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Πεξίιεςε 

 

  ηε ζεκεξηλή επνρή, ν παγθφζκηνο αληαγσληζκφο γίλεηαη φιν θαη πην 

απαηηεηηθφο γηα ηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ σο θχξην ζθνπφ, ηε κέγηζηε 

θεξδνθνξία. Έηζη γηα λα αληηκεησπηζηεί απηή ε θαηάζηαζε, είλαη αλαγθαίν λα 

βξεζνχλ ηξφπνη νη νπνίνη λα ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη γίλεη επξέσο απνδεθηφ πσο ε ηερλνινγηθή 

πξφνδνο, θαζψο θαη θάζε είδνο θαηλνηνκίαο, ζε νπνηνδήπνηε θιάδν, επηθέξεη 

ζεκαληηθή αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ε νπνία ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

θέξδνπο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Έλαο άιινο εμίζνπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο ν νπνίνο 

δίλεη ηεξάζηηα ψζεζε ζηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο είλαη ε δεκηνπξγία αγνξαζηηθήο 

δχλακεο, σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο. 

 Κάζε επηρείξεζε έρεη εξγαιεία ηα νπνία ηε βνεζνχλ ζην λα πεηχρεη ην 

ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα, έλα απφ απηά είλαη ε έλλνηα ηνπ shopper marketing. Οη 

δηεπζπληέο θαη νη επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ πσο ην ζπγθεθξηκέλν είδνο κάξθεηηλγθ 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ. Σν 

ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο λέεο θαηλνηνκίεο, νη νπνίεο βνεζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο λα 

δηαηεξήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, κέζα ζηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν 

δξαζηεξηνπνηνχληαη. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή δηαηξηβή παξνπζηάδεη κηα 

ιεπηνκεξή έξεπλα, έηζη ψζηε λα εμεηάζεη αλ νη θαηλνηνκίεο θαη ε πξφνδνο πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ, είλαη ηθαλέο λα δεκηνπξγήζνπλ 

αγνξαζηηθή δχλακε. πγθεθξηκέλα ζα εμεηαζηεί ε πεξίπησζε ηνπ shopper marketing, 

θαζψο θαη ην πσο ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 

Δπηπιένλ ζα παξαηεζνχλ ζηνηρεία κε παξαδείγκαηα απφ εηαηξίεο θαη ζα εμεηαζζεί αλ 

ε θαηλνηνκία ζπλδέεηαη κε ην shopper marketing. Σειηθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη 

πξνζδηνξηζηεί ε ζρέζε κεηαμχ ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηνπ shopper marketing, θαζψο θαη 

ζε πνην βαζκφ επεξεάδνπλ ηε δεκηνπξγία αγνξαζηηθήο δχλακεο, θαη αλ είλαη εθηθηφ 

νη αληαγσλίζηξηεο επηρεηξήζεηο κέζσ απηψλ, λα απμήζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο.   

Σέινο, ζα παξαηεζεί θαη κηα κειέηε πεξίπησζεο, ε νπνία εμεηάδεη ηελ 

εθαξκνγή ηερληθψλ shopper marketing θαη ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηά ηεο. 

πγθεθξηκέλα, ε κειέηε πεξίπησζεο εμεηάδεη κία αιπζίδα παληνπσιείσλ ε νπνία 

μεθίλεζε ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο δηαηξνθηθήο βαζκνιφγεζεο ζηα 
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θαηαζηήκαηά ηεο γηα ηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ γηα απινπνηεκέλε θαη 

εχθνιε ηνπνζέηεζε δηαηξνθηθψλ πιεξνθνξηψλ ζην ζεκείν πψιεζεο. Ζ αιπζίδα 

ηξνθίκσλ ρξεζηκνπνίεζε ηα δεδνκέλα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ηεο ζπζηήκαηνο γηα λα 

αμηνινγήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο βαζκνιφγεζεο ησλ ζξεπηηθψλ 

νπζηψλ ζηελ ελζάξξπλζε ησλ θαηαλαισηψλ λα ιακβάλνπλ πην πγηεηλέο απνθάζεηο 

γηα ηα ηξφθηκα, θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ζηηο πσιήζεηο ηεο αιπζίδαο. Ζ αλάιπζε 

ηφληζε φηη ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο βαζκνιφγεζεο ησλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ ήηαλ 

κηα ιχζε θεξδνθφξα ηφζν γηα ηνπο αγνξαζηέο θαη γηα ηνλ ιηαλνπσιεηή, θαζψο 

βνήζεζαλ ηνπο αγνξαζηέο λα θάλνπλ επηινγέο γηα πην πγηεηλά ηξφθηκα θαη 

ηαπηφρξνλα αχμεζε ηηο πσιήζεηο ηεο αιπζίδαο θπξίσο ζηα πην ζξεπηηθά πξντφληα. 
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Κεθάιαην 1 

 

Καηλνηνκία 
 

1.1 Η Καηλνηνκία σο λεσηεξηθόηεηα: έλλνηα θαη νξηζκνί 

 

Σα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα, ε θαηλνηνκία έρεη γίλεη ζπλψλπκν ηεο 

αλάπηπμεο ησλ εζλψλ, ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ θαη ηεο θηλεηήξηαο δχλακεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Ζ θαηλνηνκία ζήκεξα δελ είλαη απιά ε "δεκηνπξγία θάηη θαηλνχξγηνπ", 

αιιά θαη κηα παλάθεηα γηα ηελ επίιπζε ελφο θάζκαηνο πξνβιεκάησλ. Ωζηφζν,  θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο νη θαηλνηνκίεο θαη νη θαηλνηφκνη δελ έρνπλ εθηηκεζεί 

πάληνηε θαη έρνπλ απνξξηθζεί απφ ηελ θνηλσλία. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 18νπ αηψλα, νη 

θαηλνηφκνη ζεσξνχληαλ αλαμηφπηζηνη ηπρνδηψθηεο θαη απαηεψλεο γηα ηελ θνηλσλία. 

Έηζη, ε θαηλνηνκία είρε ζεσξεζεί σο νπνηαδήπνηε απφθιηζε απφ ηα πνιηηηθά, 

θνηλσληθά ή ζξεζθεπηηθά πξφηππα (Kotsemir and Abroskin, 2013). Απηφ ήηαλ 

ηδηαίηεξα πξνθαλέο κέρξη ηνλ 19ν αηψλα, θαζψο ε θαηλνηνκία δελ απνηεινχζε 

αληηθείκελν επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Καηά ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα ε θαηλνηνκία 

ήξζε έκκεζα ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα 

ζεκεηψζεθε ε γέλλεζε ησλ πξψησλ ζεσξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ θαηλνηνκία (Hart, 

1931). Απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα ε έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο άξρηζε λα 

δηαδίδεηαη ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο επηζηήκεο. Ζ ρξνληθή πεξίνδνο κεηαμχ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 κπνξεί δηθαίσο λα νλνκαζηεί ρξπζή 

επνρή ζηε κειέηε ηεο θαηλνηνκίαο, δηφηη ε ηειεπηαία αληηκεησπίζηεθε σο ην θχξην 

κέζν αληαγσληζκνχ ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα κεηαμχ ησλ εζλψλ θαη ηεο αλάπηπμεο 

ζηαηηζηηθψλ θαηλνηνκίαο. Ωζηφζν, ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα, ε έλλνηα ηεο 

θαηλνηνκίαο κεηαηνπίδεηαη βαζκηαία απφ ηε ζθαίξα ηνπ ηζρπξνχ επηζηεκνληθνχ 

νξηζκνχ ζηε ζθαίξα ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ελλνηψλ, ζπλζεκάησλ θαη ιέμεσλ-θιεηδηψλ 

(Kotsemir and Abroskin, 2013). 

 Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε κεηάβαζε ζε κηα κεηα-θαπηηαιηζηηθή 

θνηλσλία βαζηζκέλε ζηε γλψζε νδήγεζε ζηε κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηφζν 

ηνπ ιατθνχ ηχπνπ φζν θαη ηνπ αθαδεκατθνχ ρψξνπ, ζρεηηθά κε ηελ θαηλνηνκία σο 

κέζν δεκηνπξγίαο θαη ζηε ζεκειίσζε ηεο σο βαζηθφ ζηνηρείν ηεο 
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επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο επηηπρίαο (Johannessen, Olsen et.all, 

2001). Βαζηθφο παξάγνληαο ηεο ζεκειίσζεο ηεο θαηλνηνκίαο απνηεινχλ νη αιιαγέο 

ζηελ θαηάζηαζε ηεο γλψζεο, νη νπνίεο παξάγνπλ λέεο θαηαζηάζεηο δηαηάξαμεο ηεο 

ηζνξξνπίαο θαη σο εθ ηνχηνπ λέεο επθαηξίεο θέξδνπο. Ζ πξφθιεζε θαη ε αχμεζε 

απηψλ ησλ αιιαγψλ νθείιεηαη ζηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο, ζηηο ζπρλέο αιιαγέο ηεο 

δήηεζεο ηνπ πειάηε θαη ηέινο, ζηνλ απμαλφκελν αληαγσληζκφ (Jacobson, 1992). 

Δπαθφινπζα, νη απμαλφκελε ξνή ηεο γλψζεο ζπκβάιιεη ζηε δηαξθή θίλεζε ησλ 

αγνξψλ θαη δεκηνπξγεί ζηηο εηαηξίεο ηελ αλάγθε λα επηθεληξσζνχλ πεξηζζφηεξν ζηελ 

θαηλνηνκία θαη λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα (Johannessen, Olsenet.all, 2001). Ωζηφζν, παξά ηελ αχμεζε ησλ 

αιιαγψλ ζρεηηθά κε ηελ γλψζε θαη ηελ πξνθχπηνπζα δσληάληα ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηηο εηαηξίεο δελ ππάξρεη κηα επξέσο δηαδεδνκέλε ζπλαίλεζε 

ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηνπ φξνπ ηεο θαηλνηνκίαο, κε απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε 

δηαθφξσλ κέηξσλ θαηλνηνκίαο. Δπαθφινπζα, ε έιιεηςε ελφο ζεκαληηθνχ κέηξνπ 

απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα εκπφδηα ζηελ θαηαλφεζε ηνπ φξνπ “θαηλνηνκία” θαη 

παξεκπνδίδεη ηηο παξεκβάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ επηζπκνχλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

θαηλνηνκηψλ (Kotaber and Swan, 1995).  

 Δπαθφινπζα, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε απνκφλσζε ελφο ρξήζηκνπ νξηζκνχ 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληηιεπηή ε ζεκαζία ηεο θαηλνηνκίαο θαη λα εθαξκνζηνχλ 

δηάθνξα κέηξα γηα ηελ επίηεπμή ηεο. ηελ πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηνπ φξνπ, 

πξνηάζεθαλ δηάθνξεο έλλνηεο θαη εξκελείεο ζρεηηθά κε ηελ θαηλνηνκία. Οη 

πεξηζζφηεξνη νξηζκνί, πνπ πξνηάζεθαλ γηα ηελ θαηλνηνκία, επηθεληξψζεθαλ ζηελ 

πξσηνπνξία θαη ζηελ ηδηφηεηα ηνπ θαηλνχξγηνπ. πγθεθξηκέλα, ν Schumpeter (1950) 

αλαθέξεη φηη «ε θαηλνηνκία είλαη κηα ξηδνζπαζηηθή θαη δηαηαξαθηηθή πξάμε 

απφθιηζεο απφ ηηο ππάξρνπζεο πξαθηηθέο, απνηειψληαο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ πνπ ζπλερψο αιιάδεη ξηδηθά ηηο δνκέο θαηαζηξέθνληαο ηηο παιηέο θαη 

δεκηνπξγψληαο λέεο».  Ο Damanpour (1991) νξίδεη ηελ θαηλνηνκία σο «ηελ 

δεκηνπξγία ,ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πηνζέηεζε λέσλ ηδεψλ» , ελψ ν Zaltman νξίδεη ηελ 

θαηλνηνκία σο θάζε ηδέα, πξαθηηθή ή ηέρλεξγν πνπ ζεσξείηαη λέν ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Vande Venetal. (1986) «φζν ε ηδέα γίλεηαη 

αληηιεπηή σο λέα γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο αλζξψπνπο, είλαη κηα “θαηλνηνκία”, αλ θαη 

κπνξεί λα θαίλεηαη ζηνπο άιινπο φηη είλαη “απνκίκεζε” ζε θάηη πνπ ππάξρεη αιινχ». 

Οη Nohria and Guulati (1996) νξίδνπλ ηελ θαηλνηνκία σο « θάζε πνιηηηθή, δνκή, 
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κέζνδν, δηαδηθαζία, πξντφλ ή επθαηξία ζηελ αγνξά πνπ κπνξεί λα αληηιεθζεί έλαο 

manager σο λέα». χκθσλα κε ηνλ Rogers (1995), ε δηάρπζε ηερλνγλσζίαο θαη 

θαηλνηνκίαο είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία κηα θαηλνηνκία δηαρέεηαη κέζσ 

νξηζκέλσλ θαλαιηψλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ζηα κέιε ελφο θνηλσληθνχ 

ζπζηήκαηνο. Ο ίδηνο δίλεη έλα επξχ νξηζκφ ηεο θαηλνηνκίαο: «Ζ θαηλνηνκία είλαη κηα 

ηδέα, κηα πξαθηηθή ή έλα αληηθείκελν ην νπνίν ζεσξείηαη θαηλνχξην απφ ην άηνκν ή 

θάπνηα άιιε κνλάδα πηνζέηεζεο. Μεηξάεη ειάρηζηα, φζνλ αθνξά ηελ αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά, εάλ ε ηδέα είλαη αληηθεηκεληθά λέα απφ ην ζηάδην ζχιιεςήο ηεο. Ο 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην άηνκν αληηιακβάλεηαη ηνλ λεσηεξηζκφ ηεο ηδέαο θαζνξίδεη 

θαη ηελ αληίδξαζε ηνπ ζε απηήλ. Δάλ ε ηδέα θαίλεηαη λέα ζην άηνκν ηφηε απνηειεί 

κηα θαηλνηνκία» (Rogers, 1995). Μία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε θαίλεηαη λα 

δηαηππψλεη ν Kimberly (1981)  γηα ηελ θαηλνηνκία, ρσξίδνληαο ηελ ηειεπηαία ζε ηξία 

ζηάδηα. Αλαθέξεη ινηπφλ φηη “ππάξρνπλ ηξία ζηάδηα θαηλνηνκίαο: ε θαηλνηνκία σο 

δηαδηθαζία, ε θαηλνηνκία σο κiα δηαθεθξηκέλε θαηάζηαζε πεξηιακβάλνληαο 

πξντφληα, πξνγξάκκαηα ή ππεξεζίεο θαη ε θαηλνηνκία σο ζπκπεξηθνξά ελφο 

νξγαληζκνχ” (Kimberly, 1981). Έλαο άιινο νξηζκφο πνπ   θαίλεηαη φηη ζπλδπάδεη 

ηνπο παξαπάλσ είλαη απηφο πνπ δηαηχπσζε ν Urabe (1988). Ο ηειεπηαίνο αλέθεξε φηη 

« ε θαηλνηνκία πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία λέσλ ηδεψλ θαη ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ 

ηδεψλ ζε λέα πξντφληα, δηαδηθαζίεο ή ππεξεζίεο πνπ νδεγνχλ ζε κία δπλακηθή 

αλάπηπμε  ηεο νηθνλνκίαο θαη αλάπηπμε ηεο εξγαζίαο θαζψο επίζεο θαη ηε 

δεκηνπξγία θαζαξνχ θέξδνπο απφ θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο. Ζ θαηλνηνκία δελ είλαη 

έλα ζηαηηθφ θαηλφκελν, αιιά είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία πνπ μεθηλάεη απφ ηελ 

δεκηνπξγία κηαο λέαο ηδέαο κέρξη ηελ εθαξκνγή ηεο. Μία λέα ηδέα ζρεηίδεηαη 

πεξηζζφηεξν κε ηελ αληίιεςε κίαο λέαο αλάγθεο πειαηψλ ή κε κία λέα κέζνδν 

παξαγσγήο. Γειαδή, κία ηδέα δεκηνπξγείηαη απφ κηα αζξνηζηηθή δηαδηθαζία 

ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο ζπλάδνπλ κε ην επηρεηξεκαηηθφ φξακα. Καηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, κηα λέα ηδέα αλαπηχζζεηαη θαη 

εκπνξεπκαηνπνηείηαη ζε κία λέα αγνξά πξντφλ ή δηαδηθαζία κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο.» (Urabe,1988). 

Δπνκέλσο, ν νξηζκφο ηνπ Urabe εληάζζεη ηελ θαηλνηνκία ζην πιαίζην ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη επηπιένλ πξνζδίδεη ζε απηή θαη έλαλ ζπλεξγαηηθφ 

ραξαθηήξα. Δπαθφινπζα, ε θαηλνηνκία θαίλεηαη λα εκθαλίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο επηρεηξήζεηο. Απφδεημε απνηεινχλ πνιιέο καξηπξίεο επηρεηξήζεσλ 

γηα ηελ εθαξκνγή δηάθνξσλ θαηλνηνκηψλ. Γηα παξάδεηγκα, « Έρνπκε  ην πην ηζρπξφ 
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πξφγξακκα θαηλνηνκίαο πνπ κπνξψ λα ζπκεζψ ζηα ηξηάληα ρξφληα θαξηέξαο κνπ 

ζηελ P&G θαη έρνπκε επελδχζεη ζε απηφ αλαπηχζζνληαο  ηελ επηρείξεζε» 

BobMcDonald Procterand Gamble‟sChairman ofthe Board, President and 

Chief Executive Officer. «Μεηαθέξνπκε κηα πνηνηηθή ππεξεζία ελζαξξχλνληαο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο καο θαη παξαθνινπζψληαο ην feedback ηνπ πειάηε βειηηψλνληαο ηελ 

εκπεηξία ηνπ κέζσ ηεο θαηλνηνκίαο» Virginwebsite. «Με ην φθεινο πελήληα ρξφλσλ 

εκπλεπζκέλσλ απφ ηελ θαηλνηνκία, ζπλερίδνπκε λα κέλνπκε ζην πξνζθήλην ηεο 

ηερλνινγίαο», Adidas «Ζ θαηλνηνκία είλαη ζην αίκα καο», Siemens. «Μεηξάκε ην 

GE‟s ησλ topleaders ζην πφζν  δεκηνπξγηθνί είλαη. Οη δεκηνπξγηθνί leaders   είλαη 

απηνί πνπ είλαη πξφζπκνη λα επελδχζνπλ ζε λέεο ηδέεο, νδεγνχλ ηηο νκάδεο λα 

αλαθαιχςνπλ θαηλνχξηεο ηδέεο θαη νδεγνχλ ηνπο αλζξψπνπο λα παίξλνπλ πην 

κειεηεκέλα ξίζθα», General Electic. « Λέκε ζπλέρεηα ζηνπο εαπηνχο καο φηη πξέπεη 

λα θαηλνηνκνχκε. Πξέπεη λα ηα θαηαθέξνπκε κε απηή ηελ επαλάζηαζε», Bill Gates, 

Microsoft.«Ζ θαηλνηνκία δηαρσξίδεηαη κεηαμχ ηνπ leader θαη ηνπ follower», 

SteveJobs,Apple. (Bessant, Tiddetall. 2011). 

 Δπνκέλσο, παξαηεξείηαη φηη ζρεδφλ θάζε νξηζκφο ζρεηηθά κε ηελ θαηλνηνκία 

επηθεληξψλεηαη ζηελ έλλνηα ηεο λεσηεξηθφηεηαο. Έηζη, ε αληίιεςε ηεο ηειεπηαίαο 

είλαη απαξαίηεηε  γηα ηελ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο, δηφηη ρξεζηκεχεη γηα λα 

δηαθνξνπνηεζεί ε θαηλνηνκία απφ ηελ αιιαγή (Slappendel, 1996). Οη απφςεηο ηνπ 

Zaltman (1973) ζρεηηθά κε ηελ λεσηεξηθφηεηα ηεο θαηλνηνκίαο ζπκβάιινπλ θ απηέο 

κε ηε ζεηξά ηνπο ζηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο απφ ηελ αιιαγή. Ο ίδηνο έρεη 

δειψζεη φηη «φιεο νη θαηλνηνκίεο ππνλννχλ κηα αιιαγή, ελψ δελ πεξηιακβάλνπλ φιεο 

νη αιιαγέο θαηλνηνκίεο». Δπίζεο, έρεη νξίζεη ηελ θαηλνηνκία σο "νπνηαδήπνηε ηδέα, 

πξαθηηθή ή πιηθφ ηερλνχξγεκα πνπ ζεσξείηαη λέν απφ ηε ζρεηηθή κνλάδα 

πηνζεζίαο".Ωζηφζν, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε θαηλνηνκία, εθηφο απφ λεσηεξηθφηεηα, 

απνηειεί, επηπιένλ, θαη κηα δηαδηθαζία. Δπαθφινπζα, πξνθχπηεη φηη απνηειεί θαηά 

θχξην ιφγν κηα δηαδηθαζία, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε λεσηεξηθφηεηα. Δηδηθφηεξα, 

ζχκθσλα κε ηνλ Slappendel (1996) ε θαηλνηνκία απνηειεί κηα δηαδηθαζία κέζσ ηεο 

νπνίαο δεκηνπξγνχληαη, αλαπηχζζνληαη ή επαλαπξνζδηνξίδνληαη λέεο ηδέεο, 

αληηθείκελα θαη πξαθηηθέο. Ο Thompson (1965)  φξηζε ηελ θαηλνηνκία σο ηελ 

δεκηνπξγία, ηελ  απνδνρή θαη ηελ εθαξκνγή λέσλ ηδεψλ, δηαδηθαζηψλ πξντφλησλ ή 

ππεξεζηψλ. Παξφκνηα,νη Westand Anderson (1996) δηαηχπσζαλ φηη ε θαηλνηνκία 

κπνξεί λα νξηζηεί σο ε απνδνηηθή εθαξκνγή λέσλ  δηαδηθαζηψλ  θαη πξντφλησλ  ζηελ 
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επηρείξεζε, κε ζηφρν ην φθεινο ηφζν ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο φζν θαη ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπξφζζεηα, νη BeckerandWhisler (1967) 

δήισζαλ φηη  « ε θαηλνηνκία είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ηελ εθεχξεζε, ε 

νπνία δηαρσξίδεηαη απφ ηελ εθεχξεζε εγθαίξσο. Ζ εθεχξεζε είλαη ε δεκηνπξγηθή 

πξάμε, ελψ ε θαηλνηνκία είλαη ε πξψηε ή πξφσξε απαζρφιεζε κηαο ηδέαο απφ έλαλ 

νξγαληζκφ ή απφ έλα ζχλνιν νξγαληζκψλ κε παξφκνηνπο ζηφρνπο». Σέινο, κηα 

ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε ηεο θαηλνηνκίαο σο δηαδηθαζία θαη λεσηεξηθφηεηα 

απνηειεί απηή ηνπ Dosi  (1990), ν νπνίνο αλαθέξεη φηη «ε θαηλνηνκία αθνξά ηηο 

δηαδηθαζίεο εθκάζεζεο θαη αλαθάιπςεο λέσλ πξντφλησλ, λέσλ παξαγσγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη λέσλ κνξθψλ νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο, γηα ηνπο νπνίνπο νη 

νηθνλνκηθνί παξάγνληεο ζπρλά δηαζέηνπλ κφλν κάιινλ αδφκεηεο πεπνηζήζεηο ζε 

νξηζκέλεο αλεθκεηάιιεπηεο επθαηξίεο θαη νη νπνίεο, εθ ησλ πζηέξσλ, ειέγρνληαη θαη 

επηιέγνληαη γεληθά, ζε κε θεληξηθά πξνγξακκαηηζκέλεο νηθνλνκίεο, απφ νξηζκέλεο 

αληαγσληζηηθέο αιιειεπηδξάζεηο, αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή ηεο αγνξάο πξντφλησλ». 

Δπνκέλσο, αλαγθαία θαζίζηαηαη ε πξνζέγγηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θαηλνηνκίαο, ε 

νπνία πξφθεηηαη λα παξνπζηαζηεί ζε επφκελν θεθάιαην, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή ε έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο θαη λα πξνζεγγηζηεί απφ φιεο ηηο 

πιεπξέο. 

 

1.2 Eίδε Kαηλνηνκίαο 
 

1.2.1 Δθδνρή ΟsloManual 

 

Ζ θαηλνηνκία φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ θεθάιαην ηεο έξεπλαο, έρεη 

πνηθίινπο νξηζκνχο, ελψ απνηειεί έλα πνιχ κεγάιν δήηεκα, γηα φινπο ηνπο managers 

ησλ επηρεηξήζεσλ. ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα παξνπζηαζηνχλ ηα είδε ηεο 

θαηλνηνκίαο ηα νπνία δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην αληηθείκελφ ηνπο. Οπνηαδήπνηε 

ηαμηλφκεζε ζε θαηεγνξίεο ραξαθηεξίδεηαη απφ θαηλφκελα αιιεινεπηθάιπςεο θαζψο 

νη γξακκέο πνπ δηαρσξίδνπλ ηε κία θαηεγνξία απφ ηελ άιιε, ζπρλά ζπκπίπηνπλ. ‟ 

απηφ ην ζεκείν ζα δνχκε ελ ζπληνκία ηα θπξηφηεξα είδε θαηλνηνκίαο. 

Σν εγρεηξίδην Όζιν(2005) δηαθξίλεη ηέζζεξα είδε θαηλνηνκίαο αλάινγα κε ην 

αληηθείκελφ ηνπο: θαηλνηνκία πξντφληνο, θαηλνηνκία δηαδηθαζίαο, θαηλνηνκία 

κάξθεηηλγθ θαη νξγαλσζηαθή θαηλνηνκία. Καηλνηνκία πξντφληνο (product innovation) 
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είλαη ε εηζαγσγή ελφο αγαζνχ ή κηαο ππεξεζίαο πνπ είλαη λέν ή ζεκαληηθά 

βειηησκέλν, σο πξνο ηα γλσξίζκαηά ηνπ, ή ηηο ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδεηαη. 

Απηφ ην είδνο θαηλνηνκίαο ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ θαη ησλ πιηθψλ ηνπ αγαζνχ. Με άιια ιφγηα 

είλαη έλα εληειψο θαηλνχξην πξντφλ, ή απιά ε βειηίσζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο, έηζη 

ψζηε λα θαηαθέξεη ε επηρείξεζε λα παξακείλεη αληαγσληζηηθή. Καηλνηνκία 

δηαδηθαζίαο (process innovation) είλαη ε εθαξκνγή κίαο λέαο ή ζεκαληηθά 

βειηησκέλεο κεζφδνπ παξαγσγήο ή παξάδνζεο. Απηφ ην είδνο θαηλνηνκίαο εκπεξηέρεη 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ηερληθέο, ηελ ηερλνινγία, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην ινγηζκηθφ, 

ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηε παξαγσγή θαη ηε παξάδνζε ηνπ αγαζνχ.Καηλνηνκία 

κάξθεηηλγθ (marketing innovation) είλαη ε εθαξκνγή, κίαο λέαο κεζφδνπ κάξθεηηλγθ, 

πνπ πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην ζρεδηαζκφ, ησλ πξντφλησλ ή ηε 

ζπζθεπαζία ηνπο, ηελ ηνπνζέηεζε, ηελ πξνψζεζε ή ηελ ηηκνιφγεζή ηνπο.Ζ 

θαηλνηνκία κάξθεηηλγθ ζηνρεχεη ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

πειάηε, αλνίγνληαο λέεο αγνξέο ή επαλαηνπνζεηψληαο ην πξντφλ ηεο εηαηξείαο, ζηελ 

αγνξά κε ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ.Σν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο 

θαηλνηνκίαο κάξθεηηλγθ ζε ζχγθξηζε κε άιιεο αιιαγέο ζηα εξγαιεία κάξθεηηλγθ ηεο 

εηαηξείαο, είλαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο θαηλνηνκίαο, εθαξκφδεηαη κία κέζνδνο 

κάξθεηηλγθ, πνπ δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζην παξειζφλ απφ ηελ εηαηξεία. Ζ κέζνδνο 

απηή, ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη κία λέα αληίιεςε γηα ην κάξθεηηλγθ θαη λα 

ζεκαηνδνηεί έλα νπζηαζηηθφ βήκα, πέξα απφ ηηο ππάξρνπζεο κεζφδνπο κάξθεηηλγθ 

ηεο εηαηξείαο. Οξγαλσζηαθή θαηλνηνκία (organisational innovation) είλαη ε εθαξκνγή 

κίαο λέαο νξγαλσζηαθήο κεζφδνπ ζηηο επηρεηξεζηαθέο πξαθηηθέο ηεο εηαηξείαο, ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν, ηελ νξγάλσζε ή ηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο. Ζ νξγαλσζηαθή θαηλνηνκία 

κπνξεί λα ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο κέζσ ηεο κείσζεο ησλ δηνηθεηηθψλ ή 

ζπλαιιαθηηθψλ δαπαλψλ, θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ζηνλ εξγαζηαθφ 

ρψξν, ην νπνίν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ νξγαλσζηαθή θαηλνηνκία παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, θαζψο έρεη σο ζηφρν 

ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηε θεξδνθνξία (Oslo 

Manual, 2005). 

 

1.2.2 Eθδνρή Davila, Epstein, Shelton 

 

Μηα άιιε εθδνρή, ζχκθσλα κε ηνπο Davilaet.al(2012) είλαη πσο ζηελ νπζία 
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ππάξρνπλ ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο, νη νπνίεο δηαρσξίδνληαη κε δηαθνξεηηθά 

θξηηήξηα. Οη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε ηχπνπο: 

απμεηηθή θαηλνηνκία, ηε ξηδηθή θαηλνηνκία, ξηδνζπαζηηθή θαηλνηνκία. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ, λα ιεθζνχλ νη ζσζηέο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο, ζρεηηθά κε ηε θαηλνηνκία 

θαη γηα απηφ ην ιφγν είλαη απαξαίηεην λα θαηαλνεζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε 

ηχπνπ θαηλνηνκίαο. 

Ζ απμεηηθή θαηλνηνκία: 

Ζ απμεηηθή θαηλνηνκία νδεγεί ζε κηθξέο βειηηψζεηο ζε ππάξρνληα πξντφληα 

θαη ζε δηαδηθαζίεο. Μπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα πξφβιεκα πξνο ιχζε,  φπνπ ν ζθνπφο 

είλαη μεθάζαξνο, αιιά ππάξρνπλ αλάγθεο πνπ πξέπεη λα ιπζνχλ. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε ξηδηθή θαηλνηνκία θαηαιήγεη ζε λέα πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ νδεγνχλ ζε 

εληειψο λένπο ηξφπνπο. Μπνξεί λα παξνκνηαζηεί ζαλ κία άζθεζε πξνο εμεξεχλεζε 

πνπ ππάξρεη θάηη ζρεηηθφ πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε ,αιιά ην ηη ζα βξεζεί είλαη 

άγλσζην. Ζ απμεηηθή θαηλνηνκία είλαη ε πην επηθξαηνχζα κνξθή θαηλνηνκίαο ζηηο 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο θαη ζπρλά ην 80% ησλ επελδχζεσλ πξννξίδνληαη γηα 

θαηλνηνκία. Σα πεξηζζφηεξα ραξηνθπιάθηα ησλ επελδχζεσλ πεξηιακβάλνπλ πνιιά 

projects ηα νπνία απνζθνπνχλ ζε κηθξέο αιιαγέο ζην businessmodel ή ζηελ 

ηερλνινγία.Ζ απμεηηθή θαηλνηνκία ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο αμίαο ησλ ππαξρφλησλ 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, ρσξίο λα γίλνληαη ζεκαληηθέο  αιιαγέο ή κεγάιεο 

επελδχζεηο. Γηα παξάδεηγκα, νη θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ,  ζπρλά θάλνπλ κηθξέο 

αιιαγέο ζηα κνληέια απηνθηλήησλ, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγνχλ ηελ εληχπσζε φηη 

ππάξρεη θάηη λέν θαη λα αλαδσνγνλήζνπλ ηηο πσιήζεηο ρσξίο λα θάλνπλ ζεκαληηθέο 

αιιαγέο ή επελδχζεηο. Ζ θαηλνηνκίααπηή είλαη ζεκαληηθή ζην business model. Πνιιά 

εξγαιεία management  απνζθνπνχλ ζηελ δηεπθφιπλζε απηνχ ηνπ είδνπο ηερλνινγίαο. 

Ο έιεγρνο πνηφηεηαο επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα βειηηψλνπλ ζπλερψο ηε πνηφηεηα 

, ε  ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε βνεζά ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ιαζψλ θαη ηελ απνθπγή 

ηνπο, ε αλάιπζε αγνξάο παξέρεη πιεξνθνξίεο έηζη ψζηε ε επηρείξεζε λα ζηνρεχεη 

θαιχηεξα  ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ, ην supplychain ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο, αθαηξψληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ πξνζδίδνπλ αμία.Ζ 

απμεηηθή θαηλνηνκία κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζε κηα επηρείξεζε 

πξνζθέξνληαο πξνζηαζία απφ ηε θζνξά ηνπ αληαγσληζκνχ, ε νπνία νδεγεί, είηε ζηε 

κείσζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο, είηε ζηελ κείσζε ηεο θεξδνθνξίαο είηε θαη ζηα δχν. 

Παξέρνληαο, ινηπφλ, κηθξέο βειηηψζεηο κέζσ αιιαγψλ ζηελ ηερλνινγία θαη ζην 

businessmodel, κία επηρείξεζε κπνξεί λα δηαηεξήζεη ην κεξίδην αγνξάο θαη ηελ 
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θεξδνθνξία ηεο γηα πεξηζζφηεξν θαηξφ παξέρνληαο θαιχηεξεο ρξεκαηνξνέο θαη 

πεξίνδν επαλαείζπξαμεο θεθαιαίνπ.Μεξηθέο θνξέο νη επηρεηξήζεηο  δελ έρνπλ 

επαξθέο  επίπεδα απμεηηθήο θαηλνηνκίαο ζην ραξηνθπιάθην ηνπο. Γηα παξάδεηγκα,ν  

JamesKilts ν CEO ηεο Gillete παξαηήξεζε φηη ηα λέα πξνηφληα ήηαλ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ηεο Gillete, θαζψο  ην 2001 ην 40% ησλ πσιήζεσλ 

πξνέξρεηαη απφ πξντφληα ηα νπνία δελ  ήηαλ ζηελ αγνξά πάλσ απφ πέληε ρξφληα 

(Davilaet.al, 2012). Παξφιν απηά ππήξρε ζεκαληηθή έιιεηςε απμεηηθήο θαηλνηνκίαο 

ζε φια ηα κέξε ηεο επηρείξεζεο. Απηφ κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλν γηα ηελ επεκεξία 

ηεο επηρείξεζεο γηαηί επηηξέπεη ζηνπο αληαγσληζηέο ηεο, λα βαζηζηνχλ ζηηο 

θαηλνηνκίεο θαη λα κηκεζνχλ ηηο ηερλνινγίεο θαη ηα businessmodel παίξλνληαο ηνπο 

πειάηεο ηεο. πρλά, νη επηρεηξήζεηο  πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ γηα πνην ιφγν 

παξνπζηάδεηαη κία ζηαζηκφηεηα γχξσ απφ ην ζέκα ηεο απμεηηθήο θαηλνηνκίαο. 

Σέηνηνπ είδνπο επηρεηξήζεηο επελδχνπλ κεγάιν κέξνο ησλ πφξσλ ηνπο θαη ρξφλν, ελψ 

ζα κπνξνχζαλ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Δλαιιαθηηθά, ε 

απμεηηθή θαηλνηνκία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζηαηέςεη ηα κε αληαγσληζηηθά  

πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο, νη νπνίεο ζην παξειζφλ ήηαλ πξνηεξαηφηεηά ηεο θαη πξέπεη 

πιένλ λα απνζπξζνχλ, ελψ παξάιιεια εθηξέπεη ηηο πεγέο καθξηά απφ θξίζηκεο 

πξνζπάζεηεο γηα λα δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθά λέα πξντφληα ή ππεξεζίεο κε πςειφηεξε 

αμία. Σν πξφβιεκα κε ηελ απμεηηθή θαηλνηνκία είλαη φηη αληηπξνζσπεχεη δνκεκέλε 

δεκηνπξγηθφηεηα φπνπ κφλν κηθξέο αιιαγέο επηηξέπνληαη. Πνιιέο θνξέο επηθξαηεί 

κία ζπγθεθξηκέλε δνκή γηα ηε θαηλνηνκία θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα  επηθέξεη 

θαη άιιεο πηζαλέο θαη κε πεξηζζφηεξε αμία αιιαγέο. Οη επηρεηξήζεηο πνιιέο θνξέο 

γίλνληαη εμαξηεκέλεο απφ  ηελ απμεηηθή θαηλνηνκία θαη απνιακβάλνπλ ηελ ζρεηηθή 

αζθάιεηα πνπ ηνπο παξέρεηαη. 

