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ΒΔΒΑΗΧΖ ΔΚΠΟΝΖΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

«Γειψλσ ππεχζπλα φηη ε δηπισκαηηθή εξγαζία γηα ηε ιήςε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 

ζπνπδψλ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ γηα ηειέρε: Δ-

MBA» κε ηίηιν «Ζ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ MARKETING Δ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

ΚΡΗΖ:  Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ FOLLI FOLLIE» έρεη ζπγγξαθεί απφ εκέλα απνθιεηζηηθά 

θαη ζην ζχλνιφ ηεο. Γελ έρεη ππνβιεζεί νχηεέρεη εγθξηζεί ζην πιαίζην θάπνηνπ άιινπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ή πξνπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, ζηελ Διιάδα ή ζην 

εμσηεξηθφ, νχηε είλαη εξγαζία ή ηκήκα εξγαζίαο αθαδεκατθνχ ή επαγγεικαηηθνχ 

ραξαθηήξα. 

Γειψλσ επίζεο ππεχζπλα φηη νη πεγέο ζηηο νπνίεο αλέηξεμα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, αλαθέξνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο, θάλνληαο πιήξε αλαθνξά 

ζηνπο ζπγγξαθείο, ηνλ εθδνηηθφ νίθν ή ην πεξηνδηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

πεγψλ πνπ ελδερνκέλσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ην δηαδίθηπν. Παξάβαζε ηεο αλσηέξσ 

αθαδεκατθήο κνπ επζχλεο απνηειείνπζηψδε ιφγν γηα ηελ αλάθιεζε ηνπ πηπρίνπ κνπ». 
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Αθηεξψλεηαη ζηα ζηεξίγκαηα ηεο δσήο κνπ Μάξζα & Γηψξγν, 

ζηελ πνιπαγαπεκέλε κνπ γηαγηά Δπηπρία 

θαη ζηνλ Θαλάζε κνπ. 
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Δπραξηζηίεο 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θαζεγεηή κνπ θχξην Μάξθν Σζφγθα γηα ηελ 

πνιχηηκε βνεζεηά ηνπ, ηηο ππνδείμεηο ηνπ, ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ηελ 

ακέξηζηε ππνκνλή ηνπ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο ελ ιφγσ 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ηελ παξνχζα κειέηε ζα αζρνιεζψ κε ηελ αλαβάζκηζε ηνπ κίγκαηνο marketing ζε 

πεξηφδνπο θξίζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζα κειεηήζσ ηελ πεξίπησζε ηεο Folli Follie.   

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα 

εξγαζία αθνξνχλ ην δηάζηεκα 2015-2017. 

Σν πξψην θεθάιαην κειεηάεη ηελ έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζε 

κηα επηρείξεζε. Δπίζεο, ην θεθάιαην παξνπζηάδεη ηα αίηηα θαη ηηο κνξθέο ηεο θξίζεο ζε 

κηα επηρείξεζε. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεη ηελ έλλνηα ηνπ κάξθεηηλγθ θαζψο θαη ηηο 

ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ πνπ αθνινπζνχλ νη επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε θξίζε 

ζήκεξα. Πην αλαιπηηθά, ην θεθάιαην αλαιχεη ηα θξηηήξηα αληηκεηψπηζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θξίζε ζήκεξα σο εξγαιεία αληίδξαζεο. 

Σν ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεη ηελ εηαηξηθή παξνπζίαζε ηεο Folli Follie θαη εηδηθφηεξα 

αλαιχεη ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ Οκίινπ Folli Follie, ηελ δηεζλή ηνπ παξνπζία, ηα βξαβεία 

ηνπ, ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή ηνπ επζχλε, αιιά θαη ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ 

θαη ζηνλ πνιηηηζκφ-αζιεηηζκφ. Δλ ζπλερεία αλαιχεη ηελ ειιεληθή παξνπζία ηεο Folli 

Follie, ηελ ηαπηνηεηά ηεο, ηελ θηινζνθία ηεο, ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ζηελ αγνξά, ην νξακά 

ηεο, ην κίγκα κάξθεηηλγθ ηεο θαη ηνλ αληαγσληζκφ ηεο. 

Σν ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεη ην είδνο, ηε κεζνδνινγία θαη ηα ζηάδηα ηεο έξεπλαο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε παξνχζα κειέηε, θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ηελ 

κέζνδνπνηνηηθήο έξεπλαο νκάδσλ εζηίαζεο (focus group). 

Σν πέκπην θεθάιαην αλαιχεη ηα απνηειέζκαηα θάζε ζηάδηνπ ηεο έξεπλαο ζχκθσλα κε 

ηηο νκάδεο εζηίαζεο (focus group) πνπ ζπκκεηείραλ. 

Σν έθην θεθάιαην ζπλνςίδεη θαη παξνπζηάδεη ηα ζπκπεξάζκαηα ζε επίπεδν έξεπλαο, 

Οκίινπ Folli Follie αιιά θαη ηεο αγνξάο θνζκήκαηνο γεληθά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΝΝΟΗΔ- ΟΡΗΜΟΗ- ΚΤΚΛΟ ΕΧΖ – 

ΔΠΗΠΣΧΔΗ-ΑΗΣΗΑ- ΜΟΡΦΔ ΣΖ ΚΡΗΖ ΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

1.1Κξίζε - Γηαρείξηζε θξίζεο - Γηαρείξηζε θξίζεο ζε επηρεηξεκαηηθό 

επίπεδν 

 

«Κξίζε είλαη έλα κείδνλ απξφβιεπην γεγνλφο, πνπ δπλεηηθά επηθέξεη αξλεηηθά 

απνηειέζµαηα. Σν γεγνλφο απηφ, θαη ηα επαθφινπζά ηνπ, µπνξνχλ λα βιάςνπλ 

ζεµαληηθά έλα νξγαληζµφ θαη ηνπο εξγαδφµελνπο ζε απηφλ, ηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο, 

ηελ νηθνλνµηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηε θήµε ηνπ.» (Barton, 1993). 

Ο φξνο «θξίζε» ρξεζηκνπηείηαη αξθεηά ζήµεξα θαη φιεο νη εθθάλζεηο ηεο είλαη 

ζεµαληηθέο θαη ρξίδνπλ πξνζνρήο. Δίλαη ζεµαληηθφ λα δηαρσξίδεηαη ε έλλνηα ηεο θξίζεο 

απφ ηελ έλλνηα ησλ πξνβιεµάησλ. Σα πξνβιήµαηα είλαη έλα θνµµάηη ηεο ξνπηίλαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ελψ ε θξίζε µπαίλεη ζην επίθεληξν ηεο δεµφζηαο πξνζνρήο, ρξεηάδεηαη 

ρξφλν λα μεπεξαζηεί θαη πνιιέο θνξέο ρξεηάδνληαη εμσηεξηθνί ζχµβνπινη γηα λα ηελ 

δηαρεηξηζηνχλ. (Barton, 1993). 

Ζ θξίζε πιήηηεη ηηο επηρεηξήζεηο θαζψο εκθαλίδεηαη φηαλ απηέο βξίζθνληαη 

απξνεηνίκαζηεο κε απνηέιεζκα λα αλαδεηθλχνληαη νη αδπλακίεο ηνπο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο. (Seymour & Moore, 2000). 

Όηαλ µηινχµε γηα «δηαρείξηζε ηεο θξίζεο» ελλννχµε «ηε δηεύζπλζε θαη 

πξνζπάζεηαεπηθάιπςεο µηαο θξίζηµεο θαηάζηαζεο, θαη όρη ηελ αλαγλώξηζε θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζµό ηεο δηαρείξηζεο σο ιεηηνπξγία». Απηφ ζεµαίλεη φηη ε δξάζε θαηά ηεο 

θξίζεο,δελεληνπίδεηαη ζην πψο ζα γίλεη µηα«δηαρείξηζε» µηαο θαηάζηαζεο, αιιά ζην πψο 

ζααληηδξάζεη ην πξνζσπηθφ ζηα ηµήµαηα ησλ πσιήζεσλ, ησλ ππεξεζηψλ θιπ., 

δεµηνπξγψληαο έηζη ην ζπλνιηθφ ζρέδην αληίδξαζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

αληηµεηψπηζεο ηεο θξίζεο. (Marconi, 1997). 

πλεπψο, µε ηνλ φξν «δηαρείξηζε θξίζεο» ελλννχµε«ην ζύλνιν ησλ δξάζεσλ 

πνπιαµβάλνληαη γηα ηε µάρε ελάληηα ζηελ θξίζε θαη ηε µείσζε ησλ βιαπηηθώλ 

επηπηώζεώληεο.»(Coombs, 2006) 

Χζηφζν, πην αλαιπηηθά, δίλνπµε ηνλ παξαθάησ νξηζµφ: «δηαρείξηζε ηεο θξίζεο 

ζεεπηρεηξεµαηηθό επίπεδν (“Business Crisis and Continuity Management”) είλαη 

νηεπηρεηξεµαηηθέο απηέο πξαθηηθέο νη νπνίεο παξέρνπλ ζηελ επηρείξεζε ηελ απαηηνχµε  
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ηελ εζηίαζε θαη πξνζαλαηνιηζµφ, έηζη ψζηε λα παξζνχλ θαηάιιειεο απνθάζεηο θαη λα 

γίλνπλ νη απαηηνχµελεο ελέξγεηεο, νη νπνίεο ζα ηελ πξνθπιάμνπλ, ζα ηελ 

πξνεηνηµάζνπλ, ζα ηελ θάλνπλ λα αληηδξάζεη, λα επαλαθάµςεη, λα αληαπνδψζεη, λα 

αιιάμεη θαη λα μεθχγεη απφ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο (ηεο θξίζεο), µε έλα ηξφπν πνπ ζα 

ζπλάδεη µε ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο αξρέο.» (Shaw,2005). 

1.2 Ο θύθινο δσήο ηεο θξίζεο ζε µία επηρείξεζε 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πψο µία θξίζε αλαπηχζζεηαη ζε ηξία ζηάδηα έσο φηνπ 

ζηακαηήζεη λα ππάξρεη (θύθινο δσήο ηεο θξίζεο). Σα ηξία ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο, 

πεξηγξάθνληαη σο εμήο: 

α)«Ζ θξίζε μεζπά». Δδψ ε θξίζε έρεη θάλεη εκθαλή ηα ζεκάδηα ηεο θαη φινη, ή 

ηνπιάρηζηνλ νη άκεζα ελδηαθεξφκελνη, θαηαιαβαίλνπλ ηελ χπαξμή ηεο. Δίλαη 

ζεκαληηθή ε ζέζε πνπ ζα πάξεη ε επηρείξεζε ζε απηφ ην ζηάδην, θαζψο βξίζθεηαη 

ζην επίθεληξν ησλ ΜΜΔ θαη ησλ ελδηαθεξνµέλσλ αλζξψπσλ. Ζ επηρείξεζε ζε απηφ 

ην ζηάδην λνηψζεη φηη ε θαηάζηαζε αξρίδεη λα μεγιηζηξάεη απφ ηνλ έιεγρφ ηεο. Ό,ηη 

εηπσζεί επηζήµσο αξρηθά δε ζα µπνξεί λα μεραζηεί θαη ζπλεπψο λα αιιάμεη εχθνια, 

γη‟απηφ θαη επηθνηλσληαθά πξέπεη λα ππάξμεη µεγάιε πξνζνρή, γλσξίδνληαο µάιηζηα 

φηη δελ ππάξρεη μεθάζαξε είθνλα µεγέζνπο θαη βάζνπο ηνπ πξνβιήµαηνο. ην ζηάδην 

απηφ είλαη δχζθνιν γηα ηελ επηρείξεζε λα µελ παληθνβιεζεί θαη λα µελ πξνβεί ζε 

βξαρππξφζεζµεο ζεσξήζεηο θαη εηθαζίεο. (Seymour & Moore, 2000). 

β)«Ζ θξίζε µαίλεηαη». ην ζηάδην απηφ ε θξίζε µπνξεί λα µεγελζχλεηαη, ρσξίο 

αθφµα ε επηρείξεζε λα γλσξίδεη πψο λα αληηδξάζεη θαη πψο λα ηζνξξνπήζεη ζε έλα 

ηφζν αβέβαην πεξηβάιινλ. Λάζνο πιεξνθφξεζε, θήµεο, θνπηζνµπνιηά, γθξίληεο, 

δηελέμεηο,παξάπνλα είλαη µφλν θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξαηεξνχληαη. Ζ 

ηαρχηαηε δηάδνζε ησλ λέσλ θαη ε επίζεζε ησλ ΜΜΔ, επεξεάδνπλ ηνπο 

εξγαδνµέλνπο θαη επηβαξχλνπλ ηελ γεληθφηεξε αηµφζθαηξα. Δπηθνηλσληαθά 

πξνβιήµαηα επίζεο έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα µε άζηνρεο θξηηηθέο γεληθφηεξα, πνπ 

δπζραηξέλνπλ θη άιιν ηελ θαηάζηαζε. Μέηνρνη, πειάηεο, ηξαπεδίηεο, αλαιπηέο αιιά 

θαη πνιηηηθνί, επηζηήµνλεο θαη άιινη εμεηδηθεπµέλνη ζε δηάθνξνπο ηνµείο, θάλνπλ ηηο 

δηθηέο ηνπο ζεσξήζεηο, επηβαξχλνληαο ηελ θαηάζηαζε. Οη εηθαζίεο θαη νη θήµεο 

δηνγθψλνληαη, απνπζία δξάζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο. (Seymour & 

Moore,2000).

ε απηφ ην ζηάδην είλαη πνιχ θξίζηµε ε ηεξαξρία ησλ επηθνηλσληαθψλ δξάζεσλ απφ ηνπο 

πςειφβαζµνπο managers ηεο επηρείξεζεο. Σα ζηάδηα ησλ δξάζεσλ απηψλ αθνξνχλ ην 
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επηρεηξεζηαθφ επίπεδν (εζσηεξηθή επηθνηλσλία θαη ζπλλελφεζε πξνο ηφλσζε ηεο 

απηνπεπνίζεζεο), ην ηνπηθφ επίπεδν (θεληξηθά γξαθεία ή παξάπιεπξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο), πεξηθεξεηαθφ (αλ ε θξίζε αθνξά µηα νιφθιεξε 

πεξηνρή), εζληθφ (θάζε δηαµνξθνχµεµελε θνηλή γλψµε γηα δηαθνξεηηθέο αγνξέο) θαη 

δηεζλέο (δηα µέζσ ησλ επείξσλ). Οη δξάζεηο ζε απηφ ην επηθνηλσληαθφ επίπεδν πξέπεη 

λα εζηηάδνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο: ηνλ νξηζµφ θαη ιχζε ηνπ πξνβιήµαηνο, ζηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ησλ επηθνηλσληψλ µέζα ζηελ επηρείξεζε , θαη ζηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ 

ππνινίπσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. (Seymour & Moore, 2000). 

γ)«Ζ θξίζε ηειεηώλεη». ην ηξίην θαη ηειεπηαίν ζηάδην, ε επηρείξεζε παίξλεη ηελ 

επθαηξία γηα λα δεµηνπξγήζεη ζεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ θξίζε πνπ πέξαζε, θαηεζσηεξηθά 

αλαδηαξζξψλεηαη ψζηε λα απνθχγεη αλάινγεο θαηαζηάζεηο, θαη λα ζσξαθηζηεί µέζσ 

πξνγξαµµάησλ πνπ ζα µεηψλνπλ φζν ην δπλαηφλ ηηο επηπψζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ. Ζ 

αλάιπζε ηνπ «ηί δελ πήγε θαιά» µπνξεί λα αλαδείμεη ηελ αλάγθε γηα αιιαγέο ζην 

επίπεδν ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο, εζσηεξηθά ηεο επηρείξεζεο µεηαμχ ησλ 

εξγαδνµέλσλ, αιιά θαη εμσηεξηθά µε ηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο θαη θνξείο. (Seymour 

&Moore,2000).

1.3 Δπηπηώζεηο ηεο θξίζεο ζε µία επηρείξεζε 

 

1.3.1 Απώιεηεο από ηελ θξίζε ζηηο επηρεηξήζεηο 

 

Οη απψιεηεο πνπ µηα θξίζε µπνξεί λα επηθέξεη, µπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηηο εμήο (Burnett, 

2002): 

1. ζεµαληηθέο απψιεηεο θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο, πνπ µπνξεί λα επηθέξεη ηε ρξεσθνπία 

ηεο 

2. αλεπηζχµεηε δεµφζηα θαη θπβεξλεηηθή επηηήξεζε 

3. δεµηά ζηελ αθεξαηφηεηα θαη ζην φλνµα ηεο επηρείξεζεο 

4. αληηπαξαγσγηθή εξγαζία εξγαδνµέλσλ, αληηπαξαγσγηθή δηάζεζε ρξφλνπ θαη 

θεθαιαίσλ 

5. αξλεηηθφ εζηθφ εξγαδνµέλσλ 

1.3.2 Κέξδε από ηελ θξίζε ζηηο επηρεηξήζεηο 

 

Μηα θξίζε φµσο παξάγεη εθηφο απφ απψιεηεο, θαη θέξδε. Σα πηζαλά θέξδε γηα µία 

επηρείξεζε είλαη ηα εμήο (Burnett, 2002): 

1. αλαθαιχπηνληαη λέα ηθαλφηαηα ζηειέρε (heroes are born) 
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2. επηηαρχλνληαη νη αιιαγέο 

3. ππνβφζθνληα πξνβιήµαηα έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα 

4. αιιαγέο αλζξψπσλ 

5. αλάπηπμε λέσλ ζηξαηεγηθψλ 

6. αλάπηπμε ζπζηεµάησλ πξνεηδνπνίεζεο 

7. εµθάληζε αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεµάησλ (competitive edges appearance) 

8. ππνβφζθνληα πξνβιήµαηα έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα 

9. αιιαγέο αλζξψπσλ 

10. αλάπηπμε λέσλ ζηξαηεγηθψλ 

11. αλάπηπμε ζπζηεµάησλ πξνεηδνπνίεζεο 

12. εµθάληζε αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεµάησλ (competitive edges appearance) 

 

1.4 Μνξθέο–Σύπνηθαη Αίηηα ηεο Κξίζεο ζηηο Δπηρεηξήζεηο 

 

Οη µνξθέο ηεο θξίζεο ζε µία επηρείξεζε, πεξηγξάθνληαη ζηε βηβιηνγξαθία (Seymour& 

Moore, 2000), σο: 

α) Cobra, φπνπ ε θξίζε μεζπάεη μαθληθά, ρσξίο θαλείο λα ην πεξηµέλεη, θαη νη επηπηψζεηο 

είλαη άµεζεο. 

β) Python, φπνπ ε θξίζε μεζπάεη θαη γηγαληψλεηαη αξγά αξγά, µε δπλαηφηεηα αθφµα θαη 

λα θαηαζηξέςεη ηελ επηρείξεζε. 

Ζ πηζαλφηεηα λα μεθηλήζεη µία θξίζε θαη ην µέγεζφο ηεο, πνηθίιιεη αλαιφγσο ηη απηή 

αθνξά (βηνµεραλία, επηρείξεζε, ιεηηνπξγηθφ ζχζηεµα). Γηα ηηο επηρεηξήζεηο, νη µνξθέο 

θξίζεσλ αλαιπηηθά βαζίδνληαη ζε θάπνηεο αηηίεο θαη απνηππψλνληαη ζηηο παξαθάησ 

θαηεγνξίεο, σο θξίζε απφ (Burnett, 2002): 

 

1) δεµφζηα αληίιεςε/ζεψξεζε 

2) επηρεηξεµαηηθέο ζρέζεηο 

3) μαθληθέο αιιαγέο ζε µηα αγνξά 

4) αζηνρία πξντφληνο 

5) δηαδνρή πςειφβαζµσλ ζηειερψλ 

6) επηζεηηθή εμαγνξά 

7) ξχζµηζε αγνξάο/ απειεπζέξσζε αγνξάο, λένη θαλφλεο 

8) δπζµελή δηεζλή γεγνλφηα 

9) θξίζεο ξεπζηφηεηαο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ MARKETING, Δ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΖ ΣΖΝ 

ΚΡΗΖ ΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

2.1 Μάξθεηηλγθ 

 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα, ε θηινζνθία δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ λα 

βειηηψζνπλ ηελ ζέζε, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηα θέξδε ηνπο, κε ηελ εθαξκνγή 

απνηειεζκαηηθφηεξσλ κεζφδσλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο. Όιν θαη πεξηζζφηεξνη 

επηρεηξεκαηίεο, ρξεζηκνπνηνχλ ην κάξθεηηλγθ θαη ηελ έξεπλα αγνξάο ζαλ εξγαιεία βνήζεηαο 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπο. Ζ δηαθήκηζε επηθεληξψλεηαη ζηελ ελεκέξσζε γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ θαη ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ηνπο, ελψ νη πσιήζεηο 

δηεθπεξαηψλνληαη ρσξίο λα ζπλδπάδνληαη κε άιιεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο.  

Ζ ηερλνινγία βνεζάεη ζηελ εμππεξέηεζε ηεο παξαγσγήο, κε ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο 

θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο, απνηειψληαο ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Μεηά ηελ πάξνδν φκσο θάπνησλ εηψλ ράλεηαη ην ζπγθξηηηθφ απηφ 

πιενλέθηεκα θαη ν αληαγσληζκφο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηηο πσιήζεηο. Οη νηθνλνκίεο 

πέξαζαλ απφ ηελ επνρή ηεο καδηθήο παξαγσγήο ζηελ επνρή ηεο θαηαλάισζεο. Ο 

πξνζαλαηνιηζκφο ζηηο πσιήζεηο, δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε λα δεκηνπξγεζνχλ κέζνδνη πνπ ζα 

παξαθηλήζνπλ ηνλ θαηαλαισηή λα αγνξάζεη ηα πξντφληα ηνπο. Ζ παξαγσγή θαη ε επάξθεηα 

ησλ αγαζψλ, ζηηο αλεπηπγκέλεο θνηλσλίεο είλαη δεδνκέλε θαη νη θαηαλαισηέο είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα απνξξνθνχλ ηα πξντφληα, πηεδφκελνη απφ ηηο πξνζθνξέο θαη ηα θίλεηξα 

πνπ πξνζθέξνπλ νη επηρεηξήζεηο κέζσ ησλ ηερληθψλ ηεο πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ. Ο αληαγσληζκφο θαη ε ππεξπξνζθνξά ξίρλεη ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ θαη 

κεηψλεη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα πεξηζψξηα ιαζψλ θαη θαθψλ 

εθηηκήζεσλ πεξηνξίδνληαη δξακαηηθά. Οη πνζφηεηεο πνπ ζα παξαρζνχλ πξέπεη λα 

πσιεζνχλ θαη ζην ζχλνιφ ηνπο θαη άκεζα. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ πξέπεη λα είλαη 

κεγάιε θαη ζηφρνο είλαη λα πσινχληαη ηα πξντφληα φρη κία θνξά, αιιά ζπλερψο, κε 

επηηξέπνληαο ηελ ζπζζψξεπζή ηνπο ζηηο απνζήθεο. Μεηά ηνλ δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν 

αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ζην marketing. πγθξηηηθφ πιενλέθηεκα 

απνθηνχζαλ πηα νη επηρεηξήζεηο πνπ εθάξκνδαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηηο ηερληθέο ηνπ 

marketing θαη ηεο έξεπλαο ηεο αγνξάο. Σν marketing επεξέαζε ηφζν πνιχ ηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, πνπ εμειίρζεθε ζε ζχκβνιν, ηξφπν ζθέςεο θαη λννηξνπία ηνπ 

ιεγφκελνπ δπηηθνχ θφζκνπ.  

Σν Μάξθεηηλγθ επηθεληξψλεηαη ζην θέξδνο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θαηαλαισηή. Με ηελ έξεπλα ηεο αγνξάο εληνπίδεη ηηο αλάγθεο 
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ησλ θαηαλαισηψλ θαη κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο αλαπηχζζεη εθείλα ηα πξντφληα πνπ 

επηζπκνχλ λα αγνξάζνπλ νη θαηαλαισηέο θαη παξνπζηάδεη επθαηξίεο θέξδνπο γηα ηελ 

επηρείξεζε.  

2.2 Οξηζκόο θαη έλλνηα Μάξθεηηλγθ 

 

Σν Μάξθεηηλγθ είλαη κηα απφ ηηο θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη έλα κείγκα 

ηδηνηήησλ, πνπ παξάγνπλ κείγκαηα ρξεζηκνηήησλ, ηα νπνία θηηάρλνπλ ην πξντφλ. πλδέεη 

ηηο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο κε ην πεξηβάιινλ ηεο. Οη πεξηζζφηεξνη 

άλζξσπνη αλ ξσηεζνχλ γηα ην ηη είλαη Μάξθεηηλγθ, ζα απαληήζνπλ, νη πσιήζεηο ή ε 

δηαθήκηζε. Σν Μάξθεηηλγθ δελ είλαη δηαθήκηζε, δελ είλαη πσιήζεηο, είλαη ην απνηέιεζκά 

ηνπο. Σν Μάξθεηηλγθ δελ είλαη ε πξφζεζε πψιεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ θάπνηνο ήδε έρεη 

παξάγεη, αιιά ε επηζηήκε θαη ε ηέρλε ηνπ λα μέξεηο ηη λα θηηάμεηο θαη πσο ζα ην πνπιήζεηο. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη πξψηα ν εληνπηζκφο ησλ αλαγθψλ ηνπ θαηαλαισηή θαη ζηε 

ζπλέρεηα ε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ πξντφλησλ πνπ ζα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο θαη 

ηηο επηζπκίεο ηνπ, αιιά παξάιιεια ζα απνθέξνπλ θαη θέξδε γηα ηελ επηρείξεζε. Ο 

θαηαλαισηήο δελ αγνξάδεη αγαζά αιιά “ηθαλνπνίεζε”, δειαδή πξντφληα πνπ πεξηέρνπλ 

ρξεζηκφηεηα θαη ηθαλνπνηνχλ ηηο θπζηθέο ή ςπρνινγηθέο ηνπ αλάγθεο. Ζ δηαθήκηζε είλαη ε 

θνξπθή ηνπ παγφβνπλνπ ηνπ Marketing. (Kotler & Armstrong, 2001). 

Καηά ηνλ Philip Kotler, Μάξθεηηλγθ είλαη κηα θνηλσληθή θαη δηνηθεηηθή δηαδηθαζία κε ηελ νπνία 

ηα άηνκα θαη νη νκάδεο απνθηνχλ φηη έρνπλ αλάγθε θαη φηη ζέινπλ, κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο 

δεκηνπξγίαο, πξνζθνξάο θαη αληαιιαγήο πξντφλησλ κε αμία κεηαμχ ηνπο. 

πλνςίδνληαο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, φηη ε επηηπρία κηαο επηρείξεζεο εμαξηάηαη απφ ην 

βαζκφ ηθαλνπνίεζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη φηη γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απηήο, ε επηρείξεζε πξέπεη λα ζπκβνπιεχεηαη ζπλερψο ην 

πεξηβάιινλ ηεο θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζε απηφ. Απηφ είλαη κε ιίγα ιφγηα ην Μάξθεηηλγθ. Ζ 

ηδέα ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ θαηαλαισηή είλαη ην βαζηθφηεξν ζχκβνιν πίζηεο ηνπ Μάξθεηηλγθ. 

2.3Οη ζηξαηεγηθέο marketing ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θξίζε 

ζήµεξα. 

 

2.3.1 Σα θξηηήξηα αληηκεηώπηζεο σο εξγαιεία αληίδξαζεο 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε µαθξννηθνλνµηθή θξίζε πνπ θαηαγξάθεηαη, έρεη αλαγθάζεη πνιιέο 

επηρεηξήζεηο λα επέιζνπλ ζε δηαθφξσλ µνξθψλ θξίζεηο, νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη έσο 

ζήµεξα, θαη µάιηζηα µε µεγαιχηεξε έληαζε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Πνιιέο εηαηξείεο 

αλαγθάδνληαη ζήµεξα λα παίξλνπλ µέηξα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ µε ηηο πεξηθνπέο 



 
Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΜΙΓΜΑΣΟ MARKETINGΕ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΚΡΙΗ:Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ FOLLI FOLLIE 

 
 
 
 

14 

δαπαλψλ, µείσζε πξνζσπηθνχ θιπ. Πνιιέο επηρείξεζεηο φµσο, πξνζπαζνχλ λα 

αλαδεηήζνπλ θη άιιεο µεζφδνπο ψζηε λα απνθχγνπλ ηελ θξίζε ζηελ νπνία έρνπλ 

επέιζεη, εθαξµφδνληαο λέεο ηδέεο θαη εξγαιεία, µέζσ ηνπ marketing, θαη θάλνληαο 

δηάθνξεο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχζαλ έσο ζήµεξα. 

Γεληθφηεξα, έρεη θαηαγξαθεί ζηε βηβιηνγξαθία, φηη νη εηαηξείεο πνπ επελδχνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο ζην marketing, δελ εµθαλίδνπλ µηθξφηεξε θεξδνθνξία απφ απηέο 

πνπ µεηψλνπλ ηα budget ηνπο. Μάιηζηα, θαηαγξάθεηαη, φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ απμάλνπλ 

ηα budget ηνπο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο ζε πεξηφδνπο θξίζεο, θεξδίδνπλ 

µεξίδην ηεο αγνξάο 3 θνξέο πην γξήγνξα απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ θάλνπλ πεξηθνπέο. 

(Köksal & Ozgül, 2007). 

Έηζη θη αιιηψο, θάζε νηθνλνµηθή θξίζε απαηηεί αιιαγέο ζηηο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, πνπ αθνξνχλ εηδηθφηεξα ην µίγµα κάξθεηηλγθ ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη 

βάζε απηνχ δχλαηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα εξγαιεία/θξηηήξηα δηαρείξηζεο.(Köksal & 

Ozgül, 2007). 

Σα θξηηήξηα αληηµεηψπηζεο, πξνζδηνξίδνπλ ηα εξγαιεία αληίδξαζεο θαη µπνξνχλ λα 

αλαδεηεζνχλ ζην κείγκα Μάξθεηηλγθ ηνπ θάζε πξντφληνο πνπ παξάγεη/εµπνξεχεηαη ε 

θάζε εηαηξεία. Απηφ απνηειείηαη απφ ηα 7Ps, ηα νπνία είλαη ηα αθφινπζα: 

(http://www.multimediamarketing.com/mkc/marketingmix) 

1) Πξντόλ (Product) 

2) Σηκή (Price) 

3) Place 

4) Promotion 

5) People 

6) Process 

7) Physical evidence 

 

Απηά µπνξνχλ λα δεµηνπξγήζνπλ ην πιαίζην ράξαμεο ζηξαηεγηθψλ marketing 

αληηµεηψπηζεο, µαδί βεβαίσο µε θάπνηα άιια, φπσο είλαη: 

8) ε πξνζαξµνγή ζηηο αιιαγέο ηεο ζπµπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηώλ,πνπ 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζεµαζία δίλεηαη ζήµεξα 

9) ε παγθνζµηνπνίεζε ησλ εηαηξεηψλ πνπ παξαηεξείηαη ζήµεξα θαη σο ζηξαηεγηθή 

επηινγή πξνψζεζεο γηα πνιιέο εηαηξείεο 

10) ε έµθαζε ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ 
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2.3 Πξντόλ (Product) 

 

Με βάζε ην πξντφλ µπνξνχµε λα αλαδεηήζνπµε πνιιέο πεξηπηψζεηο δηαρείξηζεο 

θξίζεσλ, νη νπνίεο θπξίσο θαηαγξάθνληαη ζηε βηβιηνγξαθία µέζα απφ ηελ αζηνρίαησλ 

πξντόλησλ,φπνπ θάπνην πξντφλ παξνπζίαζε πξνβιήµαηα ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο, 

ή ππήξμε ππνςία γηα πηζαλά πξνβιήµαηα, αιιά θαη ηε δεµηνπξγίαο αμίαο ησλ πξντφλησλ 

µέζα απφ µηα πην δηεπξπµέλε γθάµα πξντόλησλ, ή δηαθνξνπνίεζεο ησλ ήδε 

ππάξρνλησλ. 

 

2.3.1 Αζηνρία πξντόλησλ (Product harm) 

 

Ζ θξίζε πνπ µπνξεί λα επηθέξεη µηα αζηνρία πξντφλησλ µηαο επηρείξεζεο ιηαληθνχ 

εµπνξίνπ αιιά θαη παξαγσγνχ (product harm),µπνξεί λα έρεη µεγάιεο επηπηψζεηο ζε 

απηήλ, θαη µάιηζηα λα ρξεηαζηεί πνιχο θαηξφο ψζηε ε επηρείξεζε λα απνθαηαζηήζεη ηε 

θήµε ησλ πξντφλησλ αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Αθφµα ηνλίδεηαη, φηη ε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ µε αζηνρία 

πξντφλησλ, βξίζθεηαη ζήµεξα ζε «λεπηαθή ειηθία» θαη ρξεηάδεηαη λα γίλεη πεξαηηέξσ 

έξεπλα. (Standop & Grunwald, 2009). 

 

2.3.2 Γηαθνξνπνίεζε πξντόλησλ 

 

Όζνλ αθνξά ζηα πξντφληα θαη ηελ φπνηα δηαθνξνπνίεζή ηνπο ή αλαλέσζή ηνπο µέζα ζε 

πεξηφδνπο θξίζεο, νη επηρεηξήζεηο δεκηνπξγνχλ πξντφληα πξνζαξµνζµέλα ζηηο αλάγθεο 

θαη ζπλήζεηεο ησλ θαηαλαισηψλ, θαη ηα πξνβάιινπλ πεξηζζφηεξν απφ ηα άιια. Απηφ 

γίλεηαη, δηφηη νη επηρείξεζεηο έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη νη θαηαλαισηέο ζέινπλ πξντφληα 

πξνζαξµνζµέλα ζηηο απαηηήζεηο ηνπο, πνπ πιένλ είλαη δηαθνξεηηθέο, θαη 

πξνζαξµφδνληαη ζε απηέο πξνζδνθψληαο θέξδε θαη µεξίδην αγνξάο ζηα πξντφληα 

πνιπηειείαο. 
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2.3.3 Γηεύξπλζε πνηθηιίαο πξντόλησλ 

 

Δπηπιένλ, άιιεο επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ λα δηεπξχλνπλ ηε γθάµα ησλ πξντφλησλ ηνπο, 

ψζηε λα θαηαζηήζνπλ ηα θαηαζηήµαηά ηνπο πην ειθπζηηθά πξνο ηνπο θαηαλαισηέο. 

 

2.4 Σηµή/Κόζηνο (Price) 

 

ε πεξηφδνπο θξίζεο µηαο επηρείξεζεο, είλαη ινγηθφ λα γίλεηαη µεγάιε ζπδήηεζε γηα ην 

θαηά πφζν µία µείσζε ησλ ηηµψλ ζα µπνξνχζε λα απμήζεη ηε δήηεζε, ψζηε ε επηρείξεζε 

λα δηαηεξήζεη ηνπο ηδίξνπο ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα. 

Οη απφςεηο πνπ παξαηεξνχληαη δηίζηαληαη, πφζν µάιινλ φηαλ δηαθνξεηηθνί θιάδνη 

πξντφλησλ, αιιά θαη δηαθνξεηηθέο αγνξέο απφ ρψξα ζε ρψξα, παξνπζηάδνπλ ζαθψο 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Πξνηείλεηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία γηα ηηο ζηξαηεγηθέο marketing φηη ζε πεξηφδνπο θξίζεο 

µηα επηρείξεζεο γεληθφηεξα, ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη νη ηηµέο ζηα ίδηα επίπεδα θαη λα 

απμάλεηαη ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, ή λα µεηψλνληαη νη ηηµέο, δηαηεξψληαο ε 

επηρείξεζε ηελ ίδηα πνηφηεηαπξντφλησλ. (Köksal & Ozgül, 2007).

Απφ µηα άιιε ζθνπηά, ε µείσζε ησλ ηηµψλ είλαη µηα δηαδηθαζία απαξαίηεηε γηα ηελ 

ηφλσζε ηεο δήηεζεο, ε νπνία φµσο έρεη έλα θίλδπλν ζην λα µελ µπνξέζεη ε επηρείξεζε 

λα επαλαθέξεη ηηο αξρηθέο ηηµέο µεηά ην πέξαο ηεο θξίζεο, ιφγσ αληηδξάζεσλ ησλ 

θαηαλαισηψλ πνπ ζα εθθξαζηνχλ. (Köksal & Ozgül, 2007). 

ην πξίζµα φισλ ησλ παξαπάλσ, είλαη εµθαλέο φηη ε πνιηηηθή ησλ ηηµψλ µηαο 

επηρείξεζεο ελ µέζσ θξίζεο, ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο φια ηα εξγαιεία δηαρείξηζεο 

ηεο θξίζεο πνπ ηεο παξέρνληαη, ψζηε λα πξνζδηνξίζεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή ζηξαηεγηθή 

ηηµνιφγεζεο. (Köksal & Ozgül, 2007). 

2.5Σνπνζέηεζε/ Γηάζεζε (Place) 

 

Σα θαλάιηα δηαλνµήο µηαο επηρείξεζεο,κέζσ ησλ νπνίσλ ηα πξντφληα πξνσζνχληαη 

πξνο ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, ζεσξνχληαη έλα ζεµαληηθφ θεθάιαην. 

Ζ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ε πην εληαηηθή ζπλεξγαζία µεηαμχ ησλ εµπιεθφµελσλ ζηα 

θαλάιηα δηαλνµήο, είλαη µηα ζεηηθή ζηξαηεγηθή αληηµεηψπηζεο, πνπ ζα πξέπεη λα 

ιαµβάλεη ζνβαξά ππφςε ηεο θάζε επηρείξεζε πνπ βξίζθεηαη ζε θξίζε. Δπίζεο, ε 
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αλαδήηεζε,ελαιιαθηηθψλ θαλαιηψλ δηαλνµήο, είλαη µία πξαθηηθή πνπ νη 

επηρεηξήζεηοπξέπεη λα αλαδεηνχλ, έηζη θαη αιιηψο, πφζν µάιινλ ζε πεξηφδνπο θξίζεο. 

αθψο, θαη νη αιιαγέο απηέο πνιιέο θνξέο απαηηνχλ αξθεηφ ρξφλν γηα λα γίλνπλ θαη λα 

επηθέξνπλ απνηειέζµαηα, νπφηε ζα πξέπεη λα δίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο επηινγέο 

απηέο.(Köksal&Ozgül,2007).

 

2.6 Πξνώζεζε (Promotion) 

 

Οη αιιαγέο πνπ θάλνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε θξίζε, φζνλ αθνξά ηελ 

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο, µέζσ ηεο αχμεζεο ησλ πνζψλ γηα πξνψζεζε ησλ 

πξντφλησλ ηνπο (budget for promotion) – µε έµθαζε ζηε δηαθήµηζε-, γεληθφηεξα 

θαηαγξάθεηαη σο πεηπρεµέλε δηαδηθαζία πνπ επηηπγράλεη µεγαιχηεξν µεξίδην αγνξάο θαη 

µεγαιχηεξν θχθιν εξγαζηψλ. (Köksal & Ozgül, 2007). 

Αληηζηξφθσο, επηρεηξήζεηο πνπ µεηψλνπλ πξνζσπηθφ θαη θάλνπλ πεξηθνπέο ζηε 

δηαθήµηζε, βξίζθνληαη ηειηθψο ζε ρεηξφηεξε ζέζε απφ απηέο πνπ επελδχνπλ ζηελ 

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

Πην εηδηθά µάιηζηα, νη επηρεηξήζεηο πνπ εληζρχνπλ ηε δηαθεµηζηηθή θαµπάληα ηνπο µέζα 

ζηελ θξίζε, πξνηείλεηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία φηη ζα πξέπεη λα δίλνπλ έµθαζε ζηελ 

αμηνπηζηία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ ηνπο, παξά ζηελ εηθφλα θαη θαηάζηαζε ηεο 

επηρείξεζεο. (Köksal & Ozgül, 2007). 

2.7 Πξνζσπηθό/ Πειάηεο (People) 

Ζ δηαρείξηζε ησλ πειαηώλ ζεσξείηαη πνιχ ζεµαληηθφ εξγαιείν marketing γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο θξίζεο. H επηθνηλσλία ηεο επηρείξεζεο µε ηνπο πειάηεο είλαη πνιχ 

ζεµαληηθή, µηαο θαη ζε πεξηφδνπο θξίζεο νη θαηαλαισηέο είλαη πην εχθνιν λα αιιάμνπλ 

ηηο πξνηηµήζεηο ηνπο ζε έλα brand. Γη‟ απηφ ην ιφγν, απνθηά αθφµα µεγαιχηεξε ζεµαζία 

ε γεληθφηεξε επαθή θαη επηθνηλσλία µηαο επηρείξεζεο µε ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. (Köksal 

& Ozgül, 2007). 

 

Ζ µέζνδνο ηνπ λα επελδχεηαη έλα µέξνο ηνπ budget γηα ηηο απνηειεζµαηηθέο ηερληθέο 

πξνψζεζεο πσιήζεσλ, νη νπνίεο θέξλνπλ γξήγνξα απνηειέζµαηα, είλαη µία 

πεηπρεµέλε πξαθηηθή. Μάιηζηα, ζεσξείηαη θαιχηεξε πξαθηηθή απφ ην λα δίδνληαη γηα 

παξάδεηγµα θαιχηεξεο ηηµέο γηα ηνπο πειάηεο. (Köksal & Ozgül, 2007). 
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2.8 Γηαδηθαζίεο (Process) 

Ζ νηθνλνµηθή θξίζε πνπ δηαλχνπµε ζήµεξα, έρεη επηθέξεη ην εμήο παξάδνμν: ελψ νη 

επηρεηξήζεηο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ θάλνπλ φηη µπνξνχλ γηα λα θαηαλαιψζνπλ νη 

πειάηεο ηνπο πεξηζζφηεξν, ηελ ίδηα ζηηγµή απηνί πεξηµέλνπλ απφ απηνχο βνήζεηα γηα λα 

πιήξσζνπλ θάηη ιηγφηεξν. Ζ αληίδξαζε ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη λα δψζνπλ θαιχηεξεο 

ηηµέο,ψζηε λα ηνλψζνπλ ηελ θαηαλαισηηθή ηνπο δηάζεζε. Όµσο, ε ιχζε ζα πξέπεη λα 

αλαδεηεζεί θαη ζε άιιν επίπεδν. Ζ νηθνλνµηθή θξίζε πνπ δηαλχνπλ νη επηρεηξήζεηο απηέο 

ζήµεξα, ζα πξέπεη λα απνηειέζεη επθαηξία γηα απηέο θαη λα εζηηάζνπλ ζηελ θαιχηεξε 

δηαρείξηζε ηνπ θφζηνπο πνπ επηθέξνπλ ηα ζπζηήµαηα θαη νη δηαδηθαζίεο ηνπο. Έηζη ζα 

θαηαθέξνπλ λα επηβξαβεπζνχλ θαη λα έρνπλ ζεµαληηθή ζέζε ζηελ αγνξά ηνπ µέιινληνο. 

(Gopal, 2009). 

 

ήµεξα, βιέπνπµε φηη πνιιέο εηαηξίεο ιηαληθψλ πσιήζεσλ εηδψλ, δεµηνπξγνχλ 

παξαγσγηθέο µνλάδεο θνληά ζηηο ξαγδαία αλαπηπζζφµελεο ρψξεο, αιιάδνληαο ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχζαλ µέρξη ζήµεξα. Με απηφ ηνλ ηξφπν, δεµηνπξγνχλ 

θαιχηεξεο ζπλζήθεο ηνπνζέηεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηε αλαπηπζζφµελε ρψξα, 

πξνζθέξνληαο θαιχηεξεο ππεξεζίεο θαη µάιηζηα ζε αληαγσληζηηθφηεξεο ηηµέο. 

2.9 Φπζηθή ππνδνµή/ «Φπζηθά» ζηνηρεία (Physical evidence) 

Πνιιέο θνξέο, πνιιέο επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ λα πξνσζνχλ ηα πξντφληα ηνπο, 

πξνζθέξνληαο δείγµαηα δσξεάλ ζηνπο θαηαλαισηέο. Απηή ε µέζνδνο βνεζάεη ηνπο 

θαηαλαισηέο λα δνθηµάζνπλ λέα brands, µε έμππλν ηξφπν. Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη 

θαηαλαισηέο είλαη πην επάισηνη ζηηο αιιαγέο ησλ πξνηηµήζεψλ ηνπο ζε πεξηφδνπο 

θξίζεσλ, θαη απηφ µπνξεί λα απνηειεί επθαηξία γηα µηα επηρεηξήζε. Απφ ηε βηβιηνγξαθία 

ζπζηήλεηαη απηή ε µέζνδνο, σο µηα εμεηδηθεπµέλε πξνψζεζε πξντφλησλ (samples 

offers), πνπ ζήµεξα πνιιέο επηρεηξήζεηο ηελ αθνινπζνχλ πηζηά.(Köksal & Ozgül, 2007). 

2.10 Ζ πξνζαξµνγή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο αιιαγέο ηεο ζπµπεξηθνξάο ησλ 

θαηαλαισηώλ (Changes in the consumer behavior) 

Ζ ζπµπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ αιιάδεη ζεµαληηθά, εηδηθά µεηά ην 1990, φπνπ έρνπµε 

ηα πξψηα ζπµπηψµαηα ηεο παγθφζµηαο χθεζεο. Πνιιέο εηαηξείεο, ζα πξέπεη λα 

επηιέγνπλ ζηξαηεγηθέο, φπνπ ζα ιαµβάλνληαη ζεµαληηθά ππφςε νη αιιαγέο απηέο ζηνλ 

ηξφπν ζθέςεο ησλ θαηαλαισηψλ. (Brady & Davis, 1993). 
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Οη επηρεηξήζεηο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ θαιά ηε 

ζπµπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή ηε ζηηγµή ηεο αγνξάο ησλ πξντφλησλ, αιιά θαη ηε ζηηγµή 

ηεο θαηαλάισζεο απηψλ. (Brady & Davis, 1993). 

Όια απηά ηα λέα δεδνµέλα θαη νη δηαπηζηψζεηο, σζνχλ πνιιέο επηρεηξήζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ζε θξίζε, λα πξνζαξµνζηνχλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο, θαη απνθιεηζηηθά µέζσ 

απηψλ ησλ αιιαγψλ ηεο ζπµπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ, λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο 

ζηξαηεγηθέο marketing πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. 

2.11Παγθνζµηνπνίεζε(Globalization)

Ζ παγθνζµηνπνίεζε σο θξηηεξίνπ δηαρείξηζεο µηα θξίζεο ζε µία επηρείξεζε, µπνξεί λα 

µελ είλαη µηα ζηξαηεγηθή µάξθεηηλγθ πνπ θέξλεη άµεζα απνηειέζµαηα, φµσο είλαη µηα 

πξαθηηθή πνπ εθαξµφδνπλ πνιιέο επηρεηξήζεηο µε επηηπρία αθφµα θαη γηα µε θεµηζµέλα 

brands, φπσο έθαλαλ µε επηηπρία νη αζηαηηθέο επηρεηξήζεηο (θξίζε επηρεηξήζεσλ ζηελ 

Αζία, ην 1997-1998). (Köksal & Ozgül, 2007). 

