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ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟΤ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 

 

Λονδίνο, Απρίλιοσ 2014 

 

υνοπτικά ςτοιχεία για την αγορά αντηλιακήσ περιποίηςησ και προςταςίασ ςτο Ηνωμένο 

Βαςίλειο 

 

Σφμφωνα με ζρευνα τθσ εταιρείασ Kantar Worldpanel, θ αγορά των προϊόντων 

αντθλιακισ προςταςίασ, παρουςίαςε αφξθςθ τθσ αξίασ και του όγκου πωλιςεων κατά 

10,2% και 10,5% αντίςτοιχα κατά τα ζτθ 2012-2013. Οι καιρικζσ ςυνκικεσ και οι ιδιαιτζρωσ 

υψθλζσ κερμοκραςίεσ κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ,  βοικθςαν αρκετά ϊςτε οι 

πωλιςεισ των αντθλιακϊν προϊόντων να ξεπεράςουν τισ  χαμθλζσ επιδόςεισ των ετϊν 2010 

και 2011. Από τον παρακάτω πίνακα με τα ςτοιχεία τθσ κατανάλωςθσ αντθλιακισ 

προςταςίασ και περιποίθςθσ κατ'οίκον, θ εν λόγω αφξθςθ παρατθρείται μόνο ςτισ 

κατθγορίεσ "αντθλιακι προςταςία" και "περιποίθςθ μετά από τον ιλιο" ενϊ θ κατθγορία 

"τεχνθτό μαφριςμα" παρουςιάηει πτϊςθ τθσ αξίασ των πωλιςεων αλλά και του όγκου κατά 

2,3% και 9,4% αντίςτοιχα, που όμωσ είναι μια ςαφισ βελτίωςθ ςε ςχζςθ με τα 

προθγοφμενα ζτθ όπου παρατθρικθκε πτϊςθ τθσ τάξεωσ του 20,8% και 12,7% αντίςτοιχα. 

Ωςτόςο, όςον αφόρα τα προϊόντα τεχνθτοφ μαυρίςματοσ , κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι θ 

ςυνεχιηόμενθ μείωςθ ςτισ πωλιςεισ οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι κατά τα προθγοφμενα ζτθ 

είχαν δθμοςιευκεί ζρευνεσ ςχετικζσ με χθμικά ςυςτατικά των εν λόγω προϊόντων τα οποία 

μποροφν να προκαλζςουν καρκίνο ι γενετικζσ ανωμαλίεσ.  

Στθν αγορά προϊόντων αντθλιακισ προςταςίασ και περιποίθςθσ ςφμφωνα με το 

πίνακα 1 παρατθρείται και μια ςτακερι αφξθςθ ςτισ πωλιςεισ ςτα προϊόντα ιδιωτικισ 

ετικζτασ (own label) των μεγάλων αλυςίδων λιανικισ όπωσ Tesco, Βoots, Superdrug. Η εν 

λόγω αφξθςθ προκαλεί ανθςυχία ςτισ επϊνυμεσ εταιρείεσ αντθλιακϊν οι οποίεσ πρζπει 

ςυνεχϊσ να καινοτομοφν προκειμζνου να παραμείνουν ςτα ράφια των καταςτθμάτων. Η 

ζμφαςθ των μεγάλων επιχειριςεων λιανικισ ςτα own label προϊόντα τουσ εντείνει τον 

ανταγωνιςμό με τα επϊνυμα προϊόντα. 

Στον κατωτζρω πίνακα εμφανίηεται θ κατανομι πωλιςεων μεταξφ επωνφμων και 

ιδιωτικισ ετικζτασ προϊόντων και ςτισ τρείσ κατθγορίεσ. 
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Κατ' οίκον κατανάλωςθ* 

            Αντθλιακι Περιποίθςθ: 52 εβδομάδεσ μζχρι Ιανουάριο 2014 

  Αξία Πωλιςεων Όγκοσ Πωλιςεων  

  εκ £ 
% μεταβολι (από ζτοσ ςε 
ζτοσ) εκ £ % μεταβολι (από ζτοσ ςε ζτοσ) 

