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1. Η κατάσταση σήμερα
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2. Προσαρμογή της αγοράς στα νέα δεδομένα



Η αγορά

ΦΑΣΗ Α

1ο κρούσμα έως το    
κλείσιμο σχολείων

26/2-9/3



Εβδομαδιαία τάση ανάπτυξης πωλήσεων ανά μήνα
vs. προηγούμενο έτος

ΡΥΖΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ 

ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ

ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΛΑΚΑ & 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ

7 ΙΑΝ
H Κίνα κάνει γνωστό 

για τον COVID-19

#1 – PROACTIVE HEALTH-MINDED BUYING

27 ΦΕΒ
Πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ

ΦΕΒ
#2 – REACTIVE HEALTH  

MANAGEMENT

#1 – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

#2 – ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ

Πηγή: Nielsen Retail Measurement Services, Σύνολο Ελλάδας Supermarkets, εβδομάδα που τελείωσε 01/03/20 vs. περσινή περίοδο



ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

+33,8%

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΠΙΤΙΟΥ 

+49,2%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΔΑ +41,4%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ +32,7%

Πηγή: Nielsen Retail Measurement Services, Σύνολο Ελλάδας Supermarkets, εβδομάδα που τελείωσε 01/03/20 vs. περσινή περίοδο

ΝΩΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ XYMA +32,6%

ΠΡΟΪΟΝΤΑ BAZAAR +13,2%

Αντίδραση του Έλληνα στον Κορωνοϊό:
Επιπτώσεις στις αγορές σούπερ μάρκετ



Κατηγορίες με αύξηση και μείωση στην Ελλάδα

Πηγή: Nielsen Retail Measurement Services, Σύνολο Ελλάδας Supermarkets, εβδομάδα που τελείωσε 01/03/20 vs. περσινή περίοδο
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Η Αγορά

• Αύξηση πωλήσεων 24% στα σούπερ μάρκετ (εκκένωση

ραφιών) μετά τα πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα.

• Μειωμένη κίνηση HORECA καθώς αποφεύγονται οι

χώροι συναθροίσεων

• Ανεβαίνει η μικρή λιανική σε καταστήματα κοντινής

απόστασης από τα σπίτια

• Μειώνονται οι εισαγωγές εμπορευμάτων από χώρες

υψηλού κίνδυνου

• Κόβονται αγορές σε είδη που δεν είναι βασικής

ανάγκης, όπως τα ρούχα

• 30% μείωση στη χρήση των Μέσων Μαζικής

Μεταφοράς στα αστικά κέντρα



Η Αγορά

• Ποσοστό ανόδου 65,9% σε 54 βασικές προϊοντικές

κατηγορίες:

o Απολυμαντικά είδη (+59%)

o Ζυμαρικά (33%)

o Αλεύρι – Ζάχαρη (27%)

o Απορρυπαντικά (22%)

o Χαρτί υγείας (23%)

o Ρύζι (22%)

o Κατεψυγμένα τρόφιμα (22%)

• Από προϊόντα μακράς διάρκειας προτιμώνται τα

κατεψυγμένα (22%) και λιγότερο οι κονσέρβες (12%)

• 73% έως 86% ούτε έχει αυξήσει ούτε έχει μειώσει τις αγορές

Source: ΙΕΛΚΑ



Ο καταναλωτής

ΦΑΣΗ Α

1ο κρούσμα έως το    
κλείσιμο σχολείων

26/2-9/3



Ο Καταναλωτής

• Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα και οι στενές επαφές

τους μπαίνουν σε καραντίνα για τουλάχιστον 14

ημέρες

• Το 53% του κοινού δηλώνει ότι η εμφάνιση του ιού του

προκαλεί άγχος και το 42% φόβο

• Ένα 22% δηλώνει ότι η εμφάνιση του ιού του προκαλεί

σύνεση

• Μόλις ένα 11% δηλώνει ότι του προκαλεί πανικό και

8% θυμό

• Αδιαφορία καταγράφεται μόλις στο 6% των

ερωτηθέντων

Source: ΙΕΛΚΑ 



• Αύξηση επισκεψιμότητας 40% στα φυσικά

καταστήματα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή

περίοδο.

