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Α. Γενικά 

 

φμφωνα με πρόςφατα ςτοιχεία τθσ εταιρείασ Nielsen θ δθμοτικότθτα των 

προϊόντων ιδιωτικισ ετικζτασ (Ι.Ε.) ςυνεχίηει να εξαπλϊνεται ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. Σα εν 

λόγω προϊόντα αντιπροςωπεφουν ςιμερα τουλάχιςτον το 30% του ςυνόλου των προϊόντων 

που πωλοφνται ςε 15 χϊρεσ ΕΕ, το μεγαλφτερο αρικμό από ποτζ, ςφμφωνα με τθν ίδια 

εταιρεία. 

Οπωσ εμφαίνεται και από τον κατωτζρω πίνακα ςτθ Γερμανία τα προϊόντα 

ιδιωτικισ ετικζτασ αντιπροςωπεφουν ποςοςτό περίπου 44% του ςυνόλου των προϊόντων 

που πωλοφνται ςτθ χϊρα, ενϊ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο, θ Ελβετία ζρχεται πρϊτθ με 53%, 

ακολουκοφμενθ από τθ Μ. Βρεττανία  (45%). τθν άλλθ άκρθ τθσ κατάταξθσ βρίςκονται θ 

Ελλάδα, θ Ιταλία και θ Σουρκία.  

 

 

Πηγή: plma-international.com 

Β. Δπιζκόπηζη Αγοράς Η.Δ. Γερμανίας  

H ςυνολικι αξία τθσ αγοράσ ιδιωτικισ ετικζτασ ςτθ Γερμανία ανζρχεται ςε περίπου 

33,2 δισ δολ ΗΠΑ το 2013, ςφμφωνα με εκτιμιςεισ του Euromonitor. Σα προϊόντα ιδιωτικισ 

ετικζτασ διακζτουν ςιμερα ςτθν αγορά των τυποποιθμζνων τροφίμων ςυνολικό μερίδιο 

αγοράσ 34,0% και ςτακερό ετιςιο ποςοςτό αφξθςθσ +0,8% μεταξφ 2007 και 2013. Οι 

μεγαλφτερεσ υποκατθγορίεσ είναι : 

1. Σα επεξεργαςμζνα τρόφιμα που διατθροφνται ςε απλι ψφξθ και  

2. Σα γαλακτοκομικά. 

Από το 2008 ζωσ το 2013, πάνω από 11.000 κωδικοί προϊόντων ιδιωτικισ ετικζτασ 

ειςιχκθςαν ςτθ γερμανικι αγορά (Mintel GNPD, 2013).  

Σα προϊόντα αρτοποιίασ και τα γαλακτοκομικά ιταν οι  τομείσ με τισ περιςςότερεσ 

ειςαγωγζσ νζων προϊόντων.  
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Περίπου 440 γερμανικζσ ιδιωτικζσ ετικζτεσ, ειςιχκθςαν μζςω  νζων προϊόντων 

κατά τθν περίοδο 2008-2012, ςτισ παρακάτω αλυςίδεσ καταςτθμάτων με πρϊτθ τθν Aldi, 

ακολουκεί θ Lidl, και ςτθν τρίτθ κζςθ ο όμιλοσ REWE Markt (Mintel GNPD, 2013).  

υςκευαςμζνα τρόφιμα 

Παρά τθ ςτακερι οικονομία και τθν αφξθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ των καταναλωτϊν, 

ςτα προϊόντα ιδιωτικισ ετικζτασ θ γερμανικι αγορά ςυςκευαςμζνων τροφίμων φαίνεται να 

παραμζνει ςτάςιμθ τα τελευταία χρόνια. Θεωρείται κατόπιν αυτου ωσ μια ϊριμθ αγορά, 

αποτιμϊμενθ ςυνολικά ςτα 97,8 δισ. $. το 2012, με ανάπτυξθ που προζρχεται από τθν 

αφξθςθ τθσ τιμισ μονάδασ και όχι πλζον από αυξιςεισ του όγκου πωλιςεων (Euromonitor). 

 Η αγορά ςυςκευαςμζνων τροφίμων προβλζπεται ότι κα μειωκεί ςε αξία ςυνολικά 

κατά 5% μεταξφ των ετϊν 2012 και 2017. Επιςθμαίνεται ότι, ενϊ οι Γερμανοί καταναλωτζσ 

είναι γενικά προςανατολιςμζνοι ςτθν αγορά  οικονομικϊν προϊόντων, διαφαίνεται μια 

ςτροφι  τα τελευταία ζτθ για προϊόντα υψθλισ ποιότθτασ, κακοδθγοφμενθ από ζνα τμιμα 

του πλθκυςμοφ το οποίο μεγαλϊνει θλικιακά και ςυνεπϊσ ενδιαφζρεται περιςςότερο για 

υγιεινά, οργανικά και γενικά ποιοτικότερα προϊόντα (Euromonitor). Επιπλζον οι Γερμανοί 

καταναλωτζσ ευαιςκθτοποιοφνται, όλο και περιςςότερο ςτθν κατανάλωςθ 

βιολογικϊν/οργανικϊν προϊόντων, δείχνοντασ ενδιαφζρον για τθν αγορά τοπικϊν 

προϊόντων αλλά και  ανθςυχίεσ για τισ περιβαλλοντικζσ ι ανκρωπογενείσ επιπτϊςεισ από 

τθν παραγωγι τροφίμων. (Προϊόντα οργανικά ι δικαίου εμπορίου/fair trade). 

Κανάλια Διανομήσ 

Σα Discounters είναι ςτθν κορυφι των λιανικϊν πωλιςεων προϊόντων ιδιωτικισ 

ετικζτασ ςτθ Γερμανία, ακολουκοφμενα από τα hypermarkets και τα ςοφπερ μάρκετ. Και τα 

τρία αυτά κανάλια διανομισ παρουςίαςαν επιτυχία ςτθν ανάπτυξθ προϊόντων ιδιωτικισ 

ετικζτασ. Ωςτόςο, θ αγορά τα τελευταία ζτθ παρουςίαςε κάποιο κορεςμό επιβραδφνοντασ 

τθν περαιτζρω επζκταςι τουσ.   

