


Η σημασία της
Αρχιτεκτονικής και
Δομής Χώρου, 
το Χτίσιμο του Brand &
η Καταναλωτική Συμπεριφορά 
στα Convenience Stores
(ΜΙΚΡΗ ΛΙΑΝΙΚΗ)



σε ισχυρό «κέλυφος προστασίας» του καταναλωτή,

σε χώρο με σαφή όρια,

σε χώρο συνώνυμο με την εμπιστοσύνη,
την ασφάλεια, την αξιοπιστία και τη φροντίδα;

Πώς μπορεί να μετατραπεί
ο χώρος της Μικρής Λιανικής;

Convenience Stores



«Όταν η σχεδίαση ενός εσωτερικού χώρου
έχει γίνει σωστά, επιδρά θετικά.
Κάνει πιο εύκολη την κατανόηση και
την εμπειρία του χώρου.
Δεν είναι μόνο αισθητικό το κομμάτι της
σχεδίασης, αλλά πρακτικό και φιλοσοφικό.»

Simon Dodsworth



«Σημασία δεν έχει αυτό που κοιτάς,
αλλά αυτό που βλέπεις.»
Henry David Thoreau



Εργονοµία & Ανθρωποκεντρική
Σχεδίαση στην Οργανωμένη Λιανική

Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΩΝ Χ

Χώρος Χρήση Χρήστης



Λειτουργικές Ζώνες & Διατάξεις:

Way-finding &
Navigation
(εύρεση πορείας)

καταναλωτή

Ράχης
spine layout

Βρόγχου
Loop layout

Ελεύθερης ροής 
free flow layout

Πλέγματος
Grid layout



Place Consumer Behaviour &
Neuromarketing 

Τι καθιστά ξεχωριστό τον χώρο
της Μικρής Λιανικής,
διαφοροποιώντας τον με την 
προσθήκη ενός μοναδικού USP;

Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 
επίδραση στον
καταναλωτή – δέκτη
είναι πιο σημαντική
από την αρχιτεκτονική 
δομή του χώρου.1O

ΜΟΝΑΔΙΚΟ
USP



Συμπεριφοριστικό Μοντέλο S-O-R
Το ψυχολογικό υπόδειγμα Αγοραστικής
Συμπεριφοράς του Καταναλωτή

S-O-R
stimulus organism response

απόκρισηερέθισμα οργανισμός

Τα ερεθίσματα (stimulus) που προέρχονται από
το περιβάλλον / ατμόσφαιρα ενός χώρου 

προκαλούν συναισθήματα στον οργανισμό (organism) του καταναλωτή 

τα οποία οδηγούν σε μια σειρά αποκρίσεων (response) που
εκδηλώνονται ως αποφυγή ή ως προσέγγιση ενός περιβάλλοντος λιανικής.



Πώς επιτυγχάνεται η σύνδεση της ατμόσφαιρας του χώρου
στη μικρή λιανική με την συμπεριφορά του καταναλωτή;

Η ιδεατή διαδικασία δημιουργίας αγοραστικού περιβάλλοντος που οδηγεί στη θετική συναισθηματική απόκριση του 
καταναλωτή – δέκτη, βασίζεται στην αλληλεπίδραση των πέντε αισθήσεων με σαφή προτεραιοποίηση ως προς την 
όραση – την ισχυρότερη των αισθήσεων.

Retail Atmospherics & Consumer Behaviour

όραση
ακοή

γεύση
όσφρηση

αφή

όραση



Η δημιουργία και διαμόρφωση του χώρου
της Μικρής Λιανικής ως ισχυρού
«κελύφους προστασίας» του καταναλωτή,
με την ορθή εφαρμογή των αρχών και
στρατηγικών του πολυαισθητηριακού
marketing (sensory marketing).

Η πολυαισθητηριακή προσέγγιση οδηγεί: 
• στη συναισθηματική απόκριση του δέκτη 
• σε βιωματική (experiential) καταναλωτική 
εμπειρία μέσω του Servicescape



Η ατμόσφαιρα που οδηγεί στη θετική 
αξιολόγηση του χώρου  και των προσφερόμενων 
προϊόντων και υπηρεσιών (λιανικού εμπορίου) 
προτού ο καταναλωτής να έχει οποιαδήποτε 
αλληλεπίδραση με το προσωπικό της επιχείρησης.