Απηή ε εμάξηεζε ζπρλά παξνπζηάδεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ 

commodity πξντφληα ή ππεξεζίεο. Απηφ δεκηνπξγεί κηα αδηάθνπε  πίεζε ζηα 

πεξηζψξηα θέξδνπο θαη κηα ζπλερή  κεγάιε παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ.Με 

απνηέιεζκα λα θξαηά ηελ επηρείξεζε ζε θξελήξεο αλαδήηεζε γηα ηελ επφκελε 

απμεηηθή θαηλνηνκία (Davilaet.al, 2012). Οηηδήπνηε λέν δεκηνπξγεί ην R&D αιιά θαη 

ν κειινληηθφο  ζρεδηαζκφο αθνξά ηελ απμεηηθή θαηλνηνκία. Γπζηπρψο, ην 

πιενλέθηεκα απφ  ηελ απμεηηθή θαηλνηνκία ππνινγίδεηαη, κφλν φηαλ ε θαηλνηνκία 

είλαη ζε ηειηθφ ζηάδην θαη ε εηαηξεία πξέπεη ηαπηφρξνλα λα δηαηεξήζεη ηελ ξνπηίλα 

αιιά θαη παξάιιεια λα ηξέμεη πεξηζζφηεξν (Davila.al, 2012). 

Δπνκέλσο, ε απμεηηθή θαηλνηνκία δεκηνπξγεί κηθξέο  βειηηψζεηο ζε ήδε 
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ππάξρνληα πξντφληα, κεζφδνπο ή πξαθηηθέο (Mohret.al, 2015). Σφζν νη πξνκεζεπηέο 

φζν θαη νη πειάηεο έρνπλ μεθάζαξε ηδέα γηα ην ηη θάλνπλ.  Ζ απμεηηθή θαηλνηνκία 

ελδείθλπηαη ζε ψξηκεο αγνξέο, φπνπ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα βαζίδεηαη ζην 

ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο. Οη νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ δεκηνπξγνχληαη είλαη πνιχ 

ζεκαληηθέο , θαη νη επηρεηξήζεηο νδεγνχληαη ζε θαηλνηνκία δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη ζε 

λέεο ηερλνινγίεο πνπ κεηψλνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο (Mohr et.al, 2015). 

 

Ζ ξηδηθή θαηλνηνκία: 

Ζ ξηδηθή θαηλνηνκία ζχκθσλα κε ηνπο Mohret.al, (2015) ζπρλά επηθέξεη 

κεγάιεο αιιαγέο ζην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ελφο θιάδνπ.  Έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα  ηεο ξηδηθήο θαηλνηνκίαο , είλαη ε  εηζαγσγή ησλ βξεθηθψλ παλψλ ην 

1970. Οπζηαζηηθά αληηθαηαζηάζεθε  ην κάιιηλν  χθαζκα ησλ παλψλ κε έλα 

απνξξνθεηηθφ ρλνχδη, ην νπνίν ήηαλ πνιηνπνηεκέλν απφ βακβάθη.  Οη θαηλνχξηεο 

πάλεο, ινηπφλ, ήηαλ πην θνπζθσκέλεο απφ ηηο παξαδνζηαθέο θαη δελ απαηηνχζαλ 

πιχζηκν θαζψο ήηαλ κίαο ρξήζεο θαη δηαηείλνληαλ ζηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο. Απηή 

ε λέα πξνζέγγηζε εθηφπηζε ηηο παξαδνζηαθέο πάλεο θαη ην αλάινγν business 

model.Οη αιιαγέο πνπ επαθνινχζεζαλ ζηνλ ηνκέα, γηα ηελ θξνληίδα θαη πεξηπνίεζε 

ησλ βξεθψλ ήηαλ εληππσζηαθέο. Δηαηξείεο φπσο ε Procter and Gamble , Kimberly 

Clark Johnson & Johnson επέλδπζαλ  ζεκαληηθνχο ρξεκαηηθνχο πφξνπο γηα έξεπλα 

θαη αλάπηπμε γηα ηηο ηερλνινγίεο κεγαιχηεξεο απνξξνθεηηθφηεηαο κε ζηφρν ηελ 

εκπνξεπκαηνπνίεζή ηνπο.Δίλαη γεγνλφο, φηη νη ξηδηθέο θαηλνηνκίεο κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηεθηνληθέο αιιαγέο ζε έλα θιάδν  θαη γηα απηφ ην ιφγν νη επελδχζεηο 

πξέπεη λα γίλνληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή. Απφ ηε θχζε ηνπο, νη ξηδηθέο θαηλνηνκίεο 

είλαη επελδχζεηο κε ρακειή θεξδνθνξία.  Ζ ππεξβνιηθή επέλδπζε ζε ξηδηθή 

θαηλνηνκία βαζίδεηαη ζε κε ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα 

δεζκεπηνχλ πφξνη νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα επελδπζνχλ ζε semi radical ε ζε 

απμεηηθέο θαηλνηνκίεο. Δπνκέλσο, ζε απηφ ην ζεκείν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

δηαηεξείηαη έλα ηζνξξνπεκέλν ραξηνθπιάθην κε ξηδηθέο θαηλνηνκίεο έηζη ψζηε νη 

επελδχζεηο λα ηαηξηάδνπλ ζηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ (Mohr et.al, 2015). 
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Ζκί-ξηδηθή Καηλνηνκία: 

Ζ ξηδηθή θαηλνηνκία κπνξεί λα παξέρεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ηηο νπνίεο νη απμεηηθέο θαηλνηνκίεο δελ κπνξνχλ λα 

επηθέξνπλ. (Davila et.al, 2012). Πην ζπγθεθξηκέλα νη αιιαγέο απηέο αθνξνχλ είηε ην 

business model, είηε ηελ ηερλνινγία γηα έλα νξγαληζκφ. Φπζηθά ππάξρεη κία 

αιιειεμάξηεζε κεηαμχ απηψλ ησλ εηδψλ. Γηα παξάδεηγκα, ξηδηθέο αιιαγέο ζηελ 

ηερλνινγία ίζσο απαηηνχλ απμεηηθέο βειηηψζεηο ζην business model θαη 

αληηζηξφθσο. Έλα ραξαθηεξηζηηθφηέηνηνπ ηχπνπ θαηλνηνκίαο είλαη ε Walt  Mart 

(Davila et.al, 2006).  Έλα κεγάιν ηκήκα ηεο αγνξάο ησλ Ακεξηθάλσλ θαηαλαισηψλ 

ήζειαλ low cost πξντφληα κε πςειή πνηφηεηα.  Δπνκέλσο γηα λα θαηαθέξεη λα 

αληαπνθξηζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε αλάγθε ηεο αγνξάο, ε επηρείξεζε, άιιαμε  νιφθιεξν 

ην business model απφ παξαδνζηαθφ ζε εκπνξηθφ. ην παξαδνζηαθφ κνληέιν ην 

θαηάζηεκα έπξεπε λα έρεη outlet ζε αζηηθή πεξηνρή θαη λα πνπιάεη έλα πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ αγαζψλ κε ζεκαληηθφ πξνζαπμεκέλν service.  Ζ ζηξαηεγηθή ηεο Walt Mart 

ήηαλ λα  εθαξκφζεη ην business model ηνπ supermarket ζην  ιηαληθφ εκπφξην θαη λα 

ηα ζπληαηξηάμεη ζην supply chain κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηα θφζηε. Ζ εηαηξεία άλνημε 

κεγάινπο ρψξνπο παξέρνληαο πξντφληα ζε εθπησηηθέο ηηκέο αιιά κε κηθξφηεξε 

εμππεξέηεζε. Απηή ε εθαξκνγή ηνπ business model έρηηζε κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

θαη πην επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο. Οπνηαδήπνηε αιιαγή είηε ζην ηερλνινγηθφ ηνκέα, 

είηε ζην business model, απαηηεί θάπνην βαζκφ αιιαγήο. Μία αιιαγή ζε έλα απφ ηα 

δχν  κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε, ή πην ζεκαληηθή απφ ηελ άιιε γηα ηελ επηηπρία ηεο 

θαηλνηνκίαο.  Οη δχν απηέο πεξηνρέο είλαη αιιειεμαξηψκελεο  θαη ζπρλά  νη 

θαηλνηνκίεο πνπ ιακβάλνπλ  ρψξα ζε κηα πεξηνρή δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθέο 

επθαηξίεο. (Davila et.al, 2012). 

 

Τπνθαηάζηαην Ρηδηθήο Καηλνηνκίαο : 

Μεξηθέο θνξέο εηαηξίεο, φπσο ε  Apple ,ζπλδπάδνπλ δχν semi radical 

θαηλνηνκίεο γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα πνιχ επηηπρεκέλε θαηλνηνκία, ε νπνία ζα 

επηθέξεη  ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ θιάδν. Ζ πξνζπάζεηα απηή είλαη ζαλ κηα ξηδηθή 

θαηλνηνκία, αιιά εκπεξηέρεη, νπζηαζηηθά, δπν μερσξηζηέο θαηλνηνκίεο. Ζ αγνξά ησλ 

ελνηθηάζεσλ ηαηληψλ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα (Davilaet.al, 2006). 
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Ρηδνζπαζηηθέο θαηλνηνκίεο : 

χκθσλα κε ηνπο Mohret.al (2015) νη επαλαζηαηηθέο/ξηδνζπαζηηθέο 

θαηλνηνκίεο (breakthrough innovation) είλαη ηέηνηεο ψζηε λα καο εθπιήζζνπλ. 

πλαληψληαη ζπάληα θαη είλαη πξντφλ κηαο μερσξηζηήο επηζηεκνληθήο ή κεραληθήο 

έκπλεπζεο. Απνθαινχληαη «επαλαζηαηηθέο» ("breakthroughs") επεηδή επηηπγράλνπλ 

απηφ πνπ νη πεξηζζφηεξνη δελ είραλ θαλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη είλαη δπλαηφ. Οη 

επαλαζηαηηθέο θαηλνηνκίεο παξάγνπλ θάηη λέν ή ηθαλνπνηνχλ κία αλάγθε πνπ ήηαλ 

άγλσζηε ζην παξειζφλ. Οη κεγάιεο θαηλνηνκίεο απηνχ ηνπ είδνπο έρνπλ ζπρλά 

εθαξκνγέο θαη ζπλέπεηεο νη νπνίεο μεπεξλνχλ θαηά πνιχ απηφ πνπ είραλ ζην κπαιφ 

ηνπο φζνη ηηο επηλφεζαλ. Σέηνηνπ είδνπο θαηλνηνκίεο έρνπλ ηε δχλακε λα 

δεκηνπξγήζνπλ λένπο βηνκεραληθνχο θιάδνπο ή λα κεηακνξθψζνπλ ηνπο ήδε 

ππάξρνληεο. Μάιηζηα είλαη γλσζηέο θαη σο «Αλαηξεπηηθέο Καηλνηνκίεο». Σέινο ν 

ίδηνο ν Schumpeter (1934) δηέθξηλε πέληε μερσξηζηνχο ηχπνπο θαηλνηνκίαο ζρεηηθά 

κε ην πξντφλ θαη ηελ αγνξά. πγθεθξηκέλα ν πξψηνο ηχπνο είλαη ε εηζαγσγή ελφο 

λένπ αγαζνχ ζηελ αγνξά. Ο δεχηεξνο είλαη ε θαηλνηνκία δηαδηθαζίαο ζε έλα θιάδν, 

έπεηηα παξαζέηεη ην ηχπν ηεο δεκηνπξγίαο κηα θαηλνχξηαο αγνξάο, ηελ αλάπηπμε λέσλ 

πεγψλ γηα πξψηεο χιεο θαη ηέινο ην ηχπν πνπ πεξηιακβάλεη ηηο αιιαγέο ζην ηξφπν 

νξγάλσζεο ελφο θιάδνπ. 

 

1.3 Πεγέο Καηλνηνκίαο 

 

Οη πεξηζζφηεξεο θαηλνηνκίεο πξνθχπηνπλ απφ κηα ζπλεηδεηή, ζθφπηκε 

αλαδήηεζεεπθαηξηψλ θαηλνηνκίαο. Ζ θαηλνηνκία, ινηπφλ, δελ είλαη απνηέιεζκα κίαο 

πεξηζηαζηαθήο έκπλεπζεο , αιιά πεγάδεη απφ πνιιέο άιιεο θαηεπζχλζεηο  νη νπνίεο 

ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε έηζη ψζηε λα είλαη δηαρσξίζηκεο.  Έηζη, ππάξρνπλ 

δηάθνξεο πεγέο επθαηξηψλ θαηλνηνκίαο, απφ ηηο νπνίεο άιιεο εληάζζνληαη ζε αηνκηθφ 

πιαίζην, άιιεο ζε επηρεηξεκαηηθφ πιαίζην θαη θάπνηεο άιιεο ζε θνηλσληθφ- πνιηηηθφ 

πιαίζην. Οη πεγέο επθαηξηψλ θαηλνηνκίαο πνπ θπξηαξρνχλ ζην αηνκηθφ πεξηβάιινλ, 

ζχκθσλα κε ηελ Adams (2005) είλαη νη εμήο: 

 Γλψζε, ε νπνία κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο ε ζρεηηθή πιεξνθνξία πνπ 

θάπνην άηνκν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα ιχζεη έλα πξφβιεκα. 

Τπάξρνπλ δχν είδε γλψζεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο γηα λα 
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ιχζεη έλα πξφβιεκα. Απφ ηελ κία πιεπξά, ππάξρεη ε γλψζε ε νπνία 

πεγάδεη απφ ηελ  ηερληθή  γλψζε πνπ θαηέρεη ην  άηνκν ζε έλα γλσζηηθφ 

ηνκέα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε γλψζε πξνέξρεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα πνπ 

έρεη ην άηνκν λα ζπλδπάδεη αλφκνηα ζηνηρεία κε πνιινχο ηξφπνπο θαη λα 

ηα εθαξκφδεη γηα λα ιχζεη έλα πξφβιεκα. 

 Γεκηνπξγηθή ζθέςε, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην πψο νη άλζξσπνη 

αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη εμαξηάηαη απφ ηε πξνζσπηθφηεηα θαη 

ηνλ ηξφπν ζθέςεο. Ζ δεκηνπξγηθή ζθέςε κπνξεί λα παξνπζηαζηεί σο κηα 

ζπλάξηεζε πνπ πεξηέρεη  ηνλ ζπλδπαζκφ γλψζεσλ απφ δηαθνξεηηθά 

γλσζηηθά επίπεδα, ηε ζέιεζε θαη επηκνλή γηα ηε ιχζε δχζθνισλ 

πξνβιεκάησλ θαη ηε δηφξαζε κίαο λέαο πξννπηηθήο. Σν βαζηθφ φκσο 

ζπζηαηηθφ ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο είλαη λνεκνζχλε, θαη κπνξεί λα 

αλαιπζεί ζχκθσλα κε ηε “ηξηαξρηθή” ζεσξία (triarchic theory). χκθσλα 

κε απηή ηε ζεσξία ππάξρνπλ ηξία βαζηθά ζηνηρεία: 

1. Ζ ζπλζεηηθή δεκηνπξγηθφηεηα, ε νπνία απνηειεί ηελ ηθαλφηεηα 

παξαγσγήο ηδεψλ πςειήο πνηφηεηαο. Ζ ηθαλφηεηα απηή πξνέξρεηαη 

απφ ηελ επηιεθηηθή θσδηθνπνίεζε, πνπ είλαη ε δηάθξηζε ζρεηηθψλ 

θαη άζρεησλ πιεξνθνξηψλ, ηνλ επηιεθηηθφ ζπλδπαζκφ, πνπ είλαη ν 

ζπλδπαζκφο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ κε λένπο ηξφπνπο θαη ηελ 

επηιεθηηθή ζχγθξηζε, ε νπνία απνηειεί ηνλ ζπζρεηηζκφ ησλ λέσλ 

θαη ησλ παιηψλ πιεξνθνξηψλ κε λένπο ηξφπνπο. 

2. H αλάιπζε, πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα αμηνιφγεζεο  ησλ 

πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ θαη ηε βειηίσζε ησλ 

ηειεπηαίσλ. 

3. Ζ πξαθηηθή, ε νπνία είλαη ην ζηνηρείν πνπ ζρεηίδεηαη κε εθαξκνγή 

ησλ δηαλνεηηθψλ δεμηνηήησλ ζε θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο θαη κε 

ηνλ ηξφπν πνπ κπνξνχλ λα εκπνξεπκαηνπνηεζνχλ απηέο νη ηδέεο.  

 Κίλεηξν, ην νπνίν απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο. Οη άλζξσπνη είλαη πην δεκηνπξγηθνί φηαλ αηζζάλνληαη 

φηη ππνθηλνχληαη απφ ην ελδηαθέξνλ, ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ πξφθιεζε 

ηεο εξγαζίαο θαη φρη ηφζν απφ  ηηο εμσηεξηθέο πηέζεηο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ην πεξηβάιινλ. Πνιπάξηζκα άξζξα ηεθκεξηψλνπλ φηη ηα εζσηεξηθά 
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θίλεηξα εληζρχνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα. Σα άηνκα ζα δηεξεπλήζνπλ 

δηάθνξεο νδνχο, γηα λα βξνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο  θαη ε εμεξεχλεζε 

απηή ζα νδεγήζεη ζε λέεο πξννπηηθέο  θαη κνλνπάηηα. ηελά 

ζπλδεδεκέλε κε ην θίλεηξν θαίλεηαη λα είλαη ε ζεσξία ηεο “ζεηηθήο 

ςπρνινγίαο”. Οη δεκηνπξγηθνί άλζξσπνη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε 

δηάζεζε ηνπο λα κεηαηξέςνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο ζε πιενλεθηήκαηα. 

πλήζσο, ζα πξνβιεκαηηζηνχλ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπο, ζα αλαιχζνπλ ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο  θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

αμηνινγήζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο κε ηνλ βέιηηζην ηξφπν. 

Οη πεγέο θαηλνηνκίαο πνπ θπξηαξρνχλ ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ζχκθσλα κε 

ηνλ Drucker (1985) είλαη νη εμήο: 

 Σν απξφζκελν ή απξνζδφθεην, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ μαθληθή, ζηελ 

απξφζκελε επηηπρία. Δίλαη ε ιηγφηεξν ξηςνθίλδπλε θαη ζπλάκα ιηγφηεξν 

θνπηψδεο. Δίλαη ε επθνιφηεξε θαη απινχζηεξε κνξθή επθαηξίαο 

θαηλνηνκίαο. Τπνζηεξίδεη φηη νη απξνζδφθεηεο επηηπρίεο ή απνηπρίεο ή ηα 

απξνζδφθεηα γεγνλφηα είλαη παξαγσγηθέο πεγέο επθαηξηψλ θαηλνηνκίαο. 

 Ζ δπζαξκνλία, ε νπνία απνηειεί κηα αληίθαζε αλάκεζα ζην ηη έπξεπε λα 

ζπκβεί θαη ηη ζπλέβε. Μπνξεί λα απνηειέζεη ζχκπησκα θάπνηαο επθαηξίαο 

γηα θαηλνηνκία. πλήζσο νη δπζαξκνλίεο εθδειψλνληαη ζηα ζηαηηζηηθά 

δεδνκέλα θαη ηηο πνηνηηθέο εθηηκήζεηο πνπ πεξηέρνπλ νη εθζέζεηο πνπ 

παίξλνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ηα αλψηεξα ζηειέρε κηαο επηρείξεζεο. Ζ 

δπζαξκνλία απνηειεί ζχκπησκα θάπνηαο αιιαγήο θαη ζπλεπψο κηαο 

θαηλνηφκνπ επθαηξίαο. Μηα δπζαξκνλία κέζα ζηε ινγηθή ή ην ξπζκφ κηαο 

δηαδηθαζίαο είλαη κηα δπλαηφηεηα απφ ηελ νπνία νη επθαηξίεο θαηλνηνκίαο 

κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ. Μηα άιιε πεγή είλαη δπζαξκνλία κεηαμχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξαγκαηηθνηήησλ. Μηα δπζαξκνλία κεηαμχ ησλ πξνζδνθηψλ 

θαη ησλ απνηειεζκάησλ κπνξεί επίζεο λα αλνίμεη ηηο δπλαηφηεηεο γηα ηελ 

θαηλνηνκία. 

 Ζ θαηλνηνκία πνπ βαζίδεηαη ζηε ιεηηνπξγηθή αλάγθε: ε αληίζεζε κε ηελ 

πεξίπησζε ηνπ απξφζκελνπ θαη ηελ δπζαξκνλία, ε αλάγθε μεθηλάεη απφ 

ηελ δνπιεηά πνπ πξέπεη λα γίλεη. Δίλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλε θαη πνιχ 

ζαθήο. Σειεηνπνηεί κηα δνπιεηά πνπ πξέπεη λα γίλεη, κηα δηαδηθαζία, γηα λα 
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εθκεηαιιεπηεί κηα θαηλνχξγηα γλψζε. ε αληίζεζε κε ηελ θαηλνηνκία πνπ 

βαζίδεηαη ζηα απξνζδφθεηα πεξηζηαηηθά ή ηηο δπζαξκνλίεο, νη αλάγθεο 

δηαδηθαζίαο είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλεο θαη αξρίδνπλ κε ηελ εθκεηάιιεπζε 

κηαο αλάγθεο. 

 Αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ θιάδνπ ηεο νηθνλνκίαο ή ζηε δνκή ηεο αγνξάο: 

πρλά νη δνκέο ηεο αγνξάο είηε ζηηο επηρεηξήζεηο είηε ζηνλ θιάδν ησλ 

ππεξεζηψλ θαίλεηαη λα παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Ωζηφζν νη ηζνξξνπίεο 

κνηάδεη λα γίλνληαη νινέλα θαη πην εχζξαπζηεο. Όηαλ θάηη αιιάμεη ζηνλ 

θιάδν ε επηρείξεζε πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα αιιά θαη ηελ 

ηθαλφηεηα λα πεξάζεη ζηελ αληεπίζεζε θαη λα εθκεηαιιεπζεί ηελ αιιαγή 

γηα λα επηβηψζεη αιιά θαη λα πξσηνπνξήζεη. Σα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη 

νη επηρεηξεκαηίεο ηείλνπλ ζπρλά λα ζεσξήζνπλ φηη νη δνκέο βηνκεραλίαο 

θαη αγνξάο είλαη ζηαζεξέο, αιιά κπνξεί απηέο λα αιιάμνπλ κέζα ζε κηα 

λχρηα. Σέηνηεο αιιαγέο δεκηνπξγνχλ ηεξάζηηεο επθαηξίεο γηα θαηλνηνκία. 

Σέινο, νη πεγέο επθαηξηψλ θαηλνηνκίαο πνπ εληνπίδνληαη ζε θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ 

πιαίζην, ζχκθσλα κε ηνλ Drucker (1985) είλαη: 

 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ή δεκνγξαθηθέο αιιαγέο, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηηο 

εμσηεξηθέο γηα ηελ επηρείξεζε αιιαγέο σο πξνο ην κέγεζνο, ηελ ειηθία, ηελ 

εθπαίδεπζε, ηε ζχλζεζε θαη ηελ γεληθφηεξε δνκή ηνπ πιεζπζκνχ. Απηέο νη 

αιιαγέο επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο απνθάζεηο γηα ηα πξντφληα θαη 

ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα πξέπεη λα παξαρζνχλ, λα αγνξαζζνχλ θαη 

θαηαλαισζνχλ. Απφ ηηο εμσηεξηθέο πεγέο θαηλνηνκίαο, νη δεκνγξαθηθέο 

αιιαγέο είλαη νη πην αμηφπηζηεο, θαζψο παξέρνπλ ηνπο ρξφλνπο πνπ ζα 

ζπκβνχλ αιιά ηα άηνκα πνπ επζχλνληαη γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο ζπρλά ηηο 

παξακεινχλ. Οη αιιαγέο ζηνπο αξηζκνχο θαηνίθσλ, θαηαλνκήο ειηθηψλ, 

εθπαίδεπζεο, επαγγεικάησλ θαη γεσγξαθηθήο ζέζεο κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηηο θαηλνηφκεο επθαηξίεο, νη νπνίεο αληακείβνπλ ηδηαίηεξα θαη 

πεξηθιείνπλ ηνλ ιηγφηεξν θίλδπλν κεηαμχ πνηθίισλ επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ. 

 Αιιαγέο ζηηο αληηιήςεηο, ζηηο δηαζέζεηο θαη ζην λφεκα: Ζ αληίιεςε θάζε 

λνήκαηνο δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν. Δπαθφινπζα, ην πψο νη επηρεηξήζεηο 

αμηνινγνχλ ηηο ηδέεο θαη ηηο εθκεηαιιεχνληαη πνηθίιιεη αλάκεζα ζηηο 

ηειεπηαίεο, δεκηνπξγψληαο κεγάιεο επθαηξίεο θαηλνηνκίαο.   
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 Νέα επηζηεκνληθή θαη κε-επηζηεκνληθή γλψζε: Ζ θαηλνηνκία πνπ βαζίδεηαη 

ζηε γλψζε δηαθέξεη απφ φιεο ηηο άιιεο θαηλνηνκίεο ζηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Οη βαζηζκέλεο ζηε γλψζε θαηλνηνκίεο δηαθέξνπλ απφ 

φιεο ηηο άιιεο θαηλνηνκίεο ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο: νη ρξφλνη 

πξνεηνηκαζίαο είλαη εθηελέζηεξνη, ηα πνζνζηά απνηπρίαο είλαη πςειφηεξα, 

είλαη δχζθνιν λα πξνβιεθζνχλ θαη έηζη ζέηνπλ κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο 

ζηνπο επηρεηξεκαηίεο. 

Δπαθφινπζα, νη εηαηξίεο πξνζεγγίδνπλ ηελ δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ 

θαηλνηνκία κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη δελ ππάξρεη θάπνηνο θαλφλαο πνπ λα 

θαζνξίζεη θάπνην είδνο ζπζηεκαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. Ωζηφζν, βαζηθφ ξφιν ζηελ 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία κπνξεί λα απνηειέζεη ε αλψηαηε δηνίθεζε κηαο 

εηαηξίαο, δηφηη είλαη ζε ζέζε λα θαζνξίζεη αλ ε εηαηξία ζα είλαη θαηλνηφκνο ή φρη. Ζ 

δηνίθεζε πξέπεη πξαγκαηηθά λα ζέιεη θαη λα δεζκεχεηαη ζηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη λα 

είλαη πξφζπκε λα ζπζηάζεη βξαρππξφζεζκα απνηειέζκαηα γηα ηελ θαηλνηνκία. Καηά 

ην ζρεδηαζκφ ελφο πεξηβάιινληνο ζην ρψξν εξγαζίαο πνπ επλνεί ηελ θαηλνηνκία, ε 

δηνίθεζε πξέπεη λα εμεηάζεη ηα ίδηα ζηνηρεία πνπ είλαη θιεηδηά γηα ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα ζηα άηνκα: γλψζε θαη θίλεηξν γηα δεκηνπξγία. ην ρψξν εξγαζίαο 

είλαη επθνιφηεξν λα επεξεάζεη θαλείο ην ελδνγελέο θίλεηξν παξά λα επεξεάζεη ηηο 

γλψζεηο ή ηα ζηπι δεκηνπξγηθήο ζθέςεο πνπ είλαη πην καθξνπξφζεζκεο επηδηψμεηο. Ζ 

δηνίθεζε κπνξεί λα εληζρχζεη ην ελδνγελέο θίλεηξν κέζσ ηεο εζηίαζεο ζηνπο 

αθφινπζνπο έμη ηνκείο (Adams, 2005):  

1. Σελ πξφθιεζε, ε νπνία αληηζηνηρεί ηνπο αλζξψπνπο κε ζέζεηο εξγαζίαο, ζηηο 

νπνίεο ε πξφθιεζε είλαη βειηηζηνπνηεκέλε. 

2. Σελ ειεπζεξία, ε νπνία παξαρσξεί ζηνπο αλζξψπνπο απηνλνκία ζρεηηθά κε 

ηελ δηαδηθαζία ηεο θαηλνηνκίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη 

εληζρχνπλ ηελ δεκηνπξγηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ, αιιά ε ειεπζεξία εληζρχεη 

ηελ αίζζεζε ηεο ηδηνθηεζίαο. Σαπηφρξνλα, πξνγξάκκαηα πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ επηινγή ησλ ζηφρσλ ησλ ππαιιήισλ ηνπο είλαη γλσζηά γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. 

3. Σνπο πφξνπο, νη νπνίνη είλαη ζεκαληηθνί ηφζν απφ άπνςε ρξφλνπ, φζν θαη απφ 

άπνςε ρξήκαηνο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε πίεζε ρξφλνπ κπνξεί λα 

εληζρχζεη ηελ δεκηνπξγηθφηεηα απμάλνληαο ηελ αίζζεζε ηεο πξφθιεζεο, 
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αιιά νη απίζηεπηα απζηεξέο πξνζεζκίεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

δπζπηζηία θαη λα πξνθαιέζνπλ εμάληιεζε.  

4. Σελ νκαδηθή εξγαζία, ε νπνία δηαδξακαηίδεη έλαλ πνιχ βαζηθφ ξφιν ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ηδίσο φηαλ νη νκάδεο 

πεξηιακβάλνπλ άηνκα κε πνηθίιεο πξννπηηθέο, κε απνηέιεζκα ηνλ ζπλδπαζκφ 

πνιιψλ ηδεψλ. 

5. Σελ ελζάξξπλζε ηεο επνπηείαο, ε νπνία έγθεηηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο 

δεκηνπξγηθήο εξγαζίαο, αθφκα θαη πξνηνχ γίλεη γλσζηφο ν εκπνξηθφο 

αληίθηππνο απηήο.  

6. Σελ νξγαλσηηθή ππνζηήξημε, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηνπ ελδνγελνχο 

θηλήηξνπ γηα δεκηνπξγηθφηεηα.  

Ζ δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε θαηλνηνκία κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ γεληθά κέζσ ηεο 

ζπκβνιήο ηξηψλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ: ηεο γλψζεο, ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, ε νπνία 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα πξνζεγγίδνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη ηνπ 

θηλήηξνπ, ζην νπνίν πεξηθιείνληαη η ελδηαθέξνλ θαη ην εγγελέο πάζνο γηα δνπιεηά 

(Adams, 2005). 

 

1.4  Γηαδηθαζία ηεο Καηλνηνκίαο 

 

Ζ δηαδηθαζία θαηλνηνκίαο είλαη έλαο ξπζκφο αλαδήηεζεο, επηινγήο, 

εμεξεχλεζεο θαη ζχλζεζεο. χκθσλα κε ηνπο LeonardandSensiper (1998) ε 

 

Εικόνα 1. “The Innovation Funnel: Incremental Cycles”: Based on 

“The Role of Tacit Knowledge in Group Innovation”. 
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θαηλνηνκία παξνπζηάδεηαη σο γξακκηθή: «ε δεκηνπξγία ηδεψλ αθνινπζείηαη αξρηθά 

απφ αλάπηπμε, θαηφπηλ απφ πηνζεζία ή δνθηκή θαη ηέινο, απφ πινπνίεζε ή 

εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε (Βι. Δηθφλα 1.). Ζ δηαδηθαζία, κε ηελ νπνία έλα 

άηνκν ή κηα νκάδα δεκηνπξγεί πξψηα ηηο επηινγέο θαη θαηφπηλ επηιέγεη πνχ απηέο ζα 

επηθεληξσζνχλ, ζπκβαίλεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο θαη ησλ ζηαδίσλ 

εθαξκνγήο, θαζψο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα δεκηνπξγίαο ηδεψλ. Έηζη, ε δξαζηεξηφηεηα 

ηεο νκάδαο δελ πεξηνξίδεηαη ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο ζπλνιηθήο πξνζπάζεηαο αιιά 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

επφκελνπ ζηαδίνπ, φπσο ε δξνκνιφγεζε ελφο λένπ πξντφληνο, ε εθαξκνγή ελφο λένπ 

ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο ζε έλαλ νξγαληζκφ θαη ε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ 

πνιηηψλ κεηά ηελ πψιεζε ηνπ πξντφληνο. ε θάζε ζεκείν ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

θαηλνηνκίαο, νη managers πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχλ ηφζν ηελ επέθηαζε ηεο ζθέςεο, 

πνπ δεκηνπξγεί δεκηνπξγηθέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, φζν θαη ηελ πξνζέιθπζε κηαο 

βηψζηκεο επηινγήο.» Δίλαη εκθαλέο, ινηπφλ, φηη ε δηαδηθαζία ηεο θαηλνηνκίαο 

επηθεληξψλεηαη ζηελ δεκηνπξγηθφηεηα ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα. 

 

Οη Tidd, Bessant θαη Pavitt (2001), ζην βηβιίν ηνπο “Managing Innovation” 

πξνηείλνπληέζζεξηο βαζηθέο θάζεηο θαηλνηνκηθήο δηαδηθαζίαο (βι. εηθφλα 1): 

 Γέλλεζε ηδέαο / Αλάγθε αγνξάο: Ζ θάζε απηή βξίζθεηαη ζηελαξρή ηεο 

θαηλνηνκηθήο δηαδηθαζίαο. Σν εξέζηζκα γηα ηελ πινπνίεζε κηαο θαηλνηνκίαο 

κπνξεί λα πξνειζεί είηε απφ κηα αλάγθε ηεο αγνξάο, είηε απφ κηα ηδέα ελφο 

ζηειέρνπο ηεο επηρείξεζεο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ε πιεξνθφξεζε απφ 

ηνλ πειάηε, παίδεη πξσηεχνληα ξφιν, αθνχ εθείλνο είλαη ν ηειηθφοαπνδέθηεο 

ηνπ πξντφληνο. ηε θάζε απηή, πεξηιακβάλνληαη θαη νη ελέξγεηεο πνπ 

πξνεγνχληαη ηεο γέλλεζεο ηεο ηδέαο. Γειαδή, ε ζπλερήο έξεπλα ζην 

πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαη ζηελ αγνξά ζηελ νπνία απεπζχλεηαη, γηα 

ηνλεληνπηζκφ εξεζηζκάησλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε πηζαλή αιιαγή. 

 Δθηίκεζε ηδέαο: Ζ εθαξκνγή κηαο θαηλνηνκίαο ζηελ επηρείξεζεείλαη κηα 

ηδηαίηεξα ξηςνθίλδπλε απφθαζε. Αθφκε θαη νη πην πξνλνκηνχρεο επηρεηξήζεηο 

δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αλαιακβάλνπλ απεξηφξηζηνπο θηλδχλνπο.Γηα 

απηφ ην ιφγν είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεηαη θάπνηα επηινγή απφ ηα απεξηφξηζηα 

εξεζίζκαηα ηεο αγνξάο θαη ηηο λέεο ηδέεο πνπ πξνθχπηνπλ. Αθφκε πην 

ζεκαληηθφ είλαη νη επηινγέο απηέο λα ηαηξηάδνπλ κε ηελ γεληθή ζηξαηεγηθή ηεο 
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εηαηξίαο θαη λα πξνζζέηνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε απηή.Καηά ηε 

δηάξθεηα ινηπφλ απηήο ηεο θάζεο ηεο θαηλνηνκηθήο δηαδηθαζίαο, γίλεηαη ε 

εθηίκεζε ησλ ηδεψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πξνεγνχκελε θάζε. 

Δθηηκάηαηηφζν ε απνδνηηθφηεηα ηνπο, εθφζνλ πινπνηεζνχλ, φζν θαη ην θαηά 

πφζν κπνξνχλ λα ζπκβαδίζνπλ κε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο. Με ηελ 

νινθιήξσζε απηήο ηεο θάζεο, ε επηρείξεζε έρεη θαηαιήμεη γηα ην πνηα 

θαηλνηνκία είλαη ζθφπηκν λα πινπνηεζεί. 

 ρεδηαζκόο – Αλάπηπμε:ην ζηάδην απηφ εκπιέθεηαη θαηά θχξην ιφγν ην 

ηκήκα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο. Σν λέν πξντφλ ζρεδηάδεηαη 

ιεπηνκεξψο, δεκηνπξγνχληαη ηα πξσηφηππα θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

γίλεηαη θαη ε δνθηκαζηηθή ρξήζε ηνπ. Ζ πιεξνθνξία απφ ηελ αγνξά θαη ηνλ 

πειάηε, παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζε απηή ηε θάζε θαζψο ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ελαιιαγψλ θαη πξνζαξκνγήο ηνπ πξντφληνο ζηηο απαηηήζεηο. 

Καηά ηε θάζε απηή γίλεηαη ε αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο θαη είλαη πιένλ 

έηνηκε λα πεξάζεη ζηελ νπζηαζηηθή πινπνίεζε ηεο δειαδή ζηελ εθαξκνγή 

ηεο. 

 Δθαξκνγή: Ζ θάζε απηή απνηειεί ηελ θαξδηά ηεο θαηλνηνκηθήο δηαδηθαζίαο. 

Σν λέν πξντφλ παξάγεηαη, ελψ παξάιιεια πξνεηνηκάδεηαη ε αγνξά γηα λα ην 

δερηεί. ε απηή ηε θάζε είλαη πηζαλφλ λα παξνπζηαζηνχλ πξνβιήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηνλ ηερληθφ ηνκέα, ηα νπνία πξέπεη λα επηιπζνχλ άκεζα.Όηαλ ε 

ζπγθεθξηκέλε θάζε νινθιεξσζεί ε επηρείξεζε έρεη έηνηκν ην λέν πξντφλ ηεο. 

 Γηαλνκή – Πώιεζε:ηε θάζε απηή ην πξντφλ δηαλέκεηαη ζηελ αγνξά θαη 

μεθηλά ε πψιεζε ηνπ. Μφλν φηαλ νινθιεξσζεί κε επηηπρία θαη απηή ε θάζε, 

πξαγκαηνπνηείηαη ε πινπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο. Οη ππεξεζίεο κεηά ηελ 

πψιεζε πεξηιακβάλνληαη ζε απηή. 

