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Abstract: In this text you will find how to conduct a market research and a 

competitive analysis.  When talking about Marketing Research we refer 

to various practices that aim to gather data and systematize it in order to 

draw conclusions and present it in meaningful ways; this is then used to 

support decision making within Marketing. 

We can broadly divide marketing research into exploratory research and 

conclusive research. Exploratory research seeks to develop initial 

hunches or insights and to provide direction for any further research 

needed, whereas conclusive research aims to verify insights and to aid 

decision makers in selecting a specific course of action. 

Frequently used approaches for conducting exploratory research include 

interviewing knowledgeable individuals (the key-informant technique), 

focus group interviews, analysis of secondary data, the case study 

method, and the observation method. From the researcher's standpoint, 

these approaches are quite flexible. The effectiveness of exploratory 
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research depends to a large degree on the researcher's resourcefulness 

and skills. 

Two forms of conclusive research are descriptive research and 

experimental research. The purpose of descriptive research is to 

generate data describing a phenomenon or set of phenomena, and to 

identify associations between different variables. However, descriptive 

research cannot unambiguously establish causal linkages. Experimental 

research, by generating data under controlled conditions, is capable of 

establishing cause and effect between variables with more certainty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το πρώτο στάδιο της έρευνας αγοράς αφορά τον ορισμό του ερευνητικού προβλήματος. To 

πρώτο βήμα είναι να ορίσουμε με ακρίβεια το πρόβλημα. Ο ορισμός του ευρύτερου ή του 
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συγκεκριμένου προβλήματος δεν είναι συχνά εύκολος. Απαιτείται πλήρης κατανόηση του 

περιβάλλοντος και ορισμένες φορές χρειάζονται συνεντεύξεις με ειδήμονες ή συλλογή και 

εκτενής ανάλυση δευτερογενών στοιχείων. Αφού οριστεί ξεκάθαρα το πρόβλημα, τότε ο 

ερευνητής μπορεί να προχωρήσει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της έρευνας.  

 

Το δεύτερο στάδιο αφορά την ανάπτυξη μιας προσέγγισης για το πρόβλημα. Η ανάπτυξη μιας 

προσέγγισης αφορά τον εντοπισμό των μεταβλητών που επηρεάζουν το σχεδιασμό της έρευνας 

(για παράδειγμα, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ερωτώμενων, τρόποι αποτελεσματικής 

προσέγγισής τους, κτλ.). Ένα βασικό σημείο αυτού του βήματος είναι η επιλογή, η προσαρμογή 

και η ανάπτυξη ενός θεωρητικού πλαισίου. 

 

Στο τρίτο στάδιο γίνεται η ανάπτυξη του σχεδίου έρευνας. Το σχέδιο έρευνας αναλύει με 

λεπτομέρειες όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της έρευνας. Στην ουσία, 

θα πρέπει να περιγράφει μια μελέτη η οποία θα μπορεί να ελέγξει εμπειρικά τις ερευνητικές 

υποθέσεις ή να δώσει απαντήσεις στις ερευνητικές ερωτήσεις.  

Τα είδη σχεδίου είναι: 

Α) Εξερευνητική έρευνα: Στόχο της έχει τη συγκέντρωση προκαταρκτικών στοιχείων που θα 

διαφωτίσουν την πραγματική φύση του προβλήματος και πιθανότατα και τις προτάσεις για 

υιοθέτησης νέων ιδεών. Η εξερευνητική έρευνα χρησιμοποιείται για να διαλευκανθεί́ το 

πρόβλημα και να εντοπιστούν πιο συγκεκριμένες και σαφείς πληροφορίες που θα χρειαστεί να 

συλλέξουν σε επόμενες έρευνες. Παράδειγμα: Ερευνά για την ανταπόκριση που έχει το κοινό σε 

μια νέα ιδέα μιας κοινωνικής επιχείρησης. 

