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Aποκλειστικώς διαδικτυακά πωλούνται πλέον τα προϊόντα της σοκολατοποιΐας “Godiva” στις ΗΠΑ. 

Ο βελγικός οίκος παραγωγής premium προϊόντων σοκολάτας “Godiva” αποφάσισε το κλείσιμο 
του συνόλου των 128 καταστημάτων αποκλειστικής διάθεσης προϊόντων του στις ΗΠΑ και τη μεταφορά  
των πωλήσεων εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακά. Διατηρούνται ωστόσο οι συνεργασίες πώλησης των 
προϊόντων της εταιρείας σε τρίτους χώρους και συνεργαζόμενες εταιρείες.  

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, αφορμή υπήρξε η ραγδαία 
πτώση των πωλήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δεδομένου 
ότι η επίσκεψη στα καταστήματά της συνδυαζόταν συνήθως με 
κάποια ειδική επέτειο ή αφορμή (π.χ. γεύμα σε φιλικό σπίτι, δώρο 
γενεθλίων/ονομαστικής εορτής). 

Σύμφωνα ωστόσο με τον επικεφαλής αναλυτή καταναλωτικών 
τάσεων της εταιρείας ερευνών marketing “NPD Group”, κ. Marshal 
Cohen, η απόφαση της εταιρείας ακολουθεί την τάση της αγοράς, 
δεδομένου ότι μεγάλος όγκος πωλήσεων τοιαύτου είδους προϊόντων 
έχει μεταφερθεί στο διαδίκτυο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. 
Cohen «οι διαδικτυακές πωλήσεις εκτοξεύθηκαν [κατά τη διάρκεια της πανδημίας] σε επίπεδο που υπό 
ομαλές συνθήκες θα άγγιζαν εντός τριετίας», συμπληρώνοντας παράλληλα ότι «οι καταναλωτές έχουν 
πλέον επιμορφωθεί πως να αγοράζουν από εδώ και στο εξής ο,τιδήποτε, από οπουδήποτε, οποιαδήποτε 
στιγμή και σε οποιαδήποτε τιμή». 

Υπογραμμίζεται συναφώς η αναφορά της Adobe Analytics, ότι οι διαδικτυακές πωλήσεις ανήλθαν 
σε 188,2 δισ. δολ. ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου Χριστουγέννων/Νέου Έτους, 
σημειώνοντας έτσι σημαντικότατη αύξηση 32% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2019, οπότε είχαν 
ανέλθει σε 142,5 δισ. δολ. ΗΠΑ. 
Πηγή: 
https://www.nbcnews.com/business/business-news/godiva-close-all-128-chocolate-stores-north-
america-citing-decline-n1255592 
 
Κερδίζει έδαφος μεταξύ των Αμερικανών καταναλωτών η περίληψη στην ετικέτα τυποποιημένων 
προϊόντων σήμανσης αποτυπώματος άνθρακα (“carbon labeling”). 

Συνεχώς αυξάνεται η ευαισθητοποίηση των Αμερικανών καταναλωτών, αναφορικά με την 
ανάγκη ύπαρξης σήμανσης στην ετικέτα των προϊόντων, σχετικά με την επιβάρυνση εκπομπής 
διοξειδίου του άνθρακα (“carbon labeling”), σε όλο τον κύκλο ζωής τους, που περιλαμβάνει την 
παραγωγή, διακίνηση, κατανάλωση και απόρριψή του (“carbon footprint”). Η εν λόγω σήμανση 
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αναμένεται να βρει τη θέση της δίπλα σε έτερες σημάνσεις «ευαισθητοποίησης», όπως “organic”, “fair 
trade”, “fair labor” κ.ά.  

Η τάση προϋπήρχε, προ της εμφάνισης της πανδημίας του κορωνοϊού, επιταχύνθηκε ωστόσο 
κατά τη διάρκειά της και όχι μόνον δεν αναμένεται να ανακοπεί, αλλά θα επιταχυνθεί επιπλέον. Όπως 
ανέφερε σχετικά ο Δ/νων Σύμβουλος του “The 
Food Institute”, κ. Brian Choi, σε σχετική 
ραδιοφωνική μετάδοση, η τάση θα επιταχυνθεί 
καθώς μεγαλώνει σε ηλικία η λεγόμενη “Gen-Z” 
(άτομα ηλικίας 25 – 40 ετών), η οποία διαθέτει 
έντονες περιβαλλοντικές ανησυχίες και σταδιακά 
αυξάνει την καταναλωτική της επιρροή. Όπως 
επισήμανε ο κ. Choi, πίεση προς την κατεύθυνση 
συμμόρφωσης των εταρειών δεν πρόκειται να 
προέλθει όμως μόνον από τους καταναλωτές, αλλά 
ακόμη και από τις κυβερνήσεις, τις τράπεζες, επενδυτικούς οίκους, οι οποίοι θα θέλουν επίσης να 
βελτιώσουν την εικόνα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που εμφανίζουν στο κοινό. 