Τποκατηγορίεσ προϊόντων ιδιωτικήσ ετικζτασ 

Οπωσ προανεφζρκθ, θ αγορά ιδιωτικισ ετικζτασ ςτθν αγορά τθσ Γερμανίασ 

εκτιμάται ςε περίπου 33,2 δισ $ το  2012, παρουςιάηοντασ μείωςθ ςε ςχζςθ με τα 33.5 δισ $ 

το 2009. Έκτοτε, ζχει μειωκεί ςτακερά, εν μζρει ωσ αποτζλεςμα του ζντονου ανταγωνιςμοφ 

των τιμϊν μεταξφ των εμπόρων λιανικισ πϊλθςθσ και του ενδιαφζροντοσ των 

καταναλωτϊν για επϊνυμα προϊόντα υψθλότερθσ ποιότθτασ. Σα  επεξεργαςμζνα τρόφιμα 

ςε απλι ψφξθ, τα  γαλακτοκομικά  και τα προϊόντα αρτοποιίασ ιταν οι μεγαλφτερεσ 

υποκατθγορίεσ μεταξφ των ιδιωτικϊν ετικετϊν.  
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Οι  πωλιςεισ ανιλκαν ςε 20,4 δισ $, ιτοι άνω του 60% τθσ αγοράσ ιδιωτικισ 

ετικζτασ το 2012. Σα επεξεργαςμζνα τρόφιμα ςε απλι ψφξθ εκτιμϊνται ςε 8,9 δισ $, 

ακολουκοφμενα από τα γαλακτοκομικά (7,1 δισ $), και τα προϊόντα αρτοποιίασ (4,4 δισ $). 

Μικρότερο μερίδιο τθσ αγοράσ κατείχαν τα ηυμαρικά (6 εκ. $).  

Οι γερμανικζσ ιδιωτικζσ ετικζτεσ απολαμβάνουν υψθλό βακμό δθμοτικότθτασ ςτθ 

χϊρα. Σο 2012, το μζςο μερίδιο αγοράσ των ιδιωτικϊν ετικετϊν ιταν κατά 29,1%, ελαφρά 

μεγαλφτερο  από 28,7% το 2007. Οι  ιδιωτικζσ ετικζτεσ ςε επεξεργαςμζνα τρόφιμα με απλι 

ψφξθ είχαν το υψθλότερο μερίδιο αγοράσ (68,7%), ακολουκοφμενεσ από εκείνεσ ςε 

κονςζρβεσ  (49,0%) και τα κατεψυγμζνα επεξεργαςμζνα τρόφιμα (38,4%), όπωσ φαίνεται 

ςτον ακόλουκο πίνακα. 

Οι 10 μεγαλφτεροι κλάδοι ιδιωτικήσ ετικζτασ ςε τρόφιμα, μζγεθοσ τησ αγοράσ το 2012 

Τποκατηγορία Μεγεθοσ αγοράσ (US$ εκ) 
Μερίδιο αγοράσ 

ςτο ςφνολο 
ομοειδϊν (%) 

Μζςοσ όροσ 
ετήςιασ αφξηςησ 

(%) 2007-2012 

Επεξεργαςμζνα 
τρόφιμα ςε απλή 

ψφξη 
8,875 68.7 0.7 

Γαλακτοκομικά 7,097 35.7 1.1 

Προϊόντα 
αρτοποιίασ 

4,39 21.5 0.0 

Επεξεργαςμζνα 
κατεψυγμζνα 

τρόφιμα 
3,103 38.4 0.7 

Κονςερβοποιημζνα 
τρόφιμα 

2,524 49.0 1.5 

Ηαχαρϊδη 1,74 15.0 -0.8 

Λίπη και ζλαια 1,623 38.9 0.8 

Ζτοιμα γεφματα 1,575 34.5 1.6 

Γλυκά και αλμυρά 
ςνακ 

1,021 38.7 7.0 

άλτςεσ και 
καρυκεφματα 

886 19.7 2.9 

Πηγή: Euromonitor, 2013 

 
 

Γ. Καινοηόμα – Νέα Προιόνηα  

Οι ιδιωτικζσ ετικζτεσ ςτθ γερμανικι αγορά ειςιγαγαν  ςτθν αγορά 11.078 νζουσ 

κωδικοφσ προϊόντων Ι.Ε. από το 2008 ζωσ το 2012. Ο αρικμόσ των προϊόντων που 

ειςάγονται ετθςίωσ αυξικθκε ςτακερά, αγγίηοντασ τα 3.536 το 2012. Η μζςθ εταιρεία 

ιδιωτικισ ετικζτασ ειςιγαγε ςχεδόν τθν περίοδο αυτι τρεισ φορζσ περιςςότερουσ κωδικοφσ 

προϊόντων από ό, τι θ αντίςτοιχθ επϊνυμθ. 
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Ο παρακάτω πίνακασ δείχνει ότι τα προϊόντα αρτοποιίασ, γαλακτοκομικϊν και  

καρυκευμάτων (ςάλτςεσ) ιταν οι υποτομείσ με τα περιςςότερα προϊόντα ιδιωτικισ ετικζτασ 

μεταξφ του 2008 και του 2012, που αντιπροςωπεφουν ςχεδόν το 40% του ςυνόλου. τα 

προϊόντα αρτοποιίασ προςτζκθκαν 1.525 νζα προϊόντα, ακολουκοφμενα από τα 

γαλακτοκομικά (1,343) και τισ ςάλτςεσ και καρυκεφματα (1.257).  

