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Εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο στην αγορά λιανικής, μαζικής 
εστίασης και πωλήσεων τροφίμων κατόπιν ηλεκτρονικών 

παραγγελιών στη διάρκεια της πανδημίας  

 

1.  Εξέλιξη λιανικών πωλήσεων supermarkets  και άλλων αναγκαίων καταστημάτων λιανικής εν 
μέσω πανδημίας:  Το μήνα που έληγε στις 14 Μαρτίου δηλαδή 9 ημέρες πριν την έναρξη των 
περιοριστικών μέτρων για την πανδημία και λόγω των επικείμενων μέτρων, οι πωλήσεις βασικών 
προϊόντων είχαν εκτοξευθεί. Συγκεκριμένα οι πωλήσεις στα supermarket το μήνα αυτό έφθασαν τα 
10,2 δισ. (IRI Data), αυξημένες κατά 1,3 δισ. λίρες ή κατά 12,8% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 
προηγούμενου έτους ενώ σύμφωνα δε με άλλη εταιρεία έρευνας στοιχείων αγοράς και κατανάλωσης 
(Kantar Data) η αύξηση έφθασε το 20,6%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις, εκτός από τα είδη απολύμανσης 
και τα ζυμαρικά που αποθήκευαν οι καταναλωτές σε μεγάλες ποσότητες, αυξήσεις 
πραγματοποιήθηκαν κυρίως στα προϊόντα: προσωπικής φροντίδας +168,4%, βιταμινών +117,8%, 
προϊόντα καθαρισμού +141,3%, Φάρμακα εκτός Φαρμακείου +109,7%, χαρτί υγείας +137,7%, 
κονσέρβες παρασκευασμένων φασολιών και ζυμαρικών +120,1%, κονσέρβες κρέατος +143,8%, 
βρεφικές τροφές +83,7% και ρύζι +93,3%. Επίσης στο αλεύρι παρουσιάσθηκε έλλειψη λόγω της 
αυξημένης παρασκευής εδεσμάτων από αλεύρι στο σπίτι.   

Την αμέσως επόμενη εβδομάδα και δύο ημέρες πριν την έναρξη των μέτρων οι καταναλωτές 
επεκτάθηκαν και στο φρέσκο μοσχαρίσιο κρέας +65,8%, διατηρημένα με απλή ψύξη έτοιμα γεύματα 
+29,9%, προσυσκευασμένα αλλαντικά +45,1% και πατατάκια και snacks +33.3%. Την ίδια εβδομάδα 
αυξήθηκαν και οι πωλήσεις αλκοολούχων ποτών και έφθασαν τα 356,5 εκ. λίρες έναντι 224,8 εκ. λιρών 
την ίδια εβδομάδα του προηγουμένου έτους, ήτοι αύξηση 58,6%, λόγω του επικείμενου κλεισίματος 
των pubs.  

Το μήνα Μάρτιο οι 10 κατηγορίες προϊόντων, οι οποίες παρουσίασαν την μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση 
με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους είναι: κονσέρβες κρέατος +113,6%, κονσέρβες με 
σούπες +105%, αποσμητικά και είδη ατομικού πλυσίματος +88,4%, είδη καθαρισμού +85,9%, χαρτί 
οικιακής χρήσης +81,4%, κονσέρβες ψαριών +81,4%, ζυμαρικά και λαζάνια +80,6%, κονσερβοποιημένα 
και συσκευασμένα λαχανικά/ζυμαρικά +77,9%, κονσέρβες ντομάτας (συνοδεύουν τα ζυμαρικά. Σε 
πολλά καταστήματα παρουσιάσθηκαν ελλείψεις από την κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης. Οι Ιταλοί 
προμηθευτές πρόσφεραν με κατανομή στην λιανική λόγω φόβου εξάντλησης δυνατότητος 
ικανοποίησης της συνολικής ζήτησης) +61,8%, γενικά η κατηγορία κονσερβοποιημένα τρόφιμα +72 έως 
77% και φάρμακα +72,5%. Υπάρχουν και άλλα είδη που παρουσίασαν διψήφιου αριθμού μικρότερο 
ποσοστό αύξησης αλλά και οι εξαιρέσεις που παρουσίασαν μείωση πωλήσεων όπως οι 
προπαρασκευασμένες με απλή ψύξη σαλάτες -2,1%, τα εντός καταστήματος αρτοποιήματα -6,5%, τα 
χύμα φρέσκα ψάρια -27,8%, τα καλλυντικά και αρώματα -15,9% και τα αντηλιακά -30,4% στο μέτρο 
που ακυρώνονταν προγράμματα διακοπών.  
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Την περίοδο Μαρτίου μέχρι και το καθολικό Πάσχα (12/4), οι πωλήσεις σοκολατοειδών σε σχέση με 
την ίδια περίοδο του 2019 μειώθηκαν. Όμως την ίδια περίοδο οι πωλήσεις φρέσκου κρέατος και 
αλκοολούχων ποτών αυξήθηκε κατά 17 και 12% αντίστοιχα. Ιδιαίτερα όσον αφορά τα αλκοολούχα, οι 
πωλήσεις μπύρας αυξήθηκαν κατά 20,7% (αύξηση κατά 71,7 εκ. λίρες), των κρασιών κατά 7,5% (49,1 
εκ. λίρες) και των οινοπνευματωδών κατά 12,2% (48,2 εκ. λίρες).  

