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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Αποτελέσματα της έρευνας για την κίνηση των καταστημάτων κατά τη 
διάρκεια της “BLACK FRIDAY 2019'' 

 
Περιορισμένα οφέλη για τα εμπορικά καταστήματα  

από τη φετινή Black Friday  
  

Η προωθητική ενέργεια της ‘Black Friday’ (Μαύρη Παρασκευή)  ξεκίνησε το 1952 

από τις ΗΠΑ και αφορά στην τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου ούσα η απαρχή 

της περιόδου των Χριστουγεννιάτικων αγορών. Ο επιτυχημένος χαρακτήρας της τόσο 

για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές εξώθησε αρκετές χώρες να 

υιοθετήσουν την επιτυχημένη αυτή εμπορική πρακτική. Στην Ελλάδα ο θεσμός της 

Black Friday υιοθετήθηκε με ενθουσιασμό το 2016 και εφαρμόστηκε για τέταρτη 

συνεχή χρονιά και φέτος. Η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια δίνει θεωρητικά τη 

δυνατότητα τόσο στις επιχειρήσεις να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους και να 

ενισχύσουν τις σχέσεις πιστότητας με τους πελάτες τους όσο και στους καταναλωτές 

να προμηθευτούν προϊόντα σε (συνήθως) χαμηλότερες τιμές. Ο αρχικός ενθουσιασμός 

με τον οποίο υποδέχτηκαν οι καταναλωτές τη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια 

φαίνεται να φθίνει παρά τη μεταστροφή του καταναλωτικού κλίματος. Είναι 

χαρακτηριστικό πως οι ουρές των καταναλωτών που εμφανίστηκαν πέρσι και πρόπερσι 

δεν εμφανίστηκαν φέτος. Η ‘ανεπίσημη’ μετατροπή της Black Friday, σε Black Week 

ή ακόμα και σε Black November αντανακλά την επιθετική λογική των μεγάλων 

πολυεθνικών και των εγχώριων αλυσίδων, κυρίως των αλυσίδων ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών ειδών, αποτελώντας όμως και την κυριότερη αιτία για την αλλοίωση της 

σημασίας του θεσμού. 
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Η ΕΣΕΕ θέλοντας να διερευνήσει τη συμμετοχή των εμπορικών επιχειρήσεων στη 

Black Friday συγκέντρωσε τις γνώμες των εμπόρων πραγματοποιώντας 

δειγματοληπτική έρευνα σε τυχαίο δείγμα επιχειρήσεων των κλάδων που 

πραγματοποιούν συστηματικά εκπτώσεις, δηλαδή επιχειρήσεις ένδυσης/ υπόδησης, 

οικιακού εξοπλισμού/ ηλεκτρονικά είδη, είδη ψυχαγωγίας και επιμορφωτικών ειδών. 

• Το δείγμα της έρευνας κατανέμεται περίπου ισόρροπα μεταξύ των 

επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην προωθητική ενέργεια της Black Friday και 

εκείνων που δεν μετείχαν με κάποιον τρόπο σε αυτήν. Ειδικότερα το 46% 

συμμετείχε και το 54% δεν συμμετείχε στην Black Friday. 

• To κυριότερο εύρημα της έρευνας είναι πως η πλειονότητα των επιχειρήσεων 

(44%) που συμμετέχουν στην Black Friday την αποτιμά αρνητικά ως 

προωθητική ενέργεια ενώ μόλις το 22% την αποτιμά θετικά.  

• Συγκριτικά με την Black Friday του προηγούμενου έτους (2018) περίπου μια 

στις δυο επιχειρήσεις (42%) δηλώνει ότι οι πωλήσεις της κινήθηκαν 

χειρότερα από πέρυσι, τρεις στις δέκα σημείωσαν πως οι πωλήσεις κινήθηκαν 

στα ίδια περίπου επίπεδα ενώ μόλις δυο στις δέκα (21%) περιέγραψε μια 

περισσότερο θετική εικόνα. 

