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Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ/ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

Α.1. Περιγραφή κλάδου-Γενικά χαρακτηριστικά 

       Με βάση το Άρθρο 2(1) του Κανονισμού 1223/2009 της ΕΕ για τα 

καλλυντικά (Cosmetic Regulation), ως «καλλυντικό προϊόν» νοείται «κάθε 

ουσία ή μείγμα που προορίζεται να έλθει σε επαφή με εξωτερικά μέρη του 

ανθρώπινου σώματος […] ή με τα δόντια και τους βλεννογόνους της στοματικής 

κοιλότητας, με αποκλειστικό ή κύριο σκοπό τον καθαρισμό τους, τον 

αρωματισμό τους, τη μεταβολή της εμφάνισής τους, την προστασία τους, τη 

διατήρησή τους σε καλή κατάσταση ή τη διόρθωση των σωματικών οσμών». 

      Επιπλέον, στο προοίμιο (εισαγωγική διάταξη 7) του Κανονισμού ορίζεται 

ότι: Η εκτίμηση με βάση την οποία αποφασίζεται εάν ένα προϊόν είναι 

καλλυντικό προϊόν πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη όλα 

τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Στα καλλυντικά μπορούν να 

περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: κρέμες, γαλακτώματα, λοσιόν, γέλες 

και λάδια για το δέρμα, μάσκες ομορφιάς, χρωματισμένες βάσεις (υγρά, πάστες, 

πούδρες), πούδρες για το μακιγιάζ, πούδρες για χρήση μετά το λουτρό, πούδρες 

για την υγιεινή του σώματος, σαπούνια για το μπάνιο, αποσμητικά σαπούνια, 

αρώματα, κολόνιες και ύδωρ Κολωνίας, παρασκευάσματα για το μπάνιο και το 

ντους (άλατα, αφροί, λάδια, γέλες), αποτριχωτικά, αποσμητικά και 

αντιιδρωτικά, χρωστικές μαλλιών, προϊόντα για το κατσάρωμα, το ίσιωμα και 

τη στερέωση των μαλλιών, προϊόντα για τη διευθέτηση των μαλλιών 

(φορμάρισμα), προϊόντα καθαρισμού των μαλλιών (λοσιόν, σκόνες, 

σαμπουάν), προϊόντα συντήρησης των μαλλιών (λοσιόν, κρέμες, λάδια), 

προϊόντα για την κόμμωση (λοσιόν, λάκ, μπριγιαντίνες), προϊόντα ξυρίσματος 

(κρέμες, αφροί, λοσιόν), προϊόντα για το μακιγιάζ και προϊόντα για την 

αφαίρεση του μακιγιάζ (ντεμακιγιάζ), προϊόντα προοριζόμενα να 

χρησιμοποιηθούν στα χείλη, προϊόντα για την περιποίηση των δοντιών και του 

στόματος, προϊόντα για την περιποίηση και το βάψιμο των νυχιών, προϊόντα για 

την περιποίηση των ευαίσθητων περιοχών του σώματος, εξωτερικής χρήσης, 

προϊόντα αντιηλιακά, προϊόντα για μαύρισμα χωρίς ήλιο, προϊόντα για τη 

λεύκανση του δέρματος και προϊόντα αντιρυτιδικά. 
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       Στις ΗΠΑ, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) που εποπτεύει τον 

κλάδο των καλλυντικών, ορίζει τα καλλυντικά ως «ουσίες προοριζόμενες να 

εφαρμοσθούν στο ανθρώπινο σώμα ώστε να καθαρίσουν, να ομορφύνουν ή να 

αλλάξουν την όψη-εμφάνιση, χωρίς να επηρεάσουν την δομή του σώματος ή 

τις λειτουργίες αυτού.» 

      Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα προϊόν μπορεί να ορίζεται ως καλλυντικό 

εντός ΕΕ αλλά όχι στις ΗΠΑ ή αλλού. Η παρούσα έρευνα αγοράς υιοθετεί τον 

προαναφερθέντα ορισμό του Κανονισμού 1223/2009 της ΕΕ για τα καλλυντικά 

προϊόντα. O όρος «καλλυντικά» αποδίδεται στα σλοβενικά ως “kozmetika”.  

      (Πηγές: https://www.sgs.com/en/news/2018/04/what-is-a-cosmetic-

product, https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmetics και https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32009R122)   

      Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας αγοράς, εξετάζονται 18 κατηγορίες 

καλλυντικών βάσει των κατωτέρω 6-ψήφιων κωδικών της συνδυασμένης 

ονοματολογίας: 

1. Αρώματα και κολόνιες (330300) 

2. Είδη μακιγιάζ για τα χείλη (330410) 

3. Είδη μακιγιάζ για τα μάτια (330420) 

4. Είδη μανικιούρ-πεντικιούρ (330430) 

5. Πούδρες (330491) 

6. Αντηλιακά (330499) 

7. Σαμπουάν (330510) 

8. Είδη για μόνιμο φορμάρισμα μαλλιών (330520) 

9. Λακ μαλλιών (330530) 

10. Οδοντόκρεμες (330610) 

11. Οδοντικά νήματα (330620) 

12. Στοματικά διαλύματα (330690) 

13. Προϊόντα ξυρίσματος (330710) 

14. Αποσμητικά και αντιιδρωτικά (330720) 

15. Αρωματικά άλατα και προϊόντα λουτρού (330730) 

16. Αρωματικά – αποσμητικά χώρου (330749) 

17. Σαπούνια (340111) 

18. Υγρά σαπούνια (340130)  

https://www.sgs.com/en/news/2018/04/what-is-a-cosmetic-product
https://www.sgs.com/en/news/2018/04/what-is-a-cosmetic-product
https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmetics
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32009R122
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32009R122


5 
 

A.2. Ιστορική αναδρομή 

      H Σλοβενία ανεξαρτητοποιήθηκε από την πρώην Γιουγκοσλαβία το 1991. 

Αρκετές σλοβενικές εταιρείες με δραστηριότητες στον κλάδο των καλλυντικών 

συστάθηκαν μέσα στην δεκαετία που ακολούθησε (π.χ. ARC d.o.o.,                  

L’ORÉAL SLOVENIJA d.o.o. κ.ά.), αν και υπάρχουν παραδείγματα εταιρειών               

με προγενέστερο έτος ίδρυσης (π.χ. ΟRBICO d.o.o., ΚΟΖΜΕΤΙΚΑ AFRODITA 

d.o.o. κ.ά.). 

 

Α.3. Συγκριτική σπουδαιότητα του κλάδου/προϊόντος 

      Σε επίπεδο ΕΕ, αξίζει να σημειωθεί ότι, βάσει στοιχείων του φορέα 

“Cosmetics Europe”, η ευρωπαϊκή αγορά καλλυντικών και ειδών προσωπικής 

φροντίδας αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά καλλυντικών στον κόσμο, αποτιμάται 

δε για το 2020 σε 76,7 δισ. Ευρώ σε τιμές λιανικής, απασχολώντας 229.400 

άτομα στην παραγωγική διαδικασία και άλλα 1,69 εκατ. άτομα εμμέσως (στην 

αλυσίδα αξίας των καλλυντικών). 

      Προσελκύοντας επενδυτικά κεφάλαια από χώρες εκτός ΕΕ, αναπτύσσοντας 

«αόρατα» περιουσιακά στοιχεία όπως είναι οι μάρκες και επενδύοντας σε 

έρευνα και ανάπτυξη, ο κλάδος καλλυντικών και ειδών προσωπικής περιποίησης 

ενισχύει τη συνολική ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. 