Από τα τέλη Απριλίου – αρχές Μαΐου, η ζήτηση στα καταστήματα λιανικής έχει αρχίσει να επανέρχεται 
σε πιο ομαλούς ρυθμούς, όμως εκτιμάται ότι για τους επόμενους 6-18 μήνες και αναλόγως της πορείας 
των μέτρων η αυξημένη ζήτηση στη λιανική θα παραμείνει. 

Κατά την ίδια περίοδο τα supermarkets λόγω της μεγάλης ζήτησης περιέκοψαν τις δαπάνες 
προώθησης, η Asda κατά 40%, η Tesco 34%, η Sainsbury’s 29%, η Morrisons’ 13% και το κανάλι εκείνο 
το οποίο είχε αστρονομική αύξηση των πωλήσεων, δηλαδή το διαδικτυακό εξάλειψε σχεδόν τις 
δράσεις (Ocado -95%). Ανά προϊόν, οι αντίστοιχες διαθέσιμες στατιστικά μειώσεις ήσαν: τροφές 
κατοικίδιων ζώων 58%, κατεψυγμένα 36%, προϊόντα υγείας και ομορφιάς 35%. Το ίδιο έκαναν και οι 
εταιρείες επώνυμων προϊόντων (brands). Κυρίως προϊόντα που παρουσίαζαν κάμψη ή κανονικότητα 
πωλήσεων στην πανδημία δεν μείωσαν δαπάνες προώθησης. Με την ομαλοποίηση της ζήτησης 
αναμένεται να επανέλθουν αλλά επανασχεδιασμένες. Ο επανασχεδιασμός, μετά από λίγο καιρό, 
προφανώς θα έχει σχέση, όσον αφορά τις ελληνικές επιχειρήσεις και με τον ανταγωνισμό από τρίτες 
χώρες μετά την νέα συμφωνία που θα ορίζει τις σχέσεις Η.Β. και Ε.Ε. Προσέτι λόγω της πανδημίας 
παρατηρήθηκε αύξηση των δράσεων προώθησης τοπικών παραγωγών εντός του Η.Β.  Πληθωριστικές 
πιέσεις βεβαίως ήταν σε εξέλιξη λόγω της αύξησης της ζήτησης, της αύξησης του κόστους διανομής και 
της διολίσθησης της λίρας σε σχέση με το δολάριο και το ευρώ αλλά η σταθερή στρατηγική πολιτική 
των αλυσίδων έναντι των πελατών τους ήταν ο καθοριστικός παράγων, να μη περάσουν εν πολλοίς 
αυτές οι πιέσεις στον καταναλωτή. Πληθωριστικοί θύλακες εμφανίσθηκαν ή εμφανίζονται στις 
περιπτώσεις παραδόσεων προϊόντων με containers (20% αύξηση, λόγω πανδημίας και αντίστοιχων 
μειώσεων των χρόνων παράδοσης), στα φρέσκα λαχανικά λόγω μείωσης διαθέσιμων ποσοτήτων, 
εταιρειών που λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως επτά ημέρες την εβδομάδα με βάρδιες για την 
ικανοποίηση της ζήτησης αλλά που εφαρμόζουν τα υγειονομικά μέτρα της κοινωνικής απόστασης των 
εργαζομένων, των προϊόντων που προέρχονται από εσοδείες οι οποίες μαστίζονται από έλλειψη 
έμπειρων εργαζομένων για κάποιο λόγο (προειδοποιήσεις του Συνδέσμου Βρετανών παραγωγών 
γεωργικών προϊόντων λόγω αυστηρότερου μεταναστευτικού και πανδημίας για την καλοκαιρινή 
περίοδο) καθώς και προϊόντων που προέρχονται από χώρες που λόγω πανδημίας ενδεχομένως να 
καθίσταται δυσκολότερη η εξαγωγή τους (π.χ. καφές, ρύζι).  

Καθ΄όλη την περίοδο της πανδημίας  (Kantar Data)  το 50% περίπου των καταναλωτών χρησιμοποίησαν 
περισσότερο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφιέρωσαν περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο.        

Από τα περιοριστικά μέτρα επωφελήθηκαν τα τοπικά supermarkets και ανεξάρτητα καταστήματα 
τροφίμων λόγω εγγύτητας, ενώ στα μεγάλα σε μακρινές αποστάσεις μειώθηκε η κίνηση λόγω των 
μέτρων περιορισμού της κίνησης.  