Ο Καταναλωτής

• Το σουπερμάρκετ φαίνεται ότι ανταποκρίνεται καλύτερα

στις ανάγκες των καταναλωτών ενώ διαθέτει τα

περισσότερα απαραίτητα είδη

• Οι καταναλωτές εμπιστεύονται τις αγορές από το

σουπερμάρκετ (66%) και θεωρούν ότι υπάρχει επάρκεια

αποθεμάτων σε αυτά (50%)

• Η πλειοψηφία των καταναλωτών πιστεύει πως το

προσωπικό των σούπερ μάρκετ λαμβάνει όλα τα

απαραίτητα μέτρα για τη δημόσια υγεία

Source: ΙΕΛΚΑ 



Ο Καταναλωτής

• 46% ανησυχεί ότι θα εμφανιστούν ελλείψεις σε

βασικά είδη

• Στροφή του κοινού στα συσκευασμένα σε ποσοστό

38%

• Ζήτηση για φρούτα και προϊόντα υψηλής

διατροφικής αξίας, λόγω ευαισθητοποίησης σε

θέματα υγείας

• Συστηματικός έλεγχος της προέλευσης των τροφίμων

από το 34% των αγοραστών (ντόπια κι όχι από

πληγείσες περιοχές)

• 24% δηλώνει ότι έχει αποθηκεύσει τρόφιμα ή άλλα

είδη

Source: ΙΕΛΚΑ 



Η αγορά

ΦΑΣΗ Β

Κλείσιμο σχολείων έως 
κλείσιμο επιχειρήσεων

10-18/3



Η Αγορά

• Ανεβαίνει η μέση αξία της απόδειξης αγορών του

σούπερ μάρκετ έως και 12€ λόγω επιπλέον προϊόντων

καθαρισμού και αντισηπτικών στο «καλάθι της

νοικοκυράς»

• Είσοδος σε περιορισμένο αριθμό πελατών τη φορά στα

σούπερ μάρκετ (από 16/03)

• Η ταχύτητα ανανέωσης των ραφιών η μεγάλη πρόκληση

των σούπερ μάρκετ

• 20.000 εργαζόμενοι σε άδεια ειδικού σκοπού μετά τον

νόμο για τους γονείς με παιδιά. Σχεδόν το 1/4 έως το 1/3

του προσωπικού των σούπερ μάρκετ μένει σπίτι

• Αυξημένη επισκεψιμότητα και σε φαρμακεία για

βιταμίνες, συμπληρώματα διατροφής και προϊόντα

ενίσχυσης του ανοσοποιητικού



Η Αγορά

• Σχολεία, πανεπιστήμια, μουσεία, θέατρα,

κινηματογράφοι κλείνουν

• Ακυρώνονται εκδηλώσεις (Φεστιβάλ, Συναυλίες,

Εκθέσεις, Συνέδρια κ.τλ.)

• Aπό 18/3 κλείσιμο εμπορικών καταστημάτων

• Τροποποιήσεις στη διαδικασία παραλαβής/

παράδοσης παραγγελιών (μάσκες και γάντια

παραδόσεις – παραλαβές χωρίς υπογραφές και χωρίς

άμεση επαφή του παραλήπτη με τον διανομέα)

•



Ο καταναλωτής

ΦΑΣΗ Β

Κλείσιμο σχολείων έως 
κλείσιμο επιχειρήσεων

10-18/3



Ο Καταναλωτής

• 79% του κοινού πλέον θεωρεί πως είναι επαρκώς

ενημερωμένο για τον κορωνοϊό και μόλις το 16% όχι

• Η πλειοψηφία του κόσμου ακολουθεί τις οδηγίες των

ειδικών και παραμένει στο σπίτι

• Οι εργαζόμενοι προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες και

εργάζονται από το σπίτι (ραγδαία αύξηση τηλεργασίας)



