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Μορφές λιανικών επιχειρήσεων: Ο τομέας των τροφίμων
Οι λιανοπωλητές έχουν ποικίλους τρόπους για να καλύψουν τις ανάγκες των 
πελατών τους μέσω της οργάνωσης και της σχεδίασης των καταστημάτων λιανικής 
που διαθέτουν. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να περιγράψει τα διάφορα 
είδη επιχειρήσεων λιανικής που έχουν εστιασμένη την προσοχή τους στον τομέα 
των τροφίμων και οι οποίες αντιπροσωπεύουν διαφορετικά είδη στρατηγικών 
λιανικής για την πώληση των αγαθών και των υπηρεσιών τους.

Είδη οργανισμών λιανικών πωλήσεων
Η κατανόηση των διαφορετικών ειδών οργανισμών λιανικών πωλήσεων είναι σημαντική 
επειδή τα είδη αυτά έχουν ανταγωνιστικό αντίκτυπο στην άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας στο χώρο των λιανικών πωλήσεων. Υπάρχουν πολλά είδη οργανισμών 
λιανικών πωλήσεων που αντανακλούν την επιχειρηματική δραστηριότητα των λιανο-
πωλητών. Γι’ αυτό και κάθε είδος αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη στρατηγική για 
τις λιανικές πωλήσεις.

Εικόνα 1.1

Πολλά συστήματα ταξινόμησης των λιανικών πωλήσεων έχουν αναπτυχθεί από κυβερ-
νητικούς οργανισμούς προκειμένου να συλλέγουν και να αναλύουν με πιο αποτελε-
σματικό τρόπο στοιχεία που αφορούν επιχειρήσεις. Ένα από τα πρώτα συστήματα 
ταξινόμησης είναι ο κώδικας Standard Industrial Classifi cation (SIC), που είναι ένα 
σύστημα ταξινόμησης που αναπτύχθηκε για λογαριασμό της Αμερικανικής Υπηρεσίας 
Απογραφών το 1930 και το οποίο χρησιμοποιεί ειδικούς κωδικούς (ειδικά σύνολα 

Μοντέλα 
ταξινόμησης

Κεφάλαιο 1

52.1: Λιανική πώληση σε μη εξειδικευμένα καταστήματα
52.11: Λιανική πώληση σε μη εξειδικευμένα καταστήματα με τρόφιμα, 
ποτά ή προϊόντα καπνού κυρίως
51.12: Λοιπές λιανικές πωλήσεις σε μη εξειδικευμένα καταστήματα
52.2: Λιανική πώληση τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού σε 
ειδικευμένα καταστήματα
52.21: Λιανική πώληση φρούτων και λαχανικών
52.22: Λιανική πώληση κρέατος και προϊόντων κρέατος
52.23: Λιανική πώληση ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων
52.24: Λιανική πώληση ψωμιού, κέικ, γλυκισμάτων με αλεύρι και 
γλυκισμάτων με ζάχαρη
52.25: Λιανική πώληση αλκοολούχων και λοιπών ποτών
52.26: Λιανική πώληση προϊόντων καπνού
52.27: Λοιπές λιανικές πωλήσεις τροφίμων, ποτών και προϊόντων 
καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα
52.3: Λιανική πώληση φαρμακευτικών και ιατρικών αγαθών, 
καλλυντικών και προϊόντων ατομικής υγιεινής
52.31: Φαρμακεία
52.32: Λιανική πώληση ιατρικών και ορθοπεδικών αγαθών
52.33: Λιανική πώληση καλλυντικών και προϊόντων ατομικής υγιεινής

Κωδικοί NACE, Παραδείγματα

Ενότητα G: Χονδρεμπόριο και λιανεμπόριο. Επισκευή οχημάτων, μοτοσικλετών και προσωπικά και οικιακά αγαθά

52: Λιανεμπόριο, πλην των οχημάτων και των μοτοσικλετών. Επισκευή προσωπικών και οικιακών αγαθών

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση.

52.4 Λοιπές λιανικές πωλήσεις νέων αγαθών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα
52.41: Λιανική πώληση υφαντουργικών προϊόντων
52.42: Λιανική πώληση ενδυμάτων
52.43: Λιανική πώληση υποδημάτων και δερμάτινων αγαθών
52.44: Λιανική πώληση επίπλων, φωτιστικών και οικιακών ειδών
52.45: Λιανική πώληση ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφώνων 
και τηλεοράσεων
52.46: Λιανική πώληση εργαλείων, χρωμάτων και γυαλιών
52.47: Λιανική πώληση βιβλίων, εφημερίδων και γραφικής ύλης
52.48: Λοιπές λιανικές πωλήσεις σε εξειδικευμένα καταστήματα
52.5: Λιανική πώληση μεταχειρισμένων αγαθών εντός καταστη-
μάτων
52.50: Λιανική πώληση μεταχειρισμένων αγαθών εντός καταστή-
ματος
52.6: Λιανική πώληση εκτός καταστημάτων
52.61: Λιανική πώληση μέσω οίκων ταχυδρομικών παραγγελιών
52.62: Λιανική πώληση μέσω περιπτέρων και αγορών
52.63: Λοιπές λιανικές πωλήσεις εκτός καταστήματος
52.7: Επισκευή ατομικών και οικιακών αγαθών
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Μορφές λιανικών επιχειρήσεων: Ο τομέας των τροφίμων1
αριθμών) για να χαρακτηρίζει τα είδη λιανοπωλητών (Ogden/Ogden 2005, σελ. 
88-89). Ο κώδικας SIC έπαιξε ρόλο βάσης για την περαιτέρω ανάπτυξη συστημάτων 
ταξινόμησης τα οποία εφαρμόζονται διεθνώς όπως είναι το Ιnternational Standard 
Industrial Classifi cation of au Economic Activities (ISIC) των Ηνωμένων Εθνών, το 
NAICS (North American Industrial Classifi cation System) ή το NACE (Nomenclature 
Statistique des Activites economiques dans la Communaute Europeenne) της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε Εικόνα 1.1).

Τα μοντέλα ταξινόμησης χρησιμοποιούνται για τη συλλογή δεδομένων και τη στατιστική 
ανάλυση ώστε να διευκολύνουν την ανάλυση της ανάπτυξης των διαφόρων οργανι-
σμών λιανικών πωλήσεων σε εθνικό επίπεδο χώρας ή διεθνώς. Από την άλλη πλευρά, 
για τους μάνατζερ λιανικών πωλήσεων σπουδαιότητα έχουν οι στρατηγικές πτυχές 
των διαφόρων ειδών οργανισμών λιανικών πωλήσεων. Συνεπώς, για την κατάστρωση 
στρατηγικής (strategy development) και για την ανάλυση του ανταγωνισμού είναι 
σημαντική η ταξινόμηση των οργανισμών λιανικών πωλήσεων με βάση τα χαρακτη-
ριστικά των στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι λιανοπωλητές για την πώληση αγαθών 
και υπηρεσιών. Αυτά τα είδη οργανισμών λιανικών πωλήσεων περιγράφονται με τον 
όρο μορφές λιανικών επιχειρήσεων (retail formats). Η μορφή λιανικής επιχείρησης 
αντιπροσωπεύει συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του μείγματος μάρκετινγκ λιανικών 
πωλήσεων (π.χ., η φύση του παρεχόμενου εμπορεύματος και της παρεχόμενης υπη-
ρεσίας, η πολιτική τιμολόγησης, το πρόγραμμα διαφήμισης και προώθησης, η μέθοδος 
σχεδίασης του καταστήματος και της οπτικής προβολής προϊόντος, η συνήθης θέση 
κ.λπ.) και διατηρείται συστηματικά στην πορεία του χρόνου (Fox/Sethuraman 2006, 
σελ. 193).

Θεωρίες εξέλιξης των λιανικών πωλήσεων
Μια σειρά θεωριών εξηγούν τη σημερινή δομή του κλάδου του λιανικού εμπορίου και 
προβλέπουν τη μελλοντική ανάπτυξη των σημερινών και των νέων μορφών λιανικών 
πωλήσεων. Δύο ιδιαίτερα σημαντικές θεωρίες είναι η θεωρία του τροχού του λιανικού 
εμπορίου (wheel of retailing) και η θεωρία του κύκλου ζωής των μορφών λιανικών 
επιχειρήσεων (retail life cycle).