Έλληνες εισαγωγείς δηλώνουν ότι η αύξηση στα supermarkets  αφορά μεγαλύτερες συσκευασίες 
τυποποιημένων τροφίμων, κατάσταση η οποία ίσως να συνεχιστεί στο μέτρο που οι καταναλωτές δεν 
μπορούν να πηγαίνουν συχνά στα καταστήματα. Λόγω της κατάρρευσης της αγοράς μαζικής εστίασης, 
οι παραδόσεις B2C έχουν πολλαπλασιασθεί  αλλά το κέρδος είναι δύσκολο στο μέτρο που αυτός ο 
τομέας θέλει διαφορετική οργάνωση.  

Κατά την Grant Thornton οι δραστηριότητες του τομέα τροφίμων και ποτών (λιανική και μαζική 
εστίαση) στο Η.Β. μειώθηκαν το πρώτο τρίμηνο εν όψει πανδημίας κατά 15% και δεν αναμένεται 
σημαντική αλλαγή μέχρι να υπάρξει μεγαλύτερη ασφάλεια σχετικά με την έξοδο από τα περιοριστικά 
μέτρα και το τι σημαίνει αυτό για τη συμπεριφορά των καταναλωτών.  
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Συμπεράσματα στη λιανική εν μέσω πανδημίας: 1. Ικανότατη αύξηση πωλήσεων μεγάλου αριθμού 
συσκευασμένων - τυποποιημένων τροφίμων με διάρκεια χρόνου ζωής στη λιανική. 2.  Ικανότατη 
αύξηση πωλήσεων φαρμάκων 3. Ικανή μείωση καλλυντικών και αρωμάτων -15,9% και αντηλιακών -
30,4%. 4. Μεγάλη περικοπή δαπανών προώθησης στις αλυσίδες supermarkets, οι οποίες θα τις 
επαναφέρουν επανασχεδιασμένες. 5. Αύξηση παραδόσεων απ’ ευθείας στον καταναλωτή - B2C , μία 
δραστηριότητα, η οποία απαιτεί διαφορετική οργάνωση από αυτή του supermarket ή του 
χονδρέμπορου λιανικής για να είναι αποδοτική. 6. Μέχρι την έλευση της πανδημίας τα καταστήματα 
λιανικής επιχειρούσαν και πετύχαιναν με τις προωθητικές τους δράσεις να κάνουν τους καταναλωτές 
να αγοράζουν παρορμητικά δηλαδή επί τη βάσει και σε συνδυασμό της αναζήτησης νέων εμπειριών 
και μεγάλης ποικιλίας. Μετά την πανδημία οι καταναλωτές αγοράζουν επί τη βάσει της λίστας που 
κάνουν από το σπίτι τους στο μέτρο που δεν θέλουν να παραμένουν για μεγάλο διάστημα στα 
καταστήματα. Προς το παρόν είναι άγνωστο πώς αυτό θα επηρεάσει την αγοραστική τους 
συμπεριφορά, όμως οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι η εφοδιαστική αλυσίδα στο μέλλον θα 
είναι διαφορετική είτε αυτό αφορά τη διαφάνεια είτε το ύψος των διαθέσιμων αποθεμάτων. 7. Οι 
καταναλωτές με την πανδημία αφιέρωσαν περισσότερο χρόνο στο σπίτι και αφέθηκαν περισσότερο 
στη μαγειρική. Η κατά πάσα πιθανότητα υιοθέτηση τήρησης, σε ατομικό επίπεδο, μέτρων κοινωνικής 
απόστασης (εκτός εάν βρεθεί εμβόλιο) και μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων και η μεγαλύτερη 
έκθεση  στις ηλεκτρονικές πωλήσεις και το διαδίκτυο δίδει την ευκαιρία στους έλληνες εξαγωγείς να 
αναπτύξουν, να επεκτείνουν και να βελτιώσουν τη δραστηριότητά τους στα κοινωνικά δίκτυα, στο 
διαδίκτυο, στα ψηφιακά μέσα (π.χ. ψυχαγωγικά ψηφιακά παιχνίδια ή άλλα παρόμοια που 
παραπέμπουν σε ιστοσελίδες με συνταγές ή συμβουλές θρεπτικής αξίας προϊόντων) και στις 
συνεργασίες με χονδρεμπόρους, εισαγωγείς και αλυσίδες που έχουν συνεργασίες με αυτές τις 
εταιρείες online delivery ή να επεκτείνουν τις δυνατότητες των δικών τους εγκαταστάσεων 
ηλεκτρονικών πωλήσεων. Μπορούν να προβάλουν με ελκυστικό τρόπο τα προϊόντα τους, με την 
τηλεοπτική (video) παρουσίαση παρασκευής συνταγών για την βέλτιστη απόλαυσή τους (βλ. και 
παρακάτω στην ενότητα των ηλεκτρονικών παραγγελιών και των αλκοολούχων ποτών). 7. Παρ΄ότι η 
ζήτηση στη λιανική με την πάροδο του χρόνου αποκτά πιο ομαλούς ρυθμούς, εκτιμάται ότι η αυξημένη 
ζήτηση θα παραμείνει για ένα διάστημα, ενδεχομένως και μέχρι τέλους του επόμενου έτους, αναλόγως 
και της πορείας των μέτρων.   