 

Οη λέεο αγνξέο πξνζθέξνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο µηα µνλαδηθή επθαηξία λα απνθχγνπλ ηελ 

θξίζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη. Οη λέεο αγνξέο πνπ δελ είλαη αθφµα βαζηζµέλεο ζηα 

πξντφληα ησλ µεγάισλ πνιπεζληθψλ, θαη πνπ παξνπζηάδνπλ µεγάιε αλαπηπμηαθή 

πνξεία φπσο ε Κίλα, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηηο πνιπεζληθέο εηαηξίεο γηα ελνπνηεµέλα 

θέξδε, µηαο θαη νη θαηαλαισηέο είλαη λένη, νη αγνξέο δηαθνξεηηθέο, θαη νη επηινγέο 

πνηθίιινπλ.Ο γλψµνλαο αληίδξαζεο είλαη ε επέθηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε εθαξµνγή 

δηαθφξσλ πξαθηηθψλ ζε έλα επφµελν επίπεδν. 

Αμηνπνηψληαο ζηνηρεία πνπ έρνπλ λα θάλνπλ µε ηηο ζπµπεξηθνξηθέο επηινγέο ησλ 

θαηαλαισηψλ, µε ην γεγνλφο φηη δελ είλαη πξνζθνιιεκέλεο νη αγνξέο ζε ζπγθεθξηµέλα 

brands, αιιά θαη µε ην γεγνλφο φηη ην αγνξαζηηθφ θνηλφ αλαδεηάεη θαιχηεξα θαη λέα 

πξντφληα πξνο επηινγή, δίλνπλ µηα αλάζα ζηηο πνιπεζληθέο, νη νπνίεο ζε έλα λέν 

πεξηβάιινλ µπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζεµαληηθά θαη λα θαιχςνπλ φπνηεο απψιεηεο 

θαηαγξάθνπλ ζηηο ήδε ππάξρνπζεο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη.(Quelch & 

Gabilond,2010).

Ζ δηεζλνπνίεζε, είλαη ζηξαηεγηθή ησλ µεγάισλ πνιπεζληθψλ ζήµεξα,  θαη ε 

πξσηέπνπζα ηεο Κίλαο, αιιά θαη νη πνιππιεζείο πφιεηο ηεο, βξίζθνληαη ζην επίθεληξν 

ησλ πξνζπαζεηψλ απηψλ απνθιηµάθσζεο ηεο θξίζεο πνπ αληηµεησπίδνπλ νη 

πεξηζζφηεξεο εμ‟ απηψλ. (Enders & Brandt, 2007). 

ηελ Διιάδα, ε Follie Follie παξαβιέπνληαο ηελ φπνηα θάµςε ζε επίπεδν Διιάδαο, 

έρνληαο πάξεη ηελ άδεηα ιηαληθψλ πσιήζεσλ ζηελ Κίλα, πξαγµαηνπνηεί επελδχζεηο 
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εθαηνµµπξίσλ επξψ, 3πιαζηάδνληαο ηα θαηαζηήµαηα πψιεζεο ζε 30 απφ 100 ζήµεξα, 

µε ζθνπφ λα δηπιαζηάζεη ην ηδίξν ζηε ρψξα ηα επφµελα ρξφληα (100 εθαηνµµχξηα επξψ, 

αληί 45 εθαηνµµπξίσλ ζήµεξα ζηελ Κίλα). Ζ αλαγλσξηζηµφηεηα ηνπ brand, ζα εληζρπζεί 

θαηά ηελ εηαηξεία µέζα απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζµφ ησλ ζεµείσλ πσιήζεσλ αιιά θαη ηελ 

ελίζρπζε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε ρψξα. (εθεµεξίδα VETO Financial – 

17/10/2010). 

Παξαηεξνχµε φηη νη πεξηζζφηεξεο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, επελδχνπλ ζαθψο, θαη 

θαζνιηθά, ζηηο λέεο αλαπηπζζφµελεο αγνξέο, φµσο παξάιιεια αληηδξνχλ δηαθνξεηηθά 

ζε επίπεδν ζηξαηεγηθνχ marketing ζηηο λέεο απηέο αγνξέο. Σν φηη νη αγνξέο είλαη λέεο θαη 

ηαρχηαηα αλαπηπζζφµελεο, ηνπο δίλεη ηελ επθαηξία λα δνθηµάζνπλ θαη λέεο πξαθηηθέο 

ζηξαηεγηθνχ marketing, µε µάιινλ µηθξφηεξν θίλδπλν. 

2.12 Έµθαζε ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε θαη ελίζρπζε (Localization) 

 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο ελίζρπζεο ηνπ ηνπηθνχ ραξαθηήξα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη 

ζε θξίζε, είλαη µία πξνζέγγηζε φπνπ ε βηβιηνγξαθία αξρίδεη πξφζθαηα λα αλαδεηθλχεη, 

απνδεηθλχνληαο φηη µπνξεί λα ηηο πξνζδψζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεµα ζηηο 

επηρεηξήζεηο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή πεξηγξάθεηαη απφ πξαθηηθέο 

φπνπ α) ε αμηνπηζηία ησλ επηρεηξήζεσλ επηηπγράλεηαη απφ ηελ πνιηηηθή ηνπ πξνζσπηθνχ 

ησλ επηρεηξήζεσλ λα γλσξίδνπλ ηνπο θαηαλαισηέο ηνπο, β) ε ελδπλάµσζε ηεο 

επηρείξεζεο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο γίλεηαη µέζσ ηνπ wordof mouth (απφ ζηφκα ζε 

ζηφκα) ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, θαη γ) ε ειθπζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ δχλαηαη 

λαµεγεζπλζεί ηφζν ζε micro (θαηάζηεµα) επίπεδν, φζν θαη ζε macro (θέληξν πφιεο) 

επίπεδν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Δηαηξηθή Παξνπζίαζε ηεο FOLLIFOLLIE 
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3.1 Ο Όκηινο FolliFollie (FFGROUP)& ε Γηεζλή ηνπ Παξνπζία 

 

Ο Όκηινο Folli Follie (FF Group) ηδξχζεθε ην 1986 (πξνυπήξρε σο αηνκηθή επηρείξεζε ηνπ 

θ. Γεκήηξηνπ Κνπηζνιηνχηζνπ απφ ην 1982) έρεη έδξα ζην 23° ρηι. Δ. Ο. Αζελψλ - Λακίαο. 

Δίλαη εηζεγκέλε ζην ΥΑΑ απφ 27.10.1997  θαη δξαζηεξηνπνηείηαη σο φκηινο ζηελ θαηαζθεπή 

θνζκεκάησλ θαη ξνινγηψλ απφ πνιχηηκα θαη εκηπνιχηηκα κέηαιια θαη ζηελ εκπνξία ( 

ρνλδξηθή θαη ιηαληθή ) θνζκεκάησλ θαη ζπλαθψλ πξντφλησλ, δεξκάηηλσλ εηδψλ θαη 

αξσκάησλ κε ην ζήκα Folli Follie.   Ζ εηαηξεία έρνληαο σο  ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

εδξαίσζε ζην εμσηεξηθφ αθνινπζεί κηα επεθηαηηθή πνιηηηθή θαη κηα ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο 

πξνζπαζψληαο λα απνθηήζεη δπλαηά ζεκεία πψιεζεο απφ άπνςε αληαγσληζηηθφηεηαο. 

Σελ εκθάληζε ηεο Folli Follie ζηελ απαηηεηηθή ειιεληθή αγνξά θνζκεκάησλ δηαδέρηεθε κηα 

αλεπαλάιεπηε επηηπρία πνπ ψζεζε ηνπο ηδηνθηήηεο λα δηεπξχλνπλ ηηο θαηεγνξίεο 

πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηδηψμνπλ ηελ επέθηαζή ηεο ζηηο ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Μφλν ζηελ Ηαπσλία θαη ηελ Κίλα ε Folli Follie αξηζκεί ζήκεξα πεξηζζφηεξα απφ 

70 θαη 250 ζεκεία πψιεζεο αληίζηνηρα, ελψ ζπλνιηθά δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 31 ρψξεο κε 

πεξηζζφηεξα απφ 716 ζεκεία πψιεζεο δηεζλψο, θαη παξνπζία ζηνπο πην γλσζηνχο 

εκπνξηθνχο δξφκνπο ησλ πην θνζκνπνιίηηθσλ πφιεσλ ηνπ θφζκνπ: Λνλδίλν (Oxford Street, 

Regent Street), Υνλγθ Κνλγθ (Central), Νέα Τφξθε (Madison &Soho Avenue), Νηνπκπάη, 

Αζήλα, Πεθίλν, αγθάε, ενχι, Υνλνινπινχ. Πέξαλ απφ ηα νκψλπκα θαηαζηήκαηα ζε 

ζεκεία ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, ηα πξντφληα ηεο Folli Follie δηαηίζεληαη θαη ζε γλσζηά 

πνιπθαηαζηήκαηα (shop-in-shop) αλά ηνλ θφζκν, φπσο ηα Isetan θαη Takashimaya ζηελ 

Ηαπσλία, ηα Lotte θαη Hyundai ζηελ Κνξέα θαη ηα El Corte Ingles ζηελ Ηζπαλία. Ζ Folli Follie 

θαηέρεη ηνλ άκεζν έιεγρν ηνπ δηεζλνχο δηθηχνπ δηαλνκήο απφ ηελ παξαγσγή έσο ηε ιηαληθή 

πψιεζε, εδξαηψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο θαηαλαισηέο, ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπλερείο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηνπο. 

ήκεξα ν φκηινο, εθηφο απφ ηα brandsFolli Follie θαη LinksofLondon, δξαζηεξηνπνηείηαη ζην 

ρψξν ηεο ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο πψιεζεο, κε φια ηα ππφινηπα brands πνπ 

αληηπξνζσπεχεη θαη δηαζέηεη, ελψ δηαρεηξίδεηαη ρψξνπο ιηαληθήο πψιεζεο φπσο ηα Factory 

Outlets  θαη ηα Attica Department Stores, θαη θαηέρεη κηα πνιχ ηζρπξή παξνπζία ζην ρψξν 

ηνπ travelretail, κε ζεκεία πψιεζεο ζε αλαξίζκεηα duty free αεξνδξνκίσλ αλά ηνλ θφζκν 

φπσο ηνπ Πεθίλνπ, ηνπ Υνλγθ Κνλγθ, ηεο ενχι, ηεο Αζήλαο, ηνπ Βαλθνχβεξ, ηεο Σατπέη, 

ηεο Υαβάε, ηνπ Γθνπάκ κεηαμχ άιισλ, ελψ ηα πξντφληα ηεο δηαηίζεληαη επίζεο ζηηο πηήζεηο 

ησλ θπξηφηεξσλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ, φπσο ησλ China Airlines, EVA Airlines, Cathay 

Pacific, Air China, China Eastern, Qantas, ANA Airlines, Korean Airlines, Qatar Airways, 

United Airlines, Etihad Airways θ.ά. Ζ εμάπισζε ηεο κάξθαο Folli Follie εληζρχζεθε θαηφπηλ 

ηεο πιήξνπο απφθηεζεο ησλ Καηαζηεκάησλ Αθνξνινγήησλ Δηδψλ (ΚΑΔ) ην 2006.  
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Ο φκηινο δηαζέηεη επίζεο ζηελ Δπξψπε, ην license γηα ζρεδηαζκφ, παξαγσγή θαη δηάζεζε 

ηνπ brand Harley Davidson clothing, ελψ δηαζέηεη ην license ηεο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο 

ηεο Converse γηα Διιάδα, Κχπξν, Ρνπκαλία θαη Βνπιγαξία. Σν 2014 ε Folli Follie 

παξνπζίαζε ην flagship θαηάζηεκα ηεο ζην Haitang Bay, Hainan Island, ηεο Κίλαο, πνπ 

απνηειεί ην κεγαιχηεξν duty free εκπνξηθφ θέληξν ζηνλ θφζκν.  

Σέινο, ζε φ,ηη αθνξά ηελ Διιάδα ε Folli Follie δηαζέηεη πεξηζζφηεξα απφ 60 ζεκεία 

πψιεζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαηαζηήκαηα ζηελ Αζήλα θαη ηελ πεξηθέξεηα, ζε εκπνξηθά 

θέληξα φπσο ην The Mall Athens, ην Athens Heart θαη ην Athens Metro Mall, shop-in-shop 

ζε πνιπθαηαζηήκαηα φπσο ην Attica, ην Attica Golden Hall θαη ην Notos Galleries, ελψ έρεη 

παξνπζία θαη ζηα Καηαζηήκαηα Αθνξνινγήησλ Δηδψλ αλά ηελ Διιάδα. Δπίζεο, ην 2015 

παξνπζίαζε ην επφκελν flagship θαηάζηεκα ηεο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, έλα δηαηεξεηέν 

θιαζηθφ θηίξην ζηνλ θεληξηθφ δξφκν ηεο Δξκνχ, ην νπνίν εθηείλεηαη ζε δπν νξφθνπο 

ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 250 η.κ. Σν λέν απηφ ConceptStore αληηθαηνπηξίδεη ηε λέα θηινζνθία 

(δεκηνπξγηθφηεηα θαη δηαδξαζηηθφηεηα) ησλ θαηαζηεκάησλ Folli Follie, πνπ ζα 

παξνπζηαζηεί ζηνπο πην γλσζηνχο εκπνξηθνχο δξφκνπο ησλ πην θνζκνπνιίηηθσλ πφιεσλ 

ηνπ θφζκνπ ζε Υνλγθ Κνλγθ, χδλευ θαη Σφθην, απνηππψλνληαο κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν κηα 

λέα επνρή γηα ην brand θαη επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηνπ fashion shopping. 

ηξαηεγηθή ηνπ νκίινπ είλαη λα πξνζειθχζεη επψλπκα brands δηεζλνχο θήκεο, αιιά θαη λα 

δηεπξχλεη ηε δηαλνκή επψλπκσλ εηδψλ κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηνπ, πνπ ζπλερψο αλαπηχζζεηαη. 

ηφρνο ηνπ είλαη ε αλάπηπμε φισλ ησλ επηκέξνπο εηαηξεηψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 

εδξαίσζε ηνπ νκίινπ Folli Follie ζε παγθφζκην επίπεδν. 

3.2 Βξαβεία 

 

 

 2018: Γεψξγην οΚνπηζνιηνχηζνο βξαβεχηεθεσο Retail Manager of the year 2017 ζηελ 

Διιάδα ζηα βξαβεία ηεο Retail Business Awards. 

 2018: O Όκηινο FF Group δηαθξίζεθε κε ην 2ν Βξαβείν Καιχηεξεο Δηαηξείαο - 2017, ζηα 

Δπηρεηξεκαηηθά βξαβεία ΥΡΖΜΑ 2017,  πνπ νξγάλσζε γηα 15ε ζπλερή ρξνληά ην πεξηνδηθφ 

ΥΡΖΜΑ θαη ε Ethos Events. 

 2017: Ζ Folli Follie βξαβεχηεθεκε BRONZE Award ζηα «Social Media Awards 2017» ζηελ 

θαηεγνξία Best Use of Social Media For A Consumer Brand. To βξαβείν απνλεκήζεθε ζηελ 

παγθφζκηα digital ελέξγεηα ηεο Folli #35 Experiences. 

 2017: Ο Όκηινο FF Group αλαδείρζεθε αλάκεζα ζηηο 20 Most Admired Companies in 

Greece, κεηά απφ έξεπλα ηνπ πεξηνδηθνχ Fortune ζε ζπλεξγαζία κε ηελ KPMG. 

 2017: Ο Όκηινο FF Group μερψξηζε κε 4 Gold Awards ζηα «Retail Interiors Awards 2016» 

πνπ δηνξγάλσζε ε εηαηξεία Boussias Communications θαη ηεινχζαλ ππφ ηελ αηγίδα ηεο 
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Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δκπνξίνπ & Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΔΔΔ), ηνπ πλδέζκνπ 

Δπηρεηξήζεσλ Ληαληθνχ Δκπνξίνπ (ΔΛΠΔ) θαη ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ (ΔΒΔΑ).  

 2017: ν Όκηινο FF Group δηαθξίζεθε κε ην 2ν Βξαβείν θαιχηεξεο εηαηξείαο Γηεζλνχο 

Αγνξάο – 2016, ζηα Δπηρεηξεκαηηθά βξαβεία ΥΡΖΜΑ 2016,  πνπ νξγάλσζε γηα 14ε ζπλερή 

ρξνληά ην πεξηνδηθφ ΥΡΖΜΑ θαη ε Ethos Events. 

 2016: O Γεψξγηνο Κνπηζνιηνχηζνο, CEO ηνπ Οκίινπ FF Group, βξαβεχηεθε σο ν Έιιελαο 

Δπηρεηξεκαηίαο ηεο Υξνληάο 2015 ζηα βξαβεία ηεο ΔΤ. 

 2016: Ο Όκηινο FF Group έιαβε Bronze βξαβείν ζηελ θαηεγνξία Δθδήισζε Δηαηξηθήο 

Τπεπζπλφηεηαο γηα ην έξγν Φηιαλζξσπηθή Πξσηνβνπιία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ Όκηιν FF 

Group. 

 2016: Ζ Folli Follie βξαβεχηεθε κε Silver Award ζηα «Event Awards 2016» πνπ δηνξγάλσζε 

ε εηαηξεία Boussias Communications θαη ην πεξηνδηθφ Marketing Week γηα ην event ζην New 

Concept Store – Ermou. 

 2015: O Όκηινο θαηέιαβε ηελ 5ε ζέζε απφ ην ζχλνιν ησλ εηαηξεηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε 

ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή ηνπο θεξδνθνξία ηελ πεξίνδν 2010-2014 θαη αλαδείρζεθε αλάκεζα 

ζηνπο «Πξσηαγσληζηέο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο» απφ ηελ Direction Business Network. 

 2015: Ο Όκηινο FFGroup βξαβεχηεθε σο TRUE LEADER απφ ηελ ICAP Group. 

 2015: Ο Όκηινο FF Group ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ιίζηα ησλ 132 ηαρχηεξα 

αλαπηπζζφκελσλ θαη πην δπλακηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ θφζκνπ, ζχκθσλα κε ην Παγθφζκην 

Οηθνλνκηθφ Forum (World Economic Forum). 

 2015: Ο Όκηινο FF Group έιαβε Silver & Bronze βξαβείν ζηηο θαηεγνξίεο Δηαηξηθή 

Τπεπζπλφηεηα/ Έξαλνη – Φηιαλζξσπηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη Δηαηξηθή Τπεπζπλφηεηα/ 

Δξγαδφκελνη – Δζεινληηζκφο ζηα Hellenic Responsible Business Awards. 

 2014: Βξαβεχηεθε κε ην «Discovery of the year Award», ζην πιαίζην ησλ βξαβείσλ East 

Capital Awards πνπ δηνξγαλψζεθαλ γηα 11ε ζπλερή ρξνληά ζηελ ηνθρφικε ζηηο 5 

Ννεκβξίνπ 2014. 

 2011: Βξαβεχηεθε κε ην 2ν ΒΡΑΒΔΗΟ ΚΑΛΤΣΔΡΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ – 2011 ζηελ Διιάδα ζηα 

"Δπηρεηξεκαηηθά Βξαβεία ΥΡΖΜΑ – Γεψξγηνο Οπδνχλεο. 

 2007: Βξαβεχηεθε σο Retailer of the Year ζηελ Διιάδα ζηα βξαβεία ηεο Retail Business 

Awards. 
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3.3 Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε 

 

Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε ηεο Folli Follie πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δεζκεχζεηο ηεο 

δηνίθεζεο έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ κεηφρσλ, ησλ πειαηψλ, ησλ πξνκεζεπηψλ, αιιά 

θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Σα ελδηαθεξφκελα απηά κέξε (stakeholders) 

απνηεινχλ θαηά κηα επξχηεξε έλλνηα, ηελ νηθνγέλεηα κέζα ζηελ νπνία ε Folli Follie 

αλαπηχζζεηαη, ιεηηνπξγψληαο κε ππεπζπλφηεηα θαη ζεβαζκφ. 

Ο ηνκέαο ηνπ Πνιηηηζκνχ είλαη θάηη πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ θνηλσληθή πξνζθνξά ηεο Folli 

Follie: ε ζηελή ζπλεξγαζία κε πνιηηηζηηθνχο θνξείο θαη νξγαληζκνχο πνπ πξνάγνπλ ηνλ 

πνιηηηζκφ θαη ηελ ηέρλε ζεσξείηαη πξάμε κείδνλνο θνηλσληθήο θαη εζληθήο ζεκαζίαο, θαζψο 

κε ηνλ ηξφπν απηφ φρη κφλν δηαθπιάζζεηαη ε πνιχηηκε θιεξνλνκηά ηνπ ηφπνπ, αιιά 

ππνζηεξίδεηαη ε πξνζπάζεηα ησλ θαιιηηερλψλ. ην παξειζφλ ε Folli Follie είρε ρνξεγήζεη 

πνιηηηζηηθά γεγνλφηα φπσο ην πξψην ζέαηξν Κακπνχθη ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελψλ θαη 

ηε ζπλαπιία ηνπ Γηνλχζε αββφπνπινπ ζην Μνπζείν Μπελάθε ηεο Αζήλαο. Φπζηθά, ε 

θηινζνθία καο γχξσ απφ ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηηο ηέρλεο εθαξκφδεηαη ζε παγθφζκην επίπεδν: 

ηνλ Οθηψβξην 2005 ε Folli Follie είρε ηελ ηηκή λα ππνζηεξίμεη ηε κεγάιε Διιελίδα 

θαιιηηέρληδα θαη Πξέζβεηξα Καιήο Θειήζεσο ηεο UNESCO, θα Ναλά Μνχζρνπξε, ζηελ 

απνραηξεηηζηήξηα ζπλαπιία ηεο ζην Υνλγθ Κνλγθ. Σν Μάην 2007, ζηα πιαίζηα ηεο επίζεκεο 

επίζθεςεο ηεο Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ θαο Νηφξαο Μπαθνγηάλλε ζηελ Κίλα, ε Folli Follie 

ρνξήγεζε ηε κία θαη κνλαδηθή ζπλαπιία ηεο Άιθεζηεο Πξσηνςάιηε ζηελ Απαγνξεπκέλε 

Πφιε ηνπ Πεθίλνπ. H Folli Follie ππήξμε ρνξεγφο ηεο έθζεζεο “Sensitivity Questioned” πνπ 

θηινμελήζεθε ζηελ γθαιεξί Ηιεάλα Σνχληα ζηελ Αζήλα ην 2010, ελψ ε Folli Follie ηίκεζε ηελ 

Δζληθή Οκάδα Πφιν Γπλαηθψλ - Πξσηαζιήηξηα Δπξψπεο ην 2010 - δίλνληαο ην φλνκα 

“Water Champ” ζε έλα sports ξνιφη πνπ ζηε ζπλέρεηα έγηλε παγθφζκην best-seller. Σν 2012 

ε Folli Follie ππνζηήξημε ην “Spetses Classic Yacht Race2012”, αλαδεηθλχνληαο θιαζζηθά 

ζθάθε θαη παξαδνζηαθά θαΐθηα, κε θφλην ην φκνξθν λεζί ησλ πεηζψλ, φπνπ γπξίζηεθε ε 

θακπάληα “Crazy for Greece” ηεο Folli Follie. Ζ πην πξφζθαηε πξσηνβνπιία ΔΚΔ, γηα ηελ 

νπνία ε εηαηξεία είλαη ηδηαίηεξα ππεξήθαλε είλαη ε ππνζηήξημε ηεο Διιεληθήο Απνζηνιήο 

ζηνπο 10νπο Παγθφζκηνπο Υεηκεξηλνχο Αγψλεο Special Olympics ζηελ Πφιε Peyong 

Chang ζηε Κνξέα. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Folli Follie εθηείλνληαη θαη ζε καθξνρξφληεο πξσηνβνπιίεο 

θηιαλζξσπηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα, θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο 

ζρνιείσλ, κε θεξδνζθνπηθψλ ηδξπκάησλ θαη κε θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηα παηδηά, ην πην ηξπθεξφ θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο καο. ε φ,ηη αθνξά ζηνλ ππφινηπν 

θφζκν, ε Folli Follie αλαιακβάλεη ρνξεγίεο γηα δηάθνξνπο θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο 

αθηεξσκέλνπο ζηελ θνηλσληθή πξφλνηα, φπσο ην Αληηθαξθηληθφ Ίδξπκα ζην Υνλγθ Κνλγθ, 
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κέζσ ηεο θακπάληαο “Pink Revolution”, ηεο νπνίαο ε Folli Follie είλαη θχξηνο ρνξεγφο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. To θζηλφπσξν ηνπ 2009 ε Folli Follie ζρεδίαζε γηα ηελ Διιάδα θαη 

εμσηεξηθφ δχν ζπιιεθηηθά βξαρηφιηα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θνξπθαία κε θπβεξλεηηθή 

νξγάλσζε Save the Children, κέξνο απφ ηα έζνδα ησλ νπνίσλ δηαηέζεθαλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ αμηφινγσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. ηελ Ηζπαλία, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

Μαδξίηε ε Folli Follie, ππνζηήξημε γηα ηξίηε ζπλερή ρξνληά ηνπο ζθνπνχο ηνπ νξγαληζκνχ 

“SOS”, κέζσ κηαο εηδηθά ζρεδηαζκέλεο ζπιιεθηηθήο έθδνζεο, κέξνο απφ ηηο πσιήζεηο ηεο 

νπνίαο πξνζθέξζεθαλ ζηνλ δηεζλή νξγαληζκφ “SOS”. Αθφκε, ε εηαηξεία θάλεη δσξεέο ζε 

νξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηε θξνληίδα θαη πξνζηαζία ησλ παηδηψλ, φπσο ην ίδξπκα 

“Smile Angel” ζηελ Κίλα. Καηά ην έηνο 2011, ε Folli Follie ππνζηήξημε κε ην άλνηγκα 

θαηαζηεκάησλ ζηε Νέα Τφξθε ηνλ κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ “The Art of Elysium”. Σν 

2012 ε Folli Follie ζηελ Αγγιία ππνζηήξημε ην “Kids Company”, έλαλ κε-θεξδνζθνπηθφ 

νξγαληζκφ πνπ παξέρεη πξαθηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε ζε παηδηά 

πνπ ην έρνπλ αλάγθε. Αμηνπνηψληαο ην ρξψκα ηνπ ινγνηχπνπ, ε Folli Follie ζρεδίαζε εηδηθά 

γηα απηή ηελ ελέξγεηα, κηα limited edition ζπιινγή Heart4Heart, κε ξνιφγηα, θνιηέ θαη 

βξαρηφιηα. 

Δπηπιένλ, ε Folli Follie ζπλερίδεη λα επηδεηθλχεη ηελ επαηζζεζία ηεο ζε ζέκαηα θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο πνπ δελ αθνξνχλ επαγγεικαηηθέο ελέξγεηεο αιιά δεηήκαηα πνπ ε εηαηξεία 

αηζζάλεηαη ηε κεγάιε επζχλε λα θέξεη ζηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνχ. Δπηπιένλ, ν Όκηινο FF 

Group ζηεξίδεη ζε εζληθφ επίπεδν πνιινχο ζπιιφγνπο, νξγαλψζεηο θαη κε θεξδνζθνπηθνχο 

νξγαληζκνχο κέζα απφ δσξεέο πξντφλησλ. Δλδεηθηηθά, ηα ηειεπηαία ρξφληα πξντφληα Folli 

Follie πξνζθέξζεθαλ αθηινθεξδψο ζηνπο εμήο ζπιιφγνπο/ νξγαληζκνχο: ΚΤΑΓΑ, Υακφγειν 

ηνπ Παηδηνχ, ΔΛΔΠΑΠ, ΚΔΟ ηεο Αξρηεπηζθνπήο, Δζηία Κνξηηζηνχ Φηινζέε ε Αζελαία, 

Θεφθηινο, Κέληξν Εσήο, Άικα Εσήο, Make A Wish Διιάδνο, Κηβσηφο ηνπ Κφζκνπ, 

Υαηδεθπξηάθεην Ίδξπκα Παηδηθήο Πξνζηαζίαο, Μέξηκλα, Φηιαλζξσπηθφ σκαηείν 

«Αλζξψπηλνη Άλζξσπνη», χλδεζκνο Θεξαπεπηηθήο Ηππαζίαο Διιάδαο θαη Αξσγή κεηαμχ 

άιισλ.Δπίζεο, ην Μάην 2008 ε εηαηξεία δηνξγάλσζε έλα κεγάιν Charity Sale ζην Υνλγθ 

Κνλγθ γηα λα ππνζηεξίμεη ηα ζχκαηα ηνπ ζεηζκνχ ζηελ επαξρία ηηζνπάλ. Ζ αληαπφθξηζε 

ππήξμε ζεξκή θαη φιεο νη εηζπξάμεηο απφ ηηο πσιήζεηο ηεο ηξηήκεξεο απηήο θηιαλζξσπηθήο 

ελέξγεηαο δηαηέζεθαλ ζηνλ Δξπζξφ ηαπξφ ηνπ Υνλγθ Κνλγθ γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ 

πιεγέλησλ. Σνλ Ηνχλην 2008, έλα ρξφλν κεηά ηηο θαηαζηξνθηθέο θσηηέο ζηε Γπηηθή 

Πεινπφλλεζν, πνπ είραλ θνζηίζεη αλζξψπηλεο δσέο θαη είραλ θαηαζηξέςεη ηεξάζηηεο 

δαζηθέο εθηάζεηο θαη θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ε εηαηξεία παξέδσζε ζηελ Κνηλφηεηα 

Αξηέκηδαο ηνπ Γήκνπ Εαράξσο ζηελ Ζιεία έμη έξγα ζπλνιηθνχ χςνπο πεξίπνπ 1,000,000€. 

Σν 2011 ε Folli Follie πξφζθεξε 10% απφ ηηο παγθφζκηεο πσιήζεηο νιφθιεξεο ηεο 

ζπιινγήο Heart4Heart γηα λα ππνζηεξίμεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ Ηαπσληθνχ Red Cross. Σν 

2013 θαη 2014, ε Folli Follie Διιάδαο έλσζε ηηο δπλάκεηο ηεο κε ηελ κε-θεξδνζθνπηθή 
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νξγάλσζε I LIVE FOR ME θαη ζρεδίαζε έλα ζπιιεθηηθφ βξαρηφιη εκπλεπζκέλν απφ ην 

ινγφηππν ηεο νξγάλσζεο, ηελ πεηαινχδα, κέξνο απφ ηηο πσιήζεηο ηνπ νπνίνπ 

πξνζθέξζεθε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ζθνπψλ ηεο νξγάλσζεο. Ζ Folli Follie θαη ην I LIVE 

FOR ME βξήθαλ ζην πξφζσπν ηεο εζνπνηνχ – κνληέινπ Σφληαο σηεξνπνχινπ ηελ ηδαληθή 

πξέζβεηξα γηα απηή ηελ πξσηνβνπιία. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2016, ζηήξημε έκπξαθηα ηελ θνηλσλία 

ηεο Λέζβνπ, πξνζθέξνληαο πξντφληα θαη νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζε θνηλσληθέο δνκέο ηνπ 

λεζηνχ (Ηεξά Μεηξφπνιε Μπηηιήλεο, Κέληξν Α.κε.Α «Κπςέιε», χιινγν Δζεινληψλ 

Αηκνδνηψλ θαη Γσξεηψλ Οξγάλσλ ψκαηνο Μπηηιήλεο, 5ν Γεκνηηθφ ρνιείν Μπηηιήλεο).  

Απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2016 έσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2017, ε Folli Follie ζπλεξγάζηεθε κε ην 

Ίδξπκα Coeurs Pour Tous Hellas (CPTH) «Καξδηέο γηα φινπο», ζηεξίδνληαο ην 

θηιαλζξσπηθφ ηνπ έξγν γηα άπνξα παηδηά κε ζπγγελείο ή επίθηεηεο θαξδηνπάζεηεο. Ζ Folli 

Follie θαη ην Ίδξπκα Coeurs Pour Tous Hellas (CPTH) βξήθαλ ζην πξφζσπν ηεο καξάγδαο 

Καξχδε, ηεο Βάζσο Λαζθαξάθε, ηεο Καηεξίλαο Παπνπηζάθε θαη ηεο Καηεξίλαο Γεξνληθνινχ 

ηηο ηδαληθέο Πξέζβεηξεο Καιήο Θειήζεσο. Οη γλσζηέο θαη αγαπεκέλεο εζνπνηνί αγθάιηαζαλ 

κε ελζνπζηαζκφ ηελ ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία πνπ ζηνρεχεη λα ραξίζεη ειπίδα ζε άπνξα 

παηδηά θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Μέξνο ησλ εζφδσλ απφ θάζε αγνξά πξντφληνο ηεο ζπιινγήο 

Heart4Heart, ζε θφζκεκα, ξνιφη ή αμεζνπάξ, πξνζθέξζεθε γηα λα θαιπθζνχλ εμ νινθιήξνπ 

ηα έμνδα γηα δχν ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο παηδηψλ. To 2017, ε Folli Follie ζηελ Μεγάιε 

Βξεηαλία ζηήξημε ηελ θηιαλζξσπηθή νξγάλσζε Breast Cancer Care, πξνζθέξνληαο κέξνο 

ησλ εζφδσλ απφ ηελ πψιεζε πξντφλησλ ηεο ζπιινγήο Heart4Heart, ζην δηάζηεκα απφ 1-

29 Οθησβξίνπ 2017, κε αθνξκή ηνλ Οθηψβξην – «Μήλα ηνπ Καξθίλνπ ηνπ Μαζηνχ».  

Σν 2017, ε Links of London ζηε Μεγάιε Βξεηαλία ήηαλ ρνξεγφο ηνπ Winter Ball 

(25.11.2017) πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Οξγάλσζε Make A Wish. ηε δηάξθεηα ηνπ event 

ζπκκεηείρε κε πξνζθνξά θνζκεκάησλ ζε δεκνπξαζία. Δπίζεο, πξφζθεξε ζην Make A 

Wish κέξνο ησλ εζφδσλ απφ ηηο πσιήζεηο charms απφ 6-26/3/2017, κε αθνξκή ηελ εκέξα 

ηεοΜεηέξαο.  

 

H Links of London ζηελ Β. Ακεξηθή, ζηε δηάξθεηα ηνπ 2017, ππνζηήξημε ηα ηδξχκαηα 

Canadian Cancer Society, Bridgepoint foundation θαη Safehaven, πξνζθέξνληαο πξντφληα 

ζε αληίζηνηρεο δεκνπξαζίεο. Δπηπιένλ, ζηα ηδξχκαηα Humber River Hospital Foundation θαη 

Amex Women‟s Interest Network (WIN), πξνζθέξζεθε κέξνο ησλ εζφδσλ απφ πσιήζεηο 

επηιεγκέλσλ πξντφλησλ. 
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3.4 Άμνλαο Πεξηβάιινλ  

 

Με ην πεξηβάιινλ θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε λα παίδνπλ πξσηαξρηθφ ξφιν, ηα θεληξηθά 

γξαθεία ηνπ Οκίινπ FF Group, θαζψο θαη ηα θηίξηα ησλ Factory Outlet είλαη θηιηθά πξνο ην 

πεξηβάιινλ πξνάγνληαο πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο, αλαθχθισζεο κπαηαξηψλ, 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ηα νπνία αγθαιηάδνπλ νη ππάιιεινη, νη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο θαη 

επηζθέπηεο. 

3.5ΆμνλαοΠνιηηηζκόο–Αζιεηηζκόο  

 

Καζψο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πνιιέο ρψξεο ν Όκηινο FF Group αλαγλσξίδεη ηνλ Πνιηηηζκφ 

θαη ηελ Σέρλε σο παγθφζκηα κέζα επηθνηλσλίαο πνπ ελψλνπλ δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο. Ο 

ηνκέαο ηνπ Πνιηηηζκνχ, θαηά ζπλέπεηα, είλαη θάηη πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ θνηλσληθή πξνζθνξά 

ηεο Folli Follie: ε ζηελή ζπλεξγαζία κε πνιηηηζηηθνχο θνξείο θαη νξγαληζκνχο πνπ πξνάγνπλ 

ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηέρλε ζεσξείηαη πξάμε κείδνλνο θνηλσληθήο θαη εζληθήο ζεκαζίαο, 

θαζψο κε ηνλ ηξφπν απηφ φρη κφλν δηαθπιάζζεηαη ε πνιχηηκε θιεξνλνκηά ηνπ ηφπνπ, αιιά 

ππνζηεξίδεηαηεπξνζπάζεηαησλθαιιηηερλψλ.  

 

Σν 2017 ε Folli Follie ζπλεξγάζηεθε κε ηελ ΜΚΟ CREAID, ζπκκεηέρνληαο ζην project 

“Designer Jewelry”. H Μαξίλα Βεξλίθνπ, Πξφεδξνο ηεο Οξγάλσζεο, πξνζθάιεζε 110 

δηαθεθξηκέλνπο ζρεδηαζηέο θνζκεκάησλ απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, λα ζρεδηάζνπλ 

ηηο δηθέο ηνπο δεκηνπξγίεο, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα δεκνπξαηήζεθαλ ειεθηξνληθά απφ 1-7 

Απξηιίνπ 2017. Σα έζνδα απφ ηε δεκνπξαζία δηαηέζεθαλ ζην Ννζνθνκείν Παίδσλ «Π. & Α. 

Κπξηαθνχ» γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ παηδηθνχ παηρληδηνχ. Ζ Folli Follie ζπκκεηείρε κε 

κηα μερσξηζηή δεκηνπξγία, ηα ζθνπιαξίθηα “Aesthesis”. 

To 2014 θαη ην 2015 ν Όκηινο FF Group ελίζρπζε ηελ κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία 

Θεαηξνπαξέα 08 ζηηο παξαζηάζεηο πνπ δηνξγάλσζε θαη κέξνο ησλ εζφδσλ δηαηέζεθαλ ζε 

ηδξχκαηα. 

 

ηνλ ηνκέα ηνπ Αζιεηηζκνχ, ν Όκηινο FF Group, είλαη πάληα ππνζηεξηθηήο φισλ ησλ 

πξνζπαζεηψλ πνπ πξνάγνπλ ην αγσληζηηθφ πλεχκα θαη καο θάλνπλ εζληθά ππεξήθαλνπο. 

Δίλαη επίζεκνο πξνκεζεπηήο αζιεηηθνχ πιηθνχ ησλ Δζληθψλ Οκάδσλ Μπάζθεη Αλδξψλ θαη 

Γπλαηθψλ Διιάδαο. Απφ ην 2016 ππνζηεξίδεη ηελ πνδνζθαηξηθή νκάδα Legends 2004 

(Πξσηαζιήηξηα Διιάδνο ηνπ Euro 2004 ) θαη είλαη δίπια ηεο ζε φιεο ηηο θηιαλζξσπηθέο ηεο 

ελέξγεηεο. Δπίζεο, απνδεηθλχεη έκπξαθηα ηελ αγάπε ηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ θαη «ην επ 

αγσλίδεζζαη», ππνζηεξίδνληαο Έιιελεο αζιεηέο πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 
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θνξπθαίεο αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο θαη ηελ θαηάθηεζε αθφκε πεξηζζφηεξσλ δηαθξίζεσλ 

ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο φζν θαη γηα ηελ Διιάδα. 

Άιιε κηα πξσηνβνπιία ΔΚΔ, γηα ηελ νπνία ν Όκηινο είλαη ηδηαίηεξα ππεξήθαλνο είλαη ε 

ππνζηήξημε ηεο Διιεληθήο Απνζηνιήο ζηνπο 10νπο Παγθφζκηνπο Υεηκεξηλνχο Αγψλεο 

Special Olympics ην 2013, ζηελ Πφιε Peyong Chang ζηε Κνξέα. 

Ζ Folli Follie, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε ιακπεξή επίδεημε κφδαο ηνπ νίθνπ Oscar de la 

Renta, πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην Παλειιήλην Αζιεηηθφ σκαηείν Γπλαηθψλ 

«Καιιηπάηεηξα», ζπληέιεζε ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο Δζληθήο Οκάδαο πγρξνληζκέλεο 

Κνιχκβεζεο, ελφςεη ηνπ Παγθνζκίνπ Πξσηαζιήκαηνο ζηε Βνπδαπέζηε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2017. 

Δπίζεο, ε Folli Follie ήηαλ ν θχξηνο ρνξεγφο ηνπ Παλειιήληνπ Πξσηαζιήκαηνο beach 

volleyball αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, Spetses Golden Cup πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο πέηζεο, 

απφ ηηο 16 έσο θαη ηηο 18 Ηνπλίνπ 2017. Σν 2012, ην 2013 θαη ην 2017 ε Folli Follie 

ππνζηήξημε ην “Spetses Classic Yacht Race”, πνπ αλαδεηθλχεη θιαζζηθά ζθάθε θαη 

παξαδνζηαθά θαΐθηα, κε θφλην ην φκνξθν λεζί ησλ πεηζψλ, φπνπ γπξίζηεθε ε θακπάληα 

“Crazy for Greece” ηεο Folli Follie. Δπηπιένλ, ε Folli Follie ην 2013 ήηαλ ππεξήθαλνο 

ππνζηεξηθηήο ηνπ αγψλα Spetses Mini Marathon. 

Ζ Links of London, ππήξμε ππεξήθαλνο ππνζηεξηθηήο γηα έμη ζπλερφκελεο ρξνληέο (2012-

2017) ηνπ πξψηνπ αγψλα ζηελ Διιάδα πνπ απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζε γπλαίθεο, ην 

“Ladies Run”. Γπλαίθεο κε πάζνο γηα ην ηξέμηκν ζπγθεληξψλνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ 

αγψλα δξφκνπ πνπ μεθηλά θαη ηεξκαηίδεη εληφο ηνπ «Αζηέξα» ηεο Βνπιηαγκέλεο. Ζ Links of 

London επίζεο ππνγξάθεη θαη ηα – Οιπκπηαθψλ πξνδηαγξαθψλ – βαξχηηκα κεηάιιηα ησλ 

ληθεηξηψλ. 

 

Σν 2016 ε Links of London ήηαλ Silver Sponsor ηνπ 11νπ Aegean Airlines Pro – Am, 

δηεζλνχο ηνπξλνπά γθνιθ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Costa Navarino (22-25 Ηνπλίνπ 

2016). 

 

 

 

 

 



 
Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΜΙΓΜΑΣΟ MARKETINGΕ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΚΡΙΗ:Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ FOLLI FOLLIE 

 
 
 
 

30 

3.6 Ζ Διιεληθή Παξνπζία ηεο Folli Follie 

 

3.6.1 Σαπηόηεηα 

 

Ζ Folli Follie,ε ‹‹ ηξειή ηξέια›› φπσο είλαη ε επίζεκε κεηάθξαζε απφ ηα Ηηαιηθά, είλαη έλα 

δηεζλέο ακηγψο ειιεληθφ lifestyle fashion brand πνπ ζρεδηάδεη, θαηαζθεπάδεη θαη δηαλέκεη 

θνζκήκαηα, ξνιφγηα θαη αμεζνπάξ κφδαο. Δθεί ινηπφλ ζην βνξξά ηεο Ηηαιίαο, ν ηδξπηήο ηεο 

εηαηξείαο θ. Γεκήηξεο Κνπηζνιηνχηζνο θαη ε ζπδπγφο ηνπ θα. Καίηε Κνπηζνιηνχηζνπ φπνπ 

γλσξίζηεθαλ σο θνηηεηέο, έζεζαλ ηηο βάζεηο ηεο επηρείξεζήο ηνπο θαη απνθάζηζαλ λα 

θάλνπλ ηελ  «ηξέια» ηνπο, λα εθκεηαιιεπηνχλ δειαδή ην θαιφ ηνπο γνχζην, ηα ρεηξνπνίεηα 

θνζκήκαηα ηεο θαο. Καίηεο, ην επηζεηηθφ επηρεηξεκαηηθφ δαηκφλην ηνπ θ. Γεκήηξε θαη λα 

ρηίζνπλ κηα θίξκα πνπ κέζα ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο ζα απνθηνχζε παγθφζκηα εκβέιεηα. Ζ 

νηθνγέλεηα Κνπηζνιηνχηζνπ ινηπφλ κε ην πάζνο ηεο, θαηάθεξε λα ρηίζεη κηα εηαηξεία πνπ 

έγηλε ζπλψλπκν ηεο πξνζηηήο πνιπηέιεηαο ζην ρψξν ηνπ θνζκήκαηνο θαη ησλ αμεζνπάξ 

δεκηνπξγψληαο κφδα ζε 31 ρψξεο κε πεξηζζφηεξα απφ 716 ζεκεία πψιεζεο παγθνζκίσο.  

3.6.2 Φηινζνθία 

 

Φηινζνθία καο είλαη λα πξνζθέξνπκε νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο κφδαο απφ on-trend 

fashion πξντφληα, θνζκήκαηα, ξνιφγηα θαη αμεζνπάξ. 

3.6.3 Σνπνζέηεζε ηεο Folli Follie ζηελ αγνξά 

 

ηφρνο καο είλαη λα αλαδείμνπκε ηελ ιακπεξή πιεπξά θάζε έθεβεο θαη γπλαίθαο ζε φινλ 

ηνλ θφζκν. Μέζα απφ κηα επξεία γθάκα πξντφλησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εκπεηξία πνπ 

δηαζέηεη, ε Folli Follie είλαη αθηεξσκέλε λα θέξεη ζηελ επηθάλεηα ηελ πην θσηεηλή, ζεηηθή θαη 

ειθπζηηθή πιεπξά ησλ εθήβσλ θαη γπλαηθψλ, απεπζπλφκελε ζε έλα επξχηεξν ειηθηαθφ 

group. 

αλ αγνξά-ζηφρνο (target group) ε Folli Follie, επέιεμε λα ηνπνζεηεζεί ζην επψλπκν 

θφζκεκα θαη αμεζνπάξ πνπ απεπζχλεηαη ζηελ έθεβε θαη γπλαίθα. Ζ Folli Follie ζεσξεί φηη 

ζε απηή ηελ θαηεγνξία δηεζλψο, δελ ππάξρεη άιιε εηαηξεία πνπ δηαζέηεη επράξηζηνπο θαη 

κνληέξλνπο ρψξνπο πψιεζεο, ζσζηή νξγάλσζε θαη ζήκα δηαθεθξηκέλν θαη αλαγλσξίζηκν 

ζηηο πεξηζζφηεξεο πφιεηο αλά ηνλ θφζκν. 
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3.6.4 Όξακα 

 

Σν Όξακα ηεο Folli Follie είλαη λα γίλεη top fashion έκπλεπζε γηα ηηο γπλαίθεο ζε φιν ηνλ 

θφζκν θαη κηα πξαγκαηηθά παγθφζκηα δχλακε ζηνλ ηνκέα ησλ πνιπηειψλ πξνηφλησλ, απφ 

θνζκήκαηα, ξνιφγηα θαη αμεζνπάξ κέρξη φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο κφδαο. 

Ζκεξνκελίεο ηαζκνί 

 1979: Ίδξπζε ηεο εηαηξείαο Καηαζηήκαηα Αθνξνινγήησλ Δηδψλ Α.Δ. κε 2 

θαηαζηήκαηα. 

