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Εισαγωγή 

 

Με μια πρώτη ματιά, η βιομηχανία ομορφιάς θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι 

απευθύνεται σε λαμπερούς ή ματαιόδοξους ανθρώπους ή σε αυτούς που 

βρίσκονται στα φώτα της δημοσιότητας. Και έτσι είναι – μεταξύ άλλων!  Η 

βιομηχανία είναι βασισμένη σε προϊόντα και υπηρεσίες που μας βοηθούν να 

δείχνουμε και να νιώθουμε καλύτερα. 

 

Ωστόσο, είναι περισσότερο πολυδιάστατη από όσο πιστεύουμε και σίγουρα 

δεν περιορίζεται μόνο σε προϊόντα makeup, βαφές μαλλιών και αρώματα, 

αλλά αφορά και στα αποσμητικά, στις 

οδοντόκρεμες, ακόμη και στις αποτριχωτικές 

μηχανές για τη μύτη. Η βιομηχανία ομορφιάς 

δεν είναι μόνο τα σαλόνια ομορφιάς, αλλά και 

τα κουρεία, τα κρεβάτια μαυρίσματος, τα 

ινστιτούτα μασάζ και πολλά ακόμα.  

 

Είναι κάθε προϊόν και υπηρεσία αφιερωμένη να 

μας βοηθήσει να δείχνουμε – και να μυρίζουμε 

– όπως επιθυμούμε, ή όπως πιστεύουμε ότι θα 

έπρεπε για επαγγελματικούς λόγους.  Και ο 

ορισμός της ομορφιάς είναι τόσο εύπλαστος και 

ευμετάβλητος που παρέχει διαρκώς ευκαιρίες καινοτομίας στη βιομηχανία. 

 

Ιστορικά, οι τάσεις δημιουργούνταν από προσωπικές επιλογές των 

celebrities. Ποιος δεν θυμάται τα ροζ ταγιέρ της Jackie Kennedy ή πιο 

πρόσφατα το στυλ των μαλλιών της “Rachel”, πρωταγωνίστριας στην 

αμερικανική σειρά “Friends”. 

 

Αυτές οι μέρες, όμως, έχουν σχεδόν περάσει.  Σήμερα, το 82% των γυναικών 

πιστεύουν ότι οι τάσεις ορίζονται μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

και τη συνεχή ροή της πληροφόρησης και των προσωπικών επιλογών όχι 

μόνο των διασημοτήτων και των διαμορφωτών των τάσεων, αλλά και των 

φίλων ενός ολόκληρου σύμπαντος αγνώστων. 

Ανεξάρτητα, όμως, από 

τον τρόπο που ορίζονται 

οι τάσεις, υπάρχει μία 

ολόκληρη βιομηχανία 

έτοιμη, πρόθυμη και 

ικανή να τις υπηρετήσει. 

  Ανθεκτική στην 

οικονομική κρίση και 

έτοιμη για ακόμη 

μεγαλύτερη ανάπτυξη. 
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Σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαίων (500 εκατ. καταναλωτές) 

χρησιμοποιούν καλλυντικά και προϊόντα προσωπικής φροντίδας καθημερινά 

για να προστατεύσουν την υγείας τους, να ενισχύσουν την ευημερία τους 

και της αυτοεκτίμησή τους. Η βιομηχανία ομορφιάς και προσωπικής 

περιποίησης διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο σε όλα τα στάδια της ζωής μας, 

παρέχοντας οφέλη τόσο σε λειτουργικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο. 

Η Βιομηχανία Ομορφιάς 

 

Όπως φαίνεται, χρειάζεται πολλή προσπάθεια να φαινόμαστε και να 

μυρίζουμε όμορφα – ένας ολόκληρος στρατός από προϊόντα και υπηρεσίες 

στην πραγματικότητα. Καλλυντικά, προϊόντα φροντίδας δέρματος, 

περιποίησης & βαφής μαλλιών, αποτρίχωσης, ινστιτούτα περιποίησης 

νυχιών, μαυρίσματος, μασάζ, πολυτελή spa, προϊόντα ξυρίσματος και ντους, 

αρώματα, κολόνιες και πολλά ακόμη. 

 

Και εδώ ξεκινά το ενδιαφέρον – σε κάθε ένα 

από τα παραπάνω υπάρχουν προϊόντα για 

κάθε τύπο ή χρώμα δέρματος, αλλεργία, 

ηλικία, τύπο ή χρώμα μαλλιών, ακόμη και 

τμήμα της ημέρας!  Ανεπαίσθητες διαφορές 

και ποικιλία που πιθανόν να περνούν 

απαρατήρητα από τον απλό παρατηρητή.   

 

Ο κλάδος προϊόντων περιποίησης και 

ομορφιάς εμφανίζει τελευταία σημαντικές 

καινοτομίες, με εισαγωγή νέων προϊόντων, σε 

μια αγορά που έχει ανάγκη για κατανόηση και 

αξιολόγηση του μεταβαλλόμενου 

καταναλωτικού προφίλ. Οι καταναλωτικές 

προτιμήσεις αλλάζουν σε πολλαπλά επίπεδα: 

όσο οι άνθρωποι μεγαλώνουν, αλλάζει το δέρμα και τα μαλλιά τους, η 

αγοραστική τους δύναμη μεταβάλλεται, ενώ ο σύγχρονος καταναλωτής 

ενημερώνεται όλο και περισσότερο για τις νέες τάσεις σε προϊόντα που 

αφορούν στη ρουτίνα ομορφιάς του. 

Ωστόσο, οι περισσότεροι 

καταναλωτές θα 

δοκιμάσουν έναν αριθμό 

διαφορετικών προϊόντων 

πριν βρουν αυτό που 

τους ταιριάζει. 

