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Οι αλλαγές στην αγοραστική 
συµπεριφορά των καταναλωτών του 
Skroutz κατά την περίοδο του Covid-

19  
Οι καταναλωτές στρέφονται σε αγορές που σχετίζονται µε την υγεία, την εργασία 
αλλά και µε την γυµναστική στο σπίτι, ενώ παρατηρείται σηµαντική διαφοροποίηση 

στις κατηγορίες ένδυσης και υπόδησης. 

Οι υπηρεσίες έξυπνου καλαθιού του Skroutz διευρύνθηκαν σηµαντικά ενώ το 
σύνολο των εργαζοµένων µας εργάζεται από απόσταση. 

Η οµάδα Business Intelligence του Skroutz παρουσιάζει τα πρώτα στοιχεία της αγοραστικής 

συµπεριφοράς των καταναλωτών, όπως προκύπτουν από την δηµοφιλή πλατφόρµα και τις 

πωλήσεις των συνεργαζόµενων καταστηµάτων. Τα στοιχεία αφορούν στην περίοδο 9-29 

Μαρτίου 2020 και οι ποσοστιαίες µεταβολές προκύπτουν από την σύγκριση των αγορών 

που έγιναν αυτή την περίοδο µε τις αγορές που έγιναν τον Φεβρουάριο 2020. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που καταγράφονται, το ηλεκτρονικό εµπόριο σηµείωσε 

σηµαντική αύξηση κάτι που διαπιστώνεται τόσο από τα στοιχεία επισκεψιµότητας όσο και 

τα στοιχεία αγορών. Πιο συγκεκριµένα, οι πωλήσεις που πραγµατοποιήθηκαν µέσω του 

Skroutz αυξήθηκαν κατά 41%.  

Σε επίπεδο πωλήσεων, αύξηση σηµείωσαν οι κατηγορίες που περιλαµβάνουν προϊόντα 

υγείας, παιχνίδια, όργανα γυµναστικής και περιφερειακά υπολογιστών, και πιο 

συγκεκριµένα: 

• “Hobby - Αθλητισµός” +70,40%, 

• “Υγεία - Οµορφιά” +54,30%,  

• “Τεχνολογία” αύξηση +43,70%,  

• “Σπίτι - Κήπος” αύξηση +35,60%.  

Ισχυρότερη “πίεση”, της τάξεως του -35,40%, δέχθηκαν τα προϊόντα της κατηγορίας 

“Μόδα”, πράγµα που προφανώς εξηγείται από την προσαρµογή των καταναλωτών στην 

τρέχουσα κατάσταση. Αντίστοιχα η κατηγορία “Auto – Moto” σηµείωσε µείωση 8,6%. 
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Παρακάτω στους πίνακες θα µπορέσετε να δείτε τις 20 κατηγορίες µε τις περισσότερες 

πωλήσεις, τις 20 κατηγορίες µε την µεγαλύτερη αύξηση σε πωλήσεις και τις 20 

κατηγορίες µε την µεγαλύτερη πτώση σε πωλήσεις. 

Το Skroutz, ανταποκρινόµενο στο ιδιαίτερα αυξηµένο ενδιαφέρον των καταναλωτών για την 

όσο το δυνατόν πιο απλοποιηµένη διαδικασία αγορών, διεύρυνε την λειτουργία του Skroutz 

Marketplace σε κατηγορίες υψηλού ενδιαφέροντος σηµειώνοντας σηµαντική αύξηση στις 

πωλήσεις µέσω της συγκεκριµένης υπηρεσίας.  

Μελετώντας εκτενέστερα τα δεδοµένα και προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσουµε την 

καταναλωτική συµπεριφορά θα µπορούσαµε να οδηγηθούµε στο  συµπέρασµα ότι οι 

καταναλωτές δεν σταµάτησαν τις ηλεκτρονικές αγορές τους αλλά τροποποίησαν το τι 

αγοράζουν. 