Η θεωρία του τροχού του λιανικού εμπορίου
Ο τροχός του λιανικού εμπορίου (McNair 1931) είναι ένα καλά αναπτυγμένο πλαίσιο 
για την ερμηνεία των εξελίξεων στους οργανισμούς λιανικών πωλήσεων. Η θεωρία 
αυτή υποστηρίζει ότι οι οργανισμοί λιανικών πωλήσεων περνούν από κύκλους (βλέπε 
Εικόνα 1.2). Το σκεπτικό είναι το εξής: Καθώς οι χαμηλού επιπέδου λιανοπωλητές 
αναβαθμίζουν τις στρατηγικές τους για να αυξήσουν τις πωλήσεις και τα περιθώρια 
κέρδους, τη θέση τους στην αγορά καταλαμβάνουν νέες μορφές λιανοπωλητών 
(εκπτωτικά καταστήματα) που προσφέρουν χαμηλές τιμές.

Η θεωρία του τροχού του λιανικού εμπορίου περιλαμβάνει τρεις φάσεις (McNair/
May 1978, Berman/Evans 2007, σελ. 129-131):

 Σύμφωνα με τη θεωρία του τροχού των λιανικών πωλήσεων συχνά εμφανίζονται 
καινοτόμες επιχειρήσεις των λιανικών πωλήσεων που προσφέρουν χαμηλές τιμές. 
Έτσι ο κύκλος αρχίζει με τους οργανισμούς λιανικών πωλήσεων που ξεκινούν με 
χαμηλές τιμές και χαμηλά επίπεδα εξυπηρέτησης.

Μορφές 
λιανικών 
πωλήσεων

Οι κυκλικές 
θεωρίες του 

κύκλου 
(Cyclical 

Theories)
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Mέρος 1o

 Η δεύτερη φάση ονομάζεται «φάση αναβάθμισης». Οι λιανοπωλητές που επιθυμούν 
να επεκτείνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και να προσελκύσουν 
περισσότερους πελάτες, βελτιώνουν την ποσότητα και την ποιότητα του εμπορεύ-
ματος που χειρίζονται, παρέχουν περισσότερες υπηρεσίες και ανοίγουν καταστή-
ματα σε πιο βολικά σημεία. Αυτό οδηγεί σε μια αύξηση του λειτουργικού κόστους 
και των τιμών και έτσι δίνονται ευκαιρίες σε νέους ανταγωνιστές να εισέλθουν 
στην αγορά εφαρμόζοντας στρατηγικές χαμηλών τιμών.

 Η τρίτη φάση χαρακτηρίζεται από μια αύξηση του ανταγωνισμού σε όλες τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες και από μια σύγκλιση του μείγματος μάρκετινγκ των 
λιανοπωλητών καθώς αυτοί ωριμάζουν. Οι λιανοπωλητές γίνονται ευάλωτοι στους 
νέους ανταγωνιστές που εισέρχονται στην αγορά με χαμηλές τιμές.

Οι φάσεις 
στην ανάπτυξη 
της μορφής

Η θεωρία του κύκλου ζωής των μορφών λιανικών πωλήσεων
Η έννοια του κύκλου ζωής των μορφών λιανικών πωλήσεων αφορά τη σειρά των δια-
κριτών φάσεων από τις οποίες περνάει μια μορφή λιανικής στην πορεία του χρόνου 
(Berman/Evans 2007, σελ. 132-134, McGoldrick 2002, σελ. 21-23):

 Στη φάση της ανάπτυξης εισάγεται στην αγορά η νέα μορφή. Παρατηρείται μια 
απομάκρυνση από το μείγμα στρατηγικής των υφιστάμενων οργανισμών λιανικών 
πωλήσεων, καθώς ένα τουλάχιστον συστατικό του μείγματος μάρκετινγκ αλλάζει 
στη νέα μορφή.

 Στη φάση της εισαγωγής οι πωλήσεις και τα κέρδη είναι μικρά, αλλά αυξανόμενα. 
Το κόστος και ο κίνδυνος είναι υψηλά, επειδή σε αυτή τη φάση δεν είναι εγγυημένη 
η μακροχρόνια επιτυχία. 

Εικόνα 1.2Ο τροχός των λιανικών πωλήσεων

Πηγή: Προσαρμογή, Brown 1988.

Φάση Kάμψης
(Vulnerability)

Φάση Eισόδου 
(Entry)

Φάση Ανόδου 
(Trade-up)

Ώριμος λιανοπωλητής 
(Mature Retailer)
μεγάλη δυσκινησία
συντηρητισμός
φθίνουσα απόδοση 
επενδύσεων

Καινοτόμος λιανοπωλητής 
(Innovation retailer)
χαμηλή κοινωνική θέση
χαμηλή τιμή
ελάχιστη εξυπηρέτηση
κακής ποιότητας εγκαταστάσεις
περιορισμένη ποικιλία 
 προσφερόμενων προϊόντων

Παραδοσιακός Λιανοπωλητής (Traditional Retailer)

σύνθετες εγκαταστάσεις
προσδοκίες για βασικές 
και εξωτικές υπηρεσίες
τοποθεσίες με υψηλότερο ενοίκιο

προσανατολισμός στη μόδα
υψηλότερες τιμές
μεγάλη ποικιλία προσφερόμενων 
προϊόντων
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Μορφές λιανικών επιχειρήσεων: Ο τομέας των τροφίμων1
 Η φάση της ανάπτυξης χαρακτηρίζεται από τη γρήγορη ανάπτυξη των πωλήσεων 

και των κερδών. Οι υφιστάμενες εταιρείες επεκτείνουν τις αγορές τους και στην 
αγορά εισέρχονται νέοι ανταγωνιστές με την ίδια μορφή λιανικής πώλησης. Προς 
το τέλος αυτής της φάσης, η γρήγορη ανάπτυξη αρχίζει να φθίνει και μπορεί να 
εμφανιστούν πιέσεις κόστους.

 Η επόμενη φάση χαρακτηρίζεται από την ωριμότητα της μορφής της λιανικής 
επιχείρησης η οποία είναι αποτέλεσμα του κορεσμού της αγοράς. Ο κορεσμός 
αυτός προκαλείται από το μεγάλο αριθμό των επιχειρήσεων με την ίδια μορφή 
λιανικής και από τον ανταγωνισμό των νέων μορφών. Η αύξηση των πωλήσεων 
φθίνει και τα περιθώρια κέρδους ίσως χρειαστεί να μειωθούν για να δοθεί κίνητρο 
για κατανάλωση. Από τη στιγμή που φτάνει στο στάδιο της ωριμότητας, ο κύριος 
στόχος είναι να αποτραπεί η παρακμή της επιχείρησης και να διατηρηθούν τα 
κέρδη όσο το δυνατόν περισσότερο.

 Στην τελευταία φάση (της παρακμής) το ύψος των πωλήσεων μειώνεται και 
παράλληλα μειώνονται οι τιμές και η κερδοφορία. Οι εταιρείες μπορούν να προ-
σπαθήσουν να αποφύγουν την παρακμή, για παράδειγμα, με εκ νέου χωροθέτηση 
της μορφής λιανικής, αλλά πολλές εταιρείες εγκαταλείπουν τελείως τη μορφή 
αυτή και αρχίζουν να εισάγουν νέες μορφές για να διατηρήσουν τους πελάτες 
τους ή να προσελκύσουν νέους.

Στην Εικόνα 1.3 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των πέντε αυτών φάσεων, ενώ 
απεικονίζονται οι φάσεις στις οποίες δραστηριοποιούνται οι σημερινές μορφές λιανι-
κής.

Εικόνα 1.3 Ο κύκλος ζωής των λιανικών πωλήσεων

Πηγή:  Προσαρμογή, Berman/Evans 2007, σελίδα 132, Zentes/Schramm-Klein/ 
 Neidhart 2005, σελίδα 34.

