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Η έρευνα αγοράς 
αφορά την Ελλάδα 

Οι ιδεολόγοι «βιο»-καταναλωτές 
στη Δανία αντίστοιχα αφορούν 
ποσοστό 45% 

 Μαχητικοί (10%): 
◦ όχι τόσο εύποροι 
◦ Μεγάλο ηλικιακό εύρος 
◦ προσέχουν πολύ το διαιτολόγιο 

τους 
◦ ενοχλούνται από χρήση χημικών 
◦ ενδιαφέρονται για πιστοποίηση 
◦ αφιερώνουν πολύ χρόνο για 

αγορές 
◦ γνωρίζουν για τα βιολογικά 

προϊόντα 
◦ αγοράζουν πολύ συχνά βιολογικά 

τρόφιμα 
◦ πληρώνουν επιπλέον τιμή, 
◦ προτιμούν πάντα βιολογικά 

προϊόντα ανεξαρτήτως τιμής 
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Όλες οι κατηγορίες ενοχλούνται 
από την έλλειψη ποικιλίας στα 
προϊόντα 

Άλλες χώρες έχουν εκπονήσει 
πολύ εμπεριστατωμένες και 
επίκαιρες μελέτες κατανάλωσης 

 Διαιτητικοί (10%): 
◦ αρκετά εύποροι 
◦ Νεαροί σε ηλικία 
◦ δίνουν προσοχή στο διαιτολόγιο 

τους 
◦ ενοχλούνται από τη χρήση χημικών 
◦ βρίσκουν διαφορές μεταξύ 

βιολογικών και συμβατικών 
τροφίμων 

◦ πολύ μεγάλη προθυμία πληρωμής 
(40% επιπλέον της τιμής των 
συμβατικών) 

◦ μέτρια κατανάλωση βιολογικών 
προϊόντων 

◦ δεν αφιερώνουν πολύ χρόνο στην 
αγορά τροφίμων 

◦ δεν τους επηρεάζει η εμφάνιση ή η 
γεύση 
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Η κατά κεφαλή δαπάνη για 
την Ελλάδα το 2009 ήταν 5 € 

Οι «βιο»-καταναλωτές 
αντιπροσωπεύουν το 8-10% των 
Ελλήνων καταναλωτών 

 Ενδιαφερόμενοι (80%): 
◦ ανύπαντροι, μέσης ηλικίας 

◦ δεν αφιερώνουν πολύ χρόνο 

◦ δεν γνωρίζουν αρκετά γύρω 
από τα βιολογικά προϊόντα 

◦ αγοράζουν σπάνια 
βιολογικά τρόφιμα 

◦ μικρή σχετικά προθυμία να 
πληρώσουν επιπλέον τιμή 

◦ ενδιαφέρονται πολύ για την 
εμφάνιση και τη γεύση των 
τροφίμων 

◦ προτιμούν αγορές κοντά στο 
σπίτι 
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Δυνατά Σημεία Αδύνατα Σημεία 

1. Υγιεινή επιλογή διατροφής 
2. Προστασία περιβάλλοντος 

και διατήρηση 
βιοποικιλότητας 

3. Ανάσχεση Κλιματικής 
Αλλαγής 

4. Σύστημα ελέγχου και 
πιστοποίησης 

5. Έλεγχος στην παραγωγή 
πριν τη διάθεση 

6. Παγκόσμια τάση με 
ώριμες αγορές 

7. Ανάπτυξη της έρευνας 

1. Υψηλό κόστος βιολογικών 
προϊόντων 

2. Εποχικότητα - Διακοπή 
διάθεσης εν μέσω του έτους  

3. Μη επαρκής διάθεση (σε 
όλα τα σημεία λιανικής) 

4. Άγνωστα εμπορικά σήματα 
5. Πληθώρα εισαγόμενων 

προϊόντων 
6. Έλλειψη γνώσης στον 

πρωτογενή τομέα 
7. Έλλειψη αξιόπιστων 

στατιστικών στοιχείων 
εγχώριας αγοράς 
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Ευκαιρίες Απειλές 

1. Αλλαγή διατροφικών συνηθειών – 
ευαισθητοποίηση των 
καταναλωτών 

2. Διατροφικά σκάνδαλα 
3. “Πράσινες” πολιτικές παγκοσμίως – 

σαφής στήριξη από ΕΕ και μέσω 
ΚΑΠ 

4. Βελτίωση Κοινωνικού Εταιρικού 
Προφίλ των επιχειρήσεων 

5. Διαφοροποίηση – άνοιγμα νέων 
αγορών (εξαγωγές) 