      Υπολογίζεται ότι περίπου 32.000 επιστήμονες απασχολούνται στον 

ευρωπαϊκό κλάδο καλλυντικών, προερχόμενοι από ένα ευρύ φάσμα 

ειδικοτήτων. Προσελκύοντας και εκπαιδεύοντας εξειδικευμένο εργατικό 

δυναμικό, ο κλάδος των καλλυντικών αυξάνει τη «δεξαμενή» εξειδικευμένης 

εργασίας για άλλους κλάδους, στους οποίους η επιστήμη παίζει σημαντικό ρόλο 

(π.χ. για τη φαρμακοβιομηχανία). 

      Ο κλάδος των καλλυντικών μπορεί να μην αποτελεί το πλέον περίοπτο 

τμήμα της γενικότερα ακμαίας σλοβενικής βιομηχανίας (ιδίως στους τομείς της 

αυτοκινητοβιομηχανίας, των μεταλλικών κατασκευών και του μηχανολογικού 

εξοπλισμού) αλλά αφορά σημαντικό αριθμό εντοπίων και πολυεθνικών 

εταιρειών, οι οποίες διατηρούν καταστήματα σε διάφορες τοποθεσίες της 

χώρας, καθώς και online καταστήματα. Ο κλάδος εμφανίζεται να διαθέτει 

σημαντική δυναμική, σύμφωνα με σχετικές προβλέψεις σε παγκόσμιο και 

ευρωπαϊκό επίπεδο.  (Πηγή: https://cosmeticseurope.eu/cosmetics-industry/)  

https://cosmeticseurope.eu/cosmetics-industry/
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B. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Β.1. Δομή παραγωγής 

      Η αλυσίδα αξίας (value chain) του κλάδου καλλυντικών και προσωπικής 

περιποίησης περιλαμβάνει πέντε επίπεδα: 

(α)    Εισροές παραγωγής (πρώτες ύλες, συστατικά). 

(β) Μεταποίηση (manufacturing) και υποστηρικτικές δραστηριότητες 

(μάρκετινγκ, IT κ.λπ.).  

(γ)    Διανομή και χονδρικό εμπόριο. 

(δ)     Λιανική πώληση και υπηρεσίες ομορφιάς (κέντρα αισθητικής-κομμωτήρια, 

καταστήματα, online shops, φαρμακεία).    

(ε)    Καταναλωτές. 

      Στα αποτελέσματα σχετικής αναζήτησης στην ιστοσελίδα “Europages” στην 

κατηγορία των παραγωγών (manufacturers) καλλυντικών (“cosmetics”) στη 

Σλοβενία συγκαταλέγονται -ενδεικτικά- οι κατωτέρω σλοβενικές εταιρείες 

(διαφόρων μεγεθών και τομέων εξειδίκευσης): 

(α) Monna.si spletna trgovina Radisav Mihajlović s.p.. Η εν λόγω εταιρεία 

εμπορεύεται (μέσω δικού της online shop) χειροποίητα καλλυντικά και 

σαπούνια δικής της παραγωγής. Αντιτίθεται δε σε δοκιμές καλλυντικών σε ζώα 

και στη χρήση ζωικών συστατικών. 

(β) Kinézika d.o.o.. H εν λόγω εταιρεία αναπτύσσει και παράγει διάφορα 

καλλυντικά (καλλυντικά γενικά για φροντίδα σώματος, φυσικά καλλυντικά, 

καλλυντικά για το πρόσωπο, καλλυντικά για παιδιά, καλλυντικά για φροντίδα 

τατουάζ, τζελ για αρθρώσεις και αθλητές κ.ά.), εστιάζει δε στην ποιότητα και 

ασφάλεια (quality and safety) του παραγόμενου προϊόντος, μέσω και της 

πιστοποίησης της παραγωγής σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22000 και                     

ISO 22716.  

(γ) Ilirija d.o.o.. Η εταιρεία είναι παραγωγός καλλυντικών με έδρα τη 

Λιουμπλιάνα.   

(δ) Kozmetika Afrodita d.o.o.. H εταιρεία είναι παραγωγός ευρείας γκάμας 

καλλυντικών, με έδρα την Rogaška Slatina. 

(ε) My Spirit - SCC d.o.o.. Η εταιρεία είναι παραγωγός αρωμάτων (perfumes) 

με έδρα την Trzin. 
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(στ) Kolpa d.o.o.. H εταιρεία είναι παραγωγός προϊόντων περιποίησης 

(toiletries) με έδρα την Metlika. 

 (ζ) Sivkin Butik, Bogdan Križman s.p.. Η εταιρεία παράγει φυσικά σαπούνια με 

«ψυχρή διαδικασία» (cold process) και αιθέρια έλαια λεβάντας από ιδιόκτητες 

εκτάσεις. Τα σαπούνια έχουν διάφορα αρώματα (λεβάντα, δάφνη, 

δεντρολίβανο, τίλιο κ.ά.) και παρασκευάζονται από ποιοτικά φυτικά έλαια και 

βούτυρα (φοινικέλαιο, έλαιο καρύδας, ελαιόλαδο, jojoba, καστορέλαιο κ.ά.). Η 

εταιρεία παράγει επίσης ειδικά σαπούνια για peeling, για καταπολέμηση 

μυκητίασης, για παιδιά, για το πρόσωπο, για την καταπολέμηση της ακμής, για 

προσωπική υγιεινή κ.ά.. Τα σημεία πώλησης περιλαμβάνουν κυρίως φαρμακεία 

και καταστήματα φυσικών προϊόντων σε ολόκληρη τη Σλοβενία. 

(Πηγή: https://www.europages.co.uk/companies/Slovenia/cosmetics.html) 

(η) Blue Hill – gojenje sivke, Alen Oderlap s.p.. Η εταιρεία δραστηριοποιείται 

σε μια «αγορά-φωλεά» (niche market), παράγοντας σε ιδιόκτητες εκτάσεις  

υψηλής ποιότητας απόσταγμα (hydrosol) οργανικής λεβάντας και λοιπά 

προϊόντα από οργανική λεβάντα, με πιστοποίηση ECO. (Πηγή: 

https://en.bluehillslovenia.com/naravni-izdelki) 

      Η εταιρεία RESIM d.o.o. εδρεύει στη Λιουμπλιάνα και κατασκευάζει υψηλής 

ποιότητας πλαστικές συσκευασίες για καλλυντικά και φαρμακευτικά προϊόντα, 

αξιοποιώντας και καινοτόμα ανακυκλώσιμα υλικά. Τα προϊόντα της πωλούνται 

εντός και εκτός της ευρωπαϊκής ηπείρου εδώ και 25 χρόνια. 

 

B.2. Εξέλιξη παραγωγής 

      Η έξαρση της πανδημίας Covid-19 το 2020 φαίνεται πως επηρέασε τις 

τάσεις της αγοράς προϊόντων ομορφιάς και προσωπικής υγιεινής στη Σλοβενία. 