Μείωσαν τις αγορές που έχουν να κάνουν µε προϊόντα µόδας (ανδρικά και γυναικεία 

παπούτσια, ρούχα, παπούτσια και αρώµατα) και αυτοκινήτου, συνεχίζουν να αγοράζουν και 

να αναζητούν αντισηπτικά, καθαριστικά σπιτιού και ιατρικά αναλώσιµα (γάντια και µάσκες), 

ενώ στράφηκαν σε αγορές που έχουν να κάνουν µε: 

• Την εργασία από το σπίτι (laptops, web cameras, πληκτρολόγια, ποντίκια κ.ά.), 

• Την γυµναστική από το σπίτι, 

• Τρόπους για να περάσουν δηµιουργικά τον χρόνο σπίτι τους (puzzle, παιχνίδια, 

gaming κ.ά.).  

Ο κ. Στράτος Παρασκευαΐδης, Director of Partners Division του Skroutz δήλωσε 

σχετικά: “ Σε µια πρωτόγνωρη για όλους µας περίοδο, στο Skroutz εργαζόµαστε εντατικά 

και συνεχίζουµε να αναλύουµε τα δεδοµένα και να παρακολουθούµε τις τάσεις που 

διαµορφώνονται στο τοπίο του ηλεκτρονικού εµπορίου. Οι ανάγκες της περιόδου έχουν 

δηµιουργήσει ένα πολύ µεγαλύτερο φορτίο στη λειτουργία των καταστηµάτων και σε όλη 

την αλυσίδα ανεφοδιασµού στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Από την πλευρά µας βρισκόµαστε 

δίπλα στους συνεργάτες µας και τους επισκέπτες της πλατφόρµας και προσπαθούµε να 

δηµιουργήσουµε υπηρεσίες που να διευκολύνουν τους καταναλωτές και τους συνεργάτες 

µας, όπως το Skroutz Marketplace. Πλέον, δίνουµε την δυνατότητα ακόµα και σε 
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επιχειρήσεις που δεν έχουν e-shop, να απευθυνθούν και στο online κοινό συµµετέχοντας 

στο Skroutz και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού εµπορίου.” 

Η κ. Γιώτα Τζαβάρα, Head of Commercial του Skroutz δήλωσε, επίσης: " Η 

πραγµατικότητα των τελευταίων εβδοµάδων δηµιούργησε µια νέα δυναµική στην εµπορική 

δραστηριότητα. Το ηλεκτρονικό εµπόριο κλήθηκε να υποστηρίξει έναν πολύ µεγαλύτερο 

όγκο από τον αναµενόµενο και αυτό επιδρά τόσο στους συνεργάτες µας στο Skroutz όσο 

και στους καταναλωτές. Από την πλευρά µας, χάρη στη δυνατότητά µας και την οµαλή 

µετάβασή µας σε λειτουργία 100% από απόσταση, προσπαθούµε να υποστηρίξουµε µε τον 

βέλτιστο δυνατό τρόπο την εµπορική δραστηριότητα και ευχαριστούµε θερµά τους 

συνεργάτες µας και τους καταναλωτές που συµβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια”.  

Υπενθυµίζουµε πως στο Skroutz συµµετέχουν πάνω από 4.400 καταστήµατα ενώ 

φιλοξενούνται πάνω από 10εκ.  προϊόντα.  

Οι τάσεις αυτές στις καταναλωτικές συνήθειες αλλάζουν µέσα στο πέρασµα των ηµερών και 

τα αποτελέσµατα διαφοροποιούνται όσο περνάει ο καιρός. 

Η οµάδα του Skroutz παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις τροποποιήσεις που υπάρχουν και 

στο τέλος αυτής της περιόδου θα µπορέσει να παρέχει µία ολοκληρωµένη εικόνα του πως 

κινήθηκε το ηλεκτρονικό εµπόριο.  