Προς το παρόν μόνον μικρός αριθμός εταιρειών ακολουθούν τη σχετική τάση, η οποία εντούτοις 
αναμένεται να επιταχυνθεί στο προσεχές μέλλον. Ειδικότερα, η μεγάλη εταιρεία παραγωγής 
καταναλωτικών προϊόντων “Unilever” ανακοίνωσε τον Ιούλιο 2020 ότι θα περιλάβει προσεχώς στο 
σύνολο των 70.000 προϊόντων της σχετική ένδειξη σχετικά με το «αποτύπωμα άνθρακα» (“carbon 
footprint”). Ομοίως, η εταιρεία παρασκευής φυτικών προϊόντων κρέατος “Quorn” ξεκίνησε το 2020 την 
αναγραφή σχετικών «πληροφοριών άνθρακα» στα πλέον δημοφιλή προϊόντα της, ενώ την ίδια πρακτική 
εξετάζουν το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες, όπως η Nestle. 

Στο ίδιο μήκος κύματος, σειρά άλλων εταιρειών, όπως η Danone, General Mills, Sodexo, PepsiCo 
ανέλαβαν δέσμευση περιορισμού της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα κατά την παραγωγή των 
προϊόντων τους σε τέτοιο βαθμό, ώστε να εξασφαλιστεί η ετήσια αύξηση της θερμοκρασίας στον 1,5 
βαθμό Κελσίου, δέσμευση που θα επιβάλει την ανάγκη μέτρησης του «αποτύπωματος άνθρακα» αυτών, 
στοιχείο που εν τέλει ίσως αποφασίσουν να συμπεριλάβουν στην ετικέτα τους. 
Πηγή:  
https://www.foodnavigator-usa.com/Article/2021/02/15/Soup-To-Nuts-Podcast-Carbon-labeling-
promises-to-be-carbon-neutral-positive-emerge-as-top-trend 
 
To 75% των Αμερικανών καταναλωτών θα εξακολουθήσουν τις νέες συνήθειες που απέκτησαν κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας.  

Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας marketing και ερευνών αγοράς Acosta, το 75% των 
Αμερικανών καταναλωτών αναμένεται να διατηρήσουν εν όλω, ή εν μέρει τις νέες συνήθειες που 
απέκτησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού. Πιο 
συγκεκριμένα, το 59% των καταναλωτών ανέφεραν ότι θα διατηρήσουν 
κάποιες από τις νέες συνήθειες και το 16% ανέφερε ότι θα τις 
διατηρήσει όλες.  

Οι τάσεις αυτές περιλαμβάνουν το μαγείρεμα στο σπίτι, την πραγματοποίηση λιγότερων, αλλά 
υψηλότερης δαπάνης επισκέψεων στα Σούπερ Μάρκετς κ.λ.π. Υπογραμμίζεται ωστόσο, ως πλέον 
ενδιαφέρουσα μεταξύ των ευρημάτων της έρευνας, η αύξηση κατά 40% των διαδικτυακών πωλήσεων  
Πηγή:  
https://www.prnewswire.com/news-releases/new-acosta-covid-19-report-reveals-75-of-shoppers-plan-
to-stick-to-at-least-some-of-their-new-habits-post-covid-301229026.html 
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Όλο και μεγαλύτερη η υιοθέτηση αυτόματων σημείων εξυπηρέτησης από μεγάλες αλυσίδες 
ταχυφαγείων. 

Σύμφωνα με την πρώτη σχετική παγκόσμια έρευνα της εταιρείας συμβούλων RBR, αυξάνεται 
συνεχώς ο αριθμός εστιατορίων, κυρίως αλυσίδων ταχυφαγείων, που υιοθετούν την εγκατάσταση 
αυτόματων σημείων εξυπηρέτησης.  