6. Σταδιακή εναρμόνιση των 
Προτύπων παραγωγής 

7. Νέα προϊόντα (π.χ. οίνος, ιχθείς) 
8. Αγορά Niche 
9. Διαθέτουμε τα μοντέλα ανάπτυξης 

των ώριμων αγορών 

1. Οικονομική κρίση – πάγωμα 
επενδύσεων και πρωτοβουλιών 

2. Υψηλό κόστος παραγωγής 
προϊόντων 

3. Έλλειψη πρώτων υλών και 
προϊόντων από αγορά 

4. Ανταγωνιστικά εισαγόμενα 
προϊόντα 

5. Έλλειψη γνώσης καταναλωτών 
σχετικά με πραγματικά οφέλη 

6. Δυσπιστία και αμφισβήτηση 
συστήματος ελέγχου και 
πιστοποίησης 

7. Αναχρονιστικές μέθοδοι μάρκετινγκ 
και προώθησης 

8. Έλλειψη εθνικής πολιτικής 
9. Άνοδος της αγοράς των PL και 

αφάνεια των branded προϊόντων 
10. Φθηνές εισαγωγές από τρίτες 

χώρες 
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 Τι θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη: 
 
◦ Η τιμή του προϊόντος πρέπει να ανταποκρίνεται 

πλήρως στο προϊόν 
 

◦ Εκπαίδευση των καταναλωτών  
 

◦ Τυποποίηση και ανάπτυξη εμπορικών σημάτων 
 

◦ Μικρή προσφορά σε μεταποιημένα προϊόντα 
 

◦ Πιστοποίηση 
 

◦ Υψηλότερο κόστος παραγωγής 
 

◦ Προβολή και διαφήμιση 
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Προϊόντα της εταιρείας 
Mr Organic (UK) 

 Σύνδεση των 
βιολογικών με:  
◦ υγεία 

◦ προστασία 
περιβάλλοντος 

◦ ανάσχεση της 
κλιματικής αλλαγής 

◦ απουσία χημικών 
υπολειμμάτων 

◦ ελεύθερα ΓΤΟ 

◦ οικογενειακή γεωργία 

◦ παράδοση 

◦ Χώρα προέλευσης* 
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 Ευρωπαϊκή έρευνα σε δείγμα 3.000 καταναλωτών από 11 χώρες της ΕΕ 
(μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) 
 

 "Οι λάτρεις του Ιταλικού ελαιολάδου καλής ποιότητας" (47%)  
◦ Καταναλωτές υψηλού κοινωνικο - οικονομικού επιπέδου, (Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο και 

Ολλανδία. ευαίσθητοι ως προς την ποιότητα και το περιβάλλον 

 
 "Οι γνώστες του Ισπανικού ελαιολάδου" (6%) 

◦ Καταναλωτές μεγάλοι σε ηλικία, κυρίως από την Ισπανία, δίνουν μεγάλη σημασία στην 
ασφάλεια 

 
 "Οι γνώστες και παραδοσιακοί χρήστες του Ελληνικού ελαιολάδου" (6%) 

◦ Οικογένειες, κυρίως από την Ελλάδα, πιστεύουν στην θρεπτική αξία του ελαιολάδου 

  
 "Οι νέοι καταναλωτές ελαιολάδου με ευαισθησία ως προς την τιμή" (41%) 

◦ Καταναλωτές κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Δανία , αναζητούν τις 
ευκαιρίες και παράλληλα τους αρέσει να πειραματίζονται με διάφορα προϊόντα και το 
ελαιόλαδο, το οποίο είναι καλό για την υγεία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
προετοιμασία παραδοσιακών μεσογειακών εδεσμάτων. 
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Ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης βιολογικών τροφίμων 
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Αναφορά στον τόπο παραγωγής 
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http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_el 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_el


 

 Ένα σύνθημα, ένα 
μήνυμα 

 
 
 Βιολογική 

γεωργία. Προστατεύω τη 
φύση, ζώ καλά! 
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Μελέτη περίπτωσης: E-
shop βιολογικών 

προϊόντων 

http://www.abelandcole.co.uk  
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 Νέα υπηρεσία: «Διανομή 
κιβωτίου βιολογικών 
προϊόντων»   
 

 Έναρξη: τέλη του 2012 
 

 Πακέτα: 5 διαφορετικά 
βιολογικών φρούτων και 
λαχανικών 
 

 Παραδόσεις: μέσω του 
ιδιόκτητου δικτύου 
διανομών της, 7 ημέρες 
την εβδομάδα και σε 
χρόνο όχι μεγαλύτερο των 
24 ωρών από την 
υποβολή της παραγγελίας 
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