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Γραφική ύλη 

 

Αποτελέσματα της GfK για το πρώτο τρίμηνο του 2016 

Αθήνα, 18 Μαΐου 2016 - Για το πρώτο τρίμηνο του 2016 η αγορά της 

γραφικής ύλης έκλεισε χαμηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο του 

2015 τόσο σε όγκο πωλήσεων (-8%) όσο και σε αξία (-20%).  

Οι καταναλωτές στρέφονται πλέον σε επώνυμες ωστόσο οικονομικότερες 

μάρκες, ενώ στην αγορά επανεμφανίζονται προϊόντα κινέζικής προέλευσης 

που επηρεάζουν τη μέση τιμή και κατά συνέπεια την αξία στο σύνολο της.  

 

Η μόνη κατηγορία που παρουσιάζει αύξηση σε τεμάχια - αλλά και σε αξία -  

είναι αυτή των ειδών ζωγραφικής. Ωστόσο, τα είδη γραφής είναι αυτά που 

κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος στο προϊοντικό μείγμα του συνόλου της 

γραφικής ύλης τόσο σε τεμάχια όσο και σε αξία. 

 

Ταυτότητα της έρευνας  

H GfK Hellas δραστηριοποιείται από το 1988 στις έρευνες απογραφής 

λιανικών πωλήσεων, απογράφοντας 86 διαφορετικές κατηγορίες 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, σε ανεξάρτητα καταστήματα και 

αλυσίδες λιανικής. Οι έρευνες απογραφής είναι συνεχείς και 

πραγματοποιούνται σε μηνιαία και εβδομαδιαία βάση ανάλογα με την 

κατηγορία απογραφής και βασίζονται σε δείγμα καταστημάτων. Η 

μεθοδολογία της έρευνας στηρίζεται σε καταγραφή των πωλήσεων από τις 

ηλεκτρονικές βάσεις των καταστημάτων σε συγκεκριμένα χρονικά 

διαστήματα. Η απογραφή για τα μεγάλα καταστήματα και τις αλυσίδες 

λιανικής αφορά στο σύνολο των καταστημάτων τους (απογραφή) ενώ για 

τα ανεξάρτητα καταστήματα μέσω της καταγραφής πωλήσεων δείγματος 

αυτών και της αναγωγής μέσω στατιστικών μεθόδων στο σύνολο του 

πληθυσμού τους.  

 

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε:  

GfK Hellas,  

Λώρα Σκολαρίκου / Τηλ. +30 210-7572 661 / Laura.Skolarikou@gfk.com 

Έβελιν Πολύζου / Τηλ. +30 210-7572 667 /Evelin.Polyzou@gfk.com 
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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: www.twitter.com/gfk. 
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