Οι 20 κατηγορίες µε τις περισσότερες πωλήσεις (δίπλα το ποσοστό αύξησης) 

Συµπληρώµατα Διατροφής 54,30% 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 90,70% 

Φαρµακευτικά 86,40% 

Περιποίηση Προσώπου 41,50% 

Εργαλεία 120,50% 

Παιδικά & Βρεφικά Παιχνίδια 224,00% 

Περιφερειακά 175,80% 

Παιδικά Παιχνίδια 242,10% 

Φροντίδα Μαλλιών 84,20% 

Προσωπική Υγιεινή 38,50% 

Περιποίηση Σώµατος 86,10% 

Οικιακές Συσκευές 52,20% 

Όργανα Γυµναστικής 625,60% 
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Ρούχα Εργασίας 231,50% 

Μακιγιάζ 34,80% 

Μικρές Οικιακές Συσκευές 75,20% 

Κρέµες Προσώπου 28,30% 

Αναλώσιµα Εκτυπωτών 143,30% 

Μάσκες Εργασίας 327,30% 

Ιατρικά Αναλώσιµα 304,70% 
 

Οι 20 κατηγορίες µε την µεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων (δίπλα το ποσοστό αύξησης) 

Puzzles 2675,50% 

Πασχαλινά 2329,20% 

Web Cameras 1859,40% 

Όργανα Γυµναστικής 625,60% 

Multimedia 563,00% 

Διάδροµοι Γυµναστικής 492,70% 

Επιτραπέζια Παιχνίδια 448,10% 

Καθαριστικά Σπιτιού 387,70% 

Κονσόλες 358,60% 

Μάσκες Εργασίας 327,30% 

PC Games 325,20% 

Ιατρικά Αναλώσιµα 304,70% 

Εκτυπωτές 301,80% 

Φτιάξτο Μόνος Σου (DIY) 290,20% 

Gaming Headsets 287,10% 

Χρώµατα & Υλικά Βαφής 268,90% 

Gamepads 248,10% 

Παιχνίδια Lego 246,30% 

Παιδικά Παιχνίδια 242,10% 

Βάψιµο Μαλλιών 241,40% 
 

Οι 20 κατηγορίες µε την µεγαλύτερη µείωση (δίπλα το ποσοστό µείωσης) 
Γυναικεία Μποτάκια -75,90% 

Ανδρικά Μποτάκια -71,60% 
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Ποδοσφαιρικά Παπούτσια -68,60% 

Γόβες -61,70% 

Σακίδια Πλάτης -60,70% 

Γυναικεία Μπουφάν -58,40% 

Αθλητικές Τσάντες -56,40% 

Ανδρικά Μπουφάν -55,70% 

Ανατοµικά Παπούτσια -52,70% 

Ανδρικά Παντελόνια -52,20% 

Γυναικείες Μπλούζες -52,20% 

Γυναικεία Παντελόνια -51,80% 

Ανδρικές Μπλούζες -50,90% 

Γυναικείες Τσάντες -50,60% 

Γυναικεία Φορέµατα -49,50% 

Αθλητικές Εµφανίσεις -49,40% 

Ανδρικά Φούτερ -48,00% 

Ανδρικά Πουκάµισα -47,60% 

Ρολόγια -45,50% 

Γυναικεία Μποτάκια -75,90% 

 

### 
 

Σχετικά µε την Skroutz Α.Ε. 

Η Skroutz Α.Ε. ιδρύθηκε το 2005 και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη καινοτόµων υπηρεσιών 
τεχνολογίας, δηµιουργώντας πρωτοποριακές πλατφόρµες Ηλεκτρονικού Εµπορίου. Έχοντας ως έδρα 
την Αθήνα, η Skroutz Α.Ε. είναι το κορυφαίο digital brand πίσω από τη δηµιουργία και την εξέλιξη 
των δυνατοτήτων του δηµοφιλούς marketplace www.skroutz.gr. Η Skroutz Α.Ε. απασχολεί 
περισσότερους από 280 υπαλλήλους, παρέχοντας εύρος χρηστοκεντρικών λύσεων, που αξιοποιούν 
τις νέες τεχνολογίες και µεθοδολογίες, αναδεικνύοντας το πάθος του ανθρώπινου δυναµικού της. Το 
Skroutz.gr έχει εδραιωθεί στην αντίληψη των Ελλήνων καταναλωτών ως η κορυφαία σελίδα 
ηλεκτρονικών αγορών, καταγράφοντας σε µηνιαία βάση 8,5 εκατοµµύρια µοναδικές επισκέψεις. 


