
	   	  

ΤΟ	  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	  ΤΡΑΠΕΖΙ	  ΤΗΣ	  ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ	  ΕΛΛΑΔΑΣ
Έρευνα	  Αγοράς	  και	  Εκπόνηση	  Σχεδίου	  Μάρκετινγκ	  για	  
την	  Ανάπτυξη	  και	  Εμπορία	  των	  βιολογικών	  προϊόντων	  

στο	  νομό	  Αχαΐας

Εισηγήτρια	  :	  Αναστασία	  Καραγιαννοπούλου	  -‐Msc,	  Μελετήτρια	  
Πανεπιστημίου	  Πατρών



Έρευνα	  Αγοράς	  για	  τα	  βιολογικά	  
προϊόντα	  στο	  νομό	  Αχαΐας



Σχεδιασμός  Έρευνας  Αγοράς  
(1/2)

Σκοπός  Έρευνας

Διάγνωση στάσης κατοίκων Αχαΐας
απέναντι στα βιολογικά προϊόντα &
ερμηνεία καταναλωτικής
συμπεριφοράς.



Σχεδιασμός  Έρευνας  Αγοράς  
(2/2)Δείγμα

ποιοι: 200 κάτοικοι νομού, ηλικίας 15 ετών και άνω
(δείγμα ποσοστών αναλογικό προς τον πληθυσμό με
βάση την ηλικία & το φύλο).
πού: στην Αχαΐα.
πότε: 01/07/2014-20/07/2014.

Μέθοδος Συλλογής Στοιχείων
Ατομικές συνεντεύξεις μέσω δομημένου
ερωτηματολογίου.

Ανάλυση Δεδομένων
Περιγραφική Στατιστική – Διμεταβλητές Αναλύσεις –
Συσχετίσεις.



Αποτελέσματα  Έρευνας  Αγοράς  
σχετικά  με...

Πολιτική  
Προϊόντος

Πολιτική
Τιμολόγησης

Δημογραφικό  
προφίλ  

καταναλωτών

Πολιτική
Διανομής

Πολιτική
Προβολής



1.  Πολιτική  Προϊόντος  (1/3)
Επίπεδο  γνώσης  καταναλωτών  για  

β.π.
Μέτριο

Συχνότητα  αγοράς  β.π. Σπάνια  - Μερικές  φορές

Γνώση  πώς  ένα  προϊόν θεωρείται  
βιολογικό

Χαμηλή  - Μέτρια

Προτίμηση  μεταξύ  βιολογικών  και  
συμβατικών

Βιολογικά

Γνώση  ελέγχων  στη  βιολογική  γεωργία Ναι  (74%)

Ανησυχία  καταναλωτών  για  χρήση  
χημικών

Ναι  (79%)

Εμπιστοσύνη  καταναλωτών  σε  
βιοπαραγωγούς  για  τήρηση  

προδιαγραφών
Όχι  (51%)



1.  Πολιτική  Προϊόντος  (2/3)
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3,1 2,98 2,94
2,72

2,52 2,4 2,23 2,22 2,13 1,96 1,92 1,87

Είδη	  β.π.	  κατά	  σειρά	  προτίμησης

Κλίμακα  μέτρησης  από  1-5,  με  1:  Δεν  αγοράζουν  ποτέ  και  
5:  Αγοράζουν  πάντα



1.  Πολιτική  Προϊόντος  (3/3)

1 2 3 4 5

Όψη	  

Γεύση

Φρεσκάδα

Θρεπτική	  αξία

Ποιότητα

Ασφάλεια

2,5

3,4

3,5

4

4,1

4,1

Κλίμακα	  1-‐5,	  όπου	  1:	  Καθόλου	  σημαντικό	  και	  5:	  Εξαιρετικά	  
σημαντικό	  χαρακτηριστικό

Πλεονεκτήματα

1 2 3 4 5

Γεύση

Μόνο	  ''μόδα''

Όψη

Διατήρηση	  για	  μικρό	  χρονικό	  διάστημα

Περιορισμένη	  προσφορά

Υψηλή	  τιμή

2,12

2,17

2,69

3,15

3,5

4,26

Κλίμακα	  1-‐5,	  όπου	  1:Καθόλου	  σημαντικό	  και	  5	  :	  Εξαιρετικά	  
σημαντικό	  χαρακτηριστικό	  

Μειονεκτήματα



2.  Τιμολογιακή  Πολιτική  
Αποτρεπτικός  παράγοντας  η  
υψηλή  τιμή  για  την  αγορά  των  
βιολογικών  προϊόντων.

(μέση  τιμή  =  3,87,  σε  κλίμακα  
μέτρησης  από  1  έως  5,    όπου  
1=Η  υψηλή  τιμή  δεν  επηρεάζει  
καθόλου  την  απόφαση  αγοράς  
βιολογικών  και  5=Η  υψηλή  τιμή  
την  επηρεάζει  σημαντικά).