Και μόλις το εντοπίσουν, 

είτε πρόκειται για 

σαμπουάν είτε για 

ινστιτούτο ομορφιάς, η 

αξιοπιστία της μάρκας 

αποδεικνύεται εξαιρετικά 

σημαντική. 
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Οι εταιρίες διαφοροποιούνται μεταξύ τους στοχεύοντας σε 

διαφορετικά τμήματα της αγοράς, με διαφορετική διαδικασία παραγωγής 

και τιμολογιακή πολιτική. Τα προϊόντα που υπόσχονται ότι δεν κάνουν 

δοκιμές σε ζώα ή που είναι φυσικά, έχουν πιστούς πελάτες και συχνά 

αυξημένες τιμές.  

 

Οι πάροχοι υπηρεσιών ομορφιάς ανταγωνίζονται κυρίως στην τιμή, στην 

τοποθεσία, καθώς και στις αγορές-στόχους.  Το είδος των υπηρεσιών και τα 

σχετικά προϊόντα που προσφέρονται είναι παράγοντες ζωτικής σημασίας για 

το κέρδος.  Τα κομμωτήρια και τα κουρεία, για παράδειγμα, στηρίζουν το 5-

15% των εσόδων τους από πωλήσεις προϊόντων  περιποίησης μαλλιών.  Η 

τοποθέτηση του σωστού προϊόντος στο ράφι μπορεί να απογειώσει τις 

πωλήσεις της επιχείρησης.  Ορισμένοι  κατασκευαστές διαθέτουν δικό τους 

δίκτυο franchising και προσφέρουν ακόμη και εκπαιδευτικά προγράμματα ή 

χρησιμοποιούν εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών. 

 

Αλλαγές στις αγοραστικές συνήθειες, που καθορίζονται 

από την ηλικία 

 

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω έρευνας στο 

διαδίκτυο πριν από κάθε αγορά ώστε οι 

καταναλωτές να βρουν τις κατάλληλες σειρές 

προϊόντων, αλλά και ψηφιακές εφαρμογές 

που παρέχουν συνεχή ανατροφοδότηση 

σχετικά με τις νέες εξελίξεις.  

 

Η επόμενη γενιά καινοτομιών στα προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς 

πρόκειται να ευθυγραμμίσει καλύτερα τις τάσεις που αφορούν στην 

εξατομίκευση των χαρακτηριστικών των καταναλωτών με τις προσδοκίες, με 

ισχυρή στόχευση στην εμπειρία που προσφέρει το εκάστοτε προϊόν. 

 

Η καταναλωτική ζήτηση 

σήμερα μετακινείται από 

το «κατάλληλο για 

μένα» στο «φτιάχτηκε 

για μένα». 
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Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Euromonitor (2016) για τον κλάδο, σε 

ό,τι αφορά τις αγοραστικές συνήθειες και τα κοινά – στόχους για τις εταιρίες, 

διαμορφώνεται σταδιακά το παρακάτω τοπίο: 

 

 Η εκτενής «ρουτίνα ομορφιάς» συναντάται πιο συχνά σε ηλικίες κάτω 

των 40 ετών. 

 Η γενιά των “Millennials” ή αλλιώς «γενιά του εγώ» (όσοι γεννήθηκαν 

από το 1980 και μετά) είναι οι πιο συχνοί χρήστες προϊόντων για μαλλιά. 

 Η “Generation X” (όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 1965 και 1980) είναι πιο 

επικεντρωμένη στα προϊόντα περιποίησης προσώπου και δέρματος. 

 Τα επιθυμητά χαρακτηριστικά των προϊόντων περιποίησης μαλλιών 

δείχνουν να έχουν μικρές διαφορές μεταξύ των γενεών. 

 Υπάρχει μεγάλος αριθμός συνταξιούχων ή προς συνταξιοδότηση 

ανθρώπων που διαθέτουν χρήματα προς κατανάλωση για προϊόντα 

ομορφιάς. 

 Προϊόντα και υπηρεσίες για βρέφη και παιδιά.  Ειδικότερα, οι σύγχρονες 

μητέρες είναι πρόθυμες να πληρώσουν επιπλέον προκειμένου να είναι 

σίγουρες  ότι τα παιδιά τους θα έχουν τον κατάλληλη προστασία της 

επιδερμίδας τους.  Κάποιες αλυσίδες franchising όπως η Cookie Cutters 

(αμερικανική αλυσίδα κομμωτηρίων για παιδιά) έχουν υιοθετήσει έξυπνες 

τεχνικές μετατρέποντας την εμπειρία του κουρέματος σε περιπέτεια. 

 Οργανικά-βιολογικά προϊόντα και προϊόντα που παράγονται με βάση την 

αρχή της οικολογικής συνείδησης.  Πρόκειται, βεβαίως, για μια 

εξειδικευμένη αγορά, αλλά το πλήθος των πληροφοριών που διατίθενται 

για τα οφέλη – σε προσωπικό ή γενικό επίπεδο – οδηγεί σε συνεχή 

ανάπτυξη. 

 Προϊόντα και υπηρεσίες για άνδρες – αυτή η τάση είναι σχετικά πρόσφατη 

ακόμη, αλλά αναμένεται να αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια. 
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Οι Αριθμοί 

1. Κύκλος εργασιών 
 

Η βιομηχανία ομορφιάς είναι γνωστό ότι είναι ανθεκτική σε περιόδους 

οικονομικής κρίσης, κάτι που επιβεβαιώθηκε και κατά τη διάρκεια της 

μεγάλης ύφεσης του 2008.  Αν και οι καταναλωτές, σε αυτές τις περιόδους, 

είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι σε θέματα των τιμών, δεν σταματούν 

να ξοδεύουν. Μόνο για τις ΗΠΑ το 2015 ο τζίρος στην βιομηχανία ομορφιάς 

υπολογίζεται σε $56,2 δις (Matt Sena for franchisehelp.com). 