 1982: Ίδξπζε ηεο Folli Follie απφ ηνλ θ. Γεκήηξε Κνπηζνιηνχηζν, Πξφεδξν ηεο Folli 

Follie, θαη ηε ζχδπγφ ηνπ θα. Καίηε. Δγθαίληα πξψηνπ θαηαζηήκαηνο ζην θέληξν ηεο 

Αζήλαο. Γίλνληαη νη πξψηνη πνπ ιαλζάξνπλ ζηελ άθξσο αληαγσληζηηθή ειιεληθή 

αγνξά θνζκήκαηα απφ αζήκη θαη θάλνπλ ην αζήκη κφδα. Σν «παληξεχνπλ» κε 

murano (γπαιί) θαη ρξπζφ, ρξεζηκνπνηνχλ αξγφηεξα δηακάληηα θαη άιια πξσηφηππα 

πιηθά θαη δεκηνπξγνχλ ζρνιή ζην ρψξν ηνπ θνζκήκαηνο, αιιά θαη «ζαπκαζηέο» ηνπ 

brand, πνπ πξεζβεχεη ηε θηινζνθία ηεο πξνζηηήο πνιπηέιεηαο. Οη νινθιεξσκέλεο 

ζεηξέο θνζκεκάησλ, ξνινγηψλ θαη αμεζνπάξ πνπ δηαζέηνπλ θέξλνπλ γξήγνξα 

κεγάιε επηηπρία ζηελ εηαηξεία θαη ηελ εδξαηψλνπλ ζηε ζπλείδεζε ησλ θαηαλαισηψλ. 

 1992:Δίζνδνο ηνπ πηνχ ησλ ηδξπηψλ θ. Σδψξηδε Κνπηζνιηνχηζνπ ζηελ εηαηξεία, 

Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηνπ Οκίινπ Folli Follieζήκεξα. 

 1994: Λαλζάξηζκα ηεο ζπιινγήο γπλαηθείσλ ξνινγηψλ Folli Follie. 

 1995: Δίζνδνο ζηελ Ηαπσλία θαη εγθαίληα θαηαζηεκάησλ ζε Νέα Τφξθε, Υαβάε, 

Γθνπάκ. 

 1996: Λαλζάξηζκα ηεο ζπιινγήο γπλαηθείσλ αμεζνπάξ Folli Follie. 

 1997: Δηζαγσγή ηεο εηαηξείαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαη ππνγξαθή 

ζχκβαζεο απνθιεηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο αθνξνινγήησλ θαη πψιεζεο 

θνξνινγεκέλσλ εηδψλ ζε ζεκεία εμφδνπ απφ ηε ρψξα (αεξνδξφκηα, ιηκάληα θαη 

κεζνξηαθνχο ζηαζκνχο), κε ηζρχ έσο ην 2048. 

 1998: Δίζνδνο ζε ζηξαηεγηθέο αγνξέο ηεο Αζίαο. Λαλζάξηζκα ηεο ζπιινγήο 

αμεζνπάξ Folli Follie. 

 1999: Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ Folli Follie ζε Γαιιία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην. 

 2000: Ίδξπζε ησλ «Διιεληθψλ Γηαλνκψλ Α.Δ.» κε αληηθείκελν ηνλ αλεθνδηαζκφ 

θξνπαδηεξφπινησλ, θεξηκπφη, εκπνξηθψλ πινίσλ, άιισλ εηαηξεηψλ αλεθνδηαζκνχ, 

ζηξαηησηηθψλ βάζεσλ θαη πξεζβεηψλ. Απφθηεζε 40% ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ζηελ 

Ηαπσλία. 

 2001: Δγθαίληα ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα Αζελψλ (πάηα) θαη ησλ ηξηψλ 

(αξρηθψλ) θαηαζηεκάησλ ηεο εηαηξείαο ζηνπο ρψξνπο ηνπ. 
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 2002: Δίζνδνο ζε Κίλα, Ηζπαλία θαη ζην ρψξν ησλ αεξνγξακκψλ. 

 2005: Δγθαίληα ιεηηνπξγίαο ηνπ κεγαιχηεξνπ πνιπθαηαζηήκαηνο ζηελ Διιάδα, ζν 

θέληξν ηεο Αζήλαο κε ηελ νλνκαζία, <<ATTICA>>. 

 2006: Αχμεζε ζπκκεηνρήο ζηα ΚΑΔ ζε 52,28%. Δμαγνξά ηεο εηαηξείαο Links of 

London κέζσ ησλ ΚΑΔ. Λαλζάξηζκα παηδηθψλ ξνχρσλ Folli Follie Baby ζηελ Κίλα. 

 2007: Δίζνδνο ζε Μαθάν. Δγθαίληα πξψηνπ θαηαζηήκαηνο Links of London ζηελ 

Αζήλα. 

 2008: Δμαγνξά ηεο εηαηξείαο Elmec Sport κέζσ ησλ ΚΑΔ. Δμαγνξά ζπγαηξηθήο Folli 

Follie ζηελ Ηαπσλία. 

 2010: Γεκηνπξγία ηνπ Οκίινπ FolliFollieGroup θαηφπηλ ζπγρψλεπζεο ηξηψλ 

εηαηξεηψλ (FolliFollie, HellenicDutyFreeShops θαη ElmecSport). 

 2011: Όκηινο Fosun International απνθηά κεξίδην 9.5% ζηνλ Όκηιν Folli Follie κέζσ 

κεηνρηθήο αχμεζεο. 

 2012: Ο Όκηινο δεκηνπξγεί έλα λέν θαλάιη Beauty & Cosmetics, ην νπνίν 

αλαιακβάλεη ηελ απνθιεηζηηθή δηαλνκή θαη αληηπξνζψπεπζε ησλ αξσκάησλ ηεο 

PROCTER & GAMBLE PRESTIGE ζηελ Διιάδα. O Όκηινο μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία 

ζηε Θεζζαινλίθε ηνπ πνιπθαηαζηήκαηνο “attica”. Τπεγξάθε ε παξαρψξεζε απφ 

ην Διιεληθφ Γεκφζην ηεο δηαρείξεζεο ηεο καξίλαο ηεο Μπηηιήλεο γηα 40 ρξφληα, 

ζηελ θνηλνπξαμία ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Σνπξθηθήο Setur Servis Turistik A.S. Σνλ 

Οθηψβξην, ν Όκηινο αλαθνηλψλεη φηη έρεη ππνγξάςεη ζπκθσλία γηα πψιεζε ηνπ 

51% ηνπ θιάδνπ ηεο ηαμηδησηηθήο ιηαληθήο ζηελ ειβεηηθή Dufry AG. Ζ ηειεπηαία 

θίλεζε απνηειεί ηε κεγαιχηεξε επέλδπζε μέλσλ θεθαιαίσλ ζηελ Διιάδα απφ ηελ 

αξρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

 2013: Σνλ Απξίιην νινθιεξψλεηαη ε πψιεζε ηνπ 51% ηνπ θιάδνπ ηεο ηαμηδησηηθήο 

ιηαληθήο ζηελ ειβεηηθή Dufry AG. Σνλ Γεθέκβξην αλαθνηλψλεηαη ε πψιεζε θαη ηνπ 

ππφινηπνπ 49% ηνπ θιάδνπ ζηελ Dufry AG θαη ν Όκηινο Folli Follie εηζέξρεηαη σο 

ζηξαηεγηθφο επελδπηήο ζηελ Dufry. 

 2014: Ο Όκηινο Folli Follie αλαθνηλψλεη ηελ αλάιεςε ηνπ απνθιεηζηηθνχ 

δηθαηψκαηνο δηαλνκήο πσιήζεσλ ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο γηα ηνλ νίθν Juicy Couture 

ζε φιε ηελ Ζπεηξσηηθή Δπξψπε, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηξιαλδία θαη Κχπξν. Δπηπιένλ, 

αληηπξνζσπεχεη θαη πσιεί κνηνζηθιέηεο, αληαιιαθηηθά, είδε έλδπζεο θαη ζρεηηθά 

αμεζνπάξ ηεο Harley-Davidson θαη ηεο Buell, ελψ ειέγρεη ηα λαππεγεία Planaco, 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ Αίγηλα. Ηδηνθηεζίαο ηνπ είλαη θαη ην πξψελ ηζηνξηθφ 

πνιπθαηάζηεκα «Minion» ζηελ πιαηεία Οκνλνίαο. 

 2015: O Όκηινο FF Group αλαιακβάλεη ηελ απνθιεηζηηθή εθξνζψπεζε θαη δηαλνκή 

ησλ πξνηνληψλ Shiseidoζε Διιάδα θαη Κχπξν. 
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 2016: O Όκηινο FF Group αλαιακβάλεη ηελ απνθιεηζηηθή εθξνζψπεζε θαη δηαλνκή 

ησλ πξνηνληψλMaxFactorγηα ηελ Διιάδα. 

 2017: O Όκηινο FF Group αλαιακβάλεη ηελ απνθιεηζηηθή εθξνζψπεζε θαη δηαλνκή 

ησλ πξνηνληψληεο COTY: Lancaster, CalvinKlein, Chloe, Davidoff, Joop, 

Balenciaga, RobertoCavali, Marc Jacobs, Bottega Veneta, Miu Miu, Tiffany, Cerruti. 

 2018: Ο Όκηινο FF Group αλαθνηλψλεη ηελ ίδξπζε  ηεο ζπγαηξηθήο FF COSMETICS 

AE, πνπ ζα επηθεληξψλεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ αλαπηπζζφκελν  ηνκέα Beauty & 

Cosmetics. Ο Όκηινο FF Groupεηζέξρεηαη δπλακηθά ζηνλ παγθφζκην ράξηε ησλ 

αξσκάησλ πνιπηειείαο, κε ην ιαλζάξηζκα ηεο πξψηεο επψλπκεο ζεηξάο αξσκάησλ 

FolliFollie. 

 

3.7 Σν Μίγκα Μάξθεηηλγθ ηεο Folli Follie 

 

1) Σν πξντφλ (product) 

Tα μερσξηζηά πξντφληα 

Κνζκήκαηα 

Ζ Folli Follie θαζηεξψζεθε σο πξαγκαηηθή πξσηνπφξνο ζηελ αγνξά φηαλ παξνπζίαζε 

κεηαμχ ησλ πξψησλ ζπιινγψλ ηεο, κνλαδηθέο δεκηνπξγίεο θνζκεκάησλ θηηαγκέλεο απφ 

αζήκη θαη ρξπζφ 18 θαξαηίσλ, θαη γπαιί murano θαη ζηε ζπλέρεηα νινθιεξσκέλεο ζπιινγέο 

θνζκεκάησλ απφ αηζάιη ζε επάξγπξν θαη επίρξπζν ζπλδπαζκέλν κε δηακάληηα κηα ηάζε 

πνπ αθνινχζεζαλ αξγφηεξα πνιινί. Αλάινγα κε ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (αζήκη, 

αηζάιη, bronze, πνιχηηκνη θαη εκηπνιχηηκνη ιίζνη) θαη ζε έλα εχξνο ηηκψλ πνπ θαιχπηεη φιεο 

ηηο αλάγθεο, ε Folli Follie πξνζθέξεη κηα αζχγθξηηε γθάκα πξντφλησλ γηα ηε δεκηνπξγία 

ελφο μερσξηζηνχ ζηπι. 

Ρνιφγηα 

Σν γεγνλφο φηη ηα γπλαηθεία ξνιφγηα απνηεινχλ πιένλ θαζεκεξηλφ αμεζνπάξ κφδαο θη φρη 

αθξηβφ θφζκεκα, πνπ κπνξνχλ λα θνξεζνχλ κφλα ηνπο ή ζε ζπλδπαζκφ, ζπλεηέιεζε ζηε 

ξαγδαία αλάπηπμε θη εδξαίσζε ησλ ξνινγηψλ Folli Follie ζην ρψξν ηεο κφδαο. Λφγσ ηνπ 

μερσξηζηνχ ζρεδηαζκνχ, ηεο πςειήο πνηφηεηαο θαη ηεο πξνζηηήο ηηκήο ηνπο, ηα ξνιφγηα ηεο 

Ceramic Collection, ηεο Leather Collection, θαη ηα Jewellery Watches θαη ηειεπηαία ησλ 

ζπιινγψλ Heart 4Heart, Watchalicious θαη Santorini Flower δελ είλαη παξά ειάρηζηα απφ ηα 

ξνιφγηα Folli Follie πνπ θνζκνχλ ηνπο γπλαηθείνπο θαξπνχο αλά ηνλ θφζκν. Ο κεραληζκφο 

ησλ ξνινγηψλ είλαη ν γηαπσλέδηθνο MIYOTA θαη ζηα πεξηζζφηεξα ζρέδηα δείρλεη ψξεο, 

ιεπηά θαη δεπηεξφιεπηα. Όκσο, ε Folli Follie παξνπζίαζε επίζεο θαη Swiss Made ζπιινγέο 
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ξνινγηψλ, κε ηνλ θνξπθαίν ειβεηηθφ κεραληζκφ RONDA, φπσο νη Romance, Grace, 

Aegean Breeze, Classy Elements, Obsession θαη Santorini Flower. 

Αμεζνπάξ 

Σηο ζεηξέο θνζκεκάησλ θαη ξνινγηψλ ηεο Folli Follie ζπκπιεξψλνπλ ηα αμεζνπάξ κφδαο 

φπσο ηζάληεο, πνξηνθφιηα, εζάξπεο θαη γπαιηά ειίνπ.  Σα εηδηθά ζρεδηαζκέλα θνκκάηηα 

δηεπξχλνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηεο εηαηξείαο θη έρνπλ ζήκεξα αλαγλσξηζηεί αλάκεζα ζηα πιένλ 

επψλπκα αμεζνπάξ. Ζ ζρεδηαζηηθή νκάδα ηεο Folli Follie δνπιεχεη ζπλερψο αμηνπνηψληαο 

εκβιεκαηηθά κνηίθ θαη κεηαηξέπνληαο ηα ζε κνλαδηθά ζρέδηα γηα φιε ηελ γθάκα πξντφλησλ 

Folli Follie, αθνινπζψληαο πάληα άςνγν ζηηι. Ζ ηζηνξία ηνπ εκβιεκαηηθνχ κνηίθ 

επηβεβαηψλεη ηε δηνξαηηθφηεηα ηεο ζρεδηαζηηθήο νκάδαο ηεο Folli Follie. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

ν θαηαλαισηήο ηεο Folli Follie αθνινπζεί ην ζπλαξπαζηηθφ ηαμίδη εκβιεκαηηθψλ κνηίθ, 

φπσο ηνπ Heart4Heart θαη ηνπ Santorini Flower, μεθηλψληαο απφ θνιηέ θαη θαηαιήγνληαο ζε 

ζπιινγή ξνινγηψλ, νινθιεξσκέλε ζπιινγή θνζκεκάησλ θαη αμεζνπάξ. 

Δπηπιένλ ε Folli Follie δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνλ ζρεδηαζκφ πξντφλησλ αιιά επεθηείλεηαη 

θαη ζε άιινπο ηνκείο, φπσο ε δηαθφζκεζε ησλ θαηαζηεκάησλ, ε παξνπζίαζε ησλ 

πξντφλησλ, ε πξσηφηππε ζπζθεπαζία (έληνλν πνξηνθαιί ρξψκα ζε πνπγθηά θαη θνπηηά), ην 

πξνσζεηηθφ πιηθφ θαη ε νινθιεξσκέλε επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή. 

Ζ Folli Follie παξνπζηάδεη εηεζίσο δπν θχξηεο ζπιινγέο Φζηλφπσξν/Υεηκψλαο θαη 

Άλνημε/Καινθαίξη, πνπ εκπινπηίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ κε εηδηθέο πξνζθνξέο θαη 

λέεο δεκηνπξγηθέο πξνηάζεηο.Όιεο νη ζεηξέο θνζκεκάησλ, ξνινγηψλ θαη αμεζνπάξ Folli 

Follie ζπκπιεξψλνπλ ε κία ηελ άιιε, πξνζθέξνληαο κηα «νινθιεξσκέλε πξφηαζε κφδαο», 

παξέρνληαο ηαπηφρξνλα κηα ζχγρξνλε, ελαιιαθηηθή θαη θξέζθηα εκπεηξία ζηνπο 

θαηαλαισηέο αλά ηνλ θφζκν. 

2) Ζ ηηκή (price) 

ε ζρέζε κε ηα θνζκήκαηα, φηαλ ε Folli Follie μεθίλεζε ην 1999 κε θνιηέ απφ αζήκη θαη 

εκηπνιχηηκνπο ιίζνπο (Κ Collection), ε νπνία πεξηειάκβαλε κνλαδηθά, εηδηθά ζρεδηαζκέλα 

θνκκάηηα ππφ ηελ επίβιεςε ηεο θαο. Καίηεο Κνπηζνιηνχηζνπ, κε ηξνκεξή επηηπρία, 

αλαβάζκηζε ηνπ brand θαη εθηφμεπζε πσιήζεσλ ζε Αζήλα θαη Μχθνλν, κε Μέζε Σηκή 

Πψιεζεο ηα 1.000επξψ.  

ηε ζπλέρεηα ε αγνξά δηςνχζε απφ πνιπηειή ζρέδηα θνζκεκάησλ κε ηηκή πψιεζεο πνιχ 

ρακειφηεξεο απφ ηελ θαηεγνξία ησλ αζεκέλησλ. Σν 80% ησλ collection ησλ θνζκεκάησλ 

ινηπφλ, ήηαλ απφ αηζάιη (stainless steel)  θαη νη πσιήζεηο εθηηλάρζεθαλ. Ζ Μέζε Σηκή 

Πψιεζεο απφ ηα 120 επξψ έπεζε ζηα 80 επξψ αιιά κε κεγαιχηεξε δήηεζε πνζνηήησλ. 
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Παξάιιεια ε Folli Follie άξρηζε λα δηεπξχλεη ηελ γθάκα ησλ πξντφλησλ ηεο θαη αλέπηπμε 

θαηηελ θαηεγνξία ησλ αμεζνπάξ (ηζάληεο, πνξηνθφιηα, εζάξπεο θαη γπαιηά ειίνπ). 

Με  ηελ παξαγσγή πιένλ λα έρεη κεηαθεξζεί ζηελ επξχηεξε αγνξά ηεο Αζίαο θαη κε 

ηελέκπεηξε παξνπζία ηεο ζρεδηαζηηθήο νκάδαο (απνηειείηαη απφ Ηηαινχο, Διβεηνχο 

θαηΈιιελεο ζρεδηαζηέο)  ε εηαηξεία αλέπηπμε ρσξίο ηδηαίηεξε δπζθνιία, φιεο ηηο θαηεγνξίεο 

(θφζκεκα, ξνιφη, αμεζνπάξ). Με απηή ηελ ζηξαηεγηθή θίλεζε ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο 

δξαζηεξηνπνίεζεο θαη πξνζαξκνγήο ηεο ζηελ επξχηεξε αγνξά ηεο Αζίαο δεκηνχξγεζε 

παξαγσγηθή κνλάδα, ζηελ Κίλα, ε νπνία φπσο είλαη θπζηθφ ειαρηζηνπνηεί ηα θφζηε (Ά 

πιψλ,κεηαθνξάο θ.ά), εθκεηαιιεχεηαη ην ρακειφ εξγαηηθφ θφζηνο ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά 

εξγαζίαο θαη έθαλε ηελ ηηκή ησλ πξντφλησλ πνιχ πην πξνζηηή ζε ζρέζε κε ηα κνλαδηθά 

ζρέδηα πνπ πξνζέθεξε ην brand. 

Ζ Folli Follie  είρε εδξαησζεί σο απφ ηα κεγαιχηεξα brand ζηελ Ηαπσλία θαη ηε  δεθαεηία 

2000-2010 αλαπηχρζεθε ξαγδαίσο παγθνζκίσο κε θχξην κέησπν ηε Κίλα. 

Μέρξη θαη ην 2013 ην brand έηξερε παλειιαδηθψο κε απμήζεηο θαη βαζηθφο ιφγνο ήηαλ νη 

Κηλέδνη θαηαλαισηέο. 

ηελ Διιάδα ην 100% ηνπ εηήζηνπ ηδίξνπ γίλεηαη απφ Έιιελεο θαη ηνπξίζηεο ηελ θαινθαηξηλή 

πεξίνδν. Χο αλαθνξά ηνλ ηνκέα ηνπ travel retail ην 70% ηνπ εηήζηνπ ηδίξνπ γίλεηαη απφ ηνλ 

Απξίιην έσο θαη ηνλ επηέκβξην θαη ην 70% ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ είλαη μέλνη. Σν ίδην 

αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη ζην retail αιιά κφλν ζηα θαηαζηήκαηα ηεο Δξκνχ θαη ηεο αληνξίλεο 

ιφγσ ηεο θνζκνζπξξνήο ησλ Κηλέδσλ. 

Δμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ Κηλέδσλ ηνπξηζηψλ ζε αληίζεζε 

κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ε Folli Follie ήζειε πάιη λα πξσηνηππήζεη θαη λα πξνιάβεη 

θαηαζηάζεηο. 

Γηα απηφ ην ιφγν πέξαζε ζε αιιαγή ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ θαη κεηά απφ ρξφληα μαλά 

ιάλζαξε ηελ αζεκέληα ζεηξά θνζκεκάησλ αιιά ζε πνιχ ρακειφηεξεο ηηκέο(πάληα 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε κέζε ηηκή πψιεζεο ηεο) θαη κε πην ιηηά, δηαθξηηηθά θαη αθαηξεηηθά 

ζρέδηα, θεξδίδνληαο φιν θαη  κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο αγνξάο ζηελ θαηεγνξία ζε ζρέζε κε 

ηνλ αληαγσληζκφ (oxette, li-la-lo θ.ά). 

Δθηφο απφ ην retail ν φκηινο Folli Follie έρεη δεκηνπξγήζεη θαη κηα άιιε θαηεγνξία απηή ηνπ 

travel retail φπνπ εθεί παξαηεξνχκε φηη ε Μέζε Σηκή Πψιεζεο είλαη πην πςειή απφ 

ην retail δηφηη ν πειάηεοηνπ travel retail είλαη νηθνλνκηθά πην εχξσζηνο (πνηφηεηα ηνπξηζκνχ 

θαη θαιχηεξε ςπρνινγία ηνπ ιφγσ ηαμηδηνχ). 
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Σα πξντφληα ηεο Folli Follie θαηαηάζζνληαη ζηελ πξνζηηή πνιπηέιεηα, δεδνκέλνπ φηη αθελφο 

πξφθεηηαη γηα επψλπκα θαη αλαγλσξίζηκα πξντφληα εμαηξεηηθά πςειήο πνηφηεηαο 

θαηαζθεπήο, αθεηέξνπ ν κεγάινο φγθνο ησλ πσιήζεσλ ηεο (95% πεξίπνπ) αθνξά ηα 

πξντφληα ηεο, ησλ νπνίσλ ε ηηκή θπκαίλεηαη απφ 50-200 επξψ, ελψ ε ηηκή ησλ αθξηβψλ 

πξντφλησλ ηεο δελ μεπεξλά ηα 700 επξψ. Σν γεγνλφο απηφ ηελ θαζηζηά ηθαλή λα 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε δηεζλή αγνξά, ρσξίο βαζηθά ζνβαξφ αληαγσληζκφ, δεδνκέλνπ φηη ζην 

επίπεδν ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ ηεο, νη αληαγσληζηηθέο αληίζηνηρεο κνλάδεο νη νπνίεο 

θπξηαξρνχλ ζπλίζηαηαη ζε κηθξά αλεμάξηεηα θνζκεκαηνπσιεία εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο 

γεσγξαθηθήο εκβέιεηαο, ηα νπνία δελ δηαζέηνπλ νχηε ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο Folli Follie 

νχηε ηελ δηεζλή γεσγξαθηθή ηεο θάιπςε. 

εκαληηθή ζπληζηψζα ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηεο ππήξμε επίζεο ε ζηξαηεγηθή επηινγή 

ηεο εηαηξείαο, λα δηαζέηεη ηα πξντφληα ηεο, ζε αεξνπνξηθέο γξακκέο ηνπ εμσηεξηθνχ: 

 Japan Airlines 

 Singapore Airlines 

 British Airlines 

 Lufthansa 

 British Airways 

 United Airlines 

 Aegean Airlines 

3) Ζ δηαλνκή (place) 

Οη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηείηαη ν φκηινο F GROUP είλαη ζην ζρεδηαζκφ, ηελ 

επεμεξγαζία θαη εκπνξία θνζκεκάησλ, ξνινγηψλ θαη αμεζνπάξ, ζην ιηαληθφ ηαμηδησηηθφ 

εκπφξην (travelretail), ζηελ εθκεηάιιεπζε πνιπθαηαζηεκάησλ θαη ζηε ρνλδξηθή (wholesale) 

θαη ιηαληθή πψιεζε (retail) επψλπκσλ εηδψλ έλδπζεο θαη ππφδεζεο (νξηδφληηα 

νινθιήξσζε). Γηαζέηεη ηζρπξή παξνπζία ζην travelσretail κε ζεκεία πψιεζεο ζε πνιιά 

θαηαζηήκαηα αθνξνινγήησλ εηδψλ αλά ηνλ θφζκν φπσο ηνπ Πεθίλνπ, ηνπ Υνλγθ Κνλγθ,  

ηεο Αζήλαο, ηεο ενχι, ηεο Υαβάε θ.ά. 

Σν δίθηπν πσιήζεσλ ηνπ νκίινπ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα απφ 60 ζεκεία πψιεζεο αλά 

ηελ Διιάδα, θαζψο επίζεο θαη παξνπζία ζε 31 ρψξεο παγθνζκίσο δηαζέηνληαο πάλσ απφ 

716 ζεκεία πψιεζεο δηεζλψο. 

ε φηη αθνξά ηελ Διιάδα ε Foll iFollie αλάκεζα ζηα 60 ζεκεία πψιεζεο, δηαζέηεη 

θαηάζηεκα ζηελ Αζήλα θαη ζηελ πεξηθέξεηα. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξνπζία ηεο ζε 

κεγάια εκπνξηθά θέληξα, ελδεηθηηθά:  The Mall Athens, Athens Heart, Athens Metro Mall, 
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θαζψο επίζεο θαη shop-in-shop ζε πνιπθαηαζηήκαηα φπσο ην Attica, ην Attica Golden Hall 

θαη ην Notos Galleries, ελψ έρεη παξνπζία θαη ζε Καηαζηήκαηα Αθνξνινγήησλ Δηδψλ αλά 

ηελ Διιάδα. 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη απφ ηελ παξαγσγή έσο ηελ ιηαληθή πψιεζε (θάζεηε νινθιήξσζε) ν 

έιεγρνο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο γίλεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία. Μέζσ απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο πεξηνξίδεηαη αηζζεηά ην θφζηνο ηεο δηαλνκήο, δεκηνπξγείηαη ακεζφηεηα κε ηνπο 

θαηαλαισηέο θαη κηα ακθίδξνκε ζρέζε έηζη ψζηε λα ππάξρεη ζπλερήο θάιπςε θαη 

πξνζαξκνγή ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. 

4) Πξνψζεζε (Promotion) 

 

Ζ πνιηηηθή ησλ πσιήζεσλ βαζίδεηαη ζηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ κέζσ επηιεγκέλσλ 

ζεκείσλ πψιεζεο (εκπνξηθνί ή/θαη πνιπηειείο δξφκνη, κεγάια εκπνξηθά θέληξα, 

πνιπθαηαζηήκαηα, shops in shop). Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ηφζν ζηνλ εζσηεξηθφ 

αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ζηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή δηαθφζκεζε 

ηνπο, φζν θαη ζηελ επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζε απηά , ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε ζσζηή πξνβνιή ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο. Ζ παξνπζία ησλ πξντφλησλ 

αιιά θαη ην χθνο θαη ε αηζζεηηθή ησλ θαηαζηεκάησλ είλαη εληαία θαη νκνηνγελή ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε άκεζε αλαγλψξηζε απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ησλ πξντφλησλ Folli Follie. 

εκεηψλεηαη φηη ζηελ εηαηξεία ππάξρεη αξκφδην ηκήκα πξνβνιήο θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο 

πψιεζεο (Visual Merchandising). Οη δηαθνζκεηέο (merchandisers)  ησλ θαηαζηεκάησλ 

θάζε ζεδφλ δεκηνπξγνχλ έλαλ νδεγφ δηαθφζκεζεο (VM guidelines) ηνλ νπνίν 

γλσζηνπνηνχλ ζην πξνζσπηθφ ησλ θαηαζηεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα ηνλ αθνινπζνχλ γηα λα 
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ππάξρεη νκνηνκνξθία θαη θνηλή γξακκή θαη χθνο ζε φια ηα καγαδηά ηεο εηαηξείαο. Ζ εηαηξεία 

θαζψο ζεσξεί πνιχ ζεκαληηθφ ην θνκκάηη ηεο δηαθφζκεζεοθαη ηεο πξνβνιήο ζηηο βηηξίλεο 

θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο γεληθφηεξα, έρεη νλνκαηήζεη ηελ θάζε νηθνγέλεηα 

πξνηφλησλ ηεο θαη έρεη δεκηνπξγήζεη κηα κηθξή ηζηνξία γηα ηελ θάζε κηα, ηελ νπνία 

επηθνηλσλεί ζηνπο πειάηεο ηεο ηνπνζεηψληαο κέζα ζηε βηηξίλα. 

Δπίζεο, κεγάιε ζεκαζία δίλεηαη ζηελ επηινγή ησλ ζπλεξγαηψλ, ε νπνία γίλεηαη χζηεξα απφ 

ιεπηνκεξή αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ. Μεηά ηελ επηινγή ηνπ, ν λένο ζπλεξγάηεο 

εθπαηδεχεηαη απφ ηελ εηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη ηε θηινζνθία ηεο επηρείξεζεο σο 

πξνο ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο. Παξάιιεια εθπαηδεχεηαη θαη ην πξνζσπηθφ πνπ 

απαζρνιείηαη ζηα θαηαζηήκαηα. 

 Ο φκηινο Folli Follie δηαζέηεη έλα πνιχ θαιά νξγαλσκέλν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα 

(www.follifollie.gr) ζην νπνίν κπνξεί θαλείο λα θάλεη ηηο αγνξέο ηνπ πην εχθνια. Δίλαη 

ελεκεξσκέλν θαη εχθνιν ζηε ρξήζε ηνπ θαη ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα πεξηεγεζεί ζε 

νπνηαδήπνηε θαηεγνξία απηφο ζέιεη, λα δεη ζε κεγάιε εηθφλα ηα πξντφληα θαη ηελ 

πεξηγξαθή ηνπο. 

Σξφπνη δηαθήκηζεο 

Σα δηαθεκηζηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί  ν Όκηινο Folli Follie γηα λα πξνβάιεη ηα πξντφληα 

ηνπ είλαη δηαθεκίζεηο ζε ζηάζεηο ιεσθνξείσλ, ζε κεηαθνξηθά κέζα φπσο ιεσθνξεία, 

επηγξαθέο ζε ηνίρνπο, bill boards, ζε ηειενπηηθά spots, θαηαρσξήζεηο ζε γπλαηθεία 

πεξηνδηθά, ζην internet ζε γπλαηθεία portal θαη γεληθφηεξα παξαηεξείηαη ηδηαίηεξε άλζηζε ζε 

ζρέζε κε ηα social media (instagram, facebook). Δπηπιένλ, ν φκηινο Folli Follie ιακβάλεη 

κέξνο ζε δηαγσληζκνχο νκνξθηάο παξαρσξψληαο θνζκήκαηα ζηα κνληέια, παίξλεη κέξνο 

ζε θηιαλζξσπηθέο εθδειψζεηο θαη δηνξγαλψλεη αξθεηά ζπρλά εθδειψζεηο γηα ηελ πξνβνιή 

θαηλνχξγηαο ζπιινγήο πξντφλησλ κε θαιεζκέλνπο δηάζεκα πξφζσπα. Ο φκηινο ζπκκεηείρε 

γηα 9ε ζπλερή ρξνληά ζηε κεγαιχηεξε Γηεζλή Έθζεζε Ρνινγηψλ θαη Κνζκεκάησλ, 

Baselworld, πνπ έιαβε ρψξα ζηε Βαζηιεία ηεο Διβεηίαο ζηηο 8-15 Μαξηίνπ 2012. Ζ 

παξνπζία ηεο ηζρπξνπνίεζε ην δηεζλέο brand ηεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνάγεη ηελ Διιάδα ζην εμσηεξηθφ, ν φκηινο Folli Follie δεκηνχξγεζε κε 

δηθή ηεο πξσηνβνπιία κηα απνθιεηζηηθή θακπάληα, κε θσηνγξάθηζε πνπ έρεη θφλην ηελ 

ειιεληθή ζεκαία θαη κε πξφζσπν κηα γλσζηή, αγαπεηή εζνπνηφ θαη κνληέιν Γθέιη Λάη, 

κεγαισκέλε ζηελ Ακεξηθή, κε θαηαγσγή απφ ηελ Κίλα θαη ην Βηεηλάκ. Σν ‹‹θαιφ πξφζσπν›› 

ηεο Διιάδαο θηινδνμεί λα δείμεη ζε 31 ρψξεο φπνπ έρεη δηεζλή παξνπζία ε Folli Follie, 

εζηηάδνληαο ηελ παγθφζκηα θακπάληα ηεο ζην κήλπκα ‹‹Crazy for Greece›› ( ‹‹Σξεινί γηα 

ηελ Διιάδα››). Ζ θακπάληα πνπ ζηφρν είρε ηελ πξνβνιή ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ, 

http://www.follifollie.gr/
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παξνπζηάζηεθε ηελ 1ε Μαξηίνπ 2012 ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο εηαηξείαο ζηελ Αζήλα, ελψ 

αλάινγε εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ζην Υνλγθ Κνλγθ. 

Ζ παξαγσγή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο πέηζεο θηινδνμνχζε λα πξνσζήζεη ην ειιεληθφ 

θαινθαίξη ζε φιν ηνλ θφζκν. Ζ δηεζλήο θακπάληα πεξηειάκβαλε έληππε θαηαρψξεζε θαζψο 

θαη δεκηνπξγηθφ videoclip, ζε εθεκεξίδεο θαη ηίηινπο κφδαο, κε πξνβνιή ζην internet θαη ζε 

ηειενπηηθέο εθπνκπέο, παξνπζίαζε ζε billboards ζε Δπξψπε, Αζία θαη Ακεξηθή, 

επηβεβαηψλνληαο φηη ε εηαηξεία FolliFollie δελ μερλά λα πξνβάιεη ηελ ειιεληθφηεηα ζην 

εμσηεξηθφ θαη πφζν κάιινλ ζε θξίζηκεο πεξηφδνπο γηα ηε ρψξα πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν.  

Ζ ηειεπηαία θαη πην πξφζθαηε θακπάληα «Silver Summer» γηα ηελ Άλνημε/Καινθαίξη 2016, 

κε ηε θσηνγξάθηζε λα πξαγκαηνπνηείηαη ζην λεζί ηεο αληνξίλεο θαη κε πξσηαγσλίζηξηα 

ηελ Αζηαηηθήο θαηαγσγήο εζνπνηφ θαη κνληέιν, JenniferTse, αλαδεηθλχεη γηα άιιε κηα θνξά 

ηελ Διιάδα ζην εμσηεξηθφ κε ηνλ πην ιακπεξφ ηξφπν θαη ηνικά λα επαλαθέξεη ηα metallics 

παξνπζηάδνληαο κηα θνκςή θαη fashion-forward ζπιινγή απφ εληππσζηαθά ζρέδηα ζε 

κεηαιιηθέο απνρξψζεηο. Καη νη δπν απηέο θακπάληεο ηεο Folli Follie, «Crazy for Greece» θαη 

«Silver Summer», απνηεινχλ ην εηζηηήξην γηα κηα glamour απφδξαζε ζε έλα ειιεληθφ λεζί. 

Παξάιιεια κε έλα ζηξαηεγηθφ πξφγξακκα επηθνηλσλίαο, κέζσ δηεζλψλ ζπλεξγηψλ θαη 

ζπλεξγαηψλ ηνπ νκίινπ Folli Follie, ε ειιεληθή εηαηξεία αλαδεηά ηξφπνπο πέξα απφ ηελ 

πξνβνιή ηεο ρψξαο, γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ, κε έκθαζε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο θίλεζεο απφ ηελ Αζία θαη φρη κφλν. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε  θηλήζεθε κε ηελ 

ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία ηνπ νκίινπ Folli Follie κε ηε Fosun International, ηνλ κεγαιχηεξν 

επελδπηηθφ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Κίλαο, ν νπνίνο είλαη θαη κέηνρνο ζηα ηνπξηζηηθά 

ζπγθξνηήκαηα Club Med.  

5) Πξνζσπηθφ/ Πειάηεο (People) 

Σν θνκκάηη ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη ην βαζηθφηεξν ζηνηρείν ζην νπνίν επελδχεη ε Folli Follie  

γηα ηελ πξνβνιή θαη ηελ παξάδνζε ησλ θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ ηεο σο πξνο ηνπο πειάηεο 

ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ε ζσζηή επηινγή ησλ ππαιιήισλ ηεο, ην 

επίπεδν ησλ ππαιιήισλ ηεο, εεθπαίδεπζε ηνπο θαη ε γεληθφηεξε αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο. 

ρεηηθά κε ηελ επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ε Folli Folllie εμεηάδεη θξηηήξηα φπσο ε 

κφξθσζε (πρ. ηίηινη ζπνπδψλ), ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη γλψζεηο/δεμηφηεηεο, ε 

εμσηεξηθή εκθάληζεθαη ε γεληθφηεξε παξνπζία. Δπίζεο ε εηαηξεία δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα 

ζην ζπκπεξηθνξηθφ πξνθίι ησλ ππνςεθίσλ ην νπνίν φκσο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην 

πιαίζην ηεο ιεθηηθήο θαη ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο ε νπνία είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή. 
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ηα πιαίζηααλάπηπμεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο θαη αχμεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ε Folli 

Follie πξαγκαηνπνηεί ζπλερείο εθπαηδεχζεηο ζην πξνζσπηθφ ηεο. Αλαθνξηθά κε ηηο λέεο 

πξνζιήςεηο, ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο εηαηξείαο ζηνλ Άγην ηέθαλν πξαγκαηνπνηείηαη ζηνπο 

ππαιιήινπο ελδειερήο παξνπζίαζε ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία θαη ην γεληθφηεξν πξνθίι ηεο 

εηαηξείαο θαζψο ηνπο δηαλέκεηαη θαη έληππν πιηθφ καδί κε cd γηα πεξαηηέξσ κειέηε. Δλ 

ζπλερεία φινη νη εξγαδφκελνη επηζθέπηνληαη γηα πεξίπνπ κηα εβδνκάδα ην θεληξηθφ 

θαηάζηεκα (flagship) ηεο Folli Follie ζην θέληξν ηεο Αζήλαο πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ κηα 

νινθιεξσκέλε δηαδξαζηηθή εθπαίδεπζε θαζψο ην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα ζεσξείηαη ε 

«λαπαξρίδα» ηνπ νκίινπ. Ζ γεληθφηεξε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ δηαξθεί ηξεηο κήλεο θαη 

νπζηαζηηθά απνηειεί θαη κηα δνθηκαζηηθή πεξίνδν ζηελ νπνία αμηνινγείηαη ην θαηά πφζν ν 

ππάιιεινο αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο θαη απαηηήζεηο ηεο εθάζηνηε ζέζεο γηα ηελ 

νπνία έρεη επηιεγεί. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθπαίδεπζεο ν ππάιιεινο ιακβάλεη 

απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ  θαηαζηήκαηνο έληππν πιηθφ ζρεηηθά κε φιεο ηηο θαηεγνξίεο 

πξντφλησλ νη νπνίεο αθνξνχλιεπηνκεξήο πιεξνθνξίεο γηα ηα πιηθά θαηαζθεπήο, ρψξα 

θαηαζθεπήο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε εγγπήζεηοθαη γηα ηελ θξνληίδα θαη ζπληήξεζε ηνπ 

πξντφληνο. 

Έλα άιιν εμίζνπ ζεκαληηθφ θνκκάηη ζην νπνίν επελδχεη ε Folli Follie είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο 

απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη θάζε έμη κήλεο πξνθεηκέλνπ λα  

εμαζθαιίδεηαη ε πξνζσπηθή εμέιημε θάζε εξγαδνκέλνπ ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, παξαθίλεζεο θαη αθνζίσζεο πξνο ηελ εηαηξεία θαη ηνπο ζηφρνπο 

ηεο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ε Folli Follie σο αλαθνξά ηνπο πειάηεο ηεο εθαξκφδεη κηα 

πειαηνθεληξηθή ζηξαηεγηθή θαη εζηηάδεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο γη απηφ θαη εθαξκφδεη σο 

δηαδηθαζία ην Mystery Shopping θάηη ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη θάζε δπν κήλεο ζηα 

θαηαζηήκαηα ηεο.  

Δλ θαηαθιείδη, ε Folli Follie ζέηεη σο πξσηαξρηθφ ζηνηρείνην πξνθίι ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο λα ηαηξηάδεη κε ηελ θνπιηνχξα ηεο εηαηξείαο πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλνληαη 

ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα. 

6) Γηαδηθαζίεο (Process) 

Οη δηαδηθαζίεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο δνκήο ηεο Folli Follie 

πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία, λα εθαξκφδεηαη ε ζηξαηεγηθή, λα 

επηηπγράλνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη λα δίλεηαη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξε αμία ζηνλ 

πειάηε. 
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Αλαιπηηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ δηαρείξηζε ησλ παξαπφλσλ ε εηαηξεία έρεη νξγαλψζεη έλα 

πιάλν ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ πνπ βνεζά ζην λα κελ απνπξνζαλαηνιίδνληαη νη 

εξγαδφκελνη θαη λα εμνηθνλνκνχλ ρξφλν. Γη‟ απηφ ην ζθνπφ ζε θάζε θαηάζηεκα έρεη 

ηνπνζεηεζεί εηδηθφ ζηαλη κε θπιιάδηα παξαπφλσλ,κέζσ ησλ νπνίσλ ν δπζαξεζηεκέλνο 

πειάηεο κπνξεί λα ππνβάιιεη ην παξάπνλν ηνπ.ην ηέινο θάζε εβδνκάδαο, ν ππάιιεινο 

ζπιιέγεη φια ηα θπιιάδηα παξαπφλσλ θαη ηα απνζηέιιεη κε ηνλ νδεγφ ηεο εηαηξείαο ζηα 

θεληξηθά γξαθεία ηεο εηαηξείαο πξνο αμηνιφγεζε. 

ε φηη έρεη λα θάλεη κε ηηο επηζηξνθέο ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ ν ππάιιεινο ζεκεηψλεη ηα 

πξνζσπηθά ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ πειάηε ζε κηα θφξκα, ην είδνο ηνπ πξντφληνο, ην 

ειάηησκά ηνπ θαη ηελ εκεξνκελία. Έπεηηα ην ηνπνζεηεί ζηελ απνζήθε ηνπ θαηαζηήκαηνο 

ζηνλ εηδηθφ ρψξν κε ηα ειαηησκαηηθά πξντφληα θαη ζην ηέινο θάζε εβδνκάδαο ηα απνζηέιεη 

ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο εηαηξείαο γηα επηζθεπή. Όηαλ ην πξντφλ είλαη έηνηκν ν ππάιιεινο 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψζεη άκεζα ηνλ πειάηε πξνθεηκέλνπ λα έξζεη λα ην 

παξαιάβεη. 

Αλαθνξηθά κε ηα πξντφληα, ζην εξγνζηάζην πνπ θαηαζθεπάδνληαη πξαγκαηνπνηείηαη έλαο 

έιεγρνο πνηφηεηαο (QC) γηα λα ειεγρζεί αλ πιεξνχληαη φιεο νη πξνδηαγξαθέο πξνθεηκέλνπ 

λα απνζηαινχλ ηα πξντφληα ζηα θαηαζηήκαηα πξνο πψιεζε. ε θάζε πξντφλ ηνπνζεηείηαη 

έλα εηδηθή ζήκαλζε, πνπ πηζηνπνηεί φηη έρεη ειεγρζεί θαη κφλν ηφηε πξνρσξάεη ε δηαδηθαζία 

ηεο απνζηνιήο ηνπ ζην θαηάζηεκα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε εηαηξεία εμαζθαιίδεη ηε πνηφηεηα 

ησλ πξντφλησλ ηεο θαη ηε πξνζηηζέκελε αμία απηψλ έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ. 

Δπίζεο,θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ ππάξρεη κηα δηαδηθαζία ειέγρνπ 

(check list) γηα ηελ νπνία είλαη ππεχζπλνο ν Γηεπζπληήο ηνπ εθάζηνηε θαηαζηήκαηνο. Μέζσ 

ηεο ιίζηαο ειέγρνπ ν Γηεπζπληήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ειέγμεη ηα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά 

ζηνηρεία ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα: ηε ζεξκνθξαζία θαη ηε θαζαξηφηεηαηνπ ρψξνπ, 

ηε ιεηηνπξγία ησλ θακεξψλ, ηε κνπζηθή ζην ρψξν, ηελ εκθάληζε ηνπ πξνζσπηθνχ (dress 

code) θαη ηελ εκθάληζε ησλ πξντφλησλ ζηηο βηηξίλεο (merchandising). Απηή ε δηαδηθαζία 

ειέγρνπ απνηειεί κέξνο ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη εμαζθαιίδεη κηα 

επράξηζηε εκπεηξία ζηνλ πειάηε. 

Μηα άιιε δηαδηθαζία ε νπνία ηεξείηαη απφ ηελ εηαηξεία είλαη ην Πξσηφθνιιν, θάηη ην νπνίν 

ζεκαίλεη φηη κε ηελ νινθιήξσζε θάζε πψιεζεο ν ππάιιεινο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

ζεκεηψζεη ζην Πξσηφθνιιν ηνλ θσδηθφ ηνπ πξντφληνο πνπ πνχιεζε, ηα ηεκάρηα, ηνλ ηξφπν 

πιεξσκήο θαη ηελ εζληθφηεηα ηνπ πειάηε. Με απηή ηε δηαδηθαζία ε εηαηξεία επηηπγράλεη 

θαιχηεξε νξγάλσζε, έιεγρν ηνπ πξνζσπηθνχ αιιά θαη ζηξαηεγηθή ζπλέρεηα ζε επίπεδν 

πσιήζεσλ κέζα απφ ηε ηήξεζε αξρείνπ ζηνηρείσλ γηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε.  
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7) Φπζηθή ππνδνµή/ «Φπζηθά» ζηνηρεία(Physical evidence) 

Ζ Φπζηθή ππνδνκή ή ηα «Φπζηθά» ζηνηρείααπνηεινχλ κηα ζεκαληηθή έλλνηα ζε φηη αθνξά ηα 

θαηαζηήκαηα ηεο εηαηξείαο ή αιιηψο ηα ζεκεία πψιεζεο ηεο. Σα θαηαζηήκαηα ηεο Folli Follie 

παξέρνπλ κηα κνλαδηθή εκπεηξία ζηνλ πειάηε πνιχ πξηλ ηα πξνζεγγίζεη θαζψο έρνπλ 

θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ νη εληππσζηαθέο θαη πξνζεγκέλεο βηηξίλεο. Ζ Folli Follie έρεη 

θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεη έλα κνλαδηθφ θαη δηαδξαζηηθφ ηαμίδη ζηνλ πειάηε κε ηελ είζνδν 

ηνπ ζην θαηάζηεκα θαη απηφ ην έρεη πεηχρεηκε ηελ φκνξθε κπξσδηά θαη αίζζεζεπνπ 

απνπλέεη ν ρψξνο θαζψο θαη ηα έληνλα ρξψκαηα πνπ ζε πξνθαινχλ λα πεξηεγεζείο ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ θαηαζηήκαηνο, κε ην εληππσζηαθφ merchandising πνπ αθνξά ηηο εμσηεξηθέο 

θαη εζσηεξηθέο βηηξίλεο θαη ηνπο ρψξνπο έθζεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο, ην νπνίν 

δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ επνρή, θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο γηνξηέο θαη αλαιφγσο ησλ 

ηάζεσλ πνπ επηθξαηνχλ ζην ρψξν ηεο κφδαο.Ζ Folli Follie γηα θάζε θαηάζηεκά ηεο δηαζέηεη 

δπν δηαθνζκεηέο νη νπνίνη επηκεινχληαη ην merchandising θαη ηνπνζεηνχλ ηα πξντφληα ζε 

εηδηθά ζηαλη (props) θαη θάζε θνξά αλαιφγσο ζηξαηεγηθήο επηθεληξψλνληαη ζηελ πξνψζεζε 

δηαθνξεηηθψλ ζπιινγψλ (collection). 

