
Λίγα λόγια για τους συγγραφείς
Πρόλογος

Κεφάλαιο 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

.. Αντικείµενο της συµπεριφοράς καταναλωτή
.. Σύνδεση συµπεριφοράς καταναλωτή και µάρκετινγκ
.. Η Σχέση της συµπεριφοράς καταναλωτή µε άλλες επιστήµες 
.. Μέθοδοι έρευνας καταναλωτικής συµπεριφοράς
.. Βασικό µοντέλο συµπεριφοράς καταναλωτή
.. Ανάγκες, κίνητρα και παρακίνηση (motivation)

Κεφάλαιο 
ΑΝΤΙΛΗΨΗ , ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

.. Εισαγωγή
.. Αντίληψη

... Αντιληπτική διαδικασία
... Αισθητηριακές ουδοί (sensory thresholds)
... Επιλεκτική προσοχή και επιλεκτική ερµηνεία
... Αντιληπτική οργάνωση

.. Μάθηση (learning)
... Γνωστική µάθηση (cognitive learning)
... Συµπεριφορική µάθηση (behavioral learning)

Κλασική εξαρτηµένη µάθηση (classical conditioning) 
Συντελεστική µάθηση (operant conditioning) 

.. Στάσεις Καταναλωτή (consumer attitudes)
... Ορισµός και δοµικά στοιχεία
... Μέτρηση στάσεων
... Στάσεις και συµπεριφορά καταναλωτή

Η θεωρία της αιτιολογηµένης δράσης (theory of reasoned action)
Η θεωρία της προσχεδιασµένης συµπεριφοράς (theory of planned behavior)

... Στρατηγικές αλλαγής των στάσεων των καταναλωτών

Κεφάλαιο 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ , ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

.. Εισαγωγή
.. Πολιτιστικοί παράγοντες
.. Κοινωνικοί παράγοντες

... Κοινωνική τάξη
∆είκτης κοινωνικής θέσης Hollingshead
∆είκτης χαρακτηριστικών κύρους Warner

... Κοινωνικοί ρόλοι
... Οµάδες αναφοράς (reference groups) 
... Καθοδηγητές γνώµης και ειδικοί αγοράς

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥ ΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ



Αναγνώριση ειδικών αγοράς (market mavens)
Λόγοι καθοδήγησης γνώµης
Αναγνώριση καθοδηγητών γνώµης
Σηµασία και αξιοποίηση καθοδηγητών γνώµης και ειδικών αγοράς

στο µάρκετινγκ
.. ∆ηµογραφικοί παράγοντες

... Φύλο
... Ηλικία και φάση του κύκλου ζωής της οικογένειας

Τύποι ηλικιών
Γενιές ή γενεές
Κύκλος ζωής οικογένειας
Καταναλωτικές αποφάσεις σε επίπεδο οικογένειας
Επιµέρους αγοραστικοί ρόλοι µελών οικογένειας

... Εκπαιδευτικό επίπεδο - Επάγγελµα - Οικονοµική κατάσταση

Κεφάλαιο 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ , ΑΞΙΕΣ, ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ  SELFCONCEPT
ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ LIFE STYLE

.. Εισαγωγή
.. Προσωπικότητα

... Ορισµός
... Θεωρίες προσωπικότητας
... Προσωπικότητα µάρκας (brand personality)

.. Αξίες (values)
.. Σηµαντικότητα µελέτης αξιών για το µάρκετινγκ

.. Αυτο-εικόνα (self-concept/image)
... Ορισµός και επιµέρους µορφές
... Σηµασία αυτοεικόνας στο µάρκετινγκ
... Μέτρηση αυτοεικόνας και ταύτισης εαυτού-µάρκας

.. Τρόπος ζωής (lifestyle) 
... Το πλαίσιο ανάλυσης AIO
... Το σύστηµα VALS™
... Ανάλυση RISC 
... Το ερευνητικό εργαλείο TGI

Κεφάλαιο 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  ΛΗΨΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΩΝ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

.. Εισαγωγή
.. ∆ιαδικασία λήψης αγοραστικών αποφάσεων

... Αναγνώριση της ανάγκης
... Αναζήτηση και επεξεργασία πληροφοριών σχετικά µε εναλλακτικές µάρκες
... Αξιολόγηση εναλλακτικών µαρκών 
... Επιλογή και αγορά µίας µάρκας

.. Ανάµειξη καταναλωτή (consumer involvement)
.. Τύποι λήψης αγοραστικών αποφάσεων 
.. Τύποι αγοραστικής συµπεριφοράς



Κεφάλαιο 
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ  ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ

.. Εισαγωγή και βασικοί όροι
.. Όφελος και κόστος τµηµατοποίησης καταναλωτών
.. Αναγκαίες προϋποθέσεις για αποτελεσµατική κατάτµηση της αγοράς
.. Μεθοδολογίες
.. Βασικές µεταβλητές προτιµήσεων και συµπεριφοράς
.. Ατοµικά χαρακτηριστικά καταναλωτών
.. Κριτήρια αποτελεσµατικής κατάτµησης της αγοράς
.. Τµήµατα και στρατηγικές κάλυψης αγοράς
.. Κριτήρια επιλογής τµηµάτων αγοράς

Κεφάλαιο 
ΑΝΑΛΥΣΗ  ∆ΙΑΚΡΙΤΩΝ  ΕΠΙΛΟΓΩΝ  ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

.. Εισαγωγή
.. Επιλογή καταναλωτή και χαρακτηριστικά προϊόντος
.. ∆ιαφορές στην καταναλωτική συµπεριφορά
.. Βασικά ζητήµατα ανάλυσης διακριτών επιλογών
.. Μέθοδοι προσδιορισµού προτιµήσεων για χαρακτηριστικά
.. Εφαρµογές της ανάλυσης διακριτών επιλογών
.. Στρατηγικές αλλαγής των προτιµήσεων του καταναλωτή για προϊόντα
.. Η θεωρία της στοχαστικής χρησιµότητας στις αποφάσεις διακριτών επιλογών
.. ∆ιαδικασίες και κανόνες επιλογής προϊόντος
.. Η έννοια των συνόλων επιλογής στη συµπεριφορά καταναλωτή
.. Παραδείγµατα
.. Tα χαρακτηριστικά προϊόντων και ο ανταγωνισµός τους για την προτίµηση του καταναλωτή
.. Η χαρτογράφηση της αντίληψης των καταναλωτών για οµοιότητες και διαφορές προϊόντων

Κεφάλαιο 
ΜΕΤΑ-ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

.. Εισαγωγή
.. Χρήση/κατανάλωση προϊόντων & υπηρεσιών
.. Ικανοποίηση καταναλωτή
.. ∆είκτες ικανοποίησης καταναλωτών

... Σουηδικός δείκτης ικανοποίησης
... Αµερικανικός δείκτης ικανοποίησης
... Γερµανικός δείκτης ικανοποίησης
... Ευρωπαϊκός δείκτης ικανοποίησης από την απόδοση (E.P.S.I.)
... ∆είκτης ικανοποίησης από ηλεκτρονικές αγορές

.. Παράπονα και εναλλακτικοί τρόποι αντίδρασης του µη ικανοποιηµένου καταναλωτή
.. Απαλλαγή προϊόντων

Κεφάλαιο 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

.. Εισαγωγή
.. Mορφές καινοτοµίας



.. Παράγοντες καθορισµού της διάδοσης καινοτοµιών
.. Ατοµικά χαρακτηριστικά που επιδρούν στην υιοθέτηση
.. Τα στάδια υιοθέτησης καινοτοµιών από τον καταναλωτή
.. Η κατανοµή του χρόνου υιοθέτησης
.. Η αθροιστική κατανοµή του χρόνου υιοθέτησης
.. Τα πλεονεκτήµατα πρωτοπόρων ανταγωνιστών

Κεφάλαιο 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

.. Εισαγωγή
.. Άσκηση πολιτικής προστασίας του καταναλωτή
.. ∆ιατροφικές πληροφορίες και συµπεριφορά καταναλωτή
.. Κρατικοί φορείς προστασίας του καταναλωτή στην Ελλάδα
.. Φορείς προστασίας του καταναλωτή στην ΕΕ
.. Ενώσεις καταναλωτών

... Ινστιτούτο καταναλωτών (ΙΝ.ΚΑ.)
... Κέντρο προστασίας καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.)
... Ένωση καταναλωτών – “η Ποιότητα της Ζωής” (ΕΚ.ΠΟΙ.ΖΩ.)
... Ευρωπαϊκό γραφείο ενώσεων καταναλωτών

Κεφάλαιο 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ

.. Εισαγωγή
.. Κριτήρια επιλογής καταστήµατος από τον καταναλωτή
.. Ο καταναλωτής και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας
.. Θέµατα συµπεριφοράς καταναλωτή στην προώθηση πωλήσεων
.. Η επίγνωση της µάρκας
.. Η αξία της µάρκας για τον καταναλωτή
.. Η προσήλωση του καταναλωτή στη µάρκα και στο κατάστηµα

Κεφάλαιο 
ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

.. Εισαγωγή
.. Τι είναι εξέλιξη
.. Eξελικτικές ερµηνείες της καταναλωτικής συµπεριφοράς

Παράρτηµα
ΝΟΜΟΣ /
(ΦΕΚ  Α΄/  Νοεµβριου )
ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ
Για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρετήριο πινάκων, σχηµάτων, διαγραµµάτων
Χρήσιµες διευθύνσεις σχετικών ιστοσελίδων


