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Εισαγωγή:	  	  

Τι	   είναι	   το	   οικολογικό	   -‐	   διαδικτυακό	  
Μάρκετινγκ	  
1. Οικολογικός ορισµός του µάρκετινγκ και της εξέλιξης 

Ο όρος Οικολογικό Μάρκετινγκ ήρθε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της 
δεκαετίας του 1990, ξεκίνησε στην Ευρώπη στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν 
ορισµένα προϊόντα βρέθηκαν να είναι επιβλαβές για το περιβάλλον και την κοινωνία στο 
σύνολό της. Κατά συνέπεια, δηµιουργήθηκαν νέα είδη προϊόντων, που ονοµάζεται «Πράσινο 
προϊόν» που θα προκαλέσει λιγότερη ζηµιά στο περιβάλλον. 

Δεν υπάρχει αποδεκτός ενιαίος ορισµός παγκοσµίως, αλλά το 1994 ο Polonsky δήλωσε: 
"Οικολογικό  ή περιβαλλοντικό µάρκετινγκ περιλαµβάνει όλες τις δραστηριότητες που έχουν 
σχεδιαστεί για να δηµιουργήσει και να διευκολύνει τυχόν ανταλλαγές που προορίζονται για την 
ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών ή επιθυµιών, έτσι ώστε η ικανοποίηση αυτών των 
αναγκών και των επιθυµιών να συµβαίνει, µε ελάχιστες αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό 
περιβάλλον." 

Το Πρόγραµµα Περιβάλλοντος των Ηνωµένων Εθνών, το ορίζει ως «µια αγορά που 
περιλαµβάνει όλες τις ενέργειες επικοινωνίας που αναλαµβάνονται για την προώθηση ενός 
προϊόντος βάσει των περιβαλλοντικών ιδιοτήτων του ή των κοινωνικών ιδιοτήτων του. 
Πρόκειται για την πώληση των προϊόντων σε µια ηθική πλατφόρµα». Τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του οικολογικού µάρκετινγκ είναι η εµπορική διάσταση του σε συνδυασµό 
µε την αναφορά στις τιµές των καταναλωτών που θέλουν να δρουν µε περιβαλλοντική 
συνείδηση και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, µε τις αγορές που κάνουν. 

Σύµφωνα µε Peattee (2001), η εξέλιξη του οικολογικού µάρκετινγκ µπορεί να χωριστεί σε 
τρεις φάσεις: Η πρώτη φάση ονοµάζεται ως "Οικολογικό" µάρκετινγκ, για να βοηθήσει στην 
επίλυση των προβληµάτων του περιβάλλοντος µέσω διορθωτικών µέτρων. 

Δεύτερη φάση ήταν το "Περιβαλλοντικό" Οικολογικό Μάρκετινγκ µε έµφαση στην καθαρή 
τεχνολογία που εµπλέκεται στον σχεδιασµό νέων καινοτόµων προϊόντων, όταν αναλάβει τη 
φροντίδα των θεµάτων ρύπανσης και αποβλήτων. 

Τρίτο στάδιο ήταν το "Βιώσιµο", όπου καθίσταται απαραίτητο για τις εταιρείες να παράγουν 
φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, όπως η άνοδος της ευαισθητοποίησης των εν λόγω 
προϊόντων, καθώς οι πελάτες απαιτούν φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και τεχνολογίες. 
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Όσον αφορά το Οικολογικό – διαδικτυακό µάρκετινγκ µπορούµε να πούµε ότι είναι η εµπορία 
των προϊόντων που υποτίθεται ότι είναι ασφαλή για το περιβάλλον µέσω διαδικτύου. Έτσι το 
οικολογικό – διαδικτυακό µάρκετινγκ ενσωµατώνει ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων, 
συµπεριλαµβανοµένης της τροποποίησης του προϊόντος, αλλαγές στη διαδικασία παραγωγής, 
αλλαγές συσκευασίας, καθώς και την τροποποίηση της διαδικτυακής διαφήµισης. Έτσι, σε 
αυτό το σενάριο της παγκόσµιας ανησυχίας, εταιρείες έχουν λάβει το οικολογικό διαδικτυακό 
µάρκετινγκ ως ένα ορατό µέρος του στρατηγικού τους σχεδιασµού για την προώθηση των 
προϊόντων µε τη χρήση περιβαλλοντικών ισχυρισµών είτε για τις ιδιότητές τους ή για τα 
συστήµατα, τις πολιτικές και τις διαδικασίες της επιχείρησης που παράγουν ή τα πωλούν σε 
απευθείας σύνδεση. Σαφώς το οικολογικό µάρκετινγκ είναι ένα ενιαίο και αναπόσπαστο 
µέρος της συνολικής εταιρικής στρατηγικής, µαζί µε το χειρισµό του παραδοσιακού µίγµατος 
µάρκετινγκ. Έτσι, µπορούµε να πούµε ότι το οικολογικό διαδικτυακό µάρκετινγκ, καλύπτει 
ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων. Αλλά τι είναι το οικολογικό µείγµα µάρκετινγκ; 

2. Το οικολογικό µείγµα µάρκετινγκ 

Το µείγµα µάρκετινγκ, επίσης γνωστό ως τα τέσσερα Π του µάρκετινγκ, είναι ο συνδυασµός 
του προϊόντος, τιµή, τόπος (διανοµή), και προώθηση. Οι έµποροι αναπτύσσουν στρατηγικές 
γύρω από αυτούς τους τέσσερις τοµείς µάρκετινγκ για την ενίσχυση της επωνυµίας 
προϊόντος, τις πωλήσεις και την κερδοφορία. Το µείγµα µάρκετινγκ αποτελεί το θεµέλιο για 
τη δηµιουργία µιας βιώσιµης στρατηγικής µάρκετινγκ. Το βιώσιµο/αειφόρο µάρκετινγκ, σε 
αντίθεση µε το παραδοσιακό µάρκετινγκ, πρέπει να τηρεί επίσης τις αρχές της αειφορίας σε 
όλο του µείγµα µάρκετινγκ. Αυτό βοηθά να (1) να ενισχύσει την ταυτότητα της επωνυµίας 
(2) παρέχει αξιοπιστία, και (3) να εξασφαλίσει τίµια, ειλικρινή επικοινωνία και ριζοσπαστική 
διαφάνεια µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους των καλών αρχών 
του βιώσιµου µάρκετινγκ. 

Κάθε εταιρεία έχει το δικό της µείγµα µάρκετινγκ που ενσωµατώνουν στη στρατηγική τους. 
Ορισµένες έχουν τα 4 π και ορισµένοι έχουν τα 7 Π του µείγµατος µάρκετινγκ. Αυτές µε τα 4 
Π του οικολογικού µάρκετινγκ είναι εκείνες ενός συµβατικού µάρκετινγκ, αλλά η πρόκληση 
είναι να χρησιµοποιηθούν τα 4 Π µε έναν καινοτόµο τρόπο. Μπορούν και πρέπει να 
χρησιµοποιούνται επίσης στο οικολογικό διαδικτυακό µάρκετινγκ. 

1. Προϊόν: Οι οικολογικοί στόχοι στον τοµέα των προϊόντων σχεδιασµού είναι να 
µειωθεί η κατανάλωση των πόρων και της ρύπανσης και να αυξηθεί η διατήρηση των 
σπάνιων πόρων. 

2. Ένα προϊόν πρέπει να κατέχει εξέχουσα θέση στην αγορά και την διαδικασία 
πώλησης. Τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος µερικές στιγµές αποτελούν ευκαιρίες, 
περιορισµό και ένταση, το προϊόν πάντα θα εκτεθεί και θα προτείνει κάποια οφέλη για 
τον καταναλωτή. 
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3. Οι οικολογικά στόχοι στον τοµέα των προϊόντων σχεδιασµού είναι να µειωθεί η 
κατανάλωση των πόρων και της ρύπανσης και να αυξηθεί η διατήρηση των σπάνιων 
πόρων. 
Ένα προϊόν πρέπει να κατέχει εξέχουσα θέση στην αγορά και την διαδικασία 
πώλησης. Τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος αφορούν την εκτέλεση των ευκαιριών, 
τον περιορισµό και την ένταση, το προϊόν πάντα θα προτείνει κάποια οφέλη για τον 
καταναλωτή. 

4. Τιµή: Η τιµή είναι ένας κρίσιµος και σηµαντικός παράγοντας του οικολογικού 
µίγµατος µάρκετινγκ. Οι περισσότεροι καταναλωτές θα πρέπει πληρώνουν επιπλέον 
αξία, αν υπάρχει µια αντίληψη της επιπλέον αξίας του προϊόντος. Η τιµή αυτή µπορεί 
να βελτιώσει τις επιδόσεις, τη λειτουργία, το σχεδιασµό, την οπτική έκκληση, ή τη 
γεύση. Το οικολογικό µάρκετινγκ πρέπει να λάβει όλα αυτά τα γεγονότα υπόψη όταν 
αυξήσει την τιµή. 

