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Κεφάλαιο 4 
“Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα των φαρμακευτικών φυτών” 
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 Περίληψη 

Η Ενότητα 2 «Ανάλυση αγοράς» δείχνει όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τις 
ευρωπαϊκές αγορές και την τρέχουσα κατάσταση στις συγκεκριμένες χώρες. Η παρουσίαση 
του προφίλ του πελάτη θα βοηθήσει στην κατανόηση της κατάστασης και των αναγκών που 
υπάρχουν στην αγορά εργασίας. Η ανάλυση της αγοράς συνδέεται με την κεντρική εικόνα 
που υπάρχει για τα φυτά και τα βότανα. 

 Γνωστικά αποτελέσματα 
 Γνώση, κατανόηση και επαγγελματικές δεξιότητες 

1. Εκτεταμένες γνώσεις και δυνατότητα συζήτησης σχετικά με: την 
αγορά εργασίας και εξειδικευμένη ανάλυση σχετικά με την 
κατάσταση στην Ε.Ε. όσων αφορά start-ups φυτών/βοτάνων 

2. Σύνδεση όλων των πληροφοριών και των δεδομένων από τον 
επιχειρηματικό τομέα με τη βιομηχανία φαρμακευτικών φυτών 

 Γενικές και μεταβιβάσιμες δεξιότητες 
1. Εμφάνιση γνώσεων σχετικά με το λεξιλόγιο των επιχειρήσεων 
2. Σχεδιάστε και ακολουθείστε τις ανάγκες και τις προσδοκίες της 

επιχείρησης 
3. Εργαστείτε μόνοι ή σε ομάδα και δημιουργείστε δραστηριότητες 

που οδηγούν στον κύριο στόχο 

 

Ενότητα 2: Ανάλυση αγοράς 

Πριν αποφασίσετε να ανοιχτείτε, πρέπει να ελέγξετε πού, πώς και πότε πρέπει να πάτε και 
πού θα έχετε την ευκαιρία να πετύχετε. Η ανάλυση της αγοράς είναι άλλο ένα απαραίτητο 
στοιχείο για την επιχείρησή σας - ελέγξτε πού είναι η ανάγκη, ποιος μπορεί να αγοράσει το 
προϊόν σας, ποιος αγοράζει ήδη το ίδιο προϊόν αλλά ίσως πιο ακριβά, που οι άνθρωποι δεν 
ενδιαφέρονται για φαρμακευτικά φυτά / βότανα – αν δεν ενδιαφέρονται, ίσως αξίζει τον 
κόπο να ελέγξετε γιατί και να ξεκινήσετε εκεί. Η ανάλυση αγοράς μπορεί να σας δώσει 
πολλές απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τον μελλοντικό σας πελάτη. 

Σήμερα οι άνθρωποι θέλουν να ζουν και να έχουν μια υγιεινή ζωή, δίνοντας μεγαλύτερη 
προσοχή σε αυτό που τρώνε και πώς το τρώνε. Λόγω αυτής της αλλαγής, υπάρχει μεγάλη 
πιθανότητα τα φαρμακευτικά φυτά και τα βότανα να εισέλθουν στην αγορά και να 
προσελκύσουν περισσότερους πελάτες. Ακούγοντας για φιλικά προς το περιβάλλον 
προϊόντα, μπορεί να συνειδητοποιήσετε ότι με φιλικά προς το περιβάλλον φαρμακευτικά 
φυτά έχετε την ευκαιρία να πετύχετε και να αναπτυχθείτε πολύ γρήγορα. 

Εάν οι άνθρωποι παίρνουν αυτό που θέλουν και ταυτόχρονα δεν είναι πολύ ακριβό, αλλά 
είναι χρήσιμο, είναι χαρούμενοι και σιγά σιγά θα είναι πρόθυμοι να πληρώσουν 
περισσότερα για το ίδιο προϊόν. Το να κάνετε τους ανθρώπους χαρούμενους, θα σας κάνει 
και εσάς χαρούμενο. 