 

Β) Περιγραφική έρευνα: Σκοπός της περιγραφικής έρευνας είναι να περιγράψει τα 

χαρακτηριστικά ενός πληθυσμού απαντώντας στα ερωτήματα «ποιος», «τι», «πότε», «πού» και 

«πώς». Παράδειγμα: Σκιαγράφηση target group (προφίλ των χρηστών που απευθείνεται η 



 

 

4 

κοινωνική επιχείρηση). Σε αντίθεση με την εξερευνητική έρευνα, η περιγραφική έρευνα 

στηρίζεται στην ήδη υπάρχουσα κατανόηση του προβλήματος. Πολλές φορές η περιγραφική 

έρευνα χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό διαφορών μεταξύ υπο-ομάδων χρηστών ως προς 

ανάγκες, στάσεις, γνώμες, κτλ. 

 

Γ) Αιτιολογική έρευνα: στόχο έχει τον καθαρισμό της σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών. Συνήθως, 

η αιτιολογική έρευνα έπεται των προηγούμενων δύο κατηγοριών (δηλαδή της εξερευνητικής 

και της περιγραφικής). Παράδειγμα τέτοιας έρευνας είναι, ποια διαφήμιση είναι πιο 

αποτελεσματική για αύξηση των πωλήσεων σε μια κοινωνική επιχείρηση. 

 

Στη συνέχεια στο τέταρτο στάδιο γίνεται η συλλογή των στοιχείων και η επιλογή του δείγματος. 

Η επόμενη φάση συνήθως αρχίζει με τη συλλογή δευτερογενών στοιχείων. Τα δευτερογενή 

στοιχεία είναι εκείνα που έχουν συλλεγεί από άλλον ερευνητή για κάποιον άλλο σκοπό και όχι 

για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας. Στη συνέχεια, το τέταρτο βήμα περιγράφει τις 

μεθόδους  συλλογής πρωτογενών δεδομένων, δηλαδή εκείνα που συλλέγονται για πρώτη φορά 

από τον ίδιο τον ερευνητή για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας, γίνεται δηλαδή η 

επιλογή δείγματος. Επίσης, εδώ αναλύεται και η επιλογή των ερωτώμενων για την πρωτογενή 

έρευνα (για παράδειγμα, επιλογή ερωτώμενων για τη σύσταση ομάδων εστίασης ή για τη 

συμπλήρωση ερωτηματολογίων. 

 

Στο πέμπτο στάδιο, γίνεται η προετοιμασία και ανάλυση των στοιχείων. Η ανάλυση των 

στοιχείων απαιτεί τον έλεγχο, την κωδικοποίηση, την επαλήθευση των στοιχείων, την 

επεξερασία των στοιχείων και την πινακοποίησή τους, μέσω χρήσης στατιστικών μοντέλων. Η 

διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη τόσο για την ανάλυση ποσοτικών δεδομένων όσο και για την 

ανάλυση ποιοτικών δεδομένων.  
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Στο τελευταίο στάδιο γίνεται η προετοιμασία της αναφοράς και παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας αγοράς. Όλη η έρευνα πρέπει να συμπεριληφθεί σε μια γραπτή 

αναφορά. Στην αναφορά αυτή περιγράφεται το σχέδιο της έρευνας, η συλλογή στοιχείων και η 

διαδικασία ανάλυσής τους και, τέλος, παρουσιάζονται τα κύρια ευρήματα της έρευνας.  

 

 

Είδη – Στοιχεία Πληροφορίων 

Σε κάθε έρευνα αγοράς, η συλλογή των στοιχείων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με τη μέγιστη 

δυνατή προσοχή. Αρχικά θα πρέπει να δοθεί η πρέπουσα προσοχή στις ομάδες των χρηστών 

στις οποίες θα πραγματοποιηθεί μέρος της έρευνας. Τα είδη, ή διαφορετικά, στοιχεία 

πληροφοριών χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στα δευτερογενή στοιχεία πληροφοριών 

(secondary data) και τα πρωτογενή στοιχεία πληροφοριών (primary data).  