5. Προώθηση: Υπάρχουν τρεις τύποι των οικολογικών διαφηµίσεων στο διαδίκτυο: 
1) Οι διαφηµίσεις που απευθύνονται σε µια σχέση µεταξύ ενός προϊόντος / υπηρεσίας 
και το βιοφυσικό περιβάλλον 
2) Εκείνες που προωθούν ένα πράσινο τρόπο ζωής τονίζοντας ένα προϊόν ή µια 
υπηρεσία 
3) Οι διαφηµίσεις που παρουσιάζουν την εταιρική εικόνα της περιβαλλοντικής 
ευθύνης. 
Σύµφωνα µε Hakansson et al., (2005) αυτό το στοιχείο του µίγµατος µάρκετινγκ 
δηµιουργεί αλληλεπίδραση µε τους καταναλωτές και καθιστά τη θέση του προϊόντος 
που διακρίνεται στην αγορά. 

6. Τόπος: Η επιλογή του πού και πότε υπάρχει διαθέσιµο ένα προϊόν, έχει σηµαντικές 
επιπτώσεις όσον αφορά τους πελάτες. Πολύ λίγοι οι πελάτες θα βγουν έξω από το 
δρόµο τους για να αγοράσουν πράσινα προϊόντα. 
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Οικολογικό	  –	  Διαδικτυακό	  Μάρκετινγκ:	  
χρήση	  και	  σημαντικότητα	  
Οι µεγάλες και µικρές εταιρείες συνειδητοποιούν τα οφέλη του να γίνουν οικολογικές, και 
την ενσωµάτωση αυτού στα διαφηµιστικά τους µηνύµατα. Σύµφωνα µε µια µελέτη τον 
Ιανουάριο / Φεβρουάριο του 2009 από την Αµερικανική Ένωση Μάρκετινγκ, περισσότερο 
από το ήµισυ των εταιρικών εµπόρων πιστεύουν ότι οι οργανισµοί τους θα αυξήσουν τη 
συµµετοχή τους στην περιβαλλοντική βιωσιµότητα κατά τα επόµενα δύο µε τρία χρόνια, και 
το 43% δηλώνει ότι οι εταιρείες τους θα αυξήσουν το µάρκετινγκ αυτών των προγραµµάτων. 

Το οικολογικό µάρκετινγκ δεν παραπέµπει απλώς στο µάρκετινγκ Διαδικτύου που έχει να 
κάνει µε τις περιβαλλοντικές ανησυχίες. Κάθε φορά που αγοράζετε ένα προϊόν που 
ισχυρίζεται ότι ένα µέρος των εσόδων θα δοθεί σε ένα συγκεκριµένο φιλανθρωπικό ίδρυµα 
(σκεφτείτε όλα τα "ροζ" στοιχεία που βλέπετε για την πώληση κατά τη διάρκεια της 
συνειδητοποίησης καρκίνου του µαστού µήνα τον Οκτώβριο), ότι η εταιρεία χρησιµοποιεί το 
οικολογικό µάρκετινγκ για να επηρεάσει τη δική µας απόφαση. 

Δεδοµένου ότι οι πόροι είναι περιορισµένοι και οι ανθρώπινες επιθυµίες είναι απεριόριστες, 
είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει µια συνετή χρήση των διαθέσιµων πόρων, καθώς και για την 
επίτευξη των επιθυµητών στόχων ενός οργανισµού. Έτσι, το οικολογικό µάρκετινγκ είναι 
αρκετά αναπόφευκτο, κάνοντας την καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιµων φυσικών και 
ανθρωπογενών πόρων. Η καλλιέργεια συµφερόντων µεταξύ των καταναλωτών σε όλο τον 
κόσµο, σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος, τείνει να καθιερώσει µια αµοιβαία 
σχέση ανάµεσα στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Ως αποτέλεσµα, στο οικολογικό ως έννοια 
µάρκετινγκ έχει δοθεί µια τρίτη διάσταση για την σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος. 
Περιλαµβάνει τη βιωσιµότητα και τα κοινωνικά υπεύθυνα προϊόντα και υπηρεσίες, που 
παρέχονται για την ανθρώπινη ύπαρξη, που ζουν σε αυτή τη γη. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο το οικολογικό µάρκετινγκ έχει υιοθετηθεί ευρέως από τις επιχειρήσεις σε όλο τον 
κόσµο και ο λόγος για την ευρεία υιοθέτηση αυτής της αντίληψης. 

1. Γιατί “οικολογικό”; 

Υπάρχουν βασικά πέντε λόγοι για τους οποίους ένας υπεύθυνος µάρκετινγκ πρέπει να 
υιοθετήσει το οικολογικό µάρκετινγκ: 

1. Κοινωνική ευθύνη: αποτέλεσµα τα περιβαλλοντικά θέµατα να ενσωµατώνονται στην 
εταιρική κουλτούρα της επιχείρησης. Ένα παράδειγµα µιας επιχείρησης που δεν 
προωθεί τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες της είναι η Coca-Cola που επενδύει 
µεγάλα ποσά χρηµάτων σε διάφορες δραστηριότητες ανακύκλωσης, καθώς και µε τις 
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οποίες τροποποιήθηκε η συσκευασία τους έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της. 

2. Κυβερνητική πίεση: Οι κυβερνητικοί κανόνες σχετικά µε το περιβαλλοντικό 
µάρκετινγκ έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των καταναλωτών, µέσω ρυθµίσεων 
που αποσκοπούν στον έλεγχο της ποσότητας των επικίνδυνων αποβλήτων που 
παράγονται από επιχειρήσεις, µε την έκδοση των διαφόρων περιβαλλοντικών αδειών, 
τροποποιώντας έτσι την οργανωτική συµπεριφορά. Αυτά µειώνουν την κατανάλωση 
της παραγωγής και των καταναλωτών του κλάδου των επιβλαβών προϊόντων, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που είναι επιζήµια για το περιβάλλον. Για 
παράδειγµα, η απαγόρευση της πλαστικής σακούλας στη Βοµβάη, η απαγόρευση του 
καπνίσµατος σε δηµόσιους χώρους, κ.λπ. 

3. Ανταγωνιστική Πίεση: Μια άλλη σηµαντική δύναµη στην περιοχή του 
περιβαλλοντικού µάρκετινγκ είναι από τη θέληση των επιχειρήσεων να διατηρήσουν 
την ανταγωνιστική τους θέση. Σε πολλές περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις τηρούν την 
ανταγωνιστική προώθηση της περιβαλλοντικής τους συµπεριφοράς και προσπαθούν 
να την µιµηθούν. Σε µερικές περιπτώσεις αυτή η ανταγωνιστική πίεση προκαλεί µια 
ολόκληρη βιοµηχανία να τροποποιήσει και να µειώσει έτσι τη δυσµενή συµπεριφορά 
του περιβάλλοντος. 

4. Κόστος ή θέµατα Κέρδους: Απόρριψη των επιβλαβών για το περιβάλλον 
υποπροϊόντων, όπως τα πολυχλωριωµένα διφαινύλια (ΡCΒ) µολυσµένο λάδι γίνονται 
όλο και πιο δαπανηρά και σε ορισµένες περιπτώσεις δύσκολα. Στην ελαχιστοποίηση 
των αποβλήτων, οι επιχειρήσεις συχνά αναπτύσσουν πιο αποτελεσµατικές διαδικασίες 
παραγωγής που µειώνουν την ανάγκη για ορισµένες πρώτες ύλες αποτελώντας έτσι 
διπλή εξοικονόµηση κόστους. 

5. Πράσινος Κώδικας: Γενικεύσουµε µε προσοχή. Η συµπεριφορά των καταναλωτών δεν 
θα είναι απαραίτητα να είναι συνεπής σε διάφορα είδη προϊόντων, και συγκεκριµένα 
τµήµατα της αγοράς µπορεί να ανταποκρίνεται σε ορισµένα ζητήµατα σχετικά µε την 
πράσινη ατζέντα, αλλά όχι τους άλλους. 

6. Γενίκευση µε προσοχή. Η συµπεριφορά των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητα 
συνεπής σε διάφορα είδη προϊόντων, και µερικά τµήµατα της αγοράς µπορεί να 
ανταποκρίνονται σε ορισµένα ζητήµατα σχετικά µε την πράσινη ατζέντα, αλλά όχι 
όλα. 

2. Γιατί οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν το οικολογικό διαδικτυακό µάρκετινγκ; 

Σύµφωνα µε την έρευνα Polonsky για το οικολογικό µάρκετινγκ, υπάρχουν αρκετοί λόγοι για 
τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την εκµετάλλευση τους αυτό: 

1. Η διοίκηση της εταιρείας αντιλαµβάνεται το οικολογικό µάρκετινγκ σαν µια ευκαιρία που 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επίτευξη των στόχων τους. 
2. Η διοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι έχουν ηθική υποχρέωση να είναι κοινωνικά 
υπεύθυνες. 
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3. Οι κυβερνήσεις αναγκάζουν τις εταιρείες να είναι πιο υπεύθυνες. 

4. Οι ανταγωνιστικές περιβαλλοντικές δραστηριότητες πιέζουν τις εταιρείες να αλλάξουν τις 
περιβαλλοντικές τους δραστηριότητες µάρκετινγκ. 