Η ιατρική έρευνα δείχνει ότι υπάρχουν πολλά βότανα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ως εναλλακτικές λύσεις για την υγεία αντί για ακριβά φάρμακα. Έχει αναφερθεί ότι στη 
Γερμανία, οι γιατροί γράφουν συνταγές για βάλσαμο, επτά φορές περισσότερο σε σχέση με 
συνταγές για Prozac, για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Λόγω αυτού του γεγονότος, οι 
επιχειρήσεις φαρμακευτικών φυτών είναι πραγματικά μια καλή επένδυση, καθώς οι 
άνθρωποι πάντα θα αρρωσταίνουν και θα χρειάζονται φαρμακευτική περίθαλψη. 
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Πουλώντας το προϊόν σας στη νέα αγορά. Πώς θα το κάνετε; Πώς θα πουλήσετε το προϊόν 
σας  αν δεν έχετε ιδέα πού να πάτε; 
 
Ζώντας στον 21ο αιώνα, η διαδικασία πώλησης δεν είναι πρόβλημα. Το θέμα είναι τι να 
πουλήσετε και πώς, καθώς υπάρχει πάντα τρόπος να το κάνετε. Η αγορά μας δίνει πολλές 
προοπτικές και λόγω αυτού του γεγονότος είναι πολύ εύκολο να πουλήσετε. Μπορείτε να 
πουλήσετε στο διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό σας κατάστημα / ιστοσελίδα, 
και ταυτόχρονα να συνεχίζετε να πουλάτε στο κατάστημά σας ή στο αγρόκτημα σας. Αν 
τρέχετε την επιχείρησή σας στο αγρόκτημα ίσως υπάρχει μια αγορά όπου οι πελάτες σας 
πηγαίνουν κάθε πρωί; Όλες οι φιλικές προς το περιβάλλον εκδηλώσεις είναι γεμάτες από  
πιθανούς πελάτες σας, καθώς η υγεία τους είναι πολύ σημαντική και είναι πιο πιθανό να 
δοκιμάσουν τα προϊόντα σας. Μόλις το καλό προϊόν φτάσει στον πελάτη, μπορεί να 
ξεκινήσει μια αυτόματη διαδικασία προώθησης, καθώς αυτός θα αναφέρει την 
ευχαρίστησή του σε γείτονες και φίλους. 

 

Υπάρχουν επίσης και άλλα πολλά καλά νέα! 

 Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές αντιλαμβάνονται ακόμη περισσότερο τη σημασία 
ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Γίνονται πιο υπεύθυνοι για την προσωπική τους 
υγεία, τόσο την ψυχική, όσο και τη σωματική. 

 

  Η Euromonitor αναμένει ότι η ευρωπαϊκή αγορά συμπληρωμάτων διατροφής θα 
αυξηθεί κατά 28% από το 2013 έως το 2018. Η ζήτηση συμπληρωμάτων διατροφής 
είναι ισχυρότερη στη Δυτική Ευρώπη: τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο. (CBI, Υπουργείο Εξωτερικών). 

 

 
 Η ισχυρότερη ανάπτυξη προέρχεται από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η 

Πολωνία, η Ρουμανία και η Σλοβακία. Το 2018, η περιοχή αυτή αναμένεται να φθάσει 
σε μέγεθος αγοράς 3,2 δισ. ευρώ. Η Ρωσία αντιπροσωπεύει περίπου τα δύο τρίτα 
αυτού. (https://www.cbi.eu) 

 Η πολύ δημοφιλής τάση για μία υγιεινή και οικολογική ζωή συνδέεται με την ανάγκη 
για υγιεινά προϊόντα, τα οποία είναι ασφαλέστερα από τις συνθετικές εναλλακτικές 

https://www.cbi.eu/
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λύσεις. Τα δημοφιλή φυσικά συστατικά περιλαμβάνουν θαλάσσια συστατικά και 
οτιδήποτε περιέχει ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. 

 Αυτό δημιούργησε ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον για φυσικές θεραπείες για πιο υγιεινή 
ζωή, όπως τα φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα. 

