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•Υπάρχει μείωση του αριθμού των επισκέψεων στα 

καταστήματα, 

•Μετατόπιση των αγορών σε κανάλια διανομής που 

προσφέρουν καλύτερη σχέση αξίας-τιμής, 

•Μείωση των δαπανών σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων, με 

παράλληλη υποκατάσταση των επώνυμων προϊόντων από 

προϊόντα ιδιωτικής επωνυμίας, 



•Αυστηρότερος προγραμματισμός των 

προσωπικών και οικογενειακών εξόδων, 

(συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων εκτός 

σπιτιού όπως μακροχρόνιες διακοπές, διασκέδαση 

και φαγητό)



Αλ θαη φια απηά θαίλνληαη θπζηνινγηθά κεηά απφ ηέζζεξα 

ρξφληα ζπλερηδφκελεο χθεζεο, ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε 

φηη έξρνληαη ζε πιήξε αληίζεζε κε έλα κνληέιν δσήο πνπ 

θπξηάξρεζε ηα είθνζη ρξφληα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο θξίζεο, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν νη Έιιελεο πνιίηεο φξηδαλ ηε δσή ηνπο 

κε βάζε ηελ θαηαλαισηηθή ηνπο δπλαηφηεηα θαη φρη ηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή ηνπο ηθαλφηεηα.



ΣΡΟΠΟ ΕΩΖ …LIFE STYLE…

Μεησκέλν εηζφδεκα

•Τπέξνγθα δάλεηα
•Τςειφηαηα θνξνινγηθά έμνδα

Σαρχηαηα απμαλφκελν θφζηνο δσήο



Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ marketing ηεο εηαηξείαο…

•Πλήττεται (χωρίς σαφή κριτήρια)

βξαρπρξφληα αλαθνχθηζε

ζηεξεί ηε δπλαηφηεηα ξεπζηφηεηαο 

καθξνρξφληα 



Μ.Μ.Δ.

ηα Μ.Μ.Δ βξίζθνπλ πξφζθνξν 
έδαθνο λα απμήζνπλ ηηο 
αθξνακαηηθφηεηεο ηνπο δίλνληαο 
ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο ζηα 
γεγνλφηα.

Πξνζδίδνληαο ην αίζζεκα ηνπ 
θφβνπ θαη ηεο αλεζπρίαο, 
θαηαζηέιινπλ ζεκαληηθά ηελ 
ψζεζε ηεο θαηαλαισηηθήο 
δήηεζεο. 



ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΗΚΔ

Υεηξνηέξεςε 47% 54%

Ούηε βειηηώζεθε 

/Ούηε ρεηξνηέξεςε

43% 40%

Βειηηώζεθε 10% 6%



Πφζν επεξεάζηεθαλ  

ηα νηθνλνκηθά

ΑΝΓΔ ΓΤΝΑΗΚΔ

Πνιύ 59%

48%
67%

Αξθεηά 36%

Καζόινπ 14%

Λίγν 11%



Αλαβνιή αγνξψλ Απνιχησο 

απαξαίηεηα

79% 73%



Κεληξηθά Γηεζλή πκπεξάζκαηα

Δηδηθφηεξα φκσο, φζνλ αθνξά ηα είδε 

πνιπηειείαο, λαη κελ είλαη ζηε ηειεπηαία 

ζέζε αιιά κε ρακειφηεξε πηψζε ζε ζρέζε 

κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε, 

επηβεβαηψλνληαο πσο νη Έιιελεο ηα 

απνρσξίδνληαη κε πεξηζζφηεξε δπζθνιία.



Κεληξηθά Γηεζλή πκπεξάζκαηα

1. Οη αλαδπφκελεο αγνξέο αλαδεηθλχνληαη ζε 
θηλεηήξηα δχλακε ηεο παγθφζκηαο θαηαλάισζεο 
κηαο θαη πξνβιέπεηαη πσο ηα επφκελα πέληε 
ρξφληα πεξηζζφηεξε απφ ηε κηζή παγθφζκηα 
θαηαλάισζε ζα πξνέιζεη απφ απηέο.

