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 «Ενημέπωση τηρ ΕΣΕΕ ππιν τιρ σπιστοςγεννιάτικερ αγοπέρ» 
 

Ο Έιιελαο θαηαλαισηήο ζπλεζίδεη πιένλ λα ελεκεξψλεηαη επαξθψο, πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεη έλα πξντφλ ή κία 

ππεξεζία πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. Σπλήζσο, ε ελεκέξσζε γίλεηαη είηε κε κία βφιηα ζηηο βηηξίλεο, είηε ςεθηαθά, κέζσ 

ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ, ελψ ε ηειηθή αγνξά πξαγκαηνπνηείηαη απφ θπζηθά θαηαζηήκαηα. Σχκθσλα κάιηζηα 

κε ζηνηρεία νη 7 ζηνπο 10 Έιιελεο ρξήζηεο ηνπ Δηαδηθηχνπ ςάρλνπλ ζπρλά πιεξνθνξίεο ζην Internet θαη ζηε 

ζπλέρεηα επηζθέπηνληαη ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θπξίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα αγνξέο έλδπζεο θαη ππφδεζεο. 

Όζνλ αθνξά ην πξνθίι ηνπ Έιιελα αγνξαζηή, νθείινπκε λα αλαγλσξίζνπκε φηη απφ ηελ πξν θξίζεο επνρή κέρξη 

ηε ζεκεξηλή πεξίνδν ηεο χθεζεο, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ έρεη αιιάμεη θαηά πνιχ, θαζψο ε ζπλερήο ελεκέξσζε θαη ε 

έξεπλα αγνξάο έρνπλ πιένλ, πνιχ ζσζηά, γίλεη θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο. Παιαηφηεξα αγφξαδε "πξψηα ην κάηη θαη 

κεηά ε ηζέπε", ελψ ζήκεξα ην πεξηερφκελν ηεο ηζέπεο θαηεπζχλεη αηζζήζεηο θαη επηζπκίεο. 

Παξάιιεια, ν Έιιελαο θαηαλαισηήο είλαη ζε εγξήγνξζε, ελψ δηαηεξεί ηελ αγσλία ηνπ, αλαδεηψληαο αμηνπξεπείο 

ιχζεηο γηα ηηο νηθνγελεηαθέο θαη θνηλσληθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. Ο πξν θξίζεο απζφξκεηνο θαη ραιαξφο 

θαηαλαισηήο πνπ θηλεηνπνηνχληαλ απφ επηζπκία θαη αγφξαδε απφ επραξίζηεζε, έρεη αληηθαηαζηαζεί ζηε θξίζε 

απφ έλαλ αγρσκέλν θαη απαηηεηηθφ θαηαλαισηή πνπ θηλεηνπνηείηαη απφ αλάγθε γηα θζελέο αγνξέο. 

Οη 3 ζηνπο 5 θαηαλαισηέο ζηελ ειιεληθή αγνξά, ιφγσ κείσζεο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο, θαηά ηνπιάρηζηνλ 35%, 

ληψζνπλ θφβν, δηζηαγκφ θαη αβεβαηφηεηα, ελψ αλαδεηνχλ έμππλεο αγνξέο, πνπ ζπλδπάδνπλ ηηκή, εμππεξέηεζε θαη 

αζθάιεηα. Οη θαιέο ηηκέο, ην θηιηθφ πεξηβάιινλ θαη ε εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θάλνπλ ηνλ θαηαλαισηή λα 

ληψζεη ηθαλνπνίεζε θαη επηβεβαίσζε φηη έπξαμε ην θαιχηεξν δπλαηφ, αθνχ δηαθαηέρεηαη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ 

απφ θνηλσληθή επαηζζεζία. 

Η ρξηζηνπγελληάηηθε αγνξά, είλαη κία μερσξηζηή πεξίνδνο γηα ην ιηαλεκπφξην, αθνχ θαιχπηεη ην 25% ηνπ εηήζηνπ 

ηδίξνπ. Αθφκα θαη ζηε ζεκεξηλή δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, εμαθνινπζεί λα απνηειεί επράξηζην δηάιεηκκα 

απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο, πεγή ηθαλνπνίεζεο, δηαζθέδαζεο, αλαδήηεζεο, επηβεβαίσζεο πξνο ηνλ εαπηφ καο 

θαη ηηο νηθνγέλεηέο καο. Οη ζπλήζεηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα αγνξέο ρξηζηνπγελληάηηθσλ δψξσλ είλαη ηα 

ξνχρα θαη παπνχηζηα, ηα αμεζνπάξ, ηα gadgets θαη θηλεηά, ηα θαιιπληηθά, ηα βηβιία, θαζψο θαη εηζηηήξηα 

δηαζθέδαζεο θαη ηαμηδηψλ αλαςπρήο. Ο ενξηαζηηθφο ηδίξνο πξαγκαηνπνηείηαη ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ 

Δεθεκβξίνπ θαη θπκαίλεηαη ζηα 7δηο επξψ. 

Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη πξνζαξκνζκέλεο πξνζθνξέο ηνπ Δεθεκβξίνπ γηα ηηο αγνξέο ησλ ενξηψλ κε 

ηε ρξήζε πηζησηηθψλ θαξηψλ. Τα κπφλνπο ησλ πξνγξακκάησλ επηβξάβεπζεο είλαη έθπησζε, επηζηξνθή κεηξεηψλ, 

κεηάζεζε πιεξσκήο θαη άηνθεο δφζεηο. Πξνυπφζεζε, βεβαίσο, φισλ είλαη ε επάξθεηα ηνπ δηαζέζηκνπ πηζησηηθνχ 

νξίνπ θαη ε δπλαηφηεηα εκπξφζεζκεο κεηαρξνλνινγεκέλεο θαηαβνιήο ησλ δφζεσλ. 

Η πξαγκαηηθή αλάθακςε ηεο Χξηζηνπγελληάηηθεο αγνξάο ζηελ Ειιάδα ζα εκθαληζηεί, φηαλ ν Έιιελαο 

θαηαλαισηήο ληψζεη θαη πάιη ηθαλνπνίεζε γηα ην εηζφδεκά ηνπ, φηαλ ζα αλαθνπθηζηεί απφ πξφζζεηνπο θαη 

έθηαθηνπο θφξνπο, φηαλ ζα θαιπθζνχλ νη πξνζδνθίεο ηνπ, φηαλ ν δηζηαγκφο αληηθαηαζηαζεί κε ελζνπζηαζκφ, φηαλ 

δηαηεξεζνχλ ηα επίπεδα θαη ε δηάξθεηα ηεο εγρψξηαο δήηεζεο.   

Οη Έιιελεο κηθξνκεζαίνη έκπνξνη καδί κε ηνπο θαηαλαισηέο-πειάηεο καο, παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ δνχκε, ζα 

επηκείλνπκε ζηελ αηζηνδνμία θαη ζα ζπλερίζνπκε λα πξνζπαζνχκε γηα έλα θαιχηεξν αχξην. Ειπίδνπκε ε θεηηλή 

Χξηζηνπγελληάηηθε αγνξά πνπ ξεκινά ηελ πνξεία ηεο, κε το εοπταστικό ωπάπιο λειτοςπγίαρ των εμποπικών 

καταστημάτων, λα θέξεη κία ειπηδνθφξα πξννπηηθή ζε φινπο καο. 

 

Καλέρ Γιοπτέρ, με έξςπνερ σπιστοςγεννιάτικερ αγοπέρ! 