 Η Γαλλία και η Γερμανία κατέχουν ηγετική θέση όσων αφορά την αγορά φυτικών 
φαρμακευτικών προϊόντων στην Ευρώπη. 

 
 Το 2015, καταναλωτές από τη Γερμανία διέθεσαν 1.15 δις. ευρώ (τιμές λιανικής) για την 

παρασκευή φυτοφαρμακευτικών προϊόντων αυτό-φαρμακευτική αγωγή. Το 2008, η 
Γαλλία κατείχε μερίδιο 24% της ευρωπαϊκής αγοράς φυτικών φαρμακευτικών 
προϊόντων. Η Γαλλία είναι η δεύτερη αγορά στην Ευρώπη. 

Η αγορά φυτικών προϊόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτιμήθηκε σε 485 εκατομμύρια λίρες 
(668 εκατομμύρια ευρώ) το 2012. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει επίσης συμπληρώματα 
διατροφής. Η Ισπανία έχει μια σχετικά μικρή και φθίνουσα αγορά ύψους 213 
εκατομμυρίων ευρώ. 
Στην Ανατολική Ευρώπη, η Πολωνία είναι η κύρια και αναπτυσσόμενη αγορά. Μια χονδρική 
εκτίμηση της πολωνικής αγοράς ανέρχεται σε 600 εκατομμύρια ευρώ. (CBI, Υπουργείο 
Εξωτερικών). 

 
Το ενδιαφέρον για τα φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα μεγαλώνει και στις αγορές της 
ανατολικής Ευρώπης, κυρίως στις Βουλγαρία, Τσεχία και Ρουμανία. Κοιτώντας έξω από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρωσία είναι η βασική χώρα όπου η αγορά των φαρμακευτικών 
προϊόντων αναπτύσσεται εξίσου. 
 
 

 Το καταναλωτικό ενδιαφέρον για επιχειρήσεις «αλληλοβοήθειας» σίγουρα 
μεγαλώνει. 

 
Αυτή η τάση της «αλληλοβοήθειας» είναι ιδιαίτερα ισχυρή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι 
καταναλωτές ενδιαφέρονται να βοηθήσουν τους άλλους και να λάβουν βοήθεια ή 
πληροφορίες από άλλους. Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν πραγματικές ιστορίες 
και παραδείγματα ομάδων που καλλιεργούν και παράγουν ειδικά συστατικά, τα οποία 
αργότερα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε καθημερινή βάση. Λόγω αυτού του 
φαινομένου, μπορείτε επίσης να τεκμηριώσετε κοινωνικά αποδεκτές μεθόδους παραγωγής 
για να υποστηρίξετε και να τεκμηριώσετε την ιστορία σας. 

 
  
Μέχρι το 2050 περίπου το 30% του ευρωπαϊκού πληθυσμού υπολογίζεται ότι θα είναι 
περίπου 65 ετών και άνω. Αυτό είναι πολύ υψηλότερο ποσοστό από σε σχέση με το 2013 
που το ποσοστό αυτό ήταν περίπου 17%. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι αυτή η 
γενιά (των 65<) είναι μια σημαντική αγορά για τα φυσικά θεραπευτικά προϊόντα. Αυτή η 
ηλικιακή ομάδα χρησιμοποιεί περισσότερα προϊόντα προσωπικής φροντίδας, σε σχέση με 
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άτομα νεαρής ηλικίας, και ενδιαφέρεται όλο και περισσότερο για τις προσφορές φυσικών 
θεραπευτικών προϊόντων. 
 
