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Σημαντικό για τους Έλληνες χρήστες του ιντερνετ 
το να είναι πάντα προσβάσιμοι.  

Αθήνα, 1 Ιουλίου, 2016 – 70 τοις εκατό των χρηστών ίντερνετ, θεωρεί 

σημαντικό το να είναι πάντα προσβάσιμοι όπου και αν βρίσκονται. 

Τα στοιχεία προέρχονται από τηλεφωνική έρευνα που διεξήχθη από 

τη GfK σε 1.000 νοικοκυριά, πανελλαδικά, με αφορμή την παγκόσμια 

έρευνα του ομίλου, Importance of being “always reachable”. 

Σύμφωνα με έρευνα της GfK, στην Ελλάδα, παρουσιάζονται υψηλά  

επίπεδα on line χρηστών - 70 τοις εκατό - οι οποίοι συμφωνούν απόλυτα1 

με το ότι είναι σημαντικό για αυτούς να είναι πάντα προσβάσιμοι, 

οπουδήποτε και αν βρίσκονται.  

Μεταξύ των διάφορων ηλικιακών κατηγοριών, για εκείνους στην ηλικία των 

60+ η ανάγκη να είναι πάντα προσβάσιμοι μειώνεται συγκριτικά με τις 

ηλικίες 20-59. Επιθυμούν να είναι πάντα προσβάσιμοι το 70 τοις εκατό 

μεταξύ των ηλικιών 20-29, και 72 τοις εκατό μεταξύ 30-39, 40-49 και 50-59 

αντίστοιχα. 

Τέλος, η επιθυμία “να είμαι πάντα προσβάσιμος” εμφανίζεται υψηλότερη 

στις γυναίκες, σε ποσοστό 75 τοις εκατό σε σχέση με τους άντρες (66 τοις 

εκατό).  

-Τέλος- 

Υποσημείωση 

1 σύνολο δύο χαμηλότερων απαντήσεων (bottom two boxes) και σύνολο 

δύο υψηλότερων απαντήσεων (top two boxes) από 7βάθμια κλίμακα, όπου 

το “1” σημαίνει “δε συμφωνώ καθόλου”, και “7” σημαίνει “συμφωνώ 

απόλυτα”,  

Σχετικά με την έρευνα 

Η ερώτηση της έρευνας: “Ακολουθεί μία γενική πρόταση σχετική με τη 

στάση σας απέναντι στην τεχνολογία και την ανάγκη για πληροφόρηση. 

Παρακαλώ απαντήστε στην πρόταση αυτή με μια κλίμακα από το 1 έως το 

7, όπου 1=Διαφωνώ απόλυτα και 7=Συμφωνώ απόλυτα. 

‘Είναι σημαντικό για εμένα να έχω πρόσβαση στο internet όπου και να 

βρίσκομαι.’ 

Η έρευνα της GfK για την Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε με αφορμή την 

παγκόσμια έρευνα της GfK Importance of being “always reachable”. 

(www.gfk.com/global-studies/global-study-overview/), μέσω τηλεφωνικών 

συνεντεύξεων (1.000) αντιπροσωπευτικών του πληθυσμού της Ελλάδας 

1 Ιουλίου, 2016 
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ως προς το φύλο, την ηλικία και το τόπο κατοικίας. Η έρευνα καλύπτει την 

Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τις αστικές περιοχές 10.000+ κατοίκων. 

 

Σχετικά με τη GfK 

Η GfK αποτελεί την έγκυρη πηγή πληροφοριών σχετικών με τις αγορές και 

τους καταναλωτές, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να 

λαμβάνουν εξυπνότερες αποφάσεις. Περισσότεροι από 13.000 ειδικοί στις 

έρευνες της αγοράς συνδυάζουν το πάθος τους με την μακρόχρονη 

εμπειρία της GfK στην επιστήμη δεδομένων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στη 

GfK να προσφέρει ζωτικής σημασίας πληροφόρηση και γνώση σε 

παγκόσμιο επίπεδο για περισσότερες από 100 χώρες. Χρησιμοποιώντας 

καινοτόμες τεχνολογίες και τις επιστήμες των δεδομένων, η GfK μετατρέπει 

μαζικά δεδομένα σε έξυπνα δεδομένα, δίνοντας τη δυνατότητα στους 

πελάτες της να βελτιώσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα και να 

εμπλουτίσουν τις εμπειρίες και επιλογές των καταναλωτών.  

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.gfk.com ή 

ακολουθήστε την GfK στο Twitter: https://twitter.com/GfK  

http://www.gfk.com/
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