Παρά τους -σε γενικές γραμμές- αρνητικούς μακροοικονομικούς δείκτες το 

2020, αυξήθηκαν οι πωλήσεις στις κατηγορίες των εν λόγω προϊόντων που 

συνδέονται με την υγιεινή και την προσωπική καθαριότητα, όπως είναι τα 

σαπούνια και αφρόλουτρα και τα είδη στοματικής υγιεινής, ενώ οι πωλήσεις των 

αμιγώς «καλλωπιστικών» (“beautifying”) καλλυντικών, όπως είναι τα προϊόντα 

μέικ-απ προσώπου και τα αρώματα, υποχώρησαν. Στην κορυφή των πωλήσεων 

των σχετικών με την ομορφιά και προσωπική υγιεινή προϊόντων βρέθηκε η 

εταιρεία L'Oréal Slovenija d.o.o. ομού με την εταιρεία Beiersdorf d.o.o. (χάριν 

https://www.europages.co.uk/companies/Slovenia/cosmetics.html
https://en.bluehillslovenia.com/naravni-izdelki
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και στη μάρκα “Nivea”), η οποία μάλιστα κατείχε ηγετική θέση σε συναφή 

προϊόντα για βρέφη και παιδιά, καθώς και σε αντηλιακά. Οι επιδόσεις του 

κλάδου καλλυντικών επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από 

μακροοικονομικούς δείκτες. Εν προκειμένω, η σλοβενική οικονομία επανήλθε 

το 2021 σε τροχιά ανάκαμψης. (Πηγή: https://www.euromonitor.com/beauty-

and-personal-care-in-slovenia/report#) 

 

Β.3. Κόστος παραγωγής 

      Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το μέσο ωριαίο κόστος της εργασίας 

ήταν υψηλότερο στη Σλοβενία σε σχέση με την Ελλάδα ήδη από το 2012, 

ανερχόμενο, το 2020, σε 19,9 Ευρώ έναντι 16,9 Ευρώ, αντίστοιχα, ενώ στη 

Γαλλία (η οποία αποτελεί μείζονα παραγωγό καλλυντικών προϊόντων) το μέσο 

ωριαίο κόστος εργασίας ανήλθε το 2020 σε 37,5 Ευρώ, γεγονός που θα 

μπορούσε ίσως να συνηγορήσει (ιδίως εάν εφαρμοζόταν η ίδια                     

τεχνολογία παραγωγής, εάν δεν υπήρχαν διαφορές στην παραγωγικότητα                 

και εάν δεν υπήρχαν μεταφορικά κόστη) υπέρ κάποιου ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος των ελληνικών καλλυντικών ως προς την τιμή 

(https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lc_lci_lev/default/table?lan

g=en), ενώ το ίδιο ισχύει για τους κατώτατους μισθούς 

(https://tradingeconomics.com/country-list/minimum-wages). Τα ενοίκια, 

επίσης, είναι αισθητά χαμηλότερα, κατά μέσο όρο, στην Ελλάδα από ό,τι σε 

Σλοβενία και Γαλλία (https://www.numbeo.com/cost-of-living/).  

      Η σλοβενική αγορά είναι σχετικά μικρή από πλευράς συνολικού πληθυσμού 

(περίπου 1/5 του πληθυσμού της Ελλάδας) αλλά εκτιμάται ότι σε παγκόσμια ή 

πανευρωπαϊκή κλίμακα θα μπορούσαν να επωφεληθούν οι εταιρείες παραγωγής 

καλλυντικών από οικονομίες κλίμακας.  

 

Β.4. Προοπτικές στην εξέλιξη της παραγωγής 

      Η εγχώρια σλοβενική παραγωγή αναμένεται να συνεχίσει να δέχεται πίεση 

από εισαγωγές καλλυντικών, ιδίως από μεγάλους παραγωγούς εντός ΕΕ (π.χ. 

γαλλικές και γερμανικές εταιρείες). Λόγω της πανδημίας Covid-19 και ανάλογα 

με την εξέλιξή της, είναι λογικό να αναμένεται να συνεχισθεί η ενισχυτική τάση 

παραγωγής προϊόντων, τα οποία σχετίζονται με την υγεία (π.χ. σαπούνια, υγρά 

https://www.euromonitor.com/beauty-and-personal-care-in-slovenia/report
https://www.euromonitor.com/beauty-and-personal-care-in-slovenia/report
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lc_lci_lev/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lc_lci_lev/default/table?lang=en
https://tradingeconomics.com/country-list/minimum-wages
https://www.numbeo.com/cost-of-living/
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μαντιλάκια καθαρισμού), αντί προϊόντων, τα οποία εστιάζουν στην αισθητική 

της εμφάνισης (“beautifying products”, π.χ. μέικ-απ). Εφόσον υποχωρήσει η 

πανδημία, είναι πιθανόν να συμβεί το αντίστροφο.  

 

Γ. ΖΗΤΗΣΗ 

       

Γ.1. Μέγεθος αγοράς/τμήματα αγοράς 

     H αγορά είναι σχετικά μικρή από πληθυσμιακή σκοπιά (περίπου 2,1 εκατ. 

κάτοικοι συν 1,2 εκατ. αφίξεις από το εξωτερικό το 2020) αλλά αρκετά 

σημαντική από εισοδηματική άποψη (κ.κ. ΑΕΕ υψηλότερο του ελληνικού, μόλις 

4,5% ανεργία), γεγονός που θα μπορούσε να λειτουργήσει εις όφελος της 

ζήτησης καλλυντικών προϊόντων πολυτελείας. Η αγορά θα μπορούσε, ίσως, να 

κατατμηθεί με βάση: (α) το επίπεδο εισοδήματος (σε σχέση με το εύρος τιμών), 

π.χ. προϊόντα πρεστίζ και μαζικά προϊόντα, (β) την εφαρμογή του εκάστοτε 

καλλυντικού, π.χ. ως προς τα προϊόντα βαφής/color cosmetics (προϊόντα για 

μάτια, για το πρόσωπο, για χείλη και για νύχια), (γ) το κανάλι διανομής, π.χ. 

σούπερ μάρκετ, πολυκαταστήματα, καταστήματα λιανικής, φαρμακεία, online 

καταστήματα κ.ά. και (δ) την ηλικία (προϊόντα για εφήβους, νέους και νέες, 

άτομα προχωρημένης ηλικίας). (Πηγές: https://www.stat.si/StatWeb/en και 

https://terakeet.com/blog/beauty-industry/)      

      

Γ.2. Αγοραστική συμπεριφορά 

      Η μεγάλη πλειονότητα των 500 εκατ. καταναλωτών της ΕΕ χρησιμοποιούν 

καλλυντικά και είδη προσωπικής περιποίησης σε καθημερινή βάση για να 

προστατεύσουν την υγεία τους, να προωθήσουν την ευημερία τους και να 

αναπτύξουν θετικά συναισθήματα. Είτε πρόκειται για αποσμητικά για τον 

ιδρώτα, αρώματα, μέικ-απ και σαμπουάν είτε για σαπούνια, αντηλιακά και 

οδοντόκρεμες, τα καλλυντικά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

καθημερινότητά μας. 

      Οι προσδοκίες του σύγχρονου καταναλωτή από τα καλλυντικά προϊόντα 

διαμορφώνονται σε μια λίγο-πολύ ατομική και τοπική βάση. Οι καταναλωτές 

ψάχνουν πλέον για εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία 

ταιριάζουν στα προσωπικά χαρακτηριστικά τους. Ορισμένοι παράγοντες που θα 

https://www.stat.si/StatWeb/en
https://terakeet.com/blog/beauty-industry/
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μπορούσαν να ληφθούν υπόψη για την παραγωγή τέτοιου είδους προϊόντων 

είναι π.χ. η ηλικία, το φύλο, η εθνότητα, το lifestyle του κάθε καταναλωτή.  

     Οι καταναλωτές καθίστανται ολοένα πιο ευαισθητοποιημένοι για το 

περιβάλλον και τις ηθικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 

παραγωγής και κατανάλωσης. Οι εταιρείες παραγωγής καλλυντικών πιέζονται 

για την υιοθέτηση αντίστοιχων, υπεύθυνων, μεθόδων παραγωγής και την 

προώθηση ασφαλών, οικολογικών και βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης.  