5. Οι παράγοντες κόστους που σχετίζονται µε τη διάθεση ή τη µείωση των αποβλήτων σε 
εταιρείες είναι λόγοι για να αλλαχθεί η χρήση τους και για να τροποποιήσουν τη 
συµπεριφορά τους. 
 

3. Πλεονεκτήµατα του οικολογικού διαδικτυακού µάρκετινγκ 

Οι εταιρείες που αναπτύσσουν νέα και βελτιωµένα προϊόντα και υπηρεσίες µε το περιβάλλον 
έχουν στο µυαλό τους την πρόσβαση σε νέες αγορές, να αυξήσουν τα κέρδη της 
βιωσιµότητάς τους, και να απολαύσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε τις 
εταιρείες που δεν αφορά το περιβάλλον. 

Μερικά από τα πλεονεκτήµατα του οικολογικού µάρκετινγκ είναι: 

1. Εξασφαλίζει σταθερή µακροπρόθεσµη ανάπτυξη µαζί µε την κερδοφορία. 
2. Εξοικονοµεί χρήµατα σε µακροπρόθεσµη βάση, αν και αρχικά το κόστος είναι 
µεγαλύτερο. 
3. Βοηθά τις εταιρείες να εµπορεύονται τα προϊόντα και τις υπηρεσίες διατηρώντας τις 
πτυχές του περιβάλλοντος στο µυαλό τους. Βοηθά στην πρόσβαση στις νέες αγορές 
και το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 
4. Οι περισσότεροι από τους εργαζόµενους αισθάνονται υπερήφανοι και υπεύθυνοι να 
εργάζονται για µια περιβαλλοντικά υπεύθυνη επιχείρηση. 

 
4. Αρνητικά θέµατα του οικολογικού διαδικτυακού µάρκετινγκ 

1. Οι επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν το οικολογικό διαδικτυακό µάρκετινγκ πρέπει να 
διασφαλίσουν τις δραστηριότητές τους να µην είναι παραπλανητικές για τους 
καταναλωτές ή τη βιοµηχανία, και ότι δεν παραβιάζουν κανένα από τους κανονισµούς 
ή νόµους που ασχολούνται µε περιβαλλοντικά µάρκετινγκ. 

2. Έχει βρεθεί ότι µόνο το 5% από τα µηνύµατα µάρκετινγκ από τις οικολογικές 
εκστρατείες είναι απολύτως αληθή και υπάρχει έλλειψη τυποποίησης για την 
επικύρωση των ισχυρισµών αυτών. Δεν υπάρχει τυποποίηση για την επικύρωση των 
ισχυρισµών αυτών. 

3. Οι καταναλωτές γίνονται όλο και περισσότερο ενήµεροι για τα πλεονεκτήµατα των 
οικολογικών προϊόντων. Αλλά εξακολουθεί να είναι µια νέα έννοια για τις µάζες. Ο 
καταναλωτής θα πρέπει να εκπαιδευτεί και να ενηµερωθεί για τις περιβαλλοντικές 
απειλές. 
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4. Οι επενδυτές και οι εταιρικές επιχειρήσεις πρέπει να δουν το περιβάλλον ως µια 
σηµαντική ευκαιρία για µακροπρόθεσµη επένδυση. Οι υπεύθυνοι µάρκετινγκ πρέπει 
να εξετάσουν τα µακροπρόθεσµα οφέλη από αυτό το νέο πράσινο κίνηµα. Απαιτείται 
πολλή υποµονή και όχι άµεσα αποτελέσµατα. Η εταιρείες δεν θα πρέπει να 
περιµένουν άµεσα τεράστιο όφελος για την εφαρµογή του Οικολογικού – Πράσινου 
Μάρκετινγκ. 

5. Το Οικολογικό – Πράσινο Μάρκετινγκ εστιάζει στα οφέλη των πελατών δηλαδή ο 
κύριος λόγος γιατί οι καταναλωτές αγοράζουν ορισµένα προϊόντα. Αν τα πράσινα 
προϊόντα τιµολογούνται πολύ υψηλά τότε και πάλι θα χάσει την αποδοχή της στην 
αγορά. 
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Εργαλεία	   Οικολογικού	   –	   Διαδικτυακού	  
Μάρκετινγκ	  
Το οικολογικό είναι µια επιλογή που Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις κάνουν για να 
αλλάξουν την αρνητική επίπτωση που έχουν οι εταιρείες και οι άνθρωποι στο περιβάλλον. Οι 
οργανισµοί είναι υπό πίεση από τους καταναλωτές, τους µετόχους και τους κρατικούς φορείς 
για την ανάπτυξη πράσινων πρακτικών µάρκετινγκ και αν ενδιαφέρονται για το περιβάλλον 
και τον αντίκτυπο γενιά µας και τις προηγούµενες γενιές έχουν κάνει για την καταστροφή του 
περιβάλλοντος, είναι επιτακτική ανάγκη να αναλάβουν δράση σήµερα. Αυτός είναι ο λόγος 
για τον οποίο οι εταιρείες πρέπει να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά εργαλεία για την 
οικολογικό – διαδικτυακό µάρκετινγκ. Η ανάγκη αυτών των εργαλείων ικανοποιείται όχι 
µόνο από τις µεγάλες εταιρείες, αλλά και από µικρότερες. Το ίδιο ισχύει και για τις 
νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις βασισµένες στο σπίτι επιχειρήσεις. 

Οι µικρές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν στρατηγική για τις οικολογικές - πράσινες πολιτικές 
τους και να καθορίσουν πόσο µακριά θα ήθελαν να φιλτράρουν ένα «πιο πράσινο 
επιχειρηµατικό ήθος» στο σηµερινό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Η επιχείρησή σας δεν θα 
είναι η πρώτη που «σβήνει τα φώτα», ανακυκλώνει σχεδόν τα πάντα και φυσικά χρησιµοποιεί 
τα πράσινα προϊόντα σε όλους τους τοµείς του µάρκετινγκ - αλλά αν δοκιµάσετε όλες αυτές 
οι δραστηριότητες έρθετε σε µια πιο ανταγωνιστική θέση σε σχέση µε τον ανταγωνισµό σας. 
Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να επιλέξετε προµηθευτές µε «πιο οικολογικά προϊόντα» ή που 
έχουν τις ίδιες «πράσινες αξίες». 

1. Οι 20 νέοι κανόνες για Οικολογικό Μάρκετινγκ 

Ένα άλλο σηµαντικό πράγµα που πρέπει να έχετε στο µυαλό σας, καθώς αναπτύσσετε την 
στρατηγική µάρκετινγκ, είναι η λίστα των κανόνων που δίνεται από Jacquelyn Ottman, 
ιδρυτής του J. Ottman Consulting, Inc. Οι κανόνες που επιλέγονται για να βοηθήσουν την 
επιχείρησή σας στην τολµηρή, δηµιουργική σκέψη και την εφαρµογή στην πράξη, είναι 
στρατηγικές που υπογραµµίζουν την εγγενή αξία του προϊόντος στην επιτυχή ενσωµάτωση 
της αειφορίας στις µάρκες των καταναλωτών. 
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Οι 20 νέοι κανόνες για Οικολογικό Μάρκετινγκ από Jacquelyn A. Ottman 
 
1 Το πράσινο είναι η νέα τάση Όχι πολύ καιρό πριν, µόνο µια µικρή οµάδα 

καταναλωτών οικολογικών υπήρχαν. Σήµερα, το 
83% των καταναλωτών - που αντιπροσωπεύουν 
κάθε γενιά, υποστηρίζουν τα οικολογικά προϊόντα. 
Επιπλέον, τώρα υπάρχουν διαχωρισµένα τα 
τµήµατα των πράσινων καταναλωτών. 

2 Το οικολογικό – πράσινο είναι 
κουλ 

Το οικολογικό δεν είναι µόνο τάση, είναι σικ. Στην 
πραγµατικότητα, οι πράσινοι καταναλωτές είναι 
έγκαιρη υιοθέτηση και ηγέτες που επηρεάζουν την 
αγοραστική συµπεριφορά. Διασηµότητες και άλλοι 
γενικά ενστερνίζονται τα οικολογικά προϊόντα.  
 

3 Τα πιο οικολογικά προϊόντα 
λειτουργούν εξίσου ή καλύτερα - 
και συχνά αξίζει µια τιµή 
ασφαλίστρου 

Χάρη στην τεχνολογική εξέλιξη, έχουµε διανύσει 
πολύ δρόµο από τις ηµέρες όταν τα οικολογικότερα 
προϊόντα είχαν συγκεντρωθεί στα ράφια των 
καταστηµάτων υγιεινής διατροφής, επειδή δεν 
λειτουργούσαν τόσο καλά και δεν είχαν µια καλή 
τιµή.  

4 Το οικολογικό εµπνέει καινοτόµα 
προϊόντα και υπηρεσίες που 
µπορούν να οδηγήσουν σε 
καλύτερη τιµή καταναλωτή, 
ενισχυµένες µάρκες, και µια 
ισχυρότερη εταιρεία. 
 

Πολλά στελέχη θεωρούν πλέον το περιβάλλον να 
είναι ένα βάρος που προσδίδει προστιθέµενο 
κόστος και τα γενικά - αλλά µια επένδυση που 
µπορεί να εξοφλήσει αδρά. 