Πρϊτα 10 Συποποιημζνα τρόφιμα ιδιωτικήσ ετικζτασ -υποκατηγορίεσ ςτη Γερμανία  
2008-2012 

Τποτομζασ 
φνολο 

ειςαγομζνων 
νζων προϊόντων 

Νζα 
προϊόντα 
(κωδικοί) 

Νζεσ 
παραλλαγζσ 
υπαρχόντων 
προιόντων 

Λοιπζσ νζεσ 
κυκλοφορίεσ  

Αρτοποιία 1,525 535 798 192 

Γαλακτοκομικά 1,343 641 420 282 

άλτςεσ και 
καρυκεφματα 

1,257 595 473 189 

Επεξεργαςμζνο 
κρζασ, ψάρι και 

προϊόντα από αυγά 
1,236 462 608 166 

νακσ 900 438 312 150 

Ετοιμα Γεφματα 854 369 376 109 

Παγωτό και λοιπά 
επιδόρπια 

798 395 328 75 

Προϊόντα ςοκολάτασ 762 326 330 106 

υνοδευτικά 
φαγητοφ 

595 253 244 98 

Φροφτα και λαχανικά 471 168 236 67 

Πηγή: Mintel GNPD, 2013 
 

Οι κάτωκι υποκατθγορίεσ τυποποιθμζνων τροφίμων Ι.Ε. προζβθςαν ςε παρουςίαςθ 

νζων ποικιλιϊν προσ νζα προϊόντα. (Spinoff Ratio) ςε ςθμαντικά υψθλότερο βακμό από τισ 

επϊνυμεσ μάρκεσ ςε μια προςπάκεια διαρφοροποίθςθσ από τον εν λόγω ανταγωνιςμό.   

Πρϊτεσ 10 Τποκατηγορίεσ τυποποιημζνων τροφίμων Ι.Ε. με ςημαντική αναλογία 
νζων ποικιλιϊν προσ νζα προϊόντα. (Spinoff Ratio, 2008-2012) 

Τποτομζασ 
Ιδιωτική 
ετικζτα 

Επϊνυμη μάρκα 

Αρτοποιία 1.5 1.0 

Φροφτα και λαχανικά 1.4 0.7 

Επεξεργαςμζνο κρζασ, ψάρι και προϊόντα από 
αυγά 

1.3 1.2 

Γεφματα 1.0 0.7 

Προϊόντα ςοκολάτασ 1.0 0.9 

Παιδικζσ τροφζσ 1.0 0.6 

υνοδευτικά φαγητοφ  1.0 0.8 
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Όπωσ εμφαίνεται, θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των υποτομζων που παρατζκθκαν 

διακζτουν αναλογία νζων ποικιλιϊν / νζα προϊόντα (spin off ratio) (ςτα προιόντα Ι.Ε.) 1,05 

τθν ιδια ςτιγμι που οι επϊνυμεσ μάρκεσ παραμζνουν ςτο 0,79.  

Αυτό καταδυκνείει τθν ςτρατθγικι επζκταςθσ των προιόντων Ι.Ε. τθσ επζκταςθσ τθσ 

προςφοράσ τουσ κυρίωσ μζςω ςυςτθματικισ ειςαγωγισ νζων ποικιλιϊν/κωδικϊν των (ιδθ 

ςτο ράφι) νζων προϊόντων τουσ. Ωσ παράδειγμα αναφζρεται θ ειςαγωγι προιόντοσ 

(spread) τφπου HUMUS ςτθν αλυςίδα ALDI. Σο προιόν ειςιχκθ αρχικά ςτθν γνωςτι 

γευςτικι μορφι του (Natur) ενϊ ακολοφκθςαν 2 περαιτζρω ϋϋποικιλίεσ/ εκδόςεισ ϋϋ (Humus 

in Sorten: Α. Pikant & Β. Kürbis) για τθν κάλυψθ  περιςςότερων γευςτικϊν απαιτιςεων των 

Γερμανϊν καταναλωτϊν. 

Από το 2008 ζωσ το 2012, και κατόπιν ςθμαντικοφ ενδιαφζροντοσ τθσ κοινισ 

γνϊμθσ, οι ενδείξεισ για κζματα ποιότθτασ ςτισ Ι.Ε. γνϊριςαν μεγάλθ ανάπτυξθ και 

εξιδεικεφτθκαν. Οι ενδείξεισ π.χ. που αφοροφν μειωμζνα λιπαρά, π.χ. υποχϊρθςαν 

ςταδιακά κατά 6,0 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ, από 10,2% ςε 4,2%.  Με τον τρόπο αυτό  ποςοςτό 

περ. 8,7% των νεοειςαχκζντων προιόντων Ι.Ε. ςτθν Γερμανία το 2013 διακζτουν ςιμερα 

ανάλογεσ ενδείξεισ.   

Δ. Θέμαηα εηικέηας, όγκοσ προιόνηος  και ηετνικές μάρκεηιγκ για προιόνηα Η.Δ.   

 

Σόςο οι ιδιωτικζσ ετικζτεσ, όςο και τα επϊνυμα προϊόντα δίνουν πλζον μεγαλφτερθ 

ζμφαςθ ςε κζματα Τγιεινισ διατροφισ και Ευεξίασ (Νatur - Wellness) ςτα προϊόντα τουσ, 

αρχικά ωσ απάντθςθ ςτθ δθμογραφικι μετατόπιςθ τθσ Γερμανίασ προσ ζναν ολοζνα και 

περιςςότερο γθράςκοντα πλθκυςμό που τα επιηθτεί.  

Ο παρακάτω πίνακασ παρακζτει τισ πλζον δθμοφιλείσ ενδείξεισ ςτθν ετικζτα των 

προιόντων Ι.Ε. με πρϊτθ δθμοφιλζςτερθ τθν ζνδειξθ Βιολογικό / Οργανικό ακολουκοφμενθ 

από τα προϊόντα χωρίσ πρόςκετα /ςυντθρθτικά (8,5%) αλλά και premium Quality (7,6%). 

