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Υπάρχουν δύο τύποι έρευνας αγοράς:

❑ Πρωτογενής έρευνα αγοράς: γίνεται από εσάς ή από εξειδικευμένες
εταιρείες έρευνας αγοράς για πελάτες που ταιριάζουν με το προφίλ στο
οποίο στοχεύετε.

❑ Η δευτερογενής έρευνα αγοράς: λαμβάνετε έτοιμες πληροφορίες
σχετικά με τους πελάτες-στόχους σας -από δημοσιευμένες εξωτερικές
πηγές πληροφοριών.

Η έρευνα αγοράς λειτουργεί ως γέφυρα
μεταξύ των επιχειρήσεων και των
καταναλωτών και βοηθά την πρώτη να
ερμηνεύσει τη στάση των τελευταίων
απέναντι σε ένα προϊόν και να
προβλέψει τις αντιδράσεις τους.



ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΆΣ: 

➢ Ανεξάρτητα από το είδος της έρευνας που θα κάνετε, στόχος σας είναι να συγκεντρώσετε τις ακόλουθες 
ενδεικτικές πληροφορίες: 
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Μέγεθος 
αγοράς

Δημογραφικά 
στοιχεία

Τοποθεσία Εισόδημα
Αγοραστικές

συνήθειες
Ανταγωνισμός

1. Από πόσα άτομα, οικογένειες ή επιχειρήσεις αποτελείται ο στόχος σας; Ποιο είναι το οικονομικό τους μέγεθος; Αυξάνεται 
ή συρρικνώνεται;

2. Πελάτες: μέσος όρος ηλικίας, οικογενειακή κατάσταση, φύλο, επίπεδο εκπαίδευσης, απασχόληση κ.λπ. 
Επιχειρήσεις: μέσος αριθμός εργαζομένων, ετήσιος κύκλος εργασιών, έτη λειτουργίας, αν πρόκειται για ιδιωτική ή 
δημόσια επιχείρηση, αν παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες κ.λπ.

3. Πού ζουν οι περισσότεροι πελάτες σας;

4. Πρέπει να γνωρίζετε το μέσο οικογενειακό εισόδημα των πελατών σας και τον μέσο κύκλο εργασιών της επιχείρησης.

5. Πόσα ξοδεύουν συνήθως για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που σκοπεύετε να πουλήσετε; Πώς και πού αγοράζουν μέχρι 
στιγμής; Πόσο συχνά αγοράζουν; 

6. Ποιοι είναι, ποιο είναι το μερίδιο αγοράς τους, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των προϊόντων τους, η ανταγωνιστική 
τους στρατηγική, πού βρίσκονται κ.λπ.
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Ορισμός του 
προβλήματος

Σχεδιασμός 
έρευνας

Σχεδιασμός 
δείγματος

Συλλογή 
δεδομένων

Ανάλυση 
δεδομένων

Παρουσίαση 
αποτελεσμάτων
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1) ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

o Αναρωτηθείτε "Γιατί θέλω να κάνω έρευνα αγοράς;"

o Βρείτε την ισορροπία μεταξύ πολύ συγκεκριμένων και πολύ 
ευρέων ορισμών.

"Πώς ένα εμπορικό σήμα θα αναγνωρίζεται από όλους" είναι 
ένας πολύ ευρύς ορισμός που μπορεί να συγκεντρώσει 

πολλές άχρηστες πληροφορίες που δεν θα σας βοηθήσουν 
να λύσετε το πρόβλημα. 

VS
"Πώς η μάρκα θα αναγνωριστεί από τους εφήβους που ζουν

στο δρόμο και σερφάρουν" ή "Πώς θα αυξηθεί η 
αναγνωρισιμότητα της μάρκας μεταξύ των εφήβων" είναι 

πολύ συγκεκριμένο και ο αριθμός της αγοράς είναι μάλλον 
ασήμαντος.
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2) ΣΧΈΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ

o Δημιουργήστε το σχέδιο έρευνας.

o Προσδιορίστε τις πηγές από τις οποίες θα αντλήσετε 
πληροφορίες. 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες δεδομένων:

▪ Τα πρωτογενή δεδομένα, που 
συλλέγονται από την αρχή για 

συγκεκριμένο σκοπό

▪ Τα δευτερογενή δεδομένα που ήδη 
υπάρχουν, όπως βιβλία, εκθέσεις κ.λπ. 

ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑ ΝΟΥ! 
Τη μεταβλητότητα και τη 

ρευστότητα των δεδομένων. Οι 
αλλαγές στα ερευνητικά 
δεδομένα τα καθιστούν 

άχρηστα. Έτσι, τα δεδομένα 
πρέπει να είναι ενημερωμένα 

και σε ισχύ για να 
αποφεύγονται οι γενικεύσεις.
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3) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

o Επιλέξτε την ομάδα-στόχο της έρευνάς σας.

o Η επιλογή θα γίνει με βάση το πρόβλημα που έχετε θέσει.

Εάν το πρόβλημά σας 
απευθύνεται στους νέους, το 
δείγμα σας θα είναι οι νέοι.
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❑ Ποιος; 

❑ Πόσα; 

❑ Πού;  Και, 

❑ Ορίστε ένα χρονικό όριο. 

Τα τυχαία δείγματα είναι πιο αντιπροσωπευτικά 
της αγοράς στο σύνολό της.

TIP 
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4) ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αφού ορίσετε τα δεδομένα που
χρειάζεστε και τις μεθόδους που θα
χρησιμοποιήσετε, ήρθε η ώρα να τα
συλλέξετε!

Σε αυτό το βήμα εφαρμόζετε το
ερευνητικό σχέδιο (βήμα 2).

5) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αφού συλλέξετε τα δεδομένα σας, ήρθε η ώρα να τα
αναλύσετε και να καταλήξετε σε συμπεράσματα.

o Ελέγξτε την ακρίβεια και την ορθότητα των
δεδομένων σας (π.χ. άσχετες απαντήσεις) και την
πληρότητά τους (π.χ. ελλιπή ερωτηματολόγια).

o Στη συνέχεια πρέπει να τα ταξινομήσετε (π.χ. ανά
περιοχή), να τα ερμηνεύσετε και να τα
υπολογίσετε στατιστικά.

o Τα στάδια αυτά ισχύουν τόσο για τα πρωτογενή
όσο και για τα δευτερογενή ερευνητικά
δεδομένα.
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6) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τέλος, μετά από όλα τα βήματα, μπορείτε να απολαύσετε τους καρπούς των προσπαθειών σας εξάγοντας τα 
αποτελέσματα. 
Παρουσιάστε τα αποτελέσματά σας σε μια Έκθεση με σαφή και συνοπτικό τρόπο. 
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