Ανάπτυξη               Εισαγωγή Επέκταση Ωριμότητα Παρακμή

Πωλήσεις χαμηλές/αυξανόμενες γρήγορη επιτάχυνση υψηλές, μέγ. όριο φθίνουσες

Κερδοφορία αρνητική έως μηδενική υψηλή απόδοση υψηλή/φθίνουσα χαμηλή έως μηδενική

Χωροθέτηση καινοτομία ιδεών ειδικές ανάγκες ευρεία αγορά φωλεά αγοράς

Ανταγωνισμός καθόλου περιορισμένος εκτενής/κορεσμός έντονος/παγιωμένος

Χρόνος
Κέρδη

Εμπόριο κινητής 
τηλεφωνίας

Ηλεκτρονικά 
καταστήματα

Καταστήματα 
ευκολίας

Εμπορικά 
κέντρα

Εκπτωτικά 
καταστήματα 
τροφίμων

Καταστήματα 
πολύ χαμηλών 

τιμών

Υπερκαταστήματα/
Υπεραγορές

Παραδοσιακές 
λιανικές 

πωλήσεις μέσω 
καταλόγου

Πωλήσεις

Εξειδικευμένα καταστήματα
Παραδοσιακά σουπερμάρκετ

Πολυκαταστήματα
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Στο πλαίσιο του κύκλου ζωής των μορφών λιανικών πωλήσεων σημαντικό ρόλο παίζει 
το φαινόμενο της διάβρωσης του καταστήματος (Berger 1977). Ως διάβρωση του 
καταστήματος ορίζεται η μείωση της απήχησης και της ικανότητας μιας εταιρείας 
λιανικών πωλήσεων να προσελκύει πελάτες σε βάθος χρόνου λόγω των αλλαγών που 
παρατηρούνται στις εσωτερικές και τις εξωτερικές συνθήκες της εταιρείας. Ως μια 
διαδικασία επιλογής σε ένα δυναμικό περιβάλλον, οι νέες μορφές λιανικών πωλήσεων 
που ικανοποιούν τις νέες ανάγκες των πελατών καθιστούν παρωχημένες τις υπάρ-
χουσες μορφές επιχειρήσεων. Οι εταιρείες λιανικής για να αποφύγουν την παρακμή 
και να επιβιώσουν, πρέπει να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες που 
επικρατούν στην αγορά και να χωροθετήσουν εκ νέου την έννοια που δίνουν στις 
λιανικές πωλήσεις και τη μορφή της επιχείρησής τους.

Μορφές επιχειρήσεων στον τομέα των τροφίμων
Τις τελευταίες δεκαετίες ο χώρος της λιανικής πώλησης τροφίμων έχει υποστεί 
σημαντικές αλλαγές. Νέοι ανταγωνιστές που δεν ανήκουν στο χώρο των τροφίμων 
έχουν εισέλθει στην αγορά διευρύνοντας την ποικιλία τους και πουλώντας τρόφιμα. 
Αλλά και οι παραδοσιακές εταιρείες λιανικής πώλησης τροφίμων (στις περισσότερες 
περιπτώσεις) πωλούν εμπορεύματα που δεν ανήκουν στις παραδοσιακές κατηγορίες 
προϊόντων, δηλαδή είδη που δε θεωρούνται τρόφιμα, και προσφέρουν άλλα είδη 
υπηρεσιών. Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν ότι είναι δύσκολο να κατατάξουμε ξεκάθαρα 
τους οργανισμούς λιανικών πωλήσεων είτε στη μορφή επιχειρήσεων του τομέα των 
τροφίμων είτε στη μορφή επιχειρήσεων που εμπορεύονται με άλλα είδη πλην των τρο-
φίμων. Σε αυτή την ενότητα του βιβλίου παρουσιάζουμε τα συμβατικά σουπερμάρκετ, τα 
υπερκαταστήματα, τα συνδυασμένα καταστήματα, τις υπεραγορές και τα υπερκέντρα, 
τα καταστήματα ευκολίας, τα εκπτωτικά καταστήματα τροφίμων, τα πρατήρια και πολ-
λές μορφές που δε συνιστούν κατάστημα. Ο Πίνακας 1.1 παρουσιάζει μια επισκόπηση 
των χαρακτηριστικών των πιο σημαντικών μορφών λιανικών επιχειρήσεων.

Τα συμβατικά σουπερμάρκετ (Conventional supermarkets)
Τα συμβατικά σουπερμάρκετ είναι καταστήματα αυτοεξυπηρέτησης που πωλούν ένα 
ευρύ φάσμα ειδών τροφίμων (κυρίως είδη μπακαλικής, κρέατα και προϊόντα γεωργικής 
παραγωγής), καθώς και συναφή είδη. Το μερίδιο των άλλων ειδών πλην των τροφίμων 
που παρέχονται σε αυτή τη μορφή λιανικών πωλήσεων κυμαίνεται ανάμεσα στο 10% 
και το 25%. Για παράδειγμα, η μορφή αυτή καλύπτει τα βοηθήματα και τα προϊόντα 
υγείας και ομορφιάς (Berman/Evans 2007, σελ. 139, Ogden/Ogden 2005, σελ. 102).

Τα σουπερμάρκετ συνήθως βρίσκονται σε πόλεις ή γειτονιές και το μέγεθός τους 
ξεκινάει από τα 400 και φτάνει μέχρι τα 800 και τα 1.000 τετραγωνικά μέτρα. 
Σημαντικοί παίκτες που χρησιμοποιούν τα σουπερμάρκετ στην Ευρώπη είναι, για 
παράδειγμα, το Sainsbury’s, το Edeka, το Rewe, το σουπερμάρκετ «ah» του Ahold’s 
ή το Intermarché καθώς και το Kroger και το Albertson’s στις ΗΠΑ.

Αυτή η μορφή λιανικών πωλήσεων ήταν η βασική μορφή προμήθειας ειδών μπακαλι-
κής και αντιπροσώπευε την πλειοψηφία των πωλήσεων στο χώρο των λιανικών επι-
χειρήσεων τροφίμων για πολλές δεκαετίες. Παρ’ όλα αυτά σήμερα αντιμετωπίζει 
έντονο ανταγωνισμό από νέες μορφές οι οποίες προσφέρουν, για παράδειγμα, πιο 
βολικές εγκαταστάσεις για ψώνια, περισσότερες κατηγορίες προϊόντων και μεγαλύτερο 
εύρος ποικιλίας ή χαμηλές τιμές ως αποτέλεσμα του χαμηλότερου λειτουργικού 
κόστους (Weitz/Whitfi eld 2006).

∆ιάβρωση του 
καταστήματος

Εξέλιξη 
(επανάσταση) 
της μορφής

Μείγμα 
στρατηγικής για 
σουπερμάρκετ
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Μορφές λιανικών επιχειρήσεων: Ο τομέας των τροφίμων1
Εταιρείες όπως η Edeka, για παράδειγμα, προσπαθούν να χωροθετήσουν εκ νέου τα σου-
περμάρκετ τους και έτσι να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση δίνοντας έμφαση 
στη φρεσκάδα και στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων τους, εισάγοντας μέσου έως 
ανώτερου επιπέδου μάρκες, βελτιώνοντας την ατμόσφαιρα του καταστήματος και παρέ-
χοντας κατ’ αυτό τον τρόπο μια καλύτερη εμπειρία αγορών μέσα στο κατάστημα.

Πίνακας 1.1 Επιλεγμένα χαρακτηριστικά μορφών λιανικών επιχειρήσεων με βάση το κατάστημα 
στον τομέα των τροφίμων

Συμβατικό 
σουπερμάρκετ

Υπερκατάστημα Υπεραγορά Κατάστημα 
Ευκολίας

Εκπτωτικά 
Καταστήματα 

Μέγεθος 
(σε τ.μ.)

