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Η αγορά των αλμυρών snack στα Super/Hyper Markets Ηπειρωτικής Ελλάδας και Κρήτης 

Σε αντίθεση με το σύνολο της FMCG που παρουσιάζει πτωτική τάση σε αξία πωλήσεων το πρώτο 11μηνο 

του 2015, η κατηγορία των αλμυρών snacks επιτυγχάνει αύξηση πωλήσεων σε αξία κατά 0.5%. Κύρια 

συνεισφορά στη βελτίωση της αξίας των πωλήσεων του συνόλου της κατηγορίας έχουν τα chips (τα 

οποία φθάνουν σε συμμετοχή σε YTD το 63.2%) αλλά και τα tortillas (με συμμετοχή που αγγίζει το 

6.4%). 

Αντίθετα, όπως απεικονίζεται και στον παρακάτω πίνακα, το ύψος του συνολικού όγκου πωλήσεων της 

κατηγορίας είναι πτωτικό κατά 1.3%, πτώση η οποία προέρχεται και από τις τέσσερις υποκατηγορίες.  

  
Πωλήσεις σε  

αξία (εκατ. €) 

Ποσοστιαία 
εξέλιξη 
πωλήσεων σε 
αξία 

 

Πωλήσεις σε 

όγκο (χιλιάδες 

κιλά) 

 

Ποσοστιαία 
εξέλιξη 
πωλήσεων σε 
όγκο 

Έτος 2012       58,9        6,515    

Έτος 2013       59,8  1.5              6,676                  2.5   

Έτος 2014       58,6 -2.0                            6,650                -0.4 

Ιανουάριος-Νοέμβριος 2014       52,3        5,950 

Ιανουάριος-Νοέμβριος 2015       52,6   0.5      5,871                -1.3      

Πηγή: IRI InfoScan Service, Νοέμβριος 2015 

Ποσοστό συμμετοχής σε αξία των τεσσάρων 
υποκατηγοριών σε YTD 

63.2%

27.8%

6.4%
2.6%

Chips

Extruded

Tortillas

Other snacks

Το γεγονός  ότι υπήρξε μία 

πτώση των προωθητικών 

ενεργειών από την πλευρά των 

βιομηχάνων το τρίμηνο 

Σεπτέμβριος-Νοέμβριος αλλά 

και τον Μάιο σε συνδυασμό με 

την έλλειψη παγκοσμίου φήμης 

αθλητικών γεγονότων τους 

καλοκαιρινούς μήνες (ιδιαίτερα 

Ιούνιο και Ιούλιο), είχε σαν 

αποτέλεσμα τον αρνητικό 

ρυθμό ανάπτυξης του όγκου 

πωλήσεων σε YTD κατά 1,3%. 
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Ρυθμός ανάπτυξης σε αξία πωλήσεων των chips ανά 
γεύση 

Chips ανά γεύση 

Το αλάτι είναι η γεύση που κυριαρχεί 

στα chips με συμμετοχή λίγο 

περισσότερο από 50% σε αξία 

πωλήσεων σε YTD. Ακολουθούν η 

ρίγανη με συμμετοχή 24% και το 

barbeque με 11,4%. Χαρακτηριστικό 

είναι ότι και οι 3 γεύσεις που 

προαναφέραμε συνεισφέρουν θετικά 

στην βελτίωση των πωλήσεων σε 

αξία στην κατηγορία των chips σε 

YTD. 

Αντίθετα, τα multi-flavor, που 

λανσαρίστηκαν για πρώτη φορά το 

2013 και συνεισέφεραν σε μεγάλο 

βαθμό στην αύξηση των πωλήσεων 

σε αξία το 2014, φαίνεται να 

υποχωρούν σε πωλήσεις το πρώτο 

ενδεκάμηνο του 2015 σε σύγκριση με 

το αντίστοιχο περσινό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Αν επιχειρήσουμε να αναλύσουμε 

τις τάσεις της κάθε 

υποκατηγορίας ξεχωριστά, θα 

παρατηρήσουμε ότι η άνοδος των 

chips σε όρους αξίας, η οποία σε 

YTD είναι 1.4%, οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στα κλασικά chips 

(+8.7% σε YTD) με την 

συμμετοχή τους να φθάνει το 

61,4% του συνόλου των chips. 

Θετικό ρυθμό ανάπτυξης σε αξία 

πωλήσεων παρουσιάζουν και τα 

premium κατά 3.4% (με 

συμμετοχή στην κατηγορία των 

chips που αγγίζει το 4,0%). 