→ Όσον αφορά ελληνικά προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να αυξήσουν τις πωλήσεις 

τους το επόμενο διάστημα σε σχέση με την παρούσα ζήτηση είναι το αλεύρι, το ρύζι , τα όσπρια, τα 
ζυμαρικά, το ελαιόλαδο, οι σάλτσες και αλείμματα, τα διατηρημένα σε κονσέρβα ή με φυσική ζύμωση 
και τα φρέσκα. Δευτερευόντως τα τυριά. 

 

2.  Εξελίξεις στο χώρο της μαζικής εστίασης εν μέσω πανδημίας:  Ο χώρος της μαζικής εστίασης, ο 
οποίος είδε σε μία νύχτα να εξαφανίζεται η αγορά έστρεψε την προσοχή του στην ικανοποίηση 
αναγκών του συστήματος υγείας, των κέντρων περίθαλψης ηλικιωμένων, των φυλακών και των ολίγων 
σχολείων που λειτουργούν. Κυρίως ξεκίνησαν παραδόσεις κατ’ ευθείαν σε καταναλωτές B2C, κάτι που 
απαιτεί διαφορετική οργάνωση αλλά βοηθά όμως κάποιες επιχειρήσεις να παραμείνουν ζωντανές και 
να ανακτήσουν ένα τμήμα του τελικού (κυρίως του ευρύτερα τοπικού) πελατολογίου τους.  

Τα εστιατόρια και οι pubs είτε προσπαθούν να πραγματοποιούν πωλήσεις για το σπίτι ή παραδόσεις 
στο σπίτι (take away) ή/και επιζητούν την συνεργασία εταιρειών (Deliveroo, Just Eat, Uber eats) που 
λειτουργούν διαδικτυακές πλατφόρμες (online platform) παραγγελιών από εστιατόρια, οι οποίες όμως 
σε περισσότερες ή λιγότερες περιπτώσεις χρεώνουν προμήθειες στις παραγγελίες από 27 έως 35% 
καθιστώντας την συνεργασία με πολλούς από τους συνομιλητές τους δύσκολη στο μέτρο που αυτή η 
επιβάρυνση μπορεί να μην αφήνει κέρδος. Κατά τις ίδιες τις εταιρείες online platform, οι προμήθειες 
βρίσκονται σε επίπεδα τέτοια ώστε να λειτουργεί η δραστηριότητα αυτή.  

Ο τομέας των εστιατορίων έχει πληγεί σημαντικά και κατά πληροφορίες Ελλήνων sommelier στο Η.Β.  
το 1/3 των εστιατορίων μπορεί να μην ανοίξει ξανά μετά την πανδημία. Αυτό έχει ως επακόλουθο και 
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την άμεση πτώση πωλήσεων κρασιού στο μέτρο που επώνυμες ετικέτες βασίζονται πολύ στη δράση 
εστιατορίων και ξενοδοχείων. Κατά τους ίδιους η αύξηση από τη λιανική και τις κάβες μετά την 
σταδιακή άρση των μέτρων θα επανέλθει σιγά-σιγά στους συνήθεις ρυθμούς. Πιθανολογείται ότι 
πολλοί έμποροι θα στραφούν στη λογική value for money, δηλαδή στις καλές τιμές στην οποία μπορεί 
ο ελληνικός αμπελώνας να ανταποκριθεί.   

Οι αεροπορικές εταιρείες πλέον ζητούν έτοιμα τυποποιημένα (ambient) μικροτρόφιμα προσφερόμενα 
σε κουτί γιατί είναι πιο εύκολο και οικονομικό. Δεν ζητούν δηλαδή προπαρασκευασμένα γεύματα. 

Εισαγωγείς ελληνικών προϊόντων εκτιμούν ότι η αγορά μαζικής εστίασης θα πέσει πάρα πολύ εκτός 
εάν βρεθεί εμβόλιο αλλά και σε αυτή τη περίπτωση θα περάσει χρόνος. Ένα σημαντικό μέρος των 
καταναλωτών διαπίστωσε ότι μπορεί να εργάζεται στο σπίτι και συνεπώς μπορεί να πηγαίνει λιγότερες 
ώρες στο γραφείο, άρα και να έχει χαμηλότερη κατανάλωση έξω από το σπίτι (away from home). 
Γενικά η μεγάλη αύξηση των πωλήσεων στη λιανική έχει απορροφήσει μέρος της πτώσης των 
πωλήσεων της μαζικής εστίασης. Οι πωλήσεις ελληνικών κρασιών ως σύνολο εκτιμούν  ότι έχουν πέσει 
περισσότερο γιατί τα ελληνικά κρασιά απευθύνονταν κυρίως στα εστιατόρια και αυτός είναι ένας 
τομέας που πρέπει να δημιουργήσει ανάλογες προσαρμογές.  