      Μολονότι τα καλλυντικά και τα προϊόντα προσωπικής περιποίησης 

εφαρμόζονται στο ανθρώπινο σώμα για σκοπούς καθαριότητας αλλά και 

αισθητικής, ελκυστικότητας και αλλαγής εμφάνισης, η οικονομική δυσπραγία, 

η αυξανόμενη ανεργία και η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος εξαιτίας του 

Covid-19 έχουν προκαλέσει ανησυχία στους καταναλωτές, κάνοντάς τους να 

επικεντρώνονται περισσότερο σε είδη πρώτης ανάγκης (π.χ. σαπούνια, 

σαμπουάν, στοματικά διαλύματα) αντί ειδών πολυτελείας (αρώματα,                

προϊόντα βαφής). 

        Παρατίθενται κατωτέρω μερικές από τις αναδυόμενες τάσεις στην 

παγκόσμια αγορά προϊόντων ομορφιάς: 

• Οργανικά προϊόντα –  Η ζήτηση για οργανικά προϊόντα βαίνει 

αυξανόμενη, καθώς οι καταναλωτές αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη 

ευαισθησία σε θέματα υγείας και κοιτούν τα συστατικά των προϊόντων 

προσωπικής περιποίησης που αγοράζουν. Υφίσταται μια μετατόπιση των 

καταναλωτικών προτιμήσεων σε όφελος εταιρειών που αξιοποιούν 

φυσικά συστατικά, χρησιμοποιώντας «ηθικές» διαδικασίες παραγωγής, οι 

οποίες οδηγούν σε προϊόντα «απαλλαγμένα από σκληρότητα» (“cruelty-

free” products). Οι εταιρείες καλλυντικών που κατηγορούνται για δοκιμές 

σε ζώα βλέπουν πτωτική τάση στον ρυθμό αύξησης των πωλήσεών τους, 

γεγονός που τις υποχρεώνει να εισαγάγουν “cruelty-free” προϊόντα. Αν 

και τα οργανικά και «ηθικά» προϊόντα είναι πιο ακριβά, μπορεί να 

υπερισχύουν των παραδοσιακών αναγνωρίσιμων χημικών προϊόντων. 

• Βιώσιμα προϊόντα – Οι καταναλωτές της νέας εποχής έχουν 

ευαισθησίες για το περιβάλλον και απαιτούν προϊόντα που είναι βιώσιμα 

(π.χ. ξαναγέμισμα δοχείων σαμπουάν) και βιοδιασπώμενα. Σε σχετική 

έρευνα του Euromonitor, περίπου 60% των εταιρειών του κλάδου 
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παραγωγής προϊόντων ομορφιάς και προσωπικής περιποίησης δήλωσαν 

ότι θα εστιασθούν σε θέματα υγείας, καθώς και σε κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά θέματα, μελλοντικώς. Σημαντικός αναμένεται να είναι ο 

ρόλος του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου για να αποφευχθούν τα 

φαινόμενα “greenwashing” και “window-dressing”, δηλαδή να 

διασφαλισθεί ότι οι ηθικές δεσμεύσεις των εταιρειών διατυπώνονται με 

την δέουσα σοβαρότητα. 

• Προϊόντα «αυτοπεριποίησης» (do-it-yourself/DIY) –  Με το 

κλείσιμο αρκετών κέντρων αισθητικής, σημειώθηκε αύξηση της ζήτησης 

για προϊόντα-πακέτο τύπου DIY για μαλλιά (π.χ. βαφές μαλλιών), νύχια 

(π.χ. βαφές νυχιών) και δέρμα. Με την παραμονή των lockdown σε 

πολλές χώρες, η τάση ενίσχυσης των αγορών προϊόντων DIY αναμένεται 

να συνεχισθεί. Πολλές μάρκες βλέπουν την εξέλιξη αυτή ως ευκαιρία για 

να εισαγάγουν στην αγορά προϊόντα (gadgets) προσωπικής φροντίδας 

για το δέρμα, τα οποία αξιοποιούνται από τους ίδιους τους καταναλωτές 

στο σπίτι.  

• Ψηφιοποίηση –  Τα lockdown εξαιτίας της πανδημίας Covid-19 

οδήγησαν σε μια άνοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), με 

αρκετές εταιρείες (π.χ. Sephora, Amazon) να αξιοποιούν ήδη την εξέλιξη 

αυτή. Ιστορικά, η μερίδα του λέοντος των προϊόντων ομορφιάς 

αγοράζονταν σε «φυσικά» καταστήματα (“brick-and-mortar” stores) 

αλλά αυτό αλλάζει γρήγορα, με το ποσοστό αγορών online να 

προβλέπεται να ανέλθει στο ήμισυ περίπου του συνόλου έως το 2023. Η 

συμπεριφορά των καταναλωτών έχει αλλάξει. Ολοένα περισσότεροι 

καταναλωτές αναζητούν και αγοράζουν προϊόντα ομορφιάς online, με 

αποτέλεσμα να είναι σημαντικό για τις εταιρείες καλλυντικών να 

αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες, οι οποίες διανοίγονται από τη χρήση του 

διαδικτύου, ενδεχομένως και μέσω της υιοθέτησης είτε μιας στρατηγικής 

μάρκετινγκ «περιεχομένου» (content marketing strategy) που αφορά 

την δημιουργία ενδιαφέροντος για τους καταναλωτές διαδικτυακού 

περιεχομένου με πολλαπλά μέσα (π.χ. blogging/vlogging, μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, βίντεο-π.χ. tutorial για μέικ-απ, διαδραστικά 

εργαλεία-π.χ. εφαρμογή Sephora με τεχνητή νοημοσύνη για ανεύρεση 
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κατάλληλων αποχρώσεων μέικ-απ και κατάλληλου “look” για τον χρήστη, 

podcast, περιεχόμενο που αναρτούν οι χρήστες του διαδικτύου) προς 

επίτευξη επιχειρηματικών στόχων είτε της προώθησης της 

«βελτιστοποίησης μηχανής αναζήτησης» (“Search engine 

optimization/SEO) προς ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της μάρκας του 

εκάστοτε προϊόντος τους, προστασία της φήμης τους και διασφάλιση της 

πλέον κατάλληλης επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων τους. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η εταιρεία Fenty έχει διαμορφώσει ένα χρηστικό εργαλείο 

αναζήτησης της απόχρωσης του προσώπου, επιτρέποντας στους 

επισκέπτες της σχετικής ιστοσελίδας να επιλέξουν ανάμεσα σε 40 

αποχρώσεις βάσης (shades of foundation). 

• Προχωρημένη προστασία έναντι του κυανού φωτός (advanced 

blue light protection) – Εξαιτίας της πανδημίας, αυξήθηκε η χρήση των 

φορητών υπολογιστών (laptop) και των smartphones. Πρόκειται για 

συσκευές που εκπέμπουν «μπλε φως», με επιβλαβείς συνέπειες για το 

δέρμα. Σειρά αλλοδαπών εταιρειών (π.χ. Goodhabit, Cult Beauty) ερευνά 

καινοτόμα συστατικά για προστασία από την εν λόγω ακτινοβολία. 

• Περιποίηση κεφαλής και ματιών. Η περιποίηση των μαλλιών, της 

κεφαλής και των ματιών είναι βασικές τάσεις το 2021. Με τις μάσκες να  

κρύβουν το χαμηλότερο τμήμα του προσώπου, αποδίδεται πλέον από 

τους καταναλωτές αλλά και τους κατασκευαστές καλλυντικών 

μεγαλύτερη έμφαση στα μάτια και τα μαλλιά. Οι πωλήσεις προϊόντων για 

τα μάτια διπλασιάσθηκαν κατά την διάρκεια της πανδημίας, ενώ οι 

πωλήσεις προϊόντων για τα χείλη μειώθηκαν λόγω της χρήσης των 

μασκών. Επιπλέον, οι καταναλωτές φαίνεται πως προτιμούν τα «βιώσιμα» 

(sustainable) και οικολογικά προϊόντα και η τάση αυτή αναμένεται να 

συνεχισθεί μακροπρόθεσμα. 