5 Ενδεικτικές τιµές αγοράς των 
καταναλωτών 

Ιστορικά, οι καταναλωτές αγόραζαν αποκλειστικά 
µε βάση την τιµή, την απόδοση και την ευκολία. 
Αλλά σήµερα, βλέπουν από που τα προϊόντα 
προέρχονται, κατασκευάστηκαν, συσκευάστηκαν, 
απορρίπτονται - και ακόµη και τέτοιες κοινωνικές 
πτυχές, όπως το πώς είναι το εργοστάσιο και οι 
εργάτες – εφ’ όλης της ύλης. 

6 Μια προσέγγιση του κύκλου ζωής 
είναι απαραίτητη 

Ενιαία χαρακτηριστικά, όπως ανακυκλώσιµα, 
οργανικά ή ενεργειακά αποδοτικών έχουν πολύ 
µεγάλη σηµασία, αλλά δεν σηµαίνει ότι ένα προϊόν 
είναι πράσινο συνολικά. Ανακυκλωµένα προϊόντα 
εξακολουθούν να δηµιουργούν απόβλητα, 
οργανικές φράουλες µπορούν να ταξιδεύουν 
χιλιάδες µίλια, και συµπαγείς λαµπτήρες 
φθορισµού περιέχουν υδράργυρο. Έτσι, µια πιο 
εµπεριστατωµένη, του κύκλου ζωής ή µε βάση τον 
άνθρακα προσέγγιση στο πρασίνισµα είναι 
απαραίτητη. 
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7 Ο κατασκευαστής και η φήµη του 
πωλητή µετράνε τώρα 
περισσότερο από ποτέ 

Εκτός από το να ψάχνουν για αξιόπιστη µάρκα στα 
ράφια των σούπερ µάρκετ, οι καταναλωτές 
βλέπουν και στη συσκευασία «Ποιος έχει αυτό το 
σήµα; Μήπως παράγουν αυτό το προϊόν µε υψηλά 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα; » 

8 Σώσε µε! Άρπαξε τις εικόνες των 
πλανητών! Φύλαξε σε τσάντα τις 
µαργαρίτες! Πάρε τα µωρά! 

Ακόµη και οι πιο πράσινοι καταναλωτές αγοράζουν 
πλέον τα προϊόντα µόνο και µόνο για να «σώσουν 
τον πλανήτη». Σήµερα, οι καταναλωτές αγοράζουν 
πιο οικολογικές µάρκες για να συµβάλουν στην 
προστασία της υγείας τους, εκτός από τα χρήµατα, 
απλά για να λειτουργούν καλύτερα. Αυτός είναι ο 
λόγος για τον οποίο τα προϊόντα, όπως οργανικά, 
φυσικά για προσωπική φροντίδα και φροντίδα 
κατοικίδιων ζώων και προϊόντων υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης καθοδηγούν τις πωλήσεις. 

9 Οι επιχειρήσεις είναι οι 
φιλοσοφίες τους 

Κάποτε οι εταιρείες ήταν αυτό που έκαναν. 
Διεθνείς Επιχειρηµατικές Μηχανές. Γενική 
Τροφίµων. Τώρα, οι επιχειρήσεις και τα εµπορικά 
σήµατα είναι αυτό που αντιπροσωπεύουν. 

10 Η βιωσιµότητα αποτελεί µια 
σηµαντική ανάγκη του 
καταναλωτή, και αποτελεί πλέον 
αναπόσπαστο στοιχείο της 
ποιότητας των προϊόντων. 

Το οικολογικό είναι πλέον απλώς µια θέση στην 
αγορά. Τα προϊόντα πρέπει να είναι οικολογικά. Οι 
µάρκες πρέπει να είναι κοινωνικά υπεύθυνες.  

11 Τα πιο οικολογικά προϊόντα 
αντιπροσωπεύουν νέες έννοιες µε 
επιχειρηµατικά µοντέλα µε 
σηµαντικά µικρότερο αντίκτυπο. 

Αν συνεχίσουµε να κρατούµε οικολογικά τα παλιά 
"καφέ" προϊόντα που έχουµε χρησιµοποιήσει για 
πάντα, εµείς δεν πρόκειται ποτέ να γίνουµε 
αειφόροι. Με το χρόνο να τρέχει, έχουµε να "άλµα" 
για αντικαταστάσεις υπηρεσιών για τα προϊόντα, 
και να υιοθετηθούν εντελώς νέοι τρόποι για την 
επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

12 Οι καταναλωτές δεν πρέπει 
απαραίτητα να κατέχουν τα 
προϊόντα, οι υπηρεσίες µπορούν 
να καλύψουν τις ανάγκες τους, 
ίσως ακόµη καλύτερα. 

Οι καταναλωτές συναντούν τις ανάγκες τους από 
την ιδιοκτησία των προϊόντων, αλλά οι έννοιες 
όπως Zipcar και ebooks αρχίζουν να αποδεικνύουν 
ότι η χρησιµότητα και η εξυπηρέτηση είναι αυτό 
που πραγµατικά έχει σηµασία. 

13 Οι καταναλωτές αγοράζουν και 
να εκπαιδεύουν την εµπιστοσύνη 
σήµερα και συµµετοχή τους στην 
ουσιαστική συνοµιλία µέσα από 
µια ποικιλία µέσων ενηµέρωσης, 
ιδίως µέσω των ιστοσελίδων και 
ηλεκτρονικών κοινωνικών 
δικτύων. 

Μιλώντας "σε" καταναλωτές µέσω των 
παραδοσιακών µέσων ενηµέρωσης και 
πληρωµένων διαφηµίσεων δεν µπορούµε να 
οικοδοµήσουµε την πίστη στους υπεύθυνους 
καταναλωτές σε ένα συνδεδεµένο κόσµο. 

14 Οι πράσινοι καταναλωτές 
επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό 

Με αχαλίνωτο κυνισµό σχετικά µε τις 
παραδοσιακές µορφές διαφήµισης και µια 
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από τις συστάσεις των φίλων και 
της οικογένειας, και αξιόπιστους 
τρίτους. 

σπασµωδική κίνηση στη θέση, οι έµποροι 
καταλαβαίνουν την επιρροή της αγοράς από 
τρίτους, όπως οι ΜΚΟ και ιδιαίτερα αυτοί που 
ασχολούνται µε τα οικολογικά. 

15 Οι καταναλωτές οικολογικών 
εµπιστεύονται τις µάρκες που 
λένε όλοι. 

BP, ExxonMobil και Sigg µαθαίνουν αυτό το 
µάθηµα µε το δύσκολο τρόπο. Δεν είναι πλέον 
αρκετό να έχουµε ένα πολύ γνωστό όνοµα. Οι 
σηµερινές µάρκες έχουν γίνει αποδεκτές από την 
άσκηση «ριζοσπαστική διαφάνεια,» 
αποκαλύπτοντας το καλό - και το κακό. 

16 Οι πράσινοι καταναλωτές δεν 
περιµένουν τελειότητα 

Ακριβώς όπως το ότι δεν υπάρχουν λευκότερα 
λευκά, δεν υπάρχει πιο πράσινο από το πράσινο. Οι 
καταναλωτές αναµένουν ότι θα τεθούν υψηλοί 
στόχοι (δηλαδή, εκτελούν πέρα από την απλή 
συµµόρφωση), να κρατήσουν τη βελτίωση, και να 
υποβάλουν έκθεση σχετικά µε την πρόοδο. 

17 Οι περιβαλλοντολόγοι δεν είναι 
πλέον ο εχθρός 

Αναγνωρίζοντας τη δύναµη της αγοράς για την 
πραγµατοποίηση της αλλαγής, πολλοί 
περιβαλλοντικοί υποστηρικτές πρόθυµα 
συνεργάζονται µε τη βιοµηχανία, προσφέροντας 
χρήσιµη καθοδήγηση και τεχνογνωσία. 

18 Σχεδόν ο καθένας είναι ένας 
ενδιαφερόµενος 

Δεν περιορίζονται πλέον µόνο σε πελάτες, οι 
εργαζόµενοι και οι επενδυτές, ενδιαφέρονται και 
για: τους οικολόγους, τους εκπαιδευτικούς και τα 
παιδιά - ακόµη και τα αγέννητα. 

19 Αυθεντικότητα Οι επωνυµίες θεωρούνται ως η πιο γνήσια 
ενσωµάτωση για τα σχετικά οφέλη αειφορίας στα 
προϊόντα τους. Γι 'αυτό η HSBC και Stonyfield 
Farm στοχεύουν στη µείωση των επιπτώσεων 
άνθρακα των εργασιών τους. 

20 Διατηρήστε το απλό Ο Πλάτωνας ήταν ένας περιβαλλοντολόγος: "Η 
απλότητα είναι κοµψότητα." Οι σηµερινοί 
καταναλωτές να αποκόψουν τις περιττές αγορές, 
και να απαλλαγούν από τα gadgets και gizmos που 
δεν προσθέτουν αξία στη ζωή τους. Αυτός είναι ο 
λόγος που οδηγούνται σε µάρκες που βοηθούν 
εκφράζουν αυτές τις αξίες - Μέθοδος, Starbucks, 
Timberland. Είναι τόσο απλό. 