Συμπεράσματα στη μαζική εστίαση εν μέσω πανδημίας:  1. Κατάρρευση των πωλήσεων του τομέα της 
μαζικής εστίασης. 2. Προσπάθεια των εστιατορίων και των pubs να πωλήσουν σε συνεργασία με 
διαδικτυακές πλατφόρμες παραγγελιών από εστιατόρια, να διατηρήσουν και αναπτύξουν το τμήμα 
παραδόσεων στο σπίτι (take away) και να κάνουν παραδόσεις κατ’ ευθείαν σε καταναλωτές B2C. 3. 
Μείωση των πωλήσεων των ελληνικών κρασιών στο μέτρο που απευθύνονται κυρίως στη μαζική 
εστίαση και στα εστιατόρια. Ενδεχομένως οι χονδρέμποροι του τομέα να στραφούν σε λιγότερο ακριβά 
κρασιά (value for money) και σε καλές-περισσότερο προσιτές τιμές στις οποίες θα πρέπει να 
ανταποκριθεί ο ελληνικός αμπελώνας (βλ. και παρακάτω σχετικά με την αγορά αλκοολούχων ποτών). 
4. Οι αεροπορικές εταιρείες ζητούν ή θα ζητούν τυποποιημένα μικροτρόφιμα, δηλαδή προϊόντα της 
βιομηχανίας συσκευασμένων - τυποποιημένων τροφίμων. 5. Η χαμηλότερη κατανάλωση μακριά από το 
σπίτι σε σχέση με την προ πανδημίας κατάσταση, κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχισθεί. 6. Η αύξηση 
των πωλήσεων της λιανικής έχει απορροφήσει μέρος της πτώσης των πωλήσεων της μαζικής εστίασης. 

 

3.  Επιπτώσεις Αποθεμάτων  και ειδικότερα θέματα στις Eισαγωγές: Στο ερώτημα εάν θα δούμε 
μεγαλύτερα αποθέματα στο μέλλον αντίθετα με το τι γίνεται σήμερα, οι προβλέψεις είναι δύσκολες ή 
μάλλον αδύνατες. Υπάρχουν πολλές αδιάθετες κατηγορίες αποθεμάτων προϊόντων και πιθανόν να 
παρουσιασθεί μία πτώση των πωλήσεων λόγω μεγάλης αποθεματοποίησης των νοικοκυριών. Οι 
δράσεις προώθησης των προϊόντων επανασχεδιάζονται και επαναξιολογούνται. Στο δε πεδίο των 
εισαγωγών η αύξηση του κόστους των προϊόντων λόγω χαμηλότερων παραγωγών και αυξημένου 
μεταφορικού κόστους αλλά και λόγω των επιπτώσεων του Brexit που ακόμα δεν είναι γνωστό τι μορφή 
θα έχει, κάνει πιο περίπλοκο το σύνολο των όρων διαπραγμάτευσης.  

 

