
Από το “ακούω 

τον καταναλωτή” 

στο “καθοδηγώ τη 

συμπεριφορά του”.
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Δεν θα

τρώω

μετά τις

11μ.μ.

Εγώ Επίσης εγώ



Γιατί το έκανε? Τι θα κάνει?Τι έκανε?



Πόσοι από εσάς ξεχάσατε 

να πλύνετε τα χέρια σας 

την τελευταία φορά που 

επισκεφτήκατε την 

τουαλέτα?

Τι έκανε?



Τι έκανε?



Κύρια κριτήρια επιλογής Super Market - 2019

SM EQUITY TRACKING 2019 (n=800) - AVAILABLE IN

Γιατί το έκανε?

Έπειτα από 

ειδική ανάλυση

Κάτι ξεχωριστό
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Θα τρώγατε ένα μήλο?

60% είπαν ΝΑΙ

Τι θα κάνει?

vs



Από τα 11,000,000 bits
πληροφορίας που επεξεργάζεται ο 

εγκέφαλός μας, συνειδητοποιούμε 

μόλις τα 50 bits. 



Ακούω τον καταναλωτή 
Προσαρμόζω 

τη μάρκα

Τι θέλει ο κόσμος?

Εστιάζω 

στις απόψεις

ΠείθωΓιατί το έκανε? Τι θα κάνει?Τι έκανε?







Τι θέλει να πετύχει? Γιατί θέλει να το πετύχει?

Goals Motivations

Ακούω τον καταναλωτή 
Προσαρμόζω 

τη μάρκα μου

Τι θέλει ο κόσμος?

Στοχεύω 

στις απόψεις

ΠείθωΓιατί το έκανε? Τι θα κάνει?Τι έκανε?

vs

Κατανοώ τον καταναλωτή



Θέλω χαμηλότερες τιμές…

Ασφάλεια

…για να είμαι σίγουρη ότι θα τα βγάλω πέρα.

…για να μπορώ να ξοδέψω 

στα hobby μου.

…για να αισθάνομαι έξυπνος.

…για να μπορέσω να πάω το 

παιδί μου μια εκδρομή.

Γιατί θέλει να το πετύχει?



vs

Τι θέλει να πετύχει? Γιατί θέλει να το πετύχει?

Goals Motivations

vs

Κατανοώ τον καταναλωτή
Ακούω τη 

μάρκα μου

Τι θέλω να είμαι?

Brand building

Ακούω τον καταναλωτή 
Προσαρμόζω 

τη μάρκα μου

Τι θέλει ο κόσμος?Γιατί το έκανε? Τι θα κάνει?Τι έκανε?

Στοχεύω 

στις απόψεις

Πείθω



ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣΚΑΛΟ (CX) ΜΕΓΑΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

15,8%13,5%

11,9% 10,6%

13,3% 8,6%

24%

Super Market X

Super Market L

Super Market G

Super Market O

2014

Τι σας έρχεται αυθόρμητα στο μυαλό?

SM EQUITY TRACKING 2014 (n=800) - AVAILABLE IN

Τι θέλω να είμαι?



32,9%

80,1%

37,4%

50,1%24,4%

42,6%

Super Market X

Super Market L

Super Market G

Super Market B

2019

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣΚΑΛΟ (CX) ΜΕΓΑΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

SM EQUITY TRACKING 2019 (n=800) - AVAILABLE IN

Τι σας έρχεται αυθόρμητα στο μυαλό?Τι θέλω να είμαι?



vs

Τι θέλει να πετύχει? Γιατί θέλει να το πετύχει?

Goals Motivations

Κατανοώ τον καταναλωτή
Στοχεύω στη 

συμπεριφορά

Καθοδηγώ

Behavioural Design

Ακούω τον καταναλωτή 
Προσαρμόζω 

τη μάρκα μου

Τι θέλει ο κόσμος?Γιατί το έκανε? Τι θα κάνει?Τι έκανε?

Στοχεύω 

στις απόψεις

Πείθω

Ακούω τη 

μάρκα μου

Τι θέλω να είμαι?

Brand building



Awareness

Interest

Desire

Action

Καθοδηγώ



Επιθυμώ να γίνω 

δωρητής οργάνων

Δεν επιθυμώ να γίνω 

δωρητής οργάνων

% των οδηγών που είναι δωρητές οργάνων

Καθοδηγώ



Μάθετε περισσότερα στο

Behavioural Design program 

www.irrationalacademy.org

Καθοδηγώ



Περάστε από το “ακούω” στο “κατανοώ”

Ακούστε τη μάρκα σας

Καθοδηγήστε



irrational academy

www.irrationalacademy.org www.wisdrop.comwww.zampplebox.com www.zevioo.comwww.braincandy.gr

Σας ευχαριστώ

και παραμένω στη διάθεσή σας

stamatis@braincandy.gr

BOX