 

Σύμφωνα με στοιχεία του Cosmetics Europe, η Ευρωπαϊκή αγορά 

καλλυντικών και προσωπικής φροντίδας είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο, με 

μεγαλύτερες αγορές στην Γερμανία (€13 δις), στο Ην. Βασίλειο (€12,5 δις), 

στη Γαλλία (€11,3 δις) και στην Ιταλία (€9,7 δις).  

 

Διάγραμμα 1. Παγκόσμια αγορά καλλυντικών και προϊόντων ομορφιάς, 2015 

(ποσά σε δις €) 

 

Πηγή: Cosmetics Europe 

 

Η βιομηχανία καλλυντικών και προσωπικής φροντίδας αποδίδει τουλάχιστον 

€29 δις σε προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή οικονομία σε ετήσια βάση. 

Συμπεριλαμβάνοντας τα άμεσα και έμμεσα οφέλη στην οικονομική 
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δραστηριότητα, η βιομηχανία υποστηρίζει τουλάχιστον 2 εκατ. θέσεις 

εργασίας (Cosmetics Europe). Επιπλέον, με την προσέλκυση άμεσων ξένων 

επενδύσεων, την ανάπτυξη σε άυλα περιουσιακά στοιχεία όπως εμπορικά 

σήματα και έρευνα και ανάπτυξη, η βιομηχανία ομορφιάς βοηθά στην 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, 

συμβάλλοντας στην μελλοντική της ευημερία. 

2. Εξωτερικό εμπόριο 
 

Το πόσο ανθεκτική είναι η βιομηχανία ομορφιάς στην κρίση φαίνεται και στο 

εξωτερικό εμπόριο, αφού οι παγκόσμιες εισαγωγές από το 2009 μέχρι το 

2015 αυξήθηκαν συνολικά κατά 75,6% και σε αξία υπολογίζονται σε €149,2 

δις. το 2015. Πρώτη αγορά σε μερίδιο στον κόσμο είναι οι ΗΠΑ και στο 

διάγραμμα 1 φαίνονται οι υπόλοιπες πρώτες 10 αγορές στον κόσμο. Οι τάσεις 

διαχρονικά καταγράφονται ιδιαίτερα θετικές, τόσο για αναπτυσσόμενες όσο 

και για ανεπτυγμένες οικονομίες. Ενδεικτικά η Κίνα το 2015 αύξησε τις 

εισαγωγές της σε προϊόντα ομορφιάς κατά 48,5% από το 2014 ενώ οι ΗΠΑ 

κατά 24% αντίστοιχα.  

Διάγραμμα 2. Παγκόσμιες εισαγωγές καλλυντικών (top 10 χωρών), 2015 

Πηγή στοιχείων: International Trade Center (ITC) 
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Πίνακας 1. Τάσεις που διαμορφώνονται στις παγκόσμιες εισαγωγές 

καλλυντικών 2009-15, top 10 χωρών 
 

 

Ετήσια 

 μεταβολή  

2014/15 

Μέση  

Ετήσια  

Μεταβολή  

2009/15 

Κόσμος 13% 10% 

ΗΠΑ 24% 13% 

Γερμανία 13% 8% 

Ην.Βασίλειο 18% 8% 

Κίνα 48% 21% 

Γαλλία 9% 6% 

Καναδάς 20% 8% 

Ολλανδία 7% 9% 

Χονγκ-Κονγκ 29% 18% 

Βέλγιο 9% 7% 

Ιταλία 5% 4% 

Πηγή στοιχείων: International Trade Center (ITC) 

 

Πρώτος σε μερίδιο αγοράς στον κόσμο το 2015 ήταν ο τομέας περιποίησης 

δέρματος, που αναπτύσσεται με μεγάλο ρυθμό τα τελευταία χρόνια. Αυτή η 

ανάπτυξη οφείλεται εν μέρει στην αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετική με την 

σημασία της περιποίησης του δέρματος, αλλά και στην ανάπτυξη προϊόντων 

και υπηρεσιών για τον άνδρα. 

Πίνακας 2. Παγκόσμιες εισαγωγές καλλυντικών, ανά προϊόν 

(ποσά σε εκατ. €) 
 

2015 

 

Μερίδιο 

2015 

Ετήσια 

Μεταβολή 

2014/15 

Συνολική 

Μεταβολή 

2009-15 

Καλλυντικά παρασκευάσματα 148.608 100% 13% 76% 

Περιποίηση δέρματος 34.397 23% 20% 102% 

Οργανικές ουσίες για καθαρισμό-

περιποίηση δέρματος 

24.810 17% 8% 59% 

Μείγματα για χρήση ως α' ύλη για 

βιομηχανία 

19.847 13% 18% 77% 

Αρώματα και κολόνιες 14.654 10% 9% 69% 

Περιποίηση μαλλιών 11.442 8% 10% 64% 

Παρ/τα για ξύρισμα, αποσμητικά 10.035 7% 11% 61% 

Σαπούνια 8.685 6% 12% 69% 

Λιπαντικά 8.118 5% 9% 94% 
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Παρ/τα για υγιεινή στόματος 4.861 3% 10% 74% 

Αιθέρια έλαια 4.034 3% 29% 124% 

Κεριά, αλειμματοκέρια, λαμπάδες 2.510 2% 10% 44% 

Κεριά τεχνητά 2.416 2% 10% 89% 

Στιλβώματα, κρέμες, πάστες, σκόνες 

καθαρισμού 

2.029 1% 5% 52% 

Πάστες για προπλάσματα 770 1% 26% 111% 

Πηγή στοιχείων: International Trade Center (ITC) 

 

Για την Ελλάδα η εξαγωγική δυναμική του κλάδου φαίνεται ότι δεν έχει 

αναπτυχθεί σημαντικά, αφού το 2015 οι διεθνείς πωλήσεις υπολογίζονται σε 

μόλις €315 εκατ., υψηλότερες κατά 4% από το 2014 – όταν σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο οι εξαγωγές προϊόντων ομορφιάς και περιποίησης ενισχύθηκαν κατά 

10% το 2015. Οι εξαγωγές μας είναι κυρίως προϊόντα για περιποίηση 

δέρματος και παρασκευάσματα για ξύρισμα/ αποσμητικά, ενώ οι προορισμοί 

είναι κυρίως κοντινές αγορές, συγκεκριμένα Κύπρος, Ιταλία, Βουλγαρία και 

Ην. Βασίλειο και Γαλλία. 