Μέση  αποδεκτή  τιμή:
11,5%  πάνω  από  τιμή  
αντίστοιχων  συμβατικών

Δυσαρέσκεια  καταναλωτών  
σχετικά  με  επίπεδο  τιμών.

(μέση  τιμή  =  4,37,  σε  κλίμακα  
μέτρησης  από    1  έως  5,  όπου  1=  
Πολύ  φθηνά  και  5=  Πολύ  ακριβά).

Θα	  επέλεγα	  
βιολογικά

92%

Θα	  επέλεγα	  
συμβατικά

8%

Επιλογή  μεταξύ  συμβατικών  και  βιολογικών  προϊόντων	  στο  ίδιο  επίπεδο  τιμής	  



3.  Πολιτική  Διανομής  

Αγοράζουν	  
β.π.
72,5%

Δεν	  
αγοράζουν	  

β.π.
27,5%

1

2

3

4

5

3,36
2,88

2,55
2,13 2,08

Χώροι	  αγοράς	  β.π.

1

2

3

4

5 4,08 3,85
3,48 3,48

2,9

Λόγοι	  αγοράς	  β.π.	  από	  συγκεκριμένους	  
χώρους



4.  Πολιτική  Προβολής  (1/3)

ΝΑΙ
41%

ΟΧΙ
59%

Ενημέρωση	  για	  β.π.
3,09 2,92 2,82 2,65 2,64 2,47 2,18 2,03 1,93 1,85 1,83 1,57

Τρόποι	  ενημέρωσης	  για	  β.π.

Κλίµακα µέτρησης από 1-5, µε 1= Δεν ενηµερώνοµαι ποτέ από το συγκεκριµένο µέσο  και 
5=Ενηµερώνοµαι πάντα. 



4.  Πολιτική  Προβολής  (2/3)

1 2 3 4 5

Μεγαλύτερη	  ποικιλία

Υψηλότερη	  ποιότητα	  β.π.

Μεγαλύτερη	  ενημέρωση

Προσφορά	  δειγμάτων	  β.π.

Χαμηλότερες	  τιμές

3,97

3,97

4,03

4,1

4,5

Κλίμακα	  μέτρησης	  από	  1-‐5,	  με	  1=	  Καθόλου	  σημαντικός	  και	  5=	  
Εξαιρετικά	  σημαντικός

Παράγοντες	  αύξησης	  προβολής	  β.π.

1 2 3 4 5

Μεταλλική

Ξύλινη

Διάφανη

Πράσινη

Χάρτινη/Οικολογική

2,09

2,94

3,37

3,51

4,54

Κλίμακα	  1-‐5,	  όπου	  1	  : Διαφωνώ	  πολύ	  και	  5	  :	  Συμφωνώ	  πολύ

Δημοφιλείς	  συσκευασίες	  β.π.



4.  Πολιτική  Προβολής  (3/3)

1 2 3 4 5

Γεύση

Συμβολή	  στην	  προστασία	  του	  
περιβάλλοντος

Υψηλή	  αξία	  διατροφ.στοιχείων

Έλεγχος	  φορέων

Παραγωγή	  χωρίς	  χημικά

3,9

4,1

4,3

4,3

4,5

Κλίμακα	  μέτρησης	  από	  1-‐5,	  με	  1=	  Καθόλου	  σημαντικό	  θέμα	  και	  5	  =	  
Πολύ	  σημαντικό	  θέμα

Δημοφιλή	  θέματα	  διαφημιστικής	  
εκστρατείας

1 2 3 4 5

"	  Σε	  αρμονία	  με	  τον	  άνθρωπο	  και	  τη	  
φύση"

"Ποιότητα	  ,	  φύση,	  προστασία	  του	  
περιβάλλοντος"

"Βιολογική	  καλλιέργεια:	  Καλή	  για	  τη	  
φύση,	  καλή	  και	  για	  εσένα’’

"Δώσε	  το	  καλό	  παράδειγμα	  και	  σώσε	  
τον	  εαυτό	  σου	  και	  τον	  κόσμο"

2,2

2,3

2,4

2,5

Κλίμακα	  1	  έως	  5,	  όπου	  1:	  Διαφωνώ	  απόλυτα	  με	  το	  σλόγκαν	  και	  5	  :	  
Συμφωνώ	  απόλυτα

Δημοφιλή	  σλόγκαν	  για	  β.π.