ε ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ απνζηνιή ηεο εηαηξείαο είλαη λα θαζηεξψζεη θαη λα δηαηεξήζεη 

ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε ζηελ δηεζλή ζθελή ηεο κφδαο κέζα απφ ηε πεξαηηέξσ αλάπηπμε θάζε 

κάξθαο μερσξηζηά θαζψο θαη κέζα απφ ηελ πξνζέιθπζε λέσλ ζπλεξγαζηψλ (brands).  

Σα θαηαζηήκαηα ηεο Folli Follie απνηεινχλ ην «πξφζσπν ηεο εηαηξείαο» πξνο ηνπο πειάηεο 

θαη μερσξίδνπλ κέζα απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θάλνληάο ηα έλα αλαγλσξίζηκν 

brand ζηα πεξηζζφηεξα ζεκεία πψιεζεο πνπ δηαζέηεη αλά ηνλ θφζκν. Ζ εηαηξεία έρεη δψζεη 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ θξνληίδα φισλ ησλ θαηαζηεκάησλ κέζσ κηαο θνηλήο γξακκήο θαη 

νκνηνκνξθίαο ηνπο,ψζηε λα κπνξεί λα γίλεηαηεχθνια αλαγλσξίζηκε  θαη αληηιεπηή απφ ηνπο 

πειάηεο ηνπ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ θφζκνπ θαη αλ βξίζθνληαη. Άιισζηε ε ζπλέπεηα 

ζηελ εηθφλα ηεο επσλπκίαο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα θάζε παγθφζκην brand. 

ην επίθεληξν γηα ηελ εηαηξεία φπσο πξναλαθέξζεθε βξίζθεηαη πάληα ν πειάηεο, ν νπνίνο 

είλαη έλαο άλζξσπνο κε δηαθνξεξηθή θάζε θνξά πξνέιεπζε θαη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο.  

Γη‟ απηφην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο είλαη ζεκαληηθφ λα δηαθαηέρεηαη απφ ελζπλαίζζεζε  θαη  

λα κπνξεί θάζε θνξά λα αληηιακβάλεηαη θαη λα δηεηζδχεη ζηνλ ςπρηθφ θφζκν ηνπ πειάηε 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπ δείμεη πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ, λα ηνλ θάλεη λα αηζζαλζεί νηθεία θαη 

ηειηθά λα επηηπγράλεηαη ε πψιεζε. ηε Folli Follie νη αλζξψπηλνη πφξνη ζεσξνχληαη ε πην 

αμηφινγε κνξθή θεθαιαίνπ θαη ζε παγθφζκην επίπεδν ν φκηινο απαζρνιεί 5.000 

εξγαδνκέλνπο. Αλάινγα κε ην businessunit π.ρ. έλδπκα, αμεζνπάξ, θφζκεκα απαζρνιεί 

ππαιιήινπο αλάινγα κε ην αληηθείκελν εξγαζίαο. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο Folli Follie πνπ έρεη νδεγήζεη ζηελ 

ζπλερή αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο είλαη ε επεθηαηηθή ζηξαηεγηθή ηεο κε ηελ ζσζηή επηινγή 

ζεκείσλ πψιεζεο θάηη ην νπνίν έρεη θαηαθέξεη αθνχ δηαζέηεη θαηαζηήκαηα ζηνπο πην 

θεληξηθνχο θαη εκπνξηθνχο δξφκνπο δηεζλψο.  

ηφρνο ηεο εηαηξείαο είλαη λα ππάξρεη ε παξνπζία ηεο ζε αμηφινγεο ηνπνζεζίεο θαη αγνξέο 

ππνζηεξίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ην γφεηξν ηεο. Έηζη πξνηνχ δεκηνπξγεζεί έλα λέν 

ζεκείν πψιεζεο, εμεηάδεηαη απζηεξά ε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ εθάζηνηε λένπ θαηαζηήκαηνο. 

ηξαηεγηθή 

 

Σν ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα ηεο Folli Follie, πνπ ηε δηαθνξνπνίεζε έλαληη ησλ 

αληαγσληζηψλ ηεο είλαη: ε ίδηα ηεο ε «ηαπηφηεηα» θαζψο θαζηεξψζεθε σο πξαγκαηηθή 

πξσηνπφξνο ζηελ αγνξά φηαλ παξνπζίαζε κεηαμχ ησλ πξψησλ ζπιινγψλ ηεο, κνλαδηθέο 

δεκηνπξγίεο θνζκεκάησλ θηηαγκέλεο απφ αζήκη θαη γπαιί murano θαη ζηε ζπλέρεηα 

νινθιεξσκέλεο ζπιινγέο θνζκεκάησλ απφ αηζάιη ζε αζήκη ή ρξπζφ ρξψκα ζπλδπαζκέλν 

κε δηακάληηα- κηα ηάζε πνπ αθνινχζεζαλ αξγφηεξα πνιινί. Αλάινγα κε ηα πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη (αζήκη, αηζάιη, bronze, πνιχηηκνη θαη εκηπνιχηηκνη ιίζνη) θαη ζε έλα εχξνο 

ηηκψλ πνπ θαιχπηεη φιεο ηηο αλάγθεο, ε Folli Follie πξνζθέξεη κηα αζχγθξηηε γθάκα 

πξντφλησλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο μερσξηζηνχ ζηπι. Μνλαδηθά επψλπκα πξντφληα πςειήο 

πνηφηεηαο, πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο έθεβεο θαη γπλαίθαο γηα πξνζηηή 

πνιπηέιεηα ζην πλεχκα ηεο κφδαο. Έηζη θαζηεξψζεθε ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ε Folli Follie 

σο έλα απφ ηα πιένλ αλαγλσξίζηκα brands δηεζλνχο βειελεθνχο: νη ζεηξέο θνζκεκάησλ, 

ξνινγηψλ θαη αμεζνπάξ πνπ δηαζέηεη ζπκπιεξψλνπλ ε κηα ηελ άιιε, πξνζθέξνληαο κηα 

«νινθιεξσκέλε πξφηαζε κφδαο» θαη παξέρνληαο ηαπηφρξνλα κηα ζχγρξνλε, ελαιιαθηηθή 

θαη θξέζθηα εκπεηξία ζηνπο θαηαλαισηέο αλά ηνλ θφζκν. Ζ «πξνζηηή πνιπηέιεηα ζην 

πλεχκα ηεο κφδαο» θαη ε απαξάκηιιε πνηφηεηα ραξαθηεξίδνπλ θάζε ζπιινγή πνπ θέξεη ηελ 

ππνγξαθή Folli Follie.   

Ζ δηνίθεζή ηεο εκθαλίδεηαη απφιπηα πξνζεισκέλε ζην φξακά ηεο λα θάλεη ηελ εηαηξεία έλα 

παγθφζκην brand ζηνλ ρψξν ησλ πνιπηειψλ εηδψλ εκθαλίδεηαη ε Folli Follie, ε νπνία 

ζπλερίδεη ηελ πξνζπάζεηα ελδπλάκσζεο θαη επέθηαζεο ηεο παξνπζίαο ηεο ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο. Έκθαζε, ζχκθσλα κε δειψζεηο θνξπθαίσλ ζηειερψλ ηεο δίδεηαη ζηελ Κίλα, φπνπ 

πιένλ δηαηεξεί έλα δίθηπν άλσ ησλ 200 θαηαζηεκάησλ αιιά θαη ζηηο ΖΠΑ, φπνπ πξνσζεί ηα 

πξντφληα ηεο κε ηε κέζνδν ηνπ shop in shop. Βιέςεηο έρεη θαη γηα ηε Λαηηληθή Ακεξηθή, φπνπ 

πέξα απφ ηελ πηινηηθή ζπλεξγαζία κε ηελ Dufry γηα ηε δεκηνπξγία ζεκείσλ εληφο ησλ 

θαηαζηεκάησλ αθνξνιφγεησλ εηδψλ (duty free), έρεη ήδε αλνίμεη 2 θαηαζηήκαηα ζηελ 

Καξατβηθή θαη πξνζεγγίδεη κεγάιε αιπζίδα πνιπθαηαζηεκάησλ ζην Μεμηθφ. χµθσλα µε ηνλ 
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θ. Σδψξηδε Κνπηζνιηνχηζν Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηνπ νκίινπ , πάληα ππάξρνπλ αγνξέο 

θαη πεξηνρέο φπνπ ν φκηινο κπνξεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί. «Ζ ζηξαηεγηθή µαο είλαη λα 

αλαπηπζζφµαζηε ζε λέεο αγνξέο, δίλνληαο παξάιιεια πνιχ κεγάιε πξνζνρή θαη έµθαζε 

ζηηο αγνξέο φπνπ ήδε δξαζηεξηνπνηνχµαζηε».  

Ο φκηινο Folli Follie δεκηνπξγεί κφδα ζε παγθφζκην επίπεδν θαη δηαζέηεη εδξαησκέλε 

δπλακηθή παξνπζία κε πάλσ απφ 700 ζεκεία πψιεζεο παγθνζκίσο, ελψ παξάιιεια 

απαζρνιεί πεξίπνπ 5.000 άηνκα αλά ηνλ θφζκν. 

3.8 Αληαγσληζκόο 

 

Oxette 

 Καηαμησκέλε θίξκα ζηελ εγρψξηα αγνξά κε έληνλε δηεζλή παξνπζία απνηειεί ε Oxette, ε 

νπνία ειέγρεηαη απφ ηελ εηαηξεία Perideo κε έδξα ηε Βφξεηα Διιάδα. Ζ εηαηξεία 

δεκηνπξγήζεθε ην 1998 θαη ζήκεξα δηαζέηεη πεξηζζφηεξα απφ 165 θαηαζηήκαηα θαη shop in 

shops θαη πεξηζζφηεξα απφ 500 ζπλεξγαδφκελα ζεκεία πψιεζεο ζε 28 ρψξεο ζε φιν ηνλ 

θφζκν. Ζ εηαηξεία, παξάγεη ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηα θνζκήκαηά ηεο ζηελ Διιάδα, αιιά 

εμάγεη ηφζν ζηελ ΝΑ Δπξψπε, ζηε Μέζε Αλαηνιή αιιά θαη ηελ Αζία. 

 

Loisir 

 H Losir είλαη έλα ειιεληθφ brand ηνπ νκίινπ Perideo A.E. πνπ ζρεδηάδεη, παξάγεη, θαη 

δηαλέκεη θνζκήκαηα, ξνιφγηα θαη αμεζνπάξ κφδαο. Ζ Perideo Α.Δ. αξηζκεί πάλσ απφ 25 

ρξφληα εκπεηξίαο κε κία επηηπρεκέλε πνξεία ζηελ αγνξά θνζκεκάησλ θαη ξνινγηψλ. Ζ Loisir 

ηδξχεηαη ην 1999 θαη είλαη ην 2ν επψλπκν brand ηνπ νκίινπ Perideν. Σν 1999 δεκηνπξγείηαη 

ην πξψην Loisir Shop.Σν 2006 ε Loisir αξηζκεί 20 θαηαζηήκαηα ζηελ Διιάδα θαη πάλσ απφ 

150 ζεκεία πψιεζεο. Σν 2009 ε Loisir δεκηνπξγεί ηα πξψηα ζεκεία πψιεζεο ζην εμσηεξηθφ 

κε πάλσ απφ 150 corners δηαζέηνληαο ζήκεξα shops ζε 7 ρψξεο: Κχπξνο, Ρσζία, Σζερία, 

Ρνπκαλία, . Αξαβία, F.Y.R.O.M., Αιβαλία. Σν 2010 ε Loisir αλαλεψλεηαη παξνπζηάδνληαο 

ην λέν ηεο δπλακηθφ concept, ζηνρεχνληαο ζε κεγάιε αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ηεο εληφο θαη 

εθηφο ζπλφξσλ. ηφρνο καο είλαη λα θαιχςνπκε ηελ δήηεζε ηεο αγνξάο πξνζθέξνληαο “ 

The perfect gift”. Ηδέεο δψξνπ, ζε ηδαληθή ζρέζε ζρεδηαζκνχ, πνηφηεηαο θαη ηηκήο, 

δεκηνπξγψληαο έλα πνιπηειέο πεξηβάιινλ, πξνζηηφ ζε φινπο. 
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Li-la-lo A.E 

 H Li-la-lo είλαη κηα Διιεληθή εηαηξεία πνπ άλνημε ην πξψην ηεο θαηάζηεκα ζηηο 7 Ηνπλίνπ ηνπ 

2001 ζηε Γιπθάδα. Μεηά ηελ επηηπρία ηνπ πξψηνπ θαηαζηήκαηνο αθνινχζεζαλ άιια 13 

θαηαζηήκαηα: Notos Galleries Οκφλνηα, Κνισλάθη, Πεηξαηάο, χληαγκα, The Mall, Πάηξα, 

Κεθηζηά, Εάθπλζνο, Golden Hall θαζψο θαη δχν λέα θαηαζηήκαηα ζηε Θεζζαινλίθε αιιά θαη 

ζηελ Κχπξν, ζηε Λεπθσζία, ηελ Πάθν & ηε Λάξλαθα.  

Σα θνζκήκαηα Li-la-lo επηδηψθνπλ λα ζπλδπάζνπλ πξσηνηππία θαη πνηφηεηα ζε πξνζηηέο 

ηηκέο. Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη ρξπζφο 18Κ, αζήκη 925°, κπξηγηάλ θαη πνιχηηκνπο 

ιίζνπο . Απηφ πνπ επηδηψθεη σο εηαηξεία είλαη λα κπνξεί λα θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ζχγρξνλεο γπλαίθαο θαη λα κπνξέζεη λα δεκηνπξγήζεη θνζκήκαηα ηα νπνία λα θνξηνχληαη 

φιεο ηηο ψξεο ηεο εκέξαο.  

πλεξγάδεηαη κε Δπξσπαίνπο ζρεδηαζηέο, αιια θπξίσο κε λενπο Έιιελεο νη νπνίνη 

δεκηνπξγνχλ ρεηξνπνίεηεο ζπιινγέο .  Έρεη αλαπηχμεη ην δίθηπν πσιήζεσλ επηιέγνληαο 

πξνζεθηηθά ζπλεξγάηεο  ρνλδξηθήο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, κε ζθνπφ λα έρεη 

παξνπζία ζε ζεκεία πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηεο εηαηξείαο.  

Δπίζεο, ε Li-la-lo Α.Δ. είλαη απνθιεηζηηθφο αληηπξφζσπνο ηεο NOMINATION ζηελ Διιάδα. 

Ζ ΝΟΜΗΝΑΣΗΟΝ είλαη κηα Ηηαιηθή εηαηξεία πνπ άξρηζε ηελ ιεηηνπξγία ηεο ην 1987, κε έδξα ηε 

Φισξεληία. Σν βαζηθφ πιηθφ ησλ θνζκεκάησλ ηεο εηαηξείαο είλαη ην αηζάιη, έλα πιηθφ 

απνιχησο ππναιιεξγηθφ, εμαηξεηηθά αλζεθηηθφ θαη κε δηάξθεηα κηαο δσήο. Γηα απηφ αθξηβψο 

ην ιφγν, ε ΝΟΜΗΝΑΣΗΟΝ δίλεη εγγχεζε 2 ρξφλσλ ζηα θνζκήκαηα ηεο.  

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί ε Li-la-lo είλαη αξθεηά 

θνληά κε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο Folli Follie νπφηε απηφ ηελ θαζηζηά σο έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο 

αληαγσληζηέο ηεο ζηελ εγρσξία αγνξά θαζψο απεπζχλνληαη ζην ίδην θαηαλαισηηθφ θνηλφ 

ρξεζηκνπνηνχλ παξφκνηα πιηθά θαη ηερληθέο θαη αληαγσλίδνληαη θαη ζηηο ηηκέο. 

 

Pandora 

Ζ Pandora ζρεδηάδεη θαη δεκηνπξγεί κνληέξλα θαη κνλαδηθά θνζκήκαηα πςειήο πνηφηεηαο, 

απφ καζίθ αζήκη 925 θαη ρξπζφ 14Κ, ζε ζπλδπαζκφ κε πνιχηηκνπο ιίζνπο θαη γλήζηα 

murano. Κάζε θφζκεκα Pandora αθεγείηαη ηε κνλαδηθή ηζηνξία ηνπ αηφκνπ πνπ ην θνξάεη 

κέζα απφ ηα charms (ζχκβνια), ηα δαρηπιίδηα, ηα ζθνπιαξίθηα θαη ηα κεληαγηφλ ηεο θάζε 

ζπιινγήο. Ηδξχζεθε ην 1982 θαη έρεη έδξα ηεο ηελ Κνπεγράγε ηεο Γαλίαο. 

Ζ Pandora Jewelry Hellas, δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν κε εθαηνληάδεο 

ζεκεία πψιεζεο θαη 14 Concept Stores ζε 7 πφιεηο ηεο Διιάδαο. 
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Αnna Maria Mazaraki 

Σν πάζνο θαη ν ελζνπζηαζκφο ηεο Άλλαο-Μαξίαο Μαδαξάθε γηα ηα θνζκήκαηα, ηε βνήζεζαλ 

λα κεηαηξέςεη ην ρφκπη ηεο ζε κηα βηψζηκε θαη πνιιά ππνζρφκελε επηρείξεζε.Ξεθηλψληαο 

απφ έλα θαηάζηεκα ην 2000, ε εηαηξεία ζηαδηαθά επεθηάζεθε ζε 10 θαηαζηήκαηα – 9 ζηελ 

Διιάδα θαη 1 ζηελ Κχπξν. Ζ Άλλα-Μαξία Μαδαξάθε θαη ν ζχδπγφο ηεο Ίσλ Ρεκπνπηδάθνο 

έρνπλ θαηνξζψζεη λα ρηίζνπλ ηε θήκε ελφο ηζρπξνχ αληαγσληζηή ζηελ αγνξά θνζκεκάησλ, 

αμεζνπάξ θαη δψξσλ ζε πξνζηηέο ηηκέο. 

Απηή αθξηβψο είλαη θαη ε θηινζνθία ηνπ Concept κηα θαη φπσο εμεγεί ε ίδηα: «Σν θφζκεκα κε 

θάλεη λα ληψζσ πην σξαία, λα παξνπζηάδσ ηνλ εαπηφ κνπ φπσο ζέισ, κε κηα πηλειηά ιέσ 

ζηνπο άιινπο πνηα είκαη θαη ηη αληηπξνζσπεχσ... αθφκα θαη  πην πνιχ απφ ηα ξνχρα, ε 

επηινγή θνζκήκαηνο πηζηεχσ φηη ζε ραξαθηεξίδεη, γηαηί δελ θνξάο κηα κάξθα, θνξάο θαη 

εθπέκπεηο έλα χθνο». 

Ζ επηηπρία ηεο εηαηξείαο Anna Maria Mazaraki βαζίδεηαη ζε κηα ζεηξά απφ ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ελέξγεηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αγνξαζηηθή πξφηαζε: 

 Ζ εηαηξεία παξάγεη πάλσ απφ 6.000 ζρέδηα εηεζίσο θαη αλαλεψλεη ηα πξντφληα ζηα 

θαηαζηήκαηα ηαθηηθά, εληζρχνληαο ηε κνλαδηθφηεηα ησλ θνζκεκάησλ γηα ηνλ 

πειάηε.. 

 Σα θνζκήκαηα ηεο Anna Maria Mazaraki είλαη εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη 

πξνζθέξνληαη ζε πξνζηηέο ηηκέο κεγηζηνπνηψληαο ηελ αμία γηα ηνλ πειάηε (value for 

money) 

 Ζ γξακκή θνζκεκάησλ ζπλνδεχεηαη απφ κηα ζεηξά κνληέξλσλ αμεζνπάξ 

πξνζθέξνληαο ζηνλ πειάηε νινθιεξσκέλεο ιχζεηο κφδαο. 

 Σα θαηαζηήκαηα ηεο εηαηξείαο δηαζέηνπλ κεγάιεο βηηξίλεο θαη εθζεηήξηα, πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηνλ πειάηε λα κπεη ζην καγαδί θαη λα πεξηεγεζεί, ρσξίο λα ηνπ 

δεκηνπξγνχλ δέζκεπζε λα αγνξάζεη θάηη 

 Σα θαηαζηήκαηα ηεο εηαηξείαο είλαη ζηξαηεγηθά ηνπνζεηεκέλα ζε κεηξνπνιηηηθέο 

πεξηνρέο, ζε εκπνξηθά θέληξα θαη ζε πεξηνρέο πςειήο θηλεηηθφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζεγγίζνπλ ην κέγηζην δπλαηφ θνηλφ-ζηφρν θαη λα επηθνηλσλήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ην φλνκα Anna Maria Mazaraki. 

 Ζ εηαηξεία αλαιακβάλεη κηα ζεηξά επηθνηλσληαθψλ ελεξγεηψλ, ηφζν ειεθηξνληθά γηα 

λα δεκηνπξγήζεη «ζφξπβν» γχξσ απφ ηελ επσλπκία ηεο, φζν θαη κέζσ 

δηαθεκηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ ζε δεκνθηιή πεξηνδηθά κφδαο γηα λα πξνζεγγίζεη 

απνηειεζκαηηθά ην θνηλφ ζηφρν. 
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Swarovski 

Ζ εηαηξεία Swarovski ηδξχζεθε ην 1895 ζην Wattens ηεο Απζηξίαο απφ ηνλ Daniel 

Swarovski. Ζ παξαγσγή ησλ θξπζηάιισλ πξαγκαηνπνηείηαη κε κπζηηθή ζπληαγή, γλσζηή 

κφλν ζηελ νηθνγέλεηα Swarovski. Σα θξχζηαιια Swarovski ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

θαηαζθεχε θνζκεκάησλ, ηειεζθνπίσλ, θσηηζηηθψλ θ.α. θαη ε εηαηξεία παξακέλεη κέρξη 

ζήκεξα ε θνξπθαία εηαηξεία παξαγσγήο θξπζηάιισλ θνπήο αθξηβείαο ζηνλ θφζκν. 

Ζ Νηηλφπνπινο & ηα Ο.Δ. μεθίλεζε ηελ ζπλεξγαζία ηεο κε ηε Swarovski ην 1991. Απφ ην 

2005 δηαηεξεί ην εμνπζηνδνηεκέλν θαηάζηεκα Swarovski ζην εκπνξηθφ θέληξν 

Mediterranean Cosmos ζηε Θεζζαινλίθε. Σν 2007 επεθηάζεθε κε ην εμνπζηνδνηεκέλν 

θαηάζηεκα Swarovski  ζηελ Καηεξίλε θαη ην 2015 κε ην θαηάζηεκα ζην Βφιν. Σνλ Οθηψβξην 

ηνπ 2013 εγθαηλίαζε ην εμνπζηνδνηεκέλν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα www.swaro.gr. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: Ζ πεξίπησζε ηεο FolliFollie - Έξεπλα 

 

4.1 Δίδνο θαη Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

 

Όηαλ ε έξεπλα έρεη λα θάλεη κε ηελ κειέηε ηνπ πψο νη άλζξσπνη βηψλνπλ κηα εκπεηξία θαη 

πνηεο είλαη νη απφςεηο ηνπο, φηαλ θαλείο εμεξεπλά έλα λέν πεδίν φπνπ νη έξεπλεο ηνπ δελ 

έρνπλ θαηαλνεζεί πιήξσο, φηαλ θαλείο εθηηκά αλ κηα λέα ππεξεζία ή πξντφλ είλαη 

εθαξκφζηκα, ηφηε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ κεζνδνινγία ηεο πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο. 

(Hancocketal, 2007). 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα ζα είλαη ζπκπεξαζκαηηθή, πεξηγξαθηθή θαη ζηαηηζηηθή θαζψο είλαη 

πνηνηηθή θαη ζα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα γηαηηο αληηιήςεηο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο αγνξαζηηθέο 

ζπλήζεηεοησλ θαηαλαισηψλ  ζρεηηθά κε ηα πξνηφληα πνιπηειείαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα 

ηα θνζκήκαηα θαη ηα αμεζνπάξ. ηε παξνχζα έξεπλα ζα ζπιιερζνχλ πνηνηηθά ζηνηρεία θαη 

ζα βαζηζηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ελδηαθέξνληνο ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ θαη αλαιχνληαη 

ζηελ παξνχζα έξεπλα αθνξνχλ ην δηάζηεκα 2015-2017. 

Ζ έξεπλα ερνγξαθήζεθε, απνκαγλεηνθσλήζεθε, ηαμηλνκήζεθε αλά θαηεγνξίεο αλά νκάδεο 

ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ ππήξραλ. 

http://www.swaro.gr/
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Ζ παξνχζα έξεπλα πξνζπάζεζε λα αθνινπζήζεη ηνπο δενληνινγηθνχο θαλφλεο κηαο 

έξεπλαο, λα ζεβαζηεί ηελ επηζηεκνληθή αιήζεηα θαη ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ζηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα. Παξάιιεια, επέδεημε ηνλ ίδην ζεβαζκφ ζηα ππνθείκελα πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαη ηήξεζε ηηο αξρέο ηεο αμηνπηζηίαο κηαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. 

 

4.2 Οκάδεο Δζηίαζεο (Focus Group) 

 

Ζ ηδέα ησλ focus group είλαη πεξίπνπ 50 εηψλ θαη νη ξίδεο ηεο ρξνλνινγνχληαη απφ ηνλ Β‟ 

παγθφζκην πφιεκν. Εεηήζεθε ηφηε, απφ κηα νκάδα θνηλσληνιφγσλ λα εξεπλήζνπλ ην πσο ε 

ζηξαηησηηθή πξνπαγάλδα εθιακβαλφηαλ απφ ην θνηλφ. Έκαζαλ, ινηπφλ, φηη κε ηελ 

θαηάιιειε παξφηξπλζε, νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ αθξηβή ιφγν πνπ 

νξηζκέλα γεγνλφηα, πξνηάζεηο ή θξάζεηο ηνπο θάλνπλ λα ζθέθηνληαη ή λα ελεξγνχλ κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. 

Λφγσ, φκσο, ησλ πνηθίισλ άιισλ πνηνηηθψλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζπλήζσο 

ζηελ έξεπλα ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ εθείλε ηελ επνρή ηα focus group παξέκεηλαλ 

ππνρξεζηκνπνηνχκελα ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Χζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα ε κέζνδνο έρεη 

αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη πάιη απφ ηνπο επηζηήκνλεο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, 

αλαγλσξίδνληαο ηηο ζεκαληηθέο ηδηφηεηέο ηεο, πνπ κέρξη ηφηε είραλ αγλνεζεί 

(http://www.pollingreport.com/focus.htm). Δπίζεο, ε κέζνδνο αθνκνηψζεθε γξήγνξα θαη 

ζηνλ ηνκέα ηνπ κάξθεηηλγθ, ζηνλ νπνίν θαη απέθηεζε γξήγνξα κεγάιε δεκνζηφηεηα. 

Ζ κέζνδνο ησλ "focus group" είλαη κηα δνκεκέλε δηαδηθαζία πνηνηηθήο αλάιπζεο, κηα 

πξνγξακκαηηζκέλε ζπδήηεζε, κεηαμχ ελφο πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ζπκκεηερφλησλ πνπ 

εζηηάδνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Δίλαη έλαο ζπλδπαζκφο δχν θνηλσληθψλ 

εξεπλεηηθψλ ηερληθψλ. Ζ πξψηε είλαη κηα "ζπλέληεπμε" ζηελ νπνία έλα εηδηθεπκέλν άηνκν 

απνζπά πιεξνθνξίεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ρσξίο ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ, θαη ε 

δεχηεξε είλαη κηα "νκαδηθή ζπδήηεζε" ζηελ νπνία κηα ελδερνκέλσο εηεξνγελήο, αιιά 

πξνζεθηηθά επηιεγκέλε νκάδα αλζξψπσλ, ζπδεηά κηα ζεηξά ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ πνπ 

ηεο δίλνληαη (ULYSSES, WP-97-2).  

Ο ζθνπφο ησλ focus group είλαη λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ηδαληθά, ηηο 

αληηιήςεηο, ηηο αμίεο, ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ αλζξψπσλ γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη λα αλαθαιπθζνχλ πνιχηηκεο πηπρέο πνπ κπνξεί λα είλαη άγλσζηεο 

ζηνλ εξεπλεηή, κέζα ζε έλα “ραιαξφ” θαη εηξεληθφ πεξηβάιινλ. 

Γεληθά, ε κέζνδνο ησλ focus group είλαη ρξήζηκε: 
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 ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θχζεο θαη ηεο έληαζεο ησλ αλεζπρηψλ θαη ησλ αμηψλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν δήηεκα 

 ζηελ απφθηεζε κηαο γεληθήο ηδέαο ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ηεο θνηλήο γλψκεο, φηαλ 

δελ είλαη δπλαηή, ιφγσ ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο, κηα πιήξεο εμέηαζε ή έξεπλα  

 ζην λα γίλνπλ πιήξσο γλσζηέο νη αληηδξάζεηο θαη νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε 

ελδερφκελεο πξνθαηαξθηηθέο πξνηάζεηο ή επηινγέο  

 ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ 

πεξηβάιινπλ έλα ηδηαίηεξν δήηεκα ή κηα έλλνηα  

Ζ δνκή ησλ focus group  έρεη πνιιέο παξαιιαγέο θαη πξέπεη πάληα λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

αληίζηνηρεο πεξηζηάζεηο. Χζηφζν, ζπλήζσο ην πξψην βήκα ηεο δηαδηθαζίαο αθνξά ζην 

ζρεδηαζκφ ηεο κεζφδνπ:  

(i) ηελ επηινγή ησλ ζεκάησλ ζπδήηεζεο,  

(ii) ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ,  

(iii) ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ξφινπ ηεο νκάδαο,  

(iv) ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ,  

(v) ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο ησλ νκάδσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλεδξηάζεσλ,  

(vi) ηε ζχληαμε ελφο πξφρεηξνπ νδεγνχ, ν νπνίνο ζα ππνζηεξίμεη θαη ζα πξνζαλαηνιίζεη 

ηηο ζπδεηήζεηο θαη  

(vii) ηελ απφθαζε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ νη ζπδεηήζεηο πξφθεηηαη λα αλαιπζνχλ 

(θξαηψληαο ζεκεηψζεηο, κέζσ βίληεν ή αθνπζηηθήο θαηαγξαθήο).  

 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε εθαξκνγή ησλ ζπλεδξηάζεσλ. Πξφθεηηαη γηα νκαδηθέο 

ζπλεληεχμεηο ζηηο νπνίεο έλαο ππεχζπλνο γηα ηε ζπδήηεζε, ν ζπληνληζηήο, δηεπθνιχλεη ηε 

δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο θαη κηα κηθξή νκάδα αηφκσλ ζπδεηά ηα δεηήκαηα πνπ ζέηνληαη 

απφ απηφλ ηνλ ζπληνληζηή. Σν πην ζπρλά ρξεζηκνπνηεκέλν ζρήκα ηεο ηερληθήο ησλ focus 

groupπεξηιακβάλεη έμη έσο νθηψ ζπκκεηέρνληεο, έλαλ ζπληνληζηή θαη έλαλ βνεζφ, εάλ απηφ 

θξίλεηαη απαξαίηεην. Ο ζπληνληζηήο πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ αλάινγε εκπεηξία ζε ηερληθέο 

κηθξνχ αξηζκνχ αηφκσλ έηζη ψζηε λα κπνξεί λα θαηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ πειάηε (Toth F., 2001). Έλα focus group κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη ζπδεηήζεηο κφλν κηαο εκέξαο ή λα θαιχπηεη κηα πεξίνδν αξθεηψλ εκεξψλ. Μηα 

ζχλνδνο δηαξθεί πεξίπνπ κηάκηζε κε δχν ψξεο πνπ είλαη θαη ν απφιπηνο κέγηζηνο ρξφλνο. 

Ζ ζπδήηεζε εμειίζζεηαη κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη νπνίνη ζέηνπλ λέεο εξσηήζεηο θαζψο 

απαληνχλ ζηηο πξνεγνχκελεο. Ο ζπληνληζηήο θξαηά ηε ζπδήηεζε ζηνλ επηζπκεηφ δξφκν θαη 

ειέγρεη ην εχξνο ησλ αληηδξάζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, παξαθηλψληαο ηνπο λα δηεπξχλνπλ 

ηηο ζθέςεηο ηνπο εμεηάδνληαο ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ησλ ζεκάησλ. Ζ κνξθή ησλ ζπλφδσλ 

ησλ focus group κπνξεί λα πνηθίιεη, απφ ηελ απφθηεζε πιεξνθνξηψλ κέζσ 
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εξσηεκαηνινγίσλ έσο κηαο αλνηθηνχ ηχπνπ ζπδήηεζεο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ 

αθξηβήο κνξθή, πνπ ζα επηιεγεί θαζνξίδεηαη απφ ηε κειέηε, ηνπο ζηφρνπο, ην ρξνληθφ 

πιαίζην, ηνλ αξηζκφ θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Έπεηηα, ε επζχλε γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζην ζπληνληζηή. Χζηφζν, απηφ δελ είλαη 

θαζφινπ εχθνιε ππφζεζε αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θαιά πξνεηνηκαζκέλσλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ ζεκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα ηεζνχλ πξνο ζπδήηεζε. 

4.2.1 ρεδηαζκόο νκάδσλ εζηίαζεο 

Καθοριζμός ηοσ αριθμού ηων ζσμμεηετόνηων ανά ομάδα 

 

Καζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηε δηεμαγσγή κίαο απνδνηηθήο ζπδήηεζεο θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ 

νκάδσλ εζηίαζεο έρεη ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ θάζε νκάδαο. Ζ βηβιηνγξαθία (Krueger 

& Casey, 2000) αλαθέξεη ηα ηέζζεξα άηνκα σο ηνλ ειάρηζην αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ ζε θάζε 

νκάδα θαη ηα δψδεθα σο ην κέγηζην, ελψ ζεσξεί φηη ν βέιηηζηνο αξηζκφο πξέπεη λα είλαη ηα 

έμη κε νρηψ άηνκα (Bloor et al, 2001; Kruegerand Casey, 2000). Μία κηθξφηεξε νκάδα δίλεη 

ζε θάζε ζπκκεηέρνληα πεξηζζφηεξν ρξφλν λα εθθξάζεη ηηο απφςεηο θαη εκπεηξίεο ηνπ πάλσ 

ζην ζέκα (Morgan, 1996).Απηή ε δπλαηφηεηα ράλεηαη ζε κία κεγαιχηεξε νκάδα, αιιά απφ 

ηελ άιιε ζηεζπγθεθξηκέλε νκάδα δίλεηαη ε επθαηξία λα αθνπζηνχλ πεξηζζφηεξεο 

δηαθνξεηηθέο 

απφςεηο (Morgan, 1996) θαη παξέρεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν πινχζηα πιεξνθφξεζε.Δπίζεο, 

νη κηθξφηεξεο νκάδεο είλαη επθνιφηεξεο ζηε δηαρείξηζε απφ ην ζπληνληζηήθαη ελδείθλπληαη ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ πξέπεη λα κειεηεζνχλ θαη θαηαλνεζνχλ ηαζπλαηζζήκαηα ησλ αηφκσλ γηα 

ην ππφ κειέηε ζέκα (Morgan, 1996), φπσο ζπκβαίλεηθαη ζηελ παξνχζα έξεπλα. 

 

4.2.2 Καζνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ νκάδσλ 

 

Όπσο θαη ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ έηζη θαη ν αξηζκφο ησλ νκάδσλ εζηίαζεο εμαξηάηαη 

απφ ην ζθνπφ ηεο κειέηεο. Παξφια απηά ηνλ ηειηθφ ιφγν έρεη ν ξεπλεηήο. Έλαο θαλφλαο 

πνπ επηθξαηεί επξέσο είλαη φηη ν ηδαληθφο αξηζκφο είλαη εδηελέξγεηα ηεζζάξσλ έσο έμη 

νκάδσλ εζηίαζεο (Morgan, 1996). Μία άιιε δηαδεδνκέλε άπνςε αλαθέξεη φηη ν αξηζκφο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ πξέπεη λα ζηακαηάφηαλ αξρίζνπλ λα επαλαιακβάλνληαη νη απφςεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ, φηαλ δειαδή επέξρεηαη ν θνξεζκφο (saturation) θαη δελ παξάγεηαη λέα 

πιεξνθφξεζε γηα ην ππφκειέηεζέκα(Krueger and Casey, 2000). Ο παξαπάλσ θαλφλαο 

εθαξκφζηεθε θαηζηελ παξνχζα έξεπλα, κε απνηέιεζκα λα δηελεξγεζνχλ πέληε νκάδεο 

εζηίαζεο. 
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4.2.3 ηξαηνιόγεζε ζπκκεηερόλησλ – επηινγή δείγκαηνο 

 

ην ζηάδην ηεο ζηξαηνιφγεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηα δεηήκαηα πνπ ζπλήζσο απαζρνινχλ 

ηνλ εξεπλεηή είλαη θαηά πξψηνλ, εάλ ηα άηνκα πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλζηε ζπδήηεζε ζα 

γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο ή ζα έρνπλ επηιεγεί ηπραία θαη θαηάδεχηεξνλ, εάλ νη νκάδεο ζα είλαη 

νκνηνγελείο ή εηεξνγελείο. Βέβαηα, πξνθεηκέλνπ λααπνθαζίζεη θαλείο πνηνο ηχπνο νκάδαο 

είλαη πην θαηάιιεινο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ησλ νκάδσλ εζηίαζεο πξέπεη θαηαξρήλ 

λα ζθεθηεί ην ζέκα θαη ην ζθνπφ ηεο έξεπλάο ηνπ.Ξεθηλψληαο απφ ην πξώην θξηηήξην, λα 

αλαθεξζεί φηη ζπλήζσο ελδείθλπηαη ηαάηνκα κίαο νκάδαο λα είλαη άγλσζηα κεηαμχ ηνπο 

(Krueger and Casey, 2000), δειαδήλα επηιέγνληαη ηπραία. ηελ παξνχζα έξεπλα ε 

παξαπάλσ πξνυπφζεζε ηεξήζεθε ζηνβαζκφ πνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ. Παξφια απηά, ζηηο 

νκάδεο φπνπ ππήξραλ άηνκα γλσζηά κεηαμχ ηνπο παξαηεξήζεθε φηη ηα άηνκα απηά 

παξέθιηλαλ πην ζπρλά απφ ηελθχξηα ζπδήηεζε θαη μεθηλνχζαλ κία δηθνχ ηνπο ελδηαθέξνληνο 

θνπβέληα, ε νπνία ζπλήζσο ήηαλ άζρεηε κε ην ππφ κειέηε ζέκα. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα λα 

απνζπάηαη επξνζνρή θαη ε ζπγθέληξσζε ηφζν ηεο εξεπλήηξηαο φζν θαη ησλ ππφινηπσλ 

αηφκσλ θαη λα ρξνλνηξηβεί ε δηαδηθαζία. 

Απφ ηελ άιιε, φκσο, ζηηο νκάδεο πνπ ηα άηνκα γλσξίδνληαλ κεηαμχ ηνπο παξαηεξήζεθε θαη 

ην εμήο ζεηηθφ. Ζ ζπδήηεζε ελζαξξχλνληαλ πην εχθνια θαη ηα άηνκα έλησζαλ πην άλεηα λα 

κηιήζνπλ κπξνζηά ζηνπο γλσζηνχο ηνπο, θαζψο ππήξρεκία θπζηθή αιιειεπίδξαζε 

αλάκεζά ηνπο πνπ νθείινληαλ ζηε κεηαμχ ηνπο νηθεηφηεηα. Κάηη ηέηνην δε ζπλέβαηλε εχθνια 

ζηηο νκάδεο φπνπ ηα άηνκα δεγλσξίδνληαλ κεηαμχ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα παίξλεη 

παξαπάλσ ρξφλν ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλνηρηνχλ θαη λα εθθέξνπλ ηε γλψκε ηνπο δίρσο 

δηζηαθηηθφηεηαθαη ζπλερή παξφηξπλζε ζπκκεηνρήο ζηε ζπδήηεζε.Όζνλ αθνξά ζην δεύηεξν 

θξηηήξην πνπ ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηε ζχλζεζεκίαο νκάδαο ζρεηηθά κε ην αλ απηή πξέπεη 

λα παξνπζηάδεη νκνηνγέλεηα σο πξνο ηαραξαθηεξηζηηθά ησλ κειψλ ηεο ή κε, πξνηνχ 

απνθαζηζηεί θάηη ηέηνην πξέπεη θαηαξρήλ ν εξεπλεηήο λα αλαινγηζηεί νξηζκέλα πξάγκαηα. 

Σν θπξηφηεξν απφ φιαείλαη φηη ν ζθνπφο ησλ νκάδσλ εζηίαζεο δελ είλαη ε εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ αιιά ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ θαηαλφεζε, νχηε είλαη ε γελίθεπζε αιιά ε 

εζηίαζε ζηελ αιιεινπρία ησλ ηδεψλ φπσο παξνπζηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο 

θαηνχηε ηέινο είλαη ζθνπφο ηνπο λα θάλνπλ δειψζεηο αιιά λα δίλνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο γηαην 

πψο νη άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη κία θαηάζηαζε (Krueger and Casey, 2000). Οη νκάδεο 

εζηίαζεο ζρεδηάδνληαη γηα λα εθκαηεχνπλ ηελ πνηθηινκνξθία θαη πνηθηιία ζηα δεδνκέλα 

(Puchta and Potter, 2004), λα δηαθξίλνπλ ηηο ηάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη γηα ηνππφ ζπδήηεζε 

ζέκα ζε κία ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο, λα αλαγλσξίδνπλ ζπκπεξηθνξέοθαη φρη λα 

πνζνηηθνπνηεζνχλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπκβαίλνπλ απηέο θαη εκθαλίδνληαη ζε θάζε 

ππννκάδα θαη πιεζπζκφ. 
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Λακβάλνληαο ηα παξαπάλσ ππφςε, ε επηινγή ησλ αηφκσλ πνπ ζα ζπλζέζνπληελ θάζε 

νκάδα δε ζα πξέπεη λα είλαη εληειψο ηπραία, αιιά ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη θάπνην βαζκφ 

νκνηνγέλεηαο. Δμάιινπ, ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη απαξαίηεηε 

ε νκνηνγέλεηα κίαο νκάδαο (Krueger and Casey, 2000;Morgan, 1996). Ο πξώηνο ιόγνο είλαη 

ε επθνιία ζηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζχγθξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ απφςεσλ, πξέπεη απηνί νη 

δηαθνξεηηθνί ηχπνη ησλ ζπκκεηερφλησλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε μερσξηζηέο νκάδεο. Ο δεύηεξνο 

ιόγνο γηα ηνλ νπνίν πξνηηκάηαη ε νκνηνγέλεηα είλαη ε άλεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην λα 

κνηξαζηνχλ ηηο ζθέςεηο ηνπο ζε κία νηθεία νκάδα ε νπνία έρεηκία θνηλή βάζε αληίιεςεο θαη 

γλψζεο. Αληίζεηα, ζε κία εηεξνγελή νκάδα κπνξεί λαππάξμεη πξφβιεκα ζπλελλφεζεο 

κεηαμχ ηνπο θαη έηζη ηα άηνκα λα είλαη απξφζπκα λα αλνηρηνχλ ζηε ζπδήηεζε.Ο εξεπλεηήο 

γηα λα δεκηνπξγήζεη κία νκνηνγελή νκάδα ζα πξέπεη λα βαζηζηείζε νξηζκέλα θξηηήξηα. Σα 

θξηηήξηα απηά ζπλήζσο αθνξνχλ ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην επάγγεικα, ην επίπεδν 

κφξθσζεο, ηα πξνζσπηθά ή θνηλά ελδηαθέξνληα, ην γέλνο, ν πνιηηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, 

θ.α. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά θάπνηα νκνηνγελή θξηηήξηα επηινγήο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία (Durrenbergeretal, 1997; 

KruegerandCasey, 2000): 

• Ζιηθία: αλάινγα κε ην ζέκα ηεο κειέηεο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ειηθηαθά φξηα θαη θάζε 

νκάδα λα απνηειείηαη απφ άηνκα πνπ λα αλήθνπλζε απηά ηα φξηα. 

• Γέλνο: νκάδεο ρσξηζκέλεο απνθιεηζηηθά ζε άληξεο θαη γπλαίθεο. 

• Δθπαίδεπζε: νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα έρνπλ παξφκνην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν. 

• Δπάγγεικα: νκάδεο ρσξηζκέλεο ζε άηνκα ηνπ ίδηνπ επαγγέικαηνο. 

• Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: νκάδεο ρσξηζκέλεο ζε άηνκα πνπ έρνπλ ίδηα νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε, φπσο έγθπεο γπλαίθεο, αλχπαληξεο κεηέξεο,παληξεκέλνη, γνλείο, θηι. 

 

Κάπνηα απφ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ιήθζεθαλ ππφςε θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ πέληε νκάδεο εζηίαζεο ε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο απνηεινχληαλ απφ 

πέληε έσο εθηά άηνκα. Σν ηειηθφ ζχλνιν ησλ αηφκσλ ήηαλ 30 άηνκα θαη ησλ δχν θχισλ. 

Δπίζεο, νη νκάδεο δηαρσξίζηεθαλ κε βάζε ηα ειηθηαθά group ζε νκάδεο  γπλαηθψλ αιιά θαη 

ζε κηθηέο νκάδεο.Έηζη ε πξψηε νκάδα απνηεινχληαλ απφ 3 γπλαίθεο θαη 2 άλδξεο ειηθίαο 

25-29, ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη φινη είλαη άγακνη. Ζ δεχηεξε νκάδα απνηεινχληαλ απφ 

7 γπλαίθεο ειηθίαο 30-45, δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη φιεο είλαη 

έγγακεο. Ζ ηξίηε νκάδα απνηεινχληαλ απφ 3 γπλαίθεο θαη 4 άλδξεο ειηθίαο 35-50, 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε  3 άλδξεο πνπ είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη νη ππφινηπνη είλαη 

ηδησηηθνί ππάιιεινη θαη νη 2 απφ απηνχο είλαη άγακνη θαη νη 5 έγγακνη. Ζ ηέηαξηε νκάδα 

απνηεινχληαλ απφ 3 γπλαίθεο θαη 3 άλδξεο ειηθίαο 40-65, δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, νπνχ νη 3 είλαη ζπληαμηνχρνη θαη νη άιινη 3ηδησηηθνί ππάιιεινη θαη φινη είλαη 
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έγγακνη. Hπέκπηε νκάδα απνηεινχληαλ απφ 1 γπλαίθα θαη 4 άλδξεο ειηθίαο 18-25, 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη φινη είλαη θνηηεηέο θαη άγακνη. 