Πώς ορίζουμε το Servicescape;



Χωροθέτηση & Τοποθέτηση 
Προϊόντων

2O Οι χώροι της Μικρής Λιανικής
εξ ορισμού -λόγω μεγέθους- 
απαιτούν μία βασική παραδοχή
στον σχεδιασμό τους: 

την αυστηρή χωροθέτηση
και τοποθέτηση
των προϊόντων.ΜΟΝΑΔΙΚΟ

USP



The Eye-level Rule

• Ό,τι βρίσκεται στο άμεσο οπτικό πεδίο του καταναλωτή, δηλαδή στο ύψος των 
ματιών του, εντάσσεται αυτομάτως στις πρώτες επιλογές του
(ταχυκίνητα επώνυμα προϊόντα και private label).

• Ό,τι απευθύνεται σε ανήλικους πρέπει να τοποθετείται χαμηλότερα, δηλαδή στο 
ύψος των ματιών (άμεσο οπτικό πεδίο) των παιδιών.

• Ό,τι ανήκει σε ειδική / εποχιακή προωθητική ενέργεια πρέπει να προβάλλεται σε 
ειδική τοποθεσία και με ειδική σηματοδότηση (π.χ. stand σε σωστό eye-level) σε σημείο του 
καταστήματος όπου η ροή των καταναλωτών είναι συνεχής και αδιάκοπη, π.χ. στην 
είσοδο ή ακριβώς πριν το ταμείο (στην έξοδο).



3O Το ισχυρό, επιπρόσθετο USP
του «μικρού παίκτη» στη λιανική:

ευελιξία, ταχύτητα και 
προσωπική εξυπηρέτηση
= εμπιστοσύνη
= brand loyalty

Διευρυμένες Υπηρεσίες 
στη Μικρή Λιανική

ΜΟΝΑΔΙΚΟ
USP



Αξιολόγηση αγοραστικής εμπειρίας 
από τον Έλληνα καταναλωτή
έρευνα ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου 
Καταναλωτικών Αγαθών) 2019

Πραγματοποίηση του μεγαλύτερου όγκου αγορών 
στο δίκτυο της οργανωμένης λιανικής.

Α

Προτεραιότητα σε:
• αίσθημα ασφάλειας (88%)
• άνεση, ταχύτητα και ποικιλία (87%)
• εξυπηρέτηση (86%)

Στροφή του καταναλωτικού κοινού σε πιο 
«έξυπνες αγορές».

B

Γ

* υψηλότερη βαθμολογία από όλα τα υπόλοιπα
κριτήρια, όπως «αναλογία ποιότητας - τιμής» και
«προϊόντα υψηλής ποιότητας»



Kiosky’s
case study



case study

• Πληρωμή λογαριασμών (π.χ. Δημοσίου, τηλεπικοινωνιών, ασφάλισης)

• Εστίαση (καφές, ροφήματα, φρέσκα προϊόντα σφολιάτας και σάντουιτς)

• Κάβα (αλκοολούχα και μη)

• Καπνικά &Τύπος
• Είδη δώρων















ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ



case study

7-Eleven



• Πληρωμή λογαριασμών
• Πληρωμές φόρων και προστίμων
• Εστίαση & delivery
• Κάβα (αλκοολούχα και μη)

• Καπνικά &Τύπος
• Είδη δώρων & αγορά μικρών ηλεκτρονικών συσκευών  
• Απόκτηση εισιτηρίων στάθμευσης, επαναφόρτιση 
     καρτών μέσων μαζικής μεταφοράς
• Απόκτηση εισιτηρίων θεαμάτων
       (κινηματογράφος, θέατρο, συναυλίες, θεματικά πάρκα)

case study

7-Eleven



ΣΟΥΗΔΙΑ

ΜΑΛΑΙΣΙΑ IRELAND



ΣΟΥΗΔΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ



INDIA USA

USA - DALLAS USA - NY



www.antoniaskaraki.com

Σας ευχαριστώ