 

Πρωτογενή Στοιχεία 

Τα πρωτογενή στοιχεία συλλέγονται από τον ίδιο τον ερευνητή ειδικά για τους σκοπούς της 

συγκεκριμένης έρευνας που διεξάγει.  

 

Δημοσκόπηση με ερωτηματολόγιο 

Τα στοιχεία συλλέγονται μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο μοιράζεται και συμπληρώνεται με 

ερωτηματολογία σε ειδικές ιστοσελίδες, στα οποία καλούνται να συμπληρώσουν on line οι 

επισκέπτες των συγκεκριμένων sites, είτε με την αποστολή ερωτηματολογίων μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).  

 

Μέθοδοι συλλογής στοιχείων μέσω πειραμάτων και δοκιμών στο χώρο του Internet. 
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Στην περίπτωση αυτή ο ερευνητής, ελέγχει ορισμένες  κρίσιμες παραμέτρους (π.χ.  εναλλακτικά 

μεγέθη διαφημιστικού banner) και παρακολουθεί την εξέλιξη του φαινομένου (π.χ. 

ανταπόκριση του κοινού σε κάθε μέγεθος banner). 

 

Παρατήρηση και καταγραφή μεταβλητών 

Σε αντίθεση με τον πειραματισμό που είδαμε πιο πάνω, εδώ ο ερευνητής δεν προκαλεί την 

μεταβολή, αλλά παρατηρεί τις αλλαγές. Για παράδειγμα η καταγραφή ημερήσιας 

επισκεψιμότητας  στο site και παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χρηστών, έτσι ώστε να 

συλλέξουμε δεδομένα για τη διαχρονική εξέλιξη της κυκλοφορίας του site και τον τρόπο χρήσης 

του από τους επισκέπτες.  

 

Προσωπική Συνέντευξη 

Η συλλογή των στοιχείων μέσω προσωπικής επαφής γίνεται με συνεντεύξεις, που 

πραγματοποιούνται είτε με τη βοήθεια δομημένων ερωτηματολογίων, είτε με ελεύθερη 

συζήτηση. Στις ποσοτικές έρευνες η συλλογή των στοιχείων γίνεται πάντα με τη βοήθεια 

δομημένων ερωτηματολογίων. Στις εμπορικές και τις βιομηχανικές έρευνες, ιδιαίτερα όταν 

πρόκειται για τεχνικά η εξειδικευμένα θέματα, η συλλογή των στοιχείων γίνεται με ελεύθερη 

συζήτηση μεταξύ ερευνητή και ερωτώμενου.  

 

 

 

 

Δευτερογενή Στοιχεία 

Τα δευτερογενή στοιχεία είναι στοιχεία που έχουν ήδη συλλεγεί για σκοπούς εκτός από εκείνους 

της έρευνας που διεξάγεται και είναι συνήθως εύκολα προσβάσιμα, το κόστος της συλλογής 

τους είναι χαμηλό και ο χρόνος συλλογής μικρός. 
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Τα δευτερογενή στοιχεία χωρίζονται σε εσωτερικά (internal) και εξωτερικά (external).  

 

Τα εσωτερικά στοιχεία μιας ενημερωτικής σελίδας, είναι άμεσα διαθέσιμα στον ερευνητή μέσα 

από τα Google Analytics και βάσεις δεδομένων που έχει στην κατοχή της η ιστοσελίδα όπως 

βάσεις με e-mails χρηστών.  

Αν τα εσωτερικά στοιχεία δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τις έρευνας, μπορεί ο 

ερευνητής να στραφεί σε εξωτερικές πηγές δευτερογενών στοιχείων. Εδώ υπάρχουν 2 είδη 

πηγών δεδομένων, τις δημόσιες και εμπορικές πηγές.  

Οι δημόσιες πηγές δευτερογενών δεδομένων περιλαμβάνουν, οργανισμούς, κυβερνητικούς 

φορείς, ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα και πρακτορεία ειδήσεων. 