Οι ευρωπαίοι κατασκευαστές διαφοροποιούν τις ομάδες που στοχεύουν μέσω μάρκετινγκ 
σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες ή ομάδες εντός του ηλικιωμένου πληθυσμού, για 
παράδειγμα στις γυναίκες της εμμηνόπαυσης και στους ανθρώπους άνω των 70 ετών. 
Σε όλα τα μέρη του κόσμου ένας μεγάλος σε ηλικία πληθυσμός έχει ειδικές ανάγκες 
φροντίδας διαφορετικές από τις νεαρότερες γενιές. Περίπου το 22% του πληθυσμού της 
Ευρώπης αναφέρει ότι βρίσκεται σε μακροχρόνια θεραπεία για προβλήματα υγείας που 
σχετίζονται με διάφορες περιοχές του σώματος, όπως μύες, οστά και αρθρώσεις, 
ρευματοπάθειες και αρθρίτιδα. Συχνά οι καταναλωτές αναζητούν φυσικά προϊόντα που 
μπορούν να χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση και μακροπρόθεσμα, αντί να 
χρησιμοποιούν συμβατικά φάρμακα. Στα πιο δημοφιλή συστατικά περιλαμβάνονται το 
λιβάνι, ο κουρκουμάς και η πιπεριά. 

Για αυτό το λόγο, οι άνθρωποι στρέφουν το ενδιαφέρον τους κυρίως σε αυτούς που 
καλλιεργούν μόνοι τους τα δικά τους φαρμακευτικά φυτά και στη συνέχεια τα πωλούν σε 
άλλους. (αλληλοβοήθεια)  
 

 Το αυξανόμενο άγχος έχει αντίκτυπο στην αγορά των φαρμακευτικών φυτών. 
 
Σχεδόν τέσσερις στους δεκαπέντε ανθρώπους  στην Ευρώπη επηρεάζονται κάθε χρόνο από 
το άγχος και την κατάθλιψη – ποσοστό αρκετά μεγάλο. Μία σημαντική πηγή άγχους είναι η 
πτυχή της εργασίας. Το άγχος που σχετίζεται με την εργασία αναφέρεται συχνότερα από 
εργαζόμενους παντού που είναι μεταξύ 40-54 ετών. Επιπλέον, το 31% του πληθυσμού της 
Δυτικής Ευρώπης έχει αναφέρει δυσκολίες σχετικά με τον ύπνο και την ξεκούραση. 
 
Άλλοι λόγοι που αυξάνουν το άγχος είναι: 
• Ταξίδια 
• Πίεση 
• Αισθητήρια υπερφόρτωση 
• Μεγάλες ποσότητες πληροφοριών 
Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για προϊόντα που σχετίζονται με την ανακούφιση των 
συμπτωμάτων άγχους (στην εργασία, στο σπίτι, το ταξίδι), η οποία ολοένα και αυξάνεται. 
Στην Ευρώπη, η αγορά προσφέρει διατροφικά / χαλαρωτικά συμπληρώματα διατροφής, με 
περισσότερη κατανάλωση να έχει η Γαλλία και το Βέλγιο. 
Στη Γαλλία, αυτό αντιπροσωπεύει το 10% της συνολικής αγοράς (611 εκατομμύρια ευρώ) 
και στο Βέλγιο το 10% από μια αγορά 188 εκατομμυρίων ευρώ. Η τάση της προληπτικής 
φροντίδας της υγείας αναμένεται να ωφελήσει τα φυτικά συμπληρώματα διατροφής που 
συμβάλλουν στη μείωση του άγχους. 
 

 Η αυξανόμενη δημοτικότητα της αρωματοθεραπείας είναι άλλη μία ευκαιρία για 
την αγορά των θεραπευτικών φυτών. 

Υπάρχει επίσης, μια καλή αγορά για την αρωματοθεραπεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την 
Ολλανδία. Όπως και στην υπόλοιπη δυτική Ευρώπη, έτσι κι εκεί, τα προϊόντα 
αρωματοθεραπείας είναι στο ίδιο επίπεδο με τα καλλυντικά. Τα προϊόντα αυτά 
χρησιμοποιούνται κυρίως για χαλάρωση, ανακούφιση από το άγχος ή προληπτική 
φροντίδα, παρά ως μορφή φαρμακευτικής αγωγής για κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα 
υγείας. 
 