Πρωτοπόρος, με σημαντική διαφορά, 
αναδεικνύεται ο ηγέτης της αγοράς “McDonald’s”, με 
70.000 τέτοιες συσκευές εγκατεστημένες παγκοσμίως, 
ενώ κατά πόδας ακολουθούν άλλοι μεγάλοι «παίκτες», 
όπως οι “Burger King” και “KFC”.  

Η διάδοση των σχετικών συσκευών είναι 
μεγαλύτερη στις ΗΠΑ, όπου βρίσκεται εγκατεστημένο 
το 40% του παγκοσμίως ευρισκόμενου σε χρήση 
αριθμού τέτοιων συσκευών. Παρεμφερής είναι η 
πρακτική άλλων αλυσίδων, όπως της Panera Bread, η οποία έχει δημιουργήσει περίπτερα, εν είδει 
μικρών σημείων πώλησης, στα οποία βρίσκονται εγκατεστημένα tablets, κάνοντας χρήση των οποίων οι 
καταναλωτές μπορούν να παραγγείλουν και να εξοφλήσουν τα προϊόντα που αγοράζουν, χωρίς τη 
μεσολάβηση υπαλλήλου. 

Η υιοθέτηση της σχετικής τεχνολογίας αναμένεται να αυξηθεί και από μικρότερες αλυσίδες, 
αλλά, εν ευθέτω χρόνω, και από μεμονωμένα εστιατόρια, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη τόσο των 
καταναλωτών για εύκολη και γρήγορη απόλαυση ενός γεύματος, όσο και στην ανάγκη των εστιατορίων 
για περιορισμό του κόστους λειτουργίας τους.  
Πηγή: 
https://www.retailtechnologyreview.com/articles/2020/02/19/quick-service-restaurants-rush-to-
introduce-self-ordering-kiosks/ 
 
Η Κίνα πρώτη χώρα στην ιστορία παγκοσμίως στο τέλος του 2021, με αξία διαδικτυακών πωλήσεων 
αγαθών να υπερβαίνει αυτήν των πωλήσεων σε φυσικά σημεία πώλησης. 
 Σε μία μείζονος σημασίας εξέλιξη για την κοσμογονική αλλαγή που επιφέρουν οι διαδικτυακές 
πωλήσεις, η Κίνα αναμένεται να αποτελέσει στο τέλος του τρέχοντος έτους την πρώτη χώρα παγκοσμίως 
στην ιστορία, στην οποία οι διαδικτυακές πωλήσεις 
πάσης φύσεως προϊόντων αναμένεται να υπερβούν 
αυτές σε φυσικά σημεία πώλησης, σύμφωνα με έρευνα 
της μεγάλης εταιρείας ερευνών ψηφιακού μάρκετινγκ 
“eMarketer”. 
 Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εν λόγω 
έρευνα, οι διαδικτυακές λιανικές πωλήσεις πάσης 
φύσεως αγαθών, αναμένεται να αγγίξουν στο τέλος του 
2021 το 52.1% του συνόλου των πωλήσεων, επίδοση 
που συνιστά σημαντικότατη αύξηση κατά 7.3% έναντι 
της αντίστοιχης επίδοσης το 2020, έτος κατά το οποίο 
είχαν ανέλθει σε 44.8%.  
 Έτι εντυπωσιακότερο είναι δε το στοιχείο ότι οι 
εν λόγω πωλήσεις αναμένεται να σημειώσουν 
περαιτέρω αύξηση στην ίδια χώρα, κατά 11%, το 2022, 
οπότε και αναμένεται να ανέλθουν στο 55,6% του συνόλου των λιανικών πωλήσεων, ανερχόμενες στο 
ιλιγγιώδες ποσό των 3 τρισ. δολ. ΗΠΑ.  
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 Δύο είναι οι βασικοί γενεσιουργοί παράγοντες πίσω από αυτή την εξέλιξη: 
α) Η καταλυτική επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία προσφέρουν πλέον νέες, 

πρωτόγνωρες και συνεχώς διευρυνόμενες δυνατότητες εμπορίας, διαφήμισης και marketing, για όλο και 
περισσότερες εταιρείες, ανεξαρτήτως μεγέθους. 