400-1.000 1.000-5.000 5.000-30.000 200-400 500-1.500

Απόθεμα 20.000-30.000 30.000-40.000 40.000-150.000 1.000-3.000 700-1.500

Εμπόρευμα εκτενές πλάτος και 
βάθος ποικιλίας, μέση 
ποιότητα, μάρκες 
κατασκευαστή και 
καταστήματος

πλήρης ποικιλία ειδών 
σουπερμάρκετ συν 
βοηθήματα υγείας και 
ομορφιάς και γενικού 
τύπου εμπορεύματα

πλήρης γκάμα ειδών 
σουπερμάρκετ και 

φαρμακείου, γενικού τύπου 
εμπορεύματα, εκτενές 
πλάτος και βάθος γκάμας

ποικιλία μέσου 
πλάτους και μικρού 
βάθους, μέση 
ποιότητα

μέσο πλάτος και μικρό 
βάθος, έντονη χρήση 
μαρκών καταστήματος 

(μέχρι 90%)

Ποσοστό 
τροφίμων

75-90% 60-80% 60-70% 90% 80-90%

Τιμές μέτριες / 
ανταγωνιστικές

ανταγωνιστικές ανταγωνιστικές μέτριες έως πάνω 
από μέτριες / 
υψηλές

πολύ χαμηλές

Ατμόσφαιρα 
και 
υπηρεσίες

μέτρια / καλή μέτρια μέτρια μέτρια χαμηλή

Τοποθεσία πόλη ή γειτονιά εμπορικό κέντρο 
περιοχής ή 

απομονωμένα σημεία

εμπορικό κέντρο περιοχής 
ή απομονωμένα σημεία

γειτονιά, πόλη ή 
σημεία με υψηλή 

κίνηση

γειτονιά, σημεία με 
υψηλή κίνηση

Προώθηση με εφημερίδες, 
φυλλάδια, κουπόνια

έντονη χρήση 
εφημερίδων, 

φυλλαδίων, κουπονιών

έντονη χρήση εφημερίδων, 
φυλλαδίων, κουπονιών

ελάχιστη έως 
μέτρια

έντονη χρήση 
εφημερίδων και 
φυλλαδίων

Πηγή: Προσαρμογή, Berman/Evans 2007, σελ. 137, Levy/Weitz 2007, σελ. 40.

Υπερκαταστήματα
Τα υπερκαταστήματα που έχουν ως βασικά είδη τους τα τρόφιμα είναι μεγαλύτερα 
και έχουν πολύ μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων από τα συμβατικά σουπερμάρκετ. Το 
μέγεθός τους κυμαίνεται ανάμεσα στα 1.000 τ.μ. και τα 1.500 τ.μ. ή ακόμα και τα 
5.000 τ.μ. με μεγάλο τμήμα delicatessen, αρτοποιείο, ιχθυοπωλεία και τμήμα άλλων 
ειδών πλην των τροφίμων (Berman/Evans 2007, σελ. 139-140). Είναι «πραγματικά 
καταστήματα τροφίμων με ένα ποσοστό ειδών άλλων προϊόντων που κυμαίνεται 
μεταξύ του 20% και του 40%, αλλά προσφέρουν στους καταναλωτές διευρυμένες 
δυνατότητες πραγματοποίησης αγορών στον ίδιο χώρο (one-stop-shopping).

Μία παρόμοια αντίληψη καταστήματος που τείνει να είναι μεγαλύτερο από το υπερ-
κατάστημα (μέχρι 9.500 τ.μ.) και προσφέρει ένα υψηλότερο ποσοστό άλλων προϊόντων 
πλην των τροφίμων (από το 25% μέχρι το 50% των πωλήσεων) συνήθως είναι γνωστή 
με τον όρο συνδυασμένα καταστήματα (combinations stores). Αυτά συνδυάζουν 
τρόφιμα και άλλα προϊόντα, προσφέροντας έτσι στους καταναλωτές περισσότερες 
δυνατότητες για πραγματοποίηση των αγορών τους στον ίδιο χώρο απ’ ό,τι τα υπερ-
καταστήματα (Berman/Evans 2007, σελ. 140-141).

Συνδυασμένα 
καταστήματα 
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Αυτός ο συνδυασμός τροφίμων και άλλων προϊόντων στα υπερκαταστήματα και στα 
συνδυασμένα καταστήματα οδηγεί σε λειτουργική αποτελεσματικότητα και εξοικο-
νόμηση κόστους. Ο κύριος λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι ότι τα άλλα είδη 
πλην των τροφίμων έχουν συνήθως υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Τα υπερκατα-
στήματα και τα συνδυασμένα καταστήματα συνήθως εφαρμόζουν είτε μια τιμολογι-
ακή στρατηγική υψηλών-χαμηλών τιμών HiLo, που σημαίνει ότι είναι έντονα προσα-
νατολισμένες στην προώθηση (π.χ., έντονη διαφήμιση ή διανομή φυλλαδίων) είτε 
εφαρμόζουν τη στρατηγική των χαμηλών τιμών (every day low pricing) κάθε μέρα 
χρησιμοποιώντας πολύ ελάχιστες προωθητικές ενέργειες και πουλώντας το εμπόρευμά 
τους μόνιμα στην ίδια –χαμηλή– τιμή (βλέπε Κεφάλαιο 9). Τα υπερκαταστήματα και 
τα συνδυασμένα καταστήματα μπορεί να βρίσκονται σε κεντρικά σημεία, σε γειτονιές, 
αλλά και σε απομονωμένα σημεία ή σε εμπορικά κέντρα που απευθύνονται σε πελά-
τες που τα επισκέπτονται με το αυτοκίνητό τους. Σημαντικές επιχειρήσεις που λειτουρ-
γούν υπερκαταστήματα ή συνδυασμένα καταστήματα είναι, για παράδειγμα, το Metro 
με την extra μορφή του, το Intermarché, το Rewe, το Tesco ή το Albertson’s.

Μεγάλες μορφές λιανικών πωλήσεων
Τις τελευταίες δεκαετίες οι μεγάλες μορφές λιανικών επιχειρήσεων έχουν κερδίσει 
μερίδιο της αγοράς στο χώρο των λιανικών πωλήσεων ειδών μπακαλικής. Αυτές οι 
μεγαλύτερης κλίμακας μορφές λιανικών επιχειρήσεων ονομάζονται και «λιανοπωλητές 
του μεγάλου κουτιού» (Levy/Weitz 2007, σελ. 43).

Αν και η τάση προς αυτές τις μεγάλες μορφές λιανικών επιχειρήσεων αναπτύχθηκε 
λίγο πολύ με όμοιο τρόπο διεθνώς, ειδικού τύπου μορφές έχουν αναπτυχθεί σε δια-
φορετικές χώρες. Από αυτές, οι υπεραγορές (hypermarkets), που γεννήθηκαν αρχικά 
στη Γαλλία, είναι οι μεγαλύτερες. Το μέγεθός τους κυμαίνεται από τα 9.000 τ.μ. μέχρι 
τα 30.000 τ.μ. (π.χ., Carrefour και Auchan). Η γερμανική «SB-Warenhäuser» (π.χ., η 
real μορφή της Metro ή Kaufl and) έχουν την τάση να είναι μικρότερες, με μεγέθη 
που ξεκινούν από τα 5.000 τ.μ. Ενώ αυτές οι ευρωπαϊκές μορφές έχουν μεγαλύτερο 
μερίδιο τροφίμων που κυμαίνεται από το 60% μέχρι το 70%, στις ΗΠΑ η μορφή 
«υπερκέντρα» (super markets), (π.χ., Wal-Mart, Kmart, Target), που κυμαίνονται από 
τα 14.000 τ.μ. μέχρι τα 21.000 τ.μ., διαθέτει μια ευρύτερη ποικιλία γενικών εμπο-
ρευμάτων. Έτσι, το μερίδιο των άλλων ειδών πλην των τροφίμων είναι μεγαλύτερο και 
κυμαίνεται ανάμεσα στο 60% και το 70% (Levy/Weitz 2007, σελ. 43-44).