 

Πίνακας 3. Ελληνικές εξαγωγές καλλυντικών ανά προϊόν και βασικές αγορές 

 
 

2015 

 

Μερίδιο 

2015 

Ετήσια 

μεταβολή 

2014/15 

Μέση 

Ετήσια 

Μεταβολή 

2009/15 

Κυριότερες 

αγορές 

Περιποίηση  

δέρματος 

125 40% 29% 14% Κύπρος, 

Ην.Βασίλειο, Γαλλία 

Οργανικές ουσίες για 

περιποίηση δέρματος 

68 22% -17% -8% Κύπρος, Ιταλία, 

Βουλγαρία 

Παρ/τα για ξύρισμα,  

αποσμητικά 

34 11% 16% 4% Ιταλία, Κύπρος, 

Ην.Βασίλειο 

Σαπούνια 27 8% -9% 9% Γαλλία, Κύπρος, 

Γερμανία 

Περιποίηση μαλλιών 25 8% -7% 3% Κύπρος, Γαλλία, 

Γερμανία 

Αρώματα  

και κολώνιες 

15 5% 1% 0% Τσεχία, Πολωνία, 

Σερβία 

Μείγματα για χρήση  

ως α' ύλη για 

βιομηχανία 

10 3% -18% -1% Νιγηρία, Τουρκία, 

Κύπρος 
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Παρ/τα για υγιεινή 

στόματος 

4 1% -15% -7% Κύπρος 

Πηγή στοιχείων: International Trade Center (ITC) 

 

3. Η αλυσίδα αξίας 
 

Τα επίπεδα στην αλυσίδα αξίας του κλάδου προϊόντων περιποίησης τα εξής: 

 Πρώτες ύλες για την παραγωγή. Υπάρχουν πάνω από 100 επιχειρήσεις 

που παρασκευάζουν συστατικά καλλυντικών στην Ευρώπη 

 Βιομηχανία. Περισσότερες από 4.600 επιχειρήσεις παραγωγής 

καλλυντικών δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, η συντριπτική 

πλειοψηφία των οποίων είναι μικρομεσαίες. 

 Διανομή και χονδρική. Περίπου 20.100 επιχειρήσεις ασχολούνται με 

την χονδρική πώληση καλλυντικών στην Ευρώπη, η πλειοψηφία των 

οποίων βρίσκονται στην Ιταλία (18%), στην Ισπανία (14%) και στη 

Γαλλία (11%). 

 Λιανική και υπηρεσίες ομορφιάς. 45.700 εξειδικευμένα καταστήματα 

και 55.000 καταστήματα λιανικής πωλούν καλλυντικά προϊόντα στην 

Ευρώπη. 

 Καταναλωτές. Ο τελικός κρίκος της αλυσίδας αξίας του κλάδου 

ομορφιάς και περιποίησης (Cosmetics Europe). 

 

4. Έρευνα & Ανάπτυξη 
 

Οι περισσότερες μεγάλες εταιρίες στην ΕΕ στον 

κλάδο δαπανούν από 1,5% μέχρι 4,5% του 

ετήσιου κύκλου εργασιών τους σε Έρευνα & 

Ανάπτυξη. Μάλιστα υπάρχουν τουλάχιστον 33 

επιστημονικά ινστιτούτα που διεξάγουν έρευνα 

σε σχέση με τα καλλυντικά και την προσωπική 

περιποίηση και φροντίδα. Οι μεγάλες εταιρίες 

του κλάδου διατηρούν πολλαπλά ερευνητικά 

κέντρα που εστιάζουν στην ανάπτυξη 

καινοτόμων προϊόντων, στην έρευνα αγοράς 

και κανονιστικής συμμόρφωσης. Κατά μέσο όρο 

έχουν ένα προϊοντικό χαρτοφυλάκιο 10.000 

διαφορετικών καλλυντικών προϊόντων και ξαναλανσάρουν με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά περίπου το 25%-30% των προϊόντων. Σε αυτά τα νέα 

χαρακτηριστικά, το 10% αφορά συνήθως σε νέα συστατικά (Cosmetics 

Europe).  

Πάνω από 26.000 επιστήμονες απασχολούνται στην Ευρώπη στον τομέα των 

καλλυντικών, από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων όπως φυσική, 

μικροβιολογία, βιολογία, τοξικολογία, φυσιολογία, νανοεπιστήμιες, 

Το 2014-15, τα 

σαμπουάν ήταν ο πιο 

ενεργός τομέας 

καινοτομίας στον κλάδο 

(19% συνολικής 

δραστηριότητας 

καινοτομίας στην 

ομορφιά) 



12 
 

αναλυτική χημεία, γενετική κα. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι ένας 

χρήσιμος δείκτης για την καινοτομία. Περίπου 6.000 πατέντες έχουν 

κατατεθεί από την Ευρωπαϊκή βιομηχανία καλλυντικών και προσωπικής 

φροντίδας για το 2011 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013). 