 

Οη δχν απφ ηηο πέληε νκάδεο απνηεινχληαλ απφ θνηηεηέο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη νη 

ππφινηπεο ηξεηο απφ εξγαδφκελνπο ζηνλ ηδσηηθφ ηνκέα, ζηνλ δεκφζην ηνκέα, νηθηαθά θαη 

ζπληαμηνχρνπο. Γχν απφ ηηο ηξεηο νκάδεο ησλθνηηεηψλ απνηεινχληαλ απφ θνηηεηέο θαη 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, κε εμεηδίθεπζε ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ  θαη γλψζεηοζε ζέκαηα 

κάξθεηηλγθ ππεξεζηψλ. Ο ιφγνο απηήο ηεο επηινγήο ήηαλ λα κπνξέζεη λα γίλεη κία ζχγθξηζε 

ησλ απφςεσλ απηψλ ησλ δχν νκάδσλ κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο πνπ πηζαλφηαηα δελ έρνπλ 

ηελ ίδηα θαηάξηηζε ζε ζέκαηα κάξθεηηλγθ θαη δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ θαη λα θαηαγξαθνχλκε 

απηφλ ηνλ ηξφπν νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εηδηθψλ θαη ηνπ ππφινηπνπ 

θνηλνχ. Μία αθφκε πξνυπφζεζε ήηαλ φια ηα άηνκα λα είλαη παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο, 

δηφηη ηαάηνκα απηά έρνπλ ζπλήζσο έλαλ βαζχηεξν θαη αλψηεξν ηξφπν ζθέςεο, θαζψο θαη 

θαιχηεξεο δεμηφηεηεο έθθξαζεο.Μία νκάδα εηδηθψλ ππήξρε θαη ζηηο ππφινηπεο δχν νκάδεο 

νη νπνίεο εθηφο απφ δχν άηνκα πνπ απαζρνινχληαη ζηα νηθηαθά θαη ηξεηο είλαη ζπληαμηνχρνη 

νη ππφινηπνη είλαη εξγαδφκελνη. ηελ νκάδα απηή ππήξραλ άηνκα θαη ησλ δχν θχισλ νη 

νπνίνη απαζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηνίθεζεο, ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ηεο 

εμππεξέηεζεο πειαηψλ γεληθφηεξα. Ζ ηξίηε νκάδα επηιέρζεθε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα 

άηνκα απηά είλαη θαηαλαισηέο πξνηφλησλ πνιπηειείαο θαη γεληθφηεξα πξνηφλησλ ιηαληθήο 

αγνξάο θαη άξα, ζπρλνί πειάηεο ησλ θαηαζηεκάησλ θνζκεκάησλ αιιά θαη γλψζηεο ησλ 

πεξηζζφηεξσλ brands ηεο αγνξάο.  

 

 

4.3 ηάδηα Έξεπλαο 

 

1ν ηάδην Έξεπλαο: Δξσηήζεηο Οκάδσλ Δζηίαζεο 

Οη ηέζζεξηο βαζηθνί ηχπνη εξσηήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα focusgroup είλαη νη εμήο: 

 Αλνηρηέο εξσηήζεηο (open-ended questions): Οη αλνηρηέο εξσηήζεηο αθήλνπλ 

ζηνλ εξσηψκελν πιήξε ειεπζεξία λα εθθξάζεη ηηο πξνηηκήζεηο, ηηο ζθέςεηο 

θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, νξγαλψλνληαο ηελ απάληεζε ηνπ φπσο εθείλνο ηελ 

ελλνεί. Με αλνηρηέο εξσηήζεηο είλαη δπλαηή ε πξνζέγγηζε αθφκα θαη ησλ πην 

ιεπηψλ ζεκάησλ. 

 Κιεηζηέο εξσηήζεηο (closed questions): Οη θιεηζηέο εξσηήζεηο παξέρνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο εηδηθέο ιεπηνκέξεηεο, δίλνπλ ζχληνκεο απαληήζεηο, απνζπνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο θαη εζηηάδνπλ θπξίσο ζην γεγνλφο θαη φρη ηφζν 

ζην ζπλαίζζεκα. 
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 Δηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο (probing questions): Οη δηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο 

ζθνπφ έρνπλ λα σζήζνπλ ηνλ εξσηψκελν λα εθθξάζεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ 

απφςεηο, ηα ζπλαηζζεκαηά ηνπθαη λα πξνάγνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε. 

 Δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο (clarifying questions):Οη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο 

ζθνπφ έρνπλ ν εξσηψκελνο λα γίλεη πην αθξηβήο, ζαθήο θαη επεμεγεκαηηθφο 

γχξσ απφ έλα ζέκα. 

 

2ν ηάδην Έξεπλαο: Photo-Elicitation 

Οξηζκόο θαη ζεκαζία ηεο κεζόδνπ photo-elicitation 

Ζ θσηνγξαθία έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε έξεπλεο δηάθνξσλ επηζηεκνληθψλπεδίσλ, φπσο είλαη 

ε θνηλσληνινγία, ε εθπαίδεπζε, ε αλζξσπνινγία θαη ην κάξθεηηλγθ (Taylor, 2002). Μία ηέηνηα 

έξεπλα είλαη θαη ην photo elicitation. Σν photo-elicitation είλαη κία κνξθή πνηνηηθήο έξεπλαο ε 

νπνία παξέρεη ηα κέζα γηα κία εθ βάζνπο θαηαλφεζε ησλ απφςεσλ θαη εκπεηξηψλ ησλ 

αλζξψπσλ, ησλ πηζηεχσ ηνπο θαη ηνπ πψο αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν ηνπο. Βαζίδεηαη ζηελ 

απιή ηδέα ηεοεηζαγσγήο θαη παξνπζίαζεο κίαο θσηνγξαθίαο, είηε απφ ηνλ εξεπλεηή είηε 

απφ ηνλ εξσηψκελν, θαηά ηε δηάξθεηα κίαο ζπλέληεπμεο (Harper, 2002).Παξφκνηα, νη 

Prosser θαη Schwartz (2004, p. 344) δίλνπλ ηνλ εμήο νξηζκφ γηαην photo-elicitation: «Είλαη ε 

ηνπνζέηεζε κίαο ή ελόο ζπλόινπ θσηνγξαθηώλ από ηνλεξεπλεηή νη νπνίεο έρνπλ επηιεγεί κε 

βάζε ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ αλάιπζε ηνπ ππόκειέηε ζέκαηνο θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη 

ζπγθεθξηκέλεο εηθόλεο ζα έρνπλ θάπνηαζεκαζία γηα ηνπο εξσηώκελνπο. Οη θσηνγξαθίεο 

παξνπζηάδνληαη ζε άηνκα ή νκάδεο αηόκσλ κε θύξην ζηόρν ηελ εμεξεύλεζε ησλ αμηώλ, ησλ 

πεπνηζήζεσλ, ησλ ζπκπεξηθνξώλ θαη ζηάζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ, αιιά θαη γηα λα θέξνπλ 

ζην λνπ αλακλήζεηο ή λα εμεξεπλήζνπλ ηε δπλακηθή ησλ νκάδσλ ή ησλ ζπζηεκάησλ». 

Οη θσηνγξαθίεο, γεληθά, κπνξεί λα απεηθνλίδνπλ πξφζσπα, αληηθείκελα,ζθεληθά, ηνπία, 

θαηαζηάζεηο, γεγνλφηα θαη νηηδήπνηε άιιν κπνξεί λα ζπιιάβεη νθσηνγξαθηθφο θαθφο κηαο 

κεραλήο. Οξηζκέλεο θνξέο, παξφια απηά, νη θσηνγξαθίεοκπνξεί λα είλαη θαη ζπκβνιηθέο. ε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε νη θσηνγξαθίεο είλαηζχκβνια, ηε ζεκαζία ησλ νπνίσλ θαιείηαη θαλείο 

λα εξκελεχζεη θαη λα εμεγήζεη (Norman, 1991). ηελ έξεπλα, νη θσηνγξαθίεο απφ κφλεο 

ηνπο είλαη ζπλήζσο αλεπαξθή εξγαιεία γηα λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Όηαλ 

φκσο ζπλδπάδνληαη κε άιια δεδνκέλα θαη πεγέο, ηφηε νη θσηνγξαθίεο κπνξνχλ 

λαβειηηψζνπλ ηελ πνηνηηθή έξεπλα. (Prosser, 1996). 

Σν ηειεπηαίν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλαθέξεηαη ζηελ ππνβνιή έθζεζεο ζρεηηθά κε ηηο 

ζπδεηήζεηο ηεο νκάδαο θαη ηελ αλάιπζε ζηελ νπνία απηέο ππεβιήζεζαλ. Ζ αλάιπζε 

δηεμάγεηαη απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ζεκεηψζεηο ή/θαη ζηα αξρεία πνπ 

θξαηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ παξνχζα κειέηε πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη 

ην ζπγθεθξηκέλν είδνο έξεπλαο ηνπ focus group. 
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3ν ηάδην Έξεπλαο: Αληηιεπηηθή ραξηνγξάθεζε (perceptualmap) 

Ο αληηιεπηηθφο ράξηεο ή αιιηψο ράξηεο αληίιεςεο απνηειεί κία δηαγξακκαηηθή ηερληθή ε 

νπνία πξνζπαζεί λα απνηππψζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ δπλεηηθψλ 

θαηαλαισηψλ ελφο πξντφληνο, ζε ζρέζε κε δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αιιά θαη ηνλ 

αληαγσληζκφ. Ο ράξηεο αληίιεςεο κπνξεί λα έρεη πνιιέο δηαζηάζεηο αιιά ην πην 

ζπλεζηζκέλν είλαη λα ηνπνζεηνχληαη ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ ηα δχν πην ζεκαληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο ή έζησ ην δεπγάξη απηφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ελδηαθέξεη 

πεξηζζφηεξν ηελ εθάζηνηε εηαηξεία. Μέζσ ηεο δηαγξακκαηηθήο απηήο απεηθφληζεο νη 

εηαηξείεο είλαη ζε ζέζε λα αληηιακβάλνληαη ηη εηθφλα έρνπλ νη θαηαλαισηέο γηα ηα πξντφληα 

ηνπο, λα εληνπίζνπλ «θελά» ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο πξντφλησλ θαη λα εληνπίζνπλ ηα 

δπλαηά ζεκεία ηνπο αιιά θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο. Πνιχ ζπρλά ε αληίιεςε ησλ θαηαλαισηψλ 

γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξντφληνο δηαθέξεη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη απηφ είλαη θάηη 

πνπ απαζρνιεί ηδηαίηεξα ηηο εηαηξείεο. 

 Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αληηιεπηηθήο ραξηνγξάθεζεο γηα ηα πξντφληα πνιπηειείαο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηα θνζκήκαηα θαη ηα αμεζνπάξθαη ηνπο βαζηθνχο αληαγσληζηέο 

ηεοδεκηνπξγήζεθαλ 5 δηαθνξεηηθνί ράξηεο αληίιεςεο νη νπνίνη αλαιχνληαη παξαθάησ. 

4.4 Πεδίν Δθαξκνγήο  Έξεπλαο 

 

Ο πην θνηλφο θαη δηαδεδνκέλνο ηξφπνο επηινγήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ νκάδα είλαη ε 

ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία. Ο ηξφπνο απηφο ζπλίζηαηαη ζηελ επηινγή απφ ηνλ εξεπλεηή 

πξνζψπσλ πνπ ζεσξεί φηη είλαη ραξαθηεξηζηηθά, ζρεηηθά κε ην ππφ έξεπλα αληηθείκελν θαη 

δελ εμαζθαιίδεη απζηεξά ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε ζρέζε κε έλαλ 

ζπλνιηθφ πιεζπζκφ. 

ε αξθεηέο φκσο πεξηπηψζεηο «ν ζηφρνο δελ είλαη ηφζν ε εμαζθάιηζε απζηεξήο 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο αιιά ε δηεξεχλεζε ππαξθηψλ ηάζεσλ κέζα απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε αηφκσλ πνπ παίδνπλ έλαλ απμεκέλν ξφιν ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο 

δηαδηθαζίεο». (Kitzinger, 1995). 

ηελ έξεπλα απηή ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 30 άηνκαειηθίαο απφ 25 έσο 65 εηψλ ηα νπνία 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ αλαιφγσο ζε πέληε (5) νκάδεο.Απφ ηα ηξηάληα άηνκα, ηα δεθαέμηάηνκα 

ήηαλ γπλαίθεο θαη ηα δεθαηέζζεξα άηνκα ήηαλ άλδξεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηάξζξσζε ησλ 

group ήηαλ ε εμήο: 
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 1°group: 3 γπλαίθεο & 2 άλδξεο 

Σν εχξνο ηεο ειηθίαο ησλ κειψλ, πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξψην groupείλαη 

25-29 εηψλ κε επίπεδν ζπνπδψλ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, επαγγεικαηηθή 

ηδηφηεηα ηδησηηθνί ππάιιεινη θαη νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε άγακνη. 

 

 2° group: 7 γπλαίθεο 

Σν εχξνο ειηθίαο ησλ κειψλ, πνπ ζπκκεηείραλ ζην δεχηεξν group είλαη 

30–45 εηψλ, κε επίπεδν ζπνπδψλδεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε έγγακνη. Ζ επαγγεικαηηθή 

ηδηφηεηα ησλ πέληε γπλαηθψλ απφ ην group είλαηηδησηηθνί ππάιιεινη θαη νη 

ππφινηπεο δπν αζρνινχληαη κε ηα νηθηαθά. 

 

 3°group: 3 γπλαίθεο & 4 άλδξεο 

Σν εχξνο ειηθίαο ησλ κειψλ, πνπ ζπκκεηείραλ ζην ηξίηνgroup είλαη 35-50 

εηψλ, κε επίπεδν ζπνπδψλ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ε νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε ησλ δπν εθ απηψλ είλαη άγακνη θαη νη ππφινηπνη 5 έγγακνη. Οη 

3 άληξεο απφ ην group είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη νη ππφινηπνη είλαη 

ηδησηηθνί ππάιιεινη. 

 

 4° group: 3 γπλαίθεο & 3 άλδξεο 

Σν εχξνο ειηθίαοησλ κειψλ, πνπ ζπκκεηείραλ ζην ηέηαξην group είλαη 40-

65 εηψλ, κε επίπεδν ζπνπδψλ δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε έγγακνη. Ζ επαγγεικαηηθή 

ηδηφηεηα ησλ 3 απφ ην group είλαη ζπληαμηνχρνη ελψ νη ππφινηπνη 3 

ηδησηηθνί ππάιιεινη. 

 

 5° group: 1γπλαίθα& 4 άλδξεο 

Σν εχξνο εξγαζίαο ησλ κειψλ, πνπ ζπκκεηείραλ ζην πέκπηνgroup είλαη 

18-25 εηψλ, κε επίπεδν ζπνπδψλ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε άγακνη. Σα κέιε απηήο ηεο νκάδαοείλαη θνηηεηέο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ αθνξά ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηηο νκάδεο 

εζηίαζεο (focus group) βαζίζηεθε ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο θαη 

ζπκπεξαίλνληαη ηα αθφινπζα: Οη εξσηεζέληεο νκάδεο εζηίαζεο (focus group) είλαη πέληε θαη 

νη ζεκαηηθνί άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο θηλήζεθε ε έξεπλα είλαη νη εμήο:  

5.1  Καηεγνξηνπνίεζε  θαη αλάιπζε ησλ εξσηήζεσλ 

5.1.1 Καηεγνξηνπνίεζε εξσηήζεσλ 

 

 Δξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ/πεξηγξαθηθέο 

Οη εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ/πεξηγξαθηθέο είλαη βαζηθέο ζηελ αξρή δηεμαγσγήο ησλ νκάδσλ 

εζηίαζεο δηφηη είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξηζηνχλ ηα άηνκα κεηαμχ ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ κηα 

νηθεηφηεηα. Δπίζεο, νη εξσηήζεηο απηέο απνηεινχλ ηε βάζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

δείγκαηνο ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα γίλεη ε νκαδνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα πεξαηηέξσ 

αμηνιφγεζε.Οη εξσηήζεηο πνπ έζεζε ν εξεπλεηήο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο είλαη νη εμήο: 

 Πσο ζε ιέλε; 

 Πφζν ρξνλψλ είζαη; 

 Πνπ εξγάδεζαη; 

 Δίζαη άγακνο /ε ή έγγακνο/ε; 

 Πνην είλαη ην εθπαηδεπηηθφ ζνπ ππφβαζξν; 

 

 Δξσηήζεηο αγνξάο θνζκήκαηνο θαη πιεξνθνξηαθέο 

Οη εξσηήζεηο απηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνλ εξεπλεηή πξνθεηκέλνπ λα αληιήζεη 

πιεξνθνξίεο απφ ηνπο εξσηεζέληεο ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο θαη ηηο επηινγέο ηνπο ζε 

αγνξέο θνζκεκάησλ θαη αμεζνπάξ κφδαο. Οη εξσηήζεηο πνπ έζεζε ν εξεπλεηήο ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο είλαη νη εμήο: 

 Φσλίδεηε θνζκήκαηα θαη γεληθά αμεζνπάξ κφδαο; 

 Πνηα είλαη ηα αγαπεκέλα ζνπ luxuryfashionbrands; 

 Φσλίδεηε ζπλήζσο ζε ζπλνηθηαθά καγαδηά ή ζε γλσζηά brands; 
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 Δξσηήζεηο αλνηρηνύ ηύπνπ θαη δηεξεπλεηηθέο 

Οη εξσηήζεηο απηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνλ εξεπλεηή πξνθεηκέλνπ λα αληιήζεη 

πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο απφ ηνπο εξσηεζέληεο, λα αηηηνινγήζεη θαη λα εκβαζχλεη ζηηο 

αγνξαζηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο.  

 Σν θφζκεκα θαη ην αμεζνπάξ είλαη αλαπφζπαζηα θνκκάηηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ζαο; 

 Πνηνο είλαη ν ξφινο ησλ θνζκεκάησλ θαη ησλ αμεζνπάξ γηα εζάο; 

Αλαλεψλεη ηε δηάζεζε ζαο; Σα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ρξεζηηθφ 

θπξίσο ζθνπφ; 

 Πφηε ςσλίδεηε; Δλ φςεη ενξηψλ; Γηα ηαμίδη; Γηα δψξν; Γηα πνηα 

άιιε πεξίζηαζε; 

 

 Δξσηήζεηο Folli Follie 

Οη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε Folli Follie είλαη δηαρσξηζκέλεο ζε αλνηρηνχ ηχπνπ, 

δηεξεπλεηηθέο θαη εξσηήζεηο γλψκεο. Οη εξσηήζεηο απηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνλ 

εξεπλεηή πξνθεηκέλνπ λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο απφ ηνπο εξσηεζέληεο ζε φηη έρεη λα θάλεη 

κε ηελ άπνςε ηνπο θαη ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ γηα ην brand Folli Follie, ηηο αγνξαζηηθέο ηνπο 

ζπλήζεηεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηνληαη ή αηζζάλνληαη γηα ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο. 

 Αλνηρηνύ ηύπνπ θαη Γηεξεπλεηηθέο 

 Πνηεο ιέμεηο πεξηγξάθνπλ θαιχηεξα ηo Folli Follie brand; 

 Πφηε ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ αγνξάζαηε θάηη απφ ηα Folli Follie; 

 Έρεηε ζπγθεθξηκέλα θαηαζηήκαηα πνπ ςσλίδεηε ηα πξνηφληα ηεο Folli 

Follie; 

 Δίζαη εμνηθεησκέλνο/ε κε ηε ζεηξά πξντφλησλ ηεο Folli Follie; 

 Έρεηε παξαηεξήζεη αιιαγέο ζηε Folli Follie; 

 θεπηφκελνο/ε έλα θαηάζηεκα ηεο Folli Follie πνην θξνχην ζνπ 

έξρεηαη ζην κπαιφ; Γηαηί; 

 

 Δξσηήζεηο γλώκεο 

 Πνηεο είλαη νη εληππψζεηο ζνπ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Folli Follie; 

 Πνηεο είλαη νη ζθέςεηο ζνπ ζρεηηθά κε ηα Folli Follie ηελ εκέξα ηνπ 

Αγ. Βαιεληίλνπ; 

 Πψο αληηιακβάλεζαη ην θνκκάηη ηνπ marketing ηεο Folli Follie; 
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 Αλ ηα θαηαζηήκαηα ηεο Folli Follie ήηαλ εζνπνηφο πνηνο/νηα ζα 

ήηαλ; Γηαηί; 

5.1.2 Αλάιπζε ησλ εξσηήζεσλ 

 

Ξεθηλψληαο κε ηελ αλάιπζε ησλ εξσηήζεσλ ησλ νκάδσλ εζηίαζεο είλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαθεξζεί φηη πξνθεηκέλνπ λα ζπθξνηεζνχλ νη νκάδεο εζηίαζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ πέληε 

ζπλαληήζεηο κε θάζε κηα νκάδα μερσξηζηά. Όιεο νη ζπλαληήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ εκέξα 

Κπξηαθή γηα λα επηηεπρζεί ε δηαζεζηκφηεηα θαη ε ζπκκεηνρή φισλ ζηελ έξεπλα.  

Όιεο νη ζπλαληήζεηο έιαβαλ κέξνο ζην πξνζσπηθφ ρψξν ηεο εξεπλήηξηαο θαη ζπληνλίζηξηαο 

ηεο νκάδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηξαπεδαξία ηνπ ζπηηηνχ φπνπ ππήξρε έλα κεγάιν 

ζηξνγγπιφ ηξαπέδη θαη ε δηάξθεηα θάζε focus groupήηαλ 1,5 κε 2 ψξεο. Ο ιφγνο πνπ 

ζπλίζηαηαη ην ζηξνγγπιφ ηξαπέδη είλαη πξψηνλ, γηα λα έρνπλ φινη νη ζπλνκηιεηέο ηελ ίδηα 

απφζηαζε απφ ην καγλεηφθσλν θαη δεχηεξνλ, γηα λα κε δίλεηαη ε εληχπσζε φηη θάπνηα 

άηνκα ή ν ζπληνληζηήο θαζνδεγνχλ ηε ζπδήηεζε κε ην λα ηνπνζεηνχληαη ζηελ θεθαιή ηνπ 

ηξαπεδηνχ. ε θάζε πεξίπησζε, ε εξεπλήηξηα θξφληηζε νη ζπκκεηέρνληεο λα ληψζνπλ 

αζθαιείο θαη ήξεκνη θαη λα επηθξαηεί εζπρία ζην ρψξν. Δπίζεο, θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ  

focus group ππήξρε θαη ε βνεζφο ηεο νκάδαο, ε νπνία δξνχζε ππνζηεξηθηηθά θαη 

ζπκπιήξσκαηηθα φπνπ έθξηλε εθείλε φηη ήηαλ αλαγθαίν. 

Ακέζσο κεηά ε εξεπλήηξηα καδί κε ηε βνεζφ ηεο πεξηέγξαςαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηε 

δηαδηθαζία ησλ νκάδσλ εζηίαζεο  θαη ηνλ ξφιν ηνπ ζπληνληζηή θαη ηνπ βνεζνχ, ελψ επίζεο 

ηνπο δίλεηαη θάπνηα ζηνηρεηψδε πιεξνθνξία γηα ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο, ρσξίο φκσο πνιιέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη αλάιπζε, δηφηη απηά πνπ ζα εηπσζνχλ πξηλ ηε ζπδήηεζε κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Με ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο νη 

ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα πνχλε ην νλνκά ηνπο θαη κεξηθά ιφγηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Απηφ 

βνεζά ηα άηνκα ζην λα γλσξηζηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη λα αξρίδνπλ λα απνθηνχλ νηθεηφηεηα, 

ελψ θαηά ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα βνεζήζεη ηελ εξεπλήηξηα ζην λα ζπλδέζεη ηελ 

θάζε θσλή πνπ αθνχγεηαη ζην καγλεηφθσλν κε ην αληίζηνηρν φλνκα. 

Όζν αθνξά ζην θνκκάηη ηεο ζπδήηεζεο απηά πνπ πξέπεη λα πξνζέμεη έλαο ζπληνληζηήο θαη 

ηα νπνία ιήθζεθαλ ππφςε θαη ζηελ παξνχζα δηεμαγσγή ησλ νκάδσλ εζηίαζεο είλαη λα κελ 

αθήλεη ηελ νκάδα λα μεθεχγεη απφ ην ζέκα, λα δίλεη εμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηηο εξσηήζεηο ζε 

βαζκφ πνπ λα κελ επεξεαζηεί ε ζπδήηεζε, δειαδή λα κελ θαηεπζχλεη, αιιά λα ηελ αθήλεη 

λα εμειηρζεί θαη λα ηελ παξαθνινπζεί θαη απιά λα ηελ ηξνθνδνηεί φηαλ είλαη απαξαίηεην κε 

εξσηήζεηο απφ ηνλ νδεγφ ζπδήηεζεο, ελψ παξάιιεια λα παξνηξχλεη ηνπο πην ιηγνκίιεηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, θαζψο είλαη απαξαίηεην φινη λα ζπκβάιινπλ ζηελ θνπβέληα θαη λα 

απνθεπρζεί ε επηθξάηεζε κηαο άπνςεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε focus group ε 
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εξεπλήηξηα επηθχιαζζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κηα κηθξή έθπιεμε γηα ηνλ ρξφλν πνπ δηέζεζαλ 

θαη γηα ηελ γεληθφηεξε ζπκκεηνρή ηνπο. ηνπο άληξεο ησλ νκάδαο πξνζέθεξε κηα ζήθε Folli 

Follie γηα ηηο θάξηεο ηνπο θαη ζηηο γπλαίθεο ησλ νκάδσλ κηα shopping bag ηεο FolliFollieγηα 

ηηο αγνξέο ηνπο. 

 

 

Δώξν αληξώλ (ζήθε θαξηώλ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δώξν γπλαηθώλ (shoppingbag) 
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Μεηά ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ αξηζκνχ ησλ νκάδσλ εζηίαζεο ε εξεπλήηξηα έρεη 

ζπγθεληξψζεη θάπνην πιηθφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα εμεηάζεη θαη λα αλαιχζεη γηα λα βγάιεη 

ζπκπεξάζκαηα. Απηή ε δηαδηθαζία ζα επηηεπρζεί κέζσ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ αλάιπζεο 

φπσο είλαη θαη ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. 

Οη γπλαηθεο πνπ αλήθνπλ ζην target group 25-29 απάληεζαλ φηη αγνξάδνπλ θνζκήκαηα θαη 

θπξίσο θνιηέ θαη δαρηπιίδηα. Δπίζεο καοαλέθεξαλ φηη ςσλίδνπλ θαη θνξάλε ζθνπιαξίθηα 

πεξηζζφηεξν ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. 

Οη γπλαίθεο πνπ αλήθνπλ ζην target group 30-45 απάληεζαλ φηη αγνξάδνπλ πην ζπρλά 

ηζάληεο, ξνιφγηα θαη θνιηέ θαζψο είλαη πξνηφληα πνπ θνξάλε ζρεδφλ θαζεκεξηλά θαη ηνπο 

αξέζεη λα ηα αλαλεψλνπλ θαη λα ηα ζπλδηάδνπλ αλάινγα κε ην ληπζηκφ ηνπο.  

Οη γπλαίθεο πνπ αλήθνπλ ζην target group 35-50 απάληεζαλ φηη ηνπο αξέζεη λα ςσλίδνπλ 

θπξίσο πνξηνθφιηα, ζθνπιαξίθηα, δαρηπιίδηα θαη ηζάληεο. Όπσο αλέθεξαλ επεηδή ην 

πνξηνθφιη ην ρξεζηκνπνηνχλ ζε θαζεκεξηλή βάζε είλαη θάηη ην νπνίν μεθηίδεη πην ζχληνκα 

νπφηε πξνβαίλνπλ πην ζπρλά ζε αγνξά λένπ.  

Οη γπλαίθεο πνπ αλήθνπλ ζηνtarget group 40-65 απάληεζαλ φηη αγνξάδνπλ θπξίσο  βξαρηφιη, 

θνιηέ, ζθνπιαξίθηα θαη ηζάληεο. Καζψο θάπνηεο γπλαίθεο απηήο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 

εξγάδνληαη ζηνλ ρψξν ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ είλαη βαζηθφ θνκκάηη γηα απηέο λα είλαη 

πεξηπνηεκέλεο θαη λα θνξάλε φκνξθα θνζκήκαηα.  

Οη γπλαίθεο πνπ αλήθνπλ ζην target group 18-25 απάληεζαλ φηη αγνξάδνπλ πνιχ ζπρλά 

ξνιφη, θνιηέ, δαρηπιίδηα θαη ηζάληεο ζε πην αξαηή βάζε. Έρνπλ θεηίρ κε ηα ξνιφγηα θαη ως 

θνηηήηξηεο είλαη ζεκαληθφ εξγαιείν γηα απηέο ην ξνιφη γηαηί πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ ηελ 

ψξα ζπρλά.  Δπίζεο ζέινπλ λα αλαλεψλνπλ ζπρλά ην ξνιφη ηνπο θαη ηνπο αξέζεη λα 

αθνινπζνχλ ηηο ηειεπηαίεο ηάζεηο ηεο κφδαο θαη ηα πξφηππα ηεο κφδαο θαη γεληθφηεξα λα 

βξίζθνληαη έλα βήκα κπξνζηά απφ ηηο ππφινηπνπο ζπκθνηηήηξηεο θαη θίιεο.  

Οη άληξεο πνπ αλήθνπλ ζην target group 25-29 απάλεζαλ φηη αγνξάδνπλ γηα ηνπο εαπηνχο 

ηνπο  ξνιφη, βξαρηφιηα θαη γηα ηελ κεηέξα ηνπο, ηελ αδεξθή ηνπο ή γηα ηε ζρέζε ηνπο θπξίσο 

θάπνην ζεη απφ θνιηέ θαη ζθνπιαξίθηα ή βξαρηφιη. Όπσο αλέθεξαλ ηνπο εμππεξεηεί πνιχ λα 

βιέπνπλ ζε βηηξίλα θαηαζηήκαηνο έηνηκεο ιχζεηο δψξνπ φπσο θάπνην  ζεη θνζκεκάησλ ή 

λα ηνπο θαηεπζχλεη ε πσιήηξηα κε βάζε ην ζηπι πνπ πεξηγξάθνπλ γηαηί είλαη αξθεηά 

αλαπνθάζηζηνη θαη δελ ληψζνπλ ζηγνπξηά ζην λα επηιέμνπλ κφλνη ηνπο. 

Οη άληξεο πνπ αλήθνπλ ζην target group 35-50 αγνξάδνπλ γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο θπξίσο 

ξνιφη, καληθεηφθνπκπα θαη πνξηνθφιη. Οη  έγγακνη άληξεο ηνπ group πξνηηκνχλ λα 
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αγνξάδνπλ γηα ηηο γπλαίθεο ηνπο θάπνην δαρηπιίδη, θνιηέ ή ηζάληα θαη επεηδή φπσο αλέθεξαλ 

ππάξρεη κεγάιε νηθεηφηεηα κεηαμχ ηνπο, νη γπλαίθεο ηνπο ηνπο ιέλε ζπλήζσο ηη ρξεηάδνληαη 

αθξηβψο θαη έηζη δελ είλαη δχζθνιν γηα απηνχο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ αγνξά. 

Οη άληξεο πνπ αλήθνπλ ζην target group 40-65 αγνξάδνπλ γηα ηνπο επαηνχο ηνπο θπξίσο 

ξνιφη. Γηα ηηο γπλαίθεο ηνπο πξνηηκνχλ λα αγνξάδνπλ θνιηέ θαη βξαρηφιη πνπ γλσξίδνπλ φηη 

είλαη δηαρξνληθφ θαη θιαζηθφ πνπ ζίγνπξα ζα ηηο θάλεη ραξνχκελεο. 

Οη άληξεο πνπ αλήθνπλ ζην target group 18-25  αγνξάδνπλ γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο ξνιφη θαη 

βξαρηφιηα. ε πεξίπησζε πνπ ζέινπλ λα αγνξάζνπλ θάπνην δψξν ζε κηα θίιε ηνπο 

πξνηηκνχλ έλα θνιηέ ή θάπνην δηαθξηηηθφ βξαρηφιη. 

 

Δξώηεζε 1: Φσλίδεηε θνζκήκαηα θαη γεληθά αμεζνπάξ κόδαο; 

Αλαθνξηθά κε ην εάλ ςσλίδνπλ θνζκήκαηα θαη αμεζνπάξ κφδαο νη απαληήζεηο πνπ ιάβακε 

πνηθίιινπλ. Οη γπλαίθεο θαη ησλ πέληε groupδίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζην θνιηέ θαη απνηειεί 

ηε βαζηθή ηνπο αγνξά. Δλ ζπλερεία νη γπλαίθεο πνπ αλήθνπλ ζε κηθξφηεξε ειηθηαθή νκάδα 

πξνηηκνχλ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηελ αγνξά ξνινγηνχ, θνιηέ θαη δαρηπιηδηνχ. Μία κηθξή 

θαηεγνξία γπλαηθψλ επηιέγνπλ ηα αμεζνπάξ κφδαο φπσο ηζάληα, πνξηνθφιη, γπαιηά ειίνπ, 

παζκίλα θαη κπξειφθ. Απφ απηά νη γπλαίθεο αγνξάδνπλ ζπρλφηεξα πνξηνθφιη θαη ηζάληα 

θαζψο είλαη είδε θαζεκεξηλήο ρξήζεο θαη αλαδεηθλχνπλ ην ζηπι ηεο εκθάληζεο ηεο θάζε 

γπλαίθαο.   

Δλ αληηζέζεη φινη νη άληξεο ησλ group ςσλίδνπλ ζίγνπξα  ξνιφη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαζψο 

απνηειεί ην επηθξαηέζηεξν αλδξηθφ θφζκεκα θαη αλαδεηθλχεη ηελ εκθάληζε θαη ην ζηπι ηνπο 

ελψ έλαο κηθξφηεξνο αξηζκφο αληξψλ επηιέγεη λα ην ζπλδηάζεη κε έλα επηπιένλ αμεζνπάξ 

ρεηξφο φπσο δεξκάηηλν βξαρηφιη. Όηαλ πξφθεηηαη γηα δψξν θαη ηδίσο γηα γπλαίθα νη άλδξεο 

επηιέγνπλθπξίσο θφζκεκα θαη φρη αμεζνπάξ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαοθνιηέ ή θάπνην ζεη 

απφ ζθνπιαξίθηα ή θαη βξαρηφιη . 

πγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο πνπ ιάβακε αλά θχιν είλαη: 

Γπλαίθεο: 

‹‹Κνζκήκαηα››. 

‹‹Κνζκήκαηα κφλν!››. 

‹‹Φσλίδσ θπξίσο θνιηέ θαη δαρηπιίδηα››. 

‹‹Ρνιφγηα››. 
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‹‹Πνξηνθφιη θαη ηζάληεο αιιά πην ζπάληα πηα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο››. 

Άληξεο: 

‹‹Ρνιφη››. 

‹‹Ρνιφγηα. Έρσ κεγάιε πνηθηιία απφ ξνιφγηα››. 

‹‹πλήζσο ξνιφη θαη βξαρηφιη θαη ηα ζπλδπάδσ καδί››. 

‹‹Γηα δψξν αγνξάδσ θνιηέ θπξίσο››. 

‹‹Δγψ γηα δψξν αγνξάδσ ζπλήζσο θάπνην ζεη απφ θνιηέ, ζθνπιαξίθηα ή θαη βξαρηφιη››. 

 

Δξώηεζε 2: Σν θόζκεκα θαη ην αμεζνπάξ είλαη αλαπόζπαζηα θνκκάηηα ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο ζαο; 

Αλαθνξηθά κε ην αλ ην θφζκεκα θαη ην αμεζνπάξ είλαη αλαπφζπαζηα θνκκάηηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο φιεο νη γπλαίθεο ησλ group ηα ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθά θαζψο δελ 

κπνξνχλ λα θαληαζηνχλ ηελθαζεκεξηλφηεηα ηνπο ρσξίο απηά θαη φπσο αλέθεξαλ είλαη ζέκα 

γνήηξνπ αιιά θαη αλχςσζεο ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο δηαζεζήο ηνπο.Τπάξρνπλ ειάρηζηεο 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ ζεσξνχλ ηα θνζκήκαηα θαη ηα αμεζνπάξ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο θαζψο δελ ηνπο εμππεξεηνχλ νχηε ηνπο πξνζδίδνπλ θάπνην επηπιένλ 

ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ θαζεκεξηλή εκθαληζή ηνπο θαη ηα επηιέγνπλ κφλν ζε ηδηαίηεξεο 

πεξηζηάζεηο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη άληξεο δελ ηα ζεσξνχλ ηφζν ζεκαληηθά θαη αλαγθαία ζηελ 

θαζεκεξηλνηεηά ηνπο εθηφο απφ θάπνηνπο πνπ αλέθεξαλ φηη δελ κπνξνχλ ρσξίο ην ξνιφη θαη 

ην πνξηνθφιη ηνπο. Απηνί αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία αλδξψλ πνπ εξγάδνληα σο ηδησηηθνί 

ππάιιεινη  θαη ε εκθαληζε ηνπο επηβάιιεη έλα πην πξνζεγκέλν ζηπι θαη ην ξνιφη γηα απηνχο 

απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη θαη ηαπηφρξνλα νινθιεξψλεη ην ληπζηκφ ηνπο. 

πγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο πνπ ιάβακε αλά θχιν είλαη: 

Γπλαίθεο: 

‹‹Φπζηθά θαη είλαη, ρσξίο ην ξνιφη κνπ δελ πάσ πνπζελά››. 

‹‹Σν θνιηέ κνπ δελ ην απνρσξίδνκαη πνηέ. Δίλαη ην γνχξη κνπ››. 

‹‹Ναη. Υσξίο ηα δαρηπιίδηα κνπ ληψζσ φηη θάηη ιείπεη απφ πάλσ κνπ››. 
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‹‹Πξηλ βγσ απφ ην ζπίηη κνπ ε ηζάληα θαη ην πνξηνθφιη κνπ είλαη ηα δχν θνκκάηηα πνπ δελ 

ιείπνπλ πνηέ απφ πάλσ κνπ››. 

‹‹Όρη. Κνζκήκαηα πηα θνξάσ κφλν σο θαιεζκέλε ζε θάπνηα εηδηθή πεξίζηαζε››. 

‹‹Όρη γηαηί θνβάκαη κελ ηα ράζσ θαη δελ κε βνιεχνπλ πηα››. 

Άληξεο: 

‹‹Αλαπφζπαζην θνκκάηη γηα εκέλα είλαη κφλν ην ξνιφη κνπ θαη ην πνξηνθφιη κνπ››. 

‹‹Σν ξνιφη κνπ κφλν! ››. 

 

Δξώηεζε 3: Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ θνζκεκάησλ θαη ησλ αμεζνπάξ γηα εζάο; 

Αλαλεώλεη ηε δηάζεζε ζαο;Σα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ρξεζηηθό θπξίσο ζθνπό; 

Αλαθνξηθά κε ην ξφιν ησλ θνζκεκάησλ θαη ησλ αμεζνπάξ ζηε δσή ηνπο νη γπλαίθεο ησλ 

groupζπκθσλνχλ φηη ηα θνζκήκαηα θαη ηα αμεζνπάξ κφδαο αλαλεψλνπλ ηελδηάζεζή ηνπο 

θαη γεληθφηεξα παίδνπλ θαηαιπηηθφ θαη ζεηηθφ ξφιν ζηελ αλχςσζε ηεο  ςπρνινγία ηνπο. 

Δπίζεο θάπνηεο γπλαίθεο ζεσξνχλείλαη θαη ζέκα γνήηξνπ θαζψο πηζηεχνπλ φηη εηδηθά ην 

θφζκεκα είλαη έλα έξγν ηέρλεο πνπ απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα ζπκβνιίδεη ηνλ 

πινχην, ηε δχλακε, ηελ νκνξθηά θαη πηζηεχνπλ φηη είλαη έλα πξψην δείγκα ψζηε λα 

εθθξάζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζθέθηνληαη.Έλα άιιν κεξίδην γπλαηθψλ αλαθέξνπλ φηη 

θνξψληαο θνζκήκαηα αηζζάλνληαη φηη ην ληπζηκφ ηνπο είλαη  πην νινθιεξσκέλν ελψ άιιεο 

γπλαίθεο δελ απνρσξίδνληαη ηα αμεζνπάξ ηνπο φπσο ην πνξηνθφιη θαη ηελ ηζάληα ηνπο ηα 

νπνία γηα απηέο δηαδξακαηίδνπλ θαζαξά ρξεζηηθφ ξφιν ζηελ θαζεκεξηλνηεηά ηνπο. Απφ ηελ 

άιιε έλαο κηθξφο αξηζκφο γπλαηθψλ δελ ζεσξνχλ ηα θνζκήκαηα θαη ηα αμεζνπάξ 

απαξαίηεηα θαη αλαγθαία ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαζψο επηιέγνπλ λα ληχλνληαη πην 

αζιεηηθά θαη πξφρεηξα. 

Οη άληξεο απφ ηελ άιιε πιεπξά αλαθέξνπλ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο φηη δίλνπλ ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζην ξνιφη, ζην βξαρηφιη θαη ηα καληθεηφθνπκπα αθνχ ιφγσ δνπιεηάο είλαη 

αλαπφζπαζηα θνκκάηηα γηα εθείλνπο θαη νινθιεξψλνπλ ηελ εηθφλα ηνπο. Έλαο κηθξφο 

αξηζκφο αληξψλ ππνζηεξίδεη φηη ην πνξηνθφιη απνηειεί αλαγθαίν αμεζνπάξ γηα ηελ 

θαζεκεξηλνηεηά ηνπο. 

πγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο πνπ ιάβακε αλά θχιν είλαη: 

Γπλαίθεο: 

‹‹Όηαλ ςσλίδσ αιιάδεη ε δηάζεζε κνπ››. 
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‹‹Ο ξφινο ηνπ είλαη βαζηθφο γηαηί πξνζζέηνπλ κηα επηπιένλ αμία ζε θάζε κνπ εκθάληζε››. 

‹‹Φνξψληαο ηα ζθνπιαξίθηα κνπ ληψζσ πην φκνξθε››. 

‹‹Με ηα θνζκήκαηα ληψζσ φηη ην ληχζηκν κνπ είλαη πην νινθιεξσκέλν››. 

‹‹Γελ κπνξψ λα θαληαζηψ ηε δσή κνπ ρσξίο ηελ ηζάληα κνπ ηελ νπνία έρσ έδσ θαη 8 

ρξφληα θαη ηελ έρσ ιηψζεη!!››. 

‹‹Γελ ππάξρεη πεξίπησζε λα βγσ απφ ην ζπίηη ρσξίο λα πάξσ καδί κνπ ην πνξηνθφιη θαη 

ηελ ηζάληα κνπ!››. 

‹‹Όπνηε αγνξάδσ έλα θφζκεκα αλεβαίλεη ε ςπρνινγία κνπ››. 

‹‹Δπεηδή θπξίσο ληχλνκαη πην casual δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθά γηα εκέλα››. 

Άληξεο: 

‹‹Υσξίο ην ξνιφη κνπ ζα αξγνχζα ζηα επαγγεικαηηθά κνπ ξαληεβνχ››. 

‹‹Λφγσ δνπιεηάο θνξάσ θαζεκεξηλά πνπθάκηζα θαη ηα καληθεηφθνπκπα ζπκπιεξψλνπλ ην 

ληχζηκν››. 

‹‹ Υσξίο ην ξνιφη κνπ ράλσ ηελ αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ θαη δελ κπνξψ λα ιεηηνπξγήζσ››. 

‹‹Σν ξνιφη κνπ θαη ηα βξαρηφιηα κνπ είλαη ζεκαληηθά γηα εκέλα αθνχ νινθιεξψλνπλ ηελ 

εκθαληζή κνπ››. 

‹‹Αλαγθαίν γηα εκέλα είλαη κφλν ην πνξηνθφιη››. 

 

Δξώηεζε 4: Πνηα είλαη ηα αγαπεκέλα ζνπ luxury fashion brands; 

Αλαθνξηθά κε ην πνηα είλαη ηα αγαπεκέλα ηνπο luxury fashion brands νη γπλαίθεο ησλ group 

αλαθέξνπλ δηάθνξα brands θαη θάπνηεο απφ απηέο έδεημαλ ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζεθάπνηα 

απφ απηά. Ζ πιεηνςεθία ησλ γπλαηθψλ ησλ group απάληεζε ηε Folli Follie θαζψο ζεσξεί φηη 

ην ζπγθεθξηκέλν brand πξνζθέξεη κηα επξεία γθάκα πξνηφλησλ πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο 

ηεο ζχγρξνλεο γπλαίθαο πξνζθεξνληάο ηεο αξθεηέο επηινγέο ελψ άιιεο απάληεζαλ πάιη ηε 

Folli Follie αιιά γηα ην ιφγν φηη δηαθεκίδεηαη θαη πξνβάιιεηαη ζε γλσζηή κεζεκεξηαλή 

εθπνκπή. Άιιεο γπλαίθεο απάληεζαλ κε ζεηξά ηηο εηαηξείεο Anna Maria Mazaraki γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζρέδηα ησλ θνζκεκάησλ ηεο θαη γηα ηα ηδηαίηεξα αμεζνπάξ ηεο, ηελ 

Swarovski γηα ηα πεξηδήηεηα βξαρηφιηα ηεο αιιά θαη γηα ηα μερσξηζηά θξπζηάιιηλα 

δηαθνζκεηηθά αληηθεηκελά ηεο. πλέρεηα έρνπλ εPandora γηα ηα αζεκέληα βξαρηφιηα ηεο, ε Li-

la-lo γηα ηα ρξπζά θνζκεκαηά ηεο θαη ηα πνιπηειή κεληαγηφλ ηεο, ε Loisir θπξίσο γηα ηα 
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βξαρηφιηα ηεο θαη ην γεγνλφο φηη απεπζχλνληαη ζε δηάθνξεο ειηθηαθέο νκάδεο. Έπεηηα νη 

γπλαίθεο ησλ group απάληεζαλ ηελ Jools γηαηί ζεσξνχλ φηη ε ζρέζε ηηκήο θαη πνηφηεηαο είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή θαη ηνπο αξέζεη πνπ απεπζχλνληαη θαη ζε πην λελαηθφ θνηλφ. Σέινο νη γπλαίθεο 

αλαθέξνπλ ηελ Oxette γηαηί γηα εθείλεο μερσξίδεη γηα ηελ πξσηνηππία ησλ ζρεδίσλ ηεο θαη ηα 

μερσξηζηά θνζκεκαηά ηεο. 