Ζ δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαηλνηνκίαο νξίδεηαη επίζεο,απφ ηνλ Rogers (2003) 

θαη απνηειείηαη απφ έμηβήκαηα (βι. εηθφλα 2).Σα βήκαηα ηεο θαηλνηνκηθήο 

δηαδηθαζίαο ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηνλ Rogers (2003) απνηεινχληαη απφ: 

 Αλαγλψξηζε ελφο πξνβιήκαηνο ή κηαο αλάγθεο: απηφ ην αξρηθφ ζηάδην 

παξέρεη ην θίλεηξν γηα ηελ έξεπλαθαη ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ή ηεο αλάγθεο. 

 Βαζηθή θαη Δθαξκνζκέλε Έξεπλα: Ο θχξηνο ηνκέαο ηεο έξεπλαο ηνπ Roger 

ήηαλ ε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία ε νπνία γεληθά απνξξέεη απφ ηε βαζηθή 



29 
 

επηζηεκνληθή έξεπλα. Ζ εθαξκνζκέλε έξεπλα ζπλήζσο αληηκεησπίδεη 

πξαθηηθά πξνβιήκαηα. 

 Αλάπηπμε: θαηά ηελ δηάξθεηα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ δεκηνπξγείηαη κηαο λέα ηδέα 

ζηε κνξθή πνπ αλακέλεηαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ελφο θνηλνχ. 

 Δκπνξία, ε νπνία νξίδεηαη σο «παξαγσγή, θαηαζθεπή, ζπζθεπαζία, εκπνξία 

θαη    δηαλνκή ελφο πξντφληνο πνπ ελζσκαηψλεη θαη ηελ θαηλνηνκία». 

 Γηάρπζε θαη πηνζέηεζε: ε απηφ ην ζηάδην πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο εάλ ε 

ηαπηφηεηα ηεο θαηλνηνκίαο δηαρέεηαη ή φρη ζε έλα αθξναηήξην πηζαλψλ 

πηνζεηψλ. 

 πλέπεηεο, νη νπνίεο νξίδνληαη σο «αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε έλα άηνκν ή 

ζε έλα θνηλσληθφ ζχλνιν σο απνηέιεζκα ηεο πηνζέηεζεο ή ηεο απφξξηςεο 

κηαο θαηλνηνκίαο». 

 

πγθεθξηκέλα, γηα ηελ θαιχηεξε πξνζέγγηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θαηλνηνκίαο 

θαη ησλ ζηαδίσλ απηήο επξφθεηην λα ιεθζνχλ ππφςηλ νη θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

θαηλνηνκίαο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη επηπιένλ θαη ζηελ ηξίηε έθδνζε ηνπ βηβιίνπ 

ησλ Tidd, BessantandPavitt (2005). Οη Tidd et αll. (2005), ινηπφλ, εμεηάδνπλ ηελ 

θαηλνηνκία ζε ηέζζεξηο επξείεο θαηεγνξίεο: 

 Πξντφλ 

 Γηαδηθαζία 

 Θέζε (π.ρ. αγνξά ζηφρνπ) 

 Παξαδείγκαηα  

Δπίζεο, αλαιχνπλ ηελ θαηλνηνκία βάζεη ηνπ βαζκνχ θαηλνηνκίαο πνπ 

πεξηιακβάλεη απφ ζηαδηαθέο (incremental) κέρξη θαη ξηδηθέο αιιαγέο 

(radicalchanges). Δπηπιένλ, δηαθνξνπνηνχλ ηελ θαηλνηνκία ζε δπν δηαζηάζεηο: είηε 

 
Δηθφλα 2.Dimensions of Innovation adapted from Tidd et al. (2005) 
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απηή εκθαλίδεηαη ζε ζπκπιεξσκαηηθφ επίπεδν (componentlevel) είηε ζε ζπζηεκαηηθφ 

επίπεδν (systemlevel) (βι. εηθφλα 2). 

 

Δπηπιένλ, νη Tiddetal. (2005) ραξηνγξαθνχλ ηηο 4 θαηεγνξίεο, κε βάζε ηηο 

νπνίεο αμηνινγνχλ ηελ θαηλνηνκία, ζε έλαλ “ρψξν θαηλνηνκίαο”, φπνπ κηα επηρείξεζε 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη. Σν αλ έλαο νξγαληζκφο «δηεξεπλά θαη εθκεηαιιεχεηαη» 

απηφλ ηνλ ρψξν εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε ζηξαηεγηθή θαηλνηνκίαο (βι. 

εηθφλα 3). 

 

 

 

 

 ηε ζπλέρεηα, παξέρνπλ ηελ ελλνηνινγηθή ηνπο βάζε γηα ηε βαζηθή 

δηαδηθαζία θαηλνηνκίαο, ηελ νπνία ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη γεληθή ζε φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο. Ζ δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ιακβάλνληαη απφ ηνπο Tidd et al. (2005), (βι. εηθφλα 4): 

 Αλαδήηεζε: ζάξσζε ηνπ πεξηβάιινληνο (εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ) θαη 

επεμεξγαζία ηα  ζρεηηθά ζήκαηα, ηηο απεηιέο θαη ηηο επθαηξίεο γηα αιιαγή. 

 Δπηινγή: απνθαζίδνληαο (κε βάζε κηα ζηξαηεγηθή άπνςε γηα ην πψο ε 

επηρείξεζε κπνξεί θαιχηεξα λα αλαπηχμεη) πνην απφ απηά ηα ζήκαηα πξέπεη 

λα αληαπνθξηζεί. 

 Δθαξκνγή: Μεηάθξαζε ηεο πηζαλήο ηδέαο ζθαλδαιηζκνχ ζε θάηη λέν 

θαηδξνκνινγψληαο ηελ ζε κηα εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή αγνξά. Απηφ πεξηια 

κβάλεη έλαλ αξηζκφ ππνζπλφισλ: 

 Απφθηεζε γλψζεσλ θαη πφξσλ 

 Δθηέιεζε ηνπ απαηηνχκελνπ έξγνπ ππφ ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο 

Δηθφλα 3. Map of the Innovation Space-adapted from Tidd et al. (2005) 
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 Δθηεηακέλε επίιπζε πξνβιεκάησλ 

 Έλαξμε: ε θαηλνηνκία θαη ε δηαρείξηζε ηεο δηαδηθαζίαο αξρηθήο πηνζέηεζεο 

 Τπνζηήξημε ηεο πηνζέηεζεο θαη καθξνπξφζεζκεο ρξήζεο, ή επαλεμέηαζε ηνπ 

πξσηνηχπνπ 

 Ηδέα θαη ηελ ηξνπνπνίεζή ή ηελ επαλεμέηαζε ηεο 

 Μάζεζε: νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα κάζνπλ απφ ηελ 

πξφνδν ηεο κάζεζεο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα νηθνδνκήζνπλ ηε βάζε γλψζεσλ 

ηνπο θαη λα κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ηεο δηαδηθαζία. 

 

 

 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ν Zaltman (1973) δηαηχπσζε έλαλ ζεκαληηθφ 

νξηζκφ γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο θαηλνηνκίαο, δηαθνξνπνηψληαο ηελ ηειεπηαία απφ ηελ 

αιιαγή, κε απνηέιεζκα λα απνδείμεη φηη ε θαηλνηνκία απνηειεί κηα λεσηεξηθφηεηα. 

φζνλ αθνξά ηελ δηαδηθαζία ηεο θαηλνηνκίαο αλέθεξε ζπγθεθξηκέλα φηη κπνξεί λα 

δηαρσξηζηεί ζε δχν ζηάδηα (βι. εηθφλα 5):  

 ην ζηάδην “έλαξμεο”, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηξία ζηνηρεία: 

 Σελ επίγλσζε ηεο γλψζεο 

 Σελ δεκηνπξγία ζηάζεο απέλαληη ζηελ θαηλνηνκία 

 Σελ απφθαζε 

 ην ζηάδην “εθαξκνγήο”, ην νπνίν πεξηιακβάλεη: 

Δηθφλα 4. Generic Innovation Business Process-adapted from Tidd et al. (2005) 
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 Σελαξρηθήεθαξκνγή (initial implementation) 

 Σελ δηαξθψο ζπλερηδφκελε εθαξκνγή (continued-

sustained implementation). 

 

 

 

 

 Μηα λέα δηαδηθαζία θαηλνηνκίαο θαη αλάπηπμεο ησλ πξντφλησλ 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Robert G. Cooper θαη εθαξκφζηεθε απφ πεξηζζφηεξεο απφ 

ηηο κηζέο ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο, πνπ αζρνινχληαη κε αλάπηπμε πξντφλησλ 

(Cooper, 2001). Ζ δηαδηθαζία νλνκάζηεθε “Stage-Gate” θαη εηζήρζε γηα πξψηε θνξά 

ζηνλ ηνκέα “product portfolio management”. Απηή ε δηαδηθαζία θαηλνηνκίαο παξέρεη 

έλαλ ράξηε πνξείαο πνπ ιακβάλεη κηα ηδέα κέζα απφ έλαλ αξρηθφ έιεγρν, κέζσ ηεο 

θαηαζθεπήο κηαο επηρεηξεζηαθήο πεξίπησζεο, ηεο αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο, ηεο 

δνθηκήο θαη ηεο επηθχξσζεο θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ πξντφληνο. Κάζε ζηάδην πξέπεη 

λα πεξάζεη απφ κηα δηαδηθαζία πχιεο, ε νπνία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη κηα 

παξνπζίαζε ιεπηνκεξψλ παξαδνηέσλ (π.ρ. πξνδηαγξαθή ζρεδηαζκνχ, ζρέδην 

παξαγσγήο, ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ) ζε έλα φξγαλν ιήςεο απνθάζεσλ, φπσο κηα 

νκάδα “portfolio management”. Απηή ε νκάδα ζα παξάζρεη ηφηε ηελ εθηίκεζή ηεο 

εάλ ζα δεζκεχζεη πεξαηηέξσ πφξνπο έηζη ψζηε ην έξγν λα κπνξέζεη λα πξνρσξήζεη 

ζην επφκελν ζηάδην (Cooper and Kleinschmidt, 1993), (βι. εηθφλα 6). 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 5. Stages of Innovation-Adoption Process adapted from Zaltman et al. (1973) 
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Σέινο, νη Dogsonetal. (2005) πξνηείλνπλ φηη κηα ζεηξά απφ λέεο ηερλνινγίεο, 

φπσο εξγαιεία πξνζνκνίσζεο θαη κνληεινπνίεζεο, εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη 

“datamining”, έρνπλ νδεγήζεη ζηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο. Οη ίδηνη έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ φξν “θαηλνηνκία ηεο ηερλνινγίαο”  θαη ππνζηεξίδνπλ φηη απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ δηαδηθαζία ηεο θαηλνηνκίαο θαη αιιάδεη 

δξακαηηθά ηε θχζε ηεο. Δπηπιένλ, δειψλνπλ φηη ε θαηλνηνκία ηεο ηερλνινγίαο 

επεξεάδεη ηνπο ηξφπνπο πνπ ε γλψζε θαηαζθεπάδεηαη, κνηξάδεηαη θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη. Πεξηγξάθνπλ ινηπφλ, ηελ εθαξκνγή απηήο ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

θαηλνηνκία κε βάζε 3 ραξαθηεξηζηηθά (βι. εηθφλα 7): 

1. Σε ζθέςε (think): ε θαηλνηνκία ηεο ηερλνινγίαο κπνξεί λα απειεπζεξψζεη 

δεκηνπξγηθνχο αλζξψπνπο απφ θνζκηθά θαζήθνληα θαη λα ηνπο επηηξέςεη λα 

πεηξακαηηζηνχλ πην ειεχζεξα θαη επξέσο νδεγψληαο ζηελ παξαγσγή πνηθίισλ 

επηινγψλ. 

 

Δηθφλα 6. Stage-Gate Product innovation Process (Copper 2001). 
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2. Σν “παηρλίδη”(play): ν ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή πξσηνηχπσλ θαη ε δνθηκή 

κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά θαη νηθνλνκηθά. 

3. Σελ πξάμε (do): ε απμαλφκελε “ςεθηαθή” ελζσκάησζε κε άιινπο ηχπνπο 

ηερλνινγίαο παξέρεη θαηλνηφκνπο κε κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζηελ 

ηθαλφηεηαηνπο λα κεηαηξέςνπλ ηηο ηδέεο ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο. 

 

 

 

 

 

 

1.5 Γηαρείξηζε θαη Μνληέια Καηλνηνκίαο 

 

Ζ θαηλνηνκία είλαη κηα αλάγθε γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλάπηπμε κηαο 

επηρείξεζεο, δηφηη ζπκβάιιεη ζηελ αληαγσληζηηθή ηεο επηηπρία κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο. Δίλαη, επνκέλσο, έλαο ζηξαηεγηθφο πφξνο πνπ κπνξεί λα θαηεπζχλεη ηελ 

 

Εικόνα 7. The intensification of innovation (Dodgson et al., 2005) 



35 
 

επηρείξεζε πξνο ην ζηφρν ηεο, είηε κέζσ ηεο βειηίσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο, είηε 

κέζσ ηεο αχμεζεο πνιιψλ άιισλ επηρεηξήζεσλ. Ωζηφζν ε θαηλνηνκία απνηειεί κηα 

ζχλζεηε δηαδηθαζία πνπ εγθπκνλεί θηλδχλνπο θαη ρξεηάδεηαη κηα πξνζεθηηθή θαη 

ζπζηεκαηηθή δηνίθεζε. Δπνκέλσο, ζεκαληηθή θξίλεηαη ε ζσζηή δηαρείξηζε ηεο 

θαηλνηνκίαο ηεο επηρείξεζεο. Ζ θχξηα δηαδηθαζία, ινηπφλ, ηεο δηαρείξηζεο 

πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα: 1) ηελ ιήςε λέσλ ηδεψλ, 2) ηελ επηινγή ησλ θαιχηεξσλ 

απφ απηέο, θαη ηέινο, 3) ηελ εθαξκνγή ηνπο (Σhomaset.al, 2000). 

Δπαθφινπζα, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε δηαρείξηζε ηεο θαηλνηνκίαο, 

θξίλεηαη απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα εμήο βήκαηα (Thomaset.al, 2000): 

 Να γίλεη θαηαλνεηφ ηί πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί ε επηρείξεζε: ε απηφ ην 

ζεκείν φζεο πεξηζζφηεξεο γλψζεηο δηαζέηνπλ ηα άηνκα ηεο επηρείξεζεο 

ηφζεο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο ππάξρνπλ λα γίλνπλ δηαδηθαζίεο 

θαηλνηνκίαο θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά γηα ηελ επηρείξεζε. 

 Ναη γίλεη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί ε 

θαηλνηνκία. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί δεκηνπξγψληαο ηηο θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο. 

 Να γίλεη θαηαλνεηφ ην ηί, ην γηαηί θαη ην πφηε ζα ζπκβεί ε θαηλνηνκία. 

Απηφ ζα επηηεπρζεί κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο κηαο ζηξαηεγηθήο πνπ 

επξφθεηην λα αθνινπζεζεί. 

 Να γίλεη θαηαλνεηφ φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ “θηλνχκελν ζηφρν”: ε 

δηαρείξηζε ηεο θαηλνηνκίαο αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία κηαο δπλακηθήο 

ηθαλφηεηαο. 

Έηζη ινηπφλ, εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

θαηλνηνκίαο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη θαη κηα ζσζηή δηαρείξηζε ηεο θαηλνηνκίαο, 

ππήξμε ε δεκηνπξγία θάπνησλ κνληέισλ, ηα νπνία αζρνιήζεθαλ κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

θαηλνηνκηθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ θάζεσλ ηεο.  

 

1.5.1 Μνληέιν ¨θύθινπ δσήο ησλ πξντόλησλ” 

 

Σν κνληέιν ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θαηλνηνκίαο ησλ πξντφλησλ ή ηνπ “θχθινπ 

δσήο” ησλ πξντφλησλ αλαπηχρζεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο Abernathy θαη Utterback 

(1978) θαη  απνηειεί ρξήζηκν  εξγαιείν γηα ηελ ζσζηή δηαρείξηζε ηεο θαηλνηνκίαο. 

χκθσλα κε ην κνληέιν ηεο θαηλνηνκηθήο δηαδηθαζίαο ησλ πξντφλησλ, εκθαλίδνληαη 

3 ζηάδηα θαηλνηνκίαο ζηα πξντφληα. ην πξψην ζηάδην,  επηθξαηεί   αβεβαηφηεηα θαη 
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δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε θαηλνηνκία πξντφληνο. πλήζσο, ππάξρνπλ πνιιέο ηδέεο 

, ε πιεηνςεθία ησλ πεξηζζφηεξσλ  απνηπγράλνπλ ιφγσ ηεο ιαλζαζκέλεο 

αμηνιφγεζεο ησλ λέσλ  αγνξέο θαη  ησλ ηερλνινγηθψλ  επθαηξηψλ. Ζ δηαδηθαζία 

παξαγσγήο ζηεξίδεηαη ζε πςειά εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη εμνπιηζκφ  θαη δελ 

ππάξρεη ζρεδφλ θακία θαηλνηνκία δηαδηθαζίαο. Πνιιέο κηθξέο επηρεηξήζεηο 

αληαγσλίδνληαη κε βάζε ηα δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα, ρσξίο φκσο ν αληαγσληζκφο 

λα είλαη έληνλνο φπσο ζηα επφκελα ζηάδηα. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη επηρεηξήζεηο δελ 

γλσξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο εμέιημεο ηεο θαηλνηνκίαο θαζψο επίζεο θαη ην πψο ζα 

αληηδξάζεη ε αγνξά. Δπηπξνζζέησο, ππάξρεη ρακειή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ 

πξνκεζεπηψλ θαζψο δελ απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο πξψηεο χιεο. Οη κεγαιχηεξεο 

απεηιέο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ απαξραησκέλε ηερλνινγία . ε απηή ηε θάζε, 

κία επηρείξεζε κπνξεί λα αθνινπζήζεη δχν ζηξαηεγηθέο.  Αξρηθά, έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα   λα θπξηαξρήζεη ζηελ αγνξά θαη λα θαζηεξψζεη ην πξντφλ ηεο  ζαλ ην 

«θπξίαξρν ζρέδην».  Απηή ε ζηξαηεγηθή απαηηεί  ζπκθσλίεο κε ηνπο δηαλνκείο θαη 

επέλδπζε  ζην  κάξθεηηλγθ έηζη ψζηε λα επεξεαζηνχλ  νη  αληηιήςεηο ησλ πειαηψλ. 

Δλαιιαθηηθά, ε εηαηξεία κπνξεί λα πξνζπαζήζεη λα έρεη ηνλ έιεγρν ησλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  θαη λα πεξηκέλεη έσο φηνπ θαζηεξσζεί ην 

πξντφλ θπξίαξρν ζρέδην. ηε ζπλέρεηα, αθνχ ην πξφηππν θαηαζηεί  ζαθέο, ε 

επηρείξεζε  πξνζπαζήζεη λα εμαζθαιίζεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θεξδψλ 

βαζηδφκελε ζην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηα θαλάιηα 

δηαλνκήο,  ηηο ζπκβάζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο, ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο ηερλνινγίεο, ηηο  

ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, θ.α. Μεηά απφ έλα δηάζηεκα, ππάξρεη κία 

ζηαζεξνπνίεζε ζρεηηθά κε κηα ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν ηνπ ζπζηήκαηνο - ην 

θπξίαξρν ζρέδην ,ην νπνίν πνιιέο θνξέο κπνξεί λα κελ είλαη ην θαιχηεξν ζε 

ηερληθνχο φξνπο αιιά είλαη απηφ πνπ αληηθαηνπηξίδεη θαιχηεξα ηηο αλάγθεο θαη 

ζηφρνπο ηεο αγνξάο. Πιένλ, ε θαηλνηνκία «κεηαηνπίδεηαη» απφ ηελ πξντνληηθή 

θαηλνηνκία ζηελ θαηλνηνκία δηαδηθαζίαο.  Απηή είλαη θαη ε δεχηεξε θάζε  ηνπ 

θχθινπ δσήο ηεο ηερλνινγίαο. Καζψο νη παξαγσγνί πιένλ αξρίδνπλ λα καζαίλνπλ  

πεξηζζφηεξα  ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο θαη γηα  ηηο αλάγθεο ηνπ 

πειάηε θάπνηα ηππνπνίεζε αλαδχεηαη ζηελ αγνξά.  πλήζσο ,ε απνδνρή ηεο 

θαηλνηνκίαο αξρίδεη λα απμάλεηαη θαζψο απμάλεηαη  θαη ε ίδηα ε αγνξά. Μέζσ απηήο 

ηεο δηαδηθαζίαο ,θαζηεξψλεηαη  έλα θπξίαξρν ζρέδην ηνπ νπνίνπ ηα θχξηα ζηνηρεία 

αιιά θαη ηα ππφινηπα πξνέξρνληαη απφ  κεκνλσκέλεο θαηλνηνκίεο πνπ εηζάγνληαη 

αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο ζε πξνεγνχκελεο παξαιιαγέο ηνπ πξντφληνο. Σν θπξίαξρν 
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ζρέδην είλαη επηζπκεηφ, δηφηη επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε   λα εηζπξάμεη ην κνλνπψιην 

ησλ ελνηθίσλ. Αθφκα, απνηειεί ην πξφηππν κε ην νπνίν κπνξεί κηα επηρείξεζε  λα 

αλαπηχμεη  ζπκπιεξσκαηηθά πξντφληα ή εληζρπκέλεο εθδφζεηο γξεγνξφηεξα, 

ελδερνκέλσο, γηα ηελ ίδξπζε ελφο λένπ πξνηχπνπ ζην κέιινλ. Γηα παξάδεηγκα, ε  

Microsoft θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη ηα Windows σο ην θπξίαξρν ζρέδην γηα γξαθηθά 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα,  ράξε ζηελ πξνεγνχκελε δεζπφδνπζα ζέζε ηεο κε ην 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα MS-DOS. Ζ απεηιή ησλ λενεηζεξρφκελσλ ζηελ κεηαβαηηθή 

θάζε  ζπλδέεηαη  κε ηελ ηερλνινγία πνπ εκπιέθεηαη  ζηελ θαηλνηνκία. ηελ παξνχζα 

θάζε , νη επηρεηξήζεηο  ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηξαηεγηθέο  γηα ηελ εδξαίσζε ηεο 

ζέζεο ηνπ πξντφληνο ηνπο αξρίδνληαο λα  απμάλνπλ  ηε   παξαγσγηθή  ηθαλφηεηα  θαη 

ηελ θαηλνηνκία ηεο δηαδηθαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηελ επφκελε θάζε, ην 

ζηάδην σξίκαλζεο. ηε θάζε σξίκαλζεο ε θαηλνηνκία είλαη ζηαδηαθά απμαλφκελε 

ηφζν ζηε δηαδηθαζία φζν θαη ζην πξντφλ θαη ππάξρεη έληνλνο αληαγσληζκφο. Οη 

επηρεηξήζεηο πιένλ έρνπλ κηα ζαθή εηθφλα ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αγνξάο θαη 

επνκέλσο επηθεληξψλνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Ο 

εμεηδηθεπκέλνο εμνπιηζκφο θαη ην πνιχ πςειήο εηδίθεπζεο πξνζσπηθφ  γίλεηαη 

ιηγφηεξν ζεκαληηθφ, δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη κηα εκπνξεπκαηνπνίεζε, ε νπνία κε ηε 

ζεηξά ηεο  ζεκαίλεη  φηη  ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ  πξνκεζεπηψλ θαη πειαηψλ 

απμάλεηαη. Ο αληαγσληζκφο γίλεηαη φιν θαη πην έληνλνο  θαη ε αγνξά θηλείηαη πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ελφο νιηγνπσιίνπ. Καηά ζπλέπεηα, ε επηρείξεζε είλαη ζε ζέζε λα 

εμαζθαιίζεη  ηε ζέζε ηεο  κέζα απφ ηηο ζρέζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο,  ησλ θαλαιηψλ  

ηα νπνία ζα δεκηνπξγήζνπλ  εκπφδηα εηζφδνπ γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο. Οη 

επηρεηξήζεηο πιένλ έρνπλ κηα ζαθή εηθφλα ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αγνξάο θαη 

επνκέλσο επηθεληξψλνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ (Abernathy and 

Utterback, 1978). Σν κνληέιν ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θαηλνηνκίαο ησλ πξντφλησλ, εθηφο 

απφ ηα ζηάδηα ηεο θαηλνηνκηθήο δηαδηθαζίαο ησλ πξντφλησλ, αλαθέξεη επηπιένλ φηη ε 

δηαδηθαζία απηή απνηειείηαη απφ 3 θάζεηο, νη νπνίεο είλαη νη εμήο (Abernathy and 

Utterback, 1994): 

 Ζ “fluidphase” (θάζε ξεπζηφηεηαο): ραξαθηεξίδεηαη ε πεξίνδνο, θαηά ηελ 

νπνία ην πνζνζηφ ηεο θαηλνηνκίαο ησλ πξντφλησλ ζε κηα βηνκεραλία ή ζε κηα 

θαηεγνξία πξντφλησλ είλαη πςειφηεξν θαηά ηα ρξφληα ηεο δεκηνπξγίαο ηεο 

θαηλνηνκίαο. Απηή ηελ πεξίνδν πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ αληαγσληζηψλ 

πνιινί πεηξακαηηζκνί ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ. 

Δπηπξφζζεηα, θαηά ηελ ζπγθεθξηκέλε θάζε δίλεηαη ιηγφηεξε πξνζνρή ζηε 
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δηαδηθαζία παξαγσγήο πξντφλησλ, κε απνηέιεζκα ην πνζνζηφ ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο θαηλνηνκίαο λα είλαη ζεκαληηθά ρακειφ. Απηή ε πεξίνδνο 

ξεπζηφηεηαο αλνίγεη ηνλ δξφκν γηα κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν. 

 Ζ “transitional phase” (θάζε κεηαβαηηθφηεηαο): θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

κεηαβαηηθήο θάζεο θπξηαξρεί ε πηψζε ηνπ κεγάινπ πνζνζηνχ ηεο 

θαηλνηνκίαο ησλ πξντφλησλ θαη ε παξάιιειε αχμεζε ελφο κεγάινπ πνζνζηνχ 

ηεο δηαδηθαζίαο θαηλνηνκηψλ. ε απηφ ην ζεκείν, ε πνηθηιία ησλ πξντφλησλ 

αξρίδεη λα δίλεη ηελ ζέζε ηεο ζε ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα, πνπ έρνπλ απνδεηρηεί 

ζηελ αγνξά σο ε θαιχηεξε κνξθή πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ 

θαηαλαισηή. Έηζη, θαζψο ε κνξθή ηνπ πξντφλησλ έρεη αξρίζεη λα 

εγθαζίζηαηαη, ν ξπζκφο παξαγσγήο πξντφλησλ θαηλνηνκίαο άξρηζε λα 

ειαηηψλεηαη, κε απνηέιεζκα πνιιέο βηνκεραλίεο λα νδεγεζνχλ ζηελ ηξίηε 

θάζε θαηλνηνκίαο πξντφλησλ. 

 Ζ “specificphase”: θαηά ηελ θάζε απηή, ην πνζνζηφ ηεο θαηλνηνκίαο 

κεηψλεηαη εμίζνπ θαη γηα ηελ δηαδηθαζία θαη γηα ην πξντφλ. Οη βηνκεραλίεο πνπ 

θαηάθεξαλ λα δηέιζνπλ απηή ηελ ηξίηε θάζε, επηθεληξψζεθαλ απνθιεηζηηθά 

ζην θφζηνο, ηελ έληαζε θαη ηε ρσξεηηθφηεηα. ε απηή ηε θάζε, ε δηαδηθαζία 

ηεο θαηλνηνκίαο θαη ε θαηλνηνκία ηνπ πξντφληνο γίλνληαη κε κηθξά θαη 

ζηαδηαθά βήκαηα.  

Οη  παξαπάλσ ηξεηο θάζεηο θαηλνηνκίαο δελ θαηάθεξαλ λα εθαξκνζηνχλ απφ 

φιεο ηηο βηνκεραλίεο. Ωζηφζν, ην κνληέιν απνδείρηεθε ρξήζηκν γηα ηελ θαηαλφεζε 

ηνπ εμέιημεο ηεο θαηλνηνκίαο σο παξάγνληα ηνπ βηνκεραληθνχ αληαγσληζκνχ θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ.  

 ην παξαθάησ δηάγξακκα (βι. εηθφλα 8), παξνπζηάδεηαη ν θχθινο δσήο ηεο 

θαηλνηνκίαο. Ο θάζεηνο άμνλαο θαηαγξάθεη ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηελ θαηλνηνκία, 

ελψ ν νξηδφληηνο άμνλαο δείρλεη ηηο θάζεηο ηεο θαηλνηνκίαο. ηελ πξψηε θάζε, ε 

θαηλνηνκία ησλ πξντφλησλ θπξηαξρεί  ελψ ζηελ δεχηεξε θάζε ε  θαηλνηνκία 

δηαδηθαζίαο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. Μεηαμχ ηεο πξψηεο θάζεο θαη ηεο 

δεχηεξεο, ππάξρεη έλα ζεκείν φπνπ ηφζν ε θαηλνηνκία ησλ πξντφλησλ ηφζν θαη ε 

θαηλνηνκία δηαδηθαζίαο είλαη  εμίζνπ ζεκαληηθέο. ην δηάγξακκα, ην ζεκείν απηφ, 

είλαη ην ζεκείν πνπ ηέκλνληαη νη δχν θακπχιεο. Απφ ην ζεκείν απηφ θαη πέξα, ε 

πξντνληηθή θαηλνηνκία πιένλ κεηψλεηαη  ελψ ε θαηλνηνκία δηαδηθαζίαο απμάλεηαη 

ζπλερψο. Όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα, ππάξρεη έλα ζεκείν φπνπ ε θακπχιε ηεο 

θαηλνηνκίαο δηαδηθαζίαο θζάλεη ζην κέγηζην. Απηφ είλαη θαη ην ζεκείν πνπ αλαδχεηαη 
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ην «θπξίαξρν ζρέδην». Απφ εθεί θαη πέξα, ε θαηλνηνκία δηαδηθαζίαο αξρίδεη λα θζίλεη. 

ηελ ηξίηε θάζε ηφζν ε πξντνληηθή θαηλνηνκία φζν θαη ε θαηλνηνκία δηαδηθαζίαο 

παξνπζηάδνπλ ζηαζεξή πνξεία θαη εμέιημε. Ωζηφζν, ε θαηλνηνκία 

δηαδηθαζίαοζπλερίδεη λα είλαη ζεκαληηθφηεξε απφ ηελ θαηλνηνκία πξντφληνο 

(Utterback, 1994). 

 

 

 

Εικόνα 8. James, M. Utterback, 1994, Mastering the Dynamics of Innovation. 

 

 

1.5.2 Σν κνληέιν ηεο θαηλνηνκίαο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

 

χκθσλα κε ην κνληέιν ηεο θαηλνηνκίαο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ 

Bessantand Tidd (2013), ε θαηλνηνκία είλαη  ην απνηέιεζκα κηαο αιιεινπρίαο 

δξαζηεξηνηήησλ θαη απνηειεί κία δηαδηθαζία ε νπνία πεξηιακβάλεη ηέζζεξα βαζηθά 

βήκαηα (βι. εηθφλα 9):  

1. Αλαγλψξηζε ηεο επθαηξίαο, ε νπνία ππξνδνηείηαη απφ θάζε πεγή πξνο θαη 

φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Οη παξάγνληεο απηνί  κπνξεί  λα πάξνπλ  ηε κνξθή  

λέσλ ηερλνινγηθψλ επθαηξηψλ ή  λα απνηειέζνπλ  ηνλ ιφγν αιιαγήο  ησλ 

απαηηήζεσλ  ησλ αγνξψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε θαηλνηνκία κπνξεί λα είλαη ην 

απνηέιεζκα λνκνζεηηθήο πίεζεο ή ιφγσ κίαο ελέξγεηαο ελφο αληαγσληζηή. 

Μπνξεί επίζεο λα είλαη κηα ιακπξή ηδέα, φπσο απηή πνπ  ζθέθηεθε  ν  
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Αξρηκήδεο θαζψο θάζνληαλ ζηελ κπαληέξα. Αθφκε, κπνξεί  λα πξνέιζεη απφ 

ηελ κε ηθαλνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ ή απφ ηελ επηζπκία 

δεκηνπξγίαο ελφο θαιχηεξνπ θφζκνπ. 

2. Δχξεζε ρξεκαηηθψλ πφξσλ: Σν πξφβιεκα κε ηελ θαηλνηνκία είλαη φηη είλαη 

απφ ηε θχζε ηεο έλα ξίζθν γηα ηελ επηρείξεζε. Γελ μέξεη θαλείο απφ ηελ αξρή 

εάλ απηφ πνπ έρεη απνθαζηζηεί λα γίλεη πξφθεηηαη λα δνπιέςεη ή αθφκε θαη αλ 

κπνξεί λα πινπνηεζεί.   Αθφκε, απαηηείηαη  δέζκεπζε  θάπνηνπ θεθαιαίνπ γηα 

λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο θαηλνηνκίαο. ε απηφ ην ζηάδην δηαδξακαηίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν νη ζηξαηεγηθέο επηινγέο. Ζ ηδέα ηαηξηάδεη ζηε ζηξαηεγηθή 

πνπ αθνινπζεί ,έρεη ζρεδηαζηεί πάλσ ζε θάηη πνπ γλσξίδνπκε  ή θάπνπ φπνπ 

λα ππάξρεη εχθνιε πξφζβαζε. 

3. Αλάπηπμε  ηεο ηδέαο: Έρνληαο  ζπιιέμεη φια ηα απαξαίηεηα ζεκάδηα, 

θηηάρλνληαο κηα ζηξαηεγηθή θαη βξίζθνληαο ηνπο θαηάιιεινπο ρξεκαηηθνχο 

πφξνπο, ην επφκελν βήκα είλαη απηέο νη πηζαλέο ηδέεο λα κεηαηξαπνχλ ζε 

πξαγκαηηθφηεηα.  Καηά θάπνην ηξφπν απηή ε θάζε είλαη ζαλ λα πθαίλεηαη ε 

γλψζε- ζηαδηαθά ηνπνζεηνχληαη καδί δηάθνξεο πηπρέο γλψζεσλ – ζρεηηθά κε 

ηελ ηερλνινγία, ηηο αγνξέο , ηνλ αληαγσληζκφ  θαη  δεκηνπξγείηαη κηα εηθφλα ε 

νπνία αλαδχεηαη σο θαηλνηνκία. Απαηηείηαη ρξφλνο, αλζξψπηλν θαη ρξεκαηηθφ 

θεθάιαην  ψζηε λα βξεζεί  ν ηξφπνο πνπ ζα απνδψζεη θαιχηεξα ηελ 

θαηλνηνκία. Μέζσ ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ  κειεηψλ  ηεο  αγνξάο,  

ηεο αλάιπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ, ζηαδηαθά βειηηψλεηαη ε  θαηαλφεζε  ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη ε ιεηηνπξγεία ηεο. ε απηφ ην ζηάδην, ζα πξέπεη λα γίλεη 

ηζνξξνπία  κεηαμχ ησλ  ιακπξψλ  ηδεψλ  θαη ησλ λέσλ  ηξφπσλ ψζηε λα 

επηιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ , εμαζθαιίδνληαο πάληα ην 

budget ζε ρξφλν, ρξήκαηα θαη πεγέο. 
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4. Γεκηνπξγία αμίαο: Παξά ησλ πξνζπαζεηψλ λα αλαπηπρζεί έλα εγρείξεκα, δελ 

ππάξρεη εγγχεζε φηη ην απνηέιεζκα ζα είλαη ην βέιηηζην. Δάλ ππάξρεη 

εκπνξηθή θαηλνηνκία, ε δηαρείξηζε ηεο θαηλνηνκίαο κπνξεί λα κεγηζηνπνηήζεη 

ηα θέξδε κηαο επηρείξεζεο κέζσ ηεο πξνζηαζίαο ηεο δηαλνεηηθήο καο 

πεξηνπζίαο. Αθφκε, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζην ηέινο ελφο project λα 

θνηηάμνπκε πίζσ θαη λα εμεηάζνπκε  ηη έρνπκε κάζεη θαη πσο απηή ε γλψζε 

ίζσο καο βνεζήζεη  ζε άιιεο θαηαζηάζεηο. Με άιια ιφγηα, ε γλψζε πνπ 

κπνξεί λα ιάβεη θαλείο είλαη πνιχ ρξήζηκε γηα ηελ αλάπηπμεηεο ηθαλφηεηαο 

ηνπ. 

 

1.5.3 Σν γξακκηθό κνληέιν θαηλνηνκίαο 

 

Τπάξρνπλ 2 πξνζεγγίζεηο γηα ην γξακκηθφ κνληέιν θαηλνηνκίαο:  

 χκθσλα κε ηελ πξψηε πξνζέγγηζε, ε ηερλνινγία είλαη απηή πνπ σζεί ηελ 

αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο θαη  νη δπλαηφηεηεο πνπ αλαδεηθλχνληαη είλαη  

απνηέιεζκα επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Οη επηζηήκνλεο αλαθαιχπηνπλ  ζεσξίεο , 

νη ηερλνιφγνη ηηο εθαξκφδνπλ κε ζθνπφ λα αλαθαιχςνπλ λέεο ηδέεο γηα ηα 

πξντφληα θαη νη κεραληθνί κεηαηξέπνπλ απηέο ηηο ηδέεο ζε πξφηππα  γηα λα ηηο 

ειέγμνπλ. Σέινο, ην κάξθεηηλγθ θαη νη πσιήζεηο πξνσζνχλ ζηνπο πηζαλνχο 

πειάηεο (βι. εηθφλα 10). ε απηφ ην κνληέιν, ε αγνξά έρεη έλα παζεηηθφ 

αληίθηππν ζηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. Σν  κνληέιν απηφ 

νλνκάδεηαη σο “push technology” (Trott, 2005). 