5.  Δημογραφικό  προφίλ  
καταναλωτών  βιολογικών  

προϊόντων
Φύλο Άνδρες

Ηλικία 30-‐49

Επίπεδο	  μόρφωσης Απόφοιτοι	  Λυκείου	  &	  
Δημοσίου	  Πανεπιστημίου

Μηνιαίος	  μισθός Δεν	  έχουν	  μισθό	  ή	  έχουν	  
από	  501€ -‐ 1000€



Σχέδιο	  Μάρκετινγκ	  για	  την	  Ανάπτυξη	  
και	  Εμπορία	  των	  βιολογικών	  
προϊόντων	  στο	  νομό	  Αχαΐας



Σύνταξη  Σχεδίου  Μάρκετινγκ  με  
βάση...

1) Αποτελέσματα Έρευνας Αγοράς.

2) Λοιπά δευτερογενή στοιχεία που
αφορούν το νομό (Τουρισμός,
Πολιτισμός, Οικονομία, Γεωγραφία,
ανταγωνισμός).



Σκοπός  σχεδίου  ΜΚΤ
Βελτίωση ανταγωνιστικότητας Αχαΐας μέσω αναβάθμισης και
ανάδειξης των ιδιαίτερων τοπικών βιολογικών προϊόντων
και εμπλουτισμού του συνολικού τουριστικού προϊόντος της
περιοχής.

Στόχοι σχεδίου ΜΚΤ
u Δημιουργία Πλάνου Δράσης.
u Ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων.
u Αύξηση τουριστικής κίνησης - Βελτίωση τουριστικής
εικόνας.

u Βελτίωση διατροφικής αλυσίδας των τουριστικών μονάδων
της περιοχής μέσω διάδοσης κατανάλωσης βιολογικών και
παραδοσιακών τοπικώνπροϊόντων.

u Αύξηση πωλήσεων, κέρδους, μεριδίου αγοράς και
προσέλκυση νέων καταναλωτών.



Προτεινόμενες  Ενέργειες  
Μάρκετινγκ  

Πολιτική  
Προϊόντος

Πολιτική
Τιμολόγησης

Πολιτική
Προβολής

Πολιτική
Διανομής



1.  Ενέργειες  Προϊόντικής  
Πολιτικής

1. Αύξηση παραγωγής και βελτίωση ποιότητας
στα 5 δημοφιλέστερα είδη β.π. (λαχανικά,
φρούτα, λάδι, αυγά, γαλακτοκομικά).

2. Κατάλληλη σηματοδότηση & πιστοποίηση
των β.π. επί της συσκευασίας.

3. Χρήση χάρτινης / οικολογικής συσκευασίας
για β.π.



2.  Ενέργειες  Τιμολογιακής  
Πολιτικής

Βιολογικά προϊόντα Αποδεκτή  τιμή  
(παραπάνω  σε  σχέση  με  
την  αντίστοιχη  των  

συμβατικών  προιοντων)
Λαχανικά,  φρούτα,  λάδι 16,5%

Αυγά,  γαλακτοκομικά,  κρασί,  ελιές,  
δημητριακά

11,5%

Ψωμί,  κρέας,  καλλυντικά,  ξύδι,  
γλυκά  

6,5%



3.  Ενέργειες  Πολιτικής  Προβολής
1. Δημιουργία κατάλληλου διαφημιστικού μηνύματος με
κύριο θέμα την παραγωγή χωρίς χημικά και με κύριο
σλόγκαν ''Δώσε το καλό παράδειγμα,σώσε τον εαυτό
σου & τον κόσμο''.

2. Προβολή και επικοινωνία με υπάρχοντες & δυνητικούς
καταναλωτές μέσω διαδικτύου και ενημερωτικών
φυλλαδίων.

3. Προώθηση πωλήσεων--> Προσφορά δωρεάν δειγμάτων
σε χώρους πώλησης β.π.

4. Προσωπική πώληση-->Ενημέρωση και διαβεβαίωση για
βιολογικό τρόπο παραγωγής.

5. Συνέργειες με Ε.Ε.Μ.Τ. και παρουσία σε τοπικές
εκδηλώσεις για προώθηση β.π. σε τουρίστες.



4.  Ενέργειες  Πολιτικής  Διανομής

1. Διανομή β.π. μέσω super-markets και
εξειδικευμένων καταστημάτων.

2. Διανομή σε τουρίστες μέσω τουριστικών
καταλυμάτων, μονάδων εστίασης,
εξειδικευμένων καταστημάτων,
περιπτέρων σε αρχαιολογικούς και
πολιτιστικούς χώρους.



Συμπεράσματα  

1. Δυναμική παρουσία των β.π. στο νομό.
2. Απαιτείται κατάλληλη ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των καταναλωτών.

3. Απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες από
πλευράς βιοπαραγωγών και
εμπλεκομένων στον κλάδο για περαιτέρω
ανάπτυξη των β.π.

4. Θετικές προοπτικές συνεργασίας
βιοαγροτικού και τουριστικού τομέα για
αξιοποίηση β.π.



Σας  ευχαριστώ!

Σας  ευχαριστώ!