 

Όσο αφορά την υποκατηγορία 

των extruded (τύπου γαριδάκια, 

φουντούνια κλπ.), η πτώση σε 

αξία πωλήσεων σε YTD είναι της 

τάξης του -1.7%. Τα extruded 

παρουσιάζουν μία συμμετοχή στο 

σύνολο των salty snacks σε YTD 

27,8% σε όρους αξίας, ενώ τα 

cheese puffs (-8,6%) και τα other 

extruded snacks  (-3,1%) είναι οι 

υποκατηγορίες που συμβάλλουν 

στην πτώση της αξίας των 

πωλήσεων των extruded σε YTD. 

Αντίθετα, hazelnut puffs (+6,9%) 

και tomato puffs (+7,8%) 

συνεισφέρουν θετικά στην 

υποκατηγορία των extruded. 

Αντίθετα, τα wavy chips που 

έχουν και την δεύτερη 

μεγαλύτερη συμμετοχή στο 

segment των chips (28,2%), 

υφίστανται την εντονότερη πτώση 

σε αξία πωλήσεων σε YTD          

(-10,2%) με πτώση πωλήσεων 

που ξεπερνά το 1 εκατ. €. 

Αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης         

-10.2% υφίστανται και τα baked 

με την συμμετοχή τους να φθάνει 

στο 4,3% στο segment των 

chips. Τέλος τα sticks, με 

συμμετοχή στο segment των 

chips στο 2,2%, είναι οριακά 

θετικά. 
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Ποσοστό όγκου που προέρχεται από προωθητικές 
ενέργειες βιομηχανίας 

Ποσοστό όγκου που προέρχεται από προωθητικές 
μέσα στα καταστήματα 

Πηγή: IRI PromotionScan Service, Νοέμβριος 2015 

Προωθητικές ενέργειες 

βιομηχάνων 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι η 

κατηγορία των αλμυρών snacks 

χαρακτηρίζεται από σχετικά σταθερή 

προωθητική πίεση από την πλευρά 

των βιομηχάνων. Χαρακτηριστικό 

είναι το γεγονός ότι η συμμετοχή των 

regular κωδικών από το 2012 έως και 

το πρώτο ενδεκάμηνο του 2015 

κυμαίνεται από 77% έως και 81%. 

Μάλιστα, σε ότι αφορά την 

συμμετοχή σε όγκο πωλήσεων των 

regular κωδικών στο σύνολο της 

κατηγορίας, αυτή αυξάνεται στην 

περίοδο Ιαν-Νοε 2015 σε σύγκριση 

με την αντίστοιχη περσινή από 

77,2% σε 79,9%. Σε ό,τι αφορά τους 

προωθητικούς κωδικούς, σχεδόν στο 

σύνολό τους αποτελούνται από  

συσκευασία με επιπλέον ποσότητα 

και από πολυσυσκευασίες με 

επιπλέον συσκευασία δώρο. Μάλιστα, 

οι πολυσυσκευασίες  φαίνεται να 

χρησιμοποιούνται εντονότερα από 

την πλευρά των βιομηχάνων ως μία 

μορφή προώθησης σε YTD σε βάρος 

των μονών συσκευασιών που έχουν 

extra ποσότητα δώρο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Προωθητικές ενέργειες 

λιανέμπορων 

Η προωθητική πίεση από την πλευρά 

των λιανέμπορων η οποία εκφράζεται 

με προσωρινή μείωση τιμής, προβολή 

ή φυλλάδιο ή συνδυασμό αυτών, 

τείνει να αυξάνεται διαχρονικά ανά 

έτος.  Η  κατηγορία των αλμυρών 

snacks ακολουθεί αυτή την τάση με 

το ποσοστό του όγκου που 

προέρχεται από ενέργειες που 

διενεργούνται μέσα στο κατάστημα 

να παρουσιάζει αυξητική τάση. 

 

 

 

 

 

 

 

  

80.9 77.6 77.9 77.2 79.9

19.1 22.4 22.1 22.8 20.1

2012 2013 2014 Ιαν-Νοε 

2014

Ιαν-Νοε 

2015

Μη Προωθητικοί κωδικοί Προωθητικοί κωδικοί

24.1
26.3 28.4 28.7 30.1

2012 2013 2014 Ιαν-Νοε 

2014

Ιαν-Νοε 

2015
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Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας 

Το μερίδιο σε όγκο των 

προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας 

φθάνει το 24,6% σε YTD και 

αυξάνεται σχεδόν κατά μία 

μονάδα σε σύγκριση με την 

αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η 

χαμηλότερη προωθητική πίεση 

των βιομηχάνων, σε σχέση με 

αυτή το αντίστοιχο 11μηνο του 

2014, σε συνδυασμό με το gap 

στην τιμή που υπάρχει μεταξύ 

των branded προϊόντων και των 

προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας 

φαίνεται να συνεισφέρουν στην 

βελτίωση του μεριδίου των 

τελευταίων. 

