
Περύληψη διπλωματικόσ εργαςύασ 

Η ςυνειςφορϊ των δεύτερων ςημεύων πώληςησ ςτισ πωλόςεισ ενόσ 

προώόντοσ.  Μελϋτη περύπτωςησ:  Η ελαιουργικό εταιρύα ‘ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.’ 

 

Η ςυγκεκριμένη εργαςία εξετάζει τη ςυνειςφορά των δεύτερων ςημείων 

πώληςησ ςτον όγκο των πωλήςεων των προΰόντων μιασ εταιρίασ.  Κύριο μέςο 

προώθηςησ των πωλήςεων τόςο από τη μεριά των λιανεμπορικών 

επιχειρήςεων όςο και από τη μεριά των παραγωγικών επιχειρήςεων είναι οι 

προβολέσ και τα ςταντ μέςα ςτα καταςτήματα.  Με τη μελέτη αυτή, λοιπόν, 

προςπαθήςαμε να απαντήςουμε ςτο ερώτημα, κατά πόςο η ύπαρξη ςημείων 

ξεχωριςτήσ προβολήσ των προΰόντων μιασ εταιρίασ μπορεί να αυξήςει, να 

μειώςει ή να διατηρήςει ςταθερό τον όγκο των πωλήςεων μιασ εταιρίασ.   

Για τισ ςτατιςτικέσ αναλύςεισ που πραγματοποιήθηκαν ςτα πλαίςια τησ 

εργαςίασ αυτήσ χρηςιμοποιήθηκαν πραγματικά ςτοιχεία ενόσ έτουσ από την 

εταιρία ΜΙΝΕΡΒΑ, μία από τισ μεγαλύτερεσ εταιρίεσ παραγωγήσ και 

τυποποίηςησ ελαιολάδου και ςυναφών εδώδιμων ειδών.  Βαςικόσ ςτόχοσ τησ 

μελέτησ, λοιπόν, είναι να καταδείξουμε κατά πόςο οι προβολέσ και τα ςταντ που 

ςυμφωνεί η εταιρία με τουσ λιανέμπορουσ ςυμβάλλουν ςτην αύξηςη των 

πωλήςεων των προΰόντων τησ για τισ κατηγορίεσ:  ελαιόλαδο, πυρηνέλαιο και 

ςπορέλαιο. 

την πρώτη ενότητα, πραγματοποιείται μία βιβλιογραφική αναςκόπηςη τόςο 

ςτην εγχώρια όςο και ςτη διεθνή βιβλιογραφία για την προώθηςη πωλήςεων, 

ωσ μέςο ολοκληρωμένησ επικοινωνιακήσ ςτρατηγικήσ.  Η προώθηςη πωλήςεων 

όπωσ καταδεικνύεται από την εκτεταμένη μελέτη παρουςιάζει οφέλη τόςο ςτον 

καταναλωτή, όςο ςτο λιανέμπορο, όςο ακόμα ςτην ίδια την παραγωγική 

εταιρία.  Βεβαία, για μία εταιρία που αποφαςίζει να προβάλει τα προΰόντα τισ 

εφαρμόζοντασ προωθητικέσ ενέργειεσ, η απόφαςη και η πραγματοποίηςη των 

ενεργειών αυτών θα πρέπει να είναι μία ςυςτηματική και οργανωμένη 

διαδικαςία.   

τη δεύτερη ενότητα, γίνεται μία ςύντομη παρουςίαςη τησ εταιρίασ μελέτησ 

ΜΙΝΕΡΒΑ και του προΰοντικού τησ χαρτοφυλακίου.  Η εταιρία ΜΙΝΕΡΒΑ 

δραςτηριοποιείται ςτο χώρο του ελαιολάδου για περιςςότερο από ένα αιώνα 

και μέςω των ςυςτηματικών βημάτων ςυνεχώσ αναπτύςςεται τόςο ωσ προσ τα 

προΰόντα τησ όςο και προσ τισ λειτουργίεσ τησ. 

την τρίτη ενότητα, γίνεται μία ςύντομη ειςαγωγή ςτο κομμάτι τησ ςτατιςτικήσ 

ανάλυςησ.  Για να προχωρήςουμε ςτην ανάλυςη χρειάζεται προηγουμένωσ να 

έχουμε ξεκαθαρίςει τουσ ςτόχουσ τησ μελέτησ.  Η  μελέτη αυτή αφού ςτηρίχθηκε 

ςτην επεξεργαςία πρωτογενών ςτοιχείων από την ίδια την εταιρία μπορεί να 

χαρακτηριςτεί ωσ περιγραφική έρευνα.  Σέλοσ, καλό είναι να αναφέρουμε ότι τα 



αποτελέςματα είναι κυρίωσ ποςοτικά και τα ςυμπεράςματα που προκύπτουν 

ςτηρίζονται ξεκάθαρα ςτη ςτατιςτική ςημαντικότητα των αριθμών.  Για αυτό 

και το τέταρτο ςημείο τησ μελέτησ μπορεί να χαρακτηριςτεί ωσ ποςοτική 

έρευνα.  

  

ε κάθε ενότητα παρατίθενται και τα ςυμπεράςματα που προκύπτουν είτε από 

την εικόνα των διαγραμμάτων είτε από τισ ίδιεσ τισ ςτατιςτικέσ αναλύςεισ.  Σα 

ςυμπεράςματα βοηθούν ςτο να κατανοήςουμε ςαφώσ τα αποτελέςματα.  