 

2. Εργαλεία Οικολογικού – διαδικτυακού Μάρκετινγκ 

Τα εργαλεία οικολογικού – διαδικτυακού µάρκετινγκ, όπως το οικολογικό σήµα, και η 
περιβαλλοντική διαφήµιση, µπορεί να είναι εξίσου αποτελεσµατικά, καθώς διεξάγεται το 
οικολογικό – διαδικτυακό µάρκετινγκ σε απευθείας σύνδεση. Θα κάνουν την αντίληψη 
ευκολότερη και την αύξηση της ευαισθητοποίησης των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών των 
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πράσινων προϊόντων. Η συνέπεια αυτού θα καθοδηγήσει τους καταναλωτές να αγοράζουν 
φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα. Η εφαρµογή αυτών των εργαλείων πολιτικής 
διαδραµατίζει ουσιαστικό ρόλο στην αλλαγή της αγοραστικής συµπεριφοράς των 
καταναλωτών να αγοράζουν προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον, ως εκ τούτου, µείωση των 
αρνητικών επιπτώσεων των συνθετικών προϊόντων στο περιβάλλον. 

Οικολογική σήµανση 

Ένα από τα σηµαντικά πράσινα εργαλεία µάρκετινγκ που χρησιµοποιούνται, είναι το 
οικολογικό σήµα για φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα. Τα περιβαλλοντικά σήµατα 
χρησιµοποιούνται από το µάρκετινγκ για την προώθηση της αναγνώρισης των πράσινων 
προϊόντων. Οι ετικέτες αποτελούνται από µια σειρά από µικρά κοµµάτια χαρτιού, έως πολύ 
σύνθετα διαγράµµατα που περιλαµβάνονται ως µέρος της συσκευασίας εµπορευµάτων. Οι 
ετικέτες µπορεί να περιέχουν απλά τα επώνυµα προϊόντα ή µια σειρά από ποικίλες 
πληροφορίες. Σε ορισµένες περιπτώσεις, ο πωλητής µπορεί να θέλει µια απλή «Ετικέτα», 
αλλά νόµος υποχρεώνει να υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες. 

Το οικολογικό σήµα αναγνωρίζεται ως ένα σηµαντικό εργαλείο για να διατεθεί ασύµµετρης 
πληροφόρησης µεταξύ πωλητών και αγοραστών. Αναφέρουν επίσης ότι οι ετικέτες είναι ένα 
σήµα για να ολοκληρώσουν δύο κύριες λειτουργίες για τους καταναλωτές: µια λειτουργία 
πληροφοριών που τους πληροφορεί σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των άυλων προϊόντων, 
όπως η ποιότητα των προϊόντων και η αξία λειτουργίας, η οποία παρέχει µια αξία από µόνη 
της (π.χ. γόητρο) 

Φιγούρα	   1	   "EU Flower" τίθεται ως ένδειξη µόνο για οικολογικά 
προϊόντα. 

Τα οικολογικά σήµατα ορίζονται επίσης ως εργαλείο για τους 
καταναλωτές να διευκολυνθεί η λήψη µιας απόφασης για την επιλογή 
φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων. Τους επιτρέπει επίσης να 
γνωρίζουν πώς παράγονται τα προϊόντα. Πολλές από τις µελέτες για τα 
οικολογικά σήµατα αναζητούν τρόπους για να είναι αποτελεσµατικές 
στην αγοραστική συµπεριφορά των καταναλωτών και για τα 
περιβαλλοντικά ασφαλή προϊόντα. Μερικές φορές η δυσπιστία του 
καταναλωτή σε σχέση µε τα οικολογικά σήµατα, µπορεί να εκφραστεί 

µέσα από την άγνοιά τους για τον προσδιορισµό των οικολογικών 
σηµάτων και των κανονισµών που ακολουθούν οι εταιρείες για να τοποθετήσουν 
εξουσιοδοτηµένες ετικέτες στα προϊόντα τους. 

Οικολογική επωνυµία 

Η Αµερικανική Ένωση Μάρκετινγκ, καθορίζει µια µάρκα ως «ένα όνοµα, όρος, σηµάδι, 
σύµβολο ή σχέδιο, ή το συνδυασµό τους, που προορίζονται να προσδιορίζονται τα προϊόντα ή 

Figure	  1 
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τις υπηρεσίες ενός πωλητή ή οµάδας πωλητών και τους διαφοροποιούν από εκείνους του 
ανταγωνιστή». Ο ορισµός αυτός µπορεί να γενικευτεί για το οικολογικό σήµα, καθώς και η 
οικολογική επωνυµία, είναι ένα όνοµα, σύµβολο ή σχέδιο των προϊόντων που είναι ακίνδυνα 
για το περιβάλλον. Αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά τη οικολογικής επωνυµίας, µπορεί να 
βοηθήσει τους καταναλωτές να διακρίνουν κάποιο τρόπο από άλλα µη-οικολογικά προϊόντα. 

Σύµφωνα µε µια προηγούµενη µελέτη από Rahbar και Abdul Wahid, οι καταναλωτές στη 
Μαλαισία θεωρούν το γυαλί ως βάση, οικιακού καθαρισµού, τα αερολύµατα, τα 
φυτοφάρµακα και τα πλαστικά ως κατηγορίες µη πράσινου προϊόντος, µε υψηλό επίπεδο των 
επιπτώσεων στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, µπορεί να προβλεφθεί ότι οι καταναλωτές θα 
ανταποκριθούν θετικά σε προϊόντα µε περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, γνωστά ως προϊόντα 
«οικολογικής επωνυµίας». Νωρίτερα, έρευνα σε δυτικές χώρες υποστηρίζει την ιδέα ότι οι 
καταναλωτές στις ΗΠΑ και τη Γερµανία λαµβάνουν θετική δράση για τα οικολογικά 
επώνυµα προϊόντα, όπως το The Body Shop και την οικολογική ενέργεια. 

Ο σηµαντικός παράγοντας που παρακινεί τους καταναλωτές να αλλάξουν την πραγµατική 
αγοραστική συµπεριφορά για να αγοράσoυν φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα είναι τα 
συναισθηµατικά οφέλη της µάρκας. Οι διαφορετικοί τύποι συναισθηµατικών οφελών της 
µάρκας είναι: η αίσθηση της ευηµερίας, τα οφέλη αυτο-έκφρασης µέσα από την κοινωνικά 
ορατή κατανάλωση και τα οφέλη της φύσης µε τα οποία σχετίζονται. 

Περιβαλλοντική διαφήµιση 

Στον απόηχο του αυξανόµενου ενδιαφέροντος των καταναλωτών για το περιβάλλον, στα τέλη 
της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι πράσινες δραστηριότητες 
µάρκετινγκ προχώρησαν, ιδίως στον τοµέα της περιβαλλοντικής διαφήµισης. 

Παράλληλα µε τη βελτίωση των πράσινων κινηµάτων σε όλο τον κόσµο και µε την αύξηση 
της προσοχής του κοινού για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, οι περισσότεροι οργανισµοί 
έχουν επιλέξει τις περιβαλλοντικές διαφηµίσεις µέσω των ΜΜΕ ή τις εφηµερίδες, ως 
µέθοδος της εισαγωγής των προϊόντων τους σε περιβαλλοντικά υπεύθυνους καταναλωτές. Ο 
στόχος των πράσινων διαφηµίσεων είναι να επηρεάσουν τη συµπεριφορά αγοράς των 
καταναλωτών ενθαρρύνοντάς τους να αγοράζουν προϊόντα που δεν βλάπτουν το περιβάλλον 
και να κατευθύνουν την προσοχή τους στις θετικές συνέπειες της αγοραστικής τους 
συµπεριφοράς. 

Η περιβαλλοντική διαφήµιση από τις εταιρείες συνήθως περιέχει τρία στοιχεία. Κατ 'αρχάς, η 
διαφήµιση ξεκινά µε µια δήλωση εταιρικής ανησυχίας για το περιβάλλον. Δεύτερον, η 
διαφήµιση περιγράφει τον τρόπο που η εταιρεία έχει αλλάξει τις διαδικασίες της προκειµένου 
να αποδείξει την ανησυχία και την αφοσίωσή του στη βελτίωση του περιβάλλοντος. Τρίτον, η 
διαφήµιση περιγράφει συγκεκριµένες περιβαλλοντικές δράσεις στις οποίες συµµετέχει η 
εταιρεία ή / και τα αποτελέσµατα για τα οποία η εταιρεία έχει λάβει. 
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Στρατηγικές	  Οικολογικού	  
Διαδικτυακού	  	  Μάρκετινγκ	  
1. Καλύτερες πρακτικές 

Όντας πιο ανταγωνιστικοί σηµαίνει επίσης ότι θα πρέπει να αναπτύξετε τις επιχειρήσεις σας 
χρησιµοποιώντας τιε καλύτερες οικολογικές και βιώσιµες πρακτικές µέσω της εφαρµογής 
ισχυρών στρατηγικών µάρκετινγκ και µέσω του οικολογικού µάρκετινγκ σε απευθείας 
σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι η επόµενη εκστρατεία µάρκετινγκ που θα κάνετε, είναι 
«οικολογική» και ότι η οµάδα, των πελατών και προµηθευτών σας, ενθαρρύνει το 
περιβάλλον. 

