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Ταπηόηεηα Έξεπλαο  

 

Τύπος έρευνας  

Ποσοτική με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, ανοιχτού και κλειστού τύπου ερωτήσεων  

   

Δείγμα  

19 επιχειρήσεις στο Νομό Χανίων  

 

Μεθοδολογία 

Προσωπικές συνεντεύξεις σε επιχειρηματίες που συμμετείχαν στις συναντήσεις Β2Β στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων  

  

Περίοδος διεξαγωγής της έρευνας   

3 Οκτωβρίου 2016  

  



Οη ζηόρνη ηεο ζπλάληεζεο είραλ γίλεη γλσζηνί κε  

ζαθήλεηα πξηλ απηή αξρίζεη;  
Ν=19 

Πολύ 

52,6% 

Αρκετά  

47,4% 



Πξνέθπςε θάπνηα ζπκθσλία ή έζησ βιέπεηε θάπνηα  

πξννπηηθή σο απνηέιεζκα ησλ ζπλαληήζεσλ πνπ θάλαηε;  
Ν=19 

5,2% 

10,7% 

5,2% 

78,9% 

Γε γλσξίδσ/Γελ απαληώ  

Όρη 

Ναη  

Μάιινλ Ναη 



Καηά ηε γλώκε ζαο, πξνζθιήζεθαλ νη  

ζσζηνί άλζξσπνη ζηε ζπλάληεζε;  
Ν=19 

Ναη Μάιινλ Ναη Όρη 

26,4% 

73,6% 

0% 



Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο από ην επίπεδν νξγάλσζεο  

θαη ην ζπληνληζκό ηεο εθδήισζεο ;  
Ν=19 

Πνιύ  Αξθεηά  Λίγν Καζόινπ 

31,8% 

68,2% 

0% 0% 



Ο ρξόλνο όπνπ εμειίρζεθε ε ζπλάληεζε  

ήηαλ επαξθήο ;  
Ν=19 

Πνιύ  Αξθεηά  Λίγν Καζόινπ 

42,1% 

36,8% 

21,1% 

0% 



Ο ρώξνο πνπ εμειίρζεθε ε ζπλάληεζε  

πόζν ηθαλνπνηεηηθόο ήηαλ;  
Ν=19 

Πνιύ  Αξθεηά  Λίγν Καζόινπ 

52,6% 

26,3% 

15,8% 

5,3% 



Οη ζηόρνη πνπ είραηε γηα ηε ζπλάληεζε  

επηηεύρζεθαλ;  
Ν=19 

Πνιύ  Αξθεηά  Λίγν  Καζόινπ Γε γλσξίδσ/Γελ 
απαληώ  

26,3% 

52,7% 

10,5% 

0% 

10,5% 



Τν θόζηνο ζπκκεηνρήο ζαο ζηελ έθζεζε  

πηζηεύεηε όηη ήηαλ εύινγν;  
Ν=19 

Πνιύ  Αξθεηά  Λίγν  Καζόινπ Γε γλσξίδσ/Γελ 
απαληώ  

26,3% 

52,8% 

10,5% 

5,2% 5,2% 



Θα ζπκκεηείραηε ζε Β2Β ζπλαληήζεηο πνπ ζα  

δηνξγαλώζεη κειινληηθά ην Δπηκειεηήξην Χαλίσλ;   
Ν=19 

Ναη  Μάιινλ Ναη Όρη 

57,9% 

42,1% 

0% 



Τη ζα ζέιαηε λα βειηησζεί σο πξνο  

ηνπο ζηόρνπο ηεο ζπλάληεζεο; 
N=19 

 

