Aποτελέσματα ηλεκτρονικής έρευνας
για την πρόθεση επίσκεψης στην FOOD EXPO 2021
H FORUM SA, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της πανδημίας, αποφάσισε να μεταθέσει τη
διεξαγωγή της FOOD EXPO για 29 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2021. Παράλληλα, ανταποκρινόμενη στις
συνθήκες της εποχής και με στόχο να προσφέρει σημαντικά εμπορικά οφέλη στους επισκέπτες
της, εγκαινιάζει μία νέα hybrid μορφή, συνδυάζοντας φυσική και ψηφιακή παρουσία εκθετών
και επισκεπτών σε μια έκθεση.
Η διοργανώτρια εταιρεία θέλοντας να διερευνήσει την πρόθεση των επισκεπτών να επισκεφθούν
τη φυσική έκθεση αλλά και την ψηφιακή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της έκθεσης,
πραγματοποίησε έρευνα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ερευνών και δημοσκοπήσεων
Typeform*. Η έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστημα από 14/12/2020 έως και 4/1/2021, σε
αντιπροσωπευτικό δείγμα 690 επισκεπτών προηγούμενων εκθέσεων.
*τα στοιχεία της έρευνας είναι διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο

Ανάλυση δείγματος
Στην έρευνα συμμετείχε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 690 επαγγελματιών του
κλάδου Τροφίμων & Ποτών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στις παρακάτω
κατηγορίες:

29,3%

ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

21,2%

ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ-CATERING

12,2%

MINI MARKET-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-DELICATESSEN

11,9%

ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤIKH-ΚΑΦΕΣΤΙΑΣΗ-ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ

7,4%

ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

6,5%

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

5,2%

HYRPERMARKET-SUPERMARKET-CASH & CARRY

3,2%

ΚΑΒΑ - WINE BAR - ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ-ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ

2%

ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ

1,2%

Θέση στην επιχείρηση
Το 77,8% των συμμετεχόντων δήλωσε ιδιοκτήτης και υπεύθυνος
για την λήψη αποφάσεων της επιχείρησής που δραστηριοποιείται.

77,8%

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

12%

ΣΤΕΛΕΧΟΣ

6,2%

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

3,9%

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεωγραφική κατανομή δείγματος
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα προέρχονται από όλες τις γεωγραφικές περιοχές της
Ελλάδας, ενώ το 59% αυτών βρίσκεται εκτός Αττικής!

41%

ΑΤΤΙΚΗ

12,3%

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

11,4%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

11,2%

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

6,4%

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

6,1%

ΚΡΗΤΗ

4,9%

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

3,3%

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

2,5%

HΠΕΙΡΟΣ

Πρόθεση επίσκεψης στην έκθεση FOOD EXPO 2021
Η συντριπτική πλειοψηφία του 87,3% δήλωσε ότι θα επισκεφθεί την έκθεση σε
κάθε περίπτωση ή εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

NAΙ, ΕΦΟΣΟΝ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ

62,2%
25,1%

ΝΑΙ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΟΧΙ

12,8%

Απόλυτη στήριξη της αγοράς στη φυσική και ψηφιακή έκθεση
Το 78,1% των συμμετεχόντων στην έρευνα απάντησαν ναι στην ερώτηση αν
θεωρούν σημαντική την παράλληλη διεξαγωγή της φυσικής με την ψηφιακή έκθεση.

78,1%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

21,9%

Μεγάλη επισκεψιμότητα και στην ψηφιακή έκθεση
Το 71,4% των συμμετεχόντων στην ίδια έρευνα δήλωσε ότι θα επισκεφτεί την
ψηφιακή έκθεση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σε περίπτωση που δεν
καταφέρει να επισκεφθεί τη φυσική έκθεση.

ΝΑΙ, ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΩ ΤΗΝ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΟΧΙ,ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΩ
ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

71,4%
28,6%