Η εµπειρία δείχνει ότι οι καταναλωτές και οι πελάτες ανησυχούν όλο και περισσότερο για το 
περιβάλλον και την αλλαγή της συµπεριφοράς των αγορών τους. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει 
µια αναπτυσσόµενη αγορά για τα βιώσιµα και κοινωνικά υπεύθυνα προϊόντα και υπηρεσίες. 
Η πρόκληση για το οικολογικό µάρκετινγκ είναι να καταστεί εύκολο για τους πελάτες να 
γίνει οικολόγοι οι ίδιοι. Σχολιαστές πιστεύουν ότι, όταν άλλοι παράγοντες, όπως η ποιότητα, 
η τιµή, η απόδοση, και η διαθεσιµότητα είναι ίσες, τα περιβαλλοντικά ζητήµατα µπορούν να 
ανατρέψουν την ισορροπία υπέρ ενός πράσινου προϊόντος. 

Ασχέτως µε το µέγεθος της επιχείρησής σας, θα βρείτε για τη θέσπιση πράσινη πολιτική 
µάρκετινγκ θα εξασφαλίσει µόνο την καλύτερη συνδεσιµότητα των πελατών, την αειφόρο 
ανάπτυξη και, τελικά, περισσότερους πελάτες. Σκεφτείτε το - θα µπορείτε να επιλέξετε µια 
φιλική προς το περιβάλλον εταιρεία πάνω από κάποια που δεν είναι, αν δεν υπάρχει διαφορά 
τιµής και πωλούν το ίδιο προϊόν ή υπηρεσία; 

Το οικολογικό µάρκετινγκ αντανακλά τους στόχους του παραδοσιακού µάρκετινγκ, το οποίο 
είναι «να διευκολύνει τις ανταλλαγές που προορίζονται για την ικανοποίηση των ανθρώπινων 
αναγκών ή επιθυµιών». Το θέµα είναι ότι το οικολογικό µάρκετινγκ προσπαθεί να το επιτύχει 
αυτό µε ελάχιστες αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. 

 

Ø Ορίστε τους σωστούς οικολογικούς στόχους : 

Επίδειξη Κοινωνικής Ευθύνης: 

Πολλές εταιρείες συνειδητοποιούν ότι αποτελούν µέρος της ευρύτερης κοινότητας και πρέπει 
να συµπεριφέρονται µε περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. Θέτουν τους περιβαλλοντικούς τους 
στόχους, καθώς και τα εταιρικά κέρδη και στόχους. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η ανησυχία 
για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα έχει καταστεί ολοκληρωµένη εντός της εταιρείας, γεγονός 
που αναγνωρίζεται από τους πελάτες και άλλους επηρεαζόµενους. 
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Συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία: 

Εκτός από το να εντάξουν το οικολογικό µέσα στις υπηρεσίες τους, οι επιχειρήσεις είναι 
επίσης απαραίτητο να συµµορφωθούν µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία. Οι κυβερνήσεις 
προσπαθούν να προστατεύσουν τους καταναλωτές και την κοινωνία ελαχιστοποιώντας τον 
αντίκτυπο της επιχείρησης στο περιβάλλον. Για παράδειγµα, προσπαθούν να µειώσουν την 
παραγωγή των βλαβερών προϊόντων, να τροποποιήσουν τους καταναλωτές και τη χρήση της 
βιοµηχανίας των επιβλαβών προϊόντων, και να διασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις παρέχουν 
ακριβείς πληροφορίες σχετικά µε τις περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων τους. 

Ανταπόκριση σε ανταγωνιστικές πρωτοβουλίες: 

Σε ορισµένους τοµείς της αγοράς, οι εταιρείες που έχουν αναλάβει πράσινες πρωτοβουλίες, 
ως αποτέλεσµα αύξησαν το µερίδιο αγοράς. Ανταγωνιστές, αναγνωρίζοντας την αξία του 
«πράσινου συντελεστή», µπορούν να εισάγουν τις δικές τους εκδόσεις. Ένα καλό παράδειγµα 
είναι η βιοµηχανία καλλυντικών, όπως την The Body Shop που έχει πρωτοπορήσει µε 
επιτυχία σε µια ηθική προσέγγιση που αργότερα ακολούθησε η πλειονότητα των 
ανταγωνιστών τους. Σε περιπτώσεις όπως αυτή, οι ενέργειες µιας εταιρείας έχουν προκαλέσει 
µια ολόκληρη βιοµηχανία να τροποποιήσει την περιβαλλοντική συµπεριφορά της. 

Παρέχουν ακριβείς Περιβαλλοντικές πληροφορίες: 

Αν σκοπεύετε να ασκήσετε το οικολογικό µάρκετινγκ σε απευθείας σύνδεση, είναι σηµαντικό 
οι δραστηριότητές και οι επικοινωνίες σας να µην παραπλανούν τους καταναλωτές ή τη 
βιοµηχανία, και δεν παραβιάζουν κανένα από τους κανονισµούς ή νόµους που ασχολούνται 
µε περιβαλλοντικό µάρκετινγκ. Οτιδήποτε έχει να κάνει µε οικολογικό/πράσινο µάρκετινγκ 
θα πρέπει: 

1) Είναι σαφές ότι δηλώνουν περιβαλλοντικά οφέλη 
2) Εξηγήστε τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά 

3) Εξηγήστε πώς επιτυγχάνονται οφέλη 
4) Να δικαιολογούν τυχόν περιβαλλοντικές απαιτήσεις 

5) Χρησιµοποιήστε σηµαντικούς όρους και εικόνες. 
 

Προσδιορίστε Προϊόντα µε οικολογικά Χαρακτηριστικά: 

Υπάρχει µια ευρεία ποικιλία των προϊόντων που υποστηρίζουν την αειφόρο ανάπτυξη και 
επιδεικνύουν τη δέσµευσή στο οικολογικό µάρκετινγκ, συµπεριλαµβανοµένων: 

1. Τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ανακυκλωµένα προϊόντα 
2. Τα προϊόντα που µπορούν να ανακυκλωθούν ή να επαναχρησιµοποιηθούν 
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3. Προϊόντα µε περιβαλλοντικά υπεύθυνη συσκευασία 

4. Τα βιολογικά προϊόντα 
5. Υπηρεσίες που ενοικιάζουν ή δανείζουν προϊόντα, όπως η κοινή χρήση 
αυτοκινήτου 
6. Τα προϊόντα που ικανοποιούν ή υπερβαίνουν τα περιβαλλοντικά υπεύθυνα 
κριτήρια. 

 

Επικέντρωση στην Ανάπτυξη Προϊόντων για την Βιωσιµότητα: 

Οποιοδήποτε νέο πρόγραµµα ανάπτυξης του προϊόντος θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα 
περιβαλλοντικά ζητήµατα. Ο στόχος πρέπει να είναι η ανάπτυξη των προϊόντων που µπορούν 
να παραχθούν, διανεµηθούν, χρησιµοποιηθούν και ανακυκλωθούν µε ελάχιστες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Ορισµός ρεαλιστικών τιµών: 

Η τιµολόγηση είναι κρίσιµη στο οικολογικό µάρκετινγκ, όπως στο συµβατικό µάρκετινγκ. Οι 
ανησυχίες σχετικά µε την υπερτιµολόγηση των βιολογικών τροφίµων, για παράδειγµα, έχουν 
να κάνουν µε το πόσο σκεπτικοί είναι οι καταναλωτές µε τέτοια παραδείγµατα. Οι 
περισσότεροι πελάτες θα πρέπει να είναι έτοιµοι να πληρώσουν µόνο ένα ασφάλιστρο, αν 
αντιλαµβάνονται την πρόσθετη αξία, όπως η βελτιωµένη απόδοση, λειτουργία, ο σχεδιασµός, 
η οπτική έκκληση, ή η γεύση. Τα περιβαλλοντικά οφέλη από µόνα τους δεν µπορούν να 
αποτελέσουν δικαιολογία για την αύξηση των τιµών. 

Πρακτική Πράσινης Διανοµής: 

Η διανοµή είναι ένα βασικό ζήτηµα για την προσέλκυση πελατών για τα οικολογικά προϊόντα 
και λόγος για να συµπεριφέρονται µε περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. Η εµπειρία δείχνει ότι 
οι πελάτες δεν θα βγουν έξω από το δρόµο τους για να αγοράσουν τα οικολογικά προϊόντα 
µόνο και µόνο για χάρη τους. Όπου είναι δυνατόν, τα προϊόντα πρέπει να διανέµονται έτσι 
ώστε να µην είναι µόνο διαθέσιµα σε µια µικρή εξειδικευµένη αγορά των οικολογικών 
καταναλωτών. Αν εµπορεύεστε τα προϊόντα σας πέρα από τα γεωγραφικά όρια, κατανοµή 
γίνεται ένα περιβαλλοντικά ευαίσθητο ζήτηµα. Κοιτάξτε προσεκτικά τη φυσική διανοµή των 
προϊόντων σας για να βρείτε όπου µπορείτε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο 
περιβάλλον των λειτουργιών των µεταφορών σας. 