Οι εμπορικές πηγές δευτερογενών δεδομένων περιλαμβάνουν, ιδιωτικές βάσεις δεδομένων, 

μηχανές αναζήτησης, σελίδες άλλων ενημερωτικών ιστοσελίδων, ομαδικές πηγές (syndicated 

data) (π.χ. στοιχεία από ICAP, Nielsen) κτλ.  

 

Είδη Έρευνας Αγοράς 

Τα βασικά είδη της έρευνας αγοράς είναι δύο: η ποιοτική και η ποσοτική.  

Η ποιοτική έρευνα απαντά στις ερωτήσεις γιατί και πως ενώ η ποσοτική έρευνα απαντά στην 

ερώτηση πόσο. Οι μέθοδοι αυτές χρησιμοποιούνται είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό, 

ανάλογα με το τι εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας. Δεν υπάρχει 

κάποια τεχνική που να είναι η καλύτερη για όλα τα θέματα. Η πλέον κατάλληλη τεχνική για κάθε 

περίπτωση είναι αυτή που μπορεί να μας παράσχει τις κατάλληλες πληροφορίες, βασισμένες 

σε ένα κατάλληλο δείγμα στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.  

Τρόποι διεξαγωγής μίας ποιοτικής έρευνας 

1. Focus Groups / ομαδικών συζητήσεων (Full (6-10 ερωτώμενοι) Mini (3-5 ερωτώμενοι)). 

Στις ομαδικές συζητήσεις εξετάζονται τόσο η βαθύτερη προσωπική στάση και άποψη κάθε 

μέλους όσο και οι αντιδράσεις μεταξύ μελών. 



 

 

8 

Τα πλεονεκτήματα των ομαδικών συζητήσεων είναι:  

 Η αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας διευκολύνει την ανάπτυξη νέων ιδεών και 

απόψεων, οι οποίες πιθανόν να μην αναφερθούν σε μια ατομική συνέντευξη  

 Το γεγονός ότι η ομάδα παρουσιάζει μια μικρογραφία της λειτουργίας και της δυναμικής 

αντίστοιχων κοινωνικών ομάδων  

 Η συζήτηση και η δημιουργία ερεθισμάτων η οποία επιτρέπει στα μέλη της ομάδας να 

γίνουν πιο αυθόρμητα από ότι στις ατομικές συνεντεύξεις 

 Τέλος, το πλαίσιο της ομάδας δημιουργεί έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις οι 

οποίες δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν σε μια ατομική συνέντευξη. 

 

2. Συνεντεύξεις σε βάθος (In depth personal interview) – 1 ερωτώμενος (συνήθως επαγγελματίες 

όπου πηγαίνει ο moderator στο χώρο τους).  

 

Ποσοτική Έρευνα  

Από την άλλη πλευρά, στην ποσοτική έρευνα απαντάμε στο πόσο, πόσο πολύ και είναι 

ουσιαστικά μελέτες που χρησιμοποιούν μαθηματική ανάλυση και μπορούν να φανερώσουν 

σημαντικές στατιστικά διαφοροποιήσεις. Δηλαδή, μετράμε την έκταση/ ένταση των απόψεων. 

Με αυτόν τον τρόπο η έρευνα γίνεται με ερωτηματολόγιο.  

 

 

 

 

Τα είδη των ερωτήσεων  

Τα κυριότερα είδη ερωτήσεων που μπορεί να περιέχει ένα ερωτηματολόγιο είναι τα εξής: 

 Ανοικτές ερωτήσεις.  



 

 

9 

Πρόκειται για ερωτήσεις, στις οποίες απαντάει ο ερωτώμενος και ο ερευνητής καταγράφει 

τις σχετικές απαντήσεις χρησιμοποιώντας τη φρασεολογία των ερωτώμενων. 

 

 Κλειστές ερωτήσεις.  