• Ο εμπορικός κόσμος συνεχίζει να αποτιμά τη συγκεκριμένη πρακτική αρνητικά 

καθώς θεωρεί ότι τα οφέλη που αποκομίζουν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, 

πολυεθνικές και αλυσίδες, είναι σαφώς μεγαλύτερα από εκείνα  των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ίσως αυτός να είναι και ο κυριότερος λόγος 

είναι αντίθετος με τέτοιου είδους πρακτικές.  

 

Αναλυτική παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην προωθητική ενέργεια της Black Friday η 

συντριπτική πλειονότητα δήλωσε ότι συμμετέχει κάθε χρόνο στον θεσμό (56%) ενώ 

τρείς στις δέκα επιχειρήσεις (34%) μετείχαν για δεύτερο συνεχές έτος. Λιγότερη από 

μια στις δέκα (9%) επιχειρήσεις συμμετείχε για πρώτη φορά στη Black Friday 

τεκμηριώνοντας τον μη ‘καθολικό’ χαρακτήρα της συγκριμένης ενέργειας.  
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H πλειονότητα των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στη Black Friday προχώρησε σε 

προσφορές σε όλα της τα εμπορεύματα (57%) ενώ μόλις δυο στις δέκα επιχειρήσεις 

(19%) προχώρησε σε προσφορές σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων της. Μόλις 

ένα οριακό ποσοστό της τάξης του 5% έκανε προσφορές σε εμπορεύματα stock 

αντανακλώντας την ουσιαστική συμμετοχή των ΜμΕ του λιανικού εμπορίου στην 

συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια.  

 

 
Ο βαθμός ικανοποίησης των επιχειρήσεων από την Black Friday δεν μπορεί σε καμία 

περίπτωση να θεωρηθεί υψηλός αφού το 36% των επιχειρήσεων δηλώνει λίγο ή και 

καθόλου ικανοποιημένο σε σχέση με τις πωλήσεις του καταστήματος του ενώ 

λιγότερες από τις τρείς στις δέκα επιχειρήσεις (28%) δηλώνουν πολύ ή πάρα πολύ 

ικανοποιημένες σε σχέση με την κίνηση του καταστήματος τους. 
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Διάγραμμα 1 : Tο κατάστημά σας συμμετείχε για πρώτη 
φορά στη «Black Friday»;

Ναι συμμετείχα για 
πρώτη φορά

Όχι, συμμετείχα και 
πέρυσι

Όχι, συμμετέχω κάθε 
φορά

ΔΑ
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Στο μεγαλύτερο μέρος των νέων …

Σε μικρό μέρος των νέων παραλαβών της …

Σε συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων

Κυρίως σε εμπορεύματα stock

Σε όλα τα εμπορεύματα

Διάγραμμα 2: Σε ποια εμπορεύματα πραγματοποιήσατε  
μειώσεις τιμών στη φετινή Black Friday;
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Συγκριτικά με την Black Friday του 2018 περίπου μια στις δυο επιχειρήσεις (42%) 

δηλώνει ότι οι πωλήσεις της κινήθηκαν χειρότερα από πέρυσι, τρεις στις δέκα 

σημείωσαν πως οι πωλήσεις κινήθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι ενώ το 21% 

περιέγραψε μια περισσότερο θετική εικόνα σε σύγκριση με το 2018. 

 

 
Από την άλλη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των επιχειρήσεων 

στο κατά πόσο η Black Friday επηρέασε τις πωλήσεις της επόμενης ημέρας, δηλαδή 

του Σαββάτου 30 Νοεμβρίου. Τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις (35%) δήλωσαν πως η 

Black Friday δεν επηρέασε τις πωλήσεις της επόμενης ημέρας ενώ οι θετικές και οι 

αρνητικές απαντήσεις είναι περίπου μοιρασμένες καθώς το 28% δήλωσε πως η Black 

Friday επηρέασε θετικά ή πολύ θετικά το τζίρο της επόμενης ημέρας ενώ το 27% 

δήλωσε πως τον επηρέασε αρνητικά ή πολύ αρνητικά. 
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Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου ΔΑ

Διάγραμμα 3: Μείνατε ικανοποιημένος από την κίνηση 
των πωλήσεων του καταστήματος σας τη «Black 