Αποτελεσµατική προώθηση οικολογικών πιστοποιήσεων: 

Το κλειδί για επιτυχηµένο οικολογικό διαδικτυακό µάρκετινγκ είναι η αξιοπιστία. Ποτέ µην 
υπερεκτιµάτε τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις ή να δηµιουργήσετε µη ρεαλιστικές 
προσδοκίες, και να επικοινωνείτε απλά µέσα από τις πηγές που οι άνθρωποι εµπιστεύονται. 
Οι µεγαλύτερες εταιρείες µπορούν να κάνουν µεγάλες διαφηµιστικές εκστρατείες δηµοσίων 
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σχέσεων για την προώθηση τη δέσµευσή τους για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, αλλά η 
προώθηση αυτής της κλίµακας δεν είναι απαραίτητη. 

Οι οικολογικοί έµποροι ενισχύσουν την περιβαλλοντική τους αξιοπιστία, χρησιµοποιώντας το 
βιώσιµο µάρκετινγκ και τα εργαλεία επικοινωνίας και πρακτικές. Τα παραδείγµατα 
περιλαµβάνουν: 

1. Παροχή ηλεκτρονικών δηλώσεων ή χρέωσης µέσω e-mail 
2. Χρησιµοποιώντας η - µάρκετινγκ και όχι µε βάση το χαρτί για το διαφηµιστικό 
ταχυδροµείο 

3. Με downloadable εκδόσεις µειώνετε τις ποσότητες εκτύπωσης και τη χρήση χαρτιού 
4. Εκτύπωση σε ανακυκλωµένα υλικά χρησιµοποιώντας διαδικασίες όπως η εκτύπωση 
χωρίς νερό 

5. Η εξάλειψη των περιττών συσκευασιών 
6. Προσφορά Webcasting ως εναλλακτική λύση για να ζήσουν τα γεγονότα και να 

µειώσουν τα ταξίδια των εκπροσώπων. 
 

Επιλέξτε πράσινο χαρτί για την εκτύπωση, περιβαλλοντική τεχνολογία και φροντίστε να 
ανακυκλώνετε τα πάντα που µπορούν να ανακυκλωθούν στο γραφείο σας. Πείτε όχι στο 
εµφιαλωµένο νερό και στα πλαστικά. Οι µελλοντικές γενιές µας θα σας ευχαριστούν. 
 

Χρησιµοποιήστε την οικολογική σήµανση ως εργαλείο για την προώθηση της 
ευαισθητοποίησης των καταναλωτών. 

Μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Γης των Ηνωµένων Εθνών το 1992, µια διεθνής συναίνεση 
έχει δηµιουργηθεί για την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων στις διαδικασίες 
παραγωγής και τα πρότυπα κατανάλωσης για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. Παρά το 
γεγονός ότι οι κατασκευαστές εφαρµόζουν οικολογικά σήµατα εθελοντικά, η πρακτική 
συνδέει τους παραγωγούς και τους καταναλωτές. Επί του παρόντος, υπάρχουν δύο 
πιστοποιηµένα και ιδιωτικά τυποποιηµένα οικολογικά σήµατα. Η θέσπιση προτύπων για την 
οικολογική σήµανση είναι µια νέα µορφή ρύθµισης της οικονοµίας της αγοράς που παραµένει 
σαν εθελοντικός χαρακτήρας. 
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2. Οκτώ κλειδιά για επιτυχηµένο Οικολογικό – Διαδικτυακό Μάρκετινγκ: 

Δείξτε στους πιθανούς πελάτες που σας ακολουθούν τις οικολογικές επιχειρηµατικές 
πρακτικές που ακολουθείτε σε απευθείας σύνδεση. Το οικολογικό Μάρκετινγκ δεν είναι 
απλώς ένα σύνθηµα, είναι µια στρατηγική µάρκετινγκ που µπορεί να σας βοηθήσει να πάρετε 
περισσότερους πελάτες και να βγάλετε περισσότερα χρήµατα. Αλλά µόνο αν το κάνετε 
σωστά. Για να είναι αποτελεσµατικό το οικολογικό µάρκετινγκ, θα πρέπει να κάνετε τρία 
πράγµατα: να είστε αυθεντικοί, να εκπαιδεύσετε τους πελάτες σας, και να τους δώσετε την 
ευκαιρία να συµµετάσχουν. 

a) Όντας αυθεντικός σηµαίνει ότι (α) πραγµατικά κάνει ό, τι ισχυρίζεται ότι κάνει την 
οικολογική εκστρατεία µάρκετινγκ και (β) ότι το υπόλοιπο των πολιτικών επιχείρησή 
είναι σύµφωνες µε ό, τι είναι να κάνει ότι είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Και οι δύο 
αυτές προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για την επιχείρησή σας για να καθορίσει το 
είδος της µε περιβαλλοντικά διαπιστευτήρια που θα επιτρέψουν σε µια οικολογική 
εκστρατεία µάρκετινγκ να πετύχει. 

b) Επιµορφώνοντας τους πελάτες σας δεν είναι µόνο θέµα ότι οι άνθρωποι µαθαίνουν τι 
κάνετε για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και θέµα ότι τους αφήνετε να 
ξέρουν και αυτό έχει σηµασία.  

c)  Δίνοντας στους πελάτες σας τη δυνατότητα να συµµετέχουν µέσα από 
προσωποποίηση στα οφέλη των φιλικών προς το περιβάλλον δράσεων σας, συνήθως 
έτσι αφήνετε τον πελάτη να λάβει µέρος σε θετική περιβαλλοντική δράση. 

d) Γνωρίστε τον πελάτη σας: Αν θέλετε να πουλήσετε ένα πιο οικολογικό προϊόν για τους 
καταναλωτές, θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθείτε ότι ο καταναλωτής γνωρίζει και 
ανησυχεί για τα θέµατα που το προϊόν σας προσπαθεί να αντιµετωπίσει. (Whirlpool 
µάθει το σκληρό τρόπο που οι καταναλωτές δεν θα πληρώνουν ένα ασφάλιστρο για 
χλωροφθοράνθρακες (CFC) -δωρεάν ψυγείο, διότι οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν τι 
CFCs είναι!). 

e) Ενδυνάµωση των καταναλωτών: Βεβαιωθείτε ότι οι καταναλωτές αισθάνονται, από 
µόνοι τους ή σε συνεννόηση µε όλους τους άλλους χρήστες του προϊόντος σας, ότι 
µπορούν να κάνουν τη διαφορά. Αυτό ονοµάζεται "ενδυνάµωση" και είναι ο κύριος 
λόγος για τον οποίο οι καταναλωτές αγοράζουν οικολογικά προϊόντα. 

f) Να είστε διαφανείς: Οι καταναλωτές πρέπει να πιστεύουν στη νοµιµοποίηση του 
προϊόντος σας και στις ειδικές απαιτήσεις που έχετε. Προσοχή: Υπάρχει σκεπτικισµός 
εκεί έξω που τροφοδοτείται από τους ψευδείς ισχυρισµούς που διατυπώνονται στην 
"go-go" εποχή του οικολογικού µάρκετινγκ που συνέβη στα τέλη της δεκαετίας του 
'80 έως τις αρχές 90 - ένα εµπορικό σήµα των οικιακών ισχυρίστηκε ότι ήταν φιλικό 
προς το περιβάλλον από το 1884! 

g) Καθησυχάστε τον αγοραστή: Οι καταναλωτές πρέπει να πιστεύουν ότι το προϊόν σας 
εκτελεί τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει - δεν θα παραιτηθεί από την ποιότητα των 
προϊόντων, στο όνοµα του περιβάλλοντος. (Εκτός αυτού, τα προϊόντα που δεν 
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λειτουργούν κατά πάσα πιθανότητα θα περατωθεί σε κάδο απορριµµάτων, και αυτό 
δεν είναι πολύ φιλικό προς το περιβάλλον.) 

h) Εξετάστε τις τιµές σας: Αν χρεώνετε λογικά το προϊόν σας - και πολλά περιβαλλοντικά 
προτιµώµενα προϊόντα κοστίζουν περισσότερο λόγω των οικονοµιών κλίµακας και τη 
χρήση των υψηλότερων – Ποιοτικών Υλικών-βεβαιωθείτε ότι οι καταναλωτές 
µπορούν να αντέξουν οικονοµικά την τιµή και να αισθάνονται ότι αξίζει τον κόπο. 
Πολλοί καταναλωτές, φυσικά, δεν µπορούν να αντέξουν οικονοµικά τις τιµές για κάθε 
τύπο του προϊόντος αυτές τις µέρες, πολύ λιγότερο οικολογικά αυτά, γι 'αυτό 
κρατήστε αυτό κατά νου, όπως µπορείτε να αναπτύξετε τον κοινό-στόχο και των 
προδιαγραφών των προϊόντων σας. 