 

 

Εικόνα 9. Bessant, J. and Tidd, J. (2013), Innovation and Entrepreneurship, 2nd ed. 
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 Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε, ππνζηεξίδεη φηη ε αγνξά φρη κφλν δελ έρεη παζεηηθφ 

ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, αιιά επεξεάδεη ηελ 

δηαδηθαζία ηεο θαηλνηνκίαο. Σν κνληέιν απηφ  είλαη γλσζηφ σο «market pull». 

Οη αλάγθεο ησλ πειαηψλ ππξνδνηνχλ ηελ θαηλνηνκία θαη ην κάξθεηηλγθ είλαη 

ην εξγαιείν κε ην νπνίν αλαπηχζζνληαη νη λέεο ηδέεο.   Ζ θαηαλφεζε ηεο 

αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο κειέηεο ηνπ 

marketing, εθφζνλ παξέρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο έηζη ψζηε λα 

θαηαλνεζνχλ νη αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ δηαθήκηζε θαη ην branding  

είλαη ζεκαληηθά ζηνηρεία ζε απηή ηε δηαδηθαζία  γηα λα δηεγείξνπλ θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ βαζηθέο αλζξψπηλεο αλάγθεο. Με ηελ ζεηξά ηνπο, νη λέεο ηδέεο 

εθθξάδνληαη κέζσ ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη έπεηηα νδεγνχληαη ζηελ 

παξαγσγή. Σν κνληέιν απηφ βξίζθεη εθαξκνγή ζηνπο θιάδνπο φπνπ ε δχλακε 

ησλ πειαηψλ είλαη ηζρπξή. ρξήζε απηνχ ηνπ κνληέινπ θαηλνηνκίαο είλαη 

ζεκαληηθή ζηα ψξηκα ζηάδηα ελφο θιάδνπ ή  ζηνλ θχθιν δσήο ηνπ πξντφληνο 

φηαλ  ππάξρεη πεξηζζφηεξν απφ κηα πξνζθνξά. Ο αληαγσληζκφο εμαξηάηαη 

απφ ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ή ζηελ 

ηκεκαηνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο .Πνιιέο θνξέο, ε αχμεζε κίαο ζεκαληηθήο 

αλάγθεο ή δήηεζεο κπνξνχλ λα έρνπλ επίδξαζε ζηελ θαηλνηνκία. Γηα 

παξάδεηγκα, ε  δήηεζε γηα ζίδεξν θαη ηα πξντφληα απφ ζίδεξν απμήζεθαλ 

ζηελ Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε θαη  έδεημαλ ηα φξηα ησλ παιηψλ κεζφδσλ  

ιησζίκαηνο κε θάξβνπλν. Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξηζηεί φηη ε 

θαηλνηνκία δελ ζρεηίδεηαη πάληα κε ηελ αγνξά ή κε ηηο θαηαλαισηηθέο 

αλάγθεο. Τπάξρεη κηα παξάδνζε γηα θνηλσληθή αλάγθε παξέρνληαο ψζεζε γηα 

λέα πξντφληα δηαδηθαζίεο θαη ππεξεζίεο. Δάλ ππάξρνπλ  θνηλσληθέο  αλάγθεο 

φπσο πγεία ή θαζαξφ λεξφ γηα κία αλαπηπζζφκελε ρψξα ή πεξηζζφηεξε 

απνδνηηθή εθπαίδεπζε ή θνηλσληθέο ππεξεζίεο ζε αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, ε 

αλάγθε γηα αιιαγή είλαη μεθάζαξε θαη απνηειεί έλαπζκα γηα απμαλφκελε 

 

Basic 
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Δηθφλα 10. Trott, P., 2005, Innovation Management and New Product Development, 3
rd

 Edition. 
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θαηλνηνκία (Trott, 2005). 

 

1.6 Αμηνιόγεζε Καηλνηνκίαο 

 

Δίδακε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα πσο ε δηαδηθαζία θαη ε δηαρείξηζε κε φια 

ηα θαηλνηνκηθά ηεο  κνληέια, δίλνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε θαηλνηνκία θαη 

ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη κέζα ζηνπο νξγαληζκνχο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο. ην 

ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα εμεηαζηεί άιινο έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο, ν νπνίνο 

είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο θαηλνηνκίαο  απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Πξάγκαηη νη επηρεηξήζεηο 

πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηε θαηλνηνκία, έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πεηχρνπλ ην 

ζηφρν ηνπο, δειαδή ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο θεξδνθνξίαο. Οη επηρεηξήζεηο 

κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο θαηλνηνκίαο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη 

εξγαιεία. Απηά ηα εξγαιεία, δηαζθαιίδνπλ φηη ην θαηλνηφκν πξντφλ πνπ γελλήζεθε 

κέζα ζηελ επηρείξεζε, είλαη έλα απφ απηά πνπ είρε ζρεδηαζηεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ζθνπφ. πγθεθξηκέλα έλα απφ απηά ηα εξγαιεία πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα απηφ ην 

ζθνπφ ζχκθσλα κε ηνλ (Hauser 1988), είλαη ην ''House of Quality''. Σν εξγαιείν απηφ 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηε Mitsubishi, έηζη ψζηε λα βνεζά ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο, 

λα παίξλνπλ ζσζηέο απνθάζεηο, ζπλδπάδνληαο ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ελφο 

πξντφληνο, ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο εηαηξείαο θαη ηέινο κε ην ηη αθξηβψο 

είλαη θαηάιιειν φζν αλαθνξά ην πξντφλ γηα έλα πειάηε. Έηζη ζχκθσλα κε ηνλ 

Hauser (1998) ην ''ζπίηη ηεο πνηφηεηαο'', είλαη ζηελ νπζία, έλαο πίλαθαο, ζηνλ νπνίν 

αληηπαξαβάιινληαη νη απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

ησλ πξντφλησλ. Ο Hauser (1988), ηζρπξίδεηαη πσο ην πξψην βήκα, είλαη ε 

αλαγλψξηζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ εθάζηνηε πξντφληνο θαη ε ζεκαζία ηνπο απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο ηνπ. Ωο δεχηεξν βήκα νξίδεη πσο είλαη φια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο, ηα νπνία ζπζρεηίδνληαη κε ηηο απαηηήζεηο, ησλ 

ρξεζηψλ (θαηαλαισηψλ) θαη πξνζδηνξίδεηαη κε ζχκβνια, ν βαζκφο ζπζρέηηζεο 

(Hauser 1988). Δπίζεο θαίλεηαη ε αιιειεμάξηεζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ε 

νπνία είλαη είηε αξλεηηθή, είηε ζεηηθή. Σέινο γίλεηαη ζχγθξηζε ηνπ πξντφληνο ηεο 

επηρείξεζεο κε ην αληίζηνηρν ησλ αληαγσληζηξηψλ ηεο. 

 Ωο απνηέιεζκα ην ''πίηη ηεο πνηφηεηαο'', (Hauser 1988), πξνζθέξεη πνιιά 

πιενλεθηήκαηα ζην ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο θαηλνηνκίαο, θαζψο 
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δίλεη έλα θνηλφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο εηαηξίαο. Παξάιιεια 

μεθαζαξίδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηνλ αληαγσληζκφ πνπ επηθξαηεί ζηνλ θιάδν (Hauser 1988). 

Σέινο νη Chiesaet.al (1996), παξνπζηάδνπλ έλα πιαίζην γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο. χκθσλα κε ηνπο Chiesaet.al (1996), ε 

κεζνδνινγία ειέγρνπ ηνπο, ππεξβαίλεη ηε κέηξεζε ησλ επηδφζεσλ, ππνγξακκίδνληαο 

ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε ζρεδίσλ δξάζεο θαη γηα ηε βειηίσζε ησλ 

επηδφζεσλ. Ζ ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο κεζνδνινγίαο απνηειεί πξφηππν ηερληθήο 

θαηλνηνκίαο. Σν κνληέιν εμεηάδεη ηηο δηαρεηξηζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο 

νξγαλσηηθνχο κεραληζκνχο κέζσ ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηλνηνκία. Ζ 

ππνθείκελε απηή κέζνδνο είλαη ε ηδέα, φηη ε επηηπρία ζηελ θαηλνηνκία ζρεηίδεηαη κε 

ηελ νξζή πξαθηηθή ζηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο. Οη Chiesaet.al (1996) 

παξνπζηάδνπλ, ην κνληέιν ην νπνίν εληνπίδεη ηέζζεξηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο: γεληά 

ηδεψλ, αλάπηπμε πξντφλησλ, θαηλνηνκία δηαδηθαζηψλ θαη απφθηεζε ηερλνινγίαο. 

Τπνζηεξίδνληαο απηέο ηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο είλαη ηξεηο, θαη επηηξέπνπλ: 

1) ηελ αλάπηπμε αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ, 2) ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε 

ησλ θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ θαη εξγαιείσλ 3) ηελ εγεηηθή ζέζε θαη ηελ θαηεχζπλζε 

ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ. Σν απνηέιεζκα απηψλ ησλ βαζηθψλ θαη επλντθψλ 

δηαδηθαζηψλ είλαη ε απφδνζε απφ ηελ πιεπξά ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ζπλαθφινπζεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ αγνξά. Απηφ ην κνληέιν παξέρεη ηε βάζε γηα έλαλ 

ιεπηνκεξή έιεγρν ηεο ηξέρνπζαο πξαθηηθήο θαη ησλ επηδφζεσλ θαηλνηνκίαο. Ο 

έιεγρνο έρεη δχν δηαζηάζεηο: Αξρηθά είλαη ν έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο, ν νπνίνο 

αμηνινγεί θαηά πφζνλ εθαξκφδνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο, γηα ηελ 

θαηλνηνκία θαζψο θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο. 

Ο άιινο είλαη ν έιεγρνο απφδνζεο, ν νπνίνο επηθεληξψλεηαη ζηα απνηειέζκαηα θάζε 

δηαδηθαζίαο ππξήλα θαη δηαδηθαζίαο ηεο ζπλνιηθήο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

επίδξαζήο ηεο, ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα. Ο έιεγρνο επηδφζεσλ ζπκβάιιεη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ, αιιά δελ εμεγεί γηαηί ππάξρνπλ 

θελά κεηαμχ ηεο ηξέρνπζαο θαη ηεο απαηηνχκελεο απφδνζεο. Δπηπιένλ ζχκθσλα κε 

ηνλ Coughlan (2009) δελ παξέρεη έλα ζρέδην δξάζεο γηα ην θιείζηκν απηψλ ησλ 

θελψλ. Ο έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο απηέο. Ζ κεζνδνινγία 

ειέγρνπ ρξεζηκνπνηεί κηα πξνζέγγηζε δχν επηπέδσλ: κηα ηαρεία αμηνιφγεζε κε βάζε 
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ηα scorecards γηα ηελ θαηλνηνκία θαη έλαλ εκπεξηζηαησκέλν έιεγρν.  (Chiesa et.al, 

1996). Απηέο νη θάξηεο απνηειεζκάησλ παξέρνπλ κηα γεληθή εηθφλα ησλ 

πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ αδπλακηψλ ηεο εηαηξείαο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηεο 

ηερληθήο θαηλνηνκίαο, επηζεκαίλνληαο εθείλεο ηηο πεξηνρέο πνπ απαηηνχλ δηεμνδηθή 

εμέηαζε. Απηφο ν έιεγρνο ν νπνίνο δηεμάγεηαη εηο βάζνο, πξνζδηνξίδεη φρη κφλν ηηο 

δηαδηθαζίεο, αιιά θαη ηηο πεξηνρέο πνπ απαηηνχλ πξνζνρή. 

 

1.7Σν Μέιινλ ηεο Καηλνηνκίαο 

 

ήκεξα, δνχκε ζε κηα δπλακηθή θαη πνιπηάξαρε παγθφζκηα θνηλφηεηα. Σν 

θχκα ησλ κεγάισλ ηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηαρείαο αιιαγήο ζηελ 

παγθνζκηνπνίεζε θαη ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, δεκηνπξγεί λέεο δπλάκεηο ηεο 

αγνξάο.Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, ε θαηλνηνκία λα απνηειεί έλα δσηηθήο ζεκαζίαο, 

θνκκάηη γηα θάζε επηρείξεζε ζε νπνηδήπνηε θιάδν.Πνιινί κειεηεηέο εληνπίδνπλ ηελ 

εηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αιιαγήο, φπσο 

ζην πξσηαξρηθφ έξγν ηνπ Joseph Schumpeter γηα ηε «Θεσξία ηεο Οηθνλνκηθήο 

Αλάπηπμεο» (Schumpeter, 1934). Ωζηφζν, ε θαηλνηνκία, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηα 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, δελ εζηηάδεη κφλν ζηε 

δεκηνπξγία αμίαο πξνο φθεινο αηφκσλ, νξγαληζκψλ ή θνηλσληψλ. Ο απψηεξνο ζηφρνο 

ηεο θαηλνηνκίαο πξέπεη λα είλαη πνιχ πην εθηεηακέλνο, ζπκβάιινληαο ζηε δεκηνπξγία 

ελφο κέιινληνο, φπνπ νη άλζξσπνη θαη ην πην ζεκαληηθφ νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα 

απνιαχζνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή πνηφηεηα δσήο. Έηζη, ε θαηλνηνκία πξέπεη λα 

αλαδεηήζεη έμππλεο ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ, λα 

αλαδεηήζεη πξνζεγγίζεηο γηα λα πξνβιέςεη ην αβέβαην κέιινλ θαη λα αθνινπζήζεη 

ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζην άκεζν 

κέιινλ.Ζ θαηλνηνκία ήηαλ ην θχξην θαζήθνλ ησλ αλζξψπσλ ζε φιε ηελ ηζηνξία (Lee, 

2015). Γηα λα επηβηψζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο, νη άλζξσπνη έθαλαλ 

δηαξθήο πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίηεπμε θαηλνηνκηψλ.Όια ηα κεγάια επαλαζηαηηθά 

θχκαηα ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο - αγξνηηθή, βηνκεραληθή, πιεξνθφξεζε θαη πιένλ 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε αθνξνχλ ηελ θαηλνηνκία γηα ηε δεκηνπξγία λέαο θαη 

θαιχηεξεο αμίαο (Lee.al, 2012). 

Σα νθέιε ηεο θαηλνηνκίαο κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζε άηνκα, νκάδεο 

αλζξψπσλ, θνηλφηεηεο, βηνκεραλίεο, θνηλσλίεο, έζλε, πεξηθέξεηεο θαη ηνλ θφζκν. 
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Απηφ πνπ είλαη θνηλφ ζε φιεο απηέο ηηο νληφηεηεο είλαη φηη φινη επηδηψθνπλ ηελ 

θαηλνηνκία γηα ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ηνπ κέιινληνο (Canton, 2015, Drucker, 

1985). 

Ζ δεκηνπξγία ελφο έμππλνπ κέιινληνο είλαη απηή ε θαηάζηαζε, φπνπ νη 

άλζξσπνη πξνεηνηκάδνληαη γηα ηα πηζαλά ζελάξηα ηνπ κέιινληνο, έηζη ψζηε λα 

αληηκεησπίζνπλ θαιχηεξα ηηο κειινληηθέο πξνθιήζεηο (Canton, 2015). Οη 

πξνζπάζεηεο δεκηνπξγίαο ελφο έμππλνπ κέιινληνο απαηηνχλ θαηλνηφκεο ηδέεο γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο παληαρνχ παξνχζαο ςεθηαθήο ζπλδεζηκφηεηαο, ησλ έμππλσλ 

αηζζεηήξσλ, ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο, ηνπ Γηαδηθηχνπ, ηεο πξφζβαζεο ζε φιεο ηηο 

αλζξψπηλεο γλψζεηο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο, γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

επθαηξηψλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε θαιχηεξεο πνηφηεηαο δσήο. Έηζη, έλα έμππλν 

κέιινλ είλαη απηφ ζην νπνίν, νη άλζξσπνη θαη νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ ειεχζεξα λα 

επηδηψμνπλ ηελ επεκεξία ηνπο θαη λα είλαη αηζηφδνμνη γηα ην κέιινλ ηνπο. Γηα λα 

θαηαθέξνπλ νη επηρεηξήζεηο λα εμαζθαιίζνπλ θαηλνηνκίεο κέζα ζην κέιινλ πξέπεη λα 

αθνινπζήζνπλ θάπνηνπο θαλφλεο θαη λα ζπκπεξηθεξζνχλ σο ''Έμππλεο βηνκεραλίεο''. 

ηελ ςεθηαθή επνρή, νη έμππλεο βηνκεραλίεο πξέπεη λα είλαη πξνιεπηηθέο φζνλ 

αθνξά ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ, ψζηε λα παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο, πειάηεο 

θαη πξντφληα πνπ επηζπκνχλ ή ζα ρξεηαζηνχλ (Rogers, 2016). Ζ ζηαδηαθή κεηάβαζε 

ζηελ θπξίαξρε ινγηθή ησλ ππεξεζηψλ ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο αλαγθάδεη ηηο 

επηρεηξήζεηο λα δεκηνπξγνχλ πξνζηηζέκελε αμία ζπλδπάδνληαο πξντφληα κε 

κνλαδηθέο ππεξεζίεο. Δπίζεο, ην λέν νηθνλνκηθφ κνληέιν ηεο ςεθηαθήο επνρήο 

επηηξέπεη πνιιέο λέεο επηρεηξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ έλαλ πνιχ κεγάιν 

αξηζκφ πειαηψλ κε ιίγνπο εξγαδφκελνπο (π.ρ. Instagram, WhatsApp, Airbnb θ.ιπ.), 

εζηηάδνληαο ζηελ πξφζβαζε θαη φρη ζηελ ηδηνθηεζία θπζηθψλ θεθαιαίσλ, ζηε  

ζπλεξγαζία κε  αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο, θαη φρη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο 

(Lee, 2015). Έηζη, εθκεηαιιεχνληαη λέα κνληέια επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ φπσο ην 

SNS, ην θνηλσληθφ εκπφξην, ηηο ιχζεηο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ηα 

απηνδηαρεηξηδφκελα ζπζηήκαηα επηρεηξήζεσλ. 

Άιινο έλα ζεκαληηθφο παξάγνληαο ν νπνίνο θαζνξίδεη ην κέιινλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία θαηλνηνκίαο, είλαη ην πφζν επθπείο είλαη νη 

εξγαδφκελνί ηνπο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα εηζάγνπλ θαηλνηνκίεο γηα έλα έμππλν 

κέιινλ. ην δπλακηθφ παγθφζκην πεξηβάιινλ, κε ηηο ηαρέσο αλαπηπζζφκελεο 

ηερλνινγίεο θαη γλψζεηο, έλα έμππλν κέιινλ απαηηνχζε θαιά κνξθσκέλνπο θαη 
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εθπαηδεπκέλνπο αλζξψπνπο. Μεξηθνί επηζηήκνλεο εθηηκνχλ φηη πεξίπνπ ην 90 ηνηο 

εθαηφ ησλ γλψζεσλ πνπ έρνπκε ζήκεξα έρεη δεκηνπξγεζεί ηα ηειεπηαία 5-6 ρξφληα. 

Δπίζεο, ην 90% ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπκε ζήκεξα έρεη δεκηνπξγεζεί ηα ηειεπηαία 2 

ρξφληα (Kim et al., 2014). Απηφ ζεκαίλεη φηη ρξεηαδφκαζηε έμππλνπο αλζξψπνπο πνπ 

κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία λέαο γλψζεο, είλαη ζε ζέζε λα 

ρξεζηκνπνηνχλ λέεο θαηλνηνκίεο γηα λα βειηηψζνπλ απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ ζηελ 

θνηλσλία θαη λα εμαγάγνπλ ζεκαληηθά θνκκάηηα λνεκνζχλεο απφ ηνλ ζπλερψο 

απμαλφκελν φγθν δεδνκέλσλ κέζσ έμππλσλ αλαιχζεσλ. Πξφζθαηα, ν Πξφεδξνο 

Μπαξάθ Οκπάκα ησλ ΖΠΑ αλαθνίλσζε ην πξφγξακκα ησλ 4.1 δηζεθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ, "Πιεξνθνξηθή γηα φινπο", γηα λα εμνπιίζεη φινπο ηνπο Ακεξηθαλνχο λα 

είλαη ηθαλνί πνιίηεο ζηελ παληαρνχ παξνχζα ςεθηαθή επνρή (White House Blog, 

2016). Άξα θαζίζηαηαη αλαγθαίν λα ππάξρνπλ ηαιαληνχρνη θαη επθπείο εξγαδφκελνη 

ζηηο εηαηξίεο, ην νπνίν είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ θαζήθνλ γηα ηνπο δηεπζπληέο 

αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ. 

Δπηπιένπλ αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη managers πξέπεη λα εμεηάδνπλ 

ζεκαληηθά ηηο ηθαλφηεηεο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο, έηζη ψζηε λα ππάξρεη αληηζηνηρία 

ζηα αλζξψπηλα ηαιέληα ζε ζρέζε κε ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, πνπ αλαδεηνχλ. Οη εηαηξίεο 

πξνζπαζνχλ ζπλερψο λα βειηηψζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο, κέζσ ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ (HRM). Ζ εγεζία, ηα θίλεηξα, 

ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ε ζρεδίαζε ζέζεσλ εξγαζίαο, ε επηθνηλσλία, ε 

δηνίθεζε νκάδαο θαη φια ηα ζπλαθή, ζπλδένληαη κε ηελ επίηεπμε ηνπ θαιπηέξνπ 

απνηειέζκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Οη ηζρπξηζκνί πνπ βαζίδνληαη ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ έρνπλ ππνζηεξηρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ δχν δεθαεηηψλ (Harter, 2007, Rigoni θαη Asplund, 2016), εθηφο απφ ηηο 

ζεσξίεο θηλήηξσλ, ηε ζεηηθή ςπρνινγία θαη πξφζθαηα ην Ψπρνινγηθφ Κεθάιαην 

(Luthans et.al, 2015). Οη άλζξσπνη είλαη πην παξαγσγηθνί φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

ηαιέληα ηνπο ζηηο δνπιεηέο ηνπο. Ο Gallup εθηηκά φηη ν ζπλδπαζκφο αλζξψπηλνπ 

ηαιέληνπ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο ζα κπνξνχζε λα είλαη ν κεγαιχηεξνο παξάγνληαο φρη 

κφλν ηνπ εζληθνχ ΑΔΠ (αξθεηά ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα), αιιά θαη ηεο αίζζεζεο 

ηνπ επηηεχγκαηνο θαη ηεο επηπρίαο ηνπ εξγάηε (Harter, 2007). Σν έμππλν κέιινλ 

ρξεηάδεηαη ηέηνηα θαηλνηνκία. 

Απφ ηελ πιεπξά ησλ δηεπζπληψλ, είλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη έμππλε εγεζία. 

χκθσλα κε ηνπο (Kramer and Pfitzer, 2016, Ramaswammy and Ozcan, 2014), νη 
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απνηειεζκαηηθνί εγέηεο ζήκεξα, δελ είλαη κφλν ππεχζπλνη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, 

δελ δηαζέηνπλ κφλν ραξηζκαηηθέο πξνζσπηθφηεηεο θαη δελ αξθεί λα είλαη κφλν ηθαλά 

ζηειέρε. Πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλδηακνξθψλνπλ θνηλφ φξακα θαη ζηφρνπο κε 

άιινπο, κε ζηφρν ηε ζπιινγηθή ζνθία θαη πεηζαξρία. Έμππλνη εγέηεο είλαη εθείλνη 

πνπ κπνξνχλ λα παξαθηλήζνπλ θαη λα εκπιέμνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα ζπλεηζθέξνπλ 

ζηε ζπλ-δεκηνπξγία ελφο έμππλνπ κέιινληνο. Οη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο δελ 

θέξλνπλ πάληνηε θνηλή επεκεξία ή αξκνλία ζηελ θνηλσλία (Schumpeter, 1934). ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ε εθαξκνγή ηερλνινγηψλ δελ δεκηνπξγεί πάληα λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο. Αληίζεηα, ε απηνκαηνπνίεζε πνιιψλ εξγαζηψλ απφ κεραλέο, ξνκπφη θαη 

ΣΠΔ έρεη θαηαζηξέςεη πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο ζε φιν ηνλ θφζκν. Μηα πξφζθαηε 

κειέηε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ομθφξδεο αλέθεξε φηη πεξίπνπ ην 47% φισλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ εξγαζίαο κπνξεί λα απηνκαηνπνηεζεί κε ηερλνινγίεο (Frey and 

Osborne, 2013). Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα κεησζνχλ νη ζέζεηο εξγαζίαο, θάηη πνπ 

πξνθαιεί αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζην άκεζν κέιινλ. 

Σέινο άιιν έλα ζεκαληηθφ απνηέιεζκα πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ε θαηλνηνκία 

ζην κέιινλ, φρη κφλν ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη ηεο νηθνλνκίαο νιφθιεξεο, 

ζε εζληθφ αιιά θαη παγθφζκην επίπεδν είλαη ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε 

κεγαιχηεξνπο θχθινπο δσήο. Τπάξρεη ε πεπνίζεζε φηη νη λέεο ηερλνινγίεο 

ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Πνιιέο ρψξεο πξνζπαζνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζέζεηο εξγαζίαο ζπγθεληξψλνληαο ηεξάζηηα πνζά απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε. Γηα λα ηε δεκηνπξγία ελφο έμππλνπ ζε 

εηζαγσγηθά κέιινληνο, ρξεηαδφκαζηε έμππλεο θαηλνηνκίεο πνπ εθαξκφδνπλ λέεο 

ηερλνινγηθέο πξνφδνπο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ έρνπλ ζρεηηθά 

κεγάινπο θχθινπο δσήο. Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηηο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ), νη νπνίεο απνηεινχλ, θηλεηήξηα δχλακε, γηα ηε ζηήξημε ηεο 

εζληθήο νηθνλνκίαο (Brynjolfsson and McAfee, 2014, Clifton, 2016). Απηέο νη λέεο 

ζέζεηο απαζρφιεζεο ζηελ ςεθηαθή επνρή πεξηιακβάλνπλ πνιιέο επαγγεικαηηθέο 

εξγαζίεο έληαζεο γλψζεο πνπ ππνζηεξίδνπλ έμππλα ζπζηήκαηα (π.ρ. έμππλεο 

ππνδνκέο, εξγνζηάζηα, δεκφζηα αζθάιεηα, κεηαθνξέο, ελέξγεηα, λεξφ, επεμεξγαζία 

απνβιήησλ, πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη εθπαίδεπζε θ.ιπ.). Σα παξαπάλσ δίλνπλ 

ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ζε θάζε επηρείξεζε πνπ ηα εθαξκφδεη απμάλνληαο ηε 

παξαγσγηθφηεηά ηεο. Σν πην ζεκαληηθφ φκσο είλαη πσο επεξεάδεη αλνδηθά φιε ηελ 

νηθνλνκία θαζψο επηθέξεη ζεηηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη 
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πσο ππάξρνπλ παξάγνληεο νη νπνίνη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη 

ζηνπο νξγαληζκνχο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα βηψζηκν κέιινλ. Ζ θαηλνηνκία παίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηνπ κέιινληνο. Παξάιιεια ε δεκηνπξγία 

θαηλνηνκίαο κπνξεί λα επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα φρη κφλν ζην ηνκέα ηνπ 

επηρεηξείλ, αιιά θαη ζε φιε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. 

 

1.8Μύζνη Καηλνηνκίαο 

 

Ηζηνξηθά νη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο ηαπηίδνπλ ηελ θαηλνηνκία, θπξίσο κε ηελ 

αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ. Όκσο, φιν θαη πεξηζζφηεξν, ε 

θαηλνηνκία ζεσξείηαη φηη εθαξκφδεηαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξνζθνξψλ ππεξεζηψλ, 

επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ, ζρεδίσλ ηηκνιφγεζεο θαη δηαδξνκψλ ζηελ αγνξά, θαζψο 

θαη λέσλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο. Τπάξρεη πιένλ κεγαιχηεξε αλαγλψξηζε φηη νη λέεο 

ηδέεο κπνξνχλ λα κεηαζρεκαηίζνπλ νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο αιπζίδαο αμίαο θαη φηη ηα 

πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο αληηπξνζσπεχνπλ κφλν έλα θνκκάηη ηεο θαηλνηνκίαο. Δίηε 

ε δηαηήξεζε ελφο επηιεγκέλνπ ζπγθξνηήκαηνο ππαιιήισλ, είηε πξφθεηηαη γηα 

ζρεδηαζηέο, κεραληθνχο ή επηζηήκνλεο, ησλ νπνίσλ ε επζχλε είλαη λα δεκηνπξγνχλ 

θαη λα αθνινπζνχλ λέεο ηδέεο, ζπρλά ζε μερσξηζηή ηνπνζεζία. Παξφια απηά φιν θαη 

πεξηζζφηεξν, ε θαηλνηνκία έρεη ζεσξεζεί σο επζχλε νιφθιεξεο ηεο νξγάλσζεο. Γηα 

πνιιέο κεγάιεο εηαηξείεο, ε λέα επηηαθηηθή αλάγθε είλαη ν επηρεηξεκαηίαο λα βιέπεη 

ηελ θαηλνηνκία, σο κηα ηθαλφηεηα πνπ αμηνπνηεί ηηο δεμηφηεηεο θαη ηε θαληαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ζε φια ηα επίπεδα, θάλνληαο ηελ θαηλνηνκία, δνπιεηά φισλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, κε απνηέιεζκα λα είλαη ειθπζηηθή πξνο απηνχο, αιιά πνιχ δχζθνιν 

λα επηηεπρζεί . Πνιιέο εηαηξείεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη πξνηάζεηο, ζρήκαηα, 

πξνγξάκκαηα ηδεψλ, κνλάδεο πνπ απνηνικνχλ θαη ειεθηξνληθά θφξνπκ, έηζη ψζηε λα 

θαηαθέξνπλ λα ην πεηχρνπλ. Απφ ηα παξαπάλσ γελληνχληαη θάπνηνη κχζνη νη νπνίνη 

ζρεηίδνληαη κε ηε θαηλνηνκία. χκθσλα κε ηνπο James (2015), Deci (1999),έλαο 

κχζνο είλαη φηη, ε ακνηβή παίδεη πξσηαξρηθφ ξφιν γηα ηε δεκηνπξγία θαηλνηνκίαο.Μηα 

θπξίαξρε αλεζπρία φηαλ νη νξγαλψζεηο επηζπκνχλ λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο 

ζηελ θαηλνηνκία, είλαη πψο λα δνκήζνπλ ηηο αληακνηβέο γηα ηηο ηδέεο ηνπο. Έλα θνηλφ 

ζρφιην είλαη φηη ε θαηλνηνκία ζπλεπάγεηαη δηαθξηηηθή πξνζπάζεηα, πέξαλ ησλ 

ππαξρνπζψλ αξκνδηνηήησλ, νπφηε πξέπεη λα πξνζθέξνπκε θίλεηξα έηζη ψζηε νη 
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άλζξσπνη λα θαηαβάινπλ απηή ηελ επηπιένλ πξνζπάζεηα.Παξφια απηά ζηε 

πξαγκαηηθφηεηα δελ ηζρχεη θάηη ηέηνην.Οη άλζξσπνη ππνθηλνχληαη απφ πνιινχο 

παξάγνληεο, αιιά νη εμσγελείο αληακνηβέο, φπσο ηα ρξήκαηα είλαη ζπλήζσο 

δεπηεξεχνληεο παξάγνληεο. Σα πην ηζρπξά θίλεηξα είλαη ζπλήζσο «θνηλσληθνί» 

παξάγνληεο, φπσο ε αλαγλψξηζε θαη νη «πξνζσπηθνί», φπσο ε εγγελήο επραξίζηεζε 

πνπ πξνζθέξεη θάπνηα δνπιεηά (Ryan, 1999). Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ ζηνηρεία 

απφ ηελ ςπρνινγηθή έξεπλα φηη ηα άηνκα βιέπνπλ ηελ πξνζθνξά αληακνηβήο, γηα έλα 

επράξηζην έξγν, σο κηα πξνζπάζεηα λα ειέγμνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, γεγνλφο πνπ 

ππνλνκεχεη ην εγγελέο ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ηηο δεκηνπξγηθέο επηδφζεηο. (Koestner and 

Ryan 1999) 

Έλαο άιινο κχζνο, είλαη πσο ε αλνηρηή θαηλνηνκία είλαη ην κέιινλ(Witzel, 

2008).Οπνηαδήπνηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ θαηλνηνκία ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

κεηαηνπίδεηαη αξγά ή γξήγνξα ζην ζέκα ηεο «αλνηρηήο» θαηλνηνκίαο. Ζ ηδέα φηη νη 

εηαηξείεο πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ ηξφπνπο λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ηδέεο πνπ βξίζθνληαη 

πέξα απφ ηα ηππηθά φξηα ηνπο. Πνιιέο εηαηξείεο αγθαιηάδνπλ ηψξα ηελ αλνηρηή 

θαηλνηνκία ζηηο πνιιέο κνξθέο ηεο. Γηα παξάδεηγκα, ε δαληθή toymaker LEGO 

αμηνπνηεί ηηο ηδέεο ησλ πειαηψλ, ηεο σο πεγή θαηλνηνκίαο εδψ θαη ρξφληα θαη 

νξηζκέλα λέα πξντφληα θέξνπλ ηελ έλδεημε "δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο fans ηνπ 

LEGO''(Witzel, 2008). Δπηπιένλ άιιν έλα παξάδεηγκα απφ ηνλ (Byron, 2008) είλαη 

έλα απφ ηα πξψηα πεηξάκαηα ηεο P & G ζρεηηθά κε ηελ online δηαθήκηζε, ε νπνία 

πξνζθάιεζε ηνπο αλζξψπνπο λα θάλνπλ ςεπδείο ηαηλίεο ηεο ηειενπηηθήο δηαθήκηζεο 

"Talking Stain" ηεο P & G θαη λα ηηο δεκνζηεχζνπλ ζην YouTube.Σν απνηέιεζκα 

ήηαλ, πάλσ απφ 200 ππνβνιέο, νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο απνδείρζεθαλ αξθεηά θαιέο. 

Σα νθέιε ηεο αλνηρηήο θαηλνηνκίαο, φζνλ αθνξά ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζε κηα πνιχ 

κεγαιχηεξε νκάδα ηδεψλ, είλαη πξνθαλή. Σν θφζηνο είλαη επίζεο ζεκαληηθφ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξαθηηθψλ πξνθιήζεσλ γηα ηελ επίιπζε ησλ δεηεκάησλ  

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ηεο έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ 

θξάρηε θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε νηθνδφκεζε κηαο αλνηθηήο 

ηθαλφηεηαο θαηλνηνκίαο. Ζ αλνηθηή θαηλνηνκία δελ είλαη ην κέιινλ, αιιά είλαη 

ζίγνπξα κέξνο ηνπ κέιινληνο θαη ε έμππλε πξνζέγγηζε είλαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

επηιεθηηθά ηα εξγαιεία ηεο αλνηρηήο θαηλνηνκίαο. 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν (Scott Berkun 2010) ζην βηβιίν ηνπ ''The myths of 

innovation'' παξνπζηάδεη κηα δηαθνξεηηθή εθδνρή ζρεηηθά κε ηνπο κχζνπο ηεο 
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θαηλνηνκίαο. πγθεθξηκέλα ν δηάζεκνο ζπγγξαθέαο ηνλίδεη πσο ππάξρεη ν κχζνο, πσο 

ε θαηλνηνκία είλαη πάληα θαιή θαη επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. χκθσλα κε ηνλ 

(Berkun, 2010), νη θαηλνηνκίεο θαη νη λέεο ηδέεο βνεζνχλ πνιινχο αλζξψπνπο, αιιά 

παξάιιεια έρνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα θάπνηνπο άιινπο. Έλα πνιχ θαιφ 

παξάδεηγκα πνπ παξνπζηάδεη ζην βηβιίν ηνπ είλαη απηφ κε ηηο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο. 