 Υπάρχει περισσότερο ενδιαφέρον για φυτικά κτηνιατρικά φάρμακα. 
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Η ζήτηση οργανικού (οικολογικού) κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων κάνει πολλούς 
αγρότες να σκεφτούν τις αλλαγές που πρέπει να εφαρμόσουν στον τομέα της σίτισης και 
της περίθαλψης των ζώων. Έχει παρατηρεί ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στη δυτική 
Ευρώπη για φυτικά κτηνιατρικά φάρμακα που απευθύνονται σε κατοικίδια ζώα και άλογα. 
 
Ταυτόχρονα, αυτή η τάση μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα συμπληρώματα διατροφής 
και οι τροφές για κατοικίδια ζώα μπορούν να συνδεθούν με φαρμακευτικά/θεραπευτικά  
φυτά. Για παράδειγμα: οι σπόροι τσία είναι πολύ καλοί για τα κατοικίδια ζώα, σε 
συμπληρώματα διατροφής για την υποστήριξη των αρθρώσεων ή του πεπτικού συστήματος 
ή εκείνα που περιέχουν ωμέγα λιπαρά οξέα ή ιχθυέλαια. 
Τα συστατικά που χρησιμοποιούνται είναι παρόμοια με εκείνα που χρησιμοποιούνται στα 
φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα για τον άνθρωπο. Κάποια παραδείγματα είναι η χρήση του 
δεντρολίβανου και της ρίγανης είτε ως πρώτες ύλες ή / και σε μορφή αιθέριων ελαίων. 
Γενικά, η στόχευση της αγοράς των φυτικών συμπληρωμάτων ζωοτροφών μπορεί να είναι 
δύσκολη στην αρχή. Το νομοθετικό πλαίσιο διαφέρει από αυτό που υπάρχει για τον 
άνθρωπο και μπορεί να είναι ακόμη αυστηρότερο, ειδικά σε ότι αφορά τις πρόσθετες ύλες 
ζωοτροφών για τη βιομηχανική παραγωγή τροφίμων, κρέατος, αυγών κλπ. Λόγω αυτού, 
είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι έχετε όλες τις απαραίτητες γνώσεις για να πουλήσετε 
προϊόν για ανθρώπινη και όχι μόνο χρήση. 

Αναρωτιέστε από πού μπορείτε να ξεκινήσετε; Θέλετε να ανοιχτείτε στην παγκόσμια 
αγορά; Εάν ναι, παρακάτω ακολουθούν κάποιες συμβουλές και μέρη στα οποία έχετε 
πιθανότητες να πετύχετε, αλλά ταυτόχρονα ίσως υπάρχουν περισσότεροι ανταγωνιστές.  

 Χώρες στις οποίες μπορείτε να επεκτείνετε την επιχείρησή σας, αλλά ταυτόχρονα 
να είστε προσεκτικοί καθώς μπορεί να είναι οι πιθανοί σας ανταγωνιστές: 

 ΠΟΛΩΝΙΑ 

Η αναπτυσσόμενη πολωνική αγορά στον τομέα της υγείας είναι η μεγαλύτερη στην 
Κεντρική Ευρώπη και προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη της χώρας. Ειδικά τα φυτικά 
φάρμακα και τα συμπληρώματα διατροφής αποτελούν σημαντικό μέρος αυτής της αγοράς. 
Η τοπική ζήτηση για συστατικά επικεντρώνεται σε φυτά που χρησιμοποιούνται στην φυτική 
ιατρική της  Δύσης, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για εδραιωμένα τροπικά 
είδη για τοπική κατανάλωση και εξαγωγές σε γειτονικές χώρες όπως η Γερμανία και η 
Γαλλία.  

Το προφίλ του καταναλωτή 

Η Πολωνία αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη αγορά στην Ανατολική Ευρώπη για (φυτικά) 
φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής.  Οι Πολωνοί έχουν μια ισχυρή παράδοση 
συλλογής, καλλιέργειας και χρήσης βοτάνων σε θέματα που αφορούν την υγείας τους. 
Υπάρχουν πολλές συναντήσεις και εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε σχέση με θέματα 
βοτάνων / ιατρικών φυτών. Ο σκοπός είναι να οικοδομηθεί το ενδιαφέρον των 
καταναλωτών για τα φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα στην Πολωνία και εκτός της χώρας. 