3. Οικολογικές στρατηγικές µάρκετινγκ 

Προκειµένου να διευρυνθεί η αγορά των οικολογικών προϊόντων απαιτούνται κάποιες 
στρατηγικές που µπορεί να συµβάλουν στην τόνωση της αγοράς των οικολογικών προϊόντων. 
Αυτές οι στρατηγικές µπορούν να εφαρµοστούν έχοντας κατά νου τα εξής: 

1. Διαφοροποίηση προϊόντος: είναι µια πρωταρχική ανάγκη να γίνουν συνεχείς 
προσπάθειες που µπορεί να είναι χρήσιµες για διαφοροποίηση των προϊόντων και 
υπηρεσιών που χρησιµοποιούν πράσινες πρακτικές µάρκετινγκ. Υπάρχει ένα ευρύ 
φάσµα των αγορών, οι οποίες περιλαµβάνουν το λιανικό εµπόριο κλπ. Οι 
κατασκευαστές πρέπει να χρησιµοποιήσουν υλικά οικολογικής απόδοσης για να 
διαφοροποιηθούν και να υπάρχει ανταγωνισµός. Έχει παρατηρηθεί ότι το προϊόν µε 
κακή οικολογική απόδοση µπορεί να γίνει στόχος για νέες αντικαταστάσεις ως 
αποτέλεσµα τα προϊόντα πολλών οργανισµών αντιγράφονται από τους ανταγωνιστές. 

2. Αξία της θέσης του καταναλωτή: ο οργανισµός µπορεί να σχεδιάσει περιβαλλοντικά 
προϊόντα για την εκτέλεση, την προώθηση και την παροχή επιθυµητής τιµής στον 
πελάτη των περιβαλλοντικών προϊόντων και του στόχου σχετικά στα τµήµατα της 
αγοράς των πελατών, µπορεί να αποδειχθεί ευνοϊκό για τον οργανισµό η 
διαφοροποίηση. 

3. Σχεδιασµός της βιο-αποικοδόµηκής συσκευασίας: έχει παρατηρηθεί ότι η προώθηση 
των πράσινων προϊόντων έχει επηρεαστεί έντονα από την κατασκευή του σχεδιασµού 
των πελατών. Έτσι, αυτό δείχνει ότι οι βιοδιασπώµενες συσκευασίες θα επηρεάσει σε 
µια ισχυρή και µέτρια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων τους. Είναι συνεπώς, 
επιτακτική ανάγκη για το προσωπικό που σχετίζεται µε το πράσινο µάρκετινγκ, να 
τροποποιήσει τη συσκευασία του προϊόντος µε τη χρήση ανακύκλωσης, καθώς και 
χειροποίητο χαρτί στη συσκευασία αντί να χρησιµοποιούν πιο µηχανοποιηµένα υλικά. 
Οι κατασκευαστές, µε τη χρήση πλαστικών για τη συσκευασία, πρέπει να πληρούν 
ορισµένες από τις απαιτούµενες προδιαγραφές. 
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4. Στρατηγική προϊόντος για το πράσινο µάρκετινγκ: µε σκοπό την προώθηση της 
εµπορίας για το πράσινο µάρκετινγκ, είναι επείγουσα ανάγκη να εντοπιστούν 
περιβαλλοντικές ανάγκες του πελάτη και να ανταπτυχθούν τα προϊόντα αναλόγως. 
Περιλαµβάνει περισσότερα περιβαλλοντικά υπεύθυνα πακέτα που εξασφαλίζουν ότι 
τα προϊόντα ικανοποιούν ή υπερβαίνουν την ποιότητα προσδοκιών των καταναλωτών, 
έτσι ώστε οι έµποροι µπορούν να χρεώνουν υψηλότερες τιµές µε έµφαση την 
οικολογική βιωσιµότητα των προϊόντων. 

5. Στρατηγική διανοµής του πράσινου µάρκετινγκ: σε αυτήν τη στρατηγική του 
πράσινου µάρκετινγκ, είναι πολύ σηµαντικό να λάβει την υποστήριξη των πελατών. 
Σε αυτήν την περίπτωση, η θέση θα πρέπει να διαφοροποιηθεί από τους ανταγωνιστές. 
Μπορεί να επιτευχθεί µε την προώθηση των δραστηριοτήτων στο κατάστηµα, όπως η 
ανακύκλωση των υλικών στην εστίαση των περιβαλλοντικών και άλλων σχετικών 
παροχών. 

6. Η ζωή του πράσινου µάρκετινγκ: η µάρκα του προϊόντος είναι µια ζωτικής σηµασίας 
πτυχή, η οποία µπορεί να βοηθήσει στο να διατυπώσει τα σχέδια για το πράσινο 
µάρκετινγκ. Πρόκειται για ένα καλύτερο εργαλείο για την πραγµατοποίηση ανάλυσης 
του κύκλου ζωής, µια περίπλοκη εκτίµηση που µπορεί να διαθέσει τα στατιστικά 
στοιχεία ζωτικής σηµασίας για την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονοµική 
επίπτωση των προϊόντων µέσω της παραγωγικής διαδικασίας της αλυσίδας 
εφοδιασµού και µετά την αγορά. Η ανάλυση του κύκλου ζωής µπορεί να ενηµερώσει 
την απαίτηση µάρκας για να δει ότι είναι βιώσιµη. Οι καταναλωτές δεν αναµένουν την 
τελειότητα, όταν πρόκειται για την αειφορία, αλλά θα θέλουν να δουν τα εµπορικά 
σήµατα. Επιπλέον, διάφορα προγράµµατα εµπορευµατοποίησης και κινήτρων θα 
µπορούσαν να αποδειχθούν ευνοϊκά για την απόκτηση νέων τεχνολογιών, όπως 
παραδείγµατα συµπεριλαµβανοµένου του προγράµµατος του στόλου για να 
καλλιεργήσουν στρατηγική εξειδικευµένων αγορών και καθιστώντας τις υπηρεσίες 
για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, π.χ. προηγµένων πίστωσης πρόταση φόρου 
οχήµατος σε περίπτωση αγοράς αυτοκινήτου. 
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Ασκήσεις	  
 

Τα πλαστικά µαχαιροπίρουνα, ευρέως θεωρούνται η µόνη επιλογή για φθηνά, 
µαχαιροπήρουνα µιας χρήσης. Γνωρίζοντας την πλαστική απειλή που θέτουν για το 
περιβάλλον και την υγεία µας, ο Narayana Peesapathy δηµιούργησε µια νόστιµη και θρεπτική 
εναλλακτική λύση: βρώσιµα µαχαιροπίρουνα. Φτιαγµένο µε άλευρα jowar (σόργο) 
αναµειγνύεται µε ρύζι και σιτάρι, κι έτσι τα κουτάλια δεν περιέχουν χηµικές ουσίες, 
συντηρητικά, λιπαρά, γαλακτωµατοποιητές, τεχνητά χρώµατα, ή γαλακτοκοµικά προϊόντα. 
Είναι 100 τοις εκατό φυσικό, βιοδιασπώµενο, και έρχονται σε µια ποικιλία από γλυκές και 
αλµυρές γεύσεις. Black Ticket Films και The Better India Μαύρο, συνεργάστηκαν για να 
παράγουν αυτό το µικρού µήκους ταινία για το πώς, από τώρα και στο εξής, τελειώνοντας το 
γεύµα σας θα µπορούσε να έχει ένα νέο νόηµα. 

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο πως τα καινοτόµα φαγώσιµα µαχαιροπήρουνα γίνονται στην 
Ινδία και µπορούν να αντικαταστήσουν πλαστικά κουτάλια: 

https://www.youtube.com/watch?v=r4Cc5zmy0eY 

Σκεφτείτε ένα προϊόν αυτού του είδους που µπορείτε να δηµιουργήσετε µε τα υλικά που 
διατίθενται στο σπίτι σας και µοιραστείτε την ιδέα µε την οµάδα. Κάντε ένα σύντοµο βίντεο 
σχετικά µε αυτό και να το δηµοσιεύσετε στο Facebook ή το YouTube για να το προωθήσετε. 
Μοιραστείτε το µε την οµάδα για την επόµενη συνάντηση και θα το συζητήσουµε. 

 

 

Χωριστείτε σε οµάδες των δύο ατόµων. Τώρα, ένας από σας περιγράψει στον άλλο µια 
επιχειρηµατική ιδέα που έχει. Πέστε σε τι είστε καλοί, τι θέλετε να κάνετε και τι µπορείτε να 
κάνετε από το σπίτι σας. Το άλλο άτοµο θα πρέπει να κρατάει σηµειώσεις και να σκεφτεί 
πράσινα προϊόντα, υλικά και εργαλεία µάρκετινγκ που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην 
υλοποίηση αυτής της ιδέας. Είναι το προϊόν ή η υπηρεσία φιλική προς το ίδιο το περιβάλλον; 
Πώς µπορεί καλύτερα να προωθηθεί µέσω οικολογικού µάρκετινγκ σε απευθείας σύνδεση; 

Τώρα εναλλαγή ρόλων και αφήστε το άλλο να κάνει το ίδιο! 

Στο τέλος, ο καθένας µπορεί να µοιραστεί µε την οµάδα την ιδέα του και τι πράσινα προϊόντα 
και πράσινοι τρόποι µάρκετινγκ προτάθηκαν από τον σύντροφό της. Πώς η πρόταση άλλαξε 
την αρχική επιχειρηµατική ιδέα; 

 

1
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