Είναι αυτές που συνοδεύονται από μια σειρά κωδικοποιημένων απαντήσεων, μια ή 

περισσότερες από τις οποίες είναι πιθανόν να δώσει ο ερωτώμενος.  

 

 Απογραφικές ερωτήσεις.  

Πρόκειται για ερωτήσεις με τις οποίες επιχειρείται η καταγραφή ορισμένων στοιχείων, όπως 

της κατοχής συσκευών. 

 

 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 

Οι ερωτήσεις αυτές δίνουν τη δυνατότητα στον ερωτώμενο να επιλέξει ανάμεσα σε πολλές 

προεπιλεγμένες απαντήσεις. 

 

 Διχοτομικές Ερωτήσεις 

Οι ερωτήσεις επιτρέπουν στον ερωτώμενο να επιλέξει μόνο μια από τις δύο δυνατές 

απαντήσεις. 

 

 Ερωτήσεις με χρήση ημιτελών φράσεων.  

Πρόκειται για σειρά ημιτελών φράσεων, τις οποίες καλείται να συμπληρώσει αυθόρμητα ο 

ερωτώμενος. 

 

 Ερωτήσεις ερμηνείας εικόνας.  

Σύμφωνα με την τεχνική αυτή, ο ερωτώμενος βλέπει μια εικόνα που είτε την ερμηνεύει είτε 

δίνει απάντηση με τη βοήθεια της εικόνας.  
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 Ερωτήσεις με χρήση κλιμάκων. 

 

Υπάρχουν προκαθορισμένες συνήθως απαντήσεις για να επιλέξουν οι ερωτώμενοι. Η 

δειγματοληψία γίνεται με δείγμα πιθανότητας ή μη. Μετά την ολοκλήρωση και την 

συγκέντρωση όλων των ερωτηματολογίων, στη συνέχεια ο ερευνητής μπορεί να προχωρήσει 

στην ανάλυσή τους με την βοήθεια κάποιων στατιστικών προγραμμάτων όπως είναι το SPSS, 

SAS, BMDP, MINITABS). 

 

Πέρα από τις έρευνες που μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να παρακολουθήσουμε τον 

ανταγωνισμό μας online. Με την παρακολούθηση του ανταγωνισμού στα social media, μπορείτε 

να εντοπίσετε τα posts και τις διαφημίσεις που δημοσιεύει ο ανταγωνισμός, τα δημιουργικά 

που χρησιμοποιούν, τις καμπάνιες που διεξάγουν, αλλά και τον βαθμό απήχησής τους όπως για 

παράδειγμα την αλληλεπίδραση με το κοινό τους.  

 

Πέρα από τον προφανή τρόπο παρακολούθησης του ανταγωνισμού – επισκεπτόμενοι το κάθε 

μέσο ξεχωριστά – υπάρχουν διαθέσιμα στην αγορά, εργαλεία που επιτρέπουν την 

παρακολούθηση συγκεκριμένων accounts συνολικά και ταυτόχρονα.  

 

Υπάρχουν διαφορετικά σημεία τα οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε με την χρήση τέτοιων 

προγραμμάτων όπως: 

 

 

- Σε ποιες πλατφόρμες έχει  ο ανταγωνισμός παρουσία 

- Τον βαθμό αλληλεπίδρασης που λαμβάνουν από το κοινό τους 

- Την συχνότητα με την οποία δημοσιεύουν 



 

 

11 

- Το είδος των δημοσιεύσεων που επιλέγουν 

- Πόσο χρόνο χρειάζονται ώστε να απαντήσουν σε σχετικές ερωτήσεις και σχόλια 

- Τι είδους καμπάνιες διεξάγουν στα social media αλλά και την απήχησή τους 

- Ποια hashtags χρησιμοποιούν 

 

Παρακάτω παρατίθενται κάποια εργαλεία παρακολούθησης του ανταγωνισμού. 