4. Εξέλιξη πωλήσεων παραδόσεων τροφίμων κατόπιν ηλεκτρονικών παραγγελιών εν μέσω 
πανδημίας:  Η εταιρεία παραδόσεων κατόπιν ηλεκτρονικών παραγγελιών (online grocery delivery 
service) Ocado πρόσφατα ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις της έχουν αυξηθεί μόνο κατά 40% από την αρχή 
της πανδημίας, ενώ οι προβλέψεις της εταιρείας από τα τέλη του προηγουμένου έτους για το ρυθμό 
αύξησης των πωλήσεών της το 2020 ήταν 15%. Η περαιτέρω αύξηση των πωλήσεών της περιορίζεται 
από τη σχετικά σταθερή (τεχνολογικά) δυναμικότητα των κέντρων διανομής της.  Έχει κάνει joint 
venture με την Marks and Spencer και θα έχει στο μέλλον και μεγαλύτερη αύξηση στις πωλήσεις της 
αλλά και βελτίωση των δικών της προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία έχουν χαμηλή ποιότητα - 
επιπέδου  Aldi. Εταιρείες εισαγωγών ελληνικών προϊόντων έχουν αυξήσει τις πωλήσεις τους στην  
Ocado και στην Amazon εν μέσω πανδημίας, ορισμένες στην τελευταία ακόμα και πάνω από 100%. Οι 
παραγγελίες και στις δύο γίνονται με την διαδικασία EDI (Electronic Data Interchanged). Κατ’ 
ορισμένους εισαγωγείς, που δεν επιβεβαιώνονται από άλλους,  η Amazon  αξιοποίησε  την τεχνολογική 
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της δυνατότητα για να μπορέσει να πραγματοποιήσει και να επιτύχει να ικανοποιήσει μεγαλύτερες 
αυξήσεις της ζήτησης χωρίς να μπορέσει τον πρώτο μήνα τουλάχιστον της πανδημίας να ανταποκριθεί 
στην τεράστια αύξησή της. Προσέτι φέρεται να δυσκολεύεται στον τομέα των νωπών. Προφανώς η 
Amazon είναι πιο μπροστά τεχνολογικά από την Ocado και έχει στόχο το 2021 να κάνει πωλήσεις ειδών 
παντοπωλείου σε εξαιρετικά φιλόδοξο ύψος. Δεν είναι εύκολες οι πωλήσεις στην  Amazon  γιατί τα 
περιθώρια κέρδους είναι πολύ μικρά. Όλες οι αλυσίδες ειδών παντοπωλείου αύξησαν και συνεχίζουν 
να επενδύουν σε τεχνολογίες αύξησης της χωρητικότητας εξυπηρέτησης αυτών των παραγγελιών (πχ. 
Tesco κατά 100%, Iceland κατά (home delivery capacity) 250%, Waitrose (επένδυση 100 εκ. λιρών για 
την περαιτέρω ανάπτυξη του  Waitrose.com μετά την λήξη της συμφωνίας συνεργασίας με την Ocado 
τον ερχόμενο Σεπτέμβριο) 50%.  Κατά τους εισαγωγείς οι πωλήσεις κατόπιν ηλεκτρονικών παραγγελιών 
θα συνεχίσουν να αυξάνουν σημαντικά ανεξαρτήτως της πανδημίας στο μέτρο που οι καταναλωτές 
εξοικειώνονται με τον τομέα, ακόμα περισσότερο δε τώρα. Κατά την Ocado λόγω των επιπτώσεων της 
πανδημίας στο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών και παρά τη στροφή των τελευταίων όλο και 
περισσότερο στο ηλεκτρονικό εμπόριο, παραμένουν οι αβεβαιότητες για τη μελλοντική ανάπτυξη των 
πωλήσεών της. Κατά τους εισαγωγείς ελληνικών προϊόντων οι πωλήσεις κατόπιν ηλεκτρονικών 
παραγγελιών θα συνεχίζουν να αυξάνονται όσο συνεχίζονται τα μέτρα καραντίνας και στο μέτρο της 
βαθμιαίας αποκλιμάκωσης της διατήρησής τους και της διάθεσης των καταναλωτών να επισκέπτονται 
κατά το δυνατόν λιγότερες φορές τα καταστήματα για προληπτικούς λόγους. 

Συμπεράσματα στην αγορά πωλήσεων τροφίμων κατόπιν ηλεκτρονικών παραγγελιών εν μέσω 
πανδημίας:  1. Πολύ μεγάλη αύξηση του τομέα, η οποία ξεπερνά τις παρούσες δυνατότητες των 
δραστηριοποιούμενων εταιρειών. Όλες οι δραστηριοποιούμενες εταιρείες είτε οι κατά κύρια 
δραστηριότητα είτε οι αλυσίδες ειδών παντοπωλείου και άλλα καταστήματα βελτίωσαν και αύξησαν 
σημαντικά και εξακολουθούν να επενδύουν δυναμικά σε τεχνολογίες αύξησης της χωρητικότητας 
εξυπηρέτησης ηλεκτρονικών παραγγελιών 2. Οι παραγγελίες τροφίμων και ποτών μέσω διαδικτύου θα 
συνεχισθούν να αυξάνονται στο μέλλον και μετά την αποδρομή της υγειονομικής απειλής του 
κορωνοϊού. 3. Παρουσιάζουν μεγάλες ευκαιρίες οι συνεργασίες με χονδρεμπόρους και εισαγωγείς που 
έχουν συνεργασίες με αυτές τις εταιρείες online delivery αλλά και με τις αλυσίδες λιανικής που έχουν 
και θέλουν να επεκτείνουν την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πωλήσεων με την εξυπηρέτηση αυξημένου 
όγκου τον ίδιο χρόνο.  4. Η αύξηση της κατανάλωσης στο σπίτι και η διάθεση περισσότερου χρόνου 
διαμονής σε αυτό παρουσιάζει ευκαιρίες στις επιχειρήσεις εκείνες που μέσω των ιστοσελίδων τους και 
της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους έτσι ώστε 
να τα γνωρίσουν καλύτερα οι καταναλωτές αλλά ταυτόχρονα να ικανοποιούν και τις τρέχουσες τάσεις 
(LOW SUGAR ή SUGAR FREE, HIGH PROTEIN, VEGAN, VEGETARIAN, GLUTEN FREE, WHOLEGRAIN, GUT 
HEALTH, NOOTROPICS - προϊόντα που ενισχύουν την νοητική μαζί με την φυσική επίδοση, FLEXITARIAN 
δηλαδή οι vegetarians αλλά που ενίοτε τρώνε κρέας ή ψάρι, 100% PLANT BASED MEAT AND DAIRY 
ALTERNATIVES, NO ARTIFICIAL  INGREDIENTS, ΝO PRESERVATIVES, GMO FREE, 100% NATURAL,  
ANTIOXIDANT, ARTISANAL , NO TRANS FATS, CERTIFIED ORGANIC, NO HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP, 
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCT, SUSTAINABLY HARVESTED / SUSTAINABLE, ETHICAL 
PRACTICES) και κυρίως ότι είναι προϊόντα που προάγουν την υγεία, ότι είναι τρόπος ζωής (lifestyle) και 
ότι παρασκευάζονται με διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον, με απολύτως βιώσιμο τρόπο και με 
φυτικές κυρίως πρώτες ύλες. Η παρουσίαση ελκυστικών ιστοριών των ελληνικών τροφίμων στα 
ηλεκτρονικά δίκτυα και το ψηφιακό (Digital) marketing είναι διαρκώς αυξανόμενης σημασίας.   