 

Τάσεις - Ευκαιρίες 

 

Στη βιομηχανία ομορφιάς υπάρχουν πολυάριθμες τάσεις που οδηγούν στην 

ανάπτυξη και την κερδοφορία.  Οι κυριότερες είναι: 

 

1. Τεχνολογία – εικονική πραγματικότητα 

 

Φανταστείτε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι και τα προϊόντα ομορφιάς θα 

είναι τόσο συνδεδεμένοι που όλο το σπίτι θα είναι σαν ένα εργαστήριο. Οι 

καθρέφτες στο μπάνιο θα αξιολογούν αυτόματα τις ανάγκες του δέρματος 

και των μαλλιών, οι συσκευές θα πετυχαίνουν τον τέλειο συνδυασμό 

συστατικών και υψηλής ανάλυσης σαρωτές και 3D εκτυπωτές θα βοηθούν 

τους χρήστες να παρακολουθούν την πορεία και τις ανάγκες τους για 

περιποίηση σε βάθος χρόνου. Ένα τέτοιο «εργαστήριο» δεν είναι τόσο 

μακριά όσο φαίνεται από τη σημερινή πραγματικότητα. 

 

Δεδομένα για τους καταναλωτές βασισμένα στο DNA τους θα συλλέγονται 

ώστε να δημιουργηθούν εξατομικευμένα προϊόντα. Καθώς οι καταναλωτές 

γίνονται όλο και πιο εξοικειωμένοι με τη χρήση της τεχνολογίας για να 

παρακολουθούν την υγεία τους και να φροντίζουν για την ευημερία τους, 

ψάχνουν για προϊόντα ομορφιάς και συσκευές που να διαθέτουν παρόμοια 

λειτουργικότητα. Στις ΗΠΑ το 30% των γυναικών ενδιαφέρονται για 

προϊόντα περιποίησης προσώπου που διαθέτουν ολοκληρωμένα διαγνωστικά 

εργαλεία (Mintel, 2015). 

 

Η άνοδος στη δημοτικότητα της τεχνολογίας που «φοριέται» (wearable 

cosmetic products) δίνει στους καταναλωτές πρωτοφανή εικόνα της 

εσωτερικής λειτουργίας του δέρματός τους.  Έρευνα της Mintel (2015) για 

την Κίνα δείχνει ότι το 2016 το 18% των καταναλωτών στην Κίνα έχει μια 
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συσκευή τεχνολογίας που «φοριέται» (από 13% το 2014). Επιπλέον, σχεδόν 

το 50% των χρηστών αντιηλιακών προϊόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο θα 

ενδιαφερόταν για μια εφαρμογή που θα παρακολουθεί τις αλλαγές στο δέρμα 

τους ή στις κρεατοελιές τους. 

 

 

 

Καθώς αυξάνεται η ζήτηση για τέτοιου τύπου προϊόντα, η ανάλυση του DNA 

θα πρέπει να τελειοποιηθεί για να είναι σε θέση να εκτιμήσει πώς γερνάει το 

σώμα, κάτι που θα επιτρέψει καταναλωτές και εταιρίες να συνεργαστούν για 

να βοηθήσουν στην επιβράδυνση ή και εξάλειψη της γήρανσης. Αυτό μπορεί 

στη συνέχεια να ενισχυθεί με συστήματα υψηλής ανάλυσης για απεικόνιση 

ή και 3D εκτύπωση του προσώπου του καταναλωτή, που θα του επιτρέψει 

να αισθανθεί αλλά και να παρακολουθεί αρτιότερα διαχρονικά την υφή και 

τις ανάγκες του δέρματος. 

 

Ποσοστό 64% των Κινέζων premium καταναλωτών ενδιαφέρονται για 

προϊόντα που προσφέρουν διαδραστική ή ψηφιακή εμπειρία στα 

καταστήματα ομορφιάς που επισκέπτονται, όπως εικονικούς καθρέφτες 

(όπου μπορούν ψηφιακά να δουν για παράδειγμα το επιθυμητό στυλ ή 

χρώμα για τα μαλλιά τους) και διαδραστικές οθόνες (Mintel, 2015). 

 

2. ΝΕΡΟ = η νέα πολυτέλεια;  
 

Καθώς η κατανάλωση νερού υπερβαίνει την προσφορά, το νερό θα αποτελεί 

πολυτέλεια στα χρόνια που θα έρθουν. Αναμένεται ότι:  
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 μέχρι το 2025, 1,8 δις άνθρωποι στον κόσμο θα ζουν σε συνθήκες 

λειψυδρίας 

 μέχρι το 2030, θα υπάρχει μόλις 60% διαθεσιμότητα των 

καθημερινών αναγκών σε νερό, αν δεν ξεκινήσουμε σήμερα τον 

περιορισμό στην κατανάλωσή του 

 μέχρι το 2050, η ζήτηση για νερό θα αυξηθεί κατά 55%, όσο οι πόροι 

λιγοστεύουν  

 

 

 

Σε έναν κόσμο όπου το νερό θα αποτελεί προστατευόμενη πηγή, πολυτέλειες 

όπως τα αφρόλουτρα στη μπανιέρα ή οι ψεκαστήρες γκαζόν δεν θα αφορούν 

πια τους ανθρώπους. Η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σε θέματα 

συντήρησης των υδάτινων πόρων ολοένα και αυξάνεται. Και καθώς οι 

καταναλωτές προσπαθούν να μειώσουν την χρήση νερού, αναμένουν πως 

και οι εταιρίες θα κάνουν το ίδιο, αλλάζοντας ριζικά την παραγωγική τους 

διαδικασία και περιορίζοντας με τη σειρά τους την εξάρτησή από υδάτινους 

πόρους. 
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Σε έρευνά της η Mintel (2015) προβλέπει ότι 

θα υπάρξει μια αύξηση παραγωγής “water-

free” προϊόντων, καθώς και αυτών που 

καταναλώνουν λιγότερο νερό κατά τη 

διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Στο 

Ηνωμένο Βασίλειο 13% των καταναλωτών 

δήλωσε ενδιαφέρον για χρήση ξηρού 

σαπουνιού και προϊόντων για ντους, ενώ το 

ποσοστό αυξάνεται σημαντικά (24%) στους 

καταναλωτές ηλικίας 16-24. Στην Γαλλία 

αντίστοιχα τα ποσοστά είναι ακόμα υψηλότερα, συγκεκριμένα στον γενικό 

πληθυσμό 18% και 28% σε άτομα ηλικίας 16-24 (Mintel, 2015). 