(Πηγές: 

https://cosmeticsbusiness.com/news/article_page/Cosmetics_Business_predi

cts_5_Global_Beauty_Trends_of_2021_in_new_report/172043#safe, 

https://www.aranca.com/knowledge-library/articles/business-

research/emerging-trends-in-beauty-industry-in-2021, 

https://beautycarexpo.com/en/english-5-major-tech-trends-in-cosmetic-

industry-in-2021/ και https://cosmeticseurope.eu/cosmetics-industry/) 

https://cosmeticsbusiness.com/news/article_page/Cosmetics_Business_predicts_5_Global_Beauty_Trends_of_2021_in_new_report/172043#safe
https://cosmeticsbusiness.com/news/article_page/Cosmetics_Business_predicts_5_Global_Beauty_Trends_of_2021_in_new_report/172043#safe
https://www.aranca.com/knowledge-library/articles/business-research/emerging-trends-in-beauty-industry-in-2021
https://www.aranca.com/knowledge-library/articles/business-research/emerging-trends-in-beauty-industry-in-2021
https://beautycarexpo.com/en/english-5-major-tech-trends-in-cosmetic-industry-in-2021/
https://beautycarexpo.com/en/english-5-major-tech-trends-in-cosmetic-industry-in-2021/
https://cosmeticseurope.eu/cosmetics-industry/
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Γ.3. Προοπτικές στην εξέλιξη της ζήτησης 

       Τα προϊόντα βαφής (color cosmetics) είναι ένας ευρύς όρος που 

περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες προϊόντων για το δέρμα, τα μάτια, τα 

μάγουλα και τα χείλη, τα οποία ενισχύουν τη φυσική εμφάνιση, αποκρύπτουν 

ελαττώματα ή αναδεικνύουν χαρακτηριστικά, κάνοντας τον καταναλωτή να 

φαίνεται υγιέστερος και νεανικότερος. Σύμφωνα με την εταιρεία StrategyHelix, 

η οποία εξειδικεύεται στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, η αγορά προϊόντων 

βαφής στη Σλοβενία αναμένεται να αναπτυχθεί με ετήσιο ρυθμό αύξησης 

(compound annual growth rate/CAGR) 4,5% κατά την περίοδο 2021-2027.  

Αναμένεται ότι τα επίπεδα διαθέσιμου εισοδήματος θα σημειώσουν ανοδική 

τάση και ότι η ζήτηση για προϊόντα ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας επίσης 

θα αυξηθεί. Η δε ηλικιακή διάρθρωση του σλοβενικού πληθυσμού το 2021 

εμφανίζεται στο διάγραμμα και καταδεικνύει την παρουσία σημαντικού 

ποσοστού Σλοβένων νεαρής και μέσης ηλικίας. (Πηγή: 

https://strategyh.com/report/color-cosmetics-market-in-slovenia-2021/) 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  
Η ηλικιακή δομή του πληθυσμού της Σλοβενίας το 2021 

Πηγή: ιστοσελίδα https://www.stat.si/Poppiramida/end/Piramida2.asp  
Population Pyramid (2021) 

https://strategyh.com/report/color-cosmetics-market-in-slovenia-2021/
https://www.stat.si/Poppiramida/end/Piramida2.asp
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      Επίσης, αναμένεται να ενισχυθεί η ζήτηση για προϊόντα «καθαρής» 

ομορφιάς εν γένει. Αν και δεν ορίζεται εννοιολογικά με σαφήνεια, η «καθαρή» 

ομορφιά μπορεί λ.χ. να αφορά την ανάπτυξη φυσικών προϊόντων ή την 

παραγωγή προϊόντων «απαλλαγμένων από σκληρότητα» (“cruelty-free” 

products) ή την παραγωγή προϊόντων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τον 

παράγοντα «βιωσιμότητα» (sustainability). Οι καταναλωτές είναι σήμερα πιο 

ενήμεροι για τις συνέπειες της χρήσης καλλυντικών, στην παραγωγή των 

οποίων χρησιμοποιούνται επιβλαβή χημικά και εκτιμάται ότι η παγκόσμια αγορά 

φυσικών καλλυντικών (“natural cosmetics”) θα αποτιμάται σε 54 δισ. δολλάρια 

ΗΠΑ έως το 2027. (Πηγή: https://terakeet.com/blog/beauty-industry/)  

 

Δ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

Δ.1. Ροές εμπορίου – εμπορικό ισοζύγιο κλάδου/προϊόντος 

 

      To 2020, η Σλοβενία εισήγαγε καλλυντικά (για τις 18 εξεταζόμενες 

στατιστικές κατηγορίες) συνολικής αξίας 178.978.114 Ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες 

συνολικές σλοβενικές εξαγωγές ανήλθαν σε 163.779.203 Ευρώ. Επομένως, το 

εμπορικό ισοζύγιο στον κλάδο των καλλυντικών ήταν αρνητικό για τη Σλοβενία 

(-15.198.911 Ευρώ).  

 

Δ.2. Ανάλυση εξαγωγών–εισαγωγών 

 

      Με βάση στοιχεία της σλοβενικής Στατιστικής Υπηρεσίας (βλ. κατωτέρω 

Πίνακες), τo εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Σλοβενίας το 2020 ως προς το σύνολο 

των εμπορικών ροών αναφορικά με τις 18 εξεταζόμενες στατιστικές κατηγορίες 

καλλυντικών εμφανίζεται ελλειμματικό για τη χώρα μας (-777.526 Ευρώ), 

καθώς οι ελληνικές εξαγωγές στη Σλοβενία ανήλθαν σε 241.465 Ευρώ, ενώ οι 

αντίστοιχες εισαγωγές της Ελλάδας από τη Σλοβενία ήταν ίσες με 1.018.991 

Ευρώ. Στις δυτικές χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις σε εξαγωγές καλλυντικών 

προς τη Σλοβενία συγκαταλέγονται η Γερμανία (εξαγωγές στη Σλοβενία ύψους 

33.974.340 Ευρώ), η Ιταλία (εξαγωγές ύψους 28.050.306 Ευρώ) και η Γαλλία 

(εξαγωγές ύψους 12.425.021 Ευρώ), οι οποίες εμφανίζονται να διατηρούν 

θετικά εμπορικά ισοζύγια στον κλάδο των καλλυντικών το 2020. (Πηγή: 

https://www.stat.si/StatWeb/)  

https://terakeet.com/blog/beauty-industry/
https://www.stat.si/StatWeb/
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΣΛΟΒΕΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 

 

Πηγή: https://pxweb.stat.si/SiStat/en 

(SISTAT Database – Προσβάσιμη σε: https://www.stat.si/StatWeb/en/home) 

 

 

 

 

ΕΛΛΑΔΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΗΠΑ

330300 87 3150109 2649859 1764092 38049 1526 82420 226102

330410 325 266076 787111 152907 1242 526 5913 31510

330420 362 285854 1429712 354070 54997 2500 1680 61596

330430 116 330708 1405526 28300 35418 14292 840 90407

330491 4 128037 495838 48116 1994 0 1156 106937

330499 150353 6553077 9279202 10479928 339965 1593662 46533 796353

330510 10156 378604 4533786 2787479 78793 58133 1650 36058

330520 0 545 5766 22951 0 0 0 0

330530 0 9947 1223362 921501 1685 0 0 6259

330610 199 8458 2297640 1380418 46801 24319 0 15337

330620 0 272 122380 5521 29801 271 0 27885

330690 0 11995 1157377 953109 91548 67137 0 558

330710 0 174035 420367 191871 36503 13387 731 1242

330720 9 408455 1869383 3324100 538 88445 233446 2139

330730 0 26415 174286 589926 152153 153205 0 127877

330749 39406 17902 883363 1039217 131206 188927 72554 1129

340111 39202 125967 2428170 1344687 220685 0 382764 2366

340130 1246 548565 2811212 2662113 219636 251306 78199 11753

ΣΥΝΟΛO 241465 12425021 33974340 28050306 1481014 2457636 907886 1545508
 

https://pxweb.stat.si/SiStat/en
https://www.stat.si/StatWeb/en/home
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΣΛΟΒΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 