 

5.  Εξελίξεις  στον τομέα των αλκοολούχων ποτών εν μέσω πανδημίας:  Το μήνα Μάρτιο, την 
εβδομάδα με κατάληξη την 21η Μαρτίου (περιοδικό Harpers – Wine and Spirits, τεύχη Απριλίου και 
Μαϊου 2020), που ξεκίνησαν τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και η απαγόρευση 
λειτουργίας των χώρων μαζικής εστίασης, οι ηλεκτρονικές πωλήσεις  (online sales) μπύρας, κρασιών 
και αλκοολούχων ποτών αυξήθηκαν κατά 67% μαζί βέβαια με τις πωλήσεις λιανικής που αυξήθηκαν 
κατά 22%. Το μήνα Μάρτιο η αύξηση των αλκοολούχων έφθασε το 32,6% σε αξία ενώ οι συνολικές των 
supermarkets μόνο το 10,3%.   Τις 4 εβδομάδες με κατάληξη την εβδομάδα μετά το καθολικό Πάσχα 
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(18/4) έφθασαν το +78% (Μπύρες, κρασιά και αλκοολούχα) ξεπερνώντας τις αυξήσεις πολλών άλλων 
κατηγοριών ειδών παντοπωλείου. Επίσης αυξήθηκαν κατακόρυφα και οι πωλήσεις B2C (Business to 
Consumer) από εταιρείες που πωλούσαν B2B (Business to Business). Εισαγωγείς ελληνικών κρασιών 
επιβεβαιώνουν ακόμα και μεγαλύτερη αύξηση στις ηλεκτρονικές πωλήσεις και στην λιανική, η οποία 
όμως δεν απορροφά ικανό μέρος των απωλειών από τη μαζική εστίαση που σε όρους αξίας δίνει 
μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους.  

Ταυτόχρονα όμως εντός του τομέα των αλκοολούχων ποτών φαίνεται ότι η πανδημία ενίσχυσε την 
υπάρχουσα τάση για κατανάλωση χαμηλού ή μηδενικού αλκοολικού βαθμού ποτών (low alcohol – Nolo 
– category), τάση στην οποία προσπαθούν να ανταποκριθούν αναλόγως οι προμηθευτές. 

Μέχρι τώρα, ο τομέας των ποτών έχει προσπαθήσει να συνδυάσει το ποτό με στιγμές απόλαυσης που 
εστιάζουν στην οικογένεια και τους φίλους. Στο τρέχον πλαίσιο όπου επικρατούν μέτρα κοινωνικής 
απόστασης, πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα σύνδεση με τον καταναλωτή. Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν 
περάσει από τη μετάδοση ενός φιλόδοξου τρόπου ζωής στη συμβολή, στη διαχείριση και την 
ομαλοποίηση αυτής της νέας πραγματικότητας. 

