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3.3 Έρευνα αγοράς και η προστιθέμενη αξία των
ιδεών των φοιτητών



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 01

30 λεπτά 

- Εκτυπωτής ή λογισμικό 
επεξεργασίας εγγράφων
(π.χ. Word) 
- Μολύβια ή στυλό 
- Πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο 

1. Χρησιμοποιήστε το διαδίκτυο και βρείτε τουλάχιστον ένα παράδειγμα μιας
επιτυχημένης (Κοινωνικής) Επιχείρησης και μιας (Κοινωνικής) Επιχείρησης που ήταν
επιτυχημένη, αλλά η δημοτικότητά της εξασθένησε με την πάροδο του χρόνου.
2. Παρατηρήστε τον κύκλο ζωής του προϊόντος χρησιμοποιώντας το παρακάτω
γράφημα. Λάβετε υπόψη ότι το ύψος ή το μήκος της καμπύλης καμπάνας θα
ποικίλλει ανάλογα με τις πωλήσεις και το κέρδος ενός προϊόντος με την πάροδο του
χρόνου.

3. Βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο ζωής των προϊόντων των (κοινωνικών)
επιχειρήσεων που επιλέξατε και σχεδιάστε νέες καμπύλες καμπάνας στο ίδιο
γράφημα, με βάση την εξέλιξή τους.

❑ Τώρα, μπορείτε να αναφέρετε 
έναν τρόπο με τον οποίο οι 

επιχειρηματίες εξασφαλίζουν την 
επιτυχία ενός προϊόντος κατά την 

εισαγωγή του;
❑ Ποια χαρακτηριστικά των 
καταναλωτών θα μπορούσαν να 

διαδραματίσουν καθοριστικό 
ρόλο;



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2
02

30 λεπτά 

- Μολύβια ή στυλό 

- Εκτυπωτής 

- Πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο 

1. Το φύλλο του παιχνιδιού σας έχει μια στήλη προϊόντων. Τα προϊόντα
μπορεί να είναι αγαθά ή υπηρεσίες.
2. Δύο κενές στήλες δίπλα στη στήλη του προϊόντος φέρουν τις ενδείξεις
αγορά-στόχος και μέσα ενημέρωσης.
3. Αντιστοιχίστε την όσο το δυνατόν καλύτερα σε ένα αγαθό ή μια
υπηρεσία. Το πρώτο έχει ήδη γίνει για εσάς.
4. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Διαδίκτυο για να εμπνευστείτε και
να κάνετε μια έρευνα.

a. Πότε οι επιχειρήσεις πρέπει να 
διεξάγουν έρευνα αγοράς κατά τη 

διάρκεια του κύκλου ζωής ενός 
προϊόντος; 

b. Ποιος διεξάγει έρευνα; 
c. Τι ερευνούν οι επιχειρήσεις; 

d. Πώς διεξάγεται η έρευνα αγοράς; 
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