
 

 

 

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΤΟΥ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

 

Ελεύθερη πτώση των πωλήσεων στα εµπορικά καταστήµατα της 
Γλυφάδας  

Μείωση σηµειώθηκε στις πωλήσεις των εµπορικών καταστηµάτων της 
Γλυφάδας στην περίοδο του Πάσχα 2012 , σε  αυτό το  συµπέρασµα κατέληξε 
η έρευνα που εκπόνησε το Ινστιτούτο Σπουδαστικών Ερευνών του ΙΕΚ ΞΥΝΗ 
ΓΛΥΦΑΔΑΣ και του Τοµέα Οικονοµίας & Διοίκησης  µε την υποστήριξη του 
Business School της Carierra, φορέα του Εκπαιδευτικού Οµίλου Ξυνή.  

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγµα 200 εµπορικών 
καταστηµάτων της Γλυφάδας από τον Απρίλιο έως τον Μάιο του 2012. 

Στο ερωτηµατολόγιο απάντησαν οι ιδιοκτήτες ή οι υπεύθυνοι των 
καταστηµάτων.  

 

Μέθοδος  της έρευνας : Δειγµατοληψία  

 

Στόχος της έρευνας 

Στόχος της έρευνας ήταν να καταγραφεί το ποσοστό µείωσης των πωλήσεων 
στο εµπορικό κέντρο της Γλυφάδας και συγκεκριµένα στον Πεζόδροµο της Ι. 
Μεταξά και την Πλ. Εσπερίδων, καθώς επίσης και οι τρόποι  αντιµετώπισής  
της ενδεχόµενης πτώσης. 

 

 

 

 

 

 



Αποτελέσµατα έρευνας 

Το 89% των καταστηµαταρχών ή υπευθύνων  καταστηµάτων απάντησε ότι 
στην περίοδο των πασχαλινών εορτών 2012 καταγράφηκε πτώση των 
πωλήσεων σε σχέση µε την προηγούµενη εορταστική περίοδο 

 

 

 

Μείωση πωλήσεων έως και 30% 

Το 33% των ερωτηθέντων  απάντησε ότι η πτώση άγγιξε το 20-30%,ενώ 
πολύ παραπάνω από το ποσοστό  αυτό κατέγραψε το 25% των 
ερωτηθέντων. 

 

Περαιτέρω µείωση και για το επόµενο εξάµηνο 
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Ο	  τζίρος	  της	  επιχείρησης	  σας,	  σε	  
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Αν	  έχει	  μειωθεί,	  σε	  τι	  ποσοστό	  
εκτιμάτε	  την	  μείωση	  αυτή;	  



Η µειωµένη πορεία των πωλήσεων φαίνεται να είναι η πρόγνωση για το 
επόµενο εξάµηνο αφού το 40% απάντησε ότι αναµένει µείωση των 
πωλήσεων και µόλις 7% περιµένει αύξηση, ενώ το 18% δε περιµένει καµία 
µεταβολή 

 

 

Διατήρηση του υπάρχοντος προσωπικού 

Θετικό είναι το µήνυµα ότι παρά την πτώση των πωλήσεων και την 
απαισιόδοξη προοπτική για τις πωλήσεις του επόµενου εξαµήνου το 87% των 
ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν υπάρχει πρόθεση να διώξει το υπάρχον 
προσωπικό. Μόνο ένα µικρό ποσοστό του 12% απάντησε ότι σκοπεύει να το 
κάνει. 

 

 Ενέργειες ανάκαµψης  
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Σαν τρόπο αντιµετώπισης της οικονοµικής ύφεσης το 67% των ερωτηθέντων 
απάντησε ότι θα προβεί σε προσφορές και εκπτώσεις ,ενώ 16% θα προβεί σε 
καθολική µείωση τιµών και 14% ότι θα δραστηριοποιηθεί µε περαιτέρω 
προωθητικές και διαφηµιστικές ενέργειες. 

 

 

 

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ:  

Αχουλιάς Δηµήτρης,Ζαφειρακόπουλος Σωτήρης, Κορωνιά Έλενα , Κρόκος 
Φάνης , Μακρυγιάννη Αλεξάνδρα , Μέρο Εµιρέ ,Μεταξά Κατερίνα , Μπάστας 
Γιώργος , Μπούτση Εγκλαντίνα , Παπαϊωάννου Μαριλένα, Πιλάκη Μαριάννα 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
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Μείωση	  τιμών	  

Προσφορές	  και	  εκπτώσεις	  

Εκπαίδευση	  του	  προσωπικού	  

Διαφήμιση	  και	  προώθηση	  με	  μικρό	  
κόστος	  

Σε	  ποιές	  από	  τις	  παρακάτω	  ενέργειες	  
θα	  προβείτε	  για	  την	  ανάκαμψη	  των	  

πωλήσεων;	  