 

Εταιρίες προσφέρουν ήδη τέτοιες λύσεις. Ένα παράδειγμα είναι το κορεάτικο 

brand Whamisa που προσφέρει μια σειρά από “water-free” προϊόντα 

χρησιμοποιώντας εκχυλίσματα βοτάνων αντί για το παραδοσιακό καθαρό 

νερό. 

 

Ένα άλλο παράδειγμα είναι η ιταλική Zuccari, με το εμπορικό σήμα Aloevera 

2 και με το «Εξαιρετικά απαλό αφρόλουτρο αλόης», που λέγεται ότι είναι το 

πρώτο αφρόλουτρο στον κόσμο «χωρίς προσθήκη νερού». Το νερό 

αντικαθίσταται με καθαρό διπλο-συμπυκνωμένο, μη παστεριωμένο και 

χωρίς-άνθρακα χυμό αλόης, που εξάγεται χρησιμοποιώντας τη διαδικασία 

αντίστροφης όσμωσης. Επίσης, περιέχει πρεβιοτικά και προβιοτικά, φέρεται 

να εξισορροπεί τη βακτηριακή χλωρίδα και η κατοχυρωμένη με δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας Ajda (υαλουρονικό οξύ από αλόη) λέγεται ότι διατηρεί την 

ενυδάτωση. 

 

3. Ανδρική περιποίηση 
 

Από κρέμες προσώπου και gel μαλλιών έως πολυτελή προϊόντα ξυρίσματος 

ή ακόμα και αποτρίχωσης, η ζήτηση για προϊόντα ανδρικής περιποίησης 

συνεχίζει να αυξάνεται. Μεταξύ 2015 και 2016, η κατανάλωση προϊόντων 

περιποίησης μαλλιών που απευθύνονται σε άνδρες αυξήθηκε κατά 200% 

Οι νεότεροι καταναλωτές 

αναμένεται ότι θα 

κατευθύνουν τη ζήτηση 

σε “water free” 

προϊόντα, με τον 

ιδεαλισμό και το πάθος 

τους για αλλαγή του 

κόσμου προς το 

καλύτερο. 
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(Mintel, 2015). Πρόκειται για μια τάση που δημιουργήθηκε από τους 

celebrities που άρχισαν να διατηρούν μακριά μαλλιά, μεγάλες φράντζες, και 

γενειάδες, που με τη σειρά τους απαιτούν αρκετά και εξειδικευμένα προϊόντα 

styling (Euromonitor, 2016). 

 

Συγκεκριμένα, η τάση της “hipster” γενειάδας μεγάλωνε σταθερά την 

τελευταία δεκαετία φτάνοντας το 2014 την κορυφή. Συνέχισε ως τάση μέχρι 

το 2016, αν και, πιο πρόσφατα, εξελίχθηκε σε μια πιο «περιποιημένη» 

εμφάνιση. Σε συνδυασμό με μια πιο χαλαρή προσέγγιση για τα γένια στο 

χώρο εργασίας, υπήρξε μια σημαντική πτώση στις πωλήσεις των προϊόντων 

ξυρίσματος των ανδρών, που ωφέλησε τα προϊόντα styling και περιποίησης 

για τα γένια. 

 

 

 

Σε ό,τι αφορά στην περιποίηση προσώπου, οι αντιγηραντικές και οι κρέμες 

νυκτός κερδίζουν έδαφος, υποδεικνύοντας τη μεγάλη ανησυχία των ανδρών 

να διατηρήσουν μια νεανική εμφάνιση. Στα προϊόντα μπάνιου/σώματος, οι 

άντρες προτιμούν προϊόντα 2 σε 1 (ή 3 σε 1), όπως ένα σαμπουάν που 

χρησιμοποιείται και ως αφρόλουτρο. 
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4. Οικολογικά - οργανικά – βιολογικά – φυσικά – φυτικά - 

«πράσινα» προϊόντα 

 

Το 2015 και το 2016, τα «πράσινα» χαρακτηριστικά των 

προϊόντων περιποίησης και ομορφιάς, 

συμπεριλαμβανομένων των  «φυσικών/βιολογικών» και 

«φιλικών προς το περιβάλλον», βρίσκονται μεταξύ των 

πέντε κορυφαίων χαρακτηριστικών που ζητούν οι 

καταναλωτές μέσω του διαδικτύου. Είναι μάλιστα και υψηλότερα σε ιεραρχία 

από βασικούς παράγοντες, όπως η χαμηλή τιμή ή το ισχυρό brand name 

ενός προϊόντος. 

Τα τρία πιο ισχυρά «πράσινα» χαρακτηριστικά είναι: 1) 100% φυσικά 

προϊόντα, 2) φυτικής προέλευσης, 3) χωρίς αλλεργιογόνα. Μάλιστα 

προϊόντα που περιέχουν συμπυκνωμένα 

χημικά συστατικά ή που υπόσχονται 

περιποίηση προσώπου που διεισδύει βαθιά 

στο δέρμα ή στα μαλλιά αντίστοιχα, 

θεωρείται ότι έχουν την πιο λανθάνουσα 

«πράσινη» τοποθέτηση στην αντίληψη των 

καταναλωτών. 