 

Τα online εργαλεία που καταγράφουν την επισκεψιμότητα είναι αναγκαία για όσους έχουν την 

δικιά τους σελίδα και θέλουν να κάνουν σύγκριση με τον ανταγωνισμό. Ταυτόχρονα μπορούν 

να γίνουν πολύ ενδιαφέροντα στο ευρύ κοινό που θέλει να ξέρει την απήχηση των ιστοσελίδων 

που επισκέπτεται, γνωρίζοντας έτσι τα πάντα για όλους. Είναι χρήσιμο εργαλείο για τους 

διαφημιστές και διαφημιζόμενους προκειμένου να επιλέξουν το site που θα διαφημιστούν.  

 

Στοιχεία ανταγωνιστών που μπορούμε να παρακολουθήσουμε 

 Επισκεψιμότητα 

Γνωρίζουμε αναλυτικά την κυκλοφορία των άλλων ιστοσελίδων και την απόδοσή τους 

με γραφήματα. Μπορούμε να δούμε την ημερήσια ή τη μηνιαία επισκεψιμότητα του 

ανταγωνιστή. Είμαστε σε θέση να δούμε αναλυτικά συγκριτικά γραφήματα της 

ιστοσελίδας μας σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Μας δίνεται η δυνατότητα να βλέπουμε 

τις προβολές ανά επίσκεψη και τον χρόνο που αφιερώνουν οι επισκέπτες, είτε στο δικό 

μας site, είτε στου ανταγωνιστή. 

 Λέξεις Κλειδιά 

Έχουμε τη δυνατότητα να στοχεύσουμε στις δημοφιλέστερες λέξεις-κλειδιά που θα 

οδηγήσουν το site μας σε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. 

 Χαρακτηριστικά κοινού 
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Γνωρίζουμε τα ενδιαφέροντά του κοινού που επισκέπτεται τον ανταγωνιστή και 

διαμορφώνουμε αναλόγως τη στρατηγική μας, Έτσι, μπορούμε να δημιουργήσουμε 

κατάλληλο περιεχόμενο για να προσελκύσουμε περισσότερο κοινό. 

 

Online Εργαλεία παρακολούθησης ανταγωνιστών 

SimilarWeb 

  

Αν θέλουμε να «κατασκοπεύσουμε» τους ανταγωνιστές μας (είναι απολύτως νόμιμο), τότε 

το SimilarWeb είναι το ιδανικό εργαλείο για αυτή τη δουλειά. Το online εργαλείο είναι 

αναμφίβολα ένα από τα καλύτερα μέσα για να δούμε αναλυτικά και εις βάθος την 

επισκεψιμότητα ελληνικών sites. Επιπλέον, μπορούμε να δούμε πολλά στατιστικά στοιχεία για 

το κοινό που επισκέπτεται την ιστοσελίδα. 

Η δωρεάν έκδοση του SimilarWeb διαθέτει πολλές ενδιαφέρουσες λειτουργίες και πρωτότυπα 

αναλυτικά γραφήματα. Είναι το μόνο που μας δείχνει δωρεάν όλα όσα θα θέλαμε να ξέρουμε 

για ένα site και τους ανταγωνιστές του. 

 

Μετά από την εισαγωγή του URL που επιθυμούμε, μπορούμε αμέσως να δούμε την παγκόσμια 

κατάταξη της ιστοσελίδας. Επιπλέον, βλέπουμε τη θέση που καταλαμβάνει στη χώρα από όπου 

προέρχεται, και την κατάταξή του στην κατηγορία που ανήκει. 

 

https://www.similarweb.com/


 

 

13 

Alexa Traffic Rank 

Άλλο ένα εργαλείο ανάλυσης ανταγωνισμού είναι το Alexa Traffic Rank, το οποίο έχει παρόμοιες 

λειτουργείες με το Similar Web. Σε αντίθεση με το Similar Web, δίνει περισίτερες πληροφορίες 

με τα τοπ Ελληνικά sites: https://www.alexa.com/topsites/countries/GR  

 

http://www.alexa.com/
https://www.alexa.com/topsites/countries/GR