Friday»;
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Διάγραμμα 4: Πώς κινήθηκαν οι πωλήσεις του 
καταστήματός σας τη συγκεκριμένη ημέρα σε σχέση με 

την περσινή;

Καλύτερα

Στα ίδια επίπεδα

Χειρότερα

ΔΑ

4 
 



 

 
Το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων προχώρησε σε κάποιο είδος προωθητικής 

ενέργειας για την Black Friday επιχειρώντας να συναγωνιστούν τις ακριβές 

διαφημιστικές καμπάνιες των πολυεθνικών επιχειρήσεων και των αλυσίδων. Είναι 

δηλωτικό πως πάνω από επτά στις δέκα επιχειρήσεις (73.1%) υιοθέτησε κάποια 

προωθητική ενέργεια αποκλειστικά για την συγκεκριμένη ημέρα. Η βιτρίνα του 

καταστήματος αποτέλεσε το κυριότερο μέσο προβολής της ενέργειας (67%) ενώ και 

τα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Instagram κ.λπ.) αποτέλεσαν τρόπο προβολής που 

υιοθετήθηκε από περίπου μια στις δυο επιχειρήσεις (44%). Τα διαφημιστικά σε 

ραδιόφωνο-τηλεόραση (9%), η αποστολή newsletter στο e-mail των πελατών (7%) και 

η αποστολή sms (7%) δεν αποτελούν προωθητικές ενέργειες που φαίνεται να 

υιοθετούνται από τις περισσότερες εμπορικές επιχειρήσεις.  
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Διάγραμμα 5: Πως επηρέασε η Black Friday τις πωλήσεις 
της επόμενης ημέρας, δηλαδή το Σάββατο 30/11;

Πολύ θετικά

Θετικά

Ουδέτερα

Αρνητικά

Πολύ αρνητικά

ΔΑ
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67%
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Αποστολή sms στους πελάτες του …

Αποστολή newsletter στο email πελατών σας

Διαφημιστικά σε ραδιόφωνο τηλεόραση

Δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα

Διαφημιστικά στη βιτρίνα του καταστήματος

Διάγραμμα 6: Σε ποια εμπορεύματα πραγματοποιήσατε  
μειώσεις τιμών στη φετινή Black Friday;
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Παράλληλα, σύμφωνα με τις επιχειρήσεις, οι περισσότεροι καταναλωτές 

χρησιμοποίησαν τόσο μετρητά όσο και κάρτες για την αγορά των εμπορευμάτων 

(44%). Εντύπωση προκαλεί το εύρημα ότι μονάχα ένας στους δέκα καταναλωτές 

χρησιμοποίησε αποκλειστικά τα μετρητά για τις αγορές του (10%) ως κύριο τρόπο 

πληρωμής, στοιχείο που αντανακλά τον βαθμό εμβάθυνσης της κουλτούρας του 

‘πλαστικού χρήματος’ στην αγορά.   

 

 

Οι περισσότερες από τις εμπορικές επιχειρήσεις, που συμμετείχαν στο θεσμό 

αποτιμούν αρνητικά την προωθητική ενέργεια της Black-Friday (44%). Παράλληλα 

ένα σημαντικό ποσοστό έχει μια ουδέτερη στάση απέναντι σε αυτόν (27%) ενώ μόλις 

δυο στις δέκα τον αποτιμά θετικά. 
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Διάγραμμα 7: Οι πελάτες χρησιμοποίησαν κυρίως για 
τις αγορές τους  κάρτες ή μετρητά;

Κάρτες

Μετρητά

Και τα δύο το ίδιο

ΔΑ
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Διάγραμμα 8: Πώς κρίνετε την προωθητική ενέργεια της 
Black Friday;

Θετικά

Ουδέτερα

Αρνητικά

ΔΓ/ΔΑ
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Η ταυτότητα της έρευνας: Η έρευνα ήταν τηλεφωνική με χρήση δομημένου 

ερωτηματολογίου σε δείγμα 200 επιχειρήσεων με κύρια δραστηριότητα το 

λιανικό εμπόριο, εφαρμόζοντας απλή τυχαία δειγματοληψία, σε εμπορικές 

αγορές αστικών κέντρων της χώρας.   
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