 

Πηγή: https://pxweb.stat.si/SiStat/en  

(SISTAT Database – Προσβάσιμη σε: https://www.stat.si/StatWeb/en/home)  

 

 

 

 

ΕΛΛΑΔΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΗΠΑ

330300 0 11993 19560 1267316 2738 0 0 0

330410 254 366 286625 909328 151105 24 0 0

330420 0 18166 1008841 3300250 278268 3239 0 0

330430 62713 0 76921 626820 10046 2893 0 0

330491 612 396 286196 554873 151212 444 0 0

330499 501774 5321764 9133056 6609073 1465615 394695 2588178 444425

330510 43156 0 387192 3309134 30908 7616 540 0

330520 88 0 20302 13168 0 0 0 0

330530 647 0 21870 27648 35 193 0 0

330610 212008 875633 5133829 1157841 13135 349 0 0

330620 0 396 24230 38439 549 0 0 0

330690 33941 1232 66912 198403 58477 153 0 7758

330710 0 185 2030 30790 3402 0 0 0

330720 0 19802 942 1383167 27592 0 0 0

330730 16357 38269 126621 94137 42629 9698 0 0

330749 350 15576 150162 101110 84875 0 0 4498

340111 1724 184024 62687 893137 295077 623 0 0

340130 145367 1086030 4301683 6487972 38112 122914 0 0

ΣΥΝΟΛO 1018991 7573832 21109659 27002606 2653775 419927 2588718 456681
 

https://pxweb.stat.si/SiStat/en
https://www.stat.si/StatWeb/en/home
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Δ.3. Δασμολογικό καθεστώς και μη δασμολογικά εμπόδια 

      Δεν επιβάλλονται δασμοί επί των εξαγωγών καλλυντικών από κ-μ της ΕΕ.  

      Ως προς μη δασμολογικά εμπόδια, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

διασυνοριακής (προσωρινής) δραστηριοποίησης στη Σλοβενία για Έλληνες 

χονδρέμπορους καλλυντικών, δηλαδή η δραστηριότητα θα πρέπει να λαμβάνει 

χώρα σε τακτική ή μόνιμη βάση, γεγονός που συνεπάγεται υποχρεώσεις από 

πλευράς τυχόν ενδιαφερόμενης ελληνικής εταιρείας για σύσταση θυγατρικής ή 

υποκαταστήματος στη Σλοβενία, με τις απορρέουσες φορολογικές 

υποχρεώσεις. (Πηγές: https://spot.gov.si/en/info/cross-bordertemporary-

provision-of-services/conditions-for-cross-bordertemporary-provisions-of-

activity-or-professions/, https://spot.gov.si/en/activities-and-

professions/activities/wholesale-of-perfume-and-cosmetics/#e7085 και 

https://spot.gov.si/en/info/considering-doing-business-in-slovenia/how-to-

do-business-in-slovenia/) 

        

Ε. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

Ε.1. Δομή αγοράς – Δίκτυα διανομής 

       Η αγορά καλλυντικών στη Σλοβενία είναι σχετικά ανταγωνιστική, καθώς 

υπάρχει πλήθος εγχωρίων και αλλοδαπών εταιρειών, καθώς και πλήθος 

καναλιών διανομής (συμπεριλαμβανομένων φαρμακείων, πολυκαταστημάτων 

και σούπερ μάρκετ). Αρκετές εταιρείες χρησιμοποιούν ταυτόχρονα ποικίλα 

κανάλια διανομής (βλ. π.χ. https://www.loreal.com/en/adria-balkan/).  

      Με βάση την ιστοσελίδα “Europages”, οι εξής σλοβενικές επιχειρήσεις 

δραστηριοποιούνται στο (χονδρικό/λιανικό) εμπόριο καλλυντικών: 

(α) L’ORÉAL SLOVENIJA d.o.o.. Πρόκειται για εταιρεία χονδρικού εμπορίου, 

ιδρυθείσα το 1996, με έδρα τη Λιουμπλιάνα.  

(β) BEIERSDORF d.o.o.. Είναι εταιρεία χονδρικού εμπορίου, με έδρα τη 

Λιουμπλιάνα. 

(γ) PURANATURA d.o.o.. Πρόκειται για εταιρεία-διανομέα με εμπορική 

δραστηριότητα στον κλάδο των καλλυντικών και με έδρα την πόλη Dob.  

(δ) ARC d.o.o.. Είναι εταιρεία χονδρικού  εμπορίου με έτος ίδρυσης το 1993 και 

έδρα την πόλη Κράνι (Kranj). 

https://spot.gov.si/en/info/cross-bordertemporary-provision-of-services/conditions-for-cross-bordertemporary-provisions-of-activity-or-professions/
https://spot.gov.si/en/info/cross-bordertemporary-provision-of-services/conditions-for-cross-bordertemporary-provisions-of-activity-or-professions/
https://spot.gov.si/en/info/cross-bordertemporary-provision-of-services/conditions-for-cross-bordertemporary-provisions-of-activity-or-professions/
https://spot.gov.si/en/activities-and-professions/activities/wholesale-of-perfume-and-cosmetics/#e7085
https://spot.gov.si/en/activities-and-professions/activities/wholesale-of-perfume-and-cosmetics/#e7085
https://spot.gov.si/en/info/considering-doing-business-in-slovenia/how-to-do-business-in-slovenia/
https://spot.gov.si/en/info/considering-doing-business-in-slovenia/how-to-do-business-in-slovenia/
https://www.loreal.com/en/adria-balkan/
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(ε) ORBICO d.o.o.. Είναι εταιρεία χονδρικού εμπορίου, με έτος ίδρυσης το 1990 

και έδρα τη Λιουμπλιάνα. 

(Πηγή: https://www.europages.co.uk/companies/Slovenia/cosmetics.html)  

 

Ε.2. Βαθμός συγκέντρωσης (εγχωρίων/ξένων επιχειρήσεων) 

       Φαίνεται πως υπάρχει κάποια συγκέντρωση της αγοράς στα αναγνωρίσιμα 

«μεγάλα ονόματα» (brand names) της βιομηχανίας καλλυντικών της Σλοβενίας 

-π.χ. ΚΟΖΜΕΤΙΚΑ AFRODITA d.o.o., VENERA KOZMETIKA d.o.o.- και χωρών 

προέλευσης εισαγωγών -π.χ. L’ORÉAL SLOVENIJA d.o.o., BEIERSDORF d.o.o..  

H δυσκολία εισόδου νέων ανταγωνιστών στην αγορά συνίσταται στην μίμηση 

της ποικιλίας (εκτενούς διαφοροποίησης) των προϊόντων που παράγονται                     

ή εισάγονται από τις εταιρείες με ισχυρή θέση στην αγορά, όπως                                          

οι προαναφερθείσες. Ειδικά ως προς την αγορά προϊόντων βαφής, στους 

βασικούς «παίκτες» περιλαμβάνονται οι εταιρείες Cosnova GmbH, Coty Inc., 

L’Oréal S.A.. (Πηγή: https://strategyh.com/report/color-cosmetics-market-

in-slovenia-2021/) 

 

Ε.3. Παρουσία ελληνικών προϊόντων – μερίδιο αγοράς 

       Η παρουσία και προβολή ελληνικών καλλυντικών προϊόντων στην 

σλοβενική αγορά είναι μηδαμινές. Δεν εντοπίζονται αυτή τη στιγμή ελληνικά 

καλλυντικά στα ράφια των μεγάλων σούπερ μάρκετ, των πολυκαταστήματων 

και των φαρμακείων.  