Δλ αληηζέζεηνη άληξεο ησλ groupνκφθσλα απάληεζαλ έλα ζπγθεθξηκέλν brand θαη απηφ είλαη 

ε  εηαηξεία  Folli Follie γηα ην γεγνλφο φηη είλαη ε κνλαδηθή εηαηξεία ε νπνία απεπζχλεηαη θαη 

ζε άληξεο αγνξαζηέο θαη ηελ πξνηηκνχλ γηαηί βξίζθνπλ κηα κεγάιε γθάκα απφ ξνιφγηα. 

πγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο πνπ ιάβακε αλά θχιν είλαη: 

Γπλαίθεο: 

‹‹Folli Follie θπζηθά››. 

‹‹Άλλα Μαξία Μαδαξάθε θαη Folli Follie πνπ ηα δηαθεκίδεη ζπλέρεηα ε Μελεγάθε››. 

‹‹Άλλα Μαξία Μαδαξάθε θαη Swarovski››. 

‹‹Pandora γηα ηα εθπιεθηηθά βξαρηφιηα ηνπο››. 

‹‹ Pandora θαη Li-la-lo››.  

‹‹Loisir θαη Jools είλαη ηα αγαπεκέλα κνπ››. 

‹‹Folli Follie, Oxette, Loisir, ην ηξίπηπρν πνπ κπνξψ λα βξσ φηη ρξεηάδνκαη››. 

 

Άληξεο: 

‹‹Folli Follie››.  

Δξώηεζε 5: Φσλίδεηε ζπλήζσο ζε ζπλνηθηαθά καγαδηά ή ζε γλσζηά brands; 

Αλαθνξηθά κε ην εάλ ςσλίδνπλ ζπλήζσο ζε ζπλνηθηαθά καγαδηά ή ζε γλσζηά brands ε 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζαλ φηη επηιέγνπλ κφλν γλσζηά brands. Απφ ην 

εμεηαδφκελν δείγκα ησλ λεφηεξσλ γπλαηθψλ ησλ group θαίλεηαη φηη επηιέγνπλ γηα ηηο αγνξέο 

ηνπο κφλν γλσζηά brands δηφηη φπσο αλαθέξνπλ ληψζνπλ κεγαιχηεξε αζθάιεηα, κε ηηο 

αγνξέο ηνπο επσθεινχληαη δηαθφξσλ πξνλνκίσλ θαη επεηδή θπξίσο ςσλίδνπλ ζε 

πνιπθαηαζηήκαηα. Απφ ην εμεηαδφκελν δείγκα ησλ κεγαιχηεξσλ γπλαηθψλ 

ησλgroupθαίλεηαη λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο αγνξέο ηνπο ζε ζπλνηθηαθά καγαδηά πξψηνλ γηαηί 

ζεσξνχλ φηη ε πνηφηεηα ησλ θνζκεκάησλ πνπ βξίζθνπλ ζε απηά ηα καγαδηά είλαη πνιχ 
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θαιχηεξε θαη δεχηεξνλ γηαηί έρνπλ αλαπηχμεη  κηα πξνζσπηθή επαθή κε ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ 

ζπλνηθηαθψλ καγαδηψλ θαη ληψζνπλ κηα δεζηαζηά, αζθάιεηα θαη νηθεηφηεηα. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη άληξεο ησλ groupεπηιέγνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο αγνξέο ηνπο 

θπξίσο ζε γλσζηά brands δηφηη γηα απηνχο είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε θαζνδήγεζε θαη ε 

βνήζεηα πνπ εηζπξάηηνπλ απφ ηηο  έκπεηξεο πσιήηξηεο ησλ θαηαζηεκάησλ ελψ άιινη άληξεο 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο επηιέγνπλ λα ςσλίδνπλ ζε ζπλνηθηαθά θαηαζηήκαηα θαζψο έρνπλ 

απνθηήζεη πξνζσπηθή επαθή κε ην πξνζσπηθφ θαη επίζεο επσθεινχληαη ιφγσ ηεο 

έθπησζεο πνπ ηνπο θάλνπλ.  

πγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο πνπ ιάβακε αλά θχιν είλαη: 

Γπλαίθεο: 

‹‹Μφλν ζε γλσζηά brands! Γηφηη έρσ βγάιεη ηελ θάξηα exclusive ηεο Folli Follie πνπ είλαη γηα 

κέιε θαη θεξδίδσ πφληνπο ζε θάζε αγνξάκνπ θαη νη νπνίνη αθαηξνχληαη ζε επφκελεο αγνξέο 

κνπ››. 

‹‹Δπεηδή θπξίσο ςσλίδσ ζε πνιπθαηαζηήκαηα ςσλίδσ κφλν ζε γλσζηά brands››. 

‹‹Καη εγψ ην ίδην››. 

‹‹ε γλσζηά brands γηαηί αηζζάλνκαη φηη πξαγκαηνπνηψ ηηο αγνξέο κνπ κε αζθάιεηα››. 

‹‹Φσλίδσ θαηά θχξην ιφγν απφ γλσζηά brands θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απφ ηε Folli 

Follie γηαηί κε αγνξέο κνπ άλσ ησλ 40 επξψ κνπ πξνζθέξνπλ πάληα έλα δψξν, φπσο ηελ 

ηειεπηαία θνξά κνπ έθαλαλ δψξν έλα rose gold θεξί γηα ην ζπίηη››. 

‹‹Σα ζπλνηθηαθά καγαδηά έρνπλ θαιχηεξεο πνηφηεηαο θνζκήκαηα θαη ρεηξνπνίεηα γη' απηφ 

ςσλίδσ κφλν απφ εθεί››. 

‹‹Υξπζά θνζκήκαηα θαιήο πνηφηεηαο θαη αλζεθηηθά ςσλίδσ κφλν απφ ην θνζκεκαηνπσιείν 

ηεο γεηηνληάο κνπ απφ εθεί πνπ ςψληδε ε γηαγηά κνπ θαη κεηά ε κακά κνπ πνπ καο γλσξίδεη 

νηθνγελεηαθψο››. 

Άληξεο: 

‹‹ε γλσζηά brands γηαηί είκαη αλαπνθάζηζηνο θαη νη πσιήηξηεο κε ζπκνχληαη θαη θξαηάλε 

ηζηνξηθφ κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο αγνξέο κνπ θαη έηζη κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ην ηη 

ρξεηάδνκαη θαη ζρεδφλ πάληα ε γπλαίθα κνπ ηθαλνπνηείηαη››. 

‹‹Καη εγψ κφλν ζε γλσζηά brands κηαο θαη κπνξψ λα επηιέμσ γξήγνξα θαη αθνχξαζηα ηη 

ζέισ θνηηψληαο ηνπο άπεηξνπο ζπλδηαζκνχο ζηε βηηξίλα››. 
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‹‹Φσλίδσ ζε γλσζηά brands γηαηί νη πσιήηξηεο κε θαζνδεγνχλ ζην ηη είλαη ηεο κφδαο››. 

‹‹Νηψζσ κηα αζθάιεηα ςσλίδνληαο ζε γλσζηά brands››. 

‹‹Χο ζπληαμηνχρνο εδψ θαη ρξφληα ςσλίδσ ζηνλ θ. Νίθν ηεο γεηηνληάο κνπ, πνπ κνπ θάλεη 

θαιχηεξε ηηκή θαη μέξσ φηη δελ ζα κε θνξνηδέςεη››. 

‹‹Μφλν ζην ζπλνηθηαθφ θαηάζηεκα ηεο γεηηνληάο κνπ νη ππάιιεινη κε γλσξίδνπλ θαη κε 

θσλάδνπλ κε ην κηθξφ κνπ φλνκα!››. 

 

Δξώηεζε 6:  Πόηε ςσλίδεηε;Δλ όςεη ενξηώλ; Γηα ηαμίδη; Γηα δώξν; 

Αλαθνξηθά κε ην πφηε ςσλίδνπλ θνζκήκαηα θαη αμεζνπάξ νη ζπκκεηέρνπζεο ησλ group 

απάληεζαλ φηη θπξίσο ςσλίδνπλ γηα λα θάλνπλ θάπνην δψξν ζε εηδηθέο πεξηζηάζεηο ζε 

άηνκα απφ ην θηιηθφ ή ην ζπγγεληθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Δλψ άιιεο γπλαίθεο ςσλίδνπλ γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπο θπξίσο φηαλ δελ είλαη θαιά ςπρνινγηθά θαη ηα ςψληα δξνπλ γηα απηέο σο 

αληίδνην ή θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ γηνξηψλ πνπ ιφγσ ηνπ δψξνπ πνπ ιακβάλνπλ απφ ηε 

δνπιεηά ηνπο ληψζνπλ πην άλεηεο νηθνλνκηθά. Τπάξρνπλ φκσο θαη γπλαίθεο πνπ ςσλίδνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο γηνξηέο ηνπ ρξφλνπ δηφηη ηφηε θάπνηα θαηαζηήκαηα ιαλζάξνπλ εηδηθέο 

ενξηαζηηθέο ζεηξέο πνπ βξίζθνπλ κφλν εθείλε ηελ πεξίνδν. Δπίζεο άιιεο γπλαίθεο 

απάληεζαλ φηη ςσλίδνπλ θαηά θχξην ιφγν ηελ πεξίνδν ησλ εθπηψζεσλ ή φηαλ ππάξρνπλ 

πξνζθνξέο θαζψο κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ θνζκήκαηα θαη αμεζνπάξ ζε αηζζεηά κεησκέλεο 

ηηκέο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη άληξεο ησλ group ςσλίδνπλ θπξίσο φηαλ ζέινπλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ έλα  δψξν ζε νηθνγελεηαθά ηνπο αγαπεκέλα πξφζσπα αιιά θαη  θαηά ηε 

δηάξθεηα θάπνηνπ ηαμηδηνχ ηνπο. Δλψ θάπνηνη άιινη άληξεο επηιέγνπλ λα ςσλίδνπλ γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπο φηαλ ηα θαηαζηήκαηα βάδνπλ εθπηψζεηο πξνθεηκέλνπ λα επσθεινχληαη ησλ 

θαιψλ εθπηψζεσλ. 

πγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο πνπ ιάβακε αλά θχιν είλαη: 

Γπλαίθεο: 

‹‹Σηο γηνξηέο γηαηί ην έρσ ζαλ γνχξη λα ςσλίδσ θάζε ρξφλν ην ρξηζηνπγελληάηηθν γνχξη ηεο 

Folli Follie››. 

‹‹Όηαλ ζέισ λα θάλσ δψξν ζηελ θνιιεηή κνπ πνπ έρεη ηξέια κε ηα θνζκήκαηα››. 

‹‹Όηαλ είκαη ζηελνρσξεκέλε θαη ζέισ λα αιιάμεη ε δηαζεζή κνπ››. 

‹‹Φσλίδσ ζηηο εγγνλέο κνπ φηαλ έρνπλ ηα γελέζιηα ηνπο››. 
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‹‹Φσλίδσ θπξίσο ζηηο γηνξηέο πνπ είκαη πην άλεηε νηθνλνκηθά››. 

‹‹Δγψ πάιη πξνηηκψ λα ςσλίδσ γηα ηνλ εαπηφ κνπ ηελ πεξίνδν ησλ εθπηψζεσλ θαη φηαλ 

βιέπσ πξνζθνξέο ζηα θαηαζηήκαηα››. 

‹‹Καη εγψ πιένλ κφλν ζηηο εθπηψζεηο››. 

 

Άληξεο: 

‹‹ Φσλίδσ φηαλ ζέισ λα θάλσ δψξν ζηε γπλαίθα κνπ››. 

‹‹ Όηαλ ηαμηδεχσ κνπ αξέζεη λα θάλσ κηα ζηάζε ζηε Folli Follie ζην αεξνδξφκην θαη λα 

αγνξάδσ έλα φκνξθν δψξν ζηελ θφξε κνπ απφ κηα ειιεληθή εηαηξεία θαη κε πνιχ επγεληθφ 

πξνζσπηθφ››.   

‹‹ Κπξίσο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εθπηψζεσλ αθνχ βξίζθσ θπξίσο ηα ξνιφγηα πνπ είλαη 

αθξηβά ζε πνιχ θαιχηεξεο ηηκέο››.   

 

Δξώηεζε 7: Πνηεο ιέμεηο πεξηγξάθνπλ θαιύηεξα ηoFolliFolliebrand; 

Αλαθνξηθά κε ην πνηεο ιέμεηο πεξηγξάθνπλ θαιχηεξα ην Folli Follie brand παξαηεξνχκε φηη 

θπξίσο νη γπλαίθεο έρνπλ κηα πξνδηάζεζε ζην λα πεξηγξάςνπλ ην brand κε δσεξά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη βαζίζηεθαλ ζε θξηηήξηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά εξεζίζκαηα (atmosperics)ηνπ θαηαζηήκαηνο θαζψο απάληεζαλ κε βάζε ην ρξψκα 

ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Folli Follie, κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξνηφλησλ ζηηο βηηξίλεο θαη  κε ηε 

γεληθφηεξε εκπεηξία πνπ βηψλνπλ κέζα ζε έλα θαηάζηεκα Folli Follie. 

Δλ αληηζέζεη νη άληξεο ησλ group πεξηγξάθνπλ ην brand Folli Follie κε βάζε ηηο  κεηαβιεηέο 

πνπ αθνξνχλ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαζψο αλαθέξνπλ ηελ εκθάληζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ. Δπίζεο πεξηγξάθνπλ ην brand ηεο Folli 

Follie εζηηάδνληαοζηα  πξνηφληα πνπ ιαλζάξεη ζηελ αγνξά ζε ζπζρεηηζκφ κε ηηο θαιέο ηηκέο 

ησλ πξνηφλησλ ηεο  θαη αλαθέξνληαη ζην γεγνλφο φηη αθνινπζείηηο ηειεπηαίεο θαη πην 

ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο κφδαο. 

πγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο πνπ ιάβακε αλά θχιν είλαη: 

Γπλαίθεο: 

‹‹Πνξηνθαιί!››. 

‹‹Colorful, Joyful, παηρληδηάξηθν››. 
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‹‹Οινθιεξσκέλε πξφηαζε αγνξψλ››. 

‹‹Οη σξαηφηεξεο βηηξίλεο!››. 

‹‹Όκνξθν πεξηβάιινλ››. 

‹‹Μα ηη άιιν! Πνξηνθάιη απφ ην πνξηνθαιί ρξψκα ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο!››. 

‹‹Πξνζηηφ, design θαη glamorous››. 

Άληξεο: 

‹‹Σα πην σξαία ξνιφγηα››. 

‹‹In fashion››. 

‹‹Πξνζηηή πνιπηέιεηα››. 

‹‹Υακνγειάζηεο  θαη φκνξθεο πσιήηξηεο!››. 

Δξώηεζε 8: Πόηε ήηαλ ε πξώηε θνξά πνπ αγνξάζαηε θάηη από ηα Folli Follie; 

Αλαθνξηθά κε ην πφηε ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ αγφξαζαλ θάηη απφ ηα Folli Follie νη γπλαίθεο 

ησλ group ρακνγέιαζαλ θαηθάλεθαλ λα ζπγθηλνχληαη θαζψο αλαπφιεζαλ φκνξθεο πηπρέο 

ηεο δσήο ηνπο ηηο νπνίεο είραλ ζπλδέζεη κε ηελ αγνξά θάπνηνπ δψξνπ απφ ηα Folli Follie. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ γπλαηθψλ ησλ groupέρεη λα ζπκάηαη ηελ πξψηε ηνπο αγνξά απφ ηα Folli 

Follie ζαλ αγνξά πνπ αθνξνχζε δψξν ζε νηθνγελεηαθά θαη ζπγγεληθά πξφζσπα ηνπ 

πεξηβαιινληφο ηνπο. Άιιεο γπλαίθεο ζπκνχληαη ηελ πξψηε ηνπο αγνξά απφ ηα Folli Follie 

ζαλ αγνξά γηα ηηο ίδηεο ζε δηάθνξεο ζεκαληηθέο ζηηγκέο ηεο δσήο ηνπο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη άληξεο ησλ group ζπκνχληαη ηελ πξψηε ηνπο αγνξά απφ ηα Folli 

Follie θαζψο ηελ ερνπλ ζπλδέζεη κε ηδηαίηεξεο ζηηγκέο θαη είραλ πξνβεί ζηελ αγνξά δψξνπ 

ζε αγαπεκέλα νηθνγελεηαθά πξφζσπα. Τπάξρεη φκσο θαη έλαο κηθξφο αξηζκφο αληξψλ φπνπ 

αλαθέξεη φηη δελ έρεη αγνξάζεη πνηέ θάηη απφ ηα Folli Follie. 

 

πγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο πνπ ιάβακε αλά θχιν είλαη: 

Γπλαίθεο: 

‹‹Όηαλ πέξαζα ζην παλεπηζηήκην έθαλα δψξν ζηνλ εαπηφ κνπ έλα ξνιφη Folli Follie››. 

‹‹ην πξψην ηαμίδη πνπ έθαλα σο θνηηήηξηα ζην εμσηεξηθφ γηα λα επηζθεθζψ ηε ζεία κνπ θαη 

ηεο είρα αγνξάζεη έλα θφθθηλν πνξηνθφιη Folli Follie››. 
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‹‹Πξηλ απφ 5 ρξφληα φηαλ έθαλα έθπιεμε ζηνλ αδεξθφ κνπ ην ξνιφη water champion πνπ 

ήζειε πνιχ››. 

‹‹Φέηνο φηαλ αγνξάζα ζηελ αδεξθή κνπ έλα θνιηέ γηα ηε γηνξηή ηεο››. 

‹‹Πέξζη πνπ αγφξαζα ζηελ θνπκπάξα κνπ δψξν γηα ηα γελεζιηά ηεο››. 

Άληξεο: 

‹‹Πξηλ απφ πέληε ρξφληα ηνπΑγ. Βαιεληίλνπ φηαλ αγφξαζα ζηελ θνπέια κνπ έλα ζεη απφ 

θνιηέ θαη ζθνπιαξίθηα››. 

‹‹Φέηνο πνπ αγφξαζα ζηελ θφξε κνπ κηα ηζάληα››. 

‹‹Σν 2010 φηαλ ε γπλαίθα κνπ έθεξε ζηνλ θφζκν ηνλ γην καο ηεο είρα αγνξάζεη έλα αζεκέλην 

κεληαγηφλ››. 

‹‹Γελ έρεη ηχρεη λα ςσλίζσ θάηη απφ ηα Folli Follie››. 

‹‹Οχηε θαη εγψ››. 

Δξώηεζε 9: Έρεηε ζπγθεθξηκέλα θαηαζηήκαηα πνπ ςσλίδεηε ηα πξντόληα ηεο Folli 

Follie; 

Αλαθνξηθά κε ην εάλ έρνπλ ζπγθεθξηκέλα θαηαζηήκαηα πνπ ςσλίδνπλ ηα πξνηφληα ηεο Folli 

Follie νηγπλαίθεο θαη νη άληξεο απάληεζαλ ζρεηηθά εχθνια.  

Δμίζνπ νη γπλαίθεο ησλ group φζν θαη νη άληξεο επηιέγνπλ ηα θαηαζηήκαηα Folli Follie 

πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο αγνξέο ηνπο κε θξηηήξην ηελ απφζηαζε θαη ηελ 

ηνπνζεζία ηνπ θαηαζηήκαηνο γηαηί είλαη βαζηθφ γηα εθείλνπο λα ηνπο βνιεχεη. Δπίζεο δίλνπλ 

κεγάιε βαξχηεηα ζηελ ζηάζε θαη ηελ εμππεξέζηεζε ηελ νπνία ιακβάλνπλ απφ ην 

πξνζσπηθφ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη κε ην 

πξνζσπηθφ. 

πγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο πνπ ιάβακε αλά θχιν είλαη: 

Γπλαίθεο: 

‹‹πλήζσο ςσλίδσ απφ ην Σhe Mall Athens πνπ είλαη δίπια ζην ζπίηη κνπ θαη κε γλσξίδνπλ 

ηα θνξίηζηα››. 

‹‹Φσλίδσ θπξίσο ζην θαηάζηεκα ηεο Γιπθάδαο γηαηί ζπλδπάδσ ηα ςψληα κνπ κε ηνλ 

παηδφηνπν πνπ πάσ ηελ θφξε κνπ››.  
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‹‹Μνπ αξέζεη λα ςσλίδσ απφ ηα Folli Follie ζην Metro Mall γηαηί ηα θνξίηζηα είλαη 

εμππεξεηηθφηαηα θαη κε ην ρακφγειν››. 

 

Άληξεο: 

‹‹ην θαηάζηεκα ηεο Κεθηζηάο αθνχ κέλσ βφξεηα››. 

‹‹ην θαηάζηεκα ηνπ αεξνδξνκίνπ γηαηί κε γλσξίδνπλ ηα θνξίηζηα θαη έρνπλ πάληα σξαίεο 

πξνηάζεηο››. 

 

Δξώηεζε 10: Πνηεο είλαη νη εληππώζεηο ζνπ από ηελ ηζηνζειίδα ηεο Folli Follie; 

Αλαθνξηθά κε ηηο εληππψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ησλgroup απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Folli 

Follie ε πιεηνςεθία ησλ λεφηεξσλ γπλαηθψλ ηελ ζρνιίαζε ζεηηθά θαζψο ζεσξεί φηη είλαη 

αξθεηά θαηαηνπηζηηθή θαη μεθάζαξε ρσξίο λα δπζθνιεχεη ηνλ επηζθέπηε ζηελ πεξηήγεζε. 

Έλα άιιν ζηνηρείν ην νπνίν μερψξηζαλ νη γπλαηθεο απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Folli Follie είλαη 

φηη ε παξνπζίαζε ησλ πξνηφλησλ γίλεηαη πάλσ ζε έλα γπλαηθείν κνληέιν θαη απηφ ηηο 

δηεπθνιχλεη αξθεηά ζην λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αθφκα πην εχθνια κηα αγνξά αιιά θαη 

onlineπαξαγγειίεο. Οη κεγαιχηεξεο ζε ειηθία γπλαίθεο ησλ group δελ θαηάθεξαλ λα 

απαληήζνπλ θαζψο δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία θαη δελ θαηάθεξαλ λα 

απαληήζνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. 

Δλ αληηζέζεη νη άληξεο ησλ group ζρεηηθά κε ηηο εληππψζεηο ηνπο  απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Folli Follie δελ θαηάθεξαλ λα απαληήζνπλ δηφηη είηε δελ έρεη ηχρεη λα πεξηεγεζνχλ πνηέ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Folli Follie ή γηαηί φπσο αλαθέξνπλ ηα πξνηφληα ζην δηαδίθηπν θαίλνληαη 

ηειείσο δηαθνξεηηθά απφ φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη δελ κπαίλνπλ θαλ ζηελ δηαδηθαζία 

αλαδήηεζεο θαζψο ληψζνπλ κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά φηαλ επηζθέπηνληαη έλα 

θπζηθφ θαηάζηεκα. 

πγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο πνπ ιάβακε αλά θχιν είλαη: 

Γπλαίθεο: 

‹‹Μνπ αξέζεη γηαηί είλαη ρσξηζκέλε αλά θαηεγνξίεο πξνηφλησλ θαη είλαη αξθεηά μεθάζαξε››. 

‹‹Δίλαη αξθεηά θαηαηνπηζηηθή θαη κνπ αξέζεη πνιχ πνπ ρξεζηκνπνηεί θίιηξα ζε ζρέζε κε ηελ 

ηηκή θαη αλαιφγσο ηνπ budget κνπ βιέπσ πνπ κπνξψ λα θηλεζψ››. 

‹‹Μνπ αξέζεη πνιχ γηαηί εθηφο απφ ην λα παξνπζηάδεη ηα πξνηφληα ηα δείρλεη θαη θνξεκέλα››. 
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‹‹Γελ έρσ ηδέα››. 

‹‹Οχηε θαη εγψ. Γελ έρσ κπεη πνηέ ζην site››. 

Άληξεο: 

‹‹Γελ έρσ κπεη πνηέ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Folli Follie››. 

‹‹Γελ κνπ αξέζεη λα βιέπσ πξντφληα ζε ηζηνζειίδεο, γηαηί θαίλνληαη ηειείσο δηαθνξεηηθά ζην 

site απφ φηη απφ θνληά››. 

 

Δξώηεζε 11: Πνηεο είλαη νη ζθέςεηο ζνπ ζρεηηθά κε ηε Folli Follie ηελ εκέξα ηνπ Αγ. 

Βαιεληίλνπ; 

Αλαθνξηθά κε ηηο ζθέςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ησλ νκάδσλ ζρεηηθά κε ηε Folli Follie ηελ 

εκέξα ηνπ Αγ. Βαιεληίλνπ νη απαληήζεηο πνηθίιινπλ. Όιεο νη γπλαίθεο ησλ group απφ ηελ 

αξρή έδεημαλ κεγάιν ελζνπζηαζκφ θαη ραξά ζε απηή ηελ εξψηεζε πνπ ηέζεθε απφ ηελ 

εξεπλήηξηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη γπλαίθεο ζθεπηφκελεο ηε Folli Follie ηελ εκέξα ηνπ Αγ. 

Βαιεληίλνπ ληψζνπλ ζπλαηζζήκαηα φπσο πξνζκνλή θαη αλππνκνλεζία γηα ην ηη ζρέδηα θαη 

ζεηξέο θνζκεκάησλ ζα παξνπζηάζεη ε εηαηξεία ηε ζπγθεθξηκέλε γηνξηή θαη ακέζσο ζην λνπ 

ηνπο έξρνληαη νη θφθθηλεο βηηξίλεο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Folli Follie φπνπ γηνξηάδνπλ ηνλ 

έξσηα θαη ην πάζνο . Δλ ζπλερεία, νη γπλαίθεο έρνπλ κεγάιε πεξηέξγεηα λα δνπλ νη άληξεο 

ηνπο ηη δψξν ζα επηιέμνπλ γηα εθείλεοηελ εκέξα απηή, θαζψο θάζε ρξφλν ζπλδηάδνπλ ηελ 

έθπιεμε πνπ ηνπο θάλνπλ κε κηα αγνξά θνζκήκαηνο απφ ηε Folli Follie. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη άληξεο έρνληαο ζην λνχ ηνπο ηε Folli Follieηελ εκέξα ηνπ Αγ. 

Βαιεληίλνπ ζθέθηνληαη ηηο γπλαίθεο ηνπο θαη ηελ έθπιεμε πνπ ζα ηνπο θάλνπλ. Δπίζεο, 

γλσξίδνπλ φηη ε Folli Follie εθείλε ηελ εκέξα παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα θνκκάηηα θαη ζπιινγέο 

πνπ είλαη ζίγνπξνη φηη ζα αθήζνπλ ηθαλνπνηεκέλεο ηηο γπλαίθεο ηνπο θαζψο πάληα ε Folli 

Follie είλαη έλα βήκα κπξνζηά θαη αθνινπζεί ηα παγθφζκηα trends. 

πγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο πνπ ιάβακε αλά θχιν είλαη: 

Γπλαίθεο: 

‹‹Κάζε θνξά αλππνκνλψ λα δσ ηε βηηξίλα ηεο Folli Follie!››. 

‹‹Καη εγψ! Αηζζάλνκαη πεξηέξγεηα θαη αλππνκνλεζία››. 

‹‹πκθσλψ! Μνπ αξέζεη λα αλαθαιχπησ απηή ηε ξνκαληηθή ζπιινγή››. 

‹‹Φαληαζία θαη ηδηαίηεξα ζρέδηα››. 
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‹‹Βηηξίλεο ζηα θφθθηλα››. 

Άληξεο: 

‹‹Μηα νινθιεξσκέλε πξφηαζε δψξνπ ζηε ζχδπγν κνπ››. 

‹‹θέθηνκαη ηη δψξν ζα αγνξάζσ ζηελ θίιε κνπ θέηνο››. 

‹‹ Γελ ζθέθηνκαη θάηη››. 

‹‹Θα ζπκθσλήζσ, θακία ζθέςε››. 

Δξώηεζε 11: Δίζαη εμνηθεησκέλνο/ε κε ηε ζεηξά πξντόλησλ ηεο Folli Follie; 

Αλαθνξηθά κε ηo εάλ είλαη εμνηθνηεησκέλεο κε ηε ζεηξά  πξνηφλησλ ηεο Folli Follie νη 

πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο ησλ group απάληεζαλ φηη είλαη αξθεηά εμνηθεησκέλεο αθνχ ηα 

πξνηφληα ηεο  Folli Follie δηαθεκίδνληαη αξθεηά ζηα social media ελψ άιιεο γπλαίθεο 

δήισζαλ φηη απνηεινχλ θαλαηηθέο ζαπκάζηξηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ brand θαη γλσξίδνπλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο ζπιινγέο πξνηφλησλ αιιά θαη ηηο νλνκαζίεο ηνπο. ΄Δλαο πνιχ κηθξφο αξηζκφο 

γπλαηθψλ ηνπ εμεηαδφκελνπ δείγκαηνο δελ είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηελ ζεηξά πξνηφλησλ ηεο 

Folli Follie αθνχ επηιέγεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο αγνξέο ηνπ ζε άιιεο εηαηξείεο πνπ 

απνηεινχλ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο Folli Follie. 

Δλ αληηζέζεη ε πιεηνςεθία ησλ αληξψλ ησλ group ζρεηηθά κε ην εάλ είλαη εμνηθεησκέλνη κε 

ηελ ζεηξά πξνηφλησλ ηεο Folli Follie ζεσξνχλ φηη δελ είλαη θαζφινπ εμνηθεησκέλνη αθνχ 

φπσο ππνζηεξίδνπλ ε εηαηξεία ζπλέρεηα αλαλεψλεη ηελ γθάκα ησλ πξνηφλησλ ηεο θαη είλαη 

δχζθνιν γηα απηνχο λα ηα ζπκνχληαη  ελψ άιινη άληξεο δελ είλαη εμνηθεησκέλνη γηαηί 

επηιέγνπλ λα ςσλίζνπλ απφ άιιεο εηαηξείεο. Τπάξρνπλ φκσο θαη θάπνηνη άληξεο πνπ είλαη 

εμνηθεησκέλνη κφλν κε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πξνηφλησλ ηεο Folli Follie θαη απηή ε 

θαηεγνξία είλαη ηα ξνιφγηα κηαο θαη ζέινπλ λα ελεκεξψλνληαη ζπλέρεηα γηα ην ηη λέν 

θπθινθνξεί αθνχ απνηεινχλ ζπρλνί αγνξαζηέο. 

 

πγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο πνπ ιάβακε αλά θχιν είλαη: 

Γπλαίθεο: 

‹‹Αξθεηά!››. 

‹‹Αξθεηά αθνχ παξνπζηάδνληαη ζην instagram θαη ζην facebook››. 

‹‹Καη εγψ ην ίδην ζα έιεγα!  
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‹‹Γλσξίδσ αξθεηέο θνιεμηφλ θαη θάπνηεο είλαη θαη νη αγαπεκέλεο κνπ φπσο ε Santorini 

Flower θαη ε HeartforHeart››. 

‹‹ε κεγάιν βαζκφ γηαηί είκαη fan ηεο Folli Follie››. 

‹‹Όρη δελ ζα ην έιεγα, πξνηηκψ ηα Li-la-lo››. 

‹‹Οχηε εγψ είκαη αθνχ πξνηηκψ ηελ Oxette θαη ηε Loisir››. 

Άληξεο: 

‹‹ε φηη έρεη λα θάλεη κε ηα αληξηθά ξνιφγηα λαη, ζα έιεγα πσο είκαη››. 

‹‹Καζφινπ πξνηηκψ ηα Swarovski››.  

‹‹Όρη ζε θακία πεξίπησζε››.  

‹‹Όρη αθνχ ζπλέρεηα βγάδεη λέα πξνηφληα››. 

Δξώηεζε 12: Έρεηε παξαηεξήζεη αιιαγέο ζηε Folli Follie; 

Αλαθνξηθά κε ην εάλ έρνπλ παξαηεξήζεη αιιαγέο ζηε Folli Follie νη πεξηζζφηεξνη 

ζπκκεηέρνληεο ησλ νκάδσλ ζπκθψλεζαλ πσο έρνπλ παξαηεξήζεη θάπνηεο αιιαγέο. ε 

ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο ησλ group απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ θαίλεηαη φηη έρνπλ 

παξαηεξήζεη αιιαγέο ζε φηη ερεη λα θάλεη κε ηελ πνηφηεηα θαη ηα ζρέδηα ησλ θνζκεκάησλ 

ηεο  Folli Follie θαζψο παξαηεξνχλ φηη έρεη αξρίζεη θαη ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξν ην αζήκη 

ζηα θνζκεκαηά ηεο θαη ηα πιηθά έρνπλ γίλεη πην αλζεθηηθά θαη πην πξνζηηά ζε πην εππαζή 

νκάδα αγνξαζηψλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ θάπνηα αιιεξγία ζε θάπνηα θαηεγνξία πιηθψλ. 

Δπίζεο ζρνιηάζηεθε ζεηηθά απφ ηηο γπλαίθεο ησλ group ην γεγνλφο φηη απινπνίεζαλ θαη 

έθαλε πην minimal ηα ζρέδηα ησλ θνζκεκάησλ ηεο θαη έηζη αληαπνθξίλνληαη πεξηζζφηεξν 

ζηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο γπλαίθαο. Άιιεο γπλαίθεο παξαηήξεζαλ αιιαγή ζηα αμεζνπάξ 

ηεο Folli Follieθαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο ηζάληεο ηεο θαη αλαθέξνπλ φηη πηα κπνξνχλ λα 

βξνπλ θαη ηζάληεο απφ νηθνινγηθφ δέξκα νη νπνίεο πνηνηηθά είλαη θαιχηεξεο θαη πην 

αλζεθηηθέο αιιά ζρνιηάζηεθε αξλεηηθά ε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπο. 

Δλ αληηζέζεη νη άληξεο ησλ groupζε φηη έρεη λα θάλεη κε αιιάγεο πνπ παξαηήξεζαλ ζηε Folli 

Follie αλαθέξνπλ φηη έρνπλ παξαηεξήζεη κεγαιχηεξε γθάκα θαη πεξηζζφηεξα ζρέδηα ζε 

αληξηθά ξνιφγηα. Όπσο αλαθέξνπλ πξψηνλ ηνπο αξέζεη πνπ ππάξρεη κεγαιχηεξε πνηθηιία 

ζε ζρέδηα θαη ρξψκαηα φπσο δεξκάηηλα ξνιφγηα, κε κπξαζειέ θαη κε θανπηζνχθ θαη 

δεχηεξνλ πιένλ βξίζθνπλ θαη απηφκαηα ξνιφγηα αιιά θαη αδηάβξνρα θάηη ην νπνίν είλαη 

ζεκαληηθφ γηα εθείλνπο πνπ είλαη πην αζιεηηθνί ηχπνη θαζψο δελ θνβνχληαη λα κελ ηνπο 

ραιάζεη ην ξνιφη ηνπο. Έλα άιιν θνκκάηη ην νπνίν αλαθέξνπλ νη άληξεο φηη έρνπλ 

παξαηεξήζεη αιιαγέο ζηε Folli Follie είλαη ε δηεχξπλζε ηεο γθάκαο ησλ θνζκεκάησλ ζε φηη 
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έρεη λα θάλεη ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη αθνχ πιένλ έρνπλ παξαηεξήζεη φηη βγάδεη 

ζρέδηα θαη γηα κηθξφηεξεο ειίθίαο θνξίηζηα θαη έρνπλ απμεζεί αξθεηά νη επηινγέο ηνπο. Σέινο 

ππήξραλ θαη άληξεο πνπ ζρνιίαζαλ αξλεηηθά ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ζε θάπνηα θνζκήκαηα 

θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά θάπνηνη άληξεο απάληεζαλ φηη δελ έρνπλ παξαηεξήζεη θακία 

αιιαγή ζηε Folli Follie. 

πγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο πνπ ιάβακε αλά θχιν είλαη: 

Γπλαίθεο: 

‹‹Ννκίδσ έρεη αιιάμεη ε πνηφηεηα ησλ θνζκεκάησλ, έρνπλ γίλεη πην αλζεθηηθά θαη ην αηζάιη 

έρεη αληηθαηαζηαζεί ζηα πεξηζζφηεξα θνζκήκαηα απφ αζήκη 925⁰››. 

‹‹Οη επηινγέο ζε ηζάληεο είλαη πην πνιιέο θαη έρνπλ βγάιεη θαη πην λεαληθά ζρέδηα››. 

‹‹Μνπ αξέζεη πνπ πηα κπνξψ λα βξσ πην ιεπηεπίιεπηα θνζκήκαηα θαη θπξίσο αζεκέληα 

κηαο θαη έρσ αιιεξγία ζην αηζάιη››. 

‹‹Έρσ παξαηεξήζεη φηη νη πεξηζζφηεξεο ηζάληεο είλαη δεξκάηηλεο θαη έρεη απμεζεί ε ηηκή 

ηνπο››. 

‹‹Μνπ αξέζεη πνπ βγάιαλε θαη αξψκαηα Folli Follie γηαηί είλαη νηθνλνκηθά θαη είλαη κηα 

πξνζηηή  επηινγή φηαλ ζέισ λα θάλσ έλα δψξν››. 

Άληξεο: 

‹‹Βξίζθσ πην πνιιά ζρέδηα ζε αληξηθά ξνιφγηα θαη πεξηζζφηεξα απηφκαηα θαη αδηάβξνρα››. 

‹‹Βξίζθσ πεξηζζφηεξα θνζκήκαηα γηα ηελ θνξή κνπ πνπ είλαη αλήιηθε ζε ζρέζε κε πην 

παιηά, γεληθφηεξα έρσ παξαπάλσ επηινγέο››. 

‹‹Έρνπλ απμεζεί αξθεηά νη ηηκέο ζε θάπνηα θνζκήκαηα››. 

‹‹Γελ έρσ παξαηεξήζεη θάπνηα αιιαγή››. 

 

Δξώηεζε 13: Πώο αληηιακβάλεζαη ην θνκκάηη ηνπ marketing ηεο Folli Follie; 

Αλαθνξηθά κε ην πσο αληηιακβάλνληαη ην θνκκάηη ηνπ marketingηεο Folli Follie νη γπλαίθεο 

ησλ group απάληεζαλ ζρεηηθά κε ην θνκκάηη ηεο δηαθήκηζεο  θαη πξνβνιήο ησλ πξνηφλησλ 

ηεο εηαηξείαο θπξίσο ζην δηαδίθηπν θαη ζηα social media. Άιιεο γπλαίθεο πάιη δηαπηζηψλνπλ 

αιιαγέο ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ θνζκεκάησλ ηεο,  ν νπνίνο ηνπο θαίλεηαη 

πην κνληέξλνο θαη πην επθνινθφξεηνο θαη ηνπο αξέζεη πηα πνπ ε εηαηξεία βγάδεη θαη ζρέδηα 

γηα θνξίηζηα πην κηθξήο ειηθίαο. Δλψ άιιεο γπλαίθεο φπσο αλαθέξνπλ ζα ήζειαλ λα 
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επεθηαζεί θαη ζε άιια ζεκεία πψιεζεο θαη πεξηνρέο ε Folli Follie πξνθεηκέλνπ λα ηνπο 

εμππεξεηεί θαιχηεξα ζε πεξίπησζε πνπ ζέινπλ λα αγνξάζνπλ θάηη ή φηαλ ζέινπλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα αιιαγή. Δπίζεο ζρνιηάζηεθε αξλεηηθά απφ θάπνηεο γπλαίθεο ε 

αχμεζε ζηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο ζε θάπνηα πξνηφληα ηεο θαζψο ζεσξνχλ φηη ε αχμεζε 

απηή δελ είλαη θπζηνινγηθή θαη ινγηθή κε βάζε ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο θνηλσλίαο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη άληξεο ησλ groupζρεηηθά κε ην πσο αληηιακβάνληαη ην θνκκάηη ηνπ 

marketingηεο Folli Follie αλαθέξνπλ αιιαγέο ζε ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ ησλ θαηαζηεκάησλ 

ηεο Folli Follie θαζψο πιεφλ παξαηεξνχλ φηη ζην δπλακηθφ ηεο εηαηξείαο έρνπλ πξνζζεζεί 

γπλαίθεο κηθξφηεξεο ειηθίαο θαη αιιαγέο ζηελ εκθάληζε ηνπ πξνσπηθνχαθνχ παξαηεξνχλ 

φηη ε εηαηξεία δίλεη κεγαιχηεξε  έκθαζε ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε. Δπίζεο αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ζηνπο άληξεο αξέζεη ε πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ε Folli Follieζρεηηθά κε ηελ 

γξακκή πνπ έρεη δψζεη ζηηο πσιήηξηεο λα θνξνχλ δηάθνξα θνζκήκαηα πάλσ ηνπο θαζψο 

δηεπθνιχλνληαη ζην ηη λα επηιέμνπλ θαη είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ γηαηί θάλνπλ εηθφλα ηελ αγνξά 

ηνπο.  

πγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο πνπ ιάβακε αλά θχιν είλαη: 

Γπλαίθεο: 

‹‹Ζ αιήζεηα είλαη φηη ζηελ ηειεφξαζε έρσ παξαηεξήζεη φηη δελ δηαθεκίδεηαη πηα παξά κφλν 

ζην δηαδίθηπν θαη θπξίσο ζηα social media››. 

‹‹Μνπ αξέζεη πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα βιέπσ πην κνληέξλα ζρέδηα θαη φρη ηφζν νγθψδε θαη 

βαξηά θνζκήκαηα γηαηί έρσ πεξηζζφηεξεο επηινγέο ζην ηη λα ςσλίζσ››. 

‹‹Με δηεπθνιχλεη πνπ πηα κπνξψ λα αγνξάδσ θαη δψξα γηα ηηο αληςηέο κνπ πνπ πάλε 

ζρνιείν θαη επραξηζηηνχληαη φηη δψξν ηνπο θάλσ φπσο θάηη ζθνπιαξίθηα κε πεηαινπδίηζεο 

θαη έλα θνιηέ κε κηα θαξδηά πνπ αλνίγεη››. 

‹‹Γελ έρσ λα πσ θάηη πάλσ ζε απηφ ην θνκκάηη, ίζσο κφλν φηη ζα ήζεια παξαπάλσ ζεκεία 

πψιεζεο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο››.  

‹‹Κάιφ ζα ήηαλ λα κεηψζεη ηηο ηηκέο ζε θάπνηα θνζκήκαηα θαη ηζάληεο πνπ ζεσξψ φηη είλαη 

ππεξεθηηκεκέλα››. 

Άληξεο: 

‹‹Πιένλ βιέπσ πην λεαξέο θαη εκθαλίζηκεο πσιήηξηεο ζηα θαηαζηήκαηα››. 

‹‹Μνπ αξέζεη πνπ νη πσιήηξηεο ζην καγαδί θνξάλε θνζκήκαηα πάλσ ηνπο θαζψο έρεη ηχρεη 

λα αγνξάζσ ρσξίο δεχηεξε ζθέςε απηφ αθξίβσο πνπ θνξνχζε ε πσιήηξηα››. 
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Δξώηεζε 14: Αλ ηα θαηαζηήκαηα ηεο Folli Follie ήηαλ εζνπνηόο πνηνο/νηα ζα ήηαλ; 

Γηαηί; 

Αλαθνξηθά κε ην εάλ ηα θαηαζηήκαηα ηεο Folli Follieήηαλ εζνπνηφο πνηνο/νηα ζα ήηαλ 

απάληεζαλ κε δηαθνξεηηθέο θαη πνηθίιεο απαληήζεηο ηφζν νη άληξεο φζν θαη νη γπλαίθεο. Οη 

γπλαίθεο ησλ group πνπ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ απηή ηελ εξψηεζε πξνζσπνπνίεζαλ ηα 

θαηαζηήκαηα ηεο Folli Follie κε γπλαηθείεο παξνπζίεο θαη θπξίσο μέλεο, νη νπνίεο έρνπλ 

απνρξψζεηο ηνπ θαζηαλνχ θαη ηνπ μαλζνχ, είλαη πην λεαξέο ζε ειηθία θαη γεληθφηεξα 

απνπλένπλ κηα θξεζθάδα, ηζαρπηληά αιιά θαη ηαπηφρξνλα κηα γνεηεία θαη έλα κπζηήξην. 

Δπίζεο νη γπλαίθεο ησλ νκάδσλ επέιεμαλ πξνζσπηθφηεηεο νη νπνίεο είλαη/ήηαλ 

θαηαμηψκελεο ζε απηφ πνπ θάλνπλ θαη έρνπλ αγαπεζεί πνιχ απφ ην επξχ θνηλφ. Τπήξραλ 

φκσο θαη γπλαίθεο πνπ πξνζσπνπνίεζαλ ηα θαηαζηήκαηα ηεο Folli Follie κε αληξηθέο 

παξνπζίεο, νη νπνίνη έρνπλ θαζηαλέο απνρξψζεηο, είλαη κεγαιχηεξεο ειηθίαο αιιά θαη έρνπλ 

κηα θαζαξφηεηα ζην βιέκκα θαη ηαπηφρξνλα κηα λεαληθφηεηα θαη απζνξκεηηζκφ. 

Οη άληξεο ησλ group πνπ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ απηή ηελ εξψηεζε πξνζσπνπνίεζαλ ηα 

θαηαζηήκαηα ηεο Folli Follie κε γπλαηθείεο παξνπζίεο, μέλεο θαηαγσγήο, νη νπνίεο έρνπλ 

απνρξψζεηο ηνπ μαλζνχ θαη ηνπ θαζηαλφμαλζνπ, είλαη κνλαδηθέο θαη επηηπρεκέλεο ζε απηφ 

πνπ θάλνπλ θαη απνηεινχλ κηα ζηαζεξή θαη δηαρξνληθή αμία. 

πγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο πνπ ιάβακε αλά θχιν είλαη: 

Γπλαίθεο: 

‹‹ίγνπξα ε Julia Roberts! Γηαρξνληθή, φκνξθε, θαιιηεξγεκέλε θαη top ζε απηφ πνπ θάλεη››. 

‹‹Merilyn Monroe, ζαγελεπηηθή, επηβιεηηθή εληππσζηαθή θαη φιν κπζηήξην››. 

‹‹καξάγδα Καξχδε ζην ξφιν ηεο Νηάιηαο!››. 

‹‹Ίζσο Jim Carrey ή Nicolas Cage, απζφξκεηνη, ρακνγειαζηνί θαη κε κηα αζσφηεηα››.  

Άληξεο: 

‹‹ίγνπξα ε Νicole Kidman! ››.  

