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Η ταυτότητα 
της Έρευνας   

 
 Online Ποσοτική Πανελλαδική Έρευνα (CAWI)  

 Μέσω ΥouGov panel  

 Άντρες και Γυναίκες, 18-74 χρόνων (εκτίμηση ΕΣΥΕ 7.359.000 άτομα) 

 Δείγμα: 6.451 άτομα 

 Διεξαγωγή:  συνεχής, έκδοση αποτελεσμάτων Απρίλιος 2022 

 H Focus Bari είναι ο Affiliate Partner της YouGov για την Ελλάδα 
(https://www.focusbari.gr/yougov/συνεργασία-με-yougov) 

 

https://www.focusbari.gr/yougov/συνεργασία-με-yougov
https://www.focusbari.gr/yougov/συνεργασία-με-yougov
https://www.focusbari.gr/yougov/συνεργασία-με-yougov
https://www.focusbari.gr/yougov/συνεργασία-με-yougov
https://www.focusbari.gr/yougov/συνεργασία-με-yougov
https://www.focusbari.gr/yougov/συνεργασία-με-yougov


•Jupiter is a gas 
giant and the 
biggest planet 
in our Solar 
System. It’s the 
fourth-
brightest object 

Αγορές  

Δεύτερο Χέρι  

  

Προσφορές/ 
Ειδικές Τιμές   

Εκπτωτικά 
Κουπόνια & 

Loyalty Cards 

Εξετάσαμε:  



Οκτώ στους δέκα 
Έλληνες 
«κυνηγούν» ή/και 
αξιοποιούν ειδικές 
προσφορές &  
κουπόνια για τα  
ψώνια τους  

% 

82 

18 

Έχουν αξιοποιήσει τουλάχιστον μια προσφορά το τελευταίο εξάμηνο  

 Δεν έχουν αγοράσει κανένα είδος έκπτωσης/προσφοράς το τελευταίο εξάμηνο 

% 



 
Προσφορές & 
εκπτωτικοί τρόποι 
φαίνεται ότι 
αξιοποιούνται 
περισσότερο από τις 
νεαρές ηλικίες 

Έχουν αξιοποιήσει τουλάχιστον μια 

προσφορά το τελευταίο εξάμηνο  

Δεν έχουν αγοράσει κανένα είδος 

έκπτωσης/προσφοράς το τελευταίο εξάμηνο 
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Άντρες 

Γυναίκες 

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

Αττική 

Θεσσαλονίκη  

Περιφέρεια  



Ο ηλεκτρονικός κωδικός προσφοράς και οι ειδικές 

προσφορές είναι οι πιο δημοφιλείς εκπτωτικές μορφές 

για το Ελληνικό κοινό 

48 

37 

25 

23 

20 

Ηλεκτρονικός κωδικός προσφοράς  

Ειδικές προσφορές  

Δωροκουπόνι 

Εκπτωτική κάρτα 

Χάρτινο κουπόνι  

% 



Ένας στους δύο Έλληνες έχουν αγοράσει τουλάχιστον ένα είδος 

«δεύτερο χέρι» / μεταχειρισμένο 

% 

Έχουν αγοράσει μεταχειρισμένο/2ο χέρι  Δεν έχουν αγοράσει μεταχειρισμένο/2ο χέρι 

Γενικά  

Τους τελευταίους 

τρεις μήνες 

51 49 48 
52 



 
Οι αγορές 
μεταχειρισμένων ή 
ειδών δεύτερο χέρι 
φαίνεται ότι είναι 
πιο διαδεδομένες 
μεταξύ ανδρών 
και νεαρών 
ηλικιών  

% 

Έχουν αγοράσει τουλάχιστον ένα είδος μεταχειρισμένο/δεύτερο χέρι 

 Δεν έχουν αγοράσει κανένα είδος μεταχειρισμένο/δεύτερο χέρι 

44 

54 

31 

40 

50 

55 

60 

50 

50 

48 

56 

46 

69 

60 

50 

45 

40 

50 

50 

52 

Άντρες 

Γυναίκες 

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

Αττική 

Θεσσαλονίκη  

Περιφέρεια  



Μεταξύ όσων αγοράζουν είδη μεταχειρισμένα/ «δεύτερο 

χέρι», οι κυριότερες πηγές είναι online, αλλά και offline  

42 

34 

24 

23 

18 

14 

12 

4 

4 

Από site μεταχειρισμένων ειδών  

Από το eBay  

Από κατάστημα vintage  

Από φίλο/γνωστό  

Από υπαίθρια αγορά μεταχειρισμένων  

Από διαφήμιση σε εφημερίδα 

Από φιλανθρωπική διοργάνωση  

Από ενεχυροδανειστήριο 

Από υπηρεσία παρακαταθήκης  

% 



Εμβαθύνοντας περισσότερο στις απόψεις των Ελλήνων 

σχετικά με τις προσφορές & τις ευκαιρίες, βλέπουμε ότι…  
(% που συμφωνούν με την κάθε άποψη) 

Προσοχή στα 

Οικονομικά μου 

Αναζήτηση χαμηλών 

Τιμών / προσφορών  

Προγράμματα  

επιβράβευσης 

81 

79 

71 

63 

59 

55 

52 

48 

43 

27 

Είναι σημαντικό να εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες αγορών 

Όταν κάνω μια μεγάλη αγορά, φροντίζω να είμαι πολύ καλά 
ενημερωμένος/η 

Στα οικονομικά μου είμαι πολύ πιο προσεκτικός/ή από παλιά 

Πάντα αναζητώ ειδικές προσφορές 

Όταν πηγαίνω για ψώνια, ψάχνω πάντα για τις χαμηλότερες τιμές 

Τα προγράμματα πιστότητας είναι ένας καλός τρόπος να επιβραβεύσουν 
οι επιχειρήσεις τους πελάτες τους 

Έχω μια αγαπημένη μάρκα, αλλά αν βρω μια άλλη σε προσφορά, την 
αγοράζω 

Καλό θα είναι όλες οι μάρκες να έχουν προγράμματα πιστότητας 

Όταν πηγαίνω για ψώνια, δεν ξεπερνώ τον προϋπολογισμό μου 

Αγοράζω περισσότερα από τις μάρκες που είμαι στα προγράμματα 
πιστότητάς τους 

% 



Οι Έλληνες 

& οι ευκαιρίες 

στα ψώνια 

Απρίλιος 2022  

Αποτελέσματα από την 

Πανελλαδική Έρευνα YouGov Profiles 

Thank you! 