ημαντικότερεσ ενδείξεισ ετικζτασ ςε τυποποιημζνα τρόφιμα ιδιωτικήσ ετικζτασ ςτη Γερμανία 
2008-2012 

Ενδειξη ςτην ετικζτα φνολο Ενδείξεισ ωσ % επι του υνόλου 

Βιολογικά / Οργανικά 1,409 12.7 

Χωρίσ πρόςθετα / χωρισ ςυντηρητικά 939 8.5 

Premium  -  Αϋκατηγορίασ 841 7.6 

Κατάλληλο για φοφρνο μικροκυμάτων 684 6.2 

Χαμηλά ή 0%  λιπαρά 508 4.6 

Χαμηλά ςε ή χωρίσ αλλεργιογόνεσ ουςίεσ 420 3.8 

Εποχιακά  342 3.1 

Παγωτό και επιδόρπια 0.8 0.9 

άλτςεσ και καρυκεφματα 0.8 0.6 

νακσ 0.7 0.5 

Μ.Ο.  1,05 0,79 

Source: Mintel GNPD, 2013.                                                                                 

Spinoff Ratio : Αναλογία 1,5 Ι.Ε. ςτον τομζα αρτοποιίασ ςημαίνει ότι για κάθε ειςαγωγή νζου προιόντοσ ςτο ράφι 
υπήρξαν ταυτόχρονα 1,5 νζεσ παραλλαγζσ αυτοφ.  
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Φιλικό ςτον χρήςτη  341 3.1 

Οικονομικότερα 307 2.8 

Χωρίσ γλουτζνη 303 2.7 

Source: Mintel GNPD, 2013 

 

Οςον αφορά τα φυςικά χαρακτθριςτικά τουσ, τα προϊόντα ιδιωτικισ ετικζτασ 

ιταν κατά μζςο όρο, 30% μεγαλφτερα ςε βάροσ και 50% μεγαλφτερα ςε όγκο από 

ότι τα αντίςτοιχα επϊνυμα. Σα προϊόντα ηαχαροπλαςτικισ (ςοκολάτεσ, γλυκά ςνακ 

κλπ) τα (υποεξζταςθ) ζτθ ιταν κατα 50% βαρφτερα από τα επϊνυμα. Με βάςθ τον 

όγκο, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και οι παιδικζσ τροφζσ  είχαν επίςθσ περίπου 

διπλάςιο όγκο.  

Συποποιημζνα τρόφιμα ιδιωτικήσ ετικζτασ (Γερμανία) ςε αναλογία βάρουσ και όγκου 
ςε ςφγκριςη με ομοειδή επϊνυμα. 2008-2012 

Τποτομζασ Βάροσ Όγκοσ 

Γλυκαντικά 1.8 - 

Προϊόντα ςοκολατοποιίασ 1.5 - 

νακσ 1.5 - 

Ηαχαρϊδη/μαςτίχεσ 1.5 - 

Αλείμματα γλυκιάσ γεφςησ 1.4 - 

άλτςεσ 1.4 1.0 

Δημητριακά πρωινοφ 1.3 - 

Γαλακτοκομικά 1.3 2.0 

Παιδικζσ τροφζσ 1.3 2.5 

Προϊόντα αρτοποιίασ 1.3 - 

υνοδευτικά φαγητοφ  1.3 - 

Επιδόρπια και παγωτό 1.2 1.0 

οφπεσ 1.1 1.0 

Φροφτα και λαχανικά 1.1 - 

Γεφματα 1.0 - 

Παραςκευαςμζνο ψάρι, 
κρζασ  egg products 

1.0 - 

* Αναλογία βάρουσ και όγκου = Ο  λόγοσ του βάρουσ ή του όγκου των προιόντων ιδιωτικήσ ετικζτασ ϊσ προσ το μζςο 
βάροσ ή τον όγκο τησ επϊνυμησ ετικζτασ. Για παράδειγμα, μια αναλογία του 1.5 για ςνακ ςημαίνει ότι το μζςο βάροσ 
των προϊόντων ιδιωτικήσ ετικζτασ ςνακ, ήταν 1,5 φορζσ μεγαλφτερο από εκείνα των επωνφμων ςνακ. 

Source: Mintel GNPD, 2013 

 

Tα ανωτζρω, αποδίδονται απο ειδικοφσ του τομζα ςτισ εξισ πρακτικζσ 
Μάρκετινγκ:  

1. Σθσ πρακτικισ τθσ προςφοράσ διαφόρων προιόντων ςε ςυνδυαςμζνθ 
ςυςκευαςία του ενόσ (product bundling) (π.χ. ςάλτςεσ) αλλά και  

2. Σθν πρακτικισ πωλιςεων ςυςκευαςιϊν μεγαλυτζρου μεγζκουσ (Bulk 
sizing) ςυγκριτικά με τα επϊνυμα προιόντα (π.χ. δθμθτριακά). 



9 
 

τόχοσ των ανωτζρω πρακτικϊν είναι θ διαφοροποίθςθ ςε ςχζςθ με το 
επϊνυμο προϊόν και θ εμπζδωςθ του ςτθν καταναλωτικι ςυνείδθςθ ϊσ 
εναλλακτικοφ προιόντοσ καλφτερθσ ποιότθτασ, ποςότθτασ και βζβαια τιμισ.  

  

Δ. Αλσζίδες διακίνηζης Προιόνηων Η. Δ. Σηην Γερμανία  2008-2012 

 

Οι εταιρείεσ Aldi, Lidl, και REWE ιταν οι ςθμαντικότερεσ ςτθν  παρουςίαςθ 
προϊόντων ιδιωτικισ ετικζτασ ςτθ Γερμανία κατά τθν περίοδο 2008-2012, 
αγγίηοντασ ςυνολικά τουσ 6.000 κωδικοφσ. χεδόν όλα τα ανωτζρω προϊόντα 
ιδιωτικισ ετικζτασ διακινικθκαν από τισ ίδιεσ μεγάλεσ αλυςίδεσ ςουπερ μάρκετ που 
διακζτουν εκτεταμζνα δίκτυα διανομισ. 

