
1. Αθήνα 

- υμμετοχι των καταςτθμάτων ςε μικρό ποςοςτό, κυρίωσ ςυμμετείχαν τα επϊνυμα και οι 

αλυςίδεσ, με επίπεδο εκπτϊςεων περίπου 21-40%. 

- Τψθλι επιςκεψιμότθτα ςτο κζντρο τθσ Ακινασ, αλλά κυρίωσ ςτισ μεγάλεσ αλυςίδεσ. Δεν 

υπάρχει εικόνα για τα μικρά καταςτιματα. 

- Σο αποτζλεςμα του ςυγκεκριμζνου κεςμοφ, κα κρίνει τθν υιοκζτθςι του ι όχι. 

2. Πειραιάσ 

- υμμετοχι των καταςτθμάτων τθσ περιοχισ κατά ζνα ποςοςτό 40 με 50%, με επίπεδο 

εκπτϊςεων τθσ τάξεωσ του 11-20%. 

- Σα καταςτιματα που ςυμμετείχαν πραγματοποίθςαν εκπτϊςεισ ςε όλα τα εμπορεφματα 

ανεξαιρζτωσ (stock/ςεηόν). 

- Θετικά/Μεγάλθ επιςκεψιμότθτα και αφξθςθ τηίρου. Θετικό για το τζλοσ του μινα. 

- Η ενδεχόμενθ κακιζρωςθ του κεςμοφ προχποκζτει οργάνωςθ, προβολι και ενθμζρωςθ, 

κακϊσ δεν υπιρξε ενθμζρωςθ και τα καταςτιματα τθσ περιοχισ δεν είχαν τθ δυνατότθτα 

προετοιμαςίασ. 

3. Περιςτζρι 

- υμμετείχε περίπου το 15% των εμπορικϊν καταςτθμάτων, ενϊ ανεξαιρζτωσ ςυμμετείχαν όλε 

οι αλυςίδεσ, οι οποίεσ προϊκθςαν και το κεςμό ςυμπαραςφροντασ τα μικρά μαγαηιά. 

- Η μικρι μερίδα των εμπορικϊν καταςτθμάτων που ςυμμετείχε πραγματοποίθςε εκπτϊςεισ 

κυρίωσ ςε «stock» εμπορεφματα. 

- αν γενικι εικόνα, ςθμειϊκθκε υψθλότερθ επιςκεψιμότθτα ςτθν εμπορικι αγορά ςε ςχζςθ 

με τον υπόλοιπο μινα. 

- Η ενδεχόμενθ υιοκζτθςθ τθσ «Black Friday» χρειάηεται οργάνωςθ και ςυνεργαςία κακϊσ τόςο 

ο κόςμοσ αλλά και τα καταςτιματα δεν ιταν ενθμερωμζνοι. 

4. Ν. Ιωνία 

- Η «Black Friday» μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ «εικονικι» για τθν εν λόγω περιοχι 

- Πολφ λίγα καταςτιματα ςυμμετείχαν (10-15%), με επίπεδο εκπτϊςεων τθσ τάξεωσ του 

20-40%, κυρίωσ ςε εμπορεφματα τθσ ςεηόν και μόνο για τθ ςθμερινι θμζρα. 

- Τψθλι επιςκεψιμότθτα ςτθν αγορά, χωρίσ όμωσ να φαίνεται ότι οι καταναλωτζσ επιδίδονταν 

και ςε αγορζσ. 



- Πρόκειται για μια «αμερικανιά» που ςτα εμπορικά καταςτιματα δεν προςδίδει κάτι 

ιδιαίτερο, κακϊσ οι πωλιςεισ κινικθκαν ςε χαμθλά επίπεδα όπωσ και τισ υπόλοιπεσ θμζρεσ. 

5. Κηφιςιά 

- Λίγα καταςτιματα ςυμμετείχαν κυρίωσ αλυςίδεσ. 

- Δεν υπιρξε οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ. Ενϊ κα πρζπει να υπάρξει ενθμζρωςθ των εμπόρων. 

- Γενικά κετικι άποψθ για το κεςμό 

6. Μαροφςι 

- υμμετείχαν με υψθλά επίπεδα εκπτϊςεων (τθσ τάξεωσ του 50%) ςε εμπορεφματα stock αλλά 

και τθσ ςεηόν. 

- Κινικθκαν καλφτερα οι πωλιςεισ ςε ςχζςθ με τισ προθγοφμενεσ θμζρεσ, κακϊσ όπωσ 

χαρακτθριςτικά αναφζρκθκε «Ο κόςμοσ αγκάλιαςε το κεςμό». 

7. Χαλάνδρι 

- υμμετείχε περίπου το 30-40% των εμπορικϊν καταςτθμάτων τθσ περιοχισ, με εκπτϊςεισ που 

κυμάνκθκα ςτο 21-40% και κυρίωσ ςε εμπορεφματα stock. 

- Δεν υπιρξε ιδιαίτερθ διαφοροποίθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ ςε ςχζςθ με τισ προθγοφμενεσ 

θμζρεσ. 

- Διαφορετικι λειτουργία τθσ «Black Friday», ςτο εξωτερικό, ςε διαφορετικά δεδομζνα κακϊσ 

ςυνζπεςε χρονικά με εορταςτικι περίοδο. 

- Ζλλειψθ οργάνωςθσ και τα καταςτιματα ιταν απροετοίμαςτα. 

8. Η Θεςςαλονίκη: 

- υμμετείχαν ελάχιςτα καταςτιματα ςτθν «Black Friday», κυρίωσ ςυμμετείχαν τα μεγάλα 

καταςτιματα και οι πολυεκνικζσ, ςτα οποία χαρακτθριςτικά δθμιουργικθκαν «ουρζσ» από 

καταναλωτζσ. 