Επίςησ, πολύ ςυχνά εξάγονται και λογικά ςυμπεράςματα είτε για τα προΰόντα 

τησ εταιρίασ, είτε για τη ςυμπεριφορά των λιανέμπορων, είτε ακόμα για τη 

ςυμπεριφορά του καταναλωτή.  ημαντικό ςτην όλη προςπάθεια είναι ότι 

δίνεται μία εικόνα για την επιτυχία των προωθητικών ενεργειών ανά 

λιανεμπορική επιχείρηςη και ανά κατηγορία προΰόντοσ.  Σέτοιου είδουσ 

πληροφόρηςη ςτην εταιρία ΜΙΝΕΡΒΑ θα μπορούςε να χρηςιμεύςει ςτην 

αξιολόγηςη των εμπορικών τησ ςυμφωνιών με τουσ λιανέμπορουσ και ςτισ 

αποφάςεισ για τη ςτρατηγική προώθηςησ που θα ήθελε να ακολουθήςει ςτο 

μέλλον.   

το τέλοσ τησ εργαςίασ παρατίθενται τα βαςικά ςυμπεράςματα.  Σα ευρήματα 

ςε μεγάλο βαθμό απαντούν ςτο βαςικό μασ ερώτημα και επιβεβαιώνουν την 

αρχική μασ υπόθεςη, ότι δηλαδή, τα δεύτερα ςημεία πώληςησ επιδρούν θετικά 

ςτην ποςότητα των πωλούμενων προΰόντων τησ εταιρίασ.  Βέβαια, τυγχάνει και 

υπάρχουν μη ςτατιςτικά ςημαντικά αποτελέςματα.  Αυτό, κυρίωσ, οφείλεται 

ςτο ότι το δείγμα μπορεί να μην επαρκεί.  Πρόταςη για το μέλλον, επίςησ, 

αποτελεί το ότι η ολοκλήρωςη αυτήσ τησ μελέτησ μπορεί να επιτευχθεί και μέςω 

των δευτερογενών δεδομένων που η εταιρία μπορεί να αντλήςει από τα 

λιανεμπορικά και τα χονδρεμπορικά καταςτήματα.  Μέςω τησ μελέτησ αυτήσ 

μπορούν να εξαχθούν ςυμπεράςματα για τισ πωλήςεισ ςε επίπεδο καταναλωτή. 

Η ολοκληρωμένη έρευνα μπορεί επίςησ να επιτευχθεί και μέςω τησ ποιοτικήσ 

έρευνασ.  Η ποιοτική έρευνα μπορεί να γίνει μέςα από την πραγματοποίηςη 

πειράματοσ ςε πέντε πειραματικά καταςτήματα.  ε αυτά τα καταςτήματα 

μπορεί να εφαρμόζεται ςε επίπεδο εβδομάδασ η παρουςία και η απουςία 

δεύτερων ςημείων πώληςησ και την εξέταςη τησ μεταβολήσ των πωλήςεων.  

ημαντικό είναι να τονίςουμε ότι κατά τη διάρκεια του πειράματοσ 

οποιαδήποτε μεταβολή (παραδείγματοσ χάρη έκπτωςη ςτην τιμή πώληςησ) 

καλό είναι να αποφεύγεται ούτωσ ώςτε ο μόνοσ παράγοντασ επιρροήσ των 

πωλήςεων να είναι τα δεύτερα ςημεία πώληςησ.  Η αντίςτοιχη πρόταςη έγινε 

και ςτα πλαίςια τησ διπλωματικήσ αυτήσ εργαςίασ αλλά απορρίφθηκε λόγω 

αδυναμίασ επιρροήσ τησ τιμολογιακήσ πολιτικήσ τησ εταιρίασ και λόγω 

δυςκολίασ των ςυνεργαζόμενων εταιριών ςτο να αποδεχθούν να εφαρμόζουν 

δεύτερα ςημεία πώληςησ μόνο για την εταιρία πέρα από τισ ςυμφωνηθείςεσ 

αποφάςεισ. 



Οι ςτατιςτικέσ αναλύςεισ ςε ένα βαθμό δεν εμφανίζουν αξιόπιςτα και αποδεκτά 

αποτελέςματα.  Σούτο ςυμβαίνει διότι ςτη ςυγκεκριμένη μελέτη η ςυνειςφορά 

ςτισ πωλήςεισ έγινε βάςει μόνο των δεύτερων ςημείων πώληςησ.  Είναι γνωςτό 

ότι ςτην καταναλωτική αγοραςτική απόφαςη ρόλο παίζουν δεκάδεσ 

παράγοντεσ, άλλοι περιςςότερο και άλλοι λιγότερο ςημαντικοί.  Παρ’ όλα αυτά 

ςυμπεράςματα λάβαμε τόςο ςε επίπεδο πωλήςεων των μεμονωμένων 

αλυςίδων καταςτημάτων όςο και ςε επίπεδο ςυνολικών πωλήςεων.  Σέλοσ, 

χρηςιμοποιώντασ κατάλληλα τα νέα αρχεία που καταςκευάςτηκαν για τη 

ςυγκεκριμένη εργαςία, η εταιρία ΜΙΝΕΡΒΑ μπορεί να ςυγκεντρώςει μεγαλύτερο 

όγκο πληροφόρηςησ, ςυγκεντρώνοντασ ςτοιχεία πωλήςεων για διάςτημα 

μεγαλύτερο των πενήντα δύο εβδομάδων.  Με αυτό τον τρόπο και όςο το δείγμα 

εβδομάδων μεγαλώνει τα αποτελέςματα των αναλύςεων γίνονται περιςςότερο 

αξιόπιςτα και μπορούν να εγγυηθούν μεγαλύτερη προβλεπτικότητα, δηλαδή να 

προβλέπουν πωλήςεισ και ςυνειςφορά των δεύτερων ςημείων πώληςησ ςτο 

μέλλον. 

 

 