Αυτές οι μεγάλες μορφές λιανικών πωλήσεων συνήθως ακολουθούν μια επιθετική και 
προσανατολισμένη στην προώθηση στρατηγική χαμηλών τιμών. Τα καταστήματα 
βρίσκονται κατά κανόνα σε απομονωμένα σημεία ή ενσωματωμένα σε εμπορικά 
κέντρα ή κοντά σε αυτά. Η αρχιτεκτονική τους συνήθως είναι προσανατολισμένη στο 
χαμηλό κόστος με ένα πολύ απλό σχεδιασμό καταστήματος και μια ατμόσφαιρα 
καταστήματος προσανατολισμένη στη λειτουργικότητα. Δεδομένου ότι αυτές οι 
μεγάλες μορφές λιανικών πωλήσεων προσφέρουν μια ευρεία ποικιλία τροφίμων και 
γενικών εμπορευμάτων και συνεπώς παρέχουν ευκαιρίες για πραγματοποίηση αγορών 
στον ίδιο χώρο, οι πελάτες συνήθως αγοράζουν μεγαλύτερες ποσότητες. Αυτές οι 
μορφές καταστήματος καλύπτουν μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς απ’ ό,τι οι μικρό-
τερες (π.χ., τα σουπερμάρκετ), δηλαδή οι πελάτες είναι διατεθειμένοι να διανύσουν 
μεγαλύτερες αποστάσεις με το αυτοκίνητό τους για να επισκεφθούν αυτά τα είδη 
καταστημάτων λιανικών πωλήσεων. Συνεπώς, τα καταστήματα αυτά παρέχουν σημα-

«Λιανικές 
πωλήσεις του 
μεγάλου 
κουτιού» (Big 
Box Retailing)

∆ιεθνείς 
διαφορές

Μείγμα 
στρατηγικής 
του «μεγάλου 
κουτιού»
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Μορφές λιανικών επιχειρήσεων: Ο τομέας των τροφίμων1
ντικές ευκολίες χώρου στάθμευσης. Λόγω του χαμηλού λειτουργικού κόστους τους 
και του συνδυασμού των τροφίμων με άλλα εμπορεύματα πλην των τροφίμων, που 
έχουν και υψηλότερο περιθώριο κέρδους και επιτρέπουν την εφαρμογή μιας συχνά 
επιθετικής τιμολογιακής στρατηγικής και ευκολία στην πραγματοποίηση των αγορών 
(π.χ., από την άποψη του εύρους και του βάθους της ποικιλίας), κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες οι μεγάλες μορφές λιανικών επιχειρήσεων κέρδισαν σημαντικό μερίδιο της 
αγοράς κυρίως σε βάρος των συμβατικών σουπερμάρκετ.

Καταστήματα ευκολίας
Τα καταστήματα ευκολίας συνήθως βρίσκονται σε σημεία με εύκολη πρόσβαση, όπως 
είναι οι περιοχές με υψηλή κίνηση ή σε αστικές γειτονιές. Έχουν διευρυμένο ωράριο 
λειτουργίας (μέχρι και 24 ώρες, ανάλογα με τους τοπικούς ή τους εθνικούς νόμους). 
Τα καταστήματα είναι μικρά και οι χώροι τους είναι περιορισμένοι με μέτρια ατμό-
σφαιρα και μέτριο επίπεδο εξυπηρέτησης. Τα καταστήματα ευκολίας μπορεί να λει-
τουργούν ως αυθύπαρκτες μονάδες (π.χ., Tesco Express, Seven-Eleven, Auchan, 
Coop, Pronto), αλλά συχνά είναι συνδυασμένα με πρατήρια υγρών καυσίμων (π.χ., 
Shell Shops, BP ή Aral Stores, Esso Shops).

Η πολύ περιορισμένη ποικιλία των καταστημάτων αυτών εστιάζεται κυρίως στα τρό-
φιμα. Ένα πολύ υψηλό ποσοστό των πωλήσεών τους αποτελούν οι παρορμητικές 
αγορές, οι περισσότερες από τις οποίες εντοπίζονται σε τομείς όπως τα σνακ, τα 
αναψυκτικά, η μπίρα, το κρασί, τα είδη καπνιστού ή οι εφημερίδες και τα περιοδικά. 
Η μέση συναλλαγή στα καταστήματα ευκολίας είναι μικρή και οι τιμές είναι συνήθως 
πάνω από το μέσο όρο.

Τα καταστήματα ευκολίας εστιάζονται στην ευκολία της πραγματοποίησης αγορών. 
Προσφέρουν τη δυνατότητα για γρήγορα ψώνια και έτσι επιτρέπουν στους πελάτες 
να αγοράσουν χωρίς να χρονοτριβούν, να επιλέξουν εμπορεύματα σε σύντομο χρόνο 
χωρίς να χρειαστεί να ψάξουν σε ένα μεγάλο κατάστημα ή να περιμένουν σε ουρές 
στα ταμεία. Επίσης προσφέρουν και «πνευματική ευκολία», δεδομένου ότι η ποικιλία 
είναι περιορισμένη, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να επιλέξουν 
γρήγορα (Berry/Seiders/Grewal 2002).

Εκπτωτικά Καταστήματα 
Τα εκπτωτικά καταστήματα τροφίμων συνήθως εφαρμόζουν μια πολύ επιθετική 
στρατηγική «κάθε μέρα χαμηλές τιμές» με τιμές κατά 20% έως 30% χαμηλότερες 
από εκείνες των συμβατικών σουπερμάρκετ. Προσφέρουν μια μικρή γκάμα ειδών και 
γι’ αυτό ονομάζονται και «καταστήματα περιορισμένης γκάμας» ή «καταστήματα 
περιορισμένης ποικιλίας» (π.χ., Ogden/Ogden 2005, σελ. 106). Η βασική ποικιλία 
περιλαμβάνει είδη τροφίμων με υψηλό ποσοστό κινητικότητας και ελάχιστα μεγέθη 
και μάρκες προσφέρονται ανά κατηγορία προϊόντων. Κυριότερα παραδείγματα 
τέτοιων καταστημάτων με διεθνή επιτυχία είναι οι γερμανικές αλυσίδες Aldi ή Lidl 
(βλέπε Ειδική Μελέτη για Aldi στο Κεφάλαιο 5) και το Dia της Carrefour.

Τα καταστήματα χαρακτηρίζονται από ένα κλίμα που δεν παρουσιάζει «περιττά 
χαρακτηριστικά», πράγμα που σημαίνει ότι, για παράδειγμα, δεν παρέχεται σχεδόν 
καμία εξυπηρέτηση (δεν υπάρχει τμήμα παροχής πληροφοριών ούτε πωλητές κ.λπ.), 
ενώ ο σχεδιασμός και η ατμόσφαιρα του καταστήματος είναι πολύ απλά και προσα-
νατολισμένα στο χαμηλό κόστος. Συχνά τα προϊόντα πωλούνται με το κιβώτιο («κατα-
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στήματα κιβωτίων») ή τοποθετημένα σε παλέτες. Συχνά τα καταστήματα που κάνουν 
πολύ μεγάλες εκπτώσεις πωλούν μόνο μια πολύ περιορισμένη γκάμα από μάρκες 
παραγωγού και στηρίζονται σημαντικά στις μάρκες καταστήματος με χαμηλή τιμή. 
Συνεπώς οι τιμές είναι λιγότερο συγκρίσιμες μεταξύ διαφόρων λιανοπωλητών.

Τα καταστήματα που κάνουν πολύ μεγάλες εκπτώσεις και στηρίζονται στα τρόφιμα 
συχνά συμπληρώνουν την ποικιλία τους με μια επιλογή άλλων προϊόντων, που αλλάζουν 
μία ή δύο φορές την εβδομάδα και τα οποία πωλούνται σε πολύ χαμηλές τιμές και 
προωθούνται έντονα με διαφημίσεις μέσω εφημερίδων ή με διανομή φυλλαδίων σε 
νοικοκυριά. Τα είδη αυτά προέρχονται από ένα πλήθος κατηγοριών προϊόντων (που 
ξεκινούν από τους προσωπικούς υπολογιστές και τα έπιπλα και φτάνουν μέχρι τα είδη 
σπιτιού) και συχνά δεν έχουν καμία σχέση με το συνηθισμένο εμπόρευμα που διαθέ-
τει η επιχείρηση. Αυτά τα είδη προσφέρονται προκειμένου να αυξηθεί η κίνηση μέσα 
στο κατάστημα (stroke traffi c) και συνήθως έχουν υψηλότερο περιθώριο κέρδους 
απ’ ό,τι τα είδη τροφίμων.

