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ΠPOΛOΓOΣ
Σε αντίθεση με τη στερεότυπη άποψη ότι το μάρκετινγκ είναι ένα θεωρητικό
αντικείμενο του οποίου η αποτελεσματική εφαρμογή στηρίζεται περισσότερο
στην έμπνευση, στη δημιουργική φαντασία και στη συσσώρευση πρακτικών εμπειριών, στην πραγματικότητα είναι ένα επιστημονικό αντικείμενο το οποίο χρησιμοποιεί αριθμητικά δεδομένα και γεγονότα ως βάση εκκίνησης μιας συστηματικής
διαδικασίας σχεδιασμού και προγραμματισμού, που καταλήγει σε αποτελέσματα
τα οποία, επίσης, είναι αριθμητικά δεδομένα ή γεγονότα.
Η έρευνα μάρκετινγκ προσφέρει αυστηρά επιστημονικές τεχνικές και μεθόδους συλλογής και ανάλυσης των σχετικών δεδομένων και γεγονότων από μια ποικιλία πηγών, οι οποίες ξεκινούν από τα αρχεία της ίδιας της επιχείρησης και φτάνουν μέχρι τους πελάτες ή τους δυνητικούς πελάτες της. Επιπλέον, προσφέρει μεθοδολογίες, προσεγγίσεις και μοντέλα υποστήριξης των αποφάσεων των στελεχών μάρκετινγκ σε σχέση με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών μάρκετινγκ, καθώς και την αξιολόγηση των στρατηγικών αυτών τόσο στη φάση του
σχεδιασμού τους όσο και στη φάση της ολοκλήρωσης της υλοποίησής τους.
Η έρευνα μάρκετινγκ, όπως και άλλοι κλάδοι του μάρκετινγκ, έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι υιοθετεί και χρησιμοποιεί, επιλεκτικά, επιστημονικές τεχνικές και μεθόδους από άλλους επιστημονικούς κλάδους, τις οποίες
διαμορφώνει, προσαρμόζει και συνδυάζει κατάλληλα, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στους ερευνητικούς προβληματισμούς ή στα προβλήματα του Μάρκετινγκ. Τέτοιοι κλάδοι είναι: η Στατιστική, η Oικονομετρία, η Ψυχομετρία, η Κοινωνιομετρία, η Επιστήμη των Υπολογιστών κ.ά. Επιπλέον, αναπτύσσει μεθόδους, αυτόνομα, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις υιοθετούνται, με τη σειρά τους, από άλλους
επιστημονικούς κλάδους. Αυτός ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της έρευνας μάρκετινγκ προκαλεί σε αρκετές περιπτώσεις σύγχυση ως προς το περιεχόμενό της και
τη σχέση της με τα αντικείμενα των άλλων επιστημονικών κλάδων, κυρίως μεταξύ
των ειδικών των κλάδων αυτών οι οποίοι δεν έχουν ασχοληθεί συστηματικά με την
έρευνα μάρκετινγκ. Βεβαίως, παρόμοια σύγχυση υπάρχει σε πολλούς άλλους επιστημονικούς κλάδους, οι οποίοι εμφανίζουν διεπιστημονικές αλληλεπιδράσεις.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η έρευνα μάρκετινγκ απαιτεί και προϋποθέτει πολύ καλή γνώση της θεωρίας του μάρκετινγκ, ενώ η αποτελεσματική πρακτική του
μάρκετινγκ απαιτεί και προϋποθέτει πολύ καλή γνώση του αντικειμένου και των
δυνατοτήτων της έρευνας μάρκετινγκ.
Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζονται, διαδοχικά, οι σχετικοί ορισμοί και το πεδίο εφαρμογής της έρευνας μάρκετινγκ, οι διάφορες πηγές πληροφοριών και στοιχείων, η μεθοδολογία άντλησης στοιχείων από τους ίδιους τους
πελάτες της επιχείρησης (πρωτογενής έρευνα), ο σχεδιασμός και η χορήγηση
ερωτηματολογίων, οι διάφορες μέθοδοι δειγματοληψίας και οι τεχνικές και μέθοδοι ανάλυσης των δεδομένων των ερευνών μάρκετινγκ.
Σκοπός του παρόντος τόμου είναι να δώσει στον φοιτητή τη δυνατότητα απόκτησης μιας λειτουργικής γνώσης του αντικειμένου, έτσι ώστε να είναι σε θέση,
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αφενός μεν να σχεδιάζει και να υλοποιεί ο ίδιος έρευνες μάρκετινγκ και, αφετέρου, να τις χρησιμοποιεί ως ένα βασικό εργαλείο στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων
και γενικότερα στη διοίκηση μάρκετινγκ. Το κείμενο είναι εμπλουτισμένο με σημαντικό αριθμό Παραδειγμάτων, πολλά από τα οποία προέρχονται από τη μακροχρόνια πρακτική εφαρμογή των σχετικών προσεγγίσεων και μεθόδων από τον
ίδιο τον συγγραφέα. Τα Παραδείγματα αυτά αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στο να
κάνουν πιο κατανοητά κάποια ιδιαίτερα τεχνικά θέματα, καθώς και να βοηθήσουν στην αντίληψη της πρακτικής εφαρμογής τους. Από την άποψη αυτή, ενθαρρύνεται ο αναγνώστης να αναζητήσει το αντίστοιχο Παράδειγμα, όταν η θεωρητική παρουσίαση μιας προσέγγισης ή τεχνικής τού προκαλεί προβληματισμούς ή
ερωτήματα. O τόμος περιέχει επίσης σημαντικό αριθμό Δραστηριοτήτων και
Ασκήσεων, που αποσκοπούν στην ολοκληρωμένη κατανόηση των εννοιών και σε
μία πρώτη επαφή με τις διαδικασίες πρακτικής εφαρμογής τους.
Στο τέλος του τόμου παρατίθεται παράρτημα με παραδείγματα σχεδιασμού
ερευνών, ερωτηματολόγια και εξαγωγή συμπερασμάτων.
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