β) Η εξίσου καταλυτική επίδραση της πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς οι ανάγκες κοινωνικής 
αποστασιοποίησης που αυτή επέβαλε, έστρεψαν μαζικά τους πολίτες παγκοσμίως στο διαδίκτυο, όχι 
μόνον για αγορές προϊόντων, αλλά ακόμη και για ψυχαγωγία και κοινωνικοποίηση, εξέλιξη που με τη 
σειρά της συνέβαλε ακόμη περισσότερο στην εξοικείωσή τους με τις διαδικτυακές αγορές, επηρεάζοντάς 
τες καταλυτικά και μόνιμα. 

Αύξηση των διαδικτυακών πωλήσεων εμφανίζεται σε όλες τις χώρες, αν και με πολύ 
βραδύτερους ρυθμούς. Σε σημαντική απόσταση, στη δεύτερη θέση, ακολουθεί η Νότιος Κορέα με 
αναμενόμενη αξία διαδικτυακών πωλήσεων 28,9% επί του συνόλου στο τέλος του 2021, ενώ στην ίδια 
θέση βρίσκεται περίπου το Η.Β. με 28,3%. 

Οι Η.Π.Α. καταλαμβάνουν την 6η θέση παγκοσμίως στις διαδικτυακές πωλήσεις, με 15% του 
συνόλου αυτών το 2021, ποσοστό που αναμένεται να ανέλθει στο 16,3% το 2022. 

Παρακαλούμε ανατρέξτε στον πίνακα παραπλεύρως, για αναλυτική κατάταξη των 10 
σημαντικότερων χωρών σε επίπεδο διαδικτυακών πωλήσεων.  
Πηγή: 
https://www.fastcompany.com/90605474/china-is-about-to-achieve-a-historic-e-commerce-milestone-
and-no-other-country-comes-close 
 
Αύξηση των πωλήσεων υγιεινών αναψυκτικών στις ΗΠΑ. 
 Ενώ οι πωλήσεις ευρείας κατανάλωσης αναψυκτικών παρουσιάζουν σημαντική πτώση κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας, δεν ισχύει το ίδιο για όσα εξ αυτών εμφανίζουν συστατικά ή τρόπο παρασκευής 
που θεωρείται υγιεινός από τους καταναλωτές. 
 Αναφέρεται ενδεικτικά ότι ενώ οι εν γένει πωλήσεις μπύρας 
σημείωσαν σημαντική πτώση, ως αποτέλεσμα αναστολής λειτουργίας 
των χώρων μαζικής εστίασης και λήψεων μέτρων κοινωνικής 
αποστασιοποίησης, η χαμηλής περιεκτικότητας σε θερμίδες μπύρα 
“Michelob Ultra” είναι πλέον η δεύτερη σε πωλήσεις μπύρα στις ΗΠΑ, 
μετά την “Bud Light”. Ομοίως, ενώ το σύνολο πωλήσεων “Coca-Cola” 
σημείωσαν πτώση 5% το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους, οι 
αντίστοιχες πωλήσεις της “Coca-Cola Zero” σημείωσαν άνοδο 3% και 4% 
για όλο το έτος. Η εταιρεία Coca-Cola ανέφερε επίσης αύξηση για έτερα 
προϊόντα της που θεωρούνται υγιεινά για τον καταναλωτή, όπως η 
σειρά γαλακτοκομικών “Fairlife” και η σειρά αναψυκτικών χωρίς ζάχαρη 
“Powerade”.  
 Όλα τα παραπάνω καταγράφονται στον απόηχο έρευνας της ιατρικής σχολής του εγνωσμένου 
κύρους πανεπιστημίου Harvard, βάσει της οποίας, η κατανάλωση αναψυκτικών με ζάχαρη στις ΗΠΑ 
τετραπλασιάστηκε έναντι αυτής τη δεκαετία του ’60, γεγονός που έχει συμβάλει στην έκρηξη της 
παχυσαρκίας και διαβήτη στη χώρα. Το ίδιο πανεπιστήμιο εισηγείται δε αλλαγές στις απαιτήσεις 
σήμανσης στις ετικέτες των αναψυκτικών και ροφημάτων, αναγράφοντας πλέον «θερμίδες ανά 
συσκευασία» και όχι «θερμίδες ανά σερβίρισμα», ώστε να καθίσταται ευχερέστερη η αντίληψη των 
καταναλωτών για την ποσότητα ζάχαρης που καταναλώνουν ανά προϊόν ή ακόμη και η θέσπιση ειδικού 
φόρου ζάχαρης (“sugar tax”). 
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/sales-data-show-popularity-healthier-beverages/ 
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