Από τισ παραπάνω εταιρείεσ λίγεσ διζκεταν αναλογία (spinoff ratio) που να 
ξεπερνά το  1,0, όπωσ φαίνεται  από τον κατωτζρω πίνακα. Αυτό καταδυκνείει τθν νζα 
τάςθ των γερμανικϊν διακινθτϊν προιόντων ιδιωτικισ ετικζτασ ςτθν ανάπτυξθ 
εντελϊσ νζων προϊόντων ζναντι  τθσ επζκταςθσ τθσ γκάμασ των ιδθ υπαρχόντων.  

 

Οι 10  μεγαλφτερεσ αλυςίδεσ διακίνηςησ προϊόντων ιδιωτικήσ ετικζτασ  
ςτη γερμανία 2008-2012. 

Εταιρεια Νζα Προιόντα Ι.Ε. 
Αναλογία νζων 

ποικιλιϊν ωσ προσ 
νζα προϊόντα  

Ποςοςτό των οποίων 
κατεψυγμζνα (%) 

Aldi 2,786 1.0 28.3 

Lidl 1,706 1.0 42.1 

REWE Markt 1,531 0.7 37.7 

NORMA 903 0.9 36.8 

Edeka 795 1.1 55.2 

Real 631 0.8 48.8 

Netto Marken-
Discount 

488 0.5 50.0 

Bofrost 348 4.7 98.9 

Rossmann 196 0.6 1.0 

Alnatura 124 1.9 25.0 

Source: Mintel GNPD, 2013. 

*Spinoff ratio = αναλογία νζων ποικιλιϊν ςε νζα προϊόντα 

Π.Χ. αναλογία  1.1 για το Edeka ςημαίνει ότι υπήρχαν 1.1 νζεσ ποικιλίεσ για κάθε νζο 
προϊόν. 

 
i. Aldi 

Σο Aldi είναι το μεγαλφτερο εκπτωτικό (discount) ουπερ-μάρκετ  τθσ 
Γερμανίασ με ςχεδόν 4.300 καταςτιματα ςε όλθ τθν χϊρα και 32.6 δισ πωλιςεισ 
το 2012. Η εταιρεία διακζτει μερίδιο 13,6% ςτθν αγορά του λιανικοφ εμπορίου 
τροφίμων το 2012 ενϊ ποςοςτό 95% των πωλιςεϊν τθσ προιλκε από τα προϊόντα 
ιδιωτικισ ετικζτασ ςφμφωνα με το Euro Monitor.  

 Η εταιρεία Aldi λάνςαρε 2.800 νζα προϊόντα μεταξφ των ετϊν 2008-
2012, τα περιςςότερα μεταξφ όλων των υπολοίπων discounters με ζμφαςθ ςτα 
ςυςκευαςμζνα τρόφιμα. Όπωσ φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα οι υπο-τομείσ 
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με τα περιςςότερα προϊόντα ιταν: Αρτοποιία, ςάλτςεσ και καρυκεφματα. 
Κορυφαία ςειρά προϊόντων αναδείχκθκαν τα ϋϋΡremiumϋϋ θ ςιμανςθ των οποίων 
αφορά το 7,5% του ςυνόλου των διακινοφμενων προϊόντων τθσ Aldi. 

 

10 ςημαντικότεροι υποτομείσ τροφίμων ςε ειςαγωγή νζων προϊόντων 
 ςτην αλυςίδα  Aldi, 2008-2012 

Τποτομζασ Νζα Προιόντα Ι.Ε. 

Αναλογία νζων 
ποικιλιϊν ωσ 

προσ νζα 
προϊόντα  

Ποςοςτό των 
οποίων 

κατεψυγμζνα (%) 

Προϊόντα αρτοποίιασ 427 1.5 4.4 

άλτςεσ 417 1.0 1.9 

Προϊόντα 
επεξεργαςμζνα ψαριοφ, 

κρζατοσ 
330 1.3 53.6 

Γαλακτοκομικά 259 0.7 83.0 

Προϊόντα 
ςοκολατοποίιασ 

249 1.4 0.4 

νακσ 213 0.6 11.7 

Επιδορπια και παγωτό 192 0.9 70.8 

Γευματα 181 0.9 59.7 

υνοδευτικά  141 1.6 33.3 

Ηαχαρϊδη και ομοειδή  93 0.3 0.0 

Πηγή: Mintel GNPD, 2013. 

 
 ii)Lidl 

Η εταιρεία Lidl είναι το γερμανικό εκπτωτικό discount οφπερ-μάρκετ με ςυνολικζσ 
πωλιςεισ 22,4 δισ $  το 2012 και 3.310 ςθμεία πϊλθςθσ. Η εταιρεία ζχει εκτεταμζνθ ςειρά 
Ι.Ε. προϊόντων ενϊ προτιμά ςτρατθγικι χαμθλϊν τιμϊν προκειμζνου να ανταγωνιςτεί τα  
λοιπά Discounters και ειδικότερα το Aldi. Ανάμεςα ςτισ κορυφαίεσ μάρκεσ Ι.Ε. τθσ Lidl 
περιλαμβάνονται προϊόντα με τθν επωνυμία Deluxe, McΚennedy, American Way, και 
Linessa Vital & Active. 

Η εταιρεία λάνςαρε 1.706 νζα προϊόντα από το 2008 ζωσ το 2012. Όπωσ 
καταγράφεται ςτον κατωτζρω πίνακα,  οι υπο-τομείσ με τα περιςςότερα προϊόντα είναι τα 
γαλακτοκομικά, τα προϊόντα αρτοποιίασ, οι ςάλτςεσ και τα καρυκεφματα. Σα προϊόντα  
Premium ιταν ςτθν κορυφι με ποςοςτό  13,0% επί των προϊόντων ιδιωτικισ ετικζτασ του 
Lidl.  