‹‹Ζ Jenife rLopez επηβιεηηθή θαη εθζακβσηηθή›› 

Δξώηεζε 15: θεπηόκελνο/ε έλα θαηάζηεκα ηεο Folli Follie πνην θξνύην ζνπ έξρεηαη 

ζην κπαιό; Γηαηί; 
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Αλαθνξηθά κε πνην θξνχην ηνπο έξρεηαη ζην κπαιφ ζθεπηφκελνη έλα θαηάζηεκα ηεο Folli 

Follie νη απαληήζεηο ήηαλ δηάθνξεο αιιά θαη θάπνηεο θνηλέο κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ 

αληξψλ. Οη γπλαίθεο ησλ groupαπάληεζαλ θπξίσο κε θξηηήξην ην ρξψκα πνπ έρνπλ ηα 

θαηαζηήκαηα ηεο Folli Follie θαη νη απαληήζεηο ηνπο θαίλεηαη πσο βαζίζηεθαλ θαη 

παξνκνηάζηεθαλ κε απηφ πνπ ηνπο απνπλέεη ζαλ εηαηξεία κέζα απφ ηα πξνηφληα ηα νπνία 

πξνζθέξεη ζην θνηλφ ηεο θαη ν αέξαο θαη ην χθνο πνπ ηνπο βγάδεη ε εηζνδφο ηνπο ζε έλα 

ηέηνην θαηάζηεκα. Οη γπλαίθεο ζπκθψλεζαλ θαη απάληεζαλ ακέζσο φηη ζα παξνκνίαδαλ ην 

θαηάζηεκα ηεο Folli Follie κε εζπεξηδνεηδή θξνχην φπσο ην πνξηνθάιη ιφγσ ηνπ πνξηνθαιί 

ρσκαηφο ηνπ θαη επεηδή είλαη ηφζν γεπζηηθφ φζν θαη δνπκεξφ. Δλ ζπλερεία άιιν κεξίδην 

γπλαηθψλ παξνκνίαζε ην θαηάζηεκα ηεο Folli Follieκε ηξνπηθά θξνχηα θαζψο έρνπλ έληνλα 

αλνηρηά ρξψκαηα, είλαη δνπκεξά, δξνζηζηηθά, έρνπλ δηάθνξεο ηδηφηεηεο θαη ηα γεπφκαζηε 

θπξίσο φηαλ έρεη αξθεηή δέζηε. Πην ζπγθεθξηκέλα νη γπλαίθεο αλαθέξνπλ  ζηηο απαληήζεηο 

ηνπο εμσηηθά θξνχηα φπσο ε θαξχδα , ην κάλγθν θαη ε παπάγηα. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη άληξεο ζθεπηφκελνη έλα θαηάζηεκα ηεο Folli Follie ζα ην 

παξνκνίαδαλ κφλν κε εζπεξηδνεηδή θξνχηα φπσο ην πνξηνθάιη, ην καληαξίλη θαη ην 

γθξέηπθξνπη θαη απηφ ιφγσ ηνπ πνξηνθαιί ρξψκαηνο πνπ έρνπλ ηα θαηαζηήκαηα ηεο Folli 

Follie είλαη ην πξψην πξάγκα πνπ ηνπο ήξζε ζην κπαιφ. Δπίζεο νη άληξεο ηφληζαλ φηη φπσο 

απηά ηα εζπεξηδνεηδή θξνχηα πνπ αλέθεξαλ έρνπλ έθηνο ησλ άιισλ επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο 

γηα ηνλ νξγαληζκφ ηνπ αλζξψπνπ έηζη θαη ε Folli Follie κε ηηο επηινγέο ηεο πξνζθέξεη 

ζπλαηζζήκαηα ηθαλνπνίεζεο θαη ραξάο ζηνλ αγνξαζηή ηεο. 

πγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο πνπ ιάβακε αλά θχιν είλαη: 

Γπλαίθεο: 

‹‹Πνξηνθάιη, ιφγσ ρξψκαηνο››. 

‹‹Δ λαη! Μα ηη άιιν!››. 

‹‹Πνξηνθάιη! Αθνχ πνξηνθαιί είλαη ην ρξψκα ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Folli Follie››. 

‹‹Καξχδα γηαηί έρεη απίζηεπηε γεχζε, κπνξείο λα ηελ θαο αιιά θαη λα ηελ πηεηο θαη 

γεληθφηεξα έρεη πνιιέο ηδηφηεηεο››. 

‹‹ίγνπξα θάπνην ηξνπηθφ θξνχην! Γξνζηζηηθά θαη κε έληνλα ρξψκαηα, φπσο κάλγθν θαη 

παπάγηα››. 

Άληξεο: 

‹‹Πνξηνθάιη››. 

‹‹Γθξέηπθξνπη››. 
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‹‹Μαληαξίλη θαη πνξηνθάιη!››. 

 

 

 

5.2 Photo-elicitation 

 

ε ζπλέρεηα ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζέζακε ζηηο νκάδεο εζηίαζεο αθνινχζεζε κηα παξνπζίαζε 

θσηνγξαθηψλ πνπ αθνξνχζαλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα παξαθάησ lifestyle 

fashion brands: 

 

•Folli Follie 

•Pandora 

• Li -la-lo 

•Swarovski 

•Jools 

•Loisir 

•Oxette 

•Anna Maria Mazaraki 

 

Όπσο παξαηεξνχκε ζηελ παξαθάησ εηθφλα νη θσηνγξαθίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηα 

άηνκα ησλ νκάδσλ εζηίαζεο αληηπξνζσπεχνπλ κεκνλσκέλεο θαηεγνξίεο θνζκήκαησλ 

φπσο θνιηέ, ζθνπιαξίθηα, ξνιφγηα θαη άιια αμεζνπάξ, ην ζηήζηκν ησλ βηηξηλψλ θαη κηα 

ζπλνιηθή εηθφλα ησλ θαηαζηεκάησλ, πνπ πξναλαθέξζεθε. 
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θνπφο ηεο παξαπάλσ ηερληθήο, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα είλαη λα 

πξνζπαζήζνπκε λα θαηαιάβνπκε θαη λα ςπρνινγήζνπκε θαηά πφζν ηα άηνκα ησλ νκάδσλ 

εζηίαζεο έρνπλ μεθάζαξε εηθφλα θαη λα αλαγλσξίδνπλ ζε πνην brand αλήθεη θάζε κηα απφ ηηο 

παξαπάλσ θσηνγξαθίεο. 

ρεηηθά κε ην 1° group: 

ε ζχλνιν 30 θσηνγξαθηψλ ε πξψηε νκάδα θαηάθεξε λα αλαγλσξίζεη 15 θσηνγξαθίεο. 

Απφ ηηο αληηδξάζεηο ηνπο θαη ηηο γξήγνξεο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ θάλεθε λα 

αλαγλσξίδνπλ μεθάζαξα θαη κε ζρεηηθή επθνιία ηα θνζκήκαηα θαη ηα θαηαζηήκαηα ζηα νπνία 

αλήθνπλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δχν γπλαίθεο ηνπ group ελζνπζηάζηεθαλ κε ηξεηο θσηνγξαθίεο πνπ 

παξνπζηάδνηαλ θνζκήκαηα ηα νπνία έρνπλ επηιέμεη θαη έρνπλ αγνξάζεη θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο εηθφλεο πνπ παξνπζηάδνληαλ ην βξαρηφιη Jools, ηα ζθνπιαξίθηα ηεο 

Anna Maria Mazaraki θαη ηέινο ην ξνιφη θαη γνχξη ηεο Folli Follie. 

ε ζπλέρεηα ηεο εηθφλαο κε ην βξαρηφιη Jools πνπ αλαγλψξηζαλ νη γπλαίθεο, φπσο αλέθεξαλ 

ζηελ εξεπλήηξηα , ηνπο αξέζεη ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία δηφηη ηα ζρέδηα ησλ θνζκεκάησλ ηεο 

είλαη πην λεαληθά θαη κνληέξλα θαη φρη ηφζν αθξηβά. Δπίζεο, νη γπλαίθεο ηνπ group 

αλαθέξζεθαλ ζην γεγνλφο φηη ηα βξαρηφιηα ηεο Jools είλαη ιεπηά θαη έρνπλ ζρέδηα φπσο ε 

θαξδηά, ε πεηαινχδα θαη ν ζηαπξφο θαη είλαη αξθεηά επθνινθφξεηα γηα ηελ θαζεκεξηλνηεηά 

ηνπο. Γεληθφηεξα ε Jools γηα εθείλεο μερσξίδεη ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα, ηνλ πξσηνπνξηαθφ 

θαη κνληέξλν ζρεδηαζκφ θαη ηελ ηηκή ησλ θνζκεκάησλ ηεο. 
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Γχν γπλαίθεο ηνπ group αλαγλψξηζαλ ηα ζθνπιαξίθηα ηεο Anna Maria Mazaraki θαη ε κηα 

γπλαίθα έδεημε ηδηαίηεξν ελζνπζηαζκφ γηαηί ηα ζπγθεθξηκέλα ζθνπιαξίθηα ηα έρεη αγνξάζεη θαη 

φπσο ηφληζε ηα έρεη βνιεπηεί πνιχ θαη φιεο νη θίιεο ηεο ηελ ξσηάλε απφ πνχ ηα έρεη 

αγνξάζεη. Σν κφλν αξλεηηθφ πνπ αλέθεξε είλαη φηη ηελ πξνβιεκαηίδεη ε πνηφηεηα ησλ 

πξνηφλησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο θαζψο έρνπλ αξρίζεη λα μεζσξηάδνπλ κεηά απφ έμη 

κήλεο αγνξάο θαη ρξήζεο ηνπο. 

ρεηηθά κε ην γνχξη ηεο Folli Follie φπσο αλέθεξε κηα γπλαίθα ηνπ group θάζε Υξηζηνχγελλα 

αλππνκνλεί λα δεη ηη ζρέδην ζα παξνπζηάζεη ε εηαηξεία θαζψο ην ζρέδην θάζε ρξνληά 

αιιάδεη, πξνζαξκφδεηαη θαη παίξλεη ηε κνξθή θάπνηνπ δψνπ θαζψο ζπλδέεηαη κε ηελ 

Κηλέδηθε Αζηξνινγία θαη γηα εθείλε απνηειεί ην γνχξη ηεο ρξνληάο θαη ηεο θέξλεη θαιή ηχρε. 

Δπίζεο, θαηάθεξε λα αλαγλσξίζεη ηελ εηθφλα κε ην ξνιφη ηεο Folli Follie ην νπνίν φπσο 

αλέθεξε ην έρεη δεη ζηα social media θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην Instagram, λα δηαθεκίδεηαη 

πάξα πνιχ απφ δηάθνξεο Διιελίδεο θαη μέλεο παξνπζίεο ηεο showbiz. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ξνινγηνχ είλαη φηη νπζηαζηηθά αγνξάδεηο έλα ζεη ξνινγηνχ καδί κε 3 

δηαθνξεηηθέο θάζεο θαη ηξία δηαθνξεηηθά ινπξάθηα, νπφηε κπνξείο λα ηα αιιάμεηο αλαιφγσο 

ληπζίκαηνο θαη δηάζεζεο θαη είλαη ζαλ λα έρεηο 4 δηαθνξεηηθά ξνιφγηα. 

Οη δχν άληξεο ηεο νκάδαο θαηάθεξαλ λα βξνπλ κφλν δχν θσηνγξαθίεο νη νπνίεο 

αθνξνχζαλ ην εζσηεξθφ ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο Folli Follie θαη ην βξήθαλ ακέζσο ιφγσ ηνπ 

πνξηνθαιί ρξψκαηνοθαη ηελ εηθφλα κε ηελ βηηξίλα Swarovski ιφγσ ησλ θξπζηάιιηλσλ 

θνζκεκάησλ. 

Απηφ ην νπνίν ζπκπεξαίλεηαη αλαθνξηθά κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ κε ηελ αλαγλψξηζε 

ησλ θσηνγξαθηψλ ηνπ πξψηνπ groupείλαη φηη ζηηο γπλαίθεο μερσξίδεη ε εηαηξεία Jools θαη ε 

εηαηξεία Folli  Follie. Ζ Jools γηα ηελ πξσηνηππία, ηνλ κνληέξλν ζρεδηαζκφ ησλ θνζκεκάησλ 

ηεο θαη γηα ηελ ηηκήησλ πξνηφλησλ ηεο θαη ε εηαηξεία Folli Follie γηα ηελ εθεπξεηηθφηεηα θαη 

ηελ πνιπρξεζηηθφηεηα (versatility) ησλ πξνηφλησλ ηεο.  ε ζρέζε κε ηνπο άληξεο ηνπ 

πξψηνπ groupθαη κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ θσηνγξαθηψλ, 

απηφ πνπ ζπκπεξαίλεηαη είλαη φηη έρνπλ ζπλδέζεη ηνπνξηνθαιί ρξψκα κε ηα θαηαζηήκαηα 

Folli Follie ελψ κε ηα ιακπεξά θαη θξπζηάιιηλα θνζκήκαηα έρνπλ ζπλδέζεη ηελ Swarovski. 

ρεηηθά κε ην 2° group: 

ε ζχλνιν 30 θσηνγξαθηψλ ε δεχηεξε νκάδα θαηάθεξε λα αλαγλσξίζεη 22 θσηνγξαθίεο. 

Καζψο απηφ ην group απνηεινχληαλ κφλν απφ γπλαίθεο, έδεημαλ ηδηαίηεξε ζηγνπξηά γηα ην 

πνπ αλήθνπλ νη πεξηζζφηεξεο θσηνγξαθίεο.  Καη νη εθηά γπλαίθεο ηνπ group είλαη ιάηξεηο 

ηνπ θνζκήκαηνο θαη φπσο αλέθεξαλ ζηελ εξεπλήηξηα ην θφζκεκα απνηειεί αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. 
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Μία απφ ηηο εηθφλεο πνπ αλαγλψξηζαλ, ήηαλ απηή πνπ απεηθνλίδνηαλ ην θνιηέ κε ην 

ηεηξάθπιιν ηξπθχιιη  (H4H) ηεο Folli Follie, ην νπνίν είλαη ραξαθηεξηζηηθφ θαη αξθεηά 

δηαδεδνκέλν κνηίθ ηεο εηαηξείαο.Απηφ πνπ ηνπο θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

θνιηέ είλαη φηη νη ηέζζεξηο θαξδηέο ελψλνληαη κε καγλεηάθη ζρεκαηίδνληαο έλα ηξηθχιιη ην 

νπνίν κπνξνχλ λα ην αλνίμνπλ θαη έηζη ην θνξάλε κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Οη 

γπλαίθεο ηνπ group πνπ έρνπλ θεηίρ κε ηα ξνιφγηα αλαγλψξηζαλ ακέζσο ηα ξνιφγηα ηεο Folli 

Follie θαη απηφ πνπ ήζειαλ λα αλαθέξνπλ ζηελ εξεπλήηξηα είλαη φηη πιένλ ηα πξνηηκνχλ 

αξθεηά δηφηη έρεη αιιάμεη ν κεραληζκφοηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα ξνιφγηα 

έρνπλ γίλεη απηφκαηα θαη ν κεραληζκφο ηνπο έρεη αιιάμεη απφ Miyota (θηλέδηθνο κεραληζκφο) 

ζε Ronda (ειβεηηθφο κεραληζκφο) θαη ε εηαηξεία ηνπο θαιχπηεη κε δπν ρξφληα εγγχεζεο γηα 

ηνλ κεραληζκφ θαη 6 κήλεο γηα ηελ κπαηαξία θαηί ην νπνίν ηνπο δίλεη αζθάιεηα. 

Καηάθεξαλ λα αλαγλσξίζνπλ επίζεο ην αζεκέλην βξαρηφιη (charm bracelet) ηεο Pandora 

ζην νπνίν πξνζηίζεληαη δηάθνξα charms ζε δηαθνξεηηθά ζρέδηα θαη ρξψκαηα. Ζ κηα 

ζπκκεηέρνπζα ηνπgroup έδεημε κεγάιε ραξά θαη ελζνπζηαζκφ θαζψο ην ζπγθεθξηκέλν ηεο ην 

είρε θάλεη δψξν ν άληξαο ηεο ζηα γελεζιηά ηεο θαη ην θνξάεη ζπλέρεηα φπσο αλέθεξε. Aπφ 

φιεο ηηο ζπκκεηέρνπζεο ζρνιηάζηεθε ην γεγνλφο φηη ε Pandora κε ηα ηφζν ηδηαίηεξα, 

δηαρξνληθά θαη πεξίηερλα αζεκέληα βξαρηφιηα (charm bracelets) ηεοέρεη θαηαθέξεη λα 

δηαθέξεη θαη λα μερσξίζεη. 

Οη ζπκκεηέρνπζεο ηνπ group αλαγλψξηζαλ επίζεο ηελ εηθφλα κε ηελ καχξε πξφζνςε ηνπ 

θαηαζηήκαηνο Li-la-lo θαη ην ρξπζφ ρξψκα ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαηαζηήκαηνο φπσο θαη ηελ 

εηθφλα κε ην κεληαγηφλ πεηαινχδα ηεο Li-la-lo. Αλαθέξζεθε απφ κηα ζπκκεηέρνπζα φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν θνιηέ είλαη απφ ηα αγαπεκέλα ηεοκεληαγηφλ θαζψο ηεο αξέζεη ην ζχκβνιν ηεο 

πεηαινχδαο δηφηη δείρλεη θαινηπρία θαη ην πιηθφ ηνπ κεληαγηφλ είλαη αζήκη 925° θαη δελ ηεο 

πξνθαιεί αιιεξγίεο.Απηφ πνπ ζρνιίαζαλ νη γπλαίθεο ηνπ groupείλαη φηη επηιέγνπλ λα 

ςσλίζνπλ απφ ηε Li-la-lo ζπλήζσο φηαλ έρνπλ λα παξεπξεζνχλ ζε πην ηδηαίηεξεο θαη 

επίζεκεο πεξηζηάζεηο δηφηη κφλν εθεί βξίζθνπλ κνλαδηθά θνζκήκαηα απφ ρξχζν θαη 

πνιχηηκνπο ιίζνπο. 

Απηφ ην νπνίν ζπκπεξαίλεηαη αλαθνξηθά κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ κε ηελ αλαγλψξηζε 

ησλ θσηνγξαθηψλ ηνπ δεχηεξνπ groupείλαη φηη ζηηο γπλαίθεο μερσξίδεη ε Folli Follie  γηα ηα 

εκβιεκαηηθά ζρέδηα ησλ θνζκεκάησλ ηεο φπσο θαη γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πξνηφλησλ ηεο. Ζ Pandora έρεη μερσξίζεη ζηηο γπλαηθεο ηεο νκάδαο γηα ηα πεξίηερλα 

αζεκέληα βξαρηφιηα (charm bracelets) ηεοζηα νπνία ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα πξνζζέζνπλ 

θαη λα αθαηξαίζνπλ φζα charms επηζπκνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έηζη ηελ δηθή ζνπ ηζηνξία 

ζην βξαρηφιη πνπ έρνπλ επηιέμεη. ρεηηθά κε ηε Li-la-lo κε βάζε ηηο εηθφλεο πνπ 

αλαγλψξηζαλ, ζηηο γπλαίθεο έρεη απνηππσζεί ην ρξπζφ ρξψκα ηνπ θαηαζηήκαηνο Li-la-lo θαη 
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ην ραξαθηεξηζηηθφ κεληαγηφλ ηεο κε ηελ αζεκέληα πεηαινχδα θαζψο θαη ηα πνιπηειή πιηθά 

ησλ θνζκεκάησλ ηεο απφ ρξπζφ θαη πνιχηηκνπο ιίζνπο. 

ρεηηθά κε ην 3° group: 

ε ζχλνιν 30 θσηνγξαθηψλ ε ηξίηε νκάδα θαηάθεξε λα αλαγλσξίζεη 10 θσηνγξαθίεο. 

Κάπνηεο απφ ηηο θσηνγξαθίεο πνπ θαηάθεξαλ λα βξνπλ νη γπλαίθεο ηνπ group ήηαλ ην 

επηρξπζσκέλν απφ αηζάιη βξαρηφιη ηεο  Loisir ην νπνίν ε κηα γπλαίθα ηνπ group ην έρεη θάλεη 

δψξν ζηελ θφξε ηεο θαη φπσο αλέθεξε ζηνλ εξεπλεηή ην αγφξαζε δηφηη πξνζαξκφδεηαη ην 

κέγεζφο ηνπ θαη κέλεη ζηαζεξφ ζηνλ ιεπηφ θαξπφ ηεο θφξεο ηεο ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ 

ειηθία ηεο εθεβείαο. 

Μηα άιιε ζπκκεηέρνπζα ηνπ group έλησζε ηδηαίηεξε ζπγθίλεζε θαζψο αλαγλψξηζε ηα 

ζθνπιαξίθηα κε θίιληηζη ζε ζρήκα ζηαπξνχ ηεο Oxette ηα νπνία είρε θάλεη δψξν ζηε κεηέξα 

ηεο θαη είρε θαηαελζνπζηαζηεί. Καη φπσο αλέθεξε ζηνλ εξεπλεηή είλαη παξάδνζε θάζε ρξφλν 

ζηε γηνξηή ηεο λα ηεο αγνξάδεη έλα δεπγάξη ζθνπιαξίθηα απφ ηελ Oxette αθνχ ηα ζρέδηα 

είλαη πνιχ θνληά ζην ζηπι ηεο. 

Άιιε θσηνγξαθία πνπ αλαγλψξηζαλ ήηαλ απηή κε ην βεινχδηλν backpack ηεο Anna Maria 

Mazaraki θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ καηάθη ην νπνίν έρεη πάλσ ηεο. Καη ζηηο ηξεηο γπλαίθεο ηνπ 

group αξέζεη πνιχ ην θνκκάηη ηνπ αμεζνπάξ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ ηζαληψλ ηεο Anna 

Maria Mazaraki δηφηη φπσο αλέθεξαλ ζηνλ εξεπλεηή ην ζηπι ηνπο είλαη πην boho, αλέκειν 

θαη αλεπηηήδεπην θαη νη ηζάληεο πνπ δεκηνπξγεί ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία είλαη απηφ αθξηβψο 

πνπ ςάρλνπλ. Έλα άιιν ζηνηρείν ην νπνίν αλέθεξαλ είλαη φηη πιένλ ζπάληα βξίζθνπλ ζηελ 

αγνξά ηζάληεο κε ηξνπθο, θξφζηα θαη καηάθηα θαη ζηελ Anna Maria Mazaraki κπνξνχλ λα 

πξνκεζεπηνχλ ηέηνηνπ είδνπο ηζάληεο.   

Οη άλδξεο ηνπ group ήηαλ εχθνιν λα αλαγλσξίζνπλ ηα ξνιφγηα ηεο Folli Follie γηαηί φπσο 

αλέθεξαλ ζηνλ εξεπλεηή είλαη ε κφλε εηαηξεία πνπ κπνξνχλ λα βξνπλ αληξηθά ξνιφγηα. 

εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γηα εθείλνπο φπσο αλέθεξαλ είλαη φηη πεγαίλνληαο ζε έλα 

θαηάζηεκα Folli Follie κπνξνχλ λα βξνπλ ξνιφγηα κε θανπηζνχθ φπσο επίζεο θαη κε 

κπξαζειέ. πγθεθξηκέλα  νη 3 άληξεο ηνπ group επεηδή αζινχληαη ηνπο βνιεχεη ην ξνιφη κε 

ην θανπηζνχθ θαη γεληθφηεξα ην πξνηηκνχλ γηα πην casual εκθαλίζεηο θαη ζην γξαθείν πνπ 

εξγάδνληαη θνξάλε κφλν ξνιφη κε κπξαζειέ γηαηί ζπλήζσο θνξάλε θνπζηνχκη ζηε δνπιεηά. 

Απηφ ην νπνίν ζπκπεξαίλεηαη αλαθνξηθά κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ κε ηελ αλαγλψξηζε 

ησλ θσηνγξαθηψλ ηνπ ηξίηνπ groupείλαη φηη ζηηο γπλαίθεο μερσξίδεη ε Loisir γηα ην γεγνλφο 

φηη ηα βξαρηφιηα ηεο κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη αλαιφγα κε ην κέγεζνο ηνπ θαξπνχ ηεο 

θάζε πειάηηζζαο. Ζ Oxette έρεη μερσξίζεη γηα ηα θνζκεκαηά ηεο θαη έρεη θαηαθέξεη λα 

δεκηνπξγήζεη ζπλαίζζεκα θαη λα μππλήζεη αλακλήζεηο κε ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ θνζκεκάησλ  
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ηεο. Ζ Anna Maria Mazaraki απφ ηηο απαληήζεηο ησλ γπλαηθψλ θαίλεηαη φηη μερσξίδεη ζεφηη 

έρεη λα θάλεη κε ην θνκκάηη ηνπ αμεζνπάξ θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηηο ηζάληεο ηεο θαη ην 

ηδηαίηεξν ζηπι ηνπο αιιά θαη ηα αζπλήζηζηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί πάλσ ζε απηέο. 

ε ζρέζε κε ηνπο άληξεο ηνπ ηξίηνπ groupθαη κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ κε ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ θσηνγξαθηψλ, απηφ πνπ ζπκπεξαίλεηαη είλαη φηη μερσξίδνπλ ηε Folli Follie 

γηα ηα αληξηθά ξνιφγηα ηεο θαη ηελ πνηθηιία ηνπο. 

ρεηηθά κε ην 4° group: 

ε ζχλνιν 30 θσηνγξαθηψλ ε ηέηαξηε νκάδα θαηάθεξε λα αλαγλσξίζεη 9 θσηνγξαθίεο. Σα 

άηνκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ group αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αλήθνπλ ζηελ κεγαιχηεξε ειηαθή 

νκάδα απφ ηα ππφινηπα group. 

Μηα απφ ηηο θσηνγξαθίεο πνπ αλαγλψξηζαλ είλαη ην ζηαλη κε ηηο ηζάληεο Folli Follie θαη 

παξαηεξψληαο ηηο αληηδξάζεηο ηνπο θάλεθε φηη έδεημαλ έληνλν ελζνπζηαζκφ θαη φπσο 

αλέθεξαλ θαη ζπκθψλεζαλ θαη νη ηξεηο γπλαίθεο ηνπ group είλαη ηδηαίηεξα ραξνχκελεο πνπ 

πιένλ βιέπνπλζηε Folli Follie πνηθηιία απφ δεξκάηηλεο ηζάληεο. Όπσο εμήγεζαλ ζηνλ 

εξεπλεηή πιένλ ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο πξνηηκνχλ λα αγνξάδνπλ κία αιιά πνηνηηθή 

ηζάληα, λα είλαη δεξκάηηλε γηα λα κελ μεθηίδεη ακέζσο θαη λα δηαηεξείηαη κε ηε πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ. Παξ‟φια απηά ζεσξνχλ φηη νη ηηκέο ζηηο δεξκάηηλεο ηζάληεο ζα κπνξνχζε λα είλαη 

ιίγν πην ρακειή. 

Κπξίσο νη άλδξεο ηνπ group αλαγλψξηζαλ ηα θνιηέ κε ηα θξχζηαιια ηεο Swarovski γηαηί θαη 

νη ηξεηο αλέθεξαλ φηη έρνπλ ςσλίζεη γηα ηηο γπλαίθεο ηνπο ζε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο. 

πγθεθξηκέλα νη δχν άλδξεο επηζήκαλαλ φηη ζρεδφλ θάζε ρξφλν ηελ εκέξα ηνπ Αγίνπ 

Βαιεληίλνπ αγνξάδνπλ γηα ηηο γπλαίθεο ηνπο θνιηέ απφ ηε Swarovski δηφηη φπσο αλέθεξαλ 

ζηνλ εξεπλεηή αξέζεη ζηηο γπλαίθεο ηνπο ην γεγνλφο φηη απνηεινχληαη απφ κηθξά θξχζηαιια 

θαη κπνξνχλ λα ηα θνξέζνπλ θαη πην θαζεκεξηλά αιιά θαη ζε πην επίζεκεο πεξηζηάζεηο. 

Γχν γπλαίθεο ηνπ group αλαγλψξηζαλ κηα βηηξίλα κε Swarovski αληηθείκελα ζπηηηνχ θαη απηφ 

πνπ αλέθεξαλ είλαη φηη κφλν ζηε Swarovski βξίζθνπλ δηαθνζκεηηθά αληηθεηκέλα εθιεθηνχ 

designγηα ην ζπίηη. Πνιιέο θνξέο έρεη ηχρεη λα αγνξάζνπλ έλα ηέηνην ηδηαίηεξν δψξν ζε 

θίινπο φπσο επίζεο θαη πνηήξηα κε θξχζηαιια ζε έλα λεφλπκθν δεπγάξη θαη γηα ηνλ εαπηφ 

ηεο ε κηα γπλαίθα ηνπ group έρεη αγνξάζεη κηα θξπζηάιιηλε θνξλίδα γηα ην ζπίηη ηεο. 

Καη νη ηξεηο γπλαίθεο ηνπ group αλαγλψξηζαλ ηηο θσηνγξαθίεο κε ην κεληαγηφλ θαη ην 

δαρηπιίδη ηεο Li-la-lo. Οκφθσλα ζπκθψλεζαλ φηη ηνπο αξέζεη πνπ ηα θνζκήκαηα είλαη 

ρξπζά θαζψο δελ θνξνχλ αηζάιη ή αζήκη θαη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά έρνπλ πέηξεο πάλσ 

ηνπο θαη ξνπκπίληα. Όπσο αλέθεξαλ ληψζνπλ αλαθνχθηζε πνπ ζηελ αγνξά ππάξρνπλ αθφκε 
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θνζκήκαηα ηα νπνία ηνπο ζπκίδνπλ ηα θνζκήκαηα, πνπ θφξαγαλ παιηά νη γηαγηάδεο ηνπο, 

είλαη πην επηβιεηηθά θαη έρεη θξαηεζεί απηή ε παξάδνζε. 

Απηφ ην νπνίν ζπκπεξαίλεηαη αλαθνξηθά κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ κε ηελ αλαγλψξηζε 

ησλ θσηνγξαθηψλ ηνπ ηέηαξηνπ groupείλαη φηη ζηηο γπλαίθεο μερσξίδεη ε Folli Follie γηα ηελ 

πνηφηεηα ησλ ηζαληψλ ηεο θαη ηελ πνηθηιία ηνπο. Ζ Swarovski έρεη θαηαθέξεη λα μερσξίζεη 

ζηηο γπλαίθεο ηεο νκάδαο απφ ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ πξνηφλησλ ηεο θαζψο δηαθνζκεηηθά 

αληηθείκελα ζπηηηνχ απφ θξχζηαιια κπνξνχλ λα βξνπλ κφλν ζην ζπγθεθξηκέλν brand. Ζ Li-

la-lo έρεη μερσξίζεη ζηηο γπλαίθεο ηεο νκάδαο ζε φηη ερεη λα θάλεη κε ην χθνο θαη ηελ πνηφηεηα 

ησλ θνζκεκάησλ ηεο απφ ρξπζφ θαη ηνπο πνιχηηκνπο ιίζνπο ηεο. 

ε ζρέζε κε ηνπο άληξεο ηνπ ηέηαξηνπ groupθαη κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ κε ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ θσηνγξαθηψλ, απηφ πνπ ζπκπεξαίλεηαη είλαη φηη μερσξίδνπλ ηε Swarovski 

γηα ηα θνζκεκαηά ηεο απφ θξχζηαιια θαη ηελ αγνξά απηψλ σο δψξνζε ηδηαίηεξεο 

πεξηζηάζεηο. 

ρεηηθά κε ην 5° group: 

ε ζχλνιν 30 θσηνγξαθηψλ ε πέκπηε νκάδα θαηάθεξε λα αλαγλσξίζεη 20 θσηνγξαθίεο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ group αλήθνπλ ζηελ κηθξφηεξε ειηθηαθή νκάδα απφ ηα 

ππφινηπα group. 

Ζ αιήζεηα είλαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν group θαηάθεξε λα αλαγλσξίζεη αξθεηέο θσηνγξαθίεο 

θαη ήηαλ ηδηαίηεξα ελζνπζηψδεο κε ηελ φιε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο. Μηα απφ ηηο εηθφλεο πνπ 

αλαγλψξηζαλ ήηαλ ην θνιηέ κε ηνλ αζηεξηζκφ δσδίνπ ηεο Anna Maria Mazaraki θαζψο δχν 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ην έρνπλ θάλεη δψξν. Ο έλαο ζηελ θνπέια ηνπ θαη ν άιινο 

ζπκκεηέρνλ ζηελ αδεξθή ηνπ, νπφηε γηαπηφ ηνπο ήηαλ αξθεηά εχθνιν ζην λα ην 

αλαγλσξίζνπλ.  

Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο νκάδαο αξέζνπλ πνιχ ηα θνζκήκαηα ηεο 

Loisir γηαηί κπνξνχλ λα βξνπλ θαη πην λελαληθά ζρέδηα θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ νηθνλνκηθά 

δψξα ζε ζπγγεληθά ηνπο πξφζσπα θαη ζε θίιεο πνπ θάπνηεο είλαη αλήιηθεο. Δπίζεο, φπσο 

αλαθέξζεθε ζηνλ εξεπλεηή επεηδή αθφκε ζπνπδάδνπλ θαη κφλν δχν απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

group εξγάδνληαη σο part-time δελ είλαη νηθνλνκηθά άλεηνη ζην λα μνδέςνπλ πεξηζζφηεξα 

ρξήκαηα. 

Ζ κνλαδηθή ζπκκεηέρνπζα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ group βξήθε ηελ εηθφλα κε ην ζηήζηκν κηαο 

βηηξίλαο κε θνζκήκαηα ηεο Folli Follie. Καηάθεξε λα ην αλαγλσξίζεη θαζψο φπσο αλαθέξεη 

είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην ζηήζηκν ηεο Folli Follie θαη ην έρεη πνιχ μεθάζαξν ζην κπαιφ ηεο 

αθνχ ζπλήζσο ζπλδηάδεη φιεο ηηο θαηεγνξίεο θνζκεκάησλ αιιά απφ ηηο ίδηεο νηθνγέλεηο. 

Δπίζεο φπσο αλέθεξε απηφ πνπ ηεο αξέζεη ζηε Folli Follie είλαη φηη κπνξεί λα αγνξάζεη 
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ρσξίο ηδηαίηεξε ζθέςε θαη ρσξίο λα ράζεη ρξφλν έηνηκα ζεη κε θνζκήκαηα, φπσο έλα ζεη κε 

θνιηέ θαη ζθνπιαξίθηα απφ αζήκη 925° πνπ είρε αγνξάζεη θάπνηα ζηηγκή δψξν ζηε ζεία ηεο.  

Σξεηο ζπκκεηέρνληεο ηνπ group αλαγλψξηζαλ κηα θσηνγξαθία κε θνιηέ κε κνλνγξάκκαηα ηεο 

Oxette. Απηφ πνπ ηνπο αξέζεη ζηα ζπγθεθξηκέλα θνιηέ είλαη φηη πάλσ ηνπο κπνξεί λα 

ραξαρζεί φηη εθείλνη επηζπκνχλ θαη λα κνηξαζηνχλ φηη κήλπκα ζέινπλ θξαηψληαο κηα 

αλάκλεζε δσληαλή. πγθεθξηκέλα έλαο ζπκκεηέρνλ είρε θάλεη δψξν ζηελ θνπέια ηνπ έλα 

θνιηέ κε ηελ εκεξνκελία πνπ μεθίλεζαλ ηε ζρέζε ηνπο. 

Απηφ ην νπνίν ζπκπεξαίλεηαη αλαθνξηθά κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ κε ηελ αλαγλψξηζε 

ησλ θσηνγξαθηψλ ηνπ πέκπηνπ group είλαη φηη ε κηα γπλαίθα ηεο νκάδαο μερσξίδεη ηε Folli 

Follie γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ merchandising ηεο ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ην ζηήζηκν ησλ 

βηηξηλψλ ηεο θαη ζηηο έηνηκεο ιχζεηο πνπ πξνζθέξεη απφ ζεη θνζκεκάησλ πνπ δηεπθνιχλνπλ 

αξθεηά ηηο αλαπνθάζηζηεο πειάηηηζεο ή απηέο πνπ κπνξεί λα κελ έρνπλ ρξφλν ζηε δηαζεζή 

ηνπο γηα λα πεξηεγεζνχλ κέζα ζην θαηάζηεκα. 

ε ζρέζε κε ηνπο άληξεο ηνπ πέκπηνπ groupθαη κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ κε ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ θσηνγξαθηψλ, απηφ πνπ ζπκπεξαίλεηαη είλαη φηη μερσξίδνπλ ηελ Anna 

Maria Mazaraki γηα ην θνιηέ κε ηνλ αζηεξηζκφ δσδίνπ θαη ηελ επηινγή απηνχ σο δψξν. Ζ 

Loisir μερσξίδεη ζηνπο άληξεο ηεο νκάδαο δηφηη απεπζχλεηαη θαη ζε πην λελαληθφ θνηλφ θαη 

παξνπζηάδεη πην νηθνλνκηθά ζρέδηα. Ζ Oxette μερσξίδεη ζηνπο άληξεο ηεο νκάδαο γηα ηελ 

επειημία θαη ηελ πξσηνηππία ησλ θνζκεκάησλ ηεο θαζψο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ 

πειάηε λα ραξάμεη θαη λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπ εμαηνκηθεπκέλν κήλπκα. 

 

5.3 PositiongMap (Αληηιεπηηθόο Υάξηεο) 

 

Σα δχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνζκεκάησλ/αμεζνπάξ , φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ 

έξεπλα θαη απνηέιεζαλ θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ράξηε αληίιεςεο είλαη ε ηηκή ησλ πξντφλησλ 

(price) θαη ε ειηθηαθή νκάδα (target group) ζην νπνίν απεπζχλνληαη. Πην ζπγθεθξηκέλα,ε 

εξεπλήηξηα καδί κε ηε βνεζφ ηεο ζρεδίαζαλ πάλσ ζε έλα ραξηφλη έλαλ θάζεην άμνλα ν 

νπνίνο ηέκλεη έλαλ νξηδφληην άμνλα δεκηνπξγψληαο έηζη ηέζζεξα ηεηαξηεκφξηα. Δπίζεο 

πάλσ ζε ραξηάθηα ζρεδίαζαλ θαη ηνπνζέηεζαλ ην ινγφηππν (logo) θάζε κηα απφ ηηο νρηψ 

εηαηξείεο ηηο νπνίεο εμεηάδνπκε ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. 

Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ν ράξηεο αληίιεςεο (positioning map) ζηνλ θάζεην άμνλα 

ηνπνζέηεζαλ ηηο δηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή θαη ζηνλ νξηδφληην άμνλα ηνπνζέηεζαλ ηηο 

δηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ην target group ησλ  focusgroup.Απηφ ην νπνίν δεηήζεθε απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ησλ focus group είλαη λα ηνπνζεηήζνπλ ηα ραξηάθηα κε ην θάζε  brand πνπ 
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είραλ ζρεδηάζεη ε εξπλήηξηα θαη ε βνεζφο ηεο πάλσ ζηνλ αληηιεπηηθφ ράξηε (positiongmap) 

κε βάζε ην ηη πηζηεχνπλ γηα ηελ θαζεκία απφ ηηο νρηψ ππφ εμέηαζε εηαηξείεο. 

 

1o group 

Αθνινπζεί ν ράξηεο αληίιεςεο γηα ηα θνζκήκαηα/αμεζνπάξ Folli Follie θαη ηνπο βαζηθνχο 

αληαγσληζηέο ηεο πνπ αθνξά ην 1o group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δξκελεχνληαο ηνλ αληηιεπηηθφ ράξηε πνπ ζπκπιήξσζε ην 1o group, παξαηεξνχκε φηη ηα 

ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά είλαη ηα εμήο: 

 ην πξψην ηεηαξηεκφξην ηνπ αληηιεπηηθνχ ράξηε αλάκεζα ζε πςειή ηηκή θαη 

λεφηεξνπο αγνξαζηέο νη ζπκκεηέρνληεο ηεο πξψηεονκάδαο ηνπνζέηεζαλ κφλν ηελ 

εηαηξεία Swarovski. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζεσξνχλ ηα πξνηφληα ηεο Swarovski πην 

αθξηβά απφ ηηο εηαηξείεο Jools, Anna Maria Mazaraki θαη Folli Follie ηηο νπνίεο 

ηνπνζέηεζαλ ζην ηέηαξην ηεηαξηεκφξην θάηη ην νπνίν δείρλεη φηη ηηο ζεσξνχλ 

νηθνλνκηθά πην πξνζηηέο θαη ηηο πξνηηκνχλ νη λεφηεξνη αγνξαζηέο.  

 ην δεχηεξν ηεηαξηεκφξην ηνπ αληηιεπηηθνχ ράξηε νη ζπκκεηέρνληεο ηνπνζέηεζαλ 

ηελ εηαηξεία Li-la-lo θάηη ην νπνίν δείρλεη ρσξίο ακθηβνιία φηη ηελ ζεσξνχλ ηελ πην 

αθξηβή ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο θαη φηη απεπζχλεηαη ζε πην κεγάιν ειηθηαθά target 

group. Ζ ακέζσο επφκελε πην αθξηβή εηαηξεία ζεσξνχλ φηη είλαη ε Pandora θαη 
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θαίλεηαη λα ηελ επηιέγνπλ αγνξαζηέο κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη γεληθφηεξα νη πην 

“ζπληεξηηηθνί”. 

 ην ηξίην ηεηαξηεκφξην κεηαμχ ρακειήο ηηκήο θαη κεγαιχηεξνπ ειηθηαθά target group 

βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλεο νη εηαηξείεο Loisir θαη Oxette πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο ηηο ζεσξνχλ πην νηθνλνκηθέο επηινγέο. 

 

2o group 

 

Αθνινπζεί ν ράξηεο αληίιεςεο γηα ηα θνζκήκαηα/αμεζνπάξ Folli Follie θαη ηνπο βαζηθνχο 

αληαγσληζηέο ηεο πνπ αθνξά ην 2o group. 
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Δξκελεχνληαο ηνλ αληηιεπηηθφ ράξηε πνπ ζπκπιήξσζε ην 2o group, παξαηεξνχκε φηη ηα 

ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά είλαη ηα εμήο: 

 

 ην πξψην ηεηαξηεκφξην κεηαμχ πςειήο ηηκήο θαη λεφηεξσλ ειηθηαθά 

αγνξαζηψλ ηνπνζέηεζαλ ηηο εηαηξείεο Folli Follie, Oxette θαη ηελ Anna Maria 

Mazaraki, ηελ νπνία ζεσξνχλ θαη πην αθξηβή. 

 ην δεχηεξν ηεηαξηεκφξην κεηαμχ πςειήο ηηκήο θαη κεγαιχηεξσλ ειηθηαθά 

αγνξαζηψλ ηνπνζέηεζαλ ηηο εηαηξείεο Swarovski, Pandoraθαη Li-la-lo, 

θαηαηάζζνληαο ηελ ηειεπηαία θαη κε ζηγνπξηά σο ηελ πην αθξηβή επηινγή. 

 ην ηέηαξην ηεηαξηεκφξην κεηαμχ ρακειήο ηηκήο θαη λεφηεξσλ ειηθηαθά 

αγνξαζηψλ ηνπνζέηεζαλ ηηο εηαηξείεο Jools θαη Loisir θαη απφ φηη θαίλεηαη γηα 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο νη δπν απηέο εηαηξείεο είλαη ζρεδφλ ζην ίδην επίπεδν. 

 

3o group 

 

 

 

Αθνινπζεί ν ράξηεο αληίιεςεο γηα ηα θνζκήκαηα/αμεζνπάξ Folli Follie θαη ηνπο 

βαζηθνχο αληαγσληζηέο ηεο πνπ αθνξά ην 3o group. 
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Δξκελεχνληαο ηνλ αληηιεπηηθφ ράξηε πνπ ζπκπιήξσζε ην 3o group, παξαηεξνχκε φηη ηα 

ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά είλαη ηα εμήο: 

 ην πξψην ηεηαξηεκφξην κεηαμχ πςειήο ηηκήο θαη λεφηεξσλ αγνξαζηψλ ε ηξίηε 

νκάδα ηνπνζέηεζε ηηο εηαηξείεο Swarovski θαη Anna Maria Mazaraki θαζψο ηελ 

ζεσξνχλ θαη ηελ πην αθξηβή. Δλψ ζην ηέηαξην ηεηαξηεκφξην κεηαμχ ρακειήο ηηκήο 

θαη λεφηεξσλ ειηθηαθά αγνξαζηψλ ηνπνζέηεζαλ κφλν ηελ εηαηξεία Folli Follie θάηη ην 

νπνίν δείρλεη φηη ζην κπαιφ ηνπο είλαη ε πην νηθνλνκηθή επηινγή. 

 ην δεχηεξν ηεηαξηεκφξην κεηαμχ πςειήο ηηκήο θαη κεγαιχηεξσλ ειηθηαθά 

αγνξαζηψλ νη ζπκκεηέρνληεο ηνπ ηξίηνπ group ηνπνζέηεζαλ ακέζσο θαη ρσξίο λα 

αιιάμνπλ ηελ επηινγή ηνπο ηηο εηαηξείεο Pandora θαη Li-la-lo ζεσξψληαο ηε Li-la-lo 

θαη ηελ πην αθξηβή επηινγή.  

 ην ηξίην ηεηαξηεκφξην κεηαμχ ρακειήο ηηκήο θαη κεγαιχηεξνπ  ειηθηαθά group 

ηνπνζέηεζαλ ηηο εηαηξείεο Loisir, Jools θαη Oxette ζεσξψληαο ηελ θαη ηελ πην 

νηθνλνκηθή επηινγή. 

 

4ogroup 

 

 

 

Αθνινπζεί ν ράξηεο αληίιεςεο γηα ηα θνζκήκαηα/αμεζνπάξ Folli Follie θαη ηνπο 

βαζηθνχο αληαγσληζηέο ηεο πνπ αθνξά ην 4o group. 
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Δξκελεχνληαο ηνλ αληηιεπηηθφ ράξηε πνπ ζπκπιήξσζε ην 4o group, παξαηεξνχκε φηη ηα 

ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά είλαη ηα εμήο: 

 ην πξψην ηεηαξηεκφξην ηνπ αληηιεπηηθνχ ράξηε κεηαμχ πςειήο ηηκήο θαη λεφηεξνπ 

ειηθηαθά group ην ηέηαξην group ηνπνζέηεζε κφλν ηελ εηαηξεία Pandora θαη 

ζπκθψλεζαλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο φηη ηα θνζκήκαηα ηεο είλαη αξθεηά αθξηβά θαη ην 

χθνο ηνπο απεπζχλεηαη ζε πην λεαληθφ θνηλφ. 

 ην δεχηεξν ηεηαξηεκφξην  κεηαμχ πςειήο ηηκήο θαη πην κεγάινπ ειηθηαθά 

groupηνπνζέηεζαλ ηηο εηαηξίεο Li-la-lo, Folli Follie θαη Swarovski. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ 

αληηιεπηηθφ ράξηε θαηαηάζζνπλ ηε  Swarovski σο ηελ πην αθξηβή εηαηξεία. 

 ην ηξίην ηεηαξηεκφξην κεηά απφ θάπνηεο αξρηθέο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην 

ηέηαξην group ηνπνζέηεζε ηειηθά κφλε ηεο ηε Loisir θαη ηελ ζεσξνχλ σο ηελ εηαηξεία 

πνπ απεπζχλεηαη ζε πην κεγάιε ειηθηαθή νκάδα πξνζθέξνληαο νηθνλνκηθά 

θνζκήκαηα. 

 ην ηέηαξην ηεηαξηεκφξην ηνπνζέηεζαλ ρσξίο ηδηαίηεξε ζθέςε ηηο εηαηξείεο Jools, 

Οxette θαη Αnna Maria Mazaraki. Ζ νκάδα απηή ζεσξεί ηελ Anna Maria Mazarak ηελ 

πην νηθνλνκηθή ιχζε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δπν εηαηξείεο θαη ήηαλ αξθεηά μεθάζαξν 

γηα ηελ νκάδα φηη ηα brands απηά απεπζχλνληαη ζε λεφηεξνπο αγνξαζηέο. 