''Πνιιέο θξηθηέο εθεπξέζεηο δεκηνπξγήζεθαλ κε ηηο θαιχηεξεο πξνζέζεηο (θαη 

θάπνηεο θξηθηέο πξνζέζεηο νδήγεζαλ ζε θάπνηεο θαιέο ζπλέπεηεο). Οη Benz θαη Ford 

πνηέ δελ θαληαδφηαλ φηη ηα απηνθίλεηα ζα ζθνηψζνπλ 40.000 αλζξψπνπο εηεζίσο 

ζηηο Ζ.Π.Α.'' Αθφκα ππνζηεξίδεη πσο νξηζκέλεο λέεο ηδέεο έρνπλ σο απνηέιεζκα λα 

ράζνπλ θάπνηνη άλζξσπνη ηε δνπιεία ηνπο. Απφ απηά θαίλεηαη πσο θαλείο δελ είλαη 

ζίγνπξνο γηα ην ηη απνηειέζκαηα ζα θέξεη κηα θαηλνηνκία ζην κέιινλ, άξα ην λα 

πηζηεχνπκε πσο νη θαηλνηνκίεο νδεγνχλ πάληα ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα απνηειεί έλα 

κχζν. Αθφκα ππνζηεξίδεη πσο ππάξρεη ν κχζνο φηη ηα πξνβιήκαηα είλαη ιηγφηεξν 

ελδηαθέξνληα απφ ηηο ιχζεηο. (Berkun, 2010) Ο Ατλζηάηλ είπε: "Αλ είρα 20 εκέξεο γηα 

λα ιχζσ έλα πξφβιεκα ζα έπαηξλε 19 γηα λα ην νξίζσ." Τπάξρνπλ πνιινί 

δεκηνπξγηθνί ηξφπνη λα ζθεθηείο έλα πξφβιεκα θαη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη γηα λα 

θνηηάμεηο κηα θαηάζηαζε. Έηζη θαηαιαβαίλεη θαλείο, πσο ζεκαζία δελ έρεη πάληα ε 

ιχζε ζην πξφβιεκα θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε θαηλνηνκία αιιά ζην ίδην ην 

πξφβιεκα, ην νπνίν πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί. Άιινο έλαο κχζνο γηα ηνλ νπνίν θάλεη 

ιφγν, είλαη ν κχζνο πσο νη άλζξσπνη αγαπάλε θαη δέρνληαη ηηο λέεο ηδέεο θαη 

θαηλνηνκίεο. Ο Berkun (2010) ηζρπξίδεηαη πσο σο άλζξσπνη, είκαζηε έλα 

ζπληεξεηηθφ είδνο θαη πσο ε ζπκκφξθσζε είλαη βαζηά ζηε βηνινγία καο.  Όιεο νη 

κεγάιεο ηδέεο αλ αλαηξέμνπκε ζηελ παγθφζκηα ηζηνξία, αξρηθά ήηαλ ππφ 

ακθηζβήηεζε θαη  απνξξίθζεθαλ, ζπρλά γηα ρξφληα ή δεθαεηίεο. Ζ ηζηνξία ησλ 

αλαθαιχςεσλ είλαη κηα ηζηνξία ηεο επηκνλήο ελαληίνλ ηεο απφξξηςεο. Πνιιά απφ 

απηά πνπ θάλνπλ έλαλ επηηπρεκέλν εξεπλεηή θαη θαηλνηφκν, είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα 

πείζεη ηνπο ζπληεξεηηθνχο αλζξψπνπο γηα ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ηδεψλ ηνπ, κηα πνιχ 

δηαθνξεηηθή ηθαλφηεηα απφ ηελ ίδηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα. Οη ηδέεο ζπάληα 

απνξξίπηνληαη κε βάζε ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο. απνξξίπηνληαη ιφγσ ηνπ πψο 

αηζζάλνληαη νη άλζξσπνη. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηδέα, ηφζν πην δχζθνιε είλαη ε 

πξφθιεζε πεηζνχο. 

Σέινο αλαθέξεη (Berkun, 2010) πσο ππάξρεη ν κχζνο πσο ε ''θαιχηεξε ηδέα 

δελ ζεκαίλεη πάληα πσο θεξδίδεη'' δειαδή δελ είλαη πάληα θαη ε πην θεξδνθφξα.  Οη 
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πεξηζζφηεξνη ληθεηέο θεξδίδνπλ ηελ ηζηνξία θαη ε ηζηνξία θαηεγνξεί ηνπο εηηεκέλνπο 

γηα ηε κνίξα ηνπο, αθφκα θη αλ έθαλαλ ηα πεξηζζφηεξα, απφ ηα ίδηα πξάγκαηα πνπ 

έθαλαλ θαη νη ληθεηέο. εκαληηθφ ξφιν ζε απηφ παίδνπλ, ην κάξθεηηλγθ, ε πνιηηηθή 

θαη ην ρξνλνδηάγξακκα, ηα νπνία έρνπλ ηεξάζηηα επίδξαζε ζην γηαηί θεξδίδεη κηα 

ηδέα ή νη αληαγσληζηέο ηεο. χκθσλα κε ηνλ Berkun (2010), νη άλζξσπνη είλαη 

ηθαλνπνηεηηθφ λα πηζηεχνπλ φηη ε θαιχηεξε ηδέα έρεη θεξδίζεη ζην παξειζφλ, γηαηί 

είλαη θάηη πνπ ζέινπλ λα πηζηέςνπλ θαη ζην παξφλ. Δίλαη θαλεξφ ινηπφλ πσο 

ηζηνξηθά νη θαιχηεξεο θαηλνηνκίεο δελ ήηαλ πάληα νη πην θεξδνθφξεο ζε ζρέζε κε 

άιιεο. 

πλνςίδνληαο θαίλεηαη πσο ε θαηλνηνκία είλαη ζίγνπξα έλα ακθηιεγφκελν 

ζεκείν γηα πνιινχο εξεπλεηέο. Δίλαη ζίγνπξν πσο δεκηνπξγεί πνιιέο αιιαγέο ζηνπο 

νξγαληζκνχο, ζηηο επηρεηξήζεηο, αιιά αθφκα θαη ζηελ ίδηα ηε θνηλσλία. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα λα πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ πνιινχο κχζνπο ζρεηηθά κε απηήλ θαη ηηο 

επηπηψζεηο ηεο. 
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Κεθάιαην2 

 

Shopper Marketing 

 

2.1 Δηζαγσγήζην Shopper Marketing 

 

Σν shopper marketing αλαθέξεηαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθηέιεζε 

φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ marketing πνπ επεξεάδνπλ έλαλ αγνξαζηή θαηά ηε 

δηάξθεηα θαη πέξα απφ ην ζχλνιν ηεο πνξείαο πξνο ηελ αγνξά, δειαδή απφ ην ζεκείν 

ζην νπνίν αξρίδεη ην θίλεηξν γηα λα επηζθεθηεί ην θαηάζηεκα κέρξη ηελ αγνξά, 

θαηαλάισζε, επαλαγνξά θαη ζχζηαζε. Ο ζηφρνο ηνπ shopper marketingείλαη λα 

επηηξέςεη κηα win-win-win ιχζε γηα ηνλ αγνξαζηή-ιηαλνπσιεηή-θαηαζθεπαζηή. Σν 

shopper marketing έρεη αλαδεηρζεί σο κηα βαζηθή δηνηθεηηθή πξαθηηθή κεηαμχ ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ θαη ησλ ιηαλνπσιεηψλ, νη νπνίνη αλππνκνλνχλ λα επσθειεζνχλ απφ 

ηηο θαηλνηνκίεο ζηηο δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπ. 

 

2.2Shopper marketing-Οξηζκνί 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη ιηαλνπσιεηέο θαη νη θαηαζθεπαζηέο, δίλνπλ 

πεξηζζφηεξν βάζε ζηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηνπλ γηα ηελ πξαθηηθή ηνπ shopper 

marketing (Deloitte Research, 2007; Neff, 2009a). Σν shopper marketing κπνξεί λα 

αλαθεξζεί είηε σο ζηελή είηε σο επξεία έλλνηα. Γηα παξάδεηγκα, oShankar, (2011) 

νξίδεη ην shopper marketing σο “ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ 

ζηξαηεγηθψλ κάξθεηηλγθ πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ θάζε θαηαλαισηή, ζε 

νιφθιεξε ηελ δηαδξνκή πξνο ηελ αγνξά, απφ ην αξρηθφ θίλεηξν ηεο αγνξάο κέρξη ηελ 

αγνξά, ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε, ηελ επαλαγνξά θαη ηελ ζχζηαζε, ελψ ε Deloitte ην 

θαζνξίδεη σο κηα πην επξεία έλλνηα ε ρξήζε νπνηoλδήπνηε εξεζηζκάησλ κάξθεηηλγθ, 

πνπ αλαπηχρζεθαλ κε βάζε ηελ βαζηά θαηαλφεζε ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

θαηρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελαλάπηπμε ηεο αμίαο ηεο επσλπκίαο ζε ζπλδπαζκφ κε 
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ηνλ θαηαλαισηή (π.ρ. έλα αλεμάξηεην άηνκν ζε έλα ΄αγνξαζηηθφ κνληέιν‟ πνπ ζα 

νδεγεζεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αγνξά.) 

Δπηπιένλ, αλαλεψζεθε ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο πξαγκαηηθήο 

δξάζεο ησλ θαηαλαισηψλ φζνλ αθνξά ηελ αγνξά. Τπάξρνπλ πνιινί πηζαλνί ιφγνη 

γηα απηή ηελ έκθαζε ζηελ «ζηηγκή ηεο αιήζεηαο», ζε ζχγθξηζε κε άιιεο πξννπηηθέο 

γηα ηνπο θαηαλαισηέο (π.ρ. αλάγθεο θαηαλαισηψλ, πξνηηκήζεηο εκπνξηθψλ ζεκάησλ, 

ρξήζε). Μηα εμήγεζε είλαη φηη ε παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε κάξθεηηλγθ δελ είλαη 

πιένλ απνηειεζκαηηθή απφ κφλε ηεο θαη έρεη δηαρσξηζηεί απφ ηνλ πξαγκαηηθφ 

θαηαλαισηή πνπ ιακβάλεη απνθάζεηο γηα αγνξά. Σν κάξθεηηλγθ πξέπεη λα εκπιαθεί 

πεξηζζφηεξν κε ηνλ αγνξαζηή γηα λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε ησλ εκπνξηθψλ 

ζεκάησλ. 

Σν απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ην shopper marketing αληηθαηνπηξίδεη ηα 

ζπκθέξνληα ησλ θαηαζθεπαζηψλ ζηε δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ ηνπο ζην ιηαληθφ 

εκπφξην θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ ιηαλνπσιεηψλ γηα ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο 

θαηεγνξηψλ θαη ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηδησηηθήο 

εηηθέηαο. Σφζν νη θαηαζθεπαζηέο φζν θαη νη έκπνξνη ιηαληθήο πψιεζεο 

ελδηαθέξνληαη επίζεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εκπεηξίαο ησλ αγνξαζηψλ, ελδερνκέλσο 

παξέρνληαο κηα "ηξηπιή λίθε". 

Ο λένο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ shopper marketing επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν 

ζηνλ αγνξαζηή θαη  ζην αγνξαζηηθφ θχθισκα, ζε ζχγθξηζε κε ηελ παξαδνζηαθή 

εκπνξηθή επσλπκία θαη ζηελ εζηίαζε ζηελ θαηαλάισζε. Ζ νηθνδφκεζε ηεο 

επσλπκίαο επηηπγράλεηαη πεξηζζφηεξν κέζσ ησλ ελεξγνπνηήζεσλ ζηνλ θχθιν 

αγνξψλ. Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή εζηίαζε ζηελ νηθνδφκεζε 

ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ζην κάξθεηηλγθ push-and-pull. Αληί λα επηθεληξψλεηαη 

θπξίσο ζε κεκνλσκέλεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ θαη δξαζηεξηφηεηεο ζην θαηάζηεκα, ν 

λένο πξνζαλαηνιηζκφο επεθηείλεηαη ζε πνιιέο θαηεγνξίεο ζε φια ηα ζεκεία επαθήο 

θαη ηα θαλάιηα (Bell, CorstenandKnox, 2011). 

Σν shopper marketing ζεκαίλεη θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ζπκπεξηθνξάο ησλ 

θαηαλαισηψλ-ζηφρσλ σο αγνξαζηέο ζε δηαθνξεηηθά θαλάιηα θαη κνξθέο θαη 

αμηνπνίεζε απηήο ηεο επθπΐαο πξνο φθεινο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, φπσο νη 

κάξθεο, νη θαηαλαισηέο, νη έκπνξνη ιηαληθήο θαη νη αγνξαζηέο. Καιχπηεηαη επίζεο ε 

εκπνξία ζην ιηαληθφ εκπφξην, θαζψο θαη ε πξψηε ζηηγκή ηεο εκπνξίαο ηεο αιήζεηαο 
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(Ståhlberg and Maila, 2010) Σν shopper marketing είλαη ε λέα θαηεγνξία γηα ηελ 

εκπινθή ησλ αγνξαζηψλ, πνπ ηξνθνδνηνχλ ηηο ηνπνζεηήζεηο πνπ θέξλνπλ ζην 

θαηάζηεκα θαη δεκηνπξγνχλ δηαδξαζηηθέο εκπεηξίεο αγνξψλ γηα απηνχο. 

 

2.3 Η εμέιημε ηνπ shopper marketing θαη ησλ εξγαιείσλ ηνπ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη επηηπρήο ζε έλα θαηάζηεκα, ηα ζήκαηα πξέπεη λα έρνπλ 

μερσξηζηέο ηαπηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά. Γηα λα θαηαζηεί έλα πξντφλ λα 

μερσξηζηφ ζην ιηαληθφ πεξηβάιινλ, νη εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ έλα εμαηξεηηθά νξαηφ 

εμάξηεκα ζην θαηάζηεκα κε ζπλδπαζκφ ζέζεο, θιίκαθαο θαη νξαηφηεηαο (Ståhlberg 

θαη Maila, 2010).  

Έλαο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ shopper marketing είλαη ε απνηειεζκαηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ αλεπαξθψλ πφξσλ κάξθεηηλγθ γηα ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη 

ηελ ελίζρπζε ηνπ εθάζηνηε κάξθαο. ηελ νπζία, ην shopper marketing είλαη κηα 

αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο λα θαηαλνήζνπκε, λα ελεξγνπνηήζνπκε θαη λα 

αζρνιεζνχκε κε ηνπο θαηαλαισηέο φηαλ βξίζθνληαη ζην ξφιν αγνξαζηή. Ωο εθ 

ηνχηνπ, ν θχξηνο ζηφρνο ηνπ είλαη λα επεξεάζεη ηνπο αγνξαζηέο ζε νιφθιεξν ηνλ 

θχθιν ησλ αγνξψλ πνπ πεξηιακβάλεη δηάθνξα ζηάδηα, φπσο ε παξαθίλεζε γηα 

αγνξέο, αλαδήηεζε, αμηνιφγεζε, επηινγή θαηεγνξίαο / κάξθαο / ζηνηρείνπ, επηινγή 

θαηαζηήκαηνο, πινήγεζε ζην θαηάζηεκα θαη αγνξά (Shankar, 2011). 

Ζ έξεπλα ECR (Απνηειεζκαηηθή Αληαπφθξηζε ησλ Καηαλαισηψλ) έδεημε κηα 

ζεκαληηθή δηαθχκαλζε ζην πφζν απνηειεζκαηηθά θαη επξέσο νη θαηαζθεπαζηέο θαη 

νη έκπνξνη ιηαληθήο εκπνδίδνπλ ηε δηνξαηηθφηεηα ησλ αγνξαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγήζνπλ μερσξηζηή ζηξαηεγηθή shopper marketing. Οη θνξπθαίεο εηαηξείεο 

είλαη εθείλεο πνπ εθαξκφδνπλ ηελ ηδέα ησλ ηνπshopper marketingεπξχηεξα (Moore 

and Foxlee, 2009). 

Ζ εζηίαζε ζην ζεκείν αγνξάο είλαη ε πην βαζηθή ζηξαηεγηθήηνπ shopper 

marketing, ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηε βειηηζηνπνίεζε θαη πξνψζεζε ηεο 

πξνζθνξάο ζην ζεκείν πψιεζεο κέζσ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, ηηκνιφγεζεο, 

πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο (πξνψζεζε ηηκψλ ή πξνψζεζε ησλ θαηαλαισηψλ). Απηή ε 

ζηξαηεγηθή βαζίδεηαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ αγνξαζηψλ θαη είλαη ζπλήζσο πνιχ 
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απνηειεζκαηηθή. Μηα ηέηνηα πεξίπησζε ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ε P & G πνπ 

ρξεζηκνπνηεί κελχκαηα αγνξψλ, φπσο γηα έλα αληηβαθηεξηδηαθφ πγξφ πιχζεο πνπ 

δειψλεη "ηακαηήζηε ηα βαθηεξίδηα πνπ εθηξέθνληαη απφ ην ζθνπγγάξη ζαο απφςε". 

Απηφ είλαη έλα παξάδεηγκα ηεο άκεζεο έθθιεζεο γηα δξάζε έλαληη άιισλ πξντφλησλ 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο ρσξίο θαλέλα κήλπκα. 

Δπίζεο, ε ρσξηθή επηθέληξσζε ζηελ ηνπνζέηεζε πξνζθνξάο ζεκαίλεη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαιχηεξνπ ρψξνπ θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ θαηαζηήκαηνο γηα λα γίλεη 

κηα πξνζθνξά. Δίλαη ην δεχηεξν βήκα κηαο εμέιημεο ηνπ shopper marketing. Έλα 

παξάδεηγκα πξνζαξκνγήο ηεο πξνζθνξάο πξντφλησλ είλαη ε Coca-Cola Company, 

μεθηλψληαο ηελ πξνψζεζή ηνπ ζην κεζεκεξηαλφ, κε ην κήλπκα "αγνξάζηε έλα 

ζάληνπηηο, θνθ". Απηή ε πξνζθνξά δείρλεη ηελ θαηαλφεζε ηεο απνζηνιήο ησλ 

αγνξαζηψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ψξα ηεο εκέξαο θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή 

ιηαληθήο. 

Ο αξκνληθφο ζρεδηαζκφο πξνηάζεσλ είλαη ε πην ζχλζεηε ζηξαηεγηθή κεηαμχ 

φισλ ησλ παξαπάλσ. Απηή ε ζηξαηεγηθή αθνξά ηε ζηξαηεγηθή θαηλνηνκία ζην 

shopper marketing θαη ηελ παξάδνζε ηεο πξσηνπνξηαθήο εκπεηξίαο ηνπ αγνξαζηή. Οη 

θνξπθαίεο εηαηξείεο αθνχλ πξνζεθηηθά ηε θσλή ηνπ αγνξαζηή φηαλ ιακβάλνπλ 

ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο λέεο πιαηθφξκεο αλάπηπμεο θαη ηελ 

θαηλνηνκία πξντφλησλ. Σν παξάδεηγκα απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ηα ζηνχληην 2 

Fab Look ηνπ P & G, ηα νπνία αζρνινχληαη κε ηε ζπλνιηθή εκπεηξία ησλ αγνξαζηψλ 

(Moore and Foxlee, 2009). 

 

2.4 Γηαθνξέοmarketing/shopper marketing 

 

Σν shopper marketing δηαθέξεη απφ ην παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ ζε ζρέζε κε 

ηηο ζηξαηεγηθέο δηαζηάζεηο. ε ζηξαηεγηθφ επίπεδν ελψ ην κάξθεηηλγθ 

επηθεληξψλεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ζηα θαηαλαισηηθά ηνπο κνηίβα, ην shopper 

marketingζηνρεχεη ζηνπο αγνξαζηέο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγνξψλ ηνπο. 

Σν κάξθεηηλγθ δελ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ην γεγνλφο φηη νη θαηαλαισηέο 

παίδνπλ έλαλ δηαθνξεηηθφ ξφιν φηαλ ιεηηνπξγνχλ σο αγνξαζηέο (δει. ζε κηα ελεξγή 

θαηάζηαζε ιήςεο απνθάζεσλ, φπνπ πξνεηνηκάδνληαη λα ιάβνπλ κηα απφθαζε), ζε 
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αληίζεζε κε ην shoppingmarketing ην νπνίν ζηνρεχεη ζηνπο θαηαλαισηέο νη νπνίνη 

βξίζθνληαη ζε απηφλ αθξηβψο ηνλ ξφιν.  

Δπηπιένλ, ν αγνξαζηήο κπνξεί λα κελ είλαη θάζε θνξά ν θαηαλαισηήο. Γηα 

παξάδεηγκα κηα κεηέξα ζπρλά θάλεη αγνξέο γηα ηα παηδηά θαη ηνλ ζχδπγν ηεο. 

Αληίζηνηρα ε βαζηθή αξρή, ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη λα ρξεζηκνπνηεί ζηξαηεγηθέο έιμεο 

θαη ψζεζεο γηα λα δεκηνπξγεί θαη λα ηθαλνπνηεί ηελ δήηεζε ησλ πειαηψλ, ελψ ην 

shopper marketing, επεξεάδεη ηνλ θχθιν ησλ αγνξψλ. Δπηπξφζζεηα ην κάξθεηηλγθ 

εζηηάδεη θπξίσο ζηελ κάξθα ή ζηελ θαηεγνξία πξντφληνο, ελψ ηνπ shopper marketing 

είλαη ε νινθιεξσηηθή νπηηθή ηνπ αγνξαζηή, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία 

πξντφλησλ πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε (ιηαλεκπφξην ή βηνκεραλία). 

ρεηηθά κε ηελ ηαθηηθή, ην shopper marketingδηαθέξεη απφ ην κάξθεηηλγθ σο 

πξνο ηξεηο θαηεπζχλζεηο. Αξρηθά, ζηνλ ηνκέα ηεο αηνκηθήο δξάζεο ζηνλ νπνίν 

επηθεληξψλεηαη ην κάξθεηηλγθ, πεξηιακβάλνληαηoffline δξαζηεξηφηεηεο φπσο 

επηζθέςεηο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Δλαληηζέζεη ην 

shopper marketing, εζηηάδεη ζηηο ελέξγεηεο ησλ αγνξαζηψλ κέζσ θαλαιηψλ, κέζσλ 

ελεκέξσζεο θαη ηερλνινγηψλ δηεπθφιπλζεο. Δλ ζπλερεία, ελψ ην κάξθεηηλγθ εζηηάδεη 

ζε κία κεκνλσκέλε θαηεγνξία, ην shopper marketing θαιχπηεη πνιιέο θαηεγνξίεο. 

Σξίηνλ, ζην παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ ε πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ απεπζχλεηαη ζε 

ελδηάκεζνπο θνξείο,  (π.ρ. ρνλδξέκπνξνη, εκπνξηθνί αληηπξφζσπνη) θαη ζηνπο 

θαηαλαισηέο, ζε αληίζεζε κε ην shopper marketing φπνπ ηα πξνγξάκκαηα 

πξνψζεζεο απεπζχλνληαη ζηνπο αγνξαζηέο πνπ βξίζθνληαη ζε αγνξαζηηθή 

ιεηηνπξγία. Γεληθφηεξα, νη βηνκεραλίεο θαη ην ιηαλεκπφξην αιιάδνπλ ηελ πξνζέγγηζε 

ηνπο πξνο ην shopper marketing. 

 

2.5 Ππιώλεο αλάπηπμεο ηνπ Shopper marketing 

 

Παξφιν πνπ ην shopper marketing είλαη ζρεηηθά λέα έλλνηα ζηνλ ηνκέα ηνπ 

κάξθεηηλγθ, νη ζπλερείο θαηλνηνκίεο ζηελ πξαθηηθή ηεο απαηηνχλ ζεκαληηθέο αιιαγέο 

ζηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Οη ζεκαληηθφηεξνη ππιψλεο γηα 

απηέο ηηο αιιαγέο ζηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη νη ηάζεηο ζε ηέζζεξηο 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο: α) ηερλνινγία, β) νηθνλνκία, γ) θαλνληζκφο 
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ιεηηνπξγίαο, δ) παγθνζκηνπνίεζε. Απηνί νη ηέζζεξεηο παξάγνληεο, είλαη επξείεο 

ηάμεηο πεξηβαιινληηθψλ δπλάκεσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ην shopper κάξθεηηλγθ, θαζψο 

επίζεο θαη ηηο θαηλνηνκίεο ζηελ ηερληθή  ηνπ ιηαλεκπνξίνπ θαη ηνπρνλδξεκπνξίνπ.  

Πξψηνλ, ε ηερλνινγία είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο. Λφγσ ηεο ηαρείαο 

δηείζδπζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, νη αγνξαζηέο έρνπλ πιένλ πεξηζζφηεξν έιεγρν ηεο 

πξφζβαζεο θαη ηεο ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απφ πνηέ άιινηε. Πνιιέο ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο φπσο είλαη νη πξνεγκέλεο θηλεηέο ζπζθεπέοθαη ηα δηαδηθηπαθά θνηλσληθά 

δίθηπα, έρνπλ βειηηψζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ εκπφξσλ λα θζάλνπλ ηνπο αγνξαζηέο 

κέζσλ λέσλ ζεκείσλ επαθήο. 

Γεχηεξνλ, νη αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία κπνξνχλ λα έρνπλ ηφζν 

βξαρππξφζεζκεο φζν θαη καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

αγνξαζηψλ θαη ζηηο θαηλνηνκίεο κάξθεηηλγθ ησλ αγνξαζηψλ. Ζ πξφζθαηε 

νηθνλνκηθή χθεζε δεκηνχξγεζε έλαλέν πεξηβάιινλ κε δξακαηηθέο αιιαγέο ζηελ 

αγνξά θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δαπαλψλ. Οη αγνξαζηέο έρνπλ κεηψζεη ηε δαπάλε 

επραξίζηεζεο θαη ηψξα ςσλίδνπλ κε βάζε ηελ θαιχηεξε πξνζθνξά ζηελ θαιχηεξε 

ηηκή.Ζ θαηαζηξνθηθή νηθνλνκία έρεη επεξεάζεη αξλεηηθά ηα κάξθεηηλγθ ησλ 

εηαηξεηψλ. Πνιινί επηζηήκνλεο αλαιχνπλ κε ζαθήλεηα ηε ζεηξά θαη ηηο ηάζεηο ηνπο 

θαη εμαιείθνπλ ηηο κάξθεο πνπ δελ έρνπλ θαιή απφδνζε.Μαθξνπξφζεζκα, σζηφζν,ζε 

πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο νξηζκέλνη απφ απηνχο ηνπο αγνξαζηέο ελδέρεηαη λα 

επαλέιζνπλ ζηηο αγαπεκέλεο κάξθεο. (Neff, 2010) 

Σξίηνλ, ε απειεπζέξσζε θαη ν απμεκέλνο αληαγσληζκφο ζε πνιιέο ρψξεο 

αλαγθάδνπλ ηνπο εκπφξνπο ιηαληθήο πψιεζεο θαη ηνπο θαηαζθεπαζηέο λα βξνπλ 

πεξηζζφηεξνπο δεκηνπξγηθνχο ηξφπνπο γηα λα εκπνξεπηνχλ (Kopalleetal., 2009). Γηα 

λα μεπεξάζνπλ ηελ άλνδν ηνπ αληαγσληζκνχ ζε έλα παγθφζκην επίπεδν, πξέπεη ηψξα 

λα πηνζεηήζνπλ θαηλνηφκεο πξαθηηθέο κάξθεηηλγθ γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο 

αγνξαζηέο κέζσ λέσλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ρψξν ησλ θαηαζηεκάησλ. 

Σέηαξηνλ, ε παγθνζκηνπνίεζε επηηξέπεη ζηνπο ιηαλνπσιεηέο λα αλαπηπρζνχλ 

ζε δπλακηθέο θαη θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο (Krafft θαη Mantrala 2008, Reinartzet, 

2011). Μεγάινη ιηαλνπσιεηέο φπσο ε Walmart, ε Best Buy θαη ε Amazon απμάλνπλ 

ηελ θπξηαξρία ηνπο ζηελ αγνξά. Δίλαη ηθαλέο λα επεξεάζνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ 

απφ ηνπο αγνξαζηέο, ηδίσο κέζαζην θαηάζηεκα. Καηά ζπλέπεηα, πνιινί 

θαηαζθεπαζηέο αηζζάλνληαη φηη απεηινχληαη απφ ηελ πηζαλή απψιεηα πξνζηαζίαο θαη 
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ειέγρνπ ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο. Πέξαλ ηνχηνπ, νη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο 

νδεγνχληαη ζε δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο αληηπάινπο ηνπο. Οη 

επηρεηξήζεηο απηέο αλαδεηνχλ επίζεο λέεο επθαηξίεο γηα ηνπο αγνξαζηέο επηξξνήο. 

Σέινο, νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ απηψλ ησλ ηεζζάξσλ παξαγφλησλ κπνξνχλ 

επίζεο λα επεξεάζνπλ ηηο κεηαβνιέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ αγνξαζηψλ θαη ηελ 

πξαθηηθή εκπνξίαο ησλ αγνξαζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε νηθνλνκηθή αλάθακςε πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηηο κεηψζεηο ησλ πηζηψζεσλ έρεη επίζεο ηεζεί ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα 

κε ηελ εθθαζάξηζε θαη δεκνζηνπνίεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ. Απηέο νη 

αιιαγέο ζηνπο παξάγνληεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο ξχζκηζεο ελδέρεηαη λα 

αιιεινεπηδξνχλ γηα λα απμήζνπλ ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ πεξηήγεζε ηνπ αγνξαζηή 

ζηνλ θχθιν αγνξψλ ηνπο.. 

Με ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηηο εκπνξηθέο αγνξέο, ηφζν 

νη θαηαζθεπαζηέο φζν θαη νη έκπνξνη ιηαληθήο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά γηα ηε δηαρείξηζε πθηζηακέλσλ πξντφλησλ θαη γηα ηελ εηζαγσγή 

λέσλ πξντφλησλ.  

 

2.6 Δπίδξαζε δξαζηεξηνηήησλ Marketing ζην θαηάζηεκα 

 

Γηάθνξεο κειέηεο παξέρνπλ δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ κάξθεηηλγθ ζην θαηάζηεκα θαη εθηφο ηνπ εκπνξηθνχ 

θαηαζηήκαηνο θαηά ηελ αγνξά. χκθσλα κε κηα κειέηε, πάλσ απφ ην ήκηζπ ησλ 

απνθάζεσλ ησλ αγνξαζηψλ γίλνληαη ζην θαηάζηεκα (Inman, Winer θαη Ferraro 

2009). Άιιεο κειέηεο ζρεηηθά κε ηα θάξκαθα απφ ηελ GMA, Booze & Company θαη 

ην Shespeaks αλαθέξεη φηη ην 81% ησλ αγνξαζηψλ πξαγκαηνπνηνχλ αγνξαπσιεζίεο 

πξηλ αγνξάζνπλ, ην 77% δελ θέξεη ιεπηνκεξή θαηάινγν αγνξψλ θαη ην 59% ησλ 

απνθάζεσλ γίλνληαη ζην θαηάζηεκα (GMA 2010). Μηα πξνεγνχκελε κειέηε 

αλαθέξεη φηη ην πνζνζηφ ησλ απνθάζεσλ πνπ έγηλαλ ζην θαηάζηεκα είλαη πςειφηεξν 

ζην 70% (Deloitte Research, 2007). Γεδνκέλνπ ηνπ πςεινχ βαζκνχ ιήςεο 

απνθάζεσλ ζην θαηάζηεκα, ππάξρεη ζεκαληηθή αλνδηθή πνξεία γηα λα γίλεη 

θαιχηεξε δνπιεηά ζην κάξθεηηλγθ ηνπ ζεκείνπ αγνξάο (Löfgren, 2005). Αλεμάξηεηα 

απφ ηα ζρεηηθά πνζνζηά απνθάζεσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί θαη εθηφο θαηαζηήκαηνο, νη 



60 
 

έκπνξνη αλαδεηνχλ δηαξθψο δεκηνπξγηθέο επθαηξίεο γηα λα επεξεάζνπλ ηε ιήςε 

απνθάζεσλ ησλ αγνξαζηψλ θαηά κήθνο ηνπ θχθινπ αγνξψλ. 

Σν κάξθεηηλγθ αγνξψλ ρξεζηκεχεη επίζεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο κηαο κάξθαο ζε καθξνπξφζεζκε βάζε. Σα πξνγξάκκαηα κάξθεηηλγθ κηαο 

επηρείξεζεο ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία επλντθψλ αληηιήςεσλ ζηνπο αγνξαζηέο γηα ηα 

εκπνξηθά ζήκαηα ζε φιν ηνλ θχθιν ησλ αγνξψλ. Παξφιν πνπ νξηζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο κάξθεηηλγθ αγνξψλ δελ κπνξνχλ λα έρνπλ απνηέιεζκα ζηελ επηινγή 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο, κπνξεί λα ζεσξεζνχλ απνηειεζκαηηθέο εάλ 

βειηηψζνπλ ηελ εηθφλα ηεο κάξθαο ζην κπαιφ ηνπ αγνξαζηή ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία 

ηνπ θχθινπ αγνξψλ. 

 

2.7 ύλδεζε Καηλνηνκίαο κε ην Shopper marketing 

 

Οη θαηλνηνκίεο ζην κάξθεηηλγθ ησλ αγνξαζηψλ κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Δηθφλα 11. Όπσο αλαιχεηαη ζην ηκήκα εηζαγσγήο, νη 

πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αγνξαζηψλ θαη ηηο 

θαηλνηνκίεο ζην shopper marketing είλαη ε ηερλνινγία, ε νηθνλνκία, ν έιεγρνο θαη ε 

παγθνζκηνπνίεζε. Ωο εθ ηνχηνπ, ην κάξθεηηλγθ έρεη ζθνπφ λα επεξεάζεη ηνπο 

αγνξαζηέο ζε νιφθιεξν ηνλ θχθιν αγνξψλ ν νπνίνο  πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθά 

ζηάδηα, φπσο ηα θίλεηξα γηα ηελ αγνξά,  ηελ έξεπλα, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ θαηεγνξία 

/ κάξθα / ηελ επηινγή ζηνηρείσλ, επηινγή θαηαζηήκαηνο, πινήγεζε ζην θαηάζηεκα, 

αγνξά, επαλαγνξά θαη ζχζηαζε (Shankar 2011). Δθηφο απφ ηηο άκεζεο επηπηψζεηο 

ησλ ηεζζάξσλ παξαγφλησλ ζηηο αιιαγέο ζηηο πξαθηηθέο ηνπ shopper marketing, νη 

αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ αγνξαζηψλ νδεγνχλ επίζεο ζηελ εκπνξία ησλ 

θαηλνηνκηψλ απφ ηνπο ιηαλνπσιεηέο θαη ηνπο θαηαζθεπαζηέο. Σα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ αγνξαζηψλ, φπσο ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ηα ςπρνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ε 

ηζηνξηθή αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά, κεηξηάδνπλ ηηο επηδξάζεηο ησλ νδεγψλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ αγνξαζηψλ. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ θνκηζηψλ επεξεάδεη ηηο 

θαηλνηνκίεο ζην κάξθεηηλγθ ησλ αγνξαζηψλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο, 

αλαδηακνξθψλεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αγνξαζηψλ. Έηζη, ε ζρέζε κεηαμχ 

ζπκπεξηθνξάο αγνξαζηή θαη θαηλνηνκίαο shopper marketing είλαη ακθίδξνκε. 
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2.7.1 Καηλνηνκίεο ζηηο ςεθηαθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 

Οη πξφνδνη ζηελ ηερλνινγία παξνπζηάδνπλ αξθεηέο επθαηξίεο ζηηο ςεθηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ shopper marketing θαηά κήθνο ηεο πνξείαο πξνο ηελ αγνξά. 

Δπθαηξίεο κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ησλ αγνξψλ απφ ηνλ 

"θαλαπέ" (π.ρ., ηειερεηξηζηήξηα ηειεφξαζεο, gadget, βίληεν)ζην "θαιάζη" (π.ρ. 

ςεθηαθή ζήκαλζε θαη αλαγλψξηζε ξαδηνζπρλνηήησλ [RFID] tracking). Γεληθά, ε 

εκβάζπλζε ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, φπσο θηλεηέο ζπζθεπέο θαη κέζα ελεκέξσζεο 

έρεη δεκηνπξγήζεη λέεο επθαηξίεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ αγνξαζηψλ (Shankar, 2009), ηδίσο ζηνλ ρψξν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ. 

(Shankar, 2010). 

Γχν παξαδείγκαηα απεηθνλίδνπλ ηελ απμαλφκελε επηξξνή ησλ ειεθηξνληθψλ 

θαη ησλ θηλεηψλ εθαξκνγψλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αγνξαζηψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ 

ηνπ shopper marketing. ην πξψην παξάδεηγκα, ε Kraft παξνπζίαζε  ηελ εθαξκνγή 

Δηθφλα 11. Πιαίζην αλάιπζεο θαηλνηνκίαο ζην shopper marketing 
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ηεο γηα ην iPhone ζηα ηέιε ηνπ 2008. Απηή ε εθαξκνγή επηηξέπεη ζηνπο αγνξαζηέο 

λα θαηεβάζνπλ πάλσ απφ 7.000 δηαθνξεηηθέο ζπληαγέο, θάλνληαο κηα ιίζηα αγνξψλ 

κφλν κε  ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ, θαη λα δνπλ αλ ην αγαπεκέλνηνπο  θαηάζηεκα 

δηαζέηεη πξνζθνξέο γηα ηα πξντφληα πνπ επηζπκνχλ λα αγνξάζνπλ.  Δπηπιένλ εμαηηίαο 

ηεο επηδείλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, νξηζκέλνη έκπνξνη ιηαληθήο ρξεζηκνπνηνχλ 

ειεθηξνληθά θνππφληα γηα ηνπο αγνξαζηέο. ην δεχηεξν παξάδεηγκα, ζην Sam The 

Club εθηειείηαη έλα πξφγξακκα πνπ νλνκάδεηαη eValues θαη πξνζθέξεη ζηνπο 

πειάηεο ηνπ θαη ζηα κέιε ηνπεθπηψζεηο πξνζαξκνζκέλεο ζε απηνχο κε βάζε ην 

ηζηνξηθφ ησλ αγνξψλ ηνπο (Martin 2010). Οη εθπηψζεηο απηέο απνζηέιινληαη κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηνπο αγνξαζηέοθαζψο πξνζθέξνληαη θαη κέζσ 

πεξηπηέξσλ ζε επηιεγκέλα θαηαζηήκαηα ηνπ Sam'sClub(Martin 2010). 

Καζψο πεξηζζφηεξνη αγνξαζηέο ρξεζηκνπνηνχλ θνηλσληθά δίθηπα (π.ρ. 