Η μετάδοση σχετικών πληροφοριών στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε μια τέτοια 
κρίση είναι περισσότερο απαραίτητη απ’ ότι στο παρελθόν στο μέτρο που ο καταναλωτής περνά 
περισσότερο χρόνο στο σπίτι. Το περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα πρέπει να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες της νέας πραγματικότητας της κατάστασης που στην οποία βρίσκεται κάποιος, δηλαδή να 
επισημαίνει βασικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο κρασί, την ιστορία του, τη σχέση του με την 
υποστήριξη του περιβάλλοντος, της τοπικής κοινότητας και της ψυχαγωγίας που προσφέρει σε  
καταναλωτές που βρίσκονται στο σπίτι, έτσι ώστε να παραμείνουν συνδεδεμένοι και να ενισχυθεί η 
σχέση τους με το συγκεκριμένο(α) κρασί. Να μπορεί ο καταναλωτής να εντρυφήσει και να αποκτήσει 
μέσω διαδικτύου μεγαλύτερη γνώση για το κρασί, τις ποικιλίες, την προέλευση, την βιώσιμη παραγωγή 
του, την ιστορία της ποικιλίας και του συγκεκριμένου κρασιού, την βέλτιστη απόλαυσή του με τα  
κατάλληλα - συνταγές - εδέσματα, να διαβάσει σχόλια ειδικών και εξειδικευμένων αναλύσεων.  Mέσω 
αναπαραγωγής ζωντανής ή συνεχούς ροής, μπορεί να δημιουργηθεί μεγαλύτερη σχέση καταναλωτών 
μέσω εικονικών μαθημάτων κοκτέιλ με επαγγελματία μπάρμαν, σεμιναρίων για ποτά, ζωντανές 
δοκιμές - με τις απόψεις των οινοποιών - και ακόμη και εικονικές περιηγήσεις σε αποστακτήρια και 
οινοποιεία. 

Στο κανάλι Horeca, συνιστάται να αναδημιουργούνται σε κοινωνικά δίκτυα εμπειρίες παρόμοιες με 
αυτές που θα ζούσαν στο κατάστημα μαζικής εστίασης (μπαρ). Το κλειδί είναι η διευκόλυνση της 
ανθρώπινης αλληλεπίδρασης μέσω εικονικών μπαρ και η αναδημιουργία "happy hour – χαρούμενης 
ώρας".  

Οι προβλέψεις δείχνουν τη συνεχή αύξηση των ηλεκτρονικών πωλήσεων ακόμη και μετά την πανδημία. 
Πολλοί άνθρωποι δοκιμάζουν για πρώτη φορά την παροχή υπηρεσιών παράδοσης στο σπίτι. Οι 
συνήθειες κατανάλωσης με την πανδημία αλλάζουν, καθιστώντας την ευκαιρία να ξεχωρίσουν 
εταιρείες που προσφέρουν ένα διαφορετικό και μοναδικό μήνυμα - κλειδί που θα αξιοποιηθεί στο 
έπακρο με την χρησιμοποίηση των κοινωνικών δικτύων και την προσαρμογή στη νέα κατάσταση. 

Το Γραφείο μας έχει πραγματοποιήσει και προηγούμενη σχετική ανάρτηση στο agora. 

Συμπεράσματα από την αγορά κρασιών εν μέσω πανδημίας:   Αξιοποίηση στο έπακρο των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης για τη μεγαλύτερη δυνατή διείσδυση στους χονδρέμπορους που εξυπηρετούν το 
κανάλι των πωλήσεων κατόπιν ηλεκτρονικών παραγγελιών και την λιανική (κάβες) με λογικές και 
προσιτές τιμές (λόγω της οικονομικής ύφεσης οι καταναλωτές θα διαθέτουν χαμηλότερο εισόδημα) και 
την ανάκτηση μεριδίου αγοράς που χάθηκε στη μαζική εστίαση. Το περιεχόμενο του (τηλεοπτικού) 
μηνύματος πρέπει να είναι ελκυστικό, να επισημαίνει βασικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο κρασί, 
την ιστορία του, τη σχέση του με την υποστήριξη του περιβάλλοντος, της τοπικής κοινότητας και της 
ψυχαγωγίας που προσφέρει σε  καταναλωτές που βρίσκονται στο σπίτι, έτσι ώστε να παραμείνουν 
συνδεδεμένοι και να ενισχυθεί η σχέση τους με το συγκεκριμένο(α) κρασί. 2. Λόγω ικανής 
προηγούμενης σχέσης με το χώρο της μαζικής εστίασης, όσο δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση από τους 
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εισαγωγείς παραδόσεων B2C  με παράλληλη εγκατάσταση ή αναβάθμιση σελίδας ηλεκτρονικού 
εμπορίου και με προσφορά κανονικών εμπορικών τιμών και διατήρησή τους σ’ αυτό το πελατολόγιο 
και μετά το άνοιγμα των εστιατορίων (αποκλειστικότητα ως ανταπόδοση της στήριξής τους κατά την 
πανδημία). Αξιοποίηση τεχνολογιών και εφαρμογών όπως hashtags  και εργασίας από μακριά-σπίτι και 
απρόσκοπτης οργάνωσης της ροής παραγγελιών και χρηματικών ροών  (π.χ. Drinks Industry Specific 
solution – ERP, Enterprise Resource Planning https://bevica.tvisiontech.co.uk/ )   3. Ενδεχομένως σε 
κάποιες λίγες περιπτώσεις προσπάθεια προσαρμογής και στην τάση low (ή lower όπως οι ιταλικοί οίνοι 
Prosecco) alcohol category.  

 

https://bevica.tvisiontech.co.uk/