 

5o group 

 

 

 

Αθνινπζεί ν ράξηεο αληίιεςεο γηα ηα θνζκήκαηα/αμεζνπάξ Folli Follie θαη ηνπο 

βαζηθνχο αληαγσληζηέο ηεο πνπ αθνξά ην 5o group. 
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Δξκελεχνληαο ηνλ αληηιεπηηθφ ράξηε πνπ ζπκπιήξσζε ην 5o group, παξαηεξνχκε φηη ηα 

ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά είλαη ηα εμήο: 

 

 ην πξψην ηεηαξηεκφξην ηνπ αληηιεπηηθνχ ράξηε κεηαμχ πςειήο ηηκήο θαη λεφηεξσλ 

θαηαλαισηψλ, ε πέκπηε νκάδα ηνπνζέηεζε ηηο εηαηξείεο Pandora, Swarovski θαη θαη 

Folli Follie. Ζ κφλε επαλαηνπνζέηεζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε απηφ ην group ήηαλ ην 

brand ηεο Folli Follie, ην νπνίν αξρηθά ην είραλ ηνπνζεηήζεη ζην ηέηαξην ηεηαξηεκφξην 

καδί κε ηηο ππφινηπεο κάξθεο. 

 ην δεχηεξν ηεηαξηεκφξην κεηαμχ πςειήο ηηκήο θαη κεγαιχηεξσλ ειηθηαθά πειαηψλ, 

ηνπνζέηεζαλ κφλν ηε Li-la-lo θαζψο ζεσξνχλ φηη απεπζχλεηαη ζε άηνκα κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο θαη ηα θνζκεκαηά ηεο είλαη αξθεηά πςειά ζε ηηκή. 

 ην ηέηαξην ηεηαξηεκφξην κεηαμχ λεφηεξσλ αγνξαζηψλ θαη ρακειήο ηηκήο ην πέκπην 

groupηνπνζέηεζε ηηο εηαηξείεο Jools, Oxette, Loisir θαη Anna Maria Mazaraki. Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη ην ζπγθεθξηκέλν group ην νπνίν είλαη θαη ην κηθξφηεξν ειηθηαθά 

groupζεσξεί ηελ Anna Maria Mazaraki σο ηελ πην νηθνλνηκθή εηαηξεία θαη έπεηηα 

θαηά ζεηξά ηνπνζέηεζαλ ηελ Oxette, Jools θαη Loisir. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ κειέηε ησλ ηξηψλ ζηαδίσλ ηεο παξνχζαο πνηνηηθήο έξεπλαο 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ εξσηήζεσλπνπ ηέζεθαλ ζηηο νκάδεο εζηίαζεο (focus group), ηνπ 

photo elicitation θαη ηνπ αληηιεπηηθνχ ράξηε (positiong map) , θαηαιήγνπκε ζην φηη νη 

θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο έρνπλ αιιάμεη ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα εμαηηίαο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

Οη αγνξαζηέο έρνπλ πεξηνξίζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζπρλφηεηα ηεο επηζθέςεο ηνπο ζε 

θαηαζηήκαηα κε πξνηφληα πνιπηειείαο παξφια απηά γηα ηηο γπλαίθεο ν ηνκέαο ηνπ 

θνζκήκαηνο θαη ηνπ αμεζνπάξ είλαη αξθεηά ζεκαληηθφο ζηελ θαζεκεξηλνηεηά ηνπο θαη ηνπο 

πξνζδίδεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη 

γπλαίθεο θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξν θνζκήκαηα θαη αμεζνπάξ θαη θαηά θχξην ιφγν γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπο θαη έπεηηα φηαλ ζέινπλ λα θάλνπλ έλα δψξν ζε γελέζιηα,  γηνξηέο, θαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ εθπηψζεσλ. Δπηπξνζζέησο θαίλεηαη φηη πιένλ νη γπλαίθεο αληηκεησπίδνπλ ην 

ξνιφη σο θφζκεκα θαη απνηειεί εμίζνπ ζεκαληηθφ θνκκάηη γηα εθείλεο φζν απνηεινχλ θαη ηα 

θνζκήκαηα . Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη άληξεο ηεο έξεπλαο γεληθφηεξα δελ ζεσξνχλ ην 

θφζκεκα θαη ην αμεζνπάξ ηφζν ζεκαληηθά ζηελ δσή ηνπο εθηφο απφ κηα κηθξή κεξίδα 

αληξψλ φπνπ αγνξάδνπλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ξνιφη, βξαρηφιη, καληθεηφθνπκπα 

αιιά θαη πνξηνθφιη θπξίσο ιφγσ δνπιεηάο αιιά θαη ρξεζηηθφηεηαο.  Δπίζεο νη άληξεο 

αξθεηά ζπρλά πξνβαίλνπλ ζε αγνξά δψξνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ζε 

νηθνγελεηαθά πξφζσπα ελψ θάπνηνη άιινη ςσλίδνπλ φηαλ πξφθεηηαη λα 

ηαμηδέςνπλ.Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ φηη ην θφζκεκα έρεη ηνλ θπξίαξρν ξφιν σο δψξν θαη έρεη 

άκεζε ζρέζε κε ηα πξφηππα ηεο θνηλσλίαο θαη ην γεληθφηεξν lifestyle θαη ηε κφδα. 

Πξνζπαζνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο πνπ ζπλήζηδαλ λα έρνπλ ηα 

πξνεγνχκελα έηε αιιά νη πεξηζζφηεξνη θαη θπξίσο νη γπλαίθεο, επηζήκαλαλ φηη πιεφλ έρνπλ 

βάιεη ζε δεχηεξε κνίξα ηελ αγνξά πξνηφλσλ πνιπηειείαο θαη έρνπλ δψζεη κεγαιχηεξε 

βαξχηεηα ζηα είδε πξψηεο αλάγθεο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Παξαηεξνχκε φηη νη λεφηεξνη ειηθηαθά αγνξαζηέο επεξεάδνληαη απφ ηα πξφηππα πνπ 

πξνβάιινληαη ζηα social media θαη ζην δηαδίθηπν ψζηε λα πξνηηκήζνπλ έλα πξνηφλ. Δλψ νη 

κεγαιχηεξνη ειηθηαθά αγνξαζηέο έρνπλ ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηηο πξνζθνξέο, ζηηο εθπηψζεηο 

θαη ζηα ζπλνδεπηηθά πξνηφληα πνπ δίλνληαη σο δψξα. Με βάζε ηα παξαπάλσ παξαηεξνχκε 

φηη ε θαηαλαισζηκφηεηα δηέπεηαη απφ έληνλε επνρηθφηεηα θαζψο νη πεξηζζφηεξνη 

ζπκκεηέρνληεο ςσλίδνπλ θαηά ηελ πεξηφδν ησλ γηνξηψλ φπσο Υξηζηνχγελλα θαη Πάζρα θαη 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εθπηψζεσλ δειαδή ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην (ρεηκεξηλέο εθπηψζεηο) θαη 

ηνλ Ηνχιην (θαινθαηξηλέο εθπηψζεηο). Δπίζεο παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ γπλαηθψλ 
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πιένλ πξνηηκά ηα πην απιά, κνληέξλα θαη πην επθνινθφξεηα θνζκήκαηα θαζψο ε 

θαζεκεξηλνηεηά ηνπο είλαη αξθεηά έληνλε θαη λαη κελ ζέινπλ λα αηζζάλνληαη φκνξθεο 

θνξψληαο θνζκήκαηα αιιά δελ επηζπκνχλ λα ληψζνπλ επηπιεφλ βάξνο ή ελφριεζε κε 

πεξίηερλα ζρέδηα ή βαξηά πιηθά. Δπηπιένλ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο απηφ ην νπνίν 

δηαθξίλνπκε είλαη φηη νη γπλαίθεο επηδεηνχλ θνζκήκαηα αιιά θαη αμεζνπάξ κφδαο ηα  νπνία 

λα ηνπο δίλνπλ παξαπάλσ επηινγέο σο αλαθνξά ηνλ ηξφπν πνπ κπνξνχλ λα θνξεζνχλ 

γηαηί πιένλ είλαη δχζθνιν γηα εθείλεο λα αγνξάδνπλ πνιιά πξνηφληα. 

Απηφ ην νπνίν παξαηεξνχκε ηφζν ζηνπο άληξεο φζν θαη ζηηο γπλαίθεο είλαη φηη ην θφζκεκα 

απνηειεί γηα εθείλνπο είδνο ηέρλεο πνπ ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηα πξνζσπηθά ηνπο 

βηψκαηα, είηε απηά αθνξνχλ ζηελ αηζζεηηθή γηα ηελ εκθάληζε ηνπο θαη ηελ ζπκπιήξσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπο είηε ζηε ζεκεηνινγία ηεο θνηλσληθήο ηνπο ζέζεο.  

πκπεξαζκαηηθά ην θφζκεκα θαίλεηαη λα αζθεί κηα ηδηαίηεξε γνεηεία σο αηζζεηηθφ 

αληηθείκελν, σο ζπκβνιηζκφο θχξνπο θαη εμνπζίαο, σο εθδήισζε καηαηνδνμίαο, σο έθθξαζε 

ζπλαηζζεκάησλ θαη σο ππνδήισζε έληαμεο ζε ζπγθεθξηκέλε νκάδα. Παξαηεξνχκε επίζεο 

φηηαπνηειεί έθθαλζε ηεο έκθπηεο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ γηα δηάθξηζε, επηβνιή θαη 

απνηέιεζκα ηεο δηαξθήο πξνζπαζεηάο ηνπ γηα πινπηηζκφ. 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ FOLLI FOLLIE 

Απφ ηα φζα αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ focus group πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ 

παξνχζα πνηνηηθή έξεπλα, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε εηαηξεία Folli Follie έρεη 

απνθηήζεη πηζηνχο πειάηεο νη νπνίνη ηελ επηιέγνπλ θαη ηελ εκπηζηεχνληαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν κε ηε πάξνδν ησλ εηψλ. Δμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηνπ έληνλνπ 

αληαγσληζκνχ ε Folli Follie πξνέβεη ζε αλαβάζκηζε ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ θαη θαηάθεξε 

λα μερσξίζεη θαη λα πξνζειθχζεη πειάηεο ηθαλνπνηψληαο ηηο λέεο απαηηήζεηο ηνπο. 

Παξαηεξνχκε φηη ε εηαηξεία έρεη δψζεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ηφζν ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

φζν θαη ζηελ εθπαηδεπζή ηνπο θαη ζηα άηνκα ηα νπνία πξνζιακβάλεη ζηα καγαδηά ηεο, ηα 

νπνία απνηεινχλ ηελ γεληθφηεξε εηθφλα ηεο εηαηξείαο. ηε Folli Follie νη αλζξψπηλνη πφξνη 

ζεσξνχληαη σο ε πην αμηφινγε κνξθή θεθαιαίνπ θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε 

business unit π.ρ. ελδχκαηα , αμεζνπάξ , θνζκήκαηα απαζρνιεί πξνζσπηθφ ην νπνίν λα 

αληαπνθξίλεηαη άμηα κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο πνπ επηιέγεζαλ.Αλθνξηθά κε ην 

ηειεπηαίν δίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη έκθαζε ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε, ηελ ειηθία, ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν, ηελ επγέλεηα θαη ην ρακφγειν ηνπ πξνζσπηθνχ θαη έρεη θαηαθέξεη λα 

πξνζειθχζεη αθφκα θαη ηνπο πην απαηηεηηθνχο θαη δχζθνινπο πειάηεο νη νπνίνη είλαη αξθεηά 

πηεζκέλνη απφ ηελ θξίζε θαη απηφ επηδξά ζηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ηνπο. 
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Όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ησλ πξνηφλησλ ηεο ε Folli Follie έρεη επηθέξεη αξθεηέο αιιαγέο 

θαζψο έρεη εμειίμεη ηελ πνηφηεηα ηνπο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα έρεη 

αληηθαηαζηήζεη ην αηζάιη ζηελ πιεηνςεθία ησλ ζπιινγψλ ηεο κε ην αζήκη, δίλνληαο ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ πνηθηινκνξθία ησλ πξνηφλησλ ηεο, ζηελ πνιπρξεζηηθνηεηά ηνπο θαη πάληα κε 

γλψκνλα ηελ παγθφζκηα κφδα, ηα ηειεπηαία trends θαη ηηο πξνζηηέο ηηκέο. Δπίζεο έλα άιιν 

θνκκάηη ζην νπνίν έρεη πξνρσξήζεη ζε αλαβάζκηζε ε εηαηξεία είλαη ν ηνκέαο ηνπ αμεζνπάξ  

θαη ζπγθεθξηκέλα νη ηζάληεο, αληηθαζηζηψληαο ηελ δεξκαηίλε (PVC) ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ηζάληεο ηεο κε νηθνινγηθφ δέξκα. 

Γηαπηζηψλνπκε φηη ε Folli Follie έρεη κηα αξθεηά δπλακηθή ζηξαηεγηθή ε νπνία βαζίδεηαη ζηα 

εμήο παξαθάησ ζηνηρεία ηα νπνίαελίζρπζαλ ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα θαη ηεο 

επέηξεςαλ λα δηαηεξήζεη ηελ αλάπηπμή ηεο. 

 

 Ηζρπξή νηθνλνκηθή ζέζε  

 

Παξφιν ην ζπλερψο επηδεηλνχκελν πεξηβάιινλ ν φκηινο Folli Follie θαηάθεξε λα ζεκεηψζεη 

αχμεζε πσιήζεσλ θαη θεξδψλ. ηνλ απνινγηζκφ ηεο ρξήζεο ηνπ 2016 νη πσιήζεηο 

απμήζεθαλ θαηά 12,09% θαη αλήιζαλ ζηα 1,377 εθ. επξψ, έλαληη 1,193 εθ. επξψ ηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη, ηα κηθηά θέξδε απμήζεθαλ θαηά 5,35% θαη αλήιζαλ ζηα 612,230 

εθ. επξψ, ελψ ην ζρεηηθφ πεξηζψξην παξέκεηλε ζηαζεξφ ζην 45,79%.  ηνλ απνινγηζκφ ηεο 

ρξήζεο ηνπ 2017 νη πσιήζεηο απμήζεθαλ θαηά 6,1% θαη αλήιζαλ ζηα 1,419 εθ. επξψ έλαληη 

1,337 εθ. επξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πσιήζεηο ηνπ θιάδνπ θνζκήκαηνο-ξνινγηνχ-αμεζνπάξ θαηά ην 2015 

απμήζεθαλ θαηά 14,10% θαη δηακνξθψζεθαλ ζε 977,8 εθ. επξψ έλαληη 857,0 εθαη. ηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη. Γηα ην 2017 νη πσιήζεηο ηνπ θιάδνπ θνζκήκαηνο-ξνινγηνχ-

αμεζνπάξ απμήζεθαλ θαηά 6% θαη δηακνξθψζεθαλ ζε 1,036 εθ. επξψ έλαληη 977,8 εθ. επξψ 

ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη. 

 

Σα ιεηηνπξγηθά θέξδε αλήιζαλ ζηα 262,27 εθ. επξψ, έλαληη 238,54 εθ. επξψ ην 2015θαη 

παξνπζίαζαλ θαη απηά αχμεζε θαηά 9,95%.  Γηα ην 2017 ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε  αλήιζαλ ζηα 

260,6 εθ. επξψ ζε ζρέζε κε 262,3 εθαη. επξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2016 κε ζρεηηθφ 

πεξηζψξην 23,9% έλαληη 25,4% ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη. Σα θέξδε πξν θφξσλ 

δηακνξθψζεθαλ ζηα 291,86 εθ. επξψ έλαληη 265,01 εθ. επξψ ην 2015, παξνπζηάδνληαο 

αχμεζε 10,13%. Δπίζεο, ην EBITDA αλήιζε ζηα 291,86 εθ. επξψ απφ 265,01 εθαη. 

ζεκεηψλνλαο αχμεζε θαηά 10,13%. Σν 2017 ην EBITDA αλήιζε ζηα 294,9 εθ. επξψ ζε 
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ζρέζε κε 291,9 εθ. επξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2016 κε ζρεηηθφ πεξηζψξην 26,1% 

έλαληη 27,4% ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. 

 Γηαθήκηζε  

 

Ο φκηινο ζεσξεί ηελ δηαθήκηζε ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ πξνψζεζε θαη θαζηέξσζε ηνπ 

brand ζηελ ζπλείδεζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Γη‟ απηφ επελδχεη κεγάια πνζά ζηελ 

δεκηνπξγία ηεο εθάζηνηε δηαθεκηζηηθήο ηνπ θακπάληαο (Έμνδα πξνβνιήο & δηαθήκηζεο 

6,334,816.06 γηα ην 2016 έλαληη 7,685,683.15 γηα ην2015.)  

 

 Καζηεξσκέλε θήκε  

 

Ο φκηινο έρεη δεκηνπξγήζεη κηα ζηαζεξή επσλπκία ζηελ Διιάδα αιιά θαη παγθνζκίσο. Με 

ηελ επσλπκία ηνπ, καδί κε ηηο ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο ηνπ, έρεη δεκηνπξγήζεη εκπνξηθή θήκε 

ε νπνία ζεσξείηαη σο άπινο πφξνο γηα ηελ εηαηξεία. 

 Οηθνλνκίεο θιίκαθαο  

 

Ζ εηαηξεία έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα επηβάιεη νηθνλνκίεο θιίκαθαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη 

ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπ. Απηφ απνδεηθλχεηαη εμάιινπ θαη απφ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ θίλεζε λα 

παξάγεη ζε κηα ρψξα πνπ έρεη θηελά εξγαηηθά έμνδα ,φπσο είλαη ε Κίλα , θαη λα ηα δηαλέκεη 

ζηα ζεκεηα πσιεζεο απν εθεί .  

 

• εκαληηθή εκπεηξία ζηελ θηλεδηθή αγνξά  

• Καζηεξσκέλε ηνπνζέηεζε ζηελ αγνξά πξνζηηήο πνιπηέιεηαο  

• Διθπζηηθή ζχλζεζε πξντφληνο: θνζκήκαηα θαη ξνιφγηα >90% ησλ πσιήζεσλ  

 

 Σν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

 

Ζ ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα δεκηνπξγήζεη έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

γηα ηελ επηρείξεζε πνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη βηψζηκε. Ο φκηινο Folli Follie κεηά απφ κηα 

ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο πνπ έρεη θαηαθέξεη φια απηά ηα ρξφληα γηα λα δεκηνπξγεζεί ζηαδηαθά 

κηα ηζρπξή θαη εχξσζηε αιπζίδα αμηψλ θαη γηα ηελ επίηεπμε βαζηθψλ δεμηνηήησλ ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ. Οη βαζηθνί παξάγνληεο ηνπ νκίινπ πνπ νδεγνχλ ζηελ 

αεηθφξν επηηπρία ηνπ πιενλεθηήκαηνο ηεο είλαη πξψηνλ ε εμσζηξέθεηα πνπ παξνπζηάδεη ν 

φκηινο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ππφινηπνπο νκίινπο ηνπ θιάδνπ θαη απηφ θαίλεηαη απν ηηο 

κεγάιεο επελδχζεηο θεθαιαίσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί σζηε λα εδξαηψζεη θαη λα ηζρπξνπνηήζεη 
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ηελ ζεζε ηνπ ζηα ζεκεία πψιεζεο πνπ ήδε δηαζέηεη. Γεχηεξνλ είλαη ε επεθηαηηθή ζηξαηεγηθή 

ηνπ νκίινπ φπνπ κε ηε ζσζηή επηινγή ζεκείσλ πψιεζεο απηφ ην έρεη θαηαθέξεη είλαη λα 

δηαζέηεη θαηαζηήκαηα ζηνπο πην θεληξηθνχο θαη εκπνξηθνχο δξφκνπο δηεζλψο. Δπίζεο 

ζεκαληηθή θίλεζε είλαη θαη ε επέθηαζε πνπ πξάγκαηνπνίεζε ζηελ αζηάηηθε αγφξα ε νπνία 

ηνπ απέθεξε αξθέηα θεξδε θαη ερεί θάλεη ηελ επσλπκία «Folli Follie» απν ηηο πιένλ πην 

αλαγλσξίζηκεο θίξκεο.  

 

  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 

 

χκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο ζεσξίεο, ζε πεξηφδνπο θξίζεο, πνπ ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ 

θαηαλαισηψλ κεηψλεηαη, νη θαηαλαισηέο έρνπλ ηελ ηάζε λα αιιάδνπλ αγνξαζηηθή 

ζπκπεξηθνξά. Μεηψλνπλ ηα επίπεδα θαηαλάισζεο, ζηξέθνληαη ζε ρακειφηεξεο ηηκήο 

πξντφληα, πξνζπαζνχλ λα απνηακηεχζνπλ πεξηζζφηεξν θαη κεηψλνπλ θαηά πνιχ ηηο αγνξέο 

ηνπο ζε «πνιπηειή πξντφληα». (https://gpapadopoulis.wordpress). Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο πνπ αληηδξνχλ ζε ηέηνηεο πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη 

πξνβαίλνπλ ζε δηακφξθσζε κηαο λέαο ζηξαηεγηθήο ή επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ήδε 

ππάξρνπζαο κε γλψκνλα πάληα ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ 

ηηο λέεο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. Γελ ππάξρεη ε παξακηθξή ακθηβνιία φηη ην marketing 

παξέκεηλε θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην βαζηθφ εξγαιείν πξνψζεζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη ησλ επελδχζεσλ, ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο αλφδνπ ηεο 

θνηλσληθήο επεκεξίαο. Ζ «ζπληαγή επηηπρίαο» ηνπ marketing ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη 

εθάξκνζε κεζφδνπο δηάγλσζεο ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηαρείαο πξνζαξκνγήο 

ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ απηέο λα είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο λέεο αλάγθεο 

ησλ θαηαλαισηψλ. Απφ θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο πιεπξάο ην marketing απνηέιεζε κηα 

«δηαρξνληθή επαλάζηαζε», θαζψο πξηλ απφ κεξηθέο δεθαεηίεο ε κφδα απεπζπλφηαλ ζε πνιχ 

ιίγνπο θαηαλαισηέο θαη ζε ιίγεο ρψξεο. Αληίζεηα, ε κφδα ζήκεξα επεθηείλεηαη ηαρχηαηα ζε 

ηεξάζηηεο κάδεο θαηαλαισηψλ θαη ζε πνιιέο δεθάδεο ρψξεο. Eίλαη γεγνλφο φηη ζήκεξα 

βηψλνπκε ηελ κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή θξίζε νιφθιεξεο ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ θαη έρεη 

παξαηεξεζεί  φηη νη θαηαλαισηέο ζηακαηνχλ άκεζα ηηο αγνξέο πνιπηειψλ θαη επψλπκσλ 

πξντφλησλ αιιά δηαηεξνχλ ζρεδφλ ακεηάβιεηεο ηηο δαπάλεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

θάιπςε ησλ βαζηθψλ ηνπο αλαγθψλ θαη απνθηνχλ «θαηαλαισηηθή 

ζπλείδεζε».(kathimerini.gr). 

ε ζρέζε κεηελ ειιεληθή παξαγσγή ε νπνία κπνξεί λα αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα 

ππάξρνπλ νξηζκέλα ειιεληθά ζήκαηα (brands) ηα νπνία αλαπηχζζνληαη κε πςεινχο 
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ξπζκνχο ζε δηεζλή θιίκαθα. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ε εηζεγκέλε ζην Υ.Α. εηαηξεία 

παξαγσγήο θαη εκπνξίαο θνζκεκάησλ Folli Follie Group  ε νπνία έρεη θαηαθέξεη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα λα πξαγκαηνπνηεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ζηελ 

Αζία. Με βάζε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Folli Follie Group (12κελν 2017) νη πσιήζεηο ηεο 

θαηεγνξίαο θνζκήκαηνο-ξνινγηνχ-αμεζνπάξ αλαπηχζζνληαη κε ξπζκφ 6,0%, κε ηηο αζηαηηθέο 

ρψξεο θαη ηελ Ηαπσλία λα ζπλεηζθέξνπλ ην 93,0% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ νκίινπ, έλαληη 

5,8% ηεο Δπξψπεο θαη 1,2% ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο. Ζ εηαηξεία, πνπ αλαπηχζζεηαη κε 

δηςήθην ξπζκφ ζηηο αζηαηηθέο αγνξέο, δηαζέηεη ηζρπξή παξνπζία ζε 31 ρψξεο κε 716 ζεκεία 

πψιεζεηο (POS) ελψ αλαπηχζζεη επίζεο θαη ηε βξεηαληθή εηαηξεία θνζκεκάησλ Linksof 

London Ltd. (www.nafteboriki.gr). 

Hνηθνλνκηθή θξίζε πεξηφξηζε αξθεηά ηηο επηινγέο ησλ αγνξαζηψλ θαη κε βάζε έξεπλεο πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δηαπηζηψλεηαη φηη ζε πεξηφδνπο χθεζεο νη θαηαλαισηέο είλαη πην 

επαίζζεηνη ζηηο ηηκέο, έρνπλ κεγαιχηεξε επίγλσζε ησλ ηηκψλ θαη είλαη ιηγφηεξν πηζηνί ζε 

brands, αιιά εμαθνινπζνχλ λα πξνηηκνχλ ηα brands πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ πςειή 

ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζρέζε αμίαο – ηηκήο. Δπίζεοε δηεζλήο παξνπζία επλνεί ηηο εηαηξείεο ζηε 

ζπληήξεζε πςειψλ ξπζκψλ αλάπηπμεο, παξά ηηο κεηξηνπαζείο επηδφζεηο ηεο ειιεληθήο 

αγνξάο, εηδηθά θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πάλησο φηη ηα 

κελχκαηα πιένλ είλαη ζεηηθά θαη ζηελ εγρψξηα αγνξά, φπνπ ε βηνκεραλία θνζκεκάησλ 

δείρλεη λα μαλαβξίζθεη ηνλ βεκαηηζκφ ηεο έπεηηα απφ κηα πεξίνδν χθεζεο. 

Ζ βαζηθή πειαηεία απηήο ηεο αγνξάο ήηαλ ηα κεζαία εηζνδήκαηα, ηα νπνία ζπξξηθλψζεθαλ 

βίαηα ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. H ιεγφκελε κεζαία ηάμε έραζε ηελ αγνξαζηηθή ηεο δχλακε, 

θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά θνζκήκαηα αμίαο. Όζν γηα ηε κεηνςεθία ησλ πνιηηψλ κε πςειά 

εηζνδήκαηα, απηνί πεξηφξηζαλ ηηο επελδχζεηο ζε θνζκήκαηα, σο απνηέιεζκα ηεο έμαξζεο 

ησλ θινπψλ θαη ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ελ κέζσ θξίζεο, αιιά θαη γηα λα απνθχγνπλ λα 

γίλνπλ πξνθιεηηθνί. ε κεγάιν βαζκφ αλέβαιιαλ αγνξέο ιφγσ θαθήο ςπρνινγίαο, θαζψο 

κέζα ζηελ θξίζε ήηαλ πξφθιεζε λα θπθινθνξήζεη θαλείο κε αθξηβά θνζκήκαηα, πνιπηειή 

απηνθίλεηα ή αθφκε θαη λα δηαζθεδάζεη πιεξψλνληαο αθξηβά πνηά ή ππεξεζίεο επεμίαο. 

Οη εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα θνζκήκαηα πξνζηηήο αμίαο, ηφζν ηα ειιεληθά 

brands φζν θαη ηα μέλα (Folli Follie,Pandora, Swarovski θ.ά.), έδεημαλ λα δηαζέηνπλ θαιχηεξα 

αληαλαθιαζηηθά ζηελ θξίζε, ελψ κεηά ηηο θαιέο επηδφζεηο ηνπ 2017 ζρεδηάδνπλ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε δηθηχσλ. Σα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ηα πην δεκνθηιή πξντφληα είλαη απηά πνπ 

θηλνχληαη ζην εχξνο ηηκψλ απφ 60 έσο 80 επξψ, ελψ παξαηεξείηαη αχμεζε ζηε κέζε αμία 

απφδεημεο ζπγθξηηηθά κε ην 2016, θάηη πνπ ζχκθσλα κε ζηειέρε ηεο αγνξάο δείρλεη φηη ν 

θαηαλαισηήο πιένλ αγνξάδεη πάλσ απφ έλα πξντφλ.  

Μηα ζεκαληηθή δηαπίζησζε είλαη φηη ν ηνπξηζκφο ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ 

πσιήζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο ηφζν ζηελ θαηεγνξία ησλ θνζκεκάησλ πξνζηηήο 

αμίαο φζν θαη ζηα πνιπηειείαο, ελψ είλαη ζεηηθφ ζεκάδη ε ζηαζεξή αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ 

http://www.nafteboriki.gr/
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επψλπκσλ πξντφλησλ. Απηή είλαη θαη ε δηεζλήο ηάζε. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε κειέηε ηεο 

McKinsey, ην 2020 εθηηκάηαη φηη ηα επψλπκα θνζκήκαηα ζα αληηζηνηρνχλ ζην 30-40% ηεο 

αγνξάο απφ πεξίπνπ 20% κία δεθαεηία πξηλ, ην 2010, θαη 10% ζηηο αξρέο ηεο ρηιηεηίαο.  

Δηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα ηo 2017 ήηαλ ε πξψηε ρξνληά απφ ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο πνπ νη 

κεγάινη νίθνη θνζκεκαηνπνηίαο είδαλ θάπνηα ζεκάδηα αλάθακςεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

δεηθηψλ έπεηηα απφ κηα δπζκελή ζπγθπξία - σο απνηέιεζκα ζπλζεθψλ φπσο ηα capital 

controls, ε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ρξπζνχ, αιιά θαη νη αλαηηκήζεηο άιισλ πξψησλ πιψλ, 

φπσο κέηαιια θαη πνιχηηκνη ιίζνη.  

Ζ θαηαλαισηηθή εκπηζηνζχλε αξρίδεη λα επαλέξρεηαη ζηνλ θιάδν, ν νπνίνο δελ θαιχπηεη 

άκεζεο αλάγθεο, αιιά, φπσο επηζεκαίλνπλ επηρεηξεκαηίεο ηνπ θιάδνπ, έρεη λα θάλεη θπξίσο 

κε ηελ ςπραγσγία θαη ηελ πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε. Ζ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ 

θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ επηζθεπηψλ επλννχλ ην ειιεληθφ θφζκεκα.εκεηψλεηαη φηη 

νη ηηκέο έρνπλ ζηαζεξνπνηεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαζψο έρνπλ ηζνξξνπήζεη ζε κεγάιν 

βαζκφ θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά θφζηε.  

Ζ αμία ησλ πξντφλησλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά θαη ε ηειηθή ηνπο ηηκή είλαη ζπλάξηεζε 

ηεο αμίαο ησλ πξψησλ πιψλ αιιά θαη ηεο ηέρλεο ηεο θνζκεκαηνπνηίαο. Μία επηαεηία κέζα 

ζηελ θξίζε ε ηηκή ηνπ ρξπζνχ εθηνμεχζεθε ζηα χςε, πάλσ απφ ηα 1.200 δνι. ε νπγγηά, 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε 100% ηελ πεξίνδν 2010 - 2016. Σψξα δείρλεη λα έρεη ζηαζεξνπνηεζεί 

ζηα 1.100 δνι./νπγγηά. Ίδηα είλαη ε ηάζε ζηα δηακάληηα, πνπ αλαηηκήζεθαλ πεξίπνπ 20%, θαη 

άιιεο πξψηεο χιεο γηα ηελ θαηαζθεπή θνζκεκάησλ.  

Βέβαηα ζηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο ηα θνζκήκαηα πξνζηηήο ηηκήο είδαλ κεγαιχηεξε αλάπηπμε.  

Ζ δηεζλήο ηάζε πξνο ηελ πξνζηηή κφδα άιιαμε ην πξνθίι κεγάισλ νίθσλ φπσο ε Chopard 

θαη ε Tiffany & Co., πνπ ζπλερίδνπλ λα επελδχνπλ ζε πςειήο πνηφηεηαο πξψηεο χιεο θαη 

ηειεηφηεηα ζηε ζρεδίαζε. Χζηφζν ηνπο πξνέηξεςε λα αλαπηχμνπλ θαη πην πξνζηηέο ζεηξέο, 

φπσο νη Bulgari, Cartier θ.ά., ψζηε λα κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ ζε κεγαιχηεξε κεξίδα 

θαηαλαισηψλ. Σελ ίδηα ηάζε αθνινχζεζαλ θαη ηα κεγάια ειιεληθά ζήκαηα. Δλδεηθηηθά, ν 

νίθνο Zolotas δηαηήξεζε ηελ πειαηεία ηνπ ιαλζάξνληαο θαη πην νηθνλνκηθέο ζεηξέο, δίλνληάο 

ηεο έηζη δπλαηφηεηεο λα ζπλερίζεη λα επηζθέπηεηαη ηα θαηαζηήκαηα ηνπ δηθηχνπ δαπαλψληαο 

ιηγφηεξα ρξήκαηα. Σαπηφρξνλα επαλαηνπνζεηήζεθε ζε ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο αγνξέο, 

φπσο ην Παξίζη, ελψ ζην κέιινλ ζρεδηάδεη λα εληζρχζεη ηελ εμσζηξέθεηα ηνπ brand 

δηεξεπλψληαο ην άλνηγκα θαηαζηεκάησλ ζηελ Ακεξηθή, πηζαλφηαηα κέρξη ην 2020, αιιά θαη 

ζηα ΖΑΔ θαη ην Υνλγθ Κνλγθ, αλάινγα κε ηηο επελδπηηθέο επθαηξίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ. 

Δμάιινπ ν θιάδνο αλακέλεη νθέιε ηφζν απφ ηελ επηβεβαίσζε ησλ πξνβιέςεσλ γηα λέν 

ξεθφξ ζηνλ ηνπξηζκφ απηή ηε ρξνληά φζν θαη απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ηξίηεο αμηνιφγεζεο 

ηνπ ειιεληθνχ πξνγξάκκαηνο ην θαινθαίξη.  

Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ηα επφκελα ρξφληα ε παγθφζκηα αγνξά επψλπκνπ 

θνζκήκαηνο αλακέλεηαη λα γλσξίζεη ζεκαληηθέο αλαθαηαηάμεηο, κε πνιιέο γλσζηέο εηαηξείεο 

λα ηνπνζεηνχληαη ζε ηνκείο ηεο αγνξάο πνπ δελ είραλ παξνπζία κέρξη πξφηηλνο, κε ζθνπφ 
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λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ηφζν απφ νκνεηδείο εηαηξείεο φζν θαη απφ λένπο 

ζρεδηαζηέο.  

Αο ζεκεησζεί φηη ε ρψξα καο παξάγεη θάηη ιηγφηεξν απφ ην 1% ησλ θνζκεκάησλ ηεο 

δηεζλνχο αγνξάο, αλ θαη είλαη κέζα ζηελ πξψηε δεθάδα ησλ ρσξψλ ζηελ θαηάηαμε κε βάζε 

ηελ παξαγσγηθφηεηα, θάηη πνπ δείρλεη φηη ε Διιάδα αλαγλσξίδεηαη σο ζεκαληηθή παξνπζία 

ζηε δηεζλή αγνξά θνζκήκαηνο γηα ζέκαηα ζρεδίαζεο, αιιά πζηεξεί ζε εμσζηξέθεηα. 

Μάιηζηα, παξάγνληεο ηεο αγνξάο ηνλίδνπλ φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ θνζκεκάησλ θαηαγξάθεηαη σο πψιεζε ζηελ εζσηεξηθή αγνξά - φπσο νη 

πσιήζεηο ζηνπο μέλνπο ηνπξίζηεο πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα θαη νη νπνίεο 

ππνινγίδνληαη ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 80% ηνπ εηήζηνπ ηδίξνπ ησλ θνζκεκαηνπσιείσλ, κε 

βάζε αλεπίζεκεο εθηηκήζεηο.(www.nafteboriki.gr). 

 

Ο θιάδνο ηεο αξγπξνρξπζνρνΐαο θαηαιακβάλεη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο αγνξάο, πξάγκα 

πνπ θαίλεηαη απφ ηα πνιπάξηζκα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο αιιά θαη εξγαζηήξηα παξαγσγήο. Ζ 

πνηθηιία ησλ πξντφλησλ είλαη κεγάιε θαη νη ηηκέο ηνπο πξνζηηέο γηα φια ηα εηζνδήκαηα. Δίηε 

αγνξαζηνχλ γηα δψξν ή γηα πξνζσπηθή ρξήζε είλαη ζίγνπξν φηη ζα αθήζνπλ ηηο θαιχηεξεο 

εληππψζεηο γηαηί ηα πξντφληα απηά έρνπλ δηαρξνληθή αμία θαη έρνπλ εγγχεζε ζηα πιηθά 

θαηαζθεπήο θαη ζηελ πνηφηεηά ηνπο. Σα θνζκήκαηα, αιιά θαη άιια πξντφληα 

αξγπξνρξπζνρνΐαο, αλέθαζελ ζπκβνιίδνπλ ηελ βαζηά εθηίκεζε θαη αγάπε πξνο έλα 

πξφζσπν. Θεηηθά ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ ζηελ Διιάδα, απνηεινχλ ηα ρεηξνπνίεηα πξντφληα, ε 

πνηφηεηα θαηαζθεπήο θαη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Σα θνζκήκαηα θαη άιια πξντφληα ηεο ρψξαο 

καο πνπ είλαη εκπλεπζκέλα απφ ηελ αξραία Διιάδα είλαη πεξηδήηεηα ζε φινλ ηνλ θφζκν 

θαζψο ζπκβνιίδνπλ ηελ δφμα θαη ηνλ αλεπηπγκέλν πνιηηηζκφ πνπ είρε ε Διιάδα ηηο παιηέο 

επνρέο. Ο θιάδνο αληηκεησπίδεη πνιιά πξνβιήκαηα ζηελ Διιάδα θαη απηφ νθείινληαη ηφζν 

ζηελ λννηξνπία πνιιψλ κειψλ ηνπ θιάδνπ πνπ παξαπέκπεη ζε παιηφηεξεο επνρέο, αιιά 

θαη ζε πξνβιήκαηα νηθνλνκηθά, δηνηθεηηθά θαη ηερληθά. Απφξξνηα απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ 

είλαη φηη νη εηζαγσγέο ησλ πξντφλησλ αξγπξνρξπζνρνΐαο απμάλνληαη ελψ κεηψλνληαη νη 

εμαγσγέο. Ο αληαγσληζκφο απφ ην εμσηεξηθφ είλαη νμχηαηνο. Υξεηάδεηαη κεγάιε πξνζπάζεηα 

ηφζν απφ ηα κέιε ηνπ θιάδνπ, αιιά θαη βνήζεηα απφ ην θξάηνο θαη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο 

γηα λα αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ. Παξφια ηα 

πξνβιήκαηα, ν θιάδνο ηεο αξγπξνρξπζνρνΐαο πνπ επηβηψλεη θαη αλζίδεη κέζα ζηηο 

ρηιηεηεξίδεο κπνξνχκε λα πνχκε φηη έρεη πνιιά αθφκα λα πεη θαη λα δεκηνπξγήζεη. Πηζηεχσ 

φηη νη λένη αξγπξνρξπζνρφνη ζα θαηαθέξνπλ λα εμπςψζνπλ ην θφζκεκα φρη κφλν ζηελ 

Διιάδα, αιιά θαη ζε παγθφζκην επίπεδν θαζψο νη γλψζεηο ηνπο γχξσ απφ ηνλ θιάδν 

δηεπξχλνληαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο. 

 

http://www.nafteboriki.gr/


 
Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΜΙΓΜΑΣΟ MARKETINGΕ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΚΡΙΗ:Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ FOLLI FOLLIE 

 
 
 
 

102 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Ξελόγισζζε 

 Anderson E.W., Fornell C. and Lehman D.A. (1994), „‟ Customer Satisfaction, Market 

Share and Profitability, Findings from Sweden‟‟, Journal of Marketing, Vol.58, No.3, 

pp.53-66. 

 Ang, S. H., Leong, S. M., & Kotler, P. (2000), The Asian apocalypse: crisis marketing 

for consumers and business. Long Range Planning, 33(1), 97-119. 

 Armstrong, G. & Kotler, P. (2006), Marketing: an introduction, Upper Saddle River, N. 

J. Pearson Prantice Hall. 

 Baker J.M., (1991), “ Marketing Strategy and Management”, London: Macmillan 

Press Ltd. 

 Baker M., (2003), “ The Marketing Book”, Oxford: Butterworth Heinemann. 

 Barton Laurence. (1993), Crisis in Organizations: Managing and Communicating in 

the Heart of Chaos. South-Western Publishing Co.  

 Bloor, M. et al. (2001), Focus Groups in Social Research: Introducing qualitative 

methods, London: Sage. 

 Brady, J. & Davis, I. (1993), ''Marketing's mid-life crisis', McKinsey Quarterly, 2, pp. 

17-28. 

 Bryan, L., & Farrell, D. (2008). Leading through uncertainty. The McKinsey Quarterly, 

1-13. 

 Burnett John (2002), Managing Business Crises: From Anticipation to 

Implementation, Greenwood Publishing Group, pp. 7-12. 

 Coombs Timothy (2006), The protective powers of crisis response strategies, pp. 

241-260. 

 Durrenberger Gregor et al (1997), Focus Groups in Integrated Assessment, Ulysses 

WP-97-2. 

 Gronroos, C. (2000), Service Management and Marketing: A Customer Relationship 

Managemet Approach, 2nd ed., Wiley, Chichester. 

 Grundy, T., (1997), Human Resousrce Management – a Strategic Approach. Long 

Range Planning, 30(4), pp. 507-517. 

 Kardes et al.; 2015; Consumer Behavior; 2nd edition; Cengage Learning, Stamford. 

 Koksal, M. Ozgul, E (2007), The relationship between marketing strategies and 

performance in an economic crisis. Marketing Intelligence & Planning, 25(4), pp. 326-

342. 



 
Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΜΙΓΜΑΣΟ MARKETINGΕ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΚΡΙΗ:Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ FOLLI FOLLIE 

 
 
 
 

103 

 Kottler, P. (1991), Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and 

Control, 7th ed. NJ: Practice – Hall International Editions. 

 Kotler, P. & Armstrong, G. (2001), Principles of Marketing. 5th ed. NJ: Prentice – Hall 

International Editions. 

 Krueger, RA & Casey, MA (2000), Focus groups: A practical guide for applied 

            research, 3rd edn, Sage Publications, Inc., Thousand Oaks. 

 Langford, J & McDonagh, D (2003), Focus groups, Taylor and Francis, New York. 

 Marconi Joe,(1997), Crisis Marketing: When Bad Things Happen to Good 

Companies. 

 Morgan, D. L. (1996), Focus Groups. Annual Review of Sociology, 22, pp. 129-152. 

 Mowen J.C. & Minor, M. (2001), Consumer Behavior: A framework, Upper Saddle 

River. NJ: Prentice – Hall. 

 Mullen,. B & Johnson, C. (2013), The psychology of consumer behaviot. Phychology 

Press. 

 Philip Kotler – Kevin Lane Keller (2005), Marketing – Management, 12th edition,  

            PracticeHall. 

 Pop, D., Rosca, D. (2009), Impact of economic and financial crisis on individual 

consumer behavior. Annals of Oradea University, Faculty of Engineering and 

Technology Management, vol. 8. 

 Seymour Mike & Moore Simon (2000), Effective crisis Management: Worldwide 

Principles and Practice, Cassell. 

 Shaw, K. (2005), „An engagement strategy process for communicators‟, Strategic 

Communication Management, Vl Business Review, 4(4), 397-418. 

 Standop Dirk & Grunwald Guido, (2009), '' How to  solve product-harm crises in 

retailing? : Empirical insights from service recovery and negative publicity research'', 

International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 37 Issue: 11, pp. 915-

932. 

 Taylor, EW (2002), „Using still photography in making meaning of adult educators' 

            teaching beliefs‟, Studies in the Education of Adults, vol. 34, no. 2, pp. 123-139. 

 

 

 

 



 
Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΜΙΓΜΑΣΟ MARKETINGΕ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΚΡΙΗ:Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ FOLLI FOLLIE 

 
 
 
 

104 

Διιεληθή 

 Καδάδεο Ν., (2006), Απνηειεζκαηηθφ Μάξθεηηλγθ γηα θεξδνθφξεο πσιήζεηο. Β' 

έθδνζε. Αζήλα: Δθδφζεηο ηακνχιεο. 

 Mάιιηαξεο, Π. (1989), Δηζαγσγή ζην Μάξθεηηλγθ. Πεηξαηάο: Δθδφζεηο ηακνχιε. 

 Mάιιηαξεο, Π. (2012),Δηζαγσγή ζην Μάξθεηηλγθ. Γ‟ έθδνζε. Αζήλα: ηακνχιεο. 

 Μπισλάθεο Η., ηψκθνο Γ., (2008), „‟ Μάξθεηηλγθ Η Σφκνο Β – πκπεξηθνξά 

Καηαλαισηή‟‟, Πάηξα: EAΠ. 

 Παπαδάθεο Β., (2007),„‟ηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ: Διιεληθή θαη Γηεζλήο 

Δκπεηξία‟‟. 4ε Έθδνζε, Αζήλα, Δ. Μπέλνπ. 

 Παξαζθεπφπνπινο, Η. Ν. (1993), Μεζνδνινγία Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο, Αζήλα. 

 ηψκθνο Γ.Η. (2011), πκπεξηθνξά Καηαλαισηή & ηξαηεγηθή Μάξθεηηλγθ, Δθδφζεηο 

Αζ. ηακνχιεο, Αζήλα. 

 ηψκθνο, Γ. (2003), ηξαηεγηθφ Μάξθεηηλγθ. Αζήλα: Δθδφζεηο ηακνχιε. 

 ηαζαθφπνπινο, Β. (2001), Μέζνδνη Έξεπλαο Αγνξάο. Αζήλα: ηακνχιεο. 

 Σδσξηδάθεο Κ. & Σδσξηδάθε Α., (2002), „‟ Αξρέο Μάξθεηηλγθ‟‟, 2ε Έθδνζε, Αζήλα, 

Δθδφζεηο Rosili. 

 Σνκάξαο Π. (2003), Δηζαγσγή ζην Μάξθεηηλγθ θαη ηελ έξεπλα αγνξάο, Δθδφζεηο 

Σνκάξαο, Αζήλα. 

 Υνιέβαο Γ., (1995), Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε‟‟, Αζήλα, Δθδφζεηο Interbooks. 

 Blythe, J. (2008), ΔηζαγσγήζηνΜάξθεηηλγθ. Θεζζαινλίθε: Κιεηδάξηζκνο. 

 MontanaP. &CharnovB., (2005), „‟Μάλαηδκελη‟‟, 3ε Ακεξηθάληθε Έθδνδε, Αζήλα, 

Κιεηδάξηζκνο. 

Ηζηνζειίδεο 

https://www.annamariamazaraki.gr/ 

www.ffgroup.com/el/ 

https://joolsilver.gr/ 

www.kathimerini.gr 

https://www.lilalo.com/  

https://www.loisirshop.com/ 

http://multimediamarketing.com/mkc/marketingmix/  

www.nafteboriki.gr 

http://www.ffgroup.com/el/
http://www.nafteboriki.gr/


 
Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΜΙΓΜΑΣΟ MARKETINGΕ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΚΡΙΗ:Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ FOLLI FOLLIE 

 
 
 
 

105 

https://www.oxette.com/ 

https://www.pandorashop.gr/ 

www.swaro.gr 

 

 

 

 

http://www.swaro.gr/