Εάν συγκρίνουμε την Πολωνία με τις πιο καινοτόμες αγορές της Δυτικής Ευρώπης, όπως 
αυτή του Ηνωμένου Βασιλείου, η Πολωνία εξακολουθεί να παραμένει παραδοσιακή, 
εστιάζοντας σε είδη, τα οποία έχουν ιστορικό χρήσης στη χώρα. Τα φαρμακευτικά φυτικά 
προϊόντα στην Πολωνία έχουν σχετικά συχνά συνδυασμούς φυτικών συστατικών με ορυκτά 
και (συνθετικές) βιταμίνες. 
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Είναι καλό να γνωρίζουμε και να θυμόμαστε ότι στην Πολωνία, μέρος της κατανάλωσης 
φαρμακευτικών φυτικών προϊόντων καταχωρείται ως τσάγια βοτάνων. Τα τσάγια βοτάνων 
αντιπροσωπεύουν το 14% της πολωνικής αγοράς τσαγιού αξίας 310 εκατομμυρίων ευρώ, 
σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. 

Οι κύριοι προμηθευτές στην Πολωνία προέρχονται από τις γύρω περιοχές της. Η Πολωνία 
ως χώρα αποτελεί εμπορικό κέντρο για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και διαθέτει 
ισχυρή βιομηχανία εξόρυξης. Οι περιφερειακοί προμηθευτές περιλαμβάνουν διάφορες 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως: την Ουκρανία (9,7%), τη Βουλγαρία (8,6%), τη Ρωσία 
(6,4%) και την Αλβανία (4,1%). Ωστόσο, η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής 
φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών στην Πολωνία - 37%. Οι βασικοί προμηθευτές της 
Πολωνίας από την Ανατολική Ευρώπη σημείωσαν άνοδο από το 2010 έως το 2014. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

• Εάν είστε παραγωγός τροπικών θεραπευτικών/αρωματικών φυτών, εξετάστε το 
ενδεχόμενο να εξάγετε στην Πολωνία, καθώς αυτά σας προσφέρουν περισσότερες 
ευκαιρίες από ό, τι τα εύκρατα είδη 

• Εξετάστε το ενδεχόμενο να καθιερώσετε μια τοπική παρουσία στην πολωνική αγορά. 
Αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω ενός αξιόπιστου αντιπροσώπου και να έχετε κατά νου ότι η 
τιμή / αξία παραμένει ανταγωνιστική. Σκεφτόμενος την Πολωνία ίσως αξίζει να 
συνεργαστείτε με πολωνική εμπορική εταιρεία. 

• Πολύ χρήσιμες πληροφορίες για την αγορά και ενδιαφέρουσες εταιρείες μπορείτε να 
βρείτε στην PASMI (Polish Association of the Self Medication Industry) και στην Polski 
Komitet Zielarski (η επιτροπή βοτάνων στην Πολωνία/ η ιστοσελίδα είναι μόνο στα 
πολωνικά). 

• Μπορείτε να πάτε σε εκθέσεις/εκδηλώσεις που σχετίζονται με τη αγορά βοτάνων. Οι 
εκθέσεις είναι εξαιρετικοί χώροι για την εύρεση εταιρειών που ασχολούνται με τα φυτικά 
συστατικά για τα προϊόντα υγείας. 

 