 

Σύμφωνα με έρευνα της Euromonitor 

(2016), 6 στους 10 οικολόγους καταναλωτές 

είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν 

περισσότερo ώστε να αποκτήσουν προϊόντα 

με φυσικά και φυτικά συστατικά. 

 

Η αγορά φυσικών και βιολογικών καλλυντικών είναι μια βιομηχανία $11 δις 

- με τις ΗΠΑ να παραμένουν ηγέτης στην αγορά και τη Γερμανία να 

ακολουθεί. Μάλιστα, όταν πρόκειται για καλλυντικά, οι Αμερικάνοι 

καταναλωτές αναζητούν προϊόντα που είναι φυσικά ή και οργανικά, διότι 

είναι ήπια και ασφαλή για το δέρμα τους. Συγκεκριμένα ζητούν: 

 42% φυσικά συστατικά 

 62% δερματολογικά ελεγμένα 

Τα «πράσινα» 

χαρακτηριστικά των 

προϊόντων περιποίησης 

και ομορφιάς, 

συμπεριλαμβανομένων 

των  «φυσικών - 

βιολογικών» και «φιλικών 

προς το περιβάλλον», 

βρίσκονται μεταξύ των 

πέντε κορυφαίων 

χαρακτηριστικών που 

ζητούν οι καταναλωτές. 
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 51% εξειδίκευση για ευαίσθητο δέρμα 

 32% βιολογική πιστοποίηση (Organic Monitor) 

 

Στις αναπτυσσόμενες οικονομίες οι εύρωστοι καταναλωτές οδηγούν τη 

ζήτηση για πιο «πράσινες», φυσικές επιλογές στα προϊόντα ομορφιάς, ενώ 

φαίνεται ότι χρησιμοποιούν αρκετά το διαδίκτυο για τις αγορές τους. 

 

5. Τροφή για το δέρμα 

 

Οι καταναλωτές αναζητούν προϊόντα που εμπεριέχουν οφέλη που  

συνδέονται με τη διατροφή. Έτσι βλέπουμε εισαγωγή νέων προϊόντων που 

περιέχουν βιταμίνες, μέταλλα, αντιοξειδωτικά ακόμη και προβιοτικά.  

 

Παρά το γεγονός ότι η «ομορφιά-από-μέσα» ή “beauty from within” είναι η 

πιο δημοφιλής τάση στην Ασία, οι καταναλωτές στη Δύση όλο και 

περισσότερο αρχίζουν να εκτιμούν το ρόλο που παίζει η διατροφή στην υγεία 

του δέρματος και στην εμφάνιση, επισημαίνοντας τις δυνατότητες για 

τρόφιμα που ενισχύουν την ομορφιά.  
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Για παράδειγμα, η Beauty Chef είναι μια εταιρία που ιδρύθηκε από την Carla 

Oates, φυσιοπαθητικό και συγγραφέα, στην Αυστραλία. Βασίζεται στη 

φιλοσοφία ότι «η ομορφιά ξεκινά από την κοιλιά» και η σειρά περιλαμβάνει 

εσωτερικά και εξωτερικά προϊόντα ομορφιάς που περιέχουν συστατικά με 

βιοζύμωση, πρεβιοτικά και προβιοτικά. Λέγεται ότι τα προϊόντα αυτά 

συνεργάζονται στενά με τους βιορυθμούς του σώματος για να 

δημιουργήσουν μια υγιή και λαμπερή επιδερμίδα (Mintel, 2015). 

 

6. Χειροποίητα προϊόντα ομορφιάς & καλλυντικά Do It Yourself 

(DIY) 

 

Το ενδιαφέρον για φυσικά συστατικά βρίσκεται 

σε άνοδο, καθώς περισσότεροι άνθρωποι 

τολμούν να σηκώσουμε τα μανίκια τους και να 

συμμετάσχουν στη διαδικασία δημιουργίας 

προϊόντων ομορφιάς. Κι αυτό γιατί οι 

καταναλωτές θέλουν περισσότερο έλεγχο στα 

συστατικά.  

 

Τα ποσοστά σε σημαντικές αγορές καταδεικνύουν την τάση. Στις ΗΠΑ 57% 

των καταναλωτών προτιμά τα φυσικά/ βιολογικά προϊόντα,  στην Αγγλία 

42%, στην Ιταλία και στην Ισπανία 48% των καταναλωτών. Στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, 50% των ανδρών σε έρευνα της Mintel (2015) θεωρεί ότι προϊόντα 

περιποίησης προσώπου με φυσικά συστατικά είναι καλύτερα για το δέρμα.  

 

Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρίες θα πρέπει να καθιστούν ευκολότερο για τους 

καταναλωτές, εφόσον το επιθυμούν, να κατασκευάσουν τα προϊόντα τους 

στο σπίτι. Έτσι, για παράδειγμα, το Njud είναι ένα DIY σπιτικό πακέτο 

καλλυντικών που έχει σχεδιαστεί για να δώσει στους καταναλωτές τον 

έλεγχο των συστατικών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα ομορφιάς τους. 

 

Στο εγγύς μέλλον, εταιρίες παραγωγής προϊόντων ομορφιάς θα 

συνεργαστούν με εταιρίες που παράγουν είδη για το σπίτι, δημιουργώντας 

συσκευές για την κουζίνα και είδη αποθήκευσης, που θα βοηθούν τους 
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καταναλωτές να παράγουν τα προϊόντα ομορφιάς στο σπίτι τους. Και στα 

καταστήματα οι πωλητές θα προσφέρουν μαθήματα για να διδάξουν τους 

καταναλωτές πώς να το κάνουν (Mintel, 2015). 