Τα καταστήματα που κάνουν πολύ μεγάλες εκπτώσεις συνήθως βρίσκονται σε εύκολα 
προσπελάσιμα σημεία που είναι προσανατολισμένα στην κίνηση και το χαμηλό κόστος 
χρήσης, π.χ., σημεία σε γειτονιές ή την περιφέρεια με επαρκείς χώρους στάθμευσης. 
Λόγω της επιθετικής τιμολογιακής στρατηγικής τους, των βολικών διαστάσεών τους 
(π.χ., «πνευματική ευκολία» λόγω της περιορισμένης ποικιλίας και της γρήγορης πραγ-
ματοποίησης αγορών που οφείλεται στο μικρό μέγεθος του καταστήματος) και της 
στρατηγικής τοποθεσίας, ο αριθμός των καταστημάτων που κάνουν πολύ μεγάλες 
εκπτώσεις έχει αυξηθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Συχνά παίζουν ένα σημαντικό 
ρόλο στις λιανικές πωλήσεις εγγύτητας (proximity retailing).

Προμηθευτικές λέσχες (Warehouse Clubs)
Οι προμηθευτικές λέσχες είναι μια μορφή λιανικών πωλήσεων τροφίμων που είναι 
χαρακτηριστική για τις ΗΠΑ αλλά δεν είναι διαδεδομένη παγκοσμίως. Οι προμηθευ-
τικές λέσχες πωλούν τα προϊόντα τους και προς τους τελικούς χρήστες και προς μικρές 
έως μεσαίου μεγέθους εταιρείες. Οι επιχειρήσεις-μέλη αποτελούν συνήθως ένα ποσο-
στό μικρότερο του 30% της πελατειακής τους βάσης, αλλά δημιουργούν κατά προ-
σέγγιση το 70% των πωλήσεων (Weitz/Whitfi eld 2006, σελ. 66). Απαιτείται η ιδιότητα 
του μέλους και οι πελάτες καταβάλλουν μια ετήσια συνδρομή. Οι μεγαλύτερες προ-
μηθευτικές λέσχες στις ΗΠΑ είναι η Costco και η SAM’S CLUB (Wal-Mart).

Αυτός ο τύπος καταστήματος χαρακτηρίζεται από χαμηλές τιμές για μια περιορισμένη 
ποικιλία που αποτελείται κατά το ήμισυ από τρόφιμα και κατά το έτερο ήμισυ από 
γενικά εμπορεύματα. Τα καταστήματα είναι πολύ μεγάλα (9.000 τ.μ. ή ακόμα μεγα-
λύτερα) και βρίσκονται σε δευτερεύουσας σημασίας χώρους, δηλαδή σε περιοχές με 
χαμηλό ενοίκιο. Η αρχιτεκτονική και ο σχεδιασμός των καταστημάτων είναι πολύ απλά 
και προσανατολισμένα στο κόστος, χαρακτηρίζονται από ένα απλό εσωτερικό, τσιμε-
ντένια δάπεδα και φαρδείς διαδρόμους (Ogden/Ogden 2005, σελ. 104).

Τα είδη συνήθως εκτίθενται σε παλέτες. Σε αυτό τον τύπο καταστήματος προσφέρονται 
εμπορεύματα που παρουσιάζουν υψηλή κίνηση και υψηλό τζίρο και συνεπώς ελαχιστο-
ποιείται το κόστος διατήρησης (αποθήκευσης). Οι προμηθευτικές λέσχες εστιάζουν την 
προσοχή τους στα ειδικά ψώνια από δημοφιλείς μάρκες. Συχνά πωλούνται τα προϊόντα 
που οι παραγωγοί έχουν βγάλει σε ειδική προώθηση (π.χ., τεμάχια που προέρχονται 
από υπερπαραγωγή, επιστροφές κ.λπ.) (Berman/Evans 2007, σελ. 141).

Προωθήσεις 
προϊόντων 
άλλων πλην 
των τροφίμων
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και στην ανάπτυξη μαρκών καταστήματος. Ξεκινώντας το φθινόπωρο του 2003 πολλά 
προϊόντα με μάρκα του καταστήματος ωφελήθηκαν από τις διαδοχικές μειώσεις 
τιμών. Επίσης υπήρξαν πολλές περιπτώσεις στις οποίες οι τιμές χιλίων προϊόντων 
Champion πάγωσαν για πολλούς μήνες. Επίσης, τα καταστήματα εκσυγχρονίστηκαν 
σε σημαντικό βαθμό. Η παροχή βοήθειας σε πελάτες για να αποφασίσουν και να 
εντοπίσουν τις χαμηλές τιμές, το νέο ύφος που χαρακτηρίζει κάθε διαφορετικό τμήμα 
(κρεοπωλείο, αρτοποιείο, καλλυντικά κ.λπ.) συμβάλλουν στην ενίσχυση των δεσμών 
τους με τη μορφή αυτή και τις μάρκες της. Αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών 
προγραμμάτων που επινοούνται σήμερα ή εφαρμόζονται και τα οποία έχουν ως στόχο 
μια μεγαλύτερη διαφοροποίηση των σουπερμάρκετ του ομίλου Carrefour από τους 
άλλους λιανοπωλητές. Αυτό το αναλυτικό πρόγραμμα καλύπτει το λανσάρισμα μαρκών 
φωλεάς (niche brands) και νέων ειδών (βιολογικών προϊόντων, βρεφικών προϊόντων, 
καλλυντικών προϊόντων κ.λπ.), καθώς και την πιο αποτελεσματική εκμετάλλευση των 
υφιστάμενων γραμμών προϊόντων, και ειδικότερα των Quality Lines, των ειδικών 
συνταγών και των φρέσκων προϊόντων. Η στρατηγική αυτή υλοποιείται μέσω προ-
γραμμάτων αφοσίωσης του πελάτη, τα οποία διευκολύνουν την επικοινωνία και τις 
ενέργειες άμεσου μάρκετινγκ. Κάθε σουπερμάρκετ μετράει τακτικά την ικανοποίηση 
του πελάτη μέσω των ερευνών και των αναλύσεων που διεξάγονται στα ταμεία σχετικά 
με τις αλλαγές στις καταναλωτικές στάσεις και τις προσδοκίες.