 

Ε.4. Τιμές λιανικής πώλησης 

      Για να αποκτήσει κάποιος μια εικόνα για τις τιμές των καλλυντικών 

προϊόντων στη Σλοβενία, θα μπορούσε ενδεχομένως να επισκεφθεί κάποια ή 

κάποιες από τις κατωτέρω ιστοσελίδες online καταστημάτων: 

(α) https://www.e-kozmetika.si/#! 

(β) https://www.notino.si  

(γ) https://www.vichy.si (αναγράφονται τα φαρμακεία, στα οποία διατίθενται 

τα καλλυντικά) 

(δ) https://www.avon.si/PRSuite/home_page.page  

(ε) https://oblak-com.si 

(στ) https://www.licila.si 

https://www.europages.co.uk/companies/Slovenia/cosmetics.html
https://strategyh.com/report/color-cosmetics-market-in-slovenia-2021/
https://strategyh.com/report/color-cosmetics-market-in-slovenia-2021/
https://www.e-kozmetika.si/
https://www.notino.si/
https://www.vichy.si/
https://www.avon.si/PRSuite/home_page.page
https://oblak-com.si/
https://www.licila.si/
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(ζ) https://si.oriflame.com  

(η) https://www.butters.si 

(θ) https://missha.si 

(ι) https://venera-kozmetika.si 

(ια) https://www.ecco-verde.si/teme/fair-trade  

(ιβ) https://www.malinca.si/vsi-produkti/naravna-kozmetika.html  

(ιγ) https://www.spleticna.si  

(ιδ) https://goody.si/nega 

(ιε) https://www.mimovrste.com/lepota-in-parfumi  

(ιστ) https://si.loccitane.com (συνδυασμός φυσικής παρουσίας στη 

Λιουμπλιάνα και πωλήσεων online) 

(ιζ) https://webshop.afroditacosmetics.com/slo (συνδυασμός φυσικής 

παρουσίας στη Λιουμπλιάνα και πωλήσεων online) 

 

E.5. Δυναμική συνθηκών ανταγωνισμού 

      Η διαφοροποίηση των προϊόντων και η διάθεση ποικιλίας προϊόντων στην 

αγορά μέσω αποτελεσματικών καναλιών διανομής και με χαμηλό μεταφορικό 

κόστος αναμένεται να παραμείνουν καθοριστικοί παράγοντες εμπορικής 

επιτυχίας. Οι ήδη υπάρχοντες παραγωγοί ίσως διαθέτουν κάποιο πλεονέκτημα 

έναντι νεοεισερχόμενων επιχειρήσεων στον κλάδο, έχοντας ήδη εδραιώσει την 

παρουσία τους με επενδύσεις σε παραγωγικές εγκαταστάσεις και σε προώθηση 

των προϊόντων τους. Η δε δραστηριοποίηση ποικίλων online καταστημάτων 

αναμένεται να εντείνει τον online ανταγωνισμό μεταξύ παραγωγών.  

 

ΣΤ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

ΣΤ.1. Νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του κλάδου 

       Ισχύει και εφαρμόζεται άμεσα στη Σλοβενία (όπως και σε ολόκληρη την 

ΕΕ) ο Κανονισμός 1223/2009 της ΕΕ για τα καλλυντικά (Cosmetic Regulation). 

Όπως προαναφέρθηκε, δεν υπάρχει η δυνατότητα διασυνοριακής (προσωρινής) 

δραστηριοποίησης στη Σλοβενία για αλλοδαπούς χονδρέμπορους καλλυντικών, 

δηλαδή η δραστηριότητα θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε τακτική ή μόνιμη 

βάση, με την ίδρυση σχετικού υποκαταστήματος ή θυγατρικής στη χώρα 

(περίπτωση L’ΟRÉAL).   

https://si.oriflame.com/
https://www.butters.si/
https://missha.si/
https://venera-kozmetika.si/
https://www.ecco-verde.si/teme/fair-trade
https://www.malinca.si/vsi-produkti/naravna-kozmetika.html
https://www.spleticna.si/
https://goody.si/nega
https://www.mimovrste.com/lepota-in-parfumi
https://si.loccitane.com/
https://webshop.afroditacosmetics.com/slo
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     Συμπληρωματικά, με βάση το Άρθρο 5 του Διατάγματος (Decree) για την 

εφαρμογή του προαναφερθέντος Κανονισμού της ΕΕ για τα καλλυντικά 

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6502), οι υπεύθυνοι 

εισαγωγείς και παραγωγοί, οι οποίοι έχουν έδρα στη Σλοβενία, είναι 

υποχρεωμένοι να ενημερώνουν σχετικά με τη δραστηριότητά τους το 

“Chemicals Office of the Republic of Slovenia” (CORS), συμπληρώνοντας 

συναφή «αίτηση ειδοποίησης» (notification form). Επιπλέον, το Άρθρο 6 του 

ίδιου Διατάγματος εξειδικεύει τις προϋποθέσεις κυκλοφορίας ενός προϊόντος 

στη σλοβενική αγορά (labelling requirements).  

 

ΣΤ.2. Επιπτώσεις θεσμικού πλαισίου στον ανταγωνισμό 

       Η ΕΕ αποτελεί, σε κάποιο βαθμό, παράγοντα εναρμόνισης του ρυθμιστικού 

πλαισίου μεταξύ κ-μ, κατά τρόπο ευνοϊκό για τον ανταγωνισμό στον κλάδο των 

καλλυντικών στη Σλοβενία.  

 

Z. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Ζ.1. Παράγοντες που επηρεάζουν ζήτηση – προσφορά 

      Τη ζήτηση των επιμέρους κατηγοριών καλλυντικών επηρεάζουν: 

(1) Οι ευνοϊκές δημογραφικές τάσεις και η σχετικά νεανική ηλικιακή σύνθεση 

του πληθυσμού. 

(2) Η πορεία του διαθέσιμου εισοδήματος του μέσου Σλοβένου, η οποία 

προβλέπεται θετική, με επιφύλαξη ως προς την πορεία της πανδημίας. 

(3)  Τα δυτικά πρότυπα και η διαφήμιση/προώθηση των προϊόντων. 

(4) Η εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα, η οποία επηρεάζει την διάρθρωση της 

παραγωγής καλλυντικών, ευνοώντας ορισμένα προϊόντα έναντι άλλων. 

      Την προσφορά των επιμέρους κατηγοριών καλλυντικών επηρεάζουν: 

(1) Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων, τις οποίες προσφέρει το εμπόριο μέσω 

διαδικτύου. 

(2) Η τιμολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων, οι οποίες αναμένεται να 

αντιδράσουν σε αυξομειώσεις της τιμής των ανταγωνιστών τους, στο πλαίσιο 

μιας ολιγοπωλιακής αγοράς.  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6502
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(3) Η γεωγραφική θέση της χώρας (δηλαδή η απόστασή της από τις χώρες-

εξαγωγείς) και το αντίστοιχο ύψος του μεταφορικού κόστος των εισαγόμενων 

προϊόντων (π.χ. η χώρα μας είναι αρκετά μακριά από τη Σλοβενία σε σχέση με 

την Ιταλία και την Αυστρία).   