 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Το προφίλ του καταναλωτή 

Η Γερμανία εδώ και πολύ καιρό αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη αγορά στην Ευρώπη στα 
(φυτικά) φάρμακα. Το 2013, οι συνολικές (λιανικές) πωλήσεις προϊόντων αυτο- 
φαρμακευτικής αγωγής, που περιλαμβάνουν τα περισσότερα φυτικά φαρμακευτικά 
προϊόντα, ανήλθαν σε 4,9 δισ. ευρώ (AESGP). Το 2013, οι κατά κεφαλήν δαπάνες για αυτό- 
φαρμακευτική αγωγή στη Γερμανία ανήλθαν σε 61 ευρώ. Αυτό είναι σχετικά υψηλό σε 
σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Άλλες χώρες με υψηλές κατά κεφαλήν δαπάνες 
περιλαμβάνουν το Βέλγιο (71 ευρώ), την Ελβετία (62 ευρώ) και την Αυστρία (71 ευρώ το 
2012). Για να συγκριθούν με άλλες χώρες, η Γαλλία και η Ιταλία έχουν χαμηλές κατά 
κεφαλήν δαπάνες (€ 35 και € 30 αντίστοιχα), και το ίδιο ισχύει για την Ισπανία (€ 20) και την 
Πολωνία (€ 19). 
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Σήμερα περισσότερο από το 70% των Γερμανών ιατρών συνταγογραφούν βότανα και το 
βάλσαμο χρησιμοποιείται συχνότερα από οποιοδήποτε άλλο χημικό φάρμακο για τη 
θεραπεία της ελαφριάς έως μέτριας κατάθλιψης. 

•Η Γερμανία έχει μακρά παράδοση στη χρήση φυτικών φαρμακευτικών προϊόντων. 
Σύμφωνα με το Institut Für Demoskopie Allensbach (2010), το 72% του γερμανικού 
πληθυσμού έχει χρησιμοποιήσει φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα σε κάποια φάση της ζωής 
τους (από την οικογένεια, την εργασία ή την υγειονομική τους περίθαλψη), ποσοστό πολύ 
μεγαλύτερο από το 52% του 1970. 

•Η Γερμανία έχει τις μεγαλύτερες εισαγωγές φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών στην 
Ευρώπη, οι οποίες συνεχίζουν να αυξάνονται. Ο όγκος των εισαγωγών αυξήθηκε ετησίως 
κατά 3% μεταξύ του 2010 και του 2014, με την υψηλότερη αύξηση να σημειώνεται από το 
2012 έως το 2014 (+20%). 

•Ο ρόλος των αναπτυσσόμενων χωρών στις γερμανικές εισαγωγές συνεχώς μεγαλώνει. Το 
μερίδιο των αναπτυσσόμενων χωρών από τον όγκο των εισαγωγών αυξήθηκε από 48% το 
2010 σε 54% το 2014. Αυτό είναι συγκρίσιμο με τους άλλους κύριους ευρωπαίους 
εισαγωγείς. Οι εισαγωγές από τις αναπτυσσόμενες χώρες σε Γαλλία (66%) και Ισπανία 
(59%) έχουν υψηλότερο ποσοστό, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ολλανδία και την Ιταλία 
έχουν παρόμοιο ή ελαφρώς χαμηλότερο ποσοστό. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

• Να δείχνετε ότι κατανοείτε τις συγκεκριμένες πραγματικότητες της αγοράς στο 
διαφημιστικό υλικό και την επικοινωνία σας. 

• Υπάρχει μια μεγάλη αγορά στη Γερμανία για τα καθιερωμένα φυτικά συστατικά. Ο τομέας 
των συμπληρωμάτων διατροφής προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες για πιο καινοτόμα 
συστατικά. 

• Οι γερμανικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα στις επικοινωνίες τους για 
πιθανές ξένες επιχειρηματικές σχέσεις, οπότε μην ανησυχείτε για τυχόν γλωσσικό εμπόδιο. 

• Να είστε τυπικός, καθώς αυτό εκτιμάται ιδιαίτερα στη Γερμανία. 

• Διερευνήστε την Έρευνα Καταναλωτών Φυτών LIBRA για να διαπιστώσετε εάν το προϊόν 
σας διαθέτει τα χαρακτηριστικά που ζητούν οι καταναλωτές. Έχετε υπόψη   ότι οι αγορές 
για τα βασικά προϊόντα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. 