 Περιςςότεροι προςκεκλθμζνοι  
 Περιςςότεροι αγοραςτζσ  
 Αγοραςτζσ με ζμφαςθ ςτα ελλθνικά προϊόντα 
 Να γίνονται οι ςυναντιςεισ με ραντεβοφ  
 Πρόςκλθςθ υποψθφίων αγοραςτϊν μετά από μεγαλφτερθ ζρευνα 
 Θα ζπρεπε να υπάρχουν περιςςότεροι ενδιαφερόμενοι επιςκζπτεσ  
 Πρόςκλθςθ εξαγωγζων και από χϊρεσ εκτόσ Ευρϊπθσ (π.χ. Αςία, Μ. Ανατολι, Η.Π.Α., Καναδάσ) 
 Αλυςίδεσ S/M με διανομείσ και χονδρεμπόρουσ  
 Εξειδίκευςθ ςτουσ αγοραςτζσ και να ζχουν και να ζχουν από πριν τα προφίλ των αγοραςτϊν  
 Να εκδθλϊνεται a priori το ενδιαφζρον των προςκεκλθμζνων για τα προϊόντα που παρουςιάηονται , ϊςτε να    

είναι οι επιχειριςεισ προετοιμαςμζνεσ (τόςο για τισ ςυναντιςεισ αυτζσ κακ’ αυτζσ , όςο και για το αν κα ζχουν      
ςοβαρζσ θ όχι ςυναντιςεισ) 

 Πρόςκλθςθ υποψθφίων αγοραςτϊν μετά από λίγο μεγαλφτερθ ζρευνα 
 Μεγαλφτερθσ διάρκειασ ςυναντιςεισ , ο αρικμόσ των αγοραςτϊν απαιτεί μεγαλφτερο χρόνο  



Τη ζα ζέιαηε λα βειηησζεί σο πξνο  

ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλάληεζεο; 
N=19 

 

 Χονδρζμποροι S/M 
 Καλό κα ιταν οι αγοραςτζσ να περνοφςαν από όλα τα τραπζηια ϊςτε να μποροφςαν να δουν   

όλα τα προϊόντα .  
 Μια επιπλζον ενθμζρωςθ γι τθν ταυτότθτα των προςκεκλθμζνων  
 Ο χϊροσ τθσ ςυνάντθςθσ δεν είναι κατάλλθλοσ . Το Ε.Β.Ε.Χ. κα πρζπει να φροντίςει για               

μόνιμουσ χϊρουσ κατάλλθλουσ για Β2Β ςυναντιςεισ 
 Εάν είναι δυνατόν να υπάρξει μια ενθμζρωςθ των επιςκεπτϊν για τισ επιχειριςεισ που                

ςυμμετζχουν  
 Να υπάρξει καλφτεροσ προγραμματιςμόσ ςτισ επαφζσ  
 Πιο μεγάλοσ χϊροσ για να υπάρχει άνεςθ κίνθςθσ και ςυνομιλίεσ με τουσ προςκεκλθμζνουσ  
 Θεωρϊ ότι όλθ θ διαδικαςία ιταν ικανοποιθτικι αν και κα μποροφςε να υπάρχει ζνασ ςχετικόσ 

προγραμματιςμόσ ςτισ εταιρείεσ  
 Να γίνουν ςυναντιςεισ με ραντεβοφ  
 Θεματικζσ ομοειδϊν προϊόντων (αρτοπαραςκευάςματα, ηωικισ προζλευςθσ, κατεψυγμζνα) 
 Να γίνουν ομαδικζσ ςυναντιςεισ διευρυμζνεσ  



Θα ζαο ελδηέθεξε λα ζπκκεηάζρεηε ζε  

θάπνηα από ηηο παξαθάησ εθζέζεηο; 
Ν=19 

15,8% 

36,8% 

47,4% 

Γε γλσξίδσ / Γελ απαληώ  

Όρη 

Ναη  



Θα ζαο ελδηέθεξε λα ζπκκεηάζρεηε ζε  

θάπνηα από ηηο παξαθάησ εθζέζεηο; 
Ν=19 

26,4% 

36,8% 

36,8% 

Γε γλσξίδσ / Γελ απαληώ  

Όρη 

Ναη 
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