2. Νέα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα ζρεκαηίδνληαη απφ 
ηελ νινέλα απμαλφκελε επηξξνή ησλ γπλαηθψλ 
ζηνλ έιεγρν ηνπ νηθνγελεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ, 
ηελ αθφκε πην ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ 
κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία αλζξψπσλ ζηε 
θαηαλάισζε θαη ηε ξαγδαία αχμεζε ησλ 
πιεζπζκψλ πνπ δνπλ ζε αζηηθά θέληξα.



Κεληξηθά Γηεζλή πκπεξάζκαηα

3. Νέα θαλάιηα επηθνηλσλίαο θαη 
αγνξψλ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ 
εμάπισζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ηε δηάδνζε 
ησλ έμππλσλ θηλεηψλ θαη ηελ 
απμαλφκελε ρξήζε ησλ ζειίδσλ 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζέηνληαο κε 
απηφλ ηνλ ηξφπν λένπο θαλφλεο ζην 
εκπφξην θαη ηελ αγνξά.



Κεληξηθά Γηεζλή πκπεξάζκαηα

4. Νέεο αμίεο δηακνξθψλνληαη ζηηο 
θνηλσλίεο πνπ δνθηκάζηεθαλ απφ ηελ 
παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε κε 
απνηέιεζκα λα αλαδεηθλχεηαη ε 
επζπλείδεηε θαηαλάισζε ζηα 
θαζεκεξηλά πξντφληα ζε αληίζεζε κε 
ηελ πην ραιαξή έσο ππεξβνιηθή 
θαηαλάισζε.



Αληίθηππνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

1. Tν 74% ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη πσο 

επεξεάζηεθε πξνζσπηθά απφ ηελ θξίζε ελψ ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηηο πέληε κεγάιεο ρψξεο 

ηεο ΔΔ (Γεξκαλία, Γαιιία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, 

Ηηαιία, Ηζπαλία) είλαη ζην 47% θαη ζηηο ΖΠΑ είλαη 

ζην 57%.



Οη Έιιελεο ληψζνπλ πεξηζζφηεξν ηνλ 
αληίθηππν ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Πνζνζηό ησλ εξσηεζέλησλ πνπ ληώζεη πσο έρεη επεξεαζηεί πξνζσπηθά από ηε παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε1

1.  Survey question: Have you been personally affected by this global economic downturn?  Response options include: Yes / No. Only respondents who were aware of the existence of the global 
economic downturn were asked.
Note: Bottom income quartile cut and sample reweighed to represent real income distribution in each country  
Source:  BCG Global consumer sentiment  survey 2011
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Αληίθηππνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

2. Σν 77% ησλ εξσηεζέλησλ ζηελ Διιάδα 
απάληεζε πσο αγσληά γηα ην κέιινλ 
ελψ ζηηο πέληε κεγάιεο ρψξεο ηεο ΔΔ 
είλαη ζην 53% θαη ζηηο ΖΠΑ ζην 52%.

3. Σν 60% ησλ εξσηεζέλησλ ζηελ Διιάδα 
δειψλεη πσο κείσζε ηηο δαπάλεο ηνπ ην 
πξνεγνχκελν έηνο ελψ έλα επηπιένλ 

53% ηζρπξίδεηαη πσο ζα κεηψζεη ηηο 
δαπάλεο ηνπ πεξαηηέξσ



Αχμεζε θαη κείσζε δαπαλψλ αλά θαηεγνξία 
πξντφλησλ

Μείσζε δαπαλώλ γηα 

ηξόθηκα

58% Οηλνπλεπκαηψδε 

71%

Αύμεζε 7% Γαιαθηνθνκηθά θαη θξέζθα 

θαγεηά 17%

Ούηε κείσζε /Ούηε αύμεζε 35%



νη θαηεγνξίεο πνπ θαίλεηαη πσο ζα πιεγνχλ ή φρη 
πεξηζζφηεξν είλαη:

Μείσζε ησλ 

δαπαλψλ γηα:

Αχμεζε ησλ 

δαπαλψλ γηα:

Κνζκήκαηα - αμεζνπάξ 76% Παηδηθά ξνχρα 16%

Fast food 71%



Πνζνζηό εξσηεζέλησλ πνπ ζπκθσλνύλ ή ζπκθσλνύλ πνιύ

6964717973

Οη Έιιελεο ζα αλαβάιινπλ ηηο αγνξέο πνπ 
κπνξνχλ λα πεξηκέλνπλ θαη ζα κεηψζνπλ ηηο: 

δαπάλεο ζηα κε απαξαίηεηα

1.  Thinking of the near future, please indicate how much you agree or disagree that each statement describes how you expect to change your buying behavior in the next 12 months
Note: Europe includes Germany, UK, Spain, Italy, France; Bottom income quartile cut and sample reweighed to represent real income distribution in each country
Source:  BCG Global consumer sentiment  survey 2011
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Οη Έιιελεο δελ ρξεζηκνπνηνχλ ην 

δηαδίθηπν φζν νη Δπξσπαίνη θαζψο κφλν ην 

54% δειψλεη πσο εηζέξρεηαη ζε απηφ κέζσ 

ζηαζεξνχ ππνινγηζηή πνζνζηφ πνιχ 

ρακειφηεξν απφ ην 76% ησλ 5 κεγάισλ 

ρσξψλ ηεο ΔΔ.



ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΠΟΤ ΘΕΩΡΟΤΝΣΑΙ 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΕ
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΠΟΤ ΘΕΩΡΟΤΝΣΑΙ 
ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΤΣΕΛΕΙΑ
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ΤΝΟΛΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΨΤΧΑΓΩΓΙΑ
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ΠΟΙΟΙ ΜΕΙΩΑΝ ΣΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ  
ΠΕΡΙΟΣΕΡΟ

33

34

34

35

36

38

44

0 10 20 30 40 50 60 70

1201-1500 ΕΘΟΔΗΜΑ

ΑΣΣΘΚΗ

ΑΝΔΡΕ

55+ΕΣΧΝ

1001-1200 ΕΘΟΔΗΜΑ

ΚΑΣΧΣΕΡΗ ΜΟΡΦΧΗ

45-54 ΕΣΧΝ





Πεξλάσ ρξόλν κε ηελ νηθνγέλεηα κνπ

Πεξλάσ ρξόλν κε ηνπο θίινπο κνπ

Μέλσ ζην ζπίηη

Γπκλάδνκαη-αζινύκαη

Ιθαλνπνηώληαο ηνλ εαπηό κνπ κε 
πεξηηηέο αγνξέο

Πεξηπνηνύκαη ηνλ εαπηό κνπ κε δηαθνπέο, 
ηξηήκεξα θαη spa

Αλαδεηώληαο επαγγεικαηηθή 
ηαηξηθή/θαξκαθεπηηθή βνήζεηα

Βγαίλσ έμσ γηα λα μεθύγσ από ην 
ζπίηη

Ιθαλνπνηώληαο ηνλ εαπηό κνπ 
αγνξάδνληαο πξντόληα/ππεξεζίεο 
πςειόηεξεο πνηόηεηαο

Απέρσ από ην λα αγνξάδσ 
νηηδήπνηε πέξαλ ησλ βαζηθώλ

Αζρνινύκαη κε ηα ελδηαθέξνληα 
(ρόκπη) κνπ
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Ση θάλεηε φηαλ ληψζεηε ζηξεο/άγρνο;1

% εξσηεζέλησλ
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Οη Έιιελεο πξνηηκνχλ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο 
θίινπο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην ζηξεο

1.  Survey question: Amongst the following items, what do you do when you feel stress/anxiety?  Please enter a minimum of one answer and a maximum of three answers.  Note: EU includes EU Big5 
(Germany, UK, Spain, Italy and France); Developing markets include Brazil, India, Russia and China; Bottom income quartile cut and sample reweighed to represent real income distribution in each 
country
Source:  BCG Global consumer sentiment  survey 2011

Τπόινηπεο1ε θαη 2ε  επηινγή
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