Εκπτωτικά Καταστήματα 
Συνδυάζοντας την απλότητα, τη σύγχρονη αντίληψη και τη λειτουργικότητα τα εκπτω-
τικά καταστήματα της Carrefour προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των 
πελατών οι οποίοι θέλουν προϊόντα διατροφής στη χαμηλότερη δυνατή τιμή (Bruce/
Moore/Birtwistle 2005). Η Dia, που είναι η τρίτη μεγαλύτερη στον κόσμο εταιρεία 
με εκπτωτικά καταστήματα καταστήματα, είναι μία από τις κινητήριες δυνάμεις της 
επέκτασης του ομίλου. Η Dia, υποστηριζόμενη από την αγοραστική ισχύ και τις δυνα-
τότητες της Carrefour, προσφέρει στους πελάτες της πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Δρα-
στηριοποιείται σε οκτώ χώρες της Ευρώπης, στη Λατινική Αμερική και στην Ασία. Το 
δίκτυο καταστημάτων της περιλαμβάνει σχεδόν 5.500 σημεία πώλησης με τις μάρκες 
λιανικής Dia, Ed και Minipreço. Η μορφή των εκπτωτικών καταστημάτων είναι ένα 
μοντέλο το οποίο συμπληρώνει πολύ αποτελεσματικά τις υπεραγορές και τα σουπερ-
μάρκετ, δεδομένου ότι μπορεί να προσαρμοστεί σε πολλές τοπικές συνθήκες και 
περιορισμούς. Σε όλες τις χώρες οι μάρκες λιανικής των καταστημάτων που κάνουν 
πολύ μεγάλες εκπτώσεις ωφελούνται από την ισχύ και την πείρα του ομίλου Carrefour 
από άποψη τιμών, μαρκών, ποιότητας, τροφοδοσίας και συστημάτων τεχνολογίας 
πληροφοριών. Όπως και οι άλλες μορφές, έτσι και τα εκπτωτικά καταστήματα ξεκί-
νησαν το 2003 και συνέχισαν τα επόμενα χρόνια για να ενσωματώσουν διεθνή 
προϊόντα που αναπτύχθηκαν σε επίπεδο ομίλου (Produits Carrefour Internationaux, 
PCI, Διεθνή προϊόντα Carrefour) στην γκάμα των προϊόντων τους. Στα τέλη του 2004 
τα καταστήματα Dia πρόσφεραν ήδη στους πελάτες τους περισσότερα από 200 είδη 
διεθνών προϊόντων Carrefour. Αυτό όχι μόνο βοηθάει τα εκπτωτικά καταστήματα να 
παγιώσουν την ιδιαίτερα τολμηρή παρουσία τους στην αγορά, αλλά συμβάλλει και 
στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου ποιότητας που παρέχουν στους πελάτες τους. 
Η ίδια η εταιρεία θεωρεί ως ένα πολύ ευέλικτο μοντέλο την ιδέα των εκπτωτικών 
καταστημάτων. Η μικρή επιφάνειά τους κάνει πιο εύκολη την επέκταση σε παγκόσμια 
κλίμακα για τα καταστήματα που προσφέρουν πολύ μεγάλες εκπτώσεις, σε σχέση με 
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άλλες μορφές. Περισσότερες από τις μισές πωλήσεις προέρχονται από μάρκες κατα-
στήματος. Οι κυριότεροι λόγοι της επιτυχίας είναι η ταχύτητα της προσαρμογής, η 
ευελιξία και η αποκέντρωση. Τα καταστήματα ανακαινίζονται συχνά, επεκτείνονται, 
αλλάζουν θέση, εκσυγχρονίζονται ή αναδιοργανώνονται. Έτσι το επιχειρησιακό μοντέλο 
μεταβάλλεται σύμφωνα με την αγορά του.

Το εκπτωτικό κατάστημα προσαρμόζεται προς το περιβάλλον του και μπορεί να είναι 
τριών ειδών:

 Το κατάστημα Dia στο κέντρο της πόλης με εμβαδόν μικρότερο των 300 τ.μ. Αυτή 
η μορφή προσφέρει ένα φάσμα προϊόντων διατροφής σε ελάχιστη τιμή. Αυτά τα 
ενοικιαζόμενα καταστήματα είναι άκρως ευέλικτα και καλά συνδεδεμένα με το 
αστικό περιβάλλον.

 Το κατάστημα Dia στις παρυφές της πόλης με εμβαδόν γύρω στα 600 τ.μ. και χώρο 
στάθμευσης αυτοκινήτων. Αυτό είναι μεγαλύτερο από το προηγούμενο είδος και 
στις περισσότερες περιπτώσεις η γκάμα των προϊόντων του είναι μεγαλύτερη. Προ-
σφέρει προϊόντα σε συσκευασία χονδρικής και διαθέτει τμήμα νωπών προϊόντων.

 Η ιδέα του καταστήματος MaxiDia, που πλησιάζει εκείνη του σουπερμάρκετ που 
κάνει πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Δοκιμάζεται στην Ισπανία από το 2004 και μετά.

Η Dia ανέπτυξε μια πρωτότυπη ιδέα, αρκετά διαφορετική από αυτή των ανταγωνιστών 
της παρέχοντας ένα αποφασιστικής σημασίας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Για 
παράδειγμα, διακρίνεται για την τεχνογνωσία και τις επιλογές της στα φρούτα και τα 
λαχανικά. Προσφέρει μία μικρή γκάμα προϊόντων καλής ποιότητας στη χαμηλότερη 
δυνατή τιμή. Το συνολικό φάσμα προϊόντων ορίζεται επακριβώς για να διατηρηθεί 
μια ισορροπία ανάμεσα στις μάρκες καταστήματος και τις μάρκες παραγωγού σε 
χαμηλές τιμές. Επίσης προσαρμόζεται σύμφωνα με τη χώρα και την ωριμότητα της 
ιδέας. Η αναλογία των μαρκών παραγωγού μπορεί γι’ αυτό το λόγο να ποικίλλει ανά-
μεσα στο 40% και το 80%. Η δύναμη της Dia στηρίζεται επίσης στη συνεχή επικοινω-
νία σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων. Η έμφαση δίνεται στην 
ενίσχυση των ποιοτικών ελέγχων και στην αύξηση της συχνότητας των ελέγχων του 
προμηθευτή που πραγματοποιούνται από ανεξάρτητα εργαστήρια. Ιδιαίτερη προσοχή 
δίνεται στην απόδοση του online συστήματος εντοπισμού. Οι κάρτες αφοσίωσης 
χορηγούνται σε όλες εκείνες τις χώρες στις οποίες η μάρκα λιανικής έχει κάποια 
παρουσία και είναι επαρκώς επιτυχημένη.

Καταστήματα ευκολίας και άλλα είδη 
Η πραγματική δύναμη των μαρκών λιανικής των καταστημάτων ευκολίας έγκειται 
στο ότι καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες των πελατών με ένα πρακτικό μείγμα 
προϊόντων αφενός και αφετέρου στην πραγματοποίηση γρήγορων αγορών μέσα σε 
ένα φιλικό περιβάλλον (Swoboda/Schwarz 2006). Ο όμιλος Carrefour εφαρμόζει 
έννοιες καταστήματος, μείγματα ποιοτικών προϊόντων και καινοτόμες υπηρεσίες που 
αντιστοιχούν στις συνήθειες ζωής του πελάτη. Ένα μεγάλο ποσοστό των καταστημά-
των ευκολίας διοικούνται με τη μορφή καταστημάτων που λειτουργούν με franchising. 
Έτσι ωφελείται από τη συνήθη αφοσίωση των χρηστών του franchising για την αύξηση 
των κερδών των καταστημάτων τους. Η Carrefour προτίθεται να αναδείξει τα κατα-
στήματα αυτά σε κομμάτι της καθημερινής ζωής των πελατών. Τα καταστήματα 
ευκολίας, φιλικά και προσβάσιμα, προσπαθούν να προσφέρουν πολλές υπηρεσίες 
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στους πελάτες τους (Liebmann/Zentes 2001). Εκτός από την ποιότητα της υποδοχής 
και των προϊόντων, οι πελάτες εκτιμούν την προσαρμογή στις αγοραστικές τους 
συνήθειες και στην καθημερινή τους ζωή. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, που 
χαρακτηρίζεται από μια αύξηση στα μονομελή νοικοκυριά που αναζητούν γρήγορη 
και πρακτική εξυπηρέτηση, παρατηρείται μια «αναβίωση» του ενδιαφέροντος για τα 
καταστήματα ευκολίας ειδικότερα στις πολύ αναπτυγμένες περιοχές. Τα καταστήματα 
ευκολίας της Carrefour που έχουν εδραιωθεί σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες ευνοού-
νται από αυτή την τάση. Για να τα κάνουν ακόμα πιο ελκυστικά, επεκτείνουν την 
έννοια της ευκολίας από τη γεωγραφική τους θέση προς τη φιλικότητά τους και την 
παροχή συμβουλών. Η στρατηγική του ομίλου σε αυτό τον τομέα συνδυάζει ποικίλα 
στοιχεία και πάνω απ’ όλα τιμές. Η στρατηγική περιλαμβάνει μια πολιτική τιμών που 
συνάδει με τις προσδοκίες των πελατών. Οι άλλες κύριες κατευθύνσεις είναι:

 καινοτομία στις μάρκες καταστήματος: συνεχής βελτίωση του μείγματος προϊόντων 
μάρκας του λιανοπωλητή, που είναι ένα βασικό όχημα της αφοσίωσης στη 
μάρκα·

 η ποιότητα των υπηρεσιών είναι ένα κεντρικό στοιχείο στις αγορές ευκολίας με 
διευρυμένο ωράριο λειτουργίας και παράδοση προϊόντων κατ’ οίκον·

 η ποιότητα της γκάμας των προϊόντων και η συνεχής διαθεσιμότητά τους: Όλα 
αυτά στηρίζονται στην αξιοποίηση της τροφοδοσίας και της καλής γνώσης της 
διαδικασίας των προμηθειών, που ευνοείται ειδικότερα από τις συνθήκες του 
ομίλου.