Facebook, Twitter, Instagram, MySpace θαη LinkedIn) θαη βαζίδνληαη ζε απηά γηα 

ηελ ιήςε απνθάζεσλ κηαο αγνξάο, ε πξνψζεζε κέζσ απηψλ ησλ κέζσλ έρεη γίλεη 

ζπνπδαία ππφζεζε. Σν shopper marketing κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα θνηλσληθά 

δίθηπα γηα λα αθνχζεη θαη λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο αγνξαζηέο ζρεηηθά κε ηελ 

αλάπηπμε πξντφλησλ θαη ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ δηελέξγεηα δξαζηεξηνηήησλ κέζα 

ζην θαηάζηεκα. Ωο εθ ηνχηνπ, νη θαηαζθεπαζηέο θαη νη ιηαλνπσιεηέο αλαδεηνχλ 

δηαξθψο λέεο επθαηξίεο γηα λα επεξεάζνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο 

αγνξαζηψλ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εθηφο ησλ θαηαζηεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ε 

VirginAmerica πηζηεχεη φηη ε δηαθεκηζηηθή πιαηθφξκα ηνπTwitter έρεη δεκηνπξγήζεη 

πεξίπνπ 10 εθαηνκκχξηα δνιάξηα αμία δηαθεκηζηηθήο θάιπςεο. Ζ Bravo, πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ην Twitter γηα λα δεκνζηνπνηήζεη ηε ζχλδεζε ηεο κε ην Earth Week, 

αλαθέξεη φηη έιαβε 200.000 εληππψζεηο ηελ εκέξα θαη ε Red Bull ηζρπξίδεηαη φηη ηα 

πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Twitter είλαη πςειφηεξα απφ ην ηππηθφ 

θφζηνο αλά θιηθ. Απνηειεζκαηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ shopper marketing κπνξνχλ λα 

σζήζνπλ ηα θνηλσληθά κέζα λα ζηνρεχζνπλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε νκάδα αγνξαζηψλ 

(Neff, 2009b).  
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2.7.2 Καηλνηνκίεο ζην πνιύθαλαιηθό Marketing 

 

Ζ δηαρείξηζε,ν ζρεδηαζκφο, ε αλάπηπμε θαη ε αμηνιφγεζε πνιιαπιψλ 

θαλαιηψλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο αμίαο ησλ πειαηψλ αλαδχεηαη σο ζηξαηεγηθφο 

ηνκέαο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηνπο εκπφξνπο. Απηφ ζα ηνπο βνεζήζεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθή απφθηεζε, δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ησλ πειαηψλ (Neslin et al., 

2006, Neslin and Shankar 2009). 

Οη ηερλνινγηθέο αιιαγέο πξνζθέξνπλ πνιια πιά θαλάιηα θαη ζεκεία επαθήο 

ζηνπο αγνξαζηέο. Δπηπιένλ,πεξηζζφηεξνη αγνξαζηέο ρξεζηκνπνηνχλ πνιια απιά 

θαλάιηα θαη ζεκεία επαθήο, θαη θαζψο νη αγνξαζηέο πεξηνξίδνληαη πεξηζζφηεξν απφ 

ην ρξφλν, πνιινί έκπνξνη ελζσκαηψλνπλ θαηλνηνκίεο ζην πνιπθαλαιηθφ κάξθεηηλγθ 

(Kushwaha θαη Shankar 2007, 2011). 

Γηαθνξεηηθά θαλάιηα ζπλδένληαη κε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο πξντφλησλ, κε 

απνηέιεζκα νη αγνξαζηέο λα αγνξάδνπλ απφ πνιιαπιά θαλάιηα (Inman, Shankar θαη 

Ferraro, 2004). Γηαθνξεηηθά θαλάιηα παίδνπλ δηαθνξεηηθνχο ξφινπο ζηνλ θχθιν 

αγνξψλ. Γηα παξάδεηγκα πνιινί αγνξαζηέο θάλνπλ ηελ έξεπλά ηνπο ζην Γηαδίθηπν 

θαη θάλνπλ αγνξέο ζε πνηθίια είδε θαη online shops (Verhoef, Neslin θαη Vroomen, 

2007). Οη δηαρεηξηζηέο ηνπ shopper marketing  έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα έηζη λα 

θαηαλείκνπλ άξηζηα ηνπο πφξνπο ηνπο, βαζηδφκελνη ζηελ θαηάηκεζε ησλ αγνξαζηψλ 

κέζσ ηνπ θαλαιηνχ αγνξάο (Kushwaha θαη Shankar 2007). 

 

2.7.3 Μηα καηηά 360
ν
 

 

Οη θαηαζθεπαζηέο θαη νη ιηαλνπσιεηέο ςάρλνπλ ηξφπνπο γηα λα βειηηψζνπλ 

θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ νιηζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αγνξαζηψλ ηνπ πξντφληνο ηνπο 

(Neslin θαη Shankar 2009). Ηζηνξηθά, νη θαηαζθεπαζηέο έρνπλ αλαπηχμεη ηηο 

ζηξαηεγηθέο ηνπο κε βάζε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αγνξαζηή ζηηο δηθέο ηνπο θαηεγνξίεο 

πξντφλησλ θπξίσο ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο εζηίαζεο θαη ηεο έιιεηςεο δεδνκέλσλ. 

Οκνίσο, νη έκπνξνη ιηαληθήο έρνπλ δηαηππψζεη ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο, νη νπνίεο 
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βαζίδνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ αγνξαζηψλ ζηελ αγνξά ζηα δηθά ηνπο 

θαηαζηήκαηα. Με ηελ εμέηαζε θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο νπηηθήο ησλ 360νή πιήξσλ 

αγνξψλ θαη ηεο θαηαλφεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε δηαθνξεηηθά θαλάιηα θαη 

νληφηεηεο, νη έκπνξνη κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ πην απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο 

κάξθεηηλγθ. Πψο κπνξνχλ νη έκπνξνη λα απνθηήζνπλ πξνβνιή 360ναπφ ηνλ 

αγνξαζηή; Πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςηλ ηνπο πέξα απφ ηα δεδνκέλα ζπκπεξηθνξάο θαη 

ηα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο πηζηφηεηαο, ηα νπνία πεξηνξίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν 

πξντφλ αλά θαηεγνξία θαη αλά ιηαλνπσιεηή. Ρπζκηζηηθέο δπλάκεηο φπσο ε πξνζηαζία 

ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη νη πνιηηηθέο επεξεάδνπλ επίζεο ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη 

θαη πψο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Κάζε κία απφ απηέο ηηο επηινγέο έρεη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο, αιιά ζπιινγηθά, κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ κηα θαιχηεξε εηθφλα 

ζην αγνξαζηηθφ κνηίβν ελφο αγνξαζηή. 

 

2.8 O ξόινο ηνπ ιηαληθνύ εκπνξίνπ ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηνπ shopper marketing 

 

Δλψ νη θαηαζθεπαζηέο ζπλήζηδαλ λα θξαηνχλ ηελ εμνπζία απφ ηελ άπνςε ηνπ 

ρξήκαηνο, ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ γλψζεσλ, νη ιηαλνπσιεηέο κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ άξρηζαλ λα εδξαηψλνπλ ηε δηθή ηνπο εμνπζία ελ κέξεη, θαζηζηψληαο ηνπο 

ίδηνπο εκπφξνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε πξφνδνο ζηελ ηερλνινγία θαη ηε 

λνεκνζχλε πέξαζε ζηα ρέξηα ησλ θαηαλαισηψλ, νη νπνίνη ηψξα ιακβάλνπλ 

ελεκεξσκέλεο θαη έμππλεο απνθάζεηο γηα αγνξέο ηφζν online φζν θαη εθηφο 

ζχλδεζεο. Σψξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, ηα εκπνξηθά ζήκαηα θαη νη έκπνξνη ιηαληθήο 

πψιεζεο πξέπεη λα εληζρχζνπλ ηηο ζρέζεηο γηα λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα θάλνπλ κηα 

πψιεζε. Σν shopper marketing ζπγθεληξψλεη πηπρέο ηεο εκπνξίαο κεηνρψλ θαη ηνπ 

εκπνξίνπ ή ηνπ κάξθεηηλγθ ησλ ηηκψλ. Σν πην ζεκαληηθφ είλαη φηη δεκηνπξγεί έλαλ 

ζπκβηβαζκφ κεηαμχ ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ ιηαλνπσιεηή. 

πλδπάδνληαο ηηο δπλάκεηο, έλα εκπνξηθφ ζήκα έρεη κηα ηζρπξή θσλή επεξεάδνληαο 

ηνλ αγνξαζηή, πνπ ζεκαίλεη φηη νη ιηαλνπσιεηέο ιακβάλνπλ ηηο πσιήζεηο πνπ 

αλαδεηνχλ (Diaz, M.B., 2014). 

 Ζ θχξηα πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κάξθεο ζην πιαίζην ηνπ ιηαληθνχ 

εκπνξίνπ είλαη φηη νη αγνξαζηέο ζπλαληνχλ 3.500 έσο 5.000 κελχκαηα κάξθεηηλγθ 
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θαηά ηε δηάξθεηα ελφο κέζνπ αγνξαζηηθνχ ηαμηδηνχ θαη φηη κφλν ην έλα πέκπην 

πεξίπνπ ησλ αγνξαζηψλ βιέπνπλ έλα κέζν πξντφλ ζε ξάθη ζνχπεξ κάξθεη (Underhill, 

P. 1999). Οη αγνξέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζπρλά ζηνλ απηφκαην πηιφην. Ζ δεκηνπξγία 

ζεηηθήο δηαθνπήο είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επηινγήο ηεο κάξθαο. 

Ωζηφζν, φπσο θαη κε ηα πάληα ζην πεξηβάιινλ ζην θαηάζηεκα, ε εκπινθή ηνπ 

ιηαλνπσιεηή είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Όζνλ αθνξά ηηο εθζηξαηείεο ηνπ shopper 

marketing, νη ζηφρνη ηνπ ιηαλνπσιεηή θαη ησλ πξνκεζεπηψλ δελ είλαη πάληα 

επζπγξακκηζκέλνη. Δάλ έλαο θαηαζθεπαζηήο δείμεη φηη κπνξεί λα βνεζήζεη έλαλ 

ιηαλνπσιεηή λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, θαη φρη κφλν λα επηηχρεη ηνπο δηθνχο ηνπ 

ζηφρνπο, κπνξεί λα πάξεη πνιχ ηζρπξφ buy-in. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο ζην ιηαληθφ εκπφξην έρεη πάληα ηε δηπιή 

ππφζρεζε γηα κεησκέλν αληαγσληζκφ θαη θέξδε ζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη 

γηα ηα δχν κέξε. Με ηε δπλαηφηεηα λα εξκελεχνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηα δεδνκέλα 

αγνξαζηψλ θαη λα κεηαθξάδνπλ απηφ ζην θπζηθφ ρψξν, νη έκπνξνη ιηαληθήο θαη νη 

θαηαζθεπαζηέο έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα θηάζνπλ ζηελ εκπεηξία αγνξψλ 

πνπ θξαηνχλ ηνπο αλζξψπνπο ζην θαηάζηεκα πεξηζζφηεξν, εληζρχνπλ ηε ζέζε ελφο 

εκπνξηθνχ ζήκαηνο, απμάλνπλ ην κεξίδην, (ROI), εμνηθνλνκεί 

εκπνξηθνχοπξνυπνινγηζκνχο, ελψ παξάιιεια δηεπθνιχλεη ηε δσή ηνπ αγνξαζηή 

(Thomassen, Lincoln & Aconis, 2006). 

Καζψο ην shopper marketing γίλεηαη πην εκθαλέο σο κέζνδνο δηαθήκηζεο, νη 

θαηαζθεπαζηέο πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ φηη νη ιηαλνπσιεηέο θαινχλ ηηο ιήςεηο. Ζ 

Walmart είλαη έλα εμαηξεηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο ηάζεο. Δάλ ε νζφλε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή δελ πιεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Walmart, ε εηαηξεία δελ ζα ηελ 

ρξεζηκνπνηήζεη. Σα εκπνξηθά ζήκαηα είλαη ηα πάληα γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο, αιιά 

νη ιηαλνπσιεηέο δελ αλεζπρνχλ ηφζν πνιχ γηα ηηο κάξθεο φζν θάλνπλβειηηψζεηοζηελ 

ζπλνιηθή εκπεηξία ησλ αγνξψλ ησλ πειαηψλ ηνπο. Γηα λα κπνξέζνπλ νη εζληθέο 

κάξθεο λα πεηχρνπλ ζε απηφ ην ιηαληθφ πεξηβάιινλ, πξέπεη λα γίλνπλ κέξνο 

ζπγθεθξηκέλσλ ιχζεσλ αγνξψλ ηνπ ιηαλνπσιεηή. 

Ζ εκπεηξία ηνπ αγνξαζηή ζην ιηαληθφ πεξηβάιινλ είλαη βαζηά επεμεξγαζκέλε 

ζην κνληέιν "Retailisation" (Thomassen, Lincoln θαη Aconis, 2006). Σν κνληέιν 

απνηειείηαη απφ πνιιά κέξε: ην θαηάζηεκα, ην ξάθη, ηνλ αγνξαζηή, ην πξντφλ, ηελ 

απφθαζε αγνξάο θαη ην γήπεδν. Κάζε ηκήκα ηνπ κνληέινπ εμεγείηαη ιεπηνκεξέζηεξα 

παξαθάησ.  



66 
 

 

2.8.1 Σν θαηάζηεκα 

 

Οη θαηαζθεπαζηέο πνπ ειέγρνπλ ηα εκπνξηθά ζήκαηα δελ είλαη πιένλ 

ππεχζπλνη γηα ηα θαηαζηήκαηα. Καηάζηεκα ιηαληθήο πψιεζεο είλαη φπνπ νη 

θαηαλαισηέο ζεσξνχλ θαη αγνξάδνπλ ή απνξξίπηνπλ επψλπκα πξντφληα. Έλα 

γηγαληηαίν θαηάζηεκα ιηαληθήο πψιεζεο έρεη ρηιηάδεο κάξθεο, επνκέλσο νη έκπνξνη 

εκπνξηθψλ ζεκάησλ πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ λα αλαθηήζνπλ ην ζεκείν ηνπο ζην 

πεδίν ηεο κάρεο. Ωζηφζν, αληί λα αγσληζηνχλ κε ηνλ ιηαλνπσιεηή (πνπ είλαη 

άζθνπν), πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ ηδηνθηεζηαθή δηαλνκή είηε αλαθαιχπηνληαο ηε 

ζέζε ηνπο ζηελ αληαγσληζηηθή ζθελή είηε λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνλ ιηαλνπσιεηή ζην 

πεδίν ηεο κάρεο. 

 

2.8.2 Σν ξάθη 

 

ην πιαίζην ηνπ αληαγσληζκνχ ε απφδνζε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο 

επεξεάδεηαη. Ζ αλάιπζε άιισλ ζεκάησλ ζηα ξάθηα δίπια ζην πξντφλ ηνπ 

θαηαζθεπαζηή είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή, δηφηη εθεί ζπκβαίλεη ν θξίζηκνο 

αληαγσληζκφο ηνπ πξντφληνο. Οη πειάηεο ζα αγνξάζνπλ κφλν κηα πξνζθνξά ηνπ ίδηνπ 

είδνπο, νπφηε νη θαηαζθεπαζηέο πξέπεη λα θιέςνπλ ηηο πσιήζεηο απφ ηνπο 

πιεζηέζηεξνπο αληαγσληζηέο ηνπο ζην ξάθη ιηαληθήο πψιεζεο.Ο ζηφρνο ηνπ 

ιηαλνπσιεηή είλαη λα δεκηνπξγήζεη επηινγέο γηα ηνλ αγνξαζηή, ελψ ν θχξηνο ζθνπφο 

ηνπ θαηαζθεπαζηή είλαη λα θάλεη ην εκπνξηθφ ηνπ ζήκα σο επηινγή ηνπ πειάηε. 

 

2.8.3 Ο αγνξαζηήο 

 

Ζ πξφθιεζε ηνπ θαηφρνπ ηνπ ζήκαηνο είλαη λα ζπιιάβεη ηνλ αγνξαζηή 

πξνζθέξνληαο έλα πξντφλ πνπ μεπεξλάεη απιψο ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ θαη 

πξνθαιεί έλα ηζρπξφηεξν ζπλαίζζεκα  απφ ηελ αλακελφκελε ιαρηάξα γηα έλα πξντφλ. 
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Καηαλνήζηε ηνλ αγνξαζηή θαη πξνεηνηκαζηείηε γηα ην απξνζδφθεην - απηφ είλαη πνπ 

νη θαηαζθεπαζηέο πξέπεη λα θάλνπλ. 

 

2.8.4 Σν πξντόλ 

 

Ζ ηδέα πίζσ απφ ην πξντφλ κπνξεί λα απαηηεί επαλεμέηαζε, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη έλαο θαηαζθεπαζηήο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα πάξεη έλα πξνθαλέο 

ζηνηρείν θαη λα ην αλαδηαηππψζεη σο θάηη θαιχηεξν ή εληειψο δηαθνξεηηθφ γηα λα 

επηηχρεη ηζρπξφηεξε ζέζε ζηελ αγνξά. Γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα εηθφλα πνπ λα 

δείρλεη πξνο ηα εκπξφο, πξέπεη λα γίλεη εκβάζπλζε ζηελ ίδηα ηε θχζε ηνπ πξντφληνο 

πνπ παξάγεη θαη πνπιάεη. 

 

2.8.5 Η αγνξαζηηθή απόθαζε 

 

Απηή είλαη ε επνρή ηεο αιήζεηαο: είηε ην εκπνξηθφ ζήκα, ην πξντφλ ή ε 

αληίιεςε ηνπ θαηαζθεπαζηή αγγίδεη ηνλ θαηαλαισηή είηε δελ ην θάλεη. Σν ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ έλαο αγνξαζηήο ρξεζηκνπνηεί γηα λα θάλεη κηα ιηαληθή απφθαζε είλαη 

πνιχ ζχληνκν. νη δηαρεηξηζηέο εκπνξηθψλ ζεκάησλ δηαπίζησζαλ φηη νη αγνξαζηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ιίγα δεπηεξφιεπηα γηα λα απνθαζίζνπλ εάλ ζα δηεξεπλήζνπλ ηε 

δπλαηφηεηα αγνξάο ελφο πξντφληνο αληί γηα ρηιηάδεο άιινπο. 

 

2.8.6 Γηαθήκηζε 

 

Ζ θηινδνμία ηνπ θαηαζθεπαζηή είλαη λα παξάγεη κέγηζην αληίθηππν ζε 

επίπεδν ιηαληθήο. Αληίζηνηρα ε πξφθιεζε γηα ην ιηαλνπσιεηή είλαη λα  νδεγήζεη ηνλ 

θαηαλαισηή ζηηο παξαθάησ δχν ελέξγεηεο: "αγνξάζηε θαη δνθηκάζηε". Απηφ κπνξεί 

λα επηηεπρζεί αθήλνληαο ηνπο αλζξψπνπο λα γλσξίδνπλ φηη ην πξντφλ είλαη εθεί έμσ - 

απηφ ζεκαίλεη εθζηξαηείεο κάξθεηηλγθ θαη δηαθήκηζε. ηφρνο ηνπ κελχκαηνο είλαη λα 

πξνζειθχζεη ηνπο θαηαλαισηέο θαη λα ηνπο θάλεη πειάηεο ησλ πξντφλησλ ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. Ζ ηειενπηηθή δηαθήκηζε πξέπεη λα εμηζνξξνπήζεη ηνπο αλζξψπνπο 
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γηα λα πξνρσξήζνπλ πέξα απφ ηελ αγάπε γηα ηελ ραξηησκέλε δηαθήκηζε ή ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ ρνξεγνχ πξνγξάκκαηνο. Ο δηαρεηξηζηήο κάξθαο πξέπεη λα 

πξνρσξήζεη πεξαηηέξσ αλαπηχζζνληαο δηαθεκίζεηο πνπ σζνχλ ηνπο αλζξψπνπο ζην 

θαηάζηεκα ιηαληθήο πψιεζεο γηα λα αγνξάζνπλ θαη λα δνθηκάζνπλ ην πξντφλ. Απηφ 

ην είδνο επηθνηλσλίαο κπνξεί λα πάξεη πνιιέο κνξθέο. Ζ επηθνηλσλία ζην πεξηβάιινλ 

ιηαληθήο είλαη θξίζηκε, δηφηη πεξίπνπ ην 70% ησλ απνθάζεσλ αγνξάο κάξθαο γίλεηαη 

ζην θαηάζηεκα (Thomassen, Lincoln θαη Aconis, 2006).Έηζη, ε αλάπηπμε θαη ε 

εθηέιεζε ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ ηνπ θαηαζθεπαζηή εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηε δέζκεπζε ηνπ ιηαλνπσιεηή. Οη θαηαζθεπαζηέο πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κε 

ηνπο πειάηεο ηνπο γηα λα πξνζθέξνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζηνπο εαπηνχο ηνπο, ζηνπο 

ιηαλνπσιεηέο θαη ζηνπο αγνξαζηέο. 

 

 

2.9 Κύξηα αγνξαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ θιάδν ησλ Fast Moving Consumer 

Goods ζρεηηθά κε ην shopper marketing 

 

2.9.1 Η κειέηε ηεο in-store εκπεηξίαο ηνπ θαηαλαισηή 

 

Πξφζθαηα, νη αγνξαζηέο έρνπλ βηψζεη ηε κεηαηξνπή απφ παζεηηθνχο 

αγνξαζηέο ζε ελεξγνχο ζπλ-δεκηνπξγνχο λέσλ εκπεηξηψλ θαηαλάισζεο, 

ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλεξγαηηθνχ κάξθεηηλγθ. Σν βησκαηηθφ 

παξάδεηγκα θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο βιέπεη ηελ θαηαλάισζε σο κηα νιηζηηθή 

έθθξαζε ζπκβνιηθψλ ζεκαζηψλ, εδνληθψλ (ζπλαηζζεκαηηθψλ) απαληήζεσλ θαη 

αηζζεζηαθψλ απνιαχζεσλ (Hirschman and Holbrook 1982). Σα ςψληα 

πεξηιακβάλνπλ δηάθνξεο πηπρέο ησλ εκπεηξηψλ ζην θαηάζηεκα πνπ απαηηνχλ 

ζεκαληηθφ επίπεδν αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ αγνξαζηψλ, ησλ πσιεηψλ θαη ηεο 

αηκφζθαηξαο ζην θαηάζηεκα. Με δεδνκέλν απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ, ε δηαδηθαζία 

αγνξψλ ζπλεπάγεηαη αηζζεηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη νξζνινγηθέο εκπεηξίεο πνπ νη 

αγνξαζηέο κπνξεί λα ζπλαληήζνπλ κε δηαδξαζηηθφ ηξφπν. Γηα παξάδεηγκα, νη 

αγνξαζηέο, φηαλ κπαίλνπλ ζε έλα θαηάζηεκα, έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ αηκφζθαηξα 

ηνπ θαηαζηήκαηνο, πνπ δηεγείξεη ηηο αηζζεηηθέο ηνπο εληππψζεηο, φπσο ε έθζεζε ζην 
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εζσηεξηθφ ηνπ θαηαζηήκαηνο, ην εζσηεξηθφ, ην άξσκα, ην θσηηζκφ θαη ε κνπζηθή 

ππφθξνπζε (Meda and Plaias, 2013). Σέηνηα αηζζεηήξηα εξεζίζκαηα κπνξνχλ ζηε 

ζπλέρεηα λα πξνθαιέζνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο απαληήζεηο φπσο ραξά, επραξίζηεζε θαη 

ελζνπζηαζκφ, κεηαμχ άιισλ. Καηά ηελ αλαδήηεζε ησλ επηζπκεηψλ αγαζψλ, νη 

αγνξαζηέο έρνπλ νξζνινγηθέο εκπεηξίεο (π.ρ. επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο γηα 

ελαιιαθηηθέο επηινγέο πξντφλησλ), αιιά ζε απηφ ην κάζεκα ζπκκεηέρνπλ 

ππνζπλείδεηα ζηελ αγνξά παξνξκήζεσλ (Bashar, Ahmad θαη Wasiq, 2013). 

Μηα καθξνρξφληα ζεσξία πνπ βαζίδεηαη ζε κηα κειέηε ηνπ 1995 ηνπ Meyers 

Research Center γηα ην Ηλζηηηνχην Γηαθήκηζεο Point Point (POPAI) επηβεβαηψλεη ηα 

ζηνηρεία ησλ Thomassen, Lincoln θαη Aconis (2006) φηη ην 70% ησλ απνθάζεσλ 

αγνξάο ιακβάλεη ρψξα ζην θαηάζηεκα. Μηα πην πξφζθαηε κειέηε απφ ηελ 

OgilvyAction δηαπίζησζε φηη κφλν ην 39% ησλ Ακεξηθαλψλ αγνξαζηψλ πεξηκέλνπλ 

έσο φηνπ λα βξεζνχλ  ζην θαηάζηεκα γηα λα απνθαζίζνπλ πνηα κάξθα ζα 

αγνξάζνπλ, πεξίπνπ ην 10% αιιάδνπλ γλψκε γηα ηα εκπνξηθά ζήκαηα ζην 

θαηάζηεκα, ην 29% αγνξάδεη απφ θαηεγνξίεο πνπ δελ ζθνπεχνπλ λα αγνξάζνπλ θαη 

ζρεδφλ 20% αθήζνπλ έλα πξντφλ πνπ είραλ πξνγξακκαηίζεη λα αγνξάζνπλ ζην ξάθη 

(Miller θαη Washington, 2013). 

πλνιηθά, ε κειέηε δηαπίζησζε φηη πεξίπνπ ην 30% ησλ αγνξαζηψλ θάλνπλ 

ζεκαληηθέο απνθάζεηο αγνξάο ζην θαηάζηεκα. Αλ θαη είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξε 

απφ ηελ εθηίκεζε ηνπ POPAI, ε αμηνιφγεζε ηνπ Ogilvy Action επηβεβαίσζε φηη νη 

πειάηεο θάλνπλ πνιιή ιήςε απνθάζεσλ ζην θαηάζηεκα. 

 

2.9.2. Με πξνγξακκαηηζκέλε αγνξά θαη παξνξκεηηθνί αγνξαζηηθνί παξάγνληεο 

 

Οη Bell, Corsten θαη Knox (2011) ζηελ έξεπλά ηνπο αλαθαιχπηνπλ επθαηξίεο 

γηα ηνπο ιηαλνπσιεηέο λα παξάγνπλ πεξηζζφηεξεο απξνγξακκάηηζηεο αγνξέο απφ 

ηνπο ππάξρνληεο αγνξαζηέο. Γηαπηζηψζεθε φηη ν αξηζκφο ησλ απξνγξακκάηηζησλ 

αγνξψλ απμάλεηαη αλαινγηθά κε ηελ αθεξεκέλε ζπλνιηθή αγνξαζηηθή απνζηνιή πνπ 

δεκηνπξγείηαη πξηλ ν αγνξαζηήο εηζέιζεη ζην θαηάζηεκα. Ζ απνζήθεπζε 

ζπλδεδεκέλσλ ζηφρσλ επεξεάδεη θαη ηελ απξνγξακκάηηζηε αγνξά: ε κε 

πξνγξακκαηηζκέλε αγνξά είλαη πςειφηεξε ζε ηαμίδηα ζηα νπνία ν αγνξαζηήο 

επηιέγεη ην θαηάζηεκα γηα ρακειή πνιηηηθή ηηκνιφγεζεο θαη ρακειφηεξα ζηα ηαμίδηα 
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ζηα νπνία ν αγνξαζηήο επηιέγεη ην θαηάζηεκα σο ηκήκα ελφο πνιπθαηαζηήκαηνο γηα 

ςψληα. Αλ θαη ην κάξθεηηλγθ εθηφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο δελ έρεη άκεζν 

αληίθηππν ζηελ απφθαζε αγνξάο ζην θαηάζηεκα, εληζρχεη ηελ αχμεζε ησλ 

απξνγξακκάηηζησλ αγνξψλ απφ αγνξαζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πιηθά κάξθεηηλγθ 

κέζα ζην θαηάζηεκα. Οη Bell et.al (2011) ππνδεηθλχνπλ φηη νη έκπνξνη ιηαληθήο 

πψιεζεο πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ πέξα απφ ηνλ αληαγσληζκφ γηα ηνπο πειάηεο λα 

αληαγσλίδνληαη γηα ηαμίδηα αγνξψλ. Οη εμεηδηθεπκέλνη έκπνξνη ιηαληθήο πψιεζεο θαη 

νη κεγάινη πξνκεζεπηέο αξρίδνπλ λα ζπιιέγνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα κνληέια 

αγνξψλ θαη ηνπο αγνξαζηέο θαηεγνξηψλ αλάινγα κε ηηο απνζηνιέο αγνξψλ ηνπο (Fox 

and Sethuraman, 2006), γηα λα θαηαλνήζνπλ ηη νδεγεί ζηηο δηαθνξέο αγνξψλ κεηαμχ 

ησλ ηαμηδηψλ γηα ην ίδην λνηθνθπξηφ. εκεηψζεθε επίζεο φηη πνιινί παξαηεξεηέο 

πηζηεχνπλ φηη νη πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο αγνξάο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζην 

θαηάζηεκα (Thomassen, Lincoln and Aconis, 2006). Καηά ζπλέπεηα, νη έκπνξνη 

δηαζέηνπλ θνλδχιηα γηα ηελ εκπνξία ζην θαηάζηεκα γηα λα ηνλψζνπλ ηελ 

απξνγξακκάηηζηε αγνξά κε νζφλεο, πξνσζήζεηο θαη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο 

(Albert and Winer, 2008). Οη Bell, Corsten θαη Knox (2011) πηζηεχνπλ φηη νη έκπνξνη 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ απξνγξακκάηηζηε αγνξά, ελζαξξχλνληαο ηνπο αγνξαζηέο 

λα πξνθαινχλ αθεξεκέλνπο ζηφρνπο. Δπηπιένλ, είλαη ινγηθφ λα δηαθεκίδνπλ 

αθεξεκέλα νθέιε γηα ηα ςψληα. Οξηζκέλνη ιηαλνπσιεηέο ην θάλνπλ ήδε. Γηα 

παξάδεηγκα, ε Walmart ελζαξξχλεη ηνπο αγνξαζηέο λα "εμνηθνλνκήζνπλ ρξήκαηα. 

Εήζηε θαιχηεξα "; Ζ Tesco ππνγξακκίδεη ηελ ηδέα φηη "θάζε κηθξφ βνεζά". θαη ην 

νιιαλδηθφ ζνχπεξ κάξθεη C1000 ππελζπκίδεη ζηνπο πειάηεο φηη είλαη "πάληα 

εθπιεθηηθφ, πάληνηε ζπκθέξνπζα". Οη πην πξφζθαηεο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

αγνξαζηέο έρνπλ ραιάξσζε γηα ηα ηαμίδηα παληνπσιείσλ - δειαδή, αθήλνπλ ρψξν 

ζηνλ ςπρηθφ ηνπο πξνυπνινγηζκφ γηα λα θάλνπλ απξφζκελεο αγνξέο.  

Οη θαηαζθεπαζηέο θαη νη ιηαλνπσιεηέο επηθεληξψλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ζηε ζεκαζία ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ζην θαηάζηεκα. Πξφζθαηα, ε Procter & Gamble 

εθάξκνζε ηε θξάζε «πξψηε ζηηγκή ηεο αιήζεηαο» γηα λα πεξηγξάςεη ηα πξψηα ηξία 

έσο επηά δεπηεξφιεπηα φηαλ έλαο θαηαλαισηήο βιέπεη έλα πξντφλ ζην ξάθη. Άιινη 

θαηαζθεπαζηέο θαη ιηαλνπσιεηέο επελδχνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο (Neff, 2007). Δπηπιένλ, απμάλεηαη ν αξηζκφο 

ησλ θνηλψλ πξνσζήζεσλ κεηαμχ θαηαζθεπαζηψλ θαη εκπφξσλ ιηαληθήο πψιεζεο 

(Spethmann, 2005). 
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Γηα ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο αιήζεηαο λα είλαη ηέηνηαο ζεκαζίαο, νη 

θαηαλαισηέο πξέπεη λα θάλνπλ ζεκαληηθφ αξηζκφ απνθάζεσλ ζην ζεκείν αγνξάο. 

Έλα ελζαξξπληηθφ ζηαηηζηηθφ ζηνηρείν απφ απηή ηελ άπνςε είλαη φηη νη αγνξαζηέο 

θάλνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ απνθάζεψλ ηνπο ζην θαηάζηεκα. πγθεθξηκέλα, κφλν ην 

30% ησλ αγνξψλ πξνπιεξψλνληαη ζε επίπεδν εκπνξηθνχ ζήκαηνο θαη έλα 

εθπιεθηηθφ 59% είλαη εληειψο απξνγξακκάηηζην πξηλ θάπνηνο θαηαλαισηήο εηζέιζεη 

ζην θαηάζηεκα (Inman and Winer 1998). 

Φαίλεηαη φηη νη ηδηνθηήηεο εκπνξηθψλ θέληξσλ πξνζπάζεζαλ λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ηηο παξνξκήζεηο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηε βαζηθή αλάγθε γηα 

άκεζε ηθαλνπνίεζε. Έλαο θαηαλαισηήο ζην θαηάζηεκα κπνξεί λα κελ αγνξάδεη κε 

αθξίβεηα ηα πξντφληα δαραξνπιαζηηθήο, φπσο γιπθά, ζνθνιάηεο, θνπζθάιεο, 

λνκηζκαηνθνπεία θαη κπηζθφηα. Ωζηφζν, ηα ζρεηηθά είδε δαραξνπιαζηηθήο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζε πεξίνπηα κέξε ζίγνπξα ζα πξνζειθχζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ 

αγνξαζηή θαη ζα πξνθαιέζνπλ ζπκπεξηθνξά αγνξαζηηθήο ψζεζεο ζε απηά. (Bashar, 

Ahmad θαη Wasiq, 2013).  

Ζ αγνξά ηδεψλ είλαη δχζθνιν λα θαζνξηζηεί. Απηφ δελ ζεκαίλεη λα θάλεηε 

"απξνγξακκάηηζηα ςψληα" (Stern, 1962). Οη αγνξέο κπνξεί λα είλαη 

απξνγξακκάηηζηεο αιιά φρη παξνξκεηηθέο, φπσο ζπλήζεηο αγνξέο, αγνξέο πνπ 

απξνζδφθεηα επηιχνπλ έλα ππάξρνλ πξφβιεκα ή αγνξέο πνπ είλαη απιά πάξα πνιχ 

αζήκαληεο γηα λα ζρεδηάζεηο ή λα ζθεθηείο. Οη αγνξέο κπνξεί επίζεο λα είλαη 

παξνξκεηηθέο, αιιά πξνγξακκαηηζκέλεο, φπσο ςψληα γηα λα βξνπλ θάπνηνλ έλα 

δψξν ή λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ιηαληθφ πεξηβάιινλ σο "θαηάινγνο αγνξψλ", γηα 

παξάδεηγκα, φηαλ βξίζθνπλ ζπζηαηηθά γηα έλα γεχκα ηηαιηθνχ ζηηι (Verplanken θαη 

Sato, 2011). Ζ παξνξκεηηθή αγνξά έρεη νξηζηεί σο ε απζφξκεηε ή μαθληθή επηζπκία 

λα αγνξαζηεί θάηη, θαη ζε ζχγθξηζε κε πην ζηνραζηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ, ζεσξείηαη ζπλαηζζεκαηηθή, αληηδξαζηηθή θαη επηξξεπήο ζηελ εκθάληζε 

κε κεησκέλε εθηίκεζε ησλ ζπλεπεηψλ (Rook, 1987). Ζ αγνξά ηδεψλ είλαη ζρεηηθά 

εθπιεθηηθή θαη ζπλαξπαζηηθή, ελψ ηα θαλνληθά ςψληα είλαη πην ζπλεζηζκέλα θαη 

βαξεηά. Ζ αγνξά ηδεψλ είλαη ζπρλά ηζρπξή θαη επείγνπζα. ε ζηνραζηηθή αγνξά είλαη 

ιηγφηεξν. Δπίζεο, ε αγνξά ηδεψλ είλαη κηα γξήγνξε εκπεηξία, φρη αξγή. Δίλαη πην 

πηζαλφ λα εκπιέθεηαη ζην λα αξπάμεη θαλείο έλα πξντφλ απφ ην λα επηιέμεη έλα. Ζ 

παξνξκεηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη πην απζφξκεηε απφ φηη πξνζεθηηθή. Μηα ψζεζε 

αγνξάο ηείλεη λα δηαηαξάμεη ηε ξνή ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή, ελψ κηα 
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ζηνραζηηθή αγνξά είλαη πηζαλφηεξν λα είλαη έλα κέξνο ηεο θαλνληθήο ξνπηίλαο 

θάπνηνπ. Ζ ελζάξξπλζε ηεο αγνξάο είλαη πην ζπλαηζζεκαηηθή απφ ηελ νξζνινγηθή 

θαη είλαη πην πηζαλφ λα ζεσξείηαη σο «θαθή» απφ ηελ «θαιή». Σέινο, ν θαηαλαισηήο 

είλαη πην πηζαλφ λα αηζζάλεηαη εθηφο ειέγρνπ φηαλ αγνξάδεη παξνξκεηηθά απφ φ, ηη 

φηαλ θάλεη ζπγθηλεηηθέο αγνξέο. Οη εξεπλεηέο βξήθαλ κηα ζρέζε κεηαμχ ειηθίαο θαη 

παξνξκεηηθήο αγνξάο. Ζ παξνξκεηηθή αγνξά ηείλεη λα απμάλεηαη κεηαμχ ησλ ειηθηψλ 

18 έσο 39 εηψλ, θαη ζηε ζπλέρεηα κεηψλεηαη ζηε ζπλέρεηα (Bellenger, Robertson θαη 

Hirshman, 1978). 