 

10 ςημαντικότεροι υποτομείσ τροφίμων ςε ειςαγωγή νζων προϊόντων  
την αλυςίδα Lidl, 2008-2012 

Τποτομζασ 
Νζα 

Προιόντα Ι.Ε. 

Αναλογία νζων 
ποικιλιϊν ωσ προσ 

νζα προϊόντα  

Ποςοςτό των 
οποίων 

κατεψυγμζνα (%) 

Γαλακτοκομικά 246 0.7 95.1 

Αρτοποιία 224 1.2 13.4 

άλτςεσ και καρυκεφματα 186 1.0 4.8 
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ΠροΙόντα επεξεργαςμζνα ψαριοφ, η 
κρζατοσ 

183 2.1 83.1 

νακσ 157 1.2 17.8 

Ετοιμα μικρογεφματα  135 1.0 66.7 

Επιδορπια και παγωτό 129 0.9 80.6 

Προϊόντα ςοκολατοποίιασ 107 1.6 0.0 

υνοδευτικά φαγητοφ  97 1.1 26.8 

Αλείμματα γλυκιάσ γεφςησ 56 0.3 0.0 

Πηγή: Mintel GNPD, 2013. 

 
iii)REWE 
    Η αλυςίδα ςοφπερ μάρκετ REWE διακζτει κφκλο εργαςιϊν 33.1 δισ $ το 2012 και πάνω 
από 6.000 ςθμεία πϊλθςθσ. Η εταιρεία ςυνδζεται επίςθσ ςτενά με τα προϊόντα ιδιωτικισ 
ετικζτασ τα οποία αντιπροςωπεφουν το 20% των ςυνολικϊν πωλιςεϊν τθσ. Οι κορυφαίεσ 
μάρκεσ REWE περιλαμβάνουν το γενικό εμπορικό ςιμα τθσ, Rewe, REWE Bio (βιολογικά 
τρόφιμα), και REWE Feine Welt (premium). 
     Η εταιρεία λανςάριςε πάνω από 1.500 προϊόντα μεταξφ 2008 και 2012. Οι τομείσ με τα 
περιςςότερα προϊόντα ιδιωτικισ ετικζτασ είναι αρτοποιία, ςάλτςεσ και καρυκεφματα, 
γαλακτοκομικά κλπ. Σα προϊόντα REWE δίνουν ζμφαςθ ςτθν προςταςία τθσ υγείασ, με τα 
βιολογικά να αποτελοφν το 15,5% των εν λόγω προϊόντων ιδιωτικισ ετικζτασ. 
 

10 ςημαντικότεροι υποτομείσ τροφίμων ςε ειςαγωγή νζων προϊόντων ςτην αλυςίδα  
Rewe, 2008-2012 

Τποτομζασ 
Νζα Προιόντα 

Ι.Ε. 

Αναλογία νζων 
ποικιλιϊν ωσ 

προσ νζα 
προϊόντα 

Ποςοςτό των 
οποίων 

κατεψυγμζνα (%) 

Αρτοποιία 211 1.5 9.5 

άλτςεσ και καρυκεφματα  186 0.6 10.8 

Γαλακτοκομικά 169 0.4 87.0 

ΠροΙόντα επεξεργαςμζνα 
ψαριοφ, κρζατοσ 

157 1.0 77.1 

Προϊόντα ςοκολατοποίιασ 132 0.8 0.0 

Επιδορπια και παγωτό 123 0.6 77.2 

Ετοιμα μικρογευματα  104 0.8 67.3 

υνοδευτικά  97 0.6 40.2 

νακσ 86 0.4 11.6 

Φροφτα και λαχανικά 70 1.2 41.4 

Source: Mintel GNPD, 2013. 

  

Ε. Σσμπεράζμαηα - Τάζεις ζηη γερμανική αγορά 

 

   Η ανάπτυξθ των εμπορικϊν ςθμάτων Ι.Ε. ζχει αυξθκεί δραματικά τα τελευταία 

χρόνια. Σο μερίδιο αγοράσ τουσ ζχει φτάςει ςε ζνα επίπεδο ανω του 30% του ςυνόλου των 

διακινουμζνων καταναλωτικϊν αγακϊν, μθ περιοριηόμενο μάλιςτα ςτα τρόφιμα. Με τθν 
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αφξθςθ του μεριδίου αγοράσ, ανάλογα αυξάνεται και θ ςθμαςία των ςθμάτων Ι.Ε. ζχει, 

ϊςτε να ζχουν γίνει ζνα ςθμαντικό εργαλείο του μάρκετιγκ των εμπορικϊν επιχειριςεων. 

τόχοσ των επιχειριςεων αυτϊν είναι θ βελτίωςθ τθσ εικόνασ τθσ εταιρείασ, θ αφξθςθ 

τθσ εμπιςτοςφνθσ των πελατϊν και βζβαια θ βελτίωςθ τθσ κερδοφορίασ. Μζςω τθσ 

περαιτζρω βελτίωςθσ και διαχείριςθσ των προιόντων Ι.Ε αλλά και τθσ ποιότθτασ των 

προϊόντων οι εταιρείεσ λιανικισ ζχουν τθ δυνατότθτα να βελτιϊςουν ςθμαντικά τθν 

αποδοχι των εν λόγω εμπορικϊν ςθμάτων Ι.Ε. από τουσ καταναλωτζσ.  

Για τουσ τελευταίουσ, τα εμπορικά ςιματα είναι ωσ εκ τοφτου δεν είναι πλζον για 

«φκθνά» προϊόντα χωρίσ ποιοτικά πρότυπα, αλλά προϊόντα με άριςτθ ςχζςθ τιμισ-

απόδοςθσ. 