 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Το προφίλ του καταναλωτή 

Το ενδιαφέρον για τα φυσικά προϊόντα για την υγεία είναι πιθανό να αυξηθεί με την 
αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (OTC), καθώς 
αυτοί οι καταναλωτές είναι πιο πιθανό να αγοράσουν φυσικά προϊόντα για την υγεία σε 
σχέση με άλλες χώρες. Οι πωλήσεις μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων στο Ηνωμένο 
Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 2,2% μεταξύ του 2012 και του 2013. Το 2013, οι πωλήσεις μη 
συνταγογραφούμενων φαρμάκων ανήλθαν σε £ 2,5 δισ. (€ 3,2 δισ.) σύμφωνα με την PAGB. 
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Στο πλαίσιο της αγοράς μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, οι μεγαλύτερες ομάδες 
προϊόντων το 2013 ήταν: 

• παυσίπονα (£ 544 εκατ./€ 687 εκατ.) 

• καταπολέμηση βήχα/κρυολογήματος/πονόλαιμου (£ 444 εκατ./€ 561 εκατ.) 

• περιποίηση δέρματος (£ 415 εκατ. / € 524 εκατ.) 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο τομέας των συμπληρωμάτων διατροφής είναι αυτός που 
προσφέρει τις περισσότερες ευκαιρίες για τους παραγωγούς αναπτυσσόμενων χωρών. Οι 
καταναλωτές ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα φυσικά προϊόντα υγείας που θα αυξήσουν  
γενικότερα την ευεξία του (βασικά θέλουν να αισθάνονται καλά και υγιείς).  Για φυσικά 
συστατικά, το Ηνωμένο Βασίλειο εξαρτάται κυρίως από τις εισαγωγές, καθώς η τοπική 
παραγωγή πρώτων υλών είναι πολύ περιορισμένη. 

Ως αποτέλεσμα της εναρμόνισης του ρυθμιστικού πλαισίου της Ε.Ε. για τα φυτικά 
φαρμακευτικά προϊόντα και τα συμπληρώματα διατροφής, πολλά μικρά καταστήματα και 
πωλητές έχουν εξαφανιστεί από την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Η νέα νομοθεσία για 
τα φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα έχει επηρεάσει το Ηνωμένο Βασίλειο πολύ περισσότερο 
από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, λόγω των σημαντικών διαφορών μεταξύ 
της παλαιάς βρετανικής νομοθεσίας και του νέου εναρμονισμένου πλαισίου. 

Το 2013, οι ομάδες προϊόντων με το μεγαλύτερο μερίδιο στις αγορές ήταν αυτές που 
στόχευαν: 

• στην υγεία των αρθρώσεων (16%) 

•στην υγεία γενικότερα (14%), συμπληρώματα για ευεξία και με πολλαπλά οφέλη για την 
υγεία 

•στην υγεία της καρδιάς (12%) 

•στην υγεία των γυναικών (9,6%), συμπεριλαμβανομένων συμπληρωμάτων για εγκύους, 
περίοδο και  εμμηνόπαυση 

• στο να χαρίζουν ενέργεια (περίπου 7%) 

•στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος (6,7%) 

Οι καταναλωτικές τάσεις στα φυσικά προϊόντα υγείας: 

Γενική ευεξία, αίσθηση χαράς και ευτυχίας: Τα προϊόντα υγείας ολιστικής μορφής ή 
τρόπου ζωής είναι δημοφιλείς στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως και οι σειρές προϊόντων που 
αποτελούνται από διάφορα προϊόντα υγείας ή προϊόντα που ξεπερνούν τον τομέα της 
υγείας και επεκτείνονται στα τρόφιμα και τα καλλυντικά. Ο λόγος για αυτό είναι ότι ο μέσος 
Βρετανός καταναλωτής φυσικών προϊόντων υγείας παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
για γενική ευεξία σε σχέση με καταναλωτές άλλων χωρών της Ε.Ε. 
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Το ενδιαφέρον για συστήματα μη δυτικής ιατρικής: Αυτό οφείλεται τόσο στην 
πολυπολιτισμικότητα της χώρας (Ασιάτες, Αφρικανοί, κλπ.), όσο και στην αναζήτηση για 
κάτι διαφορετικό από τις παραδοσιακές επιλογές για την