 

2.9.3. Αγνξαζηηθέο Απνζηνιέο 

 

Οη πξψηεο πιεξνθνξίεο αγνξψλ αθνξνχλ ηηο απνζηνιέο αγνξψλ γεληθά. Ζ 

απνζηνιή ζα δψζεη κηα απάληεζε γηα ηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή: 

Πνηνο είλαη ν αγνξαζηήο; Γηαηί ςσλίδεη ζηελ πξψηε ζέζε; Πνχ ςσλίδεη γηα λα 

εθπιεξψζεη δηαθνξεηηθέο απνζηνιέο; 

Τπάξρνπλ πνιινί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο θάπνηνο απνθαζίδεη λα πάεη γηα 

ςψληα. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο TNS, κέζα ζε δχν εβδνκάδεο ν κέζνο αγνξαζηήο 

θάλεη 12 εκπνξηθά ηαμίδηα, ζε 6 δηαθνξεηηθέο αγνξέο, κε 5 δηαθνξεηηθέο απνζηνιέο. 

Οη πέληε θχξηεο απνζηνιέο αγνξψλ είλαη: 

1. Σαθηηθή απνζεκαηνπνίεζε (Κχξην θαηάζηεκα);  

2. πκπιήξσζε (Top-Up); 

3. On the Go 

4. Λεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

5. Σαμίδη αλαςπρήο 

ηηο απνζηνιέο On the Go θαη ιεηηνπξγηθέο ζπγθεθξηκέλεο απνζηνιέο είλαη ηα 

γξήγνξα ηαμίδηα. Καη νη δχν αληηπξνζσπεχνπλ ην 24% ηεο αμίαο πσιήζεσλ FMCG 

θαη ην 57% φισλ ησλ ηαμηδηψλ FMCG. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Mars Inc., ην Routine Stock-Up (γλσζηφ θαη σο 

Main Shop) αληηπξνζσπεχεη ην 39% ηεο αμίαο πσιήζεσλ FMCG θαη ην 17% φισλ 

ησλ ηαμηδηψλ FMCG. Οη ιφγνη απηήο ηεο αγνξαζηηθήο απνζηνιήο πεξηιακβάλνπλ: 
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 Μαδηθή αγνξά ή ζνβαξή απνζεκαηνπνίεζε. 

 Καιάζη - γηα κεζνπξφζεζκν θαη καθξνπξφζεζκνρξνληθφ 

δηάζηεκα. 

 Κάιπςε κεγάιεο πνηθηιίαο ηκεκάησλ ζηα θαηαζηήκαηα 

 Ωθέιεηα απφ ηηο πξνζθνξέο / πξνζθνξέο. 

 Catering γηα κηα γηνξηή. 

 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Routine Stock-Up, ν αγνξαζηήο αγνξάδεη γεληθά 

πεξηζζφηεξα απφ 15 είδε, μνδεχεη ζρεηηθά κεγάιν ρξεκαηηθφ πνζφ ($ 50 θαη άλσ). 

Σέηνηα ηαμίδηα αγνξψλ ζπκβαίλνπλ ζπλήζσο εβδνκαδηαίσο θαη έλαο αγνξαζηήο 

αγνξάδεη πξντφληα ζνθνιάηαο θάζε δχν ή ηξεηο εβδνκάδεο, 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Mars Inc., ην Fill-In (γλσζηφ θαη σο Top-Up) 

αληηπξνζσπεχεη ην 37% ηεο αμίαο πσιήζεσλ FMCG θαη ην 37% φισλ ησλ ηαμηδηψλ 

FMCG. Απηφ είλαη έλα κηθξφ ηαμίδη θαη γίλεηαη ζπλήζσο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο: απφ 

ην λα μερλάκε θάηη αλάκεζα ζε ηαμίδηα ξνπηίλαο γηα λα αγνξάζεηε δείπλν γηα απφςε. 

Οη αγνξαζηέο ηείλνπλ λα θάλνπλ απηφ ην ηαμίδη πην ζπρλά. Οη θχξηνη ιφγνη γηα ηελ 

απνζηνιή αγνξάο ζην Fill-In πεξηιακβάλνπλ: 

 Αγνξάζηε έλα ή δχν θξέζθα είδε. 

 Δμαληιήζηε θάηη. 

 Να ςσλίδεηε γηα ην γεχκα γηα απφςε. 

 Δηδηθέο γεχζεηο: πξσηλφ ή κεζεκεξηαλφ γεχκα. 

 Ξεράζαηε ή μεκείλεηε απφ κεξηθά πξάγκαηα. 

 Οίλνο θαη νηλνπλεπκαηψδε. 

 ηνηρεία γηα έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο. 

 Αγνξά πνιιψλ αληηθεηκέλσλ ρχκα. 

 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αγνξψλ  ζην Fill-In, ν κέζνο αγνξαζηήο αγνξάδεη 5-15 

αληηθείκελα θαη μνδεχεη κεηαμχ $ 30 θαη $ 80. Απηή ε απνζηνιή αγνξψλ είλαη πην 

ζπρλή θαη θαιχπηεη ιίγα ηκήκαηα ζην θαηάζηεκα. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αγνξέο 
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είλαη πξνγξακκαηηζκέλεο, αιιά ππάξρεη θαη ε επθαηξία λα νδεγήζεη κηα αγνξά 

ψζεζε επίζεο. 

Με βάζε ηελ έξεπλα ηεο Mars Inc., ε απνζηνιή αγνξψλ On the Go (γλσζηή 

θαη σο "Have a snack") αληηπξνζσπεχεη ην 18% φισλ ησλ εθδξνκψλ FMCG. Γεληθά, 

είλαη κηα πνιχ παξνξκεηηθή επθαηξία θαη ν αγνξαζηήο επηδηψθεη κηα άκεζε 

ηθαλνπνίεζε. Σα παξαδείγκαηα ηεο απνζηνιήο On the Go πεξηιακβάλνπλ: 

 Πξσηλφ ελ θηλήζεη. 

 Μεζεκεξηαλφ γεχκα. 

 Σξψγνληαο έμσ / ελ θηλήζεη (πεξπάηεκα, ζην απηνθίλεην). 

 Να ηθαλνπνηήζεη κηα ιαρηάξα. 

 Να ηξψηε ελψ βξίζθεζηε ζηελ εξγαζία ή ζην γξαθείν 

 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Mars Inc., ε ιεηηνπξγηθή ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή 

αγνξψλ αληηπξνζσπεχεη ην 30% ησλ εθδξνκψλ FMCG. Σα πην αγνξαζκέλα ζηνηρεία 

θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ απνζηνιψλ πεξηιακβάλνπλ: ηζηγάξα, θπζηθφ αέξην θαη 

άιια πξντφληα γηα ην απηνθίλεην (πεηξέιαην, ράξηεο), εθεκεξίδα ή πεξηνδηθφ, 

πξνζσπηθή θξνληίδα θαη θάξκαθα, αιθνφι, κεηξεηά, ππεξεζίεο (ηαρπδξνκείν, θάξηα 

θηλεηήο ηειεθσλίαο, ΑΣΜ). πλήζσο Λεηηνπξγηθνί Οη ζπγθεθξηκέλνη αγνξαζηέο 

είλαη πεξηνξηζκέλνη ζην ρξφλν, αιιά είλαη αλνηθηνί ζηηο αγνξέο παξνξκήζεσλ. 

Σφζν ε ιεηηνπξγία Go φζν θαη ε ιεηηνπξγηθή ζπγθεθξηκέλε αγνξά έρνπλ 

θνηλέο ηδηαηηεξφηεηεο. Οη αγνξαζηέο αγνξάδνπλ απφ 1 έσο 5 ζηνηρεία θαη ζπλήζσο 

μνδεχνπλ ιηγφηεξα απφ 40 δνιάξηα. Καηά ηελ είζνδν ζην θαηάζηεκα, θαηεπζχλνληαη 

πξνο ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην ακέζσο κεηά ηελ αγνξά. πλήζσο 

απηνί νη αγνξαζηέο δελ έρνπλ ρξφλν, αιιά είλαη αλνηρηνί ζηνλ πεηξαζκφ (εηδηθά ζην 

Front End3). 

Με βάζε ηελ έξεπλα ηεο Mars Inc., ε απνζηνιή αγνξψλ Leisure Trip 

αληηπξνζσπεχεη κφλν ην 4% ησλ εθδξνκψλ FMCG. Καηά ηε δηάξθεηα ηέηνησλ 

εθδξνκψλ, νη άλζξσπνη ςσλίδνπλ γηα ζεκαληηθά κε θαγεηά (ξνχρα, ζπίηη, θήπν) θαη 

κηθξφηεξα είδε γηα κε θαγεηφ (θάξηεο, ινπινχδηα, δψξα). Οη αγνξαζηέο έρνπλ 

ζπλήζσο αξθεηφ ρξφλν θαη είλαη αλνηρηνί ζε λέα πξάγκαηα ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο. 
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αλαδεηνχλ ηδέεο θαη έκπλεπζε. Δπίζεο επηζθέπηνληαη ζπρλά έλα θαηάζηεκα θαθέ θαη 

ζεσξνχλ ην ηαμίδη αγνξψλ σο έλαλ ηξφπν λα βγνχκε απφ ην ζπίηη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο απνζηνιέο αγνξαζηψλ, κπνξεί λα 

εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη νη κνξθέο θαηαζηεκάησλ έρνπλ εμειηρζεί κε επίθεληξν 

ζπγθεθξηκέλεο απνζηνιέο. Ωζηφζν, έλα εληαίν ζρήκα θαηαζηεκάησλ ζα πξνζειθχζεη 

πνιιαπιέο απνζηνιέο αγνξαζηψλ: αθφκε θαη ζε κνξθέο παληνπσιείσλ, κφλν ην 40% 

ησλ αγνξαζηψλ είλαη ζε έλα θχξην θαηάζηεκα. Καηά ηελ επηινγή ελφο θαηαζηήκαηνο, 

νη αγνξαζηέο εμηζνξξνπνχλ αξθεηά θξηηήξηα θαη ε απνζηνιή αγνξαζηψλ είλαη κφλν 

έλαο απφ απηνχο. Σέινο, ην πξνθίι αγνξαζηή πνηθίιιεη ξηδηθά ζε φιεο ηηο κνξθέο ησλ 

θαηαζηεκάησλ. Γεληθά, νη πέληε δηαθνξεηηθέο απνζηνιέο αγνξψλ αληηζηνηρνχλ ζηηο 

παξαθάησ κνξθέο θαηαζηεκάησλ: 

 Κχξην θαηάζηεκα: νχπεξ κάξθεη, Τπεξαγνξά, Discounter 

 Top Up: κηθξά θαηαζηήκαηα, βελδηλάδηθα 

Εικόνα 11. The shopping missions’ distribution, US, 2013 (Mars Inc. 

research). 
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 Αλαςπρή: Discounters, θαηαζηήκαηα κφδαο, θέληξα θήπνπ 

 ην Go: Δξγαζηαθφο ρψξνο, Πεξίπηεξα, Πσιήζεηο. 

 πγθεθξηκέλα ιεηηνπξγηθά: Βελδίλε, Δλεκεξσηηθφ πξαθηνξείν 

/ Tobacconist. 

Ο θχξηνο ιφγνο γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο θαη ηνπο εκπφξνπο ιηαληθήο πψιεζεο 

είλαη φηη ην θαηάζηεκα ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεη ηε κνξθή θαη ηε δηάηαμε ηνπ 

πξντφληνο ψζηε λα ηθαλνπνηεί φινπο ηνπο αγνξαζηέο κε δηαθνξεηηθέο απνζηνιέο 

αγνξαζηψλ. Έλα κεγάιν παξάδεηγκα απηνχ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 4, ην νπνίν 

δείρλεη ηηο δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο ησλ αγνξαζηψλ ζην ζνχπεξ κάξθεη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο απνζηνιέο ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με βάζε ηα παξαδείγκαηα ησλ δηαθφξσλ αγνξαζηηθψλ δηαδξνκψλ ζην, 

κπνξεί λα ζπλαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη ε θχξηα αγνξά θαη νη αγνξέο ςψληα Top-Up 

Εικόνα 12The Main Shop and Top Up shopper routes in a supermarket 

(Mars Inc. research, 2011)          . 
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ζε έλα ζνχπεξ κάξθεη ζα δεκηνπξγνχζαλ πνιχ δηαθνξεηηθέο ηδέεο γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε αγνξαζηηθήο ψζεζεο. 

 

 

 

2.9.4 Άθημε ζην θαηάζηεκα 

 

Ζ άθημε είλαη ην θξίζηκν ζεκείν, θαζψο φινη νη αγνξαζηέο ζε φιεο ηηο 

απνζηνιέο μεθηλνχλ απφ ηελ είζνδν ηνπ θαηαζηήκαηνο. Μπνξεί λα ζέζεη ηνλ ηφλν γηα 

ην ζχλνιν ησλ αγνξψλ: νη αγνξαζηέο είλαη πην αηζηφδνμνη θαη δεθηηθνί, αηζζάλζεθαλ 

γεκάηνη πνξηνθφιηα. Δπηθεληξψλνληαη ζηελ θχξηα απνζηνιή ηνπο, ε νπνία δελ είλαη 

ζπλήζσο δαραξνπιαζηηθή. 

Ζ άθημε είλαη κηα κνλαδηθή ζηηγκή ζην εκπνξηθφ ηαμίδη φπνπ νη αγνξαζηέο 

θάλνπλ απνγξαθή ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο. Κνηηάδνπλ γχξσ ηνπο. ε απηφ ην ζεκείν, 

ν θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα ζθεθηεί ηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο: Πψο κπνξψ λα 

ρξεζηκνπνηήζσ απηή ηε θνξά γηα λα βεβαησζψ φηη νη αγνξαζηέο ζθέθηνληαη ηα είδε 

δαραξνπιαζηηθήο; Πψο λα επηζεκάλεηε πνχ βξίζθεηαη ην δηάδξνκν δαραξνπιαζηηθήο; 

Οη αγνξαζηέο θηάλνπλ κε ην πνξηνθφιη ηνπο δηαλνεηηθά «πιήξεηο». Γελ 

έρνπλ μνδέςεη αθφκε ρξήκαηα. Δίλαη επίζεο ην πην ζεηηθφ γηα ηα είδε 

δαραξνπιαζηηθήο ζε απηή ηε ζηηγκή. Όηαλ θζάλνπλ νη αγνξαζηέο, είλαη πην δεθηηθνί - 

κηα κνλαδηθή ζηηγκή πνπ θνηηάδνπλ γχξσ (βι. Δίθνλα 13). 

Αθφκε θαη αλ νη αγνξαζηέο ζθνπεχνπλ λα αγνξάζνπλ δαραξσηά θαηά ηελ 

άθημή ηνπο ζην θαηάζηεκα, είλαη πνιχ πηζαλφ λα ζθέθηνληαη άιινπο. Αιιά ηη 

πξαγκαηηθά ηνπο θάλεη λα πάξνπλ ηε ζνθνιάηα είλαη ν δηθφο ηνπο πξνζσπηθφο 

πεηξαζκφο. Καη απηή ε ηάζε απμάλεηαη θαζψο πξνρσξνχλ κέζα απφ ην θαηάζηεκα. 

Καηά ηελ άθημή ηνπο ζηα θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ, νη αγνξαζηέο ζθέθηνληαη θπξίσο 

γηα κηα θαηαλάισζε θαη ηελ αγνξά γηα ηηο αλάγθεο ησλ άιισλ. 

Δπεηδήφηαλ θζάλνπλ νη αγνξαζηέο επηθεληξψλνληαη ζηελ θχξηα απνζηνιή 

ηνπο, νη παξαγσγνί δαραξνπιαζηηθήο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζεηηθή δηαθνπή. Οη 

δηαθφπηεο θαηά ηελ είζνδν πξέπεη λα είλαη νξαηνί θαη ειθπζηηθνί. 
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2.9.5 Αγνξαζηηθό ηαμίδη 

 

Ζ ελφηεηα "Σαμίδη αγνξψλ" πεξηιακβάλεη ηε δηαδξνκή πνπ αθνινπζνχλ νη 

αγνξαζηέο γχξσ απφ ην θαηάζηεκα, πφζε ρξνληθή δηάξθεηα ρξεηάδνληαη, ζε πνηα 

θαηάζηαζε βξίζθνληαη θαη πνιιά άιια ζρέδηα αγνξψλ. 

Οη αγνξαζηέο είλαη θπξίσο ζε απηφκαην πηιφην θαζψο πεξπαηνχλ γχξσ απφ 

ην θαηάζηεκα θαη αθήλνπλ κεγάιν κέξνο ηνπ θαηαζηήκαηνο αθάιππην. Καηά ηηο 

αγνξέο, ην 98% ησλ αγνξαζηψλ θαιχπηεη ιηγφηεξν απφ ην κηζφ θαηάζηεκα, ζχκθσλα 

κε ηελ ξεπλα ηνπ MarsInc. Όπνπ επηζθέπηνληαη εμαξηάηαη απφ ηελ απνζηνιή ηνπο, 

Εικόνα 13 The attitude toward Confectionery, Mars Inc. shopper 

study, 2013 
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ηείλνπλ ζηελ πεξίκεηξν, ιείπνπλ κεζαία θιίηε θαη ην καθξηλφ άθξν ηνπ 

θαηαζηήκαηνο. ε κηθξφηεξα θαηαζηήκαηα ςάρλνπλ γηα ηε ζπληνκφηεξε δηαδξνκή 

πξνο ην ηακείν. 

Οη αγνξαζηέο έρνπλ έλα δηαλνεηηθφ ράξηε ηνπ θαηαζηήκαηνο, αθνινπζψληαο 

ζπρλά ηηο ίδηεο δηαδξνκέο, αιιά αλάινγα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή αγνξψλ 

κπνξνχλ λα ςσλίζνπλ ην θαηάζηεκα δηαθνξεηηθά. Οη αγνξαζηέο καζαίλνπλ απηφ ην 

δηαλνεηηθφ ράξηε ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ επηζθέπηνληαη ζπλήζσο - ην 58% 

αθνινπζεί ηελ ίδηα δηαδξνκή θάζε θνξά. ε κηα ψζεζε, νη αγνξαζηέο παίξλνπλ ηε 

ζπληνκφηεξε δηαδξνκή πξνο ηα πιαθάθηα. ην παληνπσιείν, νη αγνξαζηέο 

αθνινπζνχλ γεληθά έλαλ αγψλα δξφκνπ γχξσ απφ ην εμσηεξηθφ ελφο θαηαζηήκαηνο 

παληνπσιείσλ, ζπρλά ιείπνπλ ηα κεζαία θιίηε θαη ην πίζσ κέξνο ηνπ θαηαζηήκαηνο 

θαη θαιχπηνπλ ην 25% ή ιηγφηεξν ηνπ ζπλνιηθνχ θαηαζηήκαηνο. Μφλν ην 10-20% 

ησλ αγνξαζηψλ επηζθέπηνληαη ην δηάδξνκν δαραξνπιαζηηθήο, φρη ιφγσ ελεξγνχ 

απνθπγήο αιιά κάιινλ ρακειήο δηαλνεηηθήο δηαζεζηκφηεηαο4. Απφ εθείλνπο ηνπο 

αγνξαζηέο πνπ δελ θαηέβεθαλ ζην δηάδξνκν, ε κεγάιε πιεηνςεθία (87%) δελ 

ζθέθηεθε φηη ρξεηάδνληαη ηίπνηα ή δελ ην ζθέθηνληαη. Μφλν ην 13% ησλ αγνξαζηψλ 

απνθεχγνπλ ελεξγά ην δηάδξνκν. Ωζηφζν, ην 85% ησλ πσιήζεσλ δαραξνπιαζηηθήο 

πξνέξρεηαη απφ ην θεληξηθφ δηάδξνκ ν, νπφηε ε ζέζε ηνπ δηαδξφκνπ θαη ε 

εκπνξεπκαηνπνίεζε είλαη ην θιεηδί γηα ηελ πψιεζε πεξηζζφηεξσλ πξντφλησλ 

δαραξνπιαζηηθήο. 

 

 

 

Εικόνα 14 The Trip Phase When Confectionery is shopped (Mars Inc. 

research). 
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Οη αγνξαζηέο είλαη αηρκάισηνη αθξναηέο ζην Front End θαη ηα είδε δαραξνπιαζηηθήο 

είλαη θαηάιιεια γηα ηε δεκηνπξγία κηαο πεξηδήηεηεο απφζπαζεο ηεο πξνζνρήο. Οη 

αγνξαζηέο είλαη πεηλαζκέλνη θαη αλαδεηνχλ πξνζσπηθή αληακνηβή. Ωζηφζν, νη 

αγνξαζηέο επέιεμαλ κηα ισξίδα βαζηζκέλε ζην κήθνο, θαη αλ δελ ππάξρνπλ είδε 

δαραξνπιαζηηθήο, δελ ζα αιιάμνπλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε θπζηθή δηαζεζηκφηεηα ηεο 

ζνθνιάηαο ζε φιεο ηηο ισξίδεο είλαη ην θιεηδί. 

 

2.9.6 Απζνξκεηηζκόο ζηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά 

 

Σα είδε δαραξνπιαζηηθήο είλαη κηα πςειή παξνξκεηηθή αγνξά ζε φια ηα 

θαλάιηα. χκθσλα κε ηε ρακειή πλεπκαηηθή δηαζεζηκφηεηα, ην 66% ησλ 

πεξηπηψζεσλ ην πξντφλ δελ έρεη πξνγξακκαηηζηεί, αιιά νη αγνξαζηέο αλνίγνπλ ζηνλ 

πεηξαζκφ ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηνπ δηαδξφκνπ. 

Ζ έμππλε ηνπνζέηεζε ησλ πξντφλησλ δαραξνπιαζηηθήο κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε αγνξά ηδεψλ. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ πην παξνξκεηηθνχ ζηελ πεξηκεηξηθή ξνή ηεο 

θπθινθνξίαο νδεγεί ζε απμεκέλεο πσιήζεηο, θαζψο ζπλδπάδεη ζπκπιεξσκαηηθέο 

θαηεγνξίεο γηα λα ππνδείμεη ζηηγκέο θαηαλάισζεο. 

Δπηπιένλ, ε δαραξνπιαζηηθή είλαη κηα πνιχ ζπλαηζζεκαηηθά θαζνδεγνχκελε 

θαηεγνξία. Σν πεξηβάιινλ απνζήθεπζεο ζπλήζσο δελ παξέρεη ηηο ηηκέο θαηεγνξίαο 

θαη ηηο εηθφλεο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε θίλεζε παξνξκεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Οη αγνξαζηέο κπνξνχλ λα κπνπλ ζηνλ πεηξαζκφ κέζσ ζπλδέζεσλ ζε 

θαηεγνξίεο πνπ αγνξάδνληαη ζε παξφκνηεο απνζηνιέο ή δεκηνπξγψληαο επθαηξίεο / 

ζηηγκέο ζηαπξνεηδψλ θαηεγνξηψλ. Οη αγνξαζηέο είλαη πηζαλφηεξν λα κπνπλ ζηνλ 

πεηξαζκφ ζην δηάδξνκν ζνθνιάηαο ηνπνζεηψληαο πεξηζζφηεξα παξνξκεηηθά 

πξντφληα, παξά ηα πξνγξακκαηηζκέλα πξντφληα, ζηελ πεξίκεηξν ηεο πςειήο 

θπθινθνξηαθήο ξνήο. 

Δλψ ε θαηεγνξία ζνθνιάηαο είλαη ζπλαηζζεκαηηθά νδεγεκέλε θαη πνιχ 

δειεαζηηθή, ην δηάδξνκν είλαη θαηά θχξην ιφγν αγνξαζκέλν ζηελ θχξηα απνζηνιή 

ηνπ θαηαζηήκαηνο γηα λα αληαπνθξηζεί ζε πνιχ ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο απνζεκάησλ 

θαη απνηπγράλεη λα εκπιαθεί. Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο έλα 
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απνηειεζκαηηθφ ζεκείν δηαθνπήο γηα λα δειεάζνπλ ηνπο αγνξαζηέο απφ απηφκαην 

πηιφην θαη αιιαγή ζπκπεξηθνξάο. 

 

2.9.7 Η επηινγή ηνπ πξντόληνο 

 

Σν δέληξν απνθάζεσλ ηνπ θαηαλαισηή θηιηξάξεηαη κέζσ ηνπ θαθνχ ηεο 

ρξήζεο: Πφηε, πνηνο, πνχ. Ωο απνηέιεζκα, ε κνξθή ηνπ παθέηνπ είλαη ην θεληξηθφ 

ζηνηρείν. Οη αγνξαζηέο επηιέγνπλ απφ ην ξεπεξηφξηφ ηνπο αγαπεκέλεο κάξθεο θαη 

εμεηάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή αμία γηα ηα ρξήκαηα. Ωζηφζν, ζε φιεο ηηο αγνξέο, ν θχξηνο 

ζθαλδάιεο είλαη ν πξνζσπηθφο πεηξαζκφο. 

Οη αγνξαζηέο μνδεχνπλ πνιχ ιίγν ρξφλν γηα λα επηιέμνπλ. Γηαβάδνπλ κφλν 

πιεξνθνξίεο κάξθαο, ηηκήο θαη κνξθήο πξηλ απφ ηελ αγνξά - κε γξαπηέο 

πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ κηθξή επίδξαζε - θαη δχζθνια ρεηξίδνληαη ην πξντφλ. Οη 

αγνξαζηέο μνδεχνπλ θάησ απφ 80 δεπηεξφιεπηα ζην εμάξηεκα θαη πεξηεγνχληαη ζην 

κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ παθέηνπ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε ζπζθεπαζία πξέπεη λα 

NAG6 - λα βνεζήζεη έλαλ αγνξαζηή λα παξαηεξήζεη, λα πξνζειθχζεη λα πάξεη 

(θαηαιάβεη) ηη πξνζθέξεη ε κάξθα. Ζ ηεξαξρία ησλ απνθάζεσλ είλαη ζπλεπήο ζε φιε 

ηελ Δπξψπε θαη νδεγείηαη απφ δέζκεο ζηηγκψλ (γηα πνηνπο / πφηε) ηθαλνπνηεκέλεο 

απφ έλα ξεπεξηφξην ζεκάησλ ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα πξέπεη λα είλαη ζε κηα 

θαηάιιειε ηηκή. Σν ζπίηη (Multipack / Sharing) δαραξνπιαζηηθήο νδεγείηαη απφ 

απηέο ηηο ζεκαληηθέο ζηηγκέο (γηα πνηνλ / πφηε) θαη σο εθ ηνχηνπ κνξθή 

ζπζθεπαζίαο.Ζ έιιεηςε δηαζεζηκφηεηαο ησλ πξντφλησλ έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν 

ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά, Τπάξρνπλ δχν ηχπνη ιήςεο απνθάζεσλ ζην 

πξνζθήλην - αληρλεπηέο θαη απξνθάζηζηέο. 

 

2.10Γηαρεηξηζηηθέο πξνθιήζεηο γηα ην shopper marketing 

 

Οη θαηλνηνκίεο ηνπ shopper marketing, εκπνδίδνληαη πνιιέο θνξέο απφ ηηο 

δηνηθεηηθέο πξνθιήζεηο, (Gallagher,2008). Tν κέιινλ ηνπ shopper marketing θαη ησλ 

ζπλαθψλ θαηλνηνκηψλ εμαξηάηαη αξθεηά απφ ηελ ππέξβαζε απηψλ ησλ πξνθιήζεσλ. 

Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε ζε νξηζκέλεο απφ ηηο βαζηθέο πξνθιήζεηο: (1) 
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ζπλεξγαζία θαηαζθεπαζηή-ιηαλνπσιεηή. (2) νξγάλσζε θαηαζθεπαζηή θαη 

δηαρείξηζε θαη (3) νξγάλσζε ιηαληθήο πψιεζεο θαη δηαρείξηζε. 

 

2.10.1Κιείλνληαο ηελ ζπκθσλία θαηαζθεπαζηή-ιηαλνπσιεηή 

 

Σν shopper marketing είλαη εγγελψο κηα θνηλή πξνζπάζεηα ησλ ιηαλνπσιεηψλ 

θαη ησλ θαηαζθεπαζηψλ. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ιηαλνπσιεηψλ θαη ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ είλαη θξίζηκε γηα ηελ επηηπρία ηνπ. Οη θαηαζθεπαζηέο δελ κπνξνχλ 

λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηηο αλάγθεο ησλ αγνξαζηψλ ρσξίο ηε ζπλεξγαζία ησλ 

εκπφξσλ ιηαληθήο πψιεζεο θαζψο επίζεο ρξεηάδνληαη θαη  ηελ πξνζπκία λα 

κνηξαζηνχλ ιεπηνκεξή δεδνκέλα γηα λα δεκηνπξγήζνπλ customized ηδέεο, θαη λα 

παξέρνπλ επαξθή πξφζβαζε ζηνπο αγνξαζηέο. Αληηζηξφθσο, νη ιηαλνπσιεηέο δελ 

κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηνπο πφξνπο ηνπ shopper κάξθεηηλγθ,  πιεξνθνξίεο 

θαη πξνγξάκκαηα, εθηφο εάλ νη ιηαλνπσιεηέο εξγάδνληαη δίθαηα κε ηνπο ζπλεξγάηεο 

ηνπο θαη δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνπο θαηαζθεπαζηέο. Ωζηφζν, παξά ηελ 

ελζνπζηψδε ππνδνρή θαη ηελ έγθξηζε ηνπ shopper marketing απφ ηνπο βαζηθνχο 

ιηαλνπσιεηέο θαη ηνπο θαηαζθεπαζηέο, νη πξννπηηθέο γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ 

θαηαζθεπαζηή-ιηαλνπσιεηή είλαη ζνιφ (Abens 2009). Σα βαζηθά εκπφδηα ζηε 

ζπλεξγαζία ηνπο πεξηιακβάλνπλ: (i) κε επζπγξακκηζκέλνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο 

θαη ζρεδηαζκφ. (ii) δηαθνξεηηθνχο βαζηθνχο δείθηεο απφδνζεο (KPIs) θαη θίλεηξα · 

(iii) έιιεηςε ζηξαηεγηθήο επζπγξάκκηζεο · θαη (iv) θησρέο πξνυπάξρνπζεο ζρέζεηο 

θαη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο. 

 

2.10.2Με επζπγξακκηζκέλνη πξσηαξρηθνί ζηόρνη θαη ζρεδηαζκόο 

 

Έξεπλεο  γηα ηε "Γηαρείξηζε θαη κέηξεζε αγνξαζηή" Μάξθεηηλγθ "απφ ηνλ 

Promotion Marketing Association (PMA)  (Shopper Marketing 

Center of Excellence with Nielsen Business Media2008, 2009) απνθαιχπηνπλ ηελ 

έθηαζε ηεο έιιεηςεο επζπγξάκκηζεο ζηνπο ζηφρνπο κεηαμχ ησλ θαηαζθεπαζηψλ θαη 

ησλ ιηαλνπσιεηψλ. Αλ θαη ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ είλαη ν θνξπθαίνο ζηφρνο ησλ 

ιηαλνπσιεηψλ θαζψο θαη ησλθαηαζθεπαζηψλ, ππάξρεη ράζκα ζε άιινπο βαζηθνχο 
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ζηφρνπο. πγθεθξηκέλα, νη ιηαλνπσιεηέο έρνπλ σο πξνηεξαηφηεηα ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ shopper κάξθεηηλγθ θαζψο έρνπλ σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ 

ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο αγνξαζηέο. ε αληίζεζε, νη θαηαζθεπαζηέο 

επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 

εληζρχνληαο ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ιηαλνπσιεηέο. Γειαδή, νη θαηαζθεπαζηέο 

επηθεληξψλνληαη ζηελ παξαγσγή γλψζεσλ αγνξψλ θαη πξνγξάκκαηα κάξθεηηλγθ πνπ 

είλαη πεηζηηθά γηα ηνπο ιηαλνπσιεηέο, ελψ νη ιηαλνπσιεηέο ζέινπλ αγνξαζηέο θαη 

πξνγξάκκαηα πνπ απνιακβάλνπλ ηνπο αγνξαζηέο ηνπο. Δμάιινπ, φπσο είλαη 

αλακελφκελν, νη ιηαλνπσιεηέο ηείλνπλ λα επηθεληξψλνληαη ζηελ αχμεζε ηεο 

απνζήθεπζεο ηηο πσιήζεηο θαη ηα θέξδε, ελψ νη θαηαζθεπαζηέο ηνλίδνπλ ηηο 

πσιήζεηο ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ ηνπο. Δπηπιένλ, ην έλα ηξίην ησλ εκπφξσλ 

ιηαληθήο πψιεζεο ζηελ έξεπλα δήισζε φηηνη θχθινη πξνγξακκαηηζκνχ ηνπο δελ 

ζπκπίπηνπλ κε απηνχο ησλ πσιεηψλ ηνπο. Όπσο θαη θαηά ζπλέπεηα, κφλν ην 40% ησλ 

εκπφξσλ ιηαληθήο πψιεζεο ζηελ έξεπλα ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή γηα ην κάξθεηηλγθ ησλ αγνξαζηψλ ηνπο ελψ νη αληίζηνηρνη αξηζκνί γηα 

ηνπο θαηαζθεπαζηέο είλαη ίζνη ρακειφηεξν (32%). 

 

2.10.3Γηαθνξέο ζηνπο βαζηθνύο δείθηεο επηδόζεσλ (KPI) θαη θίλεηξα 

 

Οη δηάθνξνη ζηφρνη γεληθά νδεγνχλ ζηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κεηξήζεσλ, θαη 

ην shopper marketing δελ απνηειεί εμαίξεζε. Οη έξεπλεο ηεο PMA απνθαιχπηνπλ φηη 

νχηε ν ιηαλνπσιεηήο νχηε ν θαηαζθεπαζηήο επηθεληξψλεηαη ζεκαληηθά ζηηο KPI ηνπ 

άιινπ. Μφλν ην έλα ηξίην ησλ εκπφξσλ ιηαληθήο θαη ησλ θαηαζθεπαζηψλ 

αλαθέξεηαη φηη ζπκθσλνχλ ζρεηηθά κε ηηο κεηξήζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε 

πξνγξακκάησλ "ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο", ζρεδφλ ηα δχν ηξίηα ησλ θαηαζθεπαζηψλ 

ιέλε φηη κφλν "πεξηζηαζηαθά" ή "πνηέ" δελ θαηαιήγνπλ ζε ζπκθσλία κε ηνπο 

ιηαλνπσιεηέο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κέηξεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαη δελ 

ζπκθσλνχλ νη ιηαλνπσιεηέο ζπρλά κε ηνπο πσιεηέο ηνπο. Ζ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο 

θαη ζεβαζκνχ γηα ηελ KPI ηνπ άιινπ εκπνδίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία. 

Γηα παξάδεηγκα, ζηε κειέηε, ιηγφηεξν απφ ην 4 ηνηο εθαηφ ησλ θαηαζηεκάησλ 

ιηαληθήο πψιεζεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο θαηαζθεπαζηέο ην θέξδνο σο βαζηθφ KPI αλ 

θαη απηφ είλαη ην Νν 1 KPI ηνπ ιηαλνπσιεηή! Αληίζεηα, θαλέλαο απφ ηνπο εκπφξνπο 
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ιηαληθήο πψιεζεο πνπ ελδηαθέξνληαη δελ θαίλεηαη λα ελδηαθέξεηαη γηα ην θέξδνο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. Σν θξηηήξην κέηξεζεο ηνπ ιηαλνπσιεηή είλαη ην αλνδηθφ θέξδνο ελψ 

ε βαζηθή κέηξεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή είλαη ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ κνλάδσλ, 

αληαλαθιψληαο ηηο παξαδνζηαθέο δηαθνξέο. 

 

2.10.4 Έιιεηςε ζηξαηεγηθήο επζπγξάκκηζεο 

 

Οη έκπνξνη ιηαληθήο πψιεζεο θαη νη θαηαζθεπαζηέο επίζεο ζπλήζσο δελ 

βιέπνπλ „θαζαξά‟ ζηα ζεκέιηα ησλ εμαξηεκάησλ κάξθεηηλγθ αγνξαζηψλ φπσο ζηνλ 

δηαρσξηζκφ  ησλ αγνξαζηψλ. Οη έξεπλεο ηεο PMA απνθαιχπηνπλ φηη ε πιεηνςεθία 

ησλ εκπφξσλ ιηαληθήο πψιεζεο πηζηεχνπλ φηη νη θαηαζθεπαζηέο έρνπλ κηα ηδέα αιιά 

δελ γλσξίδνπλ θαιά ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηα ηκήκαηα ησλ θαηαλαισηψλ. Οκνίσο, ε 

πιεηνςεθία ησλ θαηαζθεπαζηψλ παξαδέρνληαη φηη δελ ρηίδνπλ ζπλερψο ηα 

πξνγξάκκαηά ηνπο γχξσ απφ ηελ θαηάηκεζε ησλ ιηαλνπσιεηψλ ηνπο. Απηέο νη 

δηαθνξέο έρνπλ νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή δπζαξέζθεηα κε ηελ πνηφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ ηνπ αγνξαζηή πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ αγνξαζηή ηα πξνγξάκκαηα 

κάξθεηηλγθ θαη ηε δηαθσλία ζρεηηθά κε ην πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα βειηηψζεηο.  

Oη θαηαζθεπαζηέο αλαγθάδνληαη λα πεξηνξίζνπλ ην budget γηα ην marketing 

εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη ηηο απμεκέλεο shopperpricesensitivity. 