Σα προϊόντα ιδιωτικισ ετικζτασ διατθροφν υψθλά μερίδια αγοράσ ςτθν αγορά 

ςυςκευαςμζνων τροφίμων τθσ Γερμανίασ ενϊ κα γνωρίςουν - περιοριςμζνθ – επζκταςθ τα 

επόμενα χρόνια, εξαιτίασ του μεγάλου ανταγωνιςμοφ τιμϊν, κυρίωσ μεταξφ των επωνφμων 

εταιρειϊν μζςω των μεγάλων αλυςίδων λιανικισ (ςοφπερ Μάρκετ). τόχοσ παραμζνει θ 

προςφορά ανταγωνιςτικϊν τιμϊν, αλλά  και θ επιδίωξθ εδραίωςθσ προςτικζμενθσ αξίασ 

ςτα προϊόντα τουσ με ενίςχυςθ τθσ φιμθσ τθσ εμπορικισ ονομαςίασ τουσ. 

Οι ιδιωτικζσ ετικζτεσ τθσ Γερμανίασ δίνουν ζμφαςθ ςτθν καινοτομία, με τθ μορφι τθσ 

ειςαγωγισ ολοζνα και νζων προϊόντων (αφινοντασ κατα μζροσ τισ παραλλαγζσ 

υπαρχόντων-spin-offs), κακϊσ αυτόσ επιλζγεται ϊσ ο καλφτεροσ τρόποσ διαφοροποίθςθσ 

από τον ανταγωνιςμό. 

τθ Γερμανία υπάρχει ολοζνα και αυξανόμενο ενδιαφζρον για κζματα υγείασ και 

ευεξίασ, κυρίωσ λόγω τθσ γιρανςθσ του πλθκυςμοφ, αλλά  και τθσ αυξανόμενθσ 

ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν προσ τθν υγιεινότερθ διατροφι. Επίςθσ πολφ μεγάλθ 

δθμόςια ςυηιτθςθ ζχει ανοίξει ςτθν χϊρα και ςτθν ΒΡ-Β ςχετικά με το δίκαιο/κεμιτό  

εμπόριο, τθν εκμετάλευςθ εργαηομζνων, παιδιϊν, τισ απάνκρωπεσ ςυνκικεσ εργαςίασ, 

αυξάνοντασ τθν δοτικότθτα του Γερμανοφ καταναλωτι ςτο να δεχκεί ι να απορρίψει 

προιόντα για τα οποία υπάρχει ανάλογθ υποψία. κλπ. Πρόςφατα θ μεγάλθ Γερμανικι 

αλυςίδα Tchibo παρουςίαςε και προωκεί καφζ με ςιμα ποιότθτοσ από τον Οργανιςμό FLO-

CERT  που εξαςφαλίηει ότι ο τρόποσ παραγωγισ και εμπορίου του καφζ είναι ςφμφωνοσ με 

τουσ κανόνεσ του εμπορικοφ δικαίου.  

Σόςο οι ιδιωτικζσ ετικζτεσ, όςο και τα επϊνυμα προϊόντα ςτοχεφουν και τθν εν 

λόγω αγορά με τθν αφξθςθ τθσ προςφοράσ των προϊόντων που αφοροφν τθν 

υγεία,καλλωπιςμό κλπ , τθν περαιτζρω ειδίκευςθ ςτα βιολογικά, ςτα χωρίσ πρόςκετα / 

ςυντθρθτικά, και ςτα προϊόντα με  λίγθ ι κακόλου ηάχαρθ ι χωρίσ γλουτζνθ. 

Η Γερμανία διακζτει ιςχυρι κουλτοφρα ςτα προϊόντα ιδιωτικισ ετικζτασ. τθ Γερμανία 

τα εκπτωτικά καταςτιματα (Discounters) αναλογοφν τα 2/3 των πωλιςεων όλων των 

προϊόντων Ι.Ε.  

Οι επικρατοφςεσ τάςεισ είναι μικτζσ και κακορίηονται από τα διαφοροποιθμζνα 

εμπορικά πλάνα τθσ κάκε αλυςίδασ. Κακϊσ ολοζνα και περιςςότερεσ εκπτωτικζσ αλυςίδεσ 

όπωσ  Aldi, Lidl, Netto, Penny και Norma, αρχίηουν να προςφζρουν περιςςότερα επϊνυμα 

προϊόντα, θ υπάρχουςα κατάςταςθ αναμζνεται ςταδιακά να αλλάξει. Σο Aldi Süd, για 

παράδειγμα, αυξάνει τον αρικμό των επϊνυμων προϊόντων, ενϊ ταυτόχρονα θ εκπτωτικι 

αλυςίδα Penny, μζλοσ του ομίλου REWE, ζχει προβεί ςε ενοποίθςθ τθσ ιδιωτικισ ετικζτασ 

τθσ, κάτω από ζνα εμπορικό ςιμα για να κάνει χϊρο ςτα ράφια τθσ για τθν ειςαγωγι 
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περιςςότερων επϊνυμων προϊόντων. Από τθν άλλθ άλλεσ αλυςίδεσ λιανικισ πϊλθςθσ  

όπωσ θ  Edeka ι το METRO, επεκτείνουν τθν γκάμμα προιόντων ιδιωτικισ ετικζτασ.  

Σα προϊόντα ιδιωτικισ ετικζτασ αφξθςαν το μερίδιο τουσ από 0,3 μονάδεσ, ςτο 34,3%, 

ενϊ ςτον τομζα των τροφίμων τα προϊόντα ιδιωτικισ ετικζτασ αυξικθκαν κατά 0,4 

ποςοςτιαίεσ μονάδεσ (36,1%) και ςτον τομζα μθ-τροφίμων (Non-food) υποχϊρθςε κατά 0,2 

μονάδεσ. τόχοσ των εταιρειϊν που παραςκευάηουν / διακινοφν προιόντα Ι.Ε. είναι θ 

βελτίωςθ τθσ εμπορικισ εικόνασ (image) των εν λόγω προιόντων και θ ςυνακόλουκθ 

προςτικζμενθ αξία που αυτι θ εικόνα κα επιφζρει. Παράλλθλα οι διακίνθτζσ των εν λόγω 

προιόντων (οι εκπτωτικζσ αλυςίδεσ ) προςπακοφν από τθν πλευρά τουσ να τονίηουν τθν 

εταιρικι ςτρατθγικι τουσ να βρίςκονται ςτθν κορυφι τθσ ποιότθτασ, - όπωσ εκτιμά  θ 

εταιρεία  ερευνϊν Stiftung Warentest – διαςκεδάηοντασ ζτςι τισ καταναλωτικζσ αμφιβολίεσ 

για τθν ποιότθτα των εν λόγω προιόντων.  