 

Με το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για πιο φυσικό τρόπο ζωής, οι 

καταναλωτές θα θελήσουν να εμπλακούν και οι ίδιοι στη διαδικασία 

δημιουργίας προϊόντων ομορφιάς που θα διασφαλίσει τη διαφάνεια στην 

παραγωγή. 

 

7. Έμφαση στα τοπικά προϊόντα 

 

Τα τοπικά προϊόντα, που αποτελούνται από φυσικά 

συστατικά τα οποία έχουν αποδείξει την αξία τους στο 

πέρασμα των γενεών, θα είναι αυτά που θα έρθουν 

ψηλά στις προτιμήσεις των καταναλωτών. 

 

Tα εγχώρια προϊόντα της Κίνας διακρίνονται για την 

υψηλή τους ποιότητα και για την εκλεπτυσμένη φιλοσοφία τους, συνεπώς οι 

καταναλωτές θα προτιμήσουν αυτά τα προϊόντα, ενισχύοντας την οικονομία 

της Κίνας, όταν οι διεθνείς μάρκες καλλυντικών είναι πολύ πιο ακριβές 

(www.cosmeticdesign.gr). 

 

8. Ηθικός καταναλωτισμός - φιλανθρωπική σήμανση 

 

Οι εταιρείες που έχουν κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό και χρησιμοποιούν τις 

πρώτες ύλες με τρόπο ηθικό, θα είναι στην κορυφή των προτιμήσεων των 

καταναλωτών. Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, ενώ η ζήτηση για προϊόντα φυσικά, 

φυτικής προέλευσης κινείται ανοδικά, καλλυντικά προϊόντα ζωικής 

προέλευσης χάνουν τη δημοτικότητά τους, λόγω της αρνητικής στάσης προς 

τη διαδικασία παραγωγής τους. Οι καταναλωτές κλίνουν προς προϊόντα που 

παρασκευάζονται με κοινωνικά υπεύθυνο αποτύπωμα. Επιπλέον, οι εταιρείες 

που ακολουθούν πολιτικές και διεργασίες φιλικές προς το περιβάλλον, 

διατηρώντας χαμηλό το αποτύπωμα άνθρακα, θα είναι αυτές που θα 

προτιμήσουν οι καταναλωτές (Organic Monitor). 
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9. Συστατικά που «κάνουν τα πάντα» 

 

Με τον ολοένα και πιο πολυάσχολο τρόπο ζωής τους, οι καταναλωτές τείνουν 

να αναζητούν πολύ-λειτουργικά προϊόντα ή προϊόντα με συστατικά που 

«κάνουν τα πάντα». Συνεπώς τα πιο λειτουργικά καλλυντικά προϊόντα 

περιποίησης, που προσφέρουν πολλά οφέλη ταυτόχρονα, όπως 

αντιγήρανση, καθαρισμό, ενυδάτωση, αντιοξειδωτική προστασία, 

απορροφητές UV κλπ, θα είναι αυτά που θα έρθουν ψηλότερα στις 

προτιμήσεις (Klinegroup). 

 

Αυτή η τάση ισχύει κυρίως για τους Millennials καταναλωτές, οι οποίοι είναι 

αρκετά δυναμικοί αγοραστές και αναζητούν προϊόντα όπως dry shampoos 

και mash-treatment προϊόντα. Συνεπώς, οι εταιρείες θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν ενεργά συστατικά και να παράγουν τεχνολογικά προηγμένα 

προϊόντα, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες αυτές. 
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Έρευνα Euromonitor International για τον κλάδο 

beauty care 

 

Αποτελέσματα έρευνας σε γραφήματα 

 

Διάγραμμα 2. Κατανομή αγοραστών με βάση το είδος της ρουτίνας 

περιποίησης μαλλιών, επιδερμίδας και μακιγιάζ 

 

 

Διάγραμμα 3. Πόσο επιθυμητά είναι τα «πράσινα» προϊόντα ανά αγορά; 
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Διάγραμμα 4. Ρουτίνες περιποίησης μαλλιών, επιδερμίδας και μακιγιάζ, 

ανά ηλικιακή ομάδα 

 

 

Ταυτότητα της έρευνας 

Γεωγραφική κάλυψη: 20 αναπτυσσόμενες και ανεπτυγμένες οικονομίες 

Δείγμα: 1.000 ερωτώμενοι ανά αγορά 

Εύρος ηλικίας: 15-70+ έτη 

Φύλο – κατανομή: 70% των ερωτώμενων ανά αγορά ήταν γυναίκες και 30% 

άνδρες 
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Πηγές: 

 

 Euromonitor International 

 

 International Trade Center 

 

 Cosmetics Europe 

 

 www.mintel.com 

 

 www.organicmonitor.com 

 

 www.stephenonpersonalcare.com 

 

 www.franchisehelp.com 

 

 www.cosmeticsdesign.com 

 

 www.sbdcnet.org 

 

http://www.mintel.com/
http://www.organicmonitor.com/
http://www.stephenonpersonalcare.com/
http://www.franchisehelp.com/
http://www.cosmeticsdesign.com/
http://www.sbdcnet.org/
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Η επεξεργασία των στοιχείων έγινε από το Ινστιτούτο 

Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΒΕ ONE-STOP-SHOP 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

Πλατεία Μοριχόβου 1 

    54625 Θεσσαλονίκη 

Τηλ. 2310-535333 

Φαξ 2310-543232 

Email: info@seve.gr 

www.seve.gr 

     

 

mailto:info@seve.gr
http://www.seve.gr/
https://www.facebook.com/seve.gr
https://www.linkedin.com/company/greek-international-business-association
https://www.youtube.com/user/sevechannel