- Σα λίγα εμπορικά καταςτιματα που ςυμμετείχαν ζκαναν εκπτϊςεισ τισ τάξεωσ του 10% και 

κυρίωσ ςε μικρό μζροσ των νζων παραλαβϊν. 

- Η «Black Friday» είναι ζνα νζο «τρικ» για προςζγγιςθ καταναλωτϊν και δεν ζχει καμία ςχζςθ 

με το εξωτερικό αλλά λαμβάνει περιςςότερο τθν μορφι προςφορϊν. 

9. Η Πάτρα: 

- υμμετοχι κυρίωσ μεγάλων αλυςίδων και πολφ λίγων εμπορικϊν καταςτθμάτων (10%). 



- Σα λίγα εμπορικά καταςτιματα που ςυμμετείχαν ζκαναν εκπτϊςεισ τισ τάξεωσ του 20-40%, 

κυρίωσ ςε εμπορεφματα stock και πολφ μικρό μζροσ τθσ νζασ ςεηόν. 

- Πιο υψθλι επιςκεψιμότθτα ςτθν εμπορικι αγορά ςιμερα ςε ςχζςθ με τον υπόλοιπο μινα. 

- Δεν υπιρξε ςωςτι προϊκθςθ, ενθμζρωςθ και οργάνωςθ του κεςμοφ 

- Μζτρο με «ξενόφερτο» χαρακτιρα και κα μποροφςαμε με βάςθ τθν ελλθνικι πραγματικότθτα 

να υιοκετθκοφν άλλεσ πρακτικζσ. 

• Η Υπόλοιπη Ελλάδα: 

10. Ιωάννινα 

- υμμετείχαν αρκετά καταςτιματα, ςχεδόν το 50%, με εκπτϊςεισ τθσ τάξεωσ του 20-30%. 

- Πραγματοποίθςαν εκπτϊςεισ τθσ τάξεωσ του 20% ςε εμπορεφματα τθσ νζασ ςεηόν και 50% ςε 

εμπορεφματα «stock» 

- Καλφτερθ κίνθςθ των πωλιςεων ςε ςχζςθ με τισ προθγοφμενεσ θμζρεσ, που θ αγορά δεν είχε 

κακόλου κόςμο. 

11. Ρόδοσ 

- υμμετοχι κυρίωσ των μεγάλων αλυςίδων και πολφ λίγων εμπορικϊν καταςτθμάτων (10%) με 

ειδικζσ πρόςφορεσ ςτα καταςτιματα θλεκτρικϊν ειδϊν. 

12. Αλεξανδροφπολη 

- υμμετοχι πολφ λίγων εμπορικϊν καταςτθμάτων (10%), παρακινθμζνοι από τισ διαφθμίςεισ 

των μεγάλων αλυςίδων, με εκπτϊςεισ κυρίωσ ςε ςυγκεκριμζνθ κατθγορία εμπορευμάτων. 

- Τπιρξε μια ςχετικι εμπορικι κίνθςθ ςτθν αγορά χωρίσ να υπάρχει ακόμα εικόνα αν 

προςζδωςε και κετικι τάςθ ςτο τηίρο. 

- Δεν υπιρξε οργάνωςθ κάποια οργάνωςθ ςχετικά με το κεςμό. 

13. Λάριςα 

- υμμετοχι κυρίωσ μεγάλων αλυςίδων και πολφ λίγων εμπορικϊν καταςτθμάτων (10%). 

- Η ςυνεχόμενθ φπαρξθ εκπτϊςεων και προςφορϊν ςτα καταςτιματα δεν κακιςτά το κεςμό ςε 

κάποιο ιδιαίτερο γεγονόσ. 

14. πάρτη 

- Κυρίωσ μεγάλεσ αλυςίδεσ ςυμμετείχαν και επϊνυμα καταςτιματα, ενϊ τα μικρότερα 

καταςτιματα δεν ιταν προετοιμαςμζνα. 



- Πιο ςυντονιςμζνθ οργάνωςθ και ενθμζρωςθ για τα μικρότερα καταςτιματα. 

15. Βόλοσ 

- υμμετείχαν οι μεγάλεσ αλυςίδεσ, ενϊ τα καταςτιματα δεν είχαν ενθμερωκεί. 

- Να κακιερωκεί ςαν θμζρα «stock» και να πραγματοποιείται πριν το εκπτωτικό δεκαιμερο του 

Νοεμβρίου. 

16. Ρζθυμνο 

- Δεν ςυμμετείχαν ςτο Ρζκυμνο κακϊσ δεν υπιρξε ενθμζρωςθ των καταςτθμάτων. 

- Θετικι ςτάςθ απζναντι ςτο διεκνι κεςμό κυρίωσ για να μπορζςουν τα καταςτιματα να 

διακζςουν stock εμπόρευμα 

17. Πφργοσ 

- Δεν υπιρξε ιδιαίτερθ ςυμμετοχι, παρά μόνο ζνα 10% των εμπορικϊν καταςτθμάτων και οι 

πολυεκνικζσ. 

- Αυξθμζνεσ πωλιςεισ τθ ςθμερινι θμζρα αλλά κυρίωσ λόγω τθσ εορτισ. 

- υνεχισ πραγματοποίθςθ εκπτϊςεων και προςφορϊν από τα καταςτιματα. 

- Ο κεςμόσ είναι ζνα «τρικ» με μεγάλθ διαφιμιςθ από τισ αλυςίδεσ. 