Οξηζκέλνη θαηαζθεπαζηέο έρνπλ θαηαθχγεη ζε ππεξβνιηθέο εθπηψζεηο γηα λα 

πεξηνξίζνπλ ην ράζκα ησλ ηηκψλ κεηαμχ ησλ ζεκάησλ ηνπο θαη ηηο ηδησηηθέο εηηθέηεο 

πξνθεηκέλνπ λα αλαθηήζνπλ ην κεξίδην αγνξάο. Ζ έθπησζε ησλ ηηκψλ βνεζά ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο λα αλαθηήζνπλ κεξηθέο απφ ηηο απψιεηεο κεξηδίνπ αγνξάο ζε 

βξαρππξφζεζκν νξίδνληα, αιιά νδεγεί ζε καθξνρξφληα απψιεηα κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη πεξηζσξίσλ θέξδνπο (Pauwels, Hanssens θαη Siddarth, 2002). 

 

2.10.5 Δλζσκάησζε δξαζηεξηνηήησλ κάξθεηηλγθ εληόο θαη εθηόο εκπνξηθνύ 

θαηαζηήκαηνο 

 

ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, ην κάξθεηηλγθ αγνξψλ είλαη έλα μερσξηζηφ 

ηκήκα, πνπ πεξηνξίδεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ εηαηξεηψλ λα ζπληνλίζνπλ ζην θαηάζηεκα 
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θαηout-of-store δξαζηεξηνηήησλ κάξθεηηλγθ θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηάηνπο.Πξάγκαηη, νη πεξηζζφηεξνη θαηαζθεπαζηέο 

παθεηαξηζκέλσλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ δελ έρνπλ αθφκε ηελ ηθαλφηεηα  λα 

επζπγξακκίζνπλ ηηο δηαθεκίζεηο θαη ηηο πξνζθνξέο ηνπο κε ην κάξθεηηλγθ 

αγνξψλδξαζηεξηνηήησλ (GMA 2010). 

 

2.11 Μειινληηθή Έξεπλα 

 

Καζψο νη θαηλνηνκίεο ζπλερίδνπλ λα εθηπιίζζνληαη ζην shopper κάξθεηηλγθ, 

πξνβιέπνληαη ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο εμειίμεηο θαη εηθαζίεο ζρεηηθά κε ηηο 

αιιαγέο ζηηο πξαθηηθέο ηνπ. 

 

2.11.1 Αλακελόκελεο αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ 

 

Καζψο νη αγνξαζηέο ζπλερίδνπλ λα αλαδεηνχλ ιχζεηο, αλακέλνπκε νη έκπνξνη 

ιηαληθήο πψιεζεο λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη κεγαιχηεξε 

επηθέληξσζε ζηηο αλάγθεο ησλ αγνξαζηψλ ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηεο θαηεγνξίαο.  

 

2.11.2 Αλακελόκελεο αιιαγέο ζηηο πξαθηηθέο ηνπ shopper κάξθεηηλγθ 

 

Οη αλακελφκελεο αιιαγέο ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ζα δεκηνπξγήζνπλ 

κηα αιιαγή ζηε λννηξνπία κεηαμχ ησλ εκπφξσλ. Σν επίθεληξν ηνπ shopper 

κάξθεηηλγθ ζα βειηηψλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηελ in-store εκπεηξία γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο ζπλνιηθήο αγνξαζηηθήο εκπεηξίαο. Σα πξνγξάκκαηα ηνπ shopper 

κάξθεηηλγθ ζα είλαη βαζηά ξηδσκέλα ζηελ θαηαλφεζε ησλ αγνξαζηψλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ αγνξψλ ηνπο.  
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2.11.3 Πεξηζώξηα Βειηίσζεο 

 

Αλ θαη νη θαηλνηνκίεο ζην shopper κάξθεηηλγθ έρνπλ αλαπηπρζεί, ππάξρεη 

έιιεηςε έξεπλαο γηα ηελ άκεζεζχλδεζε κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ ηνπ shopper 

marketing, ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ shopper κάξθεηηλγθθαη ηηο θαηλνηνκίεο, θαζψο θαη 

ζρεηηθά κε ηνλ κεηξηαζκφ θαη ηα δηαδξαζηηθά απνηειέζκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγνξαζηψλ. Μεξηθέο απφ ηηο ζρέζεηο αμίδνπλ ηνλ έιεγρν κέζσ 

εκπεηξηθψλ θαη πεηξακαηηθψλ εξεπλψλ. Οη θαηεπζχλζεηο θαη ηα ζρεηηθά κεγέζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζε απηέο ηηο ζρέζεηο πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ πην εληαηηθά ζε 

κειινληηθή έξεπλα. ην παξειζφλ, ην ηκήκα πσιήζεσλ ιάκβαλε απνθάζεηο 

πξνψζεζεο ηνπ εκπνξίνπ θπξίσο κε βάζε ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ πσιήζεσλ θαηά 

ηηο πξνζθνξέο πνπ πξνζθέξνληαη. ήκεξα ην ηκήκα ηνπ shopper κάξθεηηλγθ, παίξλεη 

απνθάζεηο βαζηζκέλεο ζηηο γλψκεο ησλ αγνξαζηψλ, θαζψο επίζεο θαη ζηα δεδνκέλα 

ησλ πσιήζεσλ. Απηή ε λέα πξνζέγγηζε ζα επηηξέςεη ζην κάξθεηηλγθ θαη ζηα 

ηκήκαηα πσιήζεσλ λα επηηεπρζεί ε ηαρεία αθνκνίσζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 

αγνξαζηηθψλ ηάζεσλ θαζψο επίζεο θαη ε ιήςε θαιχηεξσλ θαη πην έγθαηξσλ 

απνθάζεσλ. 

Ωζηφζν, ε κέηξεζε ηνπ αληίθηππνπ ηνπ shopper marketing θαη ε αλαγλψξηζε 

γηα ην πνηα πξνγξάκκαηα είλαη απνηειεζκαηηθά, εμαθνινπζεί λα είλαη δχζθνιε. Δλ 

ζπληνκία, ην κνληέιν ηνπ πψο ιεηηνπξγεί ην shopper marketing εμαθνινπζεί λα είλαη 

έλα καχξν θνπηί. Οη νξγαλψζεηο πξέπεη λα παξαηεξνχλ ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά 

ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο αγνξαζηηθήο δηαδξνκήο. Απηή ε αλάγθε απαηηεί 

απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο γηα λα κειεηήζνπλ ηνπο αγνξαζηέο ζηνπο «θπζηθνχο ηνπο 

νηθφηνπνπο» ζε ζχγθξηζε κε εξγαζηεξηαθά πεξηβάιινληα. Γειαδή, πεξηζζφηεξα 

πεδία κειέηεο απαηηνχληαη  γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ κειεηψλ θαη ηελ 

επηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηηο κειέηεο.  
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Μέξνο Β: Μειέηε Πεξίπησζεο 
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Κεθάιαην 3 
 

Μειέηε Πεξίπησζεο-Shopper marketing 

 

3.1 Μειέηε πεξίπησζεο ζρεηηθά κε ην Shopper marketing 

 

Ζ νκάδα πγείαο θαη επεμίαο ζε κηα κεγάιε αιπζίδα παληνπσιείσλ 

ζπλεηδεηνπνίεζε φηη νη αγνξαζηέο δπζθνιεπφηαλ λα θαηαλνήζνπλ ηε κεγάιε 

πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ πνπ αλαγξάθνληαλ ζηηο δηαηξνθηθέο εηηθέηεο ησλ πξντφλησλ 

θαη φηη αθφκε θαη αλ νη αγνξαζηέο ελδηαθέξνληαλ λα βειηηψζνπλ ηε δίαηηά ηνπο, ηα 

ζεκεξηλά πεξηβάιινληα ζην θαηάζηεκα δελ ήηαλ επλντθά γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ λα 

επηηχρνπλ απηφλ ηνλ ζηφρν. Έηζη, ν ιηαλνπσιεηήο ηνπ παληνπσιείνπ απνθάζηζε λα 

εθαξκφζεη έλα απινπνηεκέλν ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο ηεο δηαηξνθήο (πνπ 

αλαπηχρζεθε απφ κηα νκάδα ηαηξψλ θαη εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηε δηαηξνθή) ζε φια 

ηα θαηαζηήκαηα ηνπ ζε κηα πξνζπάζεηα λα βνεζήζεη ηνπο αγνξαζηέο λα θάλνπλ πην 

πγηεηλέο επηινγέο ηξνθίκσλ. Δλ νιίγνηο, ν ιηαλνπσιεηήο εληφπηζε κηα πηζαλή αλάγθε 

ηνπ αγνξαζηή θαη απνκφλσζε ην ελδηαθέξνλ γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

απινπνηεκέλε δηαηξνθή ζην ζεκείν πψιεζεο.Έηζη, πήξε ηελ πξσηνβνπιία θαη 

μεθίλεζε έλα πξφγξακκα κεγάιεο θιίκαθαο γηα λα ηθαλνπνηήζεη απηή ηελ αλάγθε 

(Dzhogleva Nikolova, & Inman, 2014). 

Σν ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο ηεο δηαηξνθήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε  απφ ηελ 

αιπζίδα ηξνθίκσλ ππνινγίδεη κηα ζπλνπηηθή βαζκνινγία δηαηξνθήο γηα θάζε κνλάδα 

ηήξεζεο απνζεκάησλ (SKU) κε βάζε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά  

ησλ ηξνθίκσλ θαζψο θαη ηε ζρέζε ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο 

πγείαο (π.ρ. θαξδηαθέο αζζέλεηεο, δηαβήηεο). Σν εχξνο βαζκνινγίαο ηεο δηαηξνθήο 

είλαη απφ 1 έσο 100, έηζη ψζηε νη πςειφηεξεο βαζκνινγίεο λα ζεκαίλνπλ 

πεξηζζφηεξα ζξεπηηθά ηξφθηκα. Οη βαζκνινγίεο δηαηξνθήο εηζήρζεζαλ ζηα 

θαηαζηήκαηα ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2008 - 2009 θαη παξνπζηάδνληαλ εκθαλψο ζηηο εηηθέηεο 

ηηκνιφγεζεο ζην ξάθη. Οπζηαζηηθά, ην ζχζηεκα βαζκνινγίαο ηεο δηαηξνθήο 

ζπλφςηζε φιεο ηηο ζρεηηθέο ζξεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηηο παξέδσζε ζηνπο 

αγνξαζηέο κέζσ κηαο απιήο θαη εχθνιεο δηαδηθαζίαο ζην ζεκείν πψιεζεο κε ζθνπφ 
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λα ηνπο βνεζήζεη λα αλαθαιχςνπλ πην εχθνια ζξεπηηθέο επηινγέο. Ζ αιπζίδα ησλ 

παληνπσιείσλ πεξίκελε φηη δηεπθνιχλνληαο ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαηξνθηθψλ 

πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βαζκνιφγεζεο, ζα βνεζνχζε απνηειεζκαηηθά 

ζηελ πξνψζεζε πγηεηλφηεξσλ επηινγψλ ηξνθίκσλ, δηφηη ζην παξειζφλ έξεπλα έρεη 

απνδείμεη φηη ε πνιππινθφηεηα ηεο θαηαλφεζεο ζρεηηθά κε ηηο ζξεπηηθέο 

πιεξνθνξίεο εκπφδηδαλ ηνπο θαηαλαισηέο λα θάλνπλ πην έμππλεο επηινγέο ηξνθίκσλ. 

Γηα παξάδεηγκα, ν Cohn, (2012) αλαθέξεη φηη ζην ζεκείν ηεο αγνξάο, νη 

θαηαρσξίζεηο ησλ ζεξκίδσλ ζε εζηηαηφξηα δελ είλαη απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ 

ελζάξξπλζε ησλ θαηαλαισηψλ ψζηε λα αγθαιηάζνπλ ηελ πγηεηλή δηαηξνθή γηαηί νη 

θαηαλαισηέο δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 

παξερφκελεο πιεξνθνξίεο. ην ίδην χθνο, νη εξεπλεηέο έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη γηα λα 

ελζσκαησζνχλ νη δηαηξνθηθέο πιεξνθνξίεο ζηηο απνθάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, δελ 

πξέπεη λα δηαηίζεηαη κφλν ζην ζεκείν αγνξάο αιιά λα κπνξνχλ θαη λα ηηο 

επεμεξγαζηνχλ. (Clark, 1994).Ζ αιπζίδα ησλ παληνπσιείσλ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη 

παξφιν πνπ είραλ εληνιή απφ ην λφκν γηα ηε δηαηξνθηθή επηζήκαλζε, νη αγνξαζηέο 

έπξεπε αθφκα λα εμεηάζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηνπο πνιινχο ηχπνπο ζξεπηηθψλ 

νπζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαηξνθηθή ζήκαλζε (π.ρ. ρνιεζηεξφιε, λάηξην, 

δηαηηεηηθέο ίλεο), θαζψο θαη λα ζπλδπάζνπλ φιεο ηηο  πιεξνθνξίεο ζε κηα ζπλνιηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ πφζν πγηεηλφ ή αλζπγηεηλφ είλαη ην πξντφλ. ηελ νπζία, ην ζεκείν 

πψιεζεο ηεο δηαηξνθηθήο βαζκνιφγεζεο νπζηαζηηθά "θάλεη φιε ηελ ζθιεξή εξγαζία 

"κε ηελ απφζηαμε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζξεπηηθήο αμίαο ζε έλαλ αξηζκφ, 

βνεζψληαο ηνπο θαηαλαισηέο λα εληνπίδνπλ ηα ζξεπηηθά πξντφληα κε κηα καηηά 

θαζψο θαη λα ζπγθξίλνπλ εχθνια ηα δηαηξνθηθά πεξηερφκελα δηαθνξεηηθψλ 

ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ. Καηά ζπλέπεηα, ν ιηαλνπσιεηήο αλέκελε απηφ ην 

απινπνηεκέλν ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο ηεο δηαηξνθηθήο ζεκείσζεο ζην ζεκείν 

πψιεζεο , λα απνδεηρζεί ρξήζηκν επηηξέπνληαο ζηνπο αγνξαζηέο λα εληνπίδνπλ 

εχθνια πην ζξεπηηθέο επηινγέο. Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαηξνθηθήο 

βαζκνιφγεζεο, ην παληνπσιείν ελδηαθέξζεθε λα αμηνινγήζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ζηελ ελζάξξπλζε ησλ θαηαλαισηψλ λα θάλνπλ πην πγηεηλέο 

απνθάζεηο γηα ηα ηξφθηκα, θαζψο θαη λα εμεηάζεη ηηο επηπηψζεηο ζηηο πσιήζεηο. Γηα 

λα επηηχρνπλ απηνχο ηνπο ζηφρνπο, επσθειήζεθαλ απφ ηελ αγνξά δεδνκέλσλ πνπ 

ζπιιέρζεθαλ απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκά ηνπο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη αξθεηά 

εθαηνκκχξηα λνηθνθπξηά. Ζ αιπζίδα ηξνθίκσλ είρε ρξεζηκνπνηήζεη πξνεγνπκέλσο 
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ηα δεδνκέλα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηφο ηνπο, ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηηο 

πξνσζεηηθέο απνθάζεηο, θαζψο θαη ζην λα παξαδψζεη ζρεηηθέο πξνζθνξέο ζηνπο 

αγνξαζηέο κέζσ δηαθφξσλ θαηαζηεκάησλ θαη online θαλαιηψλ. Γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηνπ παξφληνο έξγνπ, ζπκπιεξψζεθαλ ηα ζηνηρεία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηφο 

ηνποκε δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο βαζκνινγίεο δηαηξνθήο θάζε θψδηθα πξντφληνο, 

θαζψο θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο εκεξνκελίεο έλαξμεο ησλ βαζκνινγηψλ δηαηξνθήο 

ζηελ θάζε θαηεγνξία πξντφλησλ. Γηα ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ νθηψ 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο πξντφλησλ.Oη θαηεγνξίεο ήηαλ: θαηεςπγκέλε πίηζα, 

πξντφληα ηνκάηαο, ζνχπα, ζάιηζα ζαιάηαο, γηανχξηη,ζάιηζα ζπαγγέηη, γθξαλφια θαη 

παγσηφ. Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαηξνθήο πινπνηήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά 

ζεκεία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 (βι. Δηθφλα 16).  Ωζηφζν, νη εκεξνκελίεο έθδνζεο 

ησλ βαζκνινγηψλ δηαηξνθήο ζηηο νθηψ θαηεγνξίεο δηέθεξαλ ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηάο 

ηνπο: νη εκεξνκελίεο εηζαγσγήο γηα έμη απφ ηηο θαηεγνξίεο ήηαλ πην ζπγθεθξηκέλεο 

θαη έδεημαλ ηνλ κήλα έθδνζεο(π.ρ. ηνλ Απξίιην ηνπ 2009), ελψ νη εκεξνκελίεο γηα ηηο 

ππφινηπεο δχν θαηεγνξίεο (γηανπξηηνχ θαη γθξαλφιαο) κφλν αλέδεημε ην ηξίκελν 

έθδνζεο (π.ρ. πξψην ηξίκελν ηνπ 2009).Ζ αιπζίδα παληνπσιείνπ ρξεζηκνπνίεζε ηα 

δεδνκέλα ησλ αγνξαζηψλ θαη εκθάληζεην ηζηνξηθφ δείγκαηνο 500.000 αγνξαζηψλ. 

Απηά ηα δεδνκέλα πεξηιακβάλνπλ ηηο κεληαίεο αγνξέο θάζε αγνξαζηή θαη ηηο 

πσιήζεηο θάζε SKU ζε θαζεκία απφ ηηο νθηψ θαηεγνξίεο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ έμη 

κελψλ πξηλ απφ ηε βαζκνινγία δηαηξνθήο, θαζψο θαη ηηο εβδνκαδηαίεο αγνξέο SKUs 

ζε έμη κήλεο κεηά ηελ βαζκνινγίαδηαηξνθήο. Σα δεδνκέλα πεξηείραλ πεξηζζφηεξεο 

απφ 38 εθαηνκκχξηα αγνξέο ζηηο νθηψ θαηεγνξίεο. Σν ζχλνιν δεδνκέλσλ 

πεξηιάκβαλε ηηο παξαθάησ κεηαβιεηέο αγνξάο: ε εβδνκάδα θαηά ηελ νπνία έγηλε ε 

αγνξά, ε αλσλπκία ηνπ αγνξαζηή πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ αγνξά, ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ κνλάδσλ πνπ αγνξάδεη, θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ ησλ ρξεκάησλ πνπ 

θαηαβάιιεη ν αγνξαζηήο, θαζψο θαη ην κέγεζνο ηνπ πξντφληνο (ζε νπγγηέο). Σα πην 

ηαθηηθά δεδνκέλα ηνπ αγνξαζηή ζπγρσλεχζεθαλ  ζε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ 

πεξηέρεη ηε βαζκνινγία δηαηξνθήο γηα θάζε πξντφλ ζε θάζε κία απφ ηηο νθηψ 

θαηεγνξίεο πξντφλησλ. Σν ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςε, επέηξεςε ζηνλ 

ιηαλνπσιεηή λα ρξεζηκνπνηήζεη  ηα πνζνζηά δηαηξνθήο ησλ αγνξψλ ησλ αγνξαζηψλ 

σο παξέκβαζε θαη ζπλεπψο λα ζπγθξίλεη ηηο επηινγέο ησλ ηξνθίκσλ, πξηλ απφ ηελ 

αλάπηπμε θαη κεηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαηξνθηθήο βαζκνιφγεζεο. 
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Έηζη, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε κεηαβνιή ηεο δηαηξνθηθήο βαζκνινγίαο 

ησλ αγνξψλ ησλ αγνξαζηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ δηαηξνθηθνχ 

ζπζηήκαηνο βαζκνιφγεζεο, ν ιηαλνπσιεηήο θαηαζθεχαζε έλα ζηαζκηζκέλνκέζν φξν 

ηεο βαζκνινγίαο δηαηξνθήο ησλ αγνξψλ θάζε αγνξαζηή θαηά ην εμάκελν πξηλ θαη 

κεηά ηελ αλάπηπμε ησλ πεξηφδσλ. Ο ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο δηαηξνθηθήο 

αμίαοππνινγίζηεθε ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

 

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΝΟΜΗ 

ΒΑΘΜΩΝ 

ΠΔΡΙΟΓΟ 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ 

ΣΗΝ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΠΔΡΙΟΓΟ 

ΜΔΣΑ ΣΗΝ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Κατεψσγμένη 

πίτσα 

Ασγ  2009  Φεβ 

2009-Ιοσλ 2009 

επ.20009- 

Φεβ 2010 

Προϊόντα τομάτας Ασγ. 2009 Φεβ 

2009-Ιοσλ 2009 

επ 2009- 

Φεβ 2010 

ούπα  Ιοσλ 2009 Ιαν 2009-

Ιοσν 2009 

ΑΤΓ 2009- 

Ιαν 2010 

άλτσα σαλάτας Ιοσν 2009 Γεκ 

2008-Mαι 2009 

Μαΐ 2009- 

Γεκ 2009 

Γιαούρτι Q1 2009 Ιοσλ 

2008-Γεκ 2008 

Μαΐ 2009- 

Οκτ-2009 

άλτσα 

μακαρονιών 

Απρ 2009 Οκτ 

2008- Μαρ 2009 

Μαΐ 2009-

Οκτ 2009 

Μπάρες 

γκρανόλας 

Q1 2009 Ιοσλ 

2008- Γεκ 2008 

Μαΐ 2009-

Οκτ 2009 

Παγωτό Ιοσν 2009 Γεκ 

2008- Μαΐ 2009 

Ιοσλ 2009-

Γεκ 2009 
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Ο παξαπάλσ ηχπνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζηαζκηζκέλνπ 

κέζνπ φξνπ δηαηξνθηθήο αμίαο ησλ αγνξψλ θάζε αγνξαζηή θαηά ηελ πεξίνδν πξν ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαηξνθηθήο βαζκνιφγεζεο θαη θαηά ηελ πεξίνδν κεηά 

ηελ αλάπηπμε. Απηφ επέηξεςε ηελ αιπζίδα ηξνθίκσλ λα ζπγθξίλεη ηε δηαηξνθηθή 

βαζκνινγία ησλ αγνξψλ ησλ αγνξαζηψλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζεκείσλ πψιεζεο ζε ζρέζε κε ηε ζξεπηηθή αμία ησλ αγνξψλ ησλ αγνξαζηψλ πξηλ λα 

γίλεη δηαζέζηκε ζηα θαηαζηήκαηα ε βαζκνινγία δηαηξνθήο. 

Ο ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο δηαηξνθηθήο αμίαο θάζε θαηεγνξίαο θαίλεηαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (βι. Δηθφλα 18).  

 

Εικόνα17. Volume-weighted nutrition score 

Εικόνα 18.Average Volume-Weighted Nutrition Score 
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Σν παξαθάησ γξάθεκα (εηθφλα 19) δείρλεη ηηο πνζνζηηαίεο αιιαγέο ηνπ 

ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ δηαηξνθηθήο αμίαο ησλ αγνξψλ θάζε αγνξαζηή θαηά ηελ 

πεξίνδν πξν ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαηξνθηθήο βαζκνιφγεζεο θαη θαηά ηελ 

πεξίνδν κεηά ηελ αλάπηπμε. 

 

 

Καηά κέζν φξν, ζηηο νθηψ θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ αλαιχζεθαλ, νη 

αγνξαζηέο αχμεζαλ ζεκαληηθά ηε δηαηξνθηθή βαζκνινγία ησλ αγνξψλ ηνπο θαηά 

πεξίπνπ 22%. Ζ κεγαιχηεξε αχμεζε παξαηεξήζεθε ζηελ θαηεγνξία 

θνλζεξβνπνηεκέλεο ζνχπαο (68%), αθνινπζνχκελε απφ ην παγσηφ (29%) θαη ηηο 

ξάβδνπο γθξαλφιαο (24%). Ζ ζάιηζα ζπαγγέηη (6%) θαη νη ηνκάηεο (6%) 

παξνπζίαζαλ ηηο κηθξφηεξεο, αιιά εμίζνπ ζεκαληηθέοαπμήζεηο ηεο δηαηξνθηθήο 

βαζκνινγίαο απφ ηηο νθηψ θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ αλαιχζεθαλ. Έηζη, ηα 

απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ ζαθψο φηη ην απινπζηεπκέλν ζχζηεκα δηαηξνθηθήο 

βαζκνιφγεζεο ζηα ζεκεία πψιεζεο ήηαλ απνηειεζκαηηθφ γηα λα βνεζήζεη ηνπο 

αγνξαζηέο λα επηιέμνπλ πην πγηεηλά ηξφθηκα. Ζ αμία ηεο δηαηξνθηθήο αμίαο ησλ 

αγνξψλ ησλ αγνξαζηψλ κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο βαζκνιφγεζεο ήηαλ 

ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ζρεηηθά κε πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπ.  

Εικόνα 19 Percentage Change in Shopper’s Average Volume-Weighted 

Nutrition Score 
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Δπηπιένλ, νιηαλνπσιεηήο εμέηαζε κηα ελαιιαθηηθή ζεηηθή αιιαγή ζηε 

ζπκπεξηθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαηξνθηθήο 

βαζκνιφγεζεο, ε νπνία ήηαλ ε κείσζε ηνπ φγθνπ αγνξάο ησλ αλζπγηεηλψλ 

πξντφλησλ. Γηα παξάδεηγκα, εάλνη θαηαλαισηέο δελ απνκαθξχλνληαη απφ ηα 

αλζπγηεηλά ηξφθηκα κεηά ηελ εηζαγσγήηνπ ζπζηήκαηνο δηαηξνθηθήο βαζκνιφγεζεο, 

ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά 

ηνπο κε έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν κεηψλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ κνλάδσλ πνπ απηνί 

αγνξάδνπλ. Με άιια ιφγηα, έλαο θαηαλαισηήο πνπ αγφξαδε ηξία γαιφληα παγσηνχ 

αλά κήλα πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο βαζκνιφγεζεο δηαηξνθήο, δελ 

πξέπεη λα κεηαβεί ζε έλα πην πγηεηλφ εκπνξηθφ ζήκα παγσηνχ, αιιά λα απνθαζίζεη 

λα έρεη κφλνέλα γαιφλη απφ ην αγαπεκέλν ηνπ παγσηφ. χκθσλα κε απηέο ηηο 

πξνζδνθίεο, ν ιηαλνπσιεηήο δηαπίζησζε φηη νη αιιαγέο ζηνλ φγθν πνπ αγνξάδεη ν 

θαηαλαισηήο (ζπλνιηθφο αξηζκφο κνλάδσλ πνπ αγνξάζηεθαλ - κέγεζνο ζπζθεπαζίαο 

ζε νπγγηέο) κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ κεηά θαη πξηλ απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζπζηήκαηνο,εμαξηψληαη απφ ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, αιιαγέο πνπ 

παξαηεξήζεθαλ ζε θάζε αγνξαζηή. 

πγθεθξηκέλα, αγνξαζηέο πνπ κεηαπήδεζαλ ζε πην πγηεηλέο ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο θαη επνκέλσο αχμεζαλ ηε κέζε ηηκή ηεο δηαηξνθηθήο βαζκνινγίαο ησλ 

αγνξψλ ηνπο αχμεζαλ θαη ηνλ φγθν ησλ αγνξψλ ηνπο θαηά κέζν φξν πεξίπνπ 34 

νπγγηέο. ε αληίζεζε,αγνξαζηέο πνπ δελ άιιαμαλ ηηο αγνξαζηηθέο ηνπο ζπκπεξηθνξέο 

ή αθφκεάιιαμαλ αιιά κε ιηγφηεξν πγηείο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, αχμεζαλ ηνλ φγθν 

αγνξάο ηνπο κφλν 28 νπγγηέο θαηά κέζν φξν (δηαθνξά 6 νπγγηέο). Απηφ δείρλεη φηηνη 

αγνξαζηέο πνπ δελ άιιαμαλ ή έζησ κείσζαλ ην πεξηερφκελν ηεο δηαηξνθηθήο αμίαο 

ησλ ηξνθίκσλ πνπ αγφξαζαλ, μεθίλεζαλ λα κεηψλνπλ ηνλ φγθν ησλ αγνξψλ ηνπο. 

Δπίζεο, ν ιηαλνπσιεηήο ελδηαθέξζεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ 

ησλ πσιήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαηξνθηθήο βαζκνιφγεζεο ζε θάζε θαηεγνξία. Ο 

Πίλαθαο 20 δείρλεη ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ ζε δνιάξηα 

ζε θάζε θαηεγνξία κεηαμχ ηεο πεξηφδνπ κεηά ηελ αλάπηπμε θαη ηεο πεξηφδνπ πξηλ 

απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαηξνθηθήο βαζκνιφγεζεο. ηηο πεξηζζφηεξεο 

θαηεγνξίεο,νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο απμήζεθαλ κεηά ηελ έλαξμε ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαηξνθηθήο βαζκνιφγεζεο.Σν γηανχξηη, ε γθξαλφια θαη ε θνλζεξβνπνηεκέλε ζνχπα 

ήηαλ νη ηξεηο θαηεγνξίεοκε ηε κεγαιχηεξε αχμεζε ζηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο: 73%, 

66% θαη 28%, αληίζηνηρα.Οη κφλεο ηξεηο θαηεγνξίεο πνπ γλψξηζαλ κείσζε ησλ 
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πσιήζεσλ ήηαλ ε ληνκάηα(-18%), ζάιηζα ζαιάηαο (-12%) θαη ζάιηζα ζπαγγέηη (-

5%).Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη αγνξαζηέο ελδέρεηαη λα κελ έρνπλ 

αιιάμεη ζε πην πγηεηλέο ελαιιαθηηθέο ζηελ θαηεγνξία αιιά κπνξεί λα έρνπλ 

αιιάμεηζε πγηέζηεξα ππνθαηάζηαηα ζε άιιεο θαηεγνξίεο. Δλ νιίγνηο, ε αλάιπζε ησλ 

πσιήζεσλ θαηαδεηθλχεη ην γεγνλφο φηη ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαηξνθηθήο 

βαζκνιφγεζεο ήηαλ κηα win-win ιχζε ηφζν γηα ηνπο αγνξαζηέο φζν θαη γηα ηνλ 

ιηαλνπσιεηή. Δπίζεο, ε εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο, βνήζεζε ηνπο 

αγνξαζηέο λα θάλνπλ πην πγηεηλέο δηαηξνθηθέο επηινγέο θαη ηαπηφρξνλα επέδξαζζε 

ζπλνιηθά ζεηηθά ζηηο πσιήζεηο ηεο αιπζίδαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα20. Percentage Change in Total Dollar Sales 
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Κεθάιαην 4 
 

πκπεξάζκαηα 
 

πλνςίδνληαο, θαίλεηαη πσο ππάξρεη πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ νξηζκψλ θαη 

ελλνηψλ ηεο θαηλνηνκίαο, ε νπνία ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ έρεη γίλεη αληηθείκελν 

κειέηεο απφ πνιινχο δηαθεθξηκέλνπο νηθνλνκνιφγνπο θαη επηζηήκνλεο. ηε παξνχζα 

έξεπλα εμεηάζηεθαλ δηάθνξα είδε θαη ηχπνη ηεο θαηλνηνκίαο ζχκθσλα κε 

δηαθνξεηηθνχο κειεηεηέο νη νπνίνη δηακφξθσζαλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο αλάινγα κε 

ηελ δηθή ηνπο πξνζέγγηζε. Δίλαη ζίγνπξν φκσο, πσο ε έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή ζην θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο ηηο βνεζά ζην λα πεηχρνπλ ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο, κε θπξηφηεξν ην δηαξθψο απμαλφκελν θέξδνο. Δπηπιένλ 

παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά νη πεγέο ηεο θαηλνηνκίαο θαζψο θαη ε δηαδηθαζία ε νπνία 

ηελ πεξηγξάθεη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο θαηλνηνκίαο, νη 

απφςεηο ησλ εξεπλεηψλ είλαη πνηθίιεο. Έπεηηα παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά ε 

δηαρείξηζε θαη ηα κνληέια ηεο θαηλνηνκίαο θαζψο θαη νξηζκέλνη ηξφπνη νη νπνίνη 

αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζή ηεο. πγθεθξηκέλα αλαθέξζεθε ην ''πίηη ηεο Πνηφηεηαο'' ην 

νπνίν βνεζά ηελ επηρείξεζε λα εμαζθαιίζεη, φηη ην ηειηθφ πξντφλ πνπ παξάγεηαη, 

ηθαλνπνηεί φια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη φιεο ηηο απαηηήζεηο, ησλ θαηαλαισηψλ 

ηνπ. Σέινο είλαη θαλεξφ πσο ε έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ λέσλ ηδεψλ είλαη 

απαξαίηεηε γηα έλα βηψζηκν κέιινλ, φζν αλαθνξά ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε αιιά  θαη 

γηα φιε ηελ νηθνλνκία. Παξφια απηά κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

αξθεηνί κχζνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θαηλνηνκία, δειαδή πξάγκαηα ηα νπνία πνιινί 

άλζξσπνη ζεσξνχλ πσο ηζρχνπλ ζηε πξαγκαηηθφηεηα.  

Δπηπιένλ, εμεηάζηεθε ε έλλνηα ηνπ shopper marketing, ε νπνία αλαθέξεηαη 

ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ marketing πνπ 

επεξεάδνπλ έλαλ αγνξαζηή θαηά ηε δηάξθεηα θαη πέξα απφ ην ζχλνιν ηεο πνξείαο 

πξνο ηελ αγνξά, δειαδή απφ ην ζεκείν ζην νπνίν αξρίδεη ην θίλεηξν γηα λα 

επηζθεθηεί ην θαηάζηεκα κέρξη ηελ αγνξά, θαηαλάισζε, επαλαγνξά θαη ζχζηαζε.Οη 

ηδηνθηήηεο εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη νη έκπνξνη ιηαληθήο πψιεζεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην θαηάζηεκα γηα λα επεξεάζνπλ ηελ ηάζε λα αγνξάδνπλ θαη λα 

θαηαλαιψλνπλ πξντφληα, θαη ηειηθά λα νηθνδνκνχλ ηζφηεηα θαη επηζπκία ζηνλ 

αγνξαζηή. πγθεθξηκέλα, νη θαηαλαισηέο θαη νη αγνξαζηέο είλαη εγγελψο 
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ζπλδεδεκέλνη, αιιά έρνπλ δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, αλάγθεο θαη θίλεηξα. Οη 

θαηαλαισηέο πξέπεη λα θαηεπζχλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αγνξαζηψλ επεηδή νη 

θαηαλαισηέο αγνξάδνπλ γηα λα εθπιεξψζνπλ ηηο αλάγθεο θαηαλάισζήο ηνπο. 

Ωζηφζν, παξφιν πνπ ν αγνξαζηήο θαη ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα είλαη ην ίδην 

πξφζσπν, νη αλάγθεο ηνπο είλαη δχν δηαθνξεηηθά αιιά ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ηνπ 

ζπλνιηθνχ δξφκνπ πξνο αγνξά. Σέινο, ν ζηφρνο ηνπ shopper marketing είλαη λα 

νδεγήζεη ζηε βέιηηζηε ιχζε γηα ηνλ αγνξαζηή-ιηαλνπσιεηή-θαηαζθεπαζηή. Σν 

shopper marketing έρεη αλαδεηρζεί σο κηα βαζηθή δηνηθεηηθή πξαθηηθή κεηαμχ ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ θαη ησλ ιηαλνπσιεηψλ, νη νπνίνη αλππνκνλνχλ λα επσθειεζνχλ απφ 

ηηο θαηλνηνκίεο ζηηο δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπ. 

Σέινο παξαηέζεθε κηα κειέηε πεξίπησζεο, ε νπνία εμεηάδεη κία αιπζίδα 

παληνπσιείσλ. Ζελ ιφγσ αιπζίδα μεθίλεζε ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο 

δηαηξνθηθήο βαζκνιφγεζεο ζηα θαηαζηήκαηά ηεο γηα ηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ γηα απινπνηεκέλε θαη εχθνιε ηνπνζέηεζε δηαηξνθηθψλ πιεξνθνξηψλ ζην 

ζεκείν πψιεζεο. Ζ αιπζίδα ηξνθίκσλ ρξεζηκνπνίεζε ηα δεδνκέλα ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ηεο ζπζηήκαηνο γηα λα αμηνινγήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο βαζκνιφγεζεο ησλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ ζηελ ελζάξξπλζε ησλ 

θαηαλαισηψλ λα ιακβάλνπλ πην πγηεηλέο απνθάζεηο γηα ηα ηξφθηκα, θαζψο θαη ηηο 

επηπηψζεηο ζηηο πσιήζεηο ηεο αιπζίδαο. Ζ αλάιπζε ηφληζε φηη ε εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο βαζκνιφγεζεο ησλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ ήηαλ κηα ιχζε θεξδνθφξα ηφζν 

γηα ηνπο αγνξαζηέο θαη γηα ηνλ ιηαλνπσιεηή, θαζψο βνήζεζαλ ηνπο αγνξαζηέο λα 

θάλνπλ επηινγέο γηα πην πγηεηλά ηξφθηκα θαη ηαπηφρξνλα αχμεζε ηηο πσιήζεηο ηεο 

αιπζίδαο θπξίσο ζηα πην ζξεπηηθά πξντφληα. Δπνκέλσο, απφ ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε 

πεξίπησζεο αλαδεηθλχεηαη ην γεγνλφο πσο ε εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ ζην 

shopper marketing, κπνξεί ηφζν λα απμήζεη πνιχ ηηο πσιήζεηο ηεο εθάζηνηε 

επηρείξεζεο πνπ ηηο εθαξκφδεη φζν θαη λα σζήζεη ηνπο αγνξαζηέο λα θάλνπλ 

θαιχηεξεο επηινγέο. 
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