Το 2004, δύο νέες ιδέες, η Shopi και η 8 à Huit, που είχαν λανσαριστεί κατά τα 
προηγούμενα χρόνια, συνέχισαν να εφαρμόζονται στη Γαλλία. Αυτές οι μάρκες λιανι-
κής μαζί με τη Marché Plus, την Proxi Services και τη Sherpa, αποτελούν ένα πλήρες 
σύστημα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να εγκατασταθεί ένα δίκτυο σε ολόκληρη τη χώρα 
και ταυτόχρονα να προσαρμοστεί στις ποικίλες ανάγκες των πελατών από άποψη 
πρακτικότητας, διενέργειας αγορών την τελευταία στιγμή, φιλικότητας, ακόμα και 
εποχικότητας.

Το Shopi έχει χωροθετηθεί ως ένα μικρό σουπερμάρκετ ευκολίας, το Marché Plus 
ως ένα κατάστημα πόλης που παρέχει πολλαπλές υπηρεσίες, και το 8 à Huit ως μια 
μάρκα λιανικής που παίζει κάποιο ρόλο στην πόλη, αλλά και ως ένα μικρό σουπερ-
μάρκετ στις αγροτικές περιοχές. Κατά τα τελευταία χρόνια δρομολογήθηκε μια εκ 
νέου μελέτη των ιδεών αυτών. Ένα παράδειγμα ανάμεσα στα πολλά είναι η νέα ιδέα 
Convenance του Marché Plus και του 8 à Huit. Σε αυτά τα αστικά καταστήματα της 
τελευταίας στιγμής διατίθενται φρέσκα προϊόντα και έτοιμα προς κατανάλωση είδη. 
Επειδή η εμπορία ευκολίας απαιτεί συνεχή προσαρμογή στις απαιτήσεις του πελάτη, 
όλα σχεδόν τα καταστήματα τα διοικούν δικαιούχοι franchising. Κάθε μήνα οι δι καιού-
χοι franchising παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους στον όμιλο για αναλυτικό και σε 
πραγματικό χρόνο έλεγχο της δραστηριότητάς τους. Γι’ αυτό και έχουν καθιερωθεί 
διάφορα εργαλεία ελέγχου, μεταξύ των οποίων είναι ένα περιφερειακό βαρόμετρο και 
μια αξιολόγηση των δικαιούχων franchising σε σχέση με τις υπηρεσίες της Carrefour. 
Το κατάστημα ευκολίας εξυπηρετεί διάφορα είδη πελατών. Η Carrefour γνωρίζει αυτά 
τα είδη πελατών και μπορεί να μοιραστεί αυτές τις γνώσεις με τους παραγωγούς.

Στα καταστήματα ευκολίας η αφοσίωση του πελάτη εξαρτάται από τη φιλικότητα, 
την ανάπτυξη υπηρεσιών και τη διεύρυνση της γκάμας των φρέσκων προϊόντων. 

Η ιδέα της 
δικαιόχρησης 
(franchising) σε 
καταστήματα 
ευκολίας
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Μορφές λιανικών επιχειρήσεων: Ο τομέας των τροφίμων1
Η χωροθέτησή τους στο κέντρο των περιοχών ή των χωριών όπου ζουν οι πελάτες 
τους κάνει τα καταστήματα ευκολίας ορατά, ενώ μπορούν να αυξήσουν την ελκυστι-
κότητά τους βελτιώνοντας την επικοινωνία τους. Αυτή η ελκυστικότητα αυξάνεται 
από την προσφορά μιας ευρύτερης γκάμας επιπρόσθετων υπηρεσιών. Έτσι τα κατα-
στήματα Marché Plus προσφέρουν παράδοση των προϊόντων κατ’ οίκον, στεγνό 
καθάρισμα ρούχων, εμφάνιση φωτογραφικών φιλμ, πώληση γραμματοσήμων και 
τηλεφωνικών καρτών, παραγωγή φωτοαντιγράφων, παροχή υπηρεσιών φαξ, ενώ 
διαθέτουν και μηχανήματα αυτόματης πώλησης εισιτηρίων κ.λπ. Λόγω του ότι βρί-
σκονται σε ορεινές περιοχές κυρίως, το φάσμα των υπηρεσιών του Sherpa είναι 
ιδιαί τερα καλά προσαρμοσμένο στους πελάτες του, και ειδικότερα το εποχικό εμπό-
ριο: επιστροφή μη χρησιμοποιημένων προϊόντων, ενοικίαση συσκευών για φοντί κ.λπ. 
Επιπλέον, η κατανομή των κατάλληλων ραφιών προβολής και η ποιότητα της γκάμας 
προϊόντων και η προσφορά αποτελούν σήμερα μια σημαντική επένδυση στον εκσυγ-
χρονισμό καταστήματος και την ανάπτυξη νέων ιδεών.

Η δραστηριότητα cash & carry συνεχίζει να αναπτύσσεται. Για να εξυπηρετήσει τους 
ιδιοκτήτες εστιατορίων και τους επαγγελματίες του χώρου των τροφίμων, η Carrefour 
αναπτύσσει μια δραστηριότητα cash & carry στη Γαλλία (Promocash), στην Ισπανία 
(Puntocash) και στην Ιταλία (Docks Market). Η διαδικτυακή σελίδα Ooshop για ηλε-
κτρονικό εμπόριο συνεχίζει να ικανοποιεί πολλούς πελάτες, προσφέροντας παράδοση 
προϊόντων κατ’ οίκον στις ίδιες τιμές με τις υπεραγορές. Η ιδέα αυτή εφαρμόζεται 
στη Γαλλία και την Ισπανία.

Ερωτήσεις
1. Είναι δυνατό η Carrefour να επεκτείνει την επιτυχία της πολυμορφικής ιδέας 

παγκοσμίως; Σχολιάστε και δώστε παραδείγματα.

2. Από το 2004 και μετά η Carrefour βρίσκεται στη διαδικασία επαναλανσαρίσματος 
λόγω αυξανόμενου ανταγωνισμού τόσο σε παγκόσμια κλίμακα όσο και σε πολλές 
εθνικές αγορές. Εφαρμόστε μια ανάλυση SWOT (δυνατών και αδύνατων σημείων, 
ευκαιριών και απειλών) για τον όμιλο. Σχολιάστε την πολυμορφική μέθοδο ανά-
πτυξης μέσα σε αυτό το πλαίσιο.

3. Σε μερικές εθνικές αγορές επιχείρησης η Carrefour προωθεί την επέκτασή της 
μέσω των καταστημάτων ευκολίας. Συζητήστε τα γενικά χαρακτηριστικά των 
καταστημάτων ευκολίας, αναλύστε την ανάπτυξη των καταστημάτων ευκολίας 
άλλων εταιρειών λιανικών πωλήσεων και εξηγήστε τα πλεονεκτήματα της προσθή-
κης μιας μορφής καταστήματος ευκολίας λιανικών πωλήσεων στο υπάρχον 
χαρτοφυλάκιο.

Υποδείξεις
1. Δείτε τις ετήσιες εκθέσεις αλλά και τον Τύπο της εποχής για μια ανάλυση των 

απο-επενδύσεων και των προβλημάτων που συναντώνται στη διαδικασία διεθνο-
ποίησης της Carrefour.

2. Δείτε, για παράδειγμα, Kotler/Bliemel 2001 για μια ανάλυση SWOT.

3. Λάβετε υπόψη σας, μεταξύ άλλων, τις διάφορες θεωρίες της εξέλιξης των λιανικών 
πωλήσεων.

Cash & Carry

∆ιαδικτυακό 
κατάστημα 

(Internet shop)

Φάσμα 
προϊόντων και 
υπηρεσιών
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