 

 

Πηγή: IRI InfoScan Service, Νοέμβριος 2015 

Μερίδιο Αγοράς σε Όγκο των Προϊόντων 
Ιδιωτικής Ετικέτας 

Θέματα και Προοπτικές 

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε 

να πούμε ότι η κατηγορία των 

αλμυρών snacks αντιστέκεται 

στην πτωτική πορεία του συνόλου 

των ταχυκίνητων καταναλωτικών 

αγαθών στη χώρα μας σε αξία 

πωλήσεων. Η υποκατηγορία των 

chips, κυρίως με την βοήθεια των 

3 βασικών γεύσεων, σε 

συνδυασμό με τα tortillas 

συνεισφέρουν σε αυτό τον θετικό 

ρυθμό ανάπτυξης της κατηγορίας 

σε αξία.  

Συνεπώς, ο εξορθολογισμός των 

προωθητικών ενεργειών τόσο από 

τους βιομήχανους όσο και από 

τους λιανέμπορους, με την 

κατάλληλη επιλογή τόσο των 

κωδικών προς προώθηση όσο και 

του είδους της προώθησης, 

καθώς επίσης και η πιθανή 

επένδυση των βιομηχάνων σε 

 

Λύσεις από την IRI  

H IRI έχει αναπτύξει εξειδικευμένα 

εργαλεία που εξετάζουν την 

ελαστικότητα της τιμής αλλά και 

την απόδοση των προωθητικών 

ενεργειών και της διαφήμισης μέχρι 

και σε επίπεδο κωδικού. Ως προς 

την κατηγορία των αλμυρών 

snacks, χαρακτηριστικό είναι το 

παράδειγμα ότι διαφορετικά μεγέθη 

συσκευασιών αλλά και διαφορετικές 

γεύσεις παρουσιάζουν διαφορετική 

ευαισθησία ως προς τις 

διακυμάνσεις της τιμής. Έτσι, η IRI 

μπορεί να προτείνει ολοκληρωμένες 

λύσεις στην βιομηχανία και στον 

λιανέμπορο με σκοπό την εύρεση  

των βέλτιστων επίπεδων τιμής 

ανάλογα με τη στρατηγική αλλά και 

την επίτευξη της βέλτιστης 

κατανομής πόρων της προωθητικής 

επένδυσης  ώστε  επιτευχθούν τα 

καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.  

 

24.8 22.9 23.8 23.7 24.6

2012 2013 2014 Ιαν-Νοε 

2014

Ιαν-Νοε 

2015

νέες γεύσεις μπορούν να παίξουν 

ουσιαστικό ρόλο στην περαιτέρω 

ανάπτυξη της κατηγορίας σε αξία 

πωλήσεων αλλά και να 

βελτιώσουν την τάση που 

ακολουθεί ο όγκος των 

πωλήσεων. 
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IRI. H IRI αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στην παροχή έγκυρης πληροφόρησης για την αγορά, τον καταναλωτή και την 
επίδραση των μέσων επικοινωνίας καθώς και αναλυτικών μοντέλων και συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικής. 
Μεταφράζουμε τα ποσοτικά δεδομένα σε ανάπτυξη και κερδοφορία για τους πελάτες μας στην αγορά FMCG , το 
λιανεμπόριο και τον φαρμακευτικό τομέα, εντοπίζοντας την κρίσιμη πληροφόρηση και αναδεικνύοντας την επίδρασή 
της στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Για την ανάπτυξη της εταιρείας σας, επισκεφτείτε μας στο IRIworldwide.gr ή 
ακολουθήστε μας στο Twitter. 
 

Οδός Σπάρτης 31, 14452 Μεταμόρφωση, Αττική T +30 2787600 
 

 
Copyright © 2016 Information Resources, Inc. (IRI). All rights reserved. IRI, the IRI logo and the names of IRI products and 
services referenced herein are either trademarks or registered trademarks of IRI. All other trademarks are the property of their 
respective owners. 

 

Πηγές 
 

Η παρούσα ανάλυση είχε ως στόχο να διερευνήσει τη δυναμική της κατηγορίας των αλμυρών snacks στο 

σύγχρονο λιανεμπόριο, σημειώνοντας τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες. 

 

Περιέχει στοιχεία από την υπηρεσία IRI InfoScan και PromotionScan, για σούπερ / υπέρ μάρκετ στο σύνολο 

της Ηπειρωτικής Ελλάδας και της Κρήτης. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στο πρώτο 11μηνο του 2015 σε 

σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατηγορία  των αλμυρών snacks ή άλλες αγορές μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με τις παρακάτω θυρίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

Orestis.Thomaidis@iriworldwide.com,  Marketing.Greece@iriworldwide.com. 

 

http://www.iriworldwide.gr/
http://www.twitter.com/IRI_Intl
mailto:mariza.patsiou@iriworldwide.com
mailto:Marketing.Greece@iriworldwide.com