τθν δθμόςια ςυηιτθςθ που υπάρχει εδϊ και μερικά χρόνια ςτθν Γερμανία ςχετικά με 

τα προιόντα Ι.Ε. - ι no name ςφμφωνα με κάποιουσ δθμοςιογράφουσ του κλαδικοφ τφπου - 

πραγματοποιοφνται ςυχνά ζρευνεσ για το ποιά εταιρεία καταςκευάηει τι με ςτόχο τθν 

καλφτερθ ενθμζρωςθ του καταναλωτικοφ κοινοφ. Χαρακτθριςτικά αναφζρεται θ κάτωκι 

ενθμερωμζνθ ιςτοςελίδα – θ ςυγγραφζασ τθσ οποίασ - ανανεϊνει τθν ζρευνα και εκδίδει 

βιβλίο για το κζμα αυτό:  

http://www.randomhouse.de/leseprobe/Welche-Marke-steckt-dahinter-Neues-vom-

Markendetektiv/leseprobe_9783641034412.pdf ςτθν οποία πραγματοποιείται  

δειγματολθψία παςίγνωςτων προιόντων Ι.Ε. και επωνφμων, αναηθτοφνται  ενϊ 

καταγράφεται θ διαφορά ςτισ τιμζσ που πολλζσ φορζσ είναι εντυπωςιακι (απο -30% - 70%). 
 

Ζ. Προοπηικές-Γσναηόηηηες προιόνηων Η.Δ. και Δλληνικής προέλεσζης ζηην 

Γερμανική αγορά. 

 

Σα προϊόντα ιδιωτικισ ετικζτασ τθσ Γερμανίασ επικεντρϊνονται ςτθν καινοτομία 

επιδιϊκοντασ ταυτόχρονα τθν ανάπτυξθ ολοζνα και νεοτζρων προϊόντων με ςτόχο τθν 

ανταγωνιςτικότθτα, τθν κάλυψθ ι δθμιουργία νζων αναγκϊν ςτο καταναλωτικό κοινό  και 

τθν διαφοροποίθςθ ςε κζματα τιμισ. Σαυτόχρονα, προςκζτουν μεγαλφτερθ αξία ςτα 

προϊόντα αυτά μζςω ποικιλιϊν / παραλλαγϊν ενϊ επεκτείνονται ςε νζουσ υποτομείσ. Ωσ εκ 

τοφτου, τα προιόντα Ι.Ε. απαιτοφν μία αυξανόμενθ προςοχι εκ μζρουσ νζων και 

καινοτόμων εταιρειϊν και ενϊ πικανόν εμπεριζχεται εδϊ και μία ευκαιρία ςτουσ 

παραγωγοφσ τυποποιθμζνων τροφίμων τθσ Ελλάδοσ. Η δομι του λιανεμπορίου ςτθ 

Γερμανία, ςε ςυνδυαςμό με το γεγονόσ ότι το γερμανικό καταναλωτικό κοινό είναι πολφ 

«ευαίςκθτο» ςε κζματα τιμισ, ζχει ωσ ςυνζπεια κάποια ελλθνικά προϊόντα (ελαιόλαδο) 

υψθλισ τιμισ είτε να μθ βρίςκουν τθ κζςθ τουσ ςτα ράφια των ςοφπερ μάρκετ είτε να 

τοποκετοφνται αρχικά ωσ επϊνυμα και ςτθ ςυνζχεια αναγκαςτικά ωσ προϊόντα ιδιωτικισ 

ετικζτασ. Αυτό δεν ςθμαίνει αναγκαςτικά ότι θ ελλθνικι παραγωγι δεν δφναται να καλφψει 

και τισ ανάγκεσ τθσ ιδιωτικισ ετικζτασ με προιόντα που δεν βρίςκονται ςτο άνω όριο τθσ 

τιμισ πϊλθςθσ και τθσ αντίςτοιχθσ ποιότθτασ.  Η εμπειρία και θ τεχνογνωςία των ελλθνικϊν 

παραγωγϊν τυποποιθμζνων τροφίμων ςτισ δθμιουργία  υγιεινϊν επιλογϊν μπορεί να βρει 

πεδίο εφαρμογισ ςτθν αγορά Ι.Ε. τθσ Γερμανίασ. Η Γερμανικι αγορά είναι ελπιδοφόρα 

λόγω του γθράςκοντοσ πλθκυςμοφ τθσ που όμωσ διακζτει υψθλό ειςόδθμα προσ 

κατανάλωςθ και εκτιμά ολοζνα και περιςςότερο τθν υγιεινι διατροφι. Η περιβαλλοντικι 

http://www.randomhouse.de/leseprobe/Welche-Marke-steckt-dahinter-Neues-vom-Markendetektiv/leseprobe_9783641034412.pdf
http://www.randomhouse.de/leseprobe/Welche-Marke-steckt-dahinter-Neues-vom-Markendetektiv/leseprobe_9783641034412.pdf
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βιωςιμότθτα αλλά και το δίκαιο εμπόριο αποτελοφν, επίςθσ, μια ςθμαντικι τάςθ των 

γερμανϊν καταναλωτϊν. Οι ζλλθνεσ  παραγωγοί μποροφν κατόπιν αυτϊν να αξιοποιιςουν 

τισ δυνάμεισ τουσ και να αναταποκρικοφν ςτθ γερμανικι ηιτθςθ και για προϊόντα ιδιωτικισ 

ετικζτασ.  

 

 

 