Καταναλωτής & e-Commerce

• Αύξηση των πωλήσεων των ηλεκτρονικών σούπερ

μάρκετ ήδη από την Α’ Φάση που αγγίζει το 400%

• 29% αγοράζουν απευθείας από ιστοσελίδες

καταστημάτων κι όχι μέσω κάποιας εφαρμογής

• Αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ηλεκτρονική αγορά

• Αναμένεται εκτόξευση και του τζίρου των ηλεκτρονικών

φαρμακείων

• Οι μεταφορικές εταιρείες καλούνται να καλύψουν

αυξημένες ανάγκες φροντίζοντας παράλληλα για την

ασφάλεια των εργαζομένων τους καθώς 32% των

αγοραστών προτιμά την αντικαταβολή



Καταναλωτής & e-Commerce

• 21% των χρηστών σκοπεύει να αγοράσει στις επόμενες

15 ημέρες από ηλεκτρονικό σούπερ μάρκετ και

φαρμακείο

• e-food πρώτο σε προτιμήσεις με 48% ακολουθούν

Skroutz 14% (αυξημένο κατά 40% από την προηγούμενη

εβδομάδα), Box 5% και Deliveras 4%

• 29% θέλουν να γλιτώσουν χρόνο, 23% θέλουν να έχουν

περισσότερες επιλογές, 22% να μην έρθουν σε επαφή

με άλλους και 20% να μην βγουν άσκοπα από το σπίτι

• Αύξηση των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας (κυρίως

laptops), που αγοράζονται ηλεκτρονικά, λόγω της

ευρείας εφαρμογής της τηλεργασίας

Source: Ierax



3. Ελλάδα – Media



Οι Μεταβολές στα Media 
τις τελευταίες 20 ημέρες

• +16% αύξηση της συνολικής τηλεθέασης και 56% 

περισσότεροι τηλεθεατές από 10/02 μέχρι και 17/03

• Σημαντική αύξηση τηλεθέασης στα δελτία ειδήσεων 

(+12%)  και στις ενημερωτικές εκπομπές (+13%),                 

σε όλα τα κανάλια

• Στροφή του κοινού στο online περιβάλλον, τόσο σε 

επίπεδο αγορών και ενημέρωσης από ειδικά sites,

όσο και σε επίπεδο κοινωνικής δικτύωσης (social 

media). 



Εξέλιξη Συνολικής Τηλεθέασης (AMR, πληθυσμός 25-54)
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Βάση : Ενήλικες, 25-54 ετών, Πανελλαδικά
Πηγή: AGB Nielsen, Arianna

Πληθυσμός
(άτομα)

16% αυξημένη τηλεθέαση και 56% περισσότεροι τηλεθεατές
863.063 άτομα στις 10/3/2020, 1.345.789 άτομα στις 17/3/2020



Εξέλιξη Τηλεθέασης ανά Κανάλι (AMR, πληθυσμός 25-54)

149.095

136.268

99.343 98.518

60.102

35.756

23.916

158.801

128.767

100.567
102.691

59.9…

47.889

25.989

161.571

138.607

116.809 124.323

71.884
62.900

34.928

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

STAR ANTENNA ALPHA SKAI OPEN MEGA EPT 1

Κανονικότητα Πρώτο κρούσμα Κλείσιμο επιχειρήσεων

Πληθυσμός
(άτομα)

Βάση : Ενήλικες, 25-54 ετών, Πανελλαδικά
Πηγή: AGB Nielsen, Arianna

Σε SKAI & ALPHA συγκεντρώθηκαν οι περισσότεροι τηλεθεατές από 10/2 μέχρι και 17/3



Εξέλιξη Τηλεθέασης ανά Κανάλι (AMR, πληθυσμός 25-54)

Κατάταξη με βάση τον πληθυσμό (AMR) στο χρονικό διάστημα 10-18/03/2020

Βάση : Ενήλικες, 25-54 ετών, Πανελλαδικά
Πηγή: AGB Nielsen, Arianna

 12% περισσότεροι τηλεθεατές στα δελτία ειδήσεων
 13% στις ενημερωτικές εκπομπές
 Χωρίς διαφορές οι εργάσιμες ημέρες  

από το Σαββατοκύριακο

 Σημαντικές αυξήσεις παρατηρήθηκαν στα Δελτία 
Ειδήσεων και τις ενημερωτικές εκπομπές σε SKAI
και ΑΝΤΕΝΝΑ

 Οι ενημερωτικές εκπομπές με την υψηλότερη αύξηση
συγκέντρωσης τηλεθεατών :
 ΣΚ με τον Μάνεση, ALPHA
 Καλημέρα Ελλάδα, ΑΝΤΕΝΝΑ



ContactDetails:

3 Parnonos St., 151 25 Maroussi

Athens, Greece  

tel : 215 215 6301

www.maxmediagreece.com

http://www.maxmediagreece.com/

