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Έρεσνα Αγοράς
Ακριβής Προζδιοριζμός Μεγέθοσς Αγοράς, Πρόβλευη
Ζήηηζης για Υπάρτονηα & Νέα Προχόνηα, Ανάλσζη
Ανηαγφνιζηικής Θέζης Εηαιρίας, Έρεσνα & Γνφρίζμαηα
Τοπικής Αγοράς
Η έξεπλα αγνξάο, απνηειεί έλα εξγαιείν, ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ νη
επηρεηξήζεηο γηα ηε ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε φισλ εθείλσλ
ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηε δηνίθεζε
θαη ηα ζηειέρε ηεο.
Με ηνλ φξν «έξεπλα αγνξάο», ελλννχκε «ηε κειέηε ζρεηηθά κε ην κέγεζνο, ηε
ζχλζεζε θαη ηα άιια ραξαθηεξηζηηθά κηαο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο».
Ο αληηθεηκεληθφ ζηφρνο κίαο νινθιεξσκέλεο έξεπλαο αγνξάο, είλαη λα
παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, σο πξνο έλαλ αθξηβή
πξνζδηνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο ηεο αγνξάο, κία πξφβιεςε ηεο δήηεζεο γηα
νιφθιεξε ηελ αγνξά, κία εθηίκεζε ηεο δήηεζεο ζε λέα αγαζά, κία αμηνιφγεζε
σο πξνο ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη
κία αλάιπζε ζε ηνπηθέο δπλαηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά.
Ο θπξηφηεξνο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνζέζεσλ
ησλ θαηαλαισηψλ γηα κηα Επηρείξεζε ή γηα θάπνην κεκνλσκέλν πξντφλ ηεο.
Εθηφο απηνχ φκσο, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα παξνπζηάδεη αξθεηά ρξήζηκα
ζηνηρεία ηα νπνία δείρλνπλ ηηο ηάζεηο ηεο Αγνξάο ζε ηνπηθφ ή παλειιαδηθφ
επίπεδν, είηε αθφκε θαη παγθφζκην. Σε πξψην ζηάδην, επηιέγεηαη ε πεξηνρή
πνπ ζα εξεπλεζεί, είηε απηή είλαη έλαο Δήκνο (π.ρ. Αζήλα, Πεηξαηάο θιπ.), είηε
θάπνηνο λνκφο (π.ρ. Αηηηθήο, Θεζζαινλίθεο θιπ.), είηε θάπνηα πεξηθέξεηα
(π.ρ. Μαθεδνλία, Θξάθε, Θεζζαιία, Πεινπφλλεζνο, Νεζηά Αηγαίνπ θιπ.), είηε
έλαο ζπλδπαζκφο απηψλ. Η επηινγή ηεο πεξηνρήο βαζίδεηαη ζε δηάθνξεο
παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ηελ Επηρείξεζε, φπνπ ελδεηθηηθά κπνξεί λα είλαη:
Τν πηζαλφ θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζην νπνίν ζα απεπζχλεηαη ε Επηρείξεζε ή
έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ηεο,
Η θνπιηνχξα ηεο Επηρείξεζεο,
Τν νηθνλνκηθφ πξνθίι ησλ θαηαλαισηψλ ηεο πεξηνρήο,
Τν ειηθηαθφ κείγκα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο, θαη
Ο αληαγσληζκφο πνπ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή.
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Τι προζθέρει η έρεσνα αγοράς ζηην επιτείρηζη:
Η απφθαζε ηεο Επηρείξεζεο λα ρξεζηκνπνηήζεη κία έξεπλαο αγνξάο, σο
βάζε γηα ηε ιήςε κειινληηθψλ απνθάζεσλ, δελ είλαη θαζφινπ εχθνιε
ππφζεζε. Πξνυπνζέηεη ηελ αλάισζε ρξφλνπ θαη θεθαιαίνπ, θαζψο θαη ηελ
πξνζεθηηθή αμηνιφγεζε ηεο επέλδπζεο απηήο, δηφηη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο
ηα νθέιε απφ κηα έξεπλα αγνξάο δελ αληαπνθξίλνληαη ζην πςειφ θφζηνο,
πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Μέζα απφ ηελ έξεπλα ηεο
αγνξάο, επηδηψθνπκε, νπζηαζηηθά, κία ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ απφ κηα
ιαλζαζκέλε επηινγή ή θαη απφθαζε ηεο δηνίθεζεο.
Σηε ζεκεξηλή επνρή φπνπ νη ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά
γίλνληαη φιν θαη πην απαηηεηηθέο, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ πεξηζζφηεξν απφ πνηέ
ηελ αλάγθε γηα αμηνπνίεζε θάζε είδνπο πιεξνθνξίαο ε νπνία ζα κπνξεί λα
ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ή ζηε δηαηήξεζε κίαο επηηπρεκέλεο πνξείαο. Μία
απφ ηηο πην ζεκαληηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο είλαη ε γλψκε ηνπ θαηαλαισηή,
ε νπνία, κέζσ ηεο έξεπλαο αγνξάο, εάλ αμηνπνηεζεί κπνξεί λα πξνζηαηεχζεη
ή λα βειηηψζεη ηηο κειινληηθέο πσιήζεηο θαη ηελ απφδνζε ησλ επελδχζεσλ
ηεο επηρείξεζεο ζε λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Μία Επηρείξεζε πνπ
δηελεξγεί έξεπλεο αγνξάο ζα κπνξεί λα:
Είλαη πην ζίγνπξε γηα ηελ αγνξά πνπ εηζέξρεηαη ή δξαζηεξηνπνηείηαη,
Είλαη πην απνδνηηθή ζε θάζε ηνπηθή αγνξά πνπ εηζέξρεηαη,
Δεκηνπξγεί θαιχηεξα θαη πην απνδνηηθά marketing plans,
Ειέγρεη πιήξσο ην δίθηπν ηεο,
Παξέρεη θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε ζηνπο πειάηεο ηεο,
Γλσξίδεη πνηα είλαη ηα δπλαηά θαη ηα αδχλαηα ζεκεία ηεο Επηρείξεζεο θαη
ηνπ αληαγσληζκνχ,
Απνθεχγεη ζην κέηξν θαη ην βαζκφ πνπ κπνξεί ηηο απνηπρίεο,
Πξνζηαηεχεη ηνπο πηζαλνχο franchisees θαη ην ζχζηεκα ηεο,
Μεγηζηνπνηεί ηα θέξδε ησλ πηζαλψλ franchised θαηαζηεκάησλ αιιά θαη ηα
δηθά ηεο,
Γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ φιν ην θάζκα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ
ηνπ ζπζηήκαηνο, λα πξνβιέπεη ηα ιάζε θαη λα γίλεηαη πην ηζρπξή έλαληη ησλ
αληαγσληζηψλ ηεο, θαη
Παξέρεη πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε ζηνπο πειάηεο ηεο κε θαιχηεξν after
sales service θαη δεκηνπξγία θαιχηεξνπ customer loyalty.
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