Αντηλιακή Προςταςία 159 11,4 27,6 14,2 

Επϊνυμθ μάρκα 107,1 14,4 17,6 22 

Ιδιωτικι Ετικζτα (Own Label) 51,9 5,8 9,9 3,1 

Περιποίηςη μετά τον ήλιο 21,2 13,3 5,4 6,2 

Επϊνυμθ μάρκα 13,7 17,1 3,2 11,4 

Ιδιωτικι Ετικζτα (Own Label) 7,5 7,1 2,2 0,8 

Σεχνητό Μαφριςμα 17,9 -2,3 3,1 -9,4 

Επϊνυμθ μάρκα 16,5 0,6 2,7 -8,4 

Ιδιωτικι Ετικζτα (Own Label) 1,5 -25,6 0,4 -17,4 

ΤΝΟΛΟ 198,2 10,2 36,1 10,5 

* Δεν περιλαμβάνει κατανάλωςθ ςε ινςτιτοφτα ομορφιάσ κλπ. 

 

Όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα 2, οι τιμζσ των αντθλιακϊν προϊόντων ζχουν 

παρουςιάςει οριακι πτϊςθ ενϊ οι τιμζσ των προϊόντων αντθλιακισ περιποίθςθσ μετά τον 

ιλιο ζχουν παρουςιάςει οριακι αφξθςθ.  

 

Πίνακασ 2 

Μζςθ Τιμι Πϊλθςθσ  

           Αντθλιακι Περιποίθςθ: 52 εβδομάδεσ μζχρι Ιανουάριο 2014 

  
  £/ 

2012 
  £/ 

2013   μεταβολι ςε £ από ετόσ ςε ζτοσ    % μεταβολι από ετόσ ςε ζτοσ  

Αντθλιακι Προςταςία 5,92 5,77 -0,15 -2,5 

Περιποίθςθ μετά τον ιλιο 3,71 3,96 0,25 6,8 

Τεχνθτό Μαφριςμα 5,3 5,72 0,42 7,8 

ΤΝΟΛΟ 5,51 5,5 -0,01 -0,2 

 

Σφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα του μεριδίου αγοράσ των επιχειριςεων λιανικισ,  το 

Boots ζχει το μεγαλφτερο μερίδιο αγοράσ ςτα προϊόντα περιποίθςθσ και αντθλιακισ 

προςταςίασ με 47,7%  ςτθν εξεταηόμενθ κατθγορία ενϊ ακολουκοφν τα Tesco, Superdrug 

και Sainsbury’s με χαμθλότερα ποςοςτά (13,2%, 8,6% και 7,7% αντίςτοιχα). Όςον αφορά 

τθν ποςοςτιαία μεταβολι τθσ αξίασ πωλιςεων οι εταιρείεσ Lidl και Waitrose ςθμειϊνουν 

ςθμαντικι άυξθςθ με ποςοςτά 33,5% και 15,8% αντίςτοιχα, ζνω οι εταιρείεσ M&S και Co-

Operative ςθμειϊνουν μείωςθ με ποςοςτά -31,7% και  -20,3% αντίςτοιχα.  
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Μερίδιο Αγοράσ Λιανοπωλθτϊν  

Αντθλιακι Προςταςία και Περιποίθςθ Επιδερμίδασ:  52 εβδομάδεσ μζχρι Ιανουάριο 2014 

  
Μερίδιο ςε Σφνολο 

Αγοράσ Λιανικισ  
Μερίδιο ςε Σφνολο 

Αγοράσ υπο εξζταςθ   

Ετιςια Μεταβολι 
Μεριδίου ςε Αγορά υπό 

εξζταςθ (%) 

Boots  1,9 47,7 0,1 

Superdrug 0,5 8,6 6,8 

Sainsbury's 15,1 7,7 4,5 

Tesco 26,8 13,2 0,3 

Asda 14,5 6 6,8 

Aldi 3,1 1 -1,3 

Morrisons 10,9 2,9 -2,3 

Lidl 2,7 0,6 33,5 

Waitrose 4,5 0,7 15,8 

The Co-operative  5,4 0,4 -20,3 

M&S  3,1 0,1 -31,7 

Ανεξάρτθτοι  1,2 0,1 62,4 

 

 

 

Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου. 