(4) Η επιβολή δασμολογικού κόστους σε επιχειρήσεις τρίτων (εκτός ΕΕ) χωρών.  

 

Ζ.2. Προοπτικές ελληνικών προϊόντων 

      Τα ελληνικά καλλυντικά προϊόντα θα μπορούσαν να επωφεληθούν από 

ορισμένες ευκαιρίες διείσδυσης στη Σλοβενία, με την κατάλληλη προώθηση 

(π.χ. σε ξενοδοχεία/κομμωτήρια/κέντρα αισθητικής) και ενδεχομένως 

αξιοποιώντας online κανάλια διανομής. Αρκετές μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις 

διαθέτουν ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων (product portfolio), με αξιοσημείωτη 

ποικιλία συστατικών. Οι μικρότερες μπορεί να διαθέτουν τεχνογνωσία σε μια 

αγορά-φωλεά (niche market), εάν π.χ. ληφθεί υπόψη η σημαντική ελληνική 

παραγωγή καλλυντικών από ελαιόλαδο. Θα απαιτηθεί εστίαση στην 

διαφοροποίηση των ελληνικών καλλυντικών (π.χ. ως προς συσκευασία, φυσικά 

χαρακτηριστικά ή σχεδιασμό του προϊόντος, ανταπόκριση στις απαιτήσεις του 

καταναλωτή για βιώσιμα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης, κάλυψη 

εξειδικευμένων αναγκών κ.λπ.), την έρευνα και ανάπτυξη, τη μείωση του 

μεταφορικού κόστους (logistics), την ανάπτυξη αποτελεσματικών καναλιών 

διανομής, την ανάπτυξη διαφημιστικών εκστρατειών, τη συμμετοχή σε εκθέσεις 

όπως οι “Beauty Fair” (βλ. http://www.sejemkozmetike.si/en) και “Nature-

Health” (βλ. https://www.nature-health.si/for-exhibitors) κ.λπ.. Τέλος, 

εκτιμάται ότι μια συνολική αναβάθμιση του “brand name” της χώρας μας, με 

συντονισμένες προσπάθειες, θα μπορούσε να ευνοήσει και τις ελληνικές 

εξαγωγές καλλυντικών στη Σλοβενία. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sejemkozmetike.si/en
https://www.nature-health.si/for-exhibitors
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ) 
 

Όνομα εταιρείας Ταχυδρομική διεύθυνση Ιστότοπος 

L'ORÉAL SLOVENIJA 

d.o.o. 

Podružnica v Sloveniji, Letališka 

cesta 29c, 1000 Ljubljana  

https://www.loreal.com/sl-si/adria-

balkan/  

BEIERSDORF d.o.o. Letališka cesta 32, 1000 Ljubljana https://www.beiersdorf.si/  

PURANATURA d.o.o. 

 

Maruša Pritržnik s.p., Legen 57c, 

2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu 

https://puranatura.si/  

STILLMARK d.o.o. Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana http://www.loccitane.si  

STUDIO MA d.o.o. Savska loka 20, Kranj, 4000 Kranj http://www.studioma.si  

ORBICO d.o.o. Verovškova ulica 72, 1000 Ljubljana https://www.orbico.si  

MEGASPLET d.o.o. Gmajna 7, 1236 Trzin https://megasplet.info/  

HISA ZDRAVIA 

BIMEDIA d.o.o.   

Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana https://www.hisa-zdravja.si  

CATHERINE STUDIO 

Mojca Soršak s.p. 

Ribniška ulica 2, 2000 Maribor https://www.catherine.si  

ATLANTIC TRADE 

d.o.o. 

Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana https://www.saponia.hr/en/ 

distribution-centers/export/  

IMEX TRADE d.o.o. Borovec 13, 1236 Trzin http://www.imex-trade.si  

BIZJAN & CO. d.o.o. Malgajeva ulica 7, 1000 Ljubljana https://bizjan-co.si  

ARC - KRANJ d.o.o. Hrastje 52K, 4000 Kranj http://www.arc.si    

ARS TRADE d.o.o.  Blatnica 16, 1236 Trzin http://www.arstrade.si  

KLEVI d.o.o. Seljakovo naselje 29, 4000 Kranj https://www.klevi.si  

DM - DROGERIE 

MARKT d.o.o.   

Litostrojska cesta 48, 1000 Ljubljana http://www.dm-drogeriemarkt.si  

NATURAVIT d.o.o. Industrijska cesta 5, 5000 Nova 

Gorica 

http://www.naturavit.net   

VENERA KOZMETIKA 

d.o.o. 

Peske 17, 1236 Trzin http://www.venera-kozmetika.si      

M & B CO. d.o.o. Dobroveljska cesta 5, 3214 Zreče http://www.baytris.si  

ALF COMMERCE d.o.o.  Kolodvorska ulica 37F, 2310 

Slovenska Bistrica 

http://www.alfcommerce.si   

BB NATURA d.o.o. Škrilje 144, 1292 Ig http://www.bbnatura.si   

ANNYER d.o.o. Pri vrtnariji 57, 2000 Maribor http://www.annyer.com  

ILIRIJA d.d. Tržaška cesta 40, 1001 Ljubljana http://www.ilirija.si/en   

ECOT d.o.o. Brnčičeva ulica 11, 1231 Ljubljana - 

Črnuče 

http://www.ecot.si  

VIKTORIA LASULJE 

IN LASNI DODATKI 

d.o.o.  

Trubarjeva cesta 76 A, 1000 

Ljubljana 

http://www.viktoria.si   

KEMCEL TRADE d.o.o. Ziljska ulica 11, 1000 Ljubljana http://www.kemcel.si   

GASTPRO d.o.o. Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje http://www.gastpro.si  

EXIM EX d.o.o. Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana http://www.eximex.si  

https://www.loreal.com/sl-si/adria-balkan/
https://www.loreal.com/sl-si/adria-balkan/
https://www.beiersdorf.si/
https://puranatura.si/
javascript:void(0);
http://www.studioma.si/
javascript:void(0);
https://www.orbico.si/
https://megasplet.info/
https://www.saponia.hr/en/%20distribution-centers/export/
https://www.saponia.hr/en/%20distribution-centers/export/
http://www.ilirija.si/en
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BENT EXCELLENT 

d.o.o. 

Dragomelj 82, 1230 Domžale http://www.bent.si  

ANTELA d.o.o. Kraigherjeva ulica 19B, 2230 Lenart 

v Slovenskih Goricah 

http://www.antela.si   

(Πολυκατάστημα) 

MUELLER d.o.o. 

Copova ulica 40, 1000 Ljubljana  http://www.mueller.si/  

(Πολυκατάστημα) 

MAXI 

• Trg republike 1, 1000 Ljubljana https://www.maxi.si/  

(Πολυκατάστημα) 

NAMA d.d. 

• Tomšičeva 2, 1000 Ljubljana https://www.nama.si/  

(Σούπερ μάρκετ) 

MERCATOR d.d. 

Dunajska cesta 107, p.p. 3234, 

1001 Ljubljana 

https://www.mercator.si/  

(Σούπερ μάρκετ) 

HOFER trgovina d.o.o. 

• Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica https://www.hofer.si/  

(Σούπερ μάρκετ) 

SPAR d.o.o. 

• Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana https://www.spar.si/  

(Σούπερ μάρκετ) 

LECLERC d.o.o. 

Jurčkova cesta 225, 1000 Ljubljana http://www.e-leclerc.si  

(Σούπερ μάρκετ) 

LIDL d.o.o. 

Μη διαθέσιμα στοιχεία https://www.lidl.si/  

 

 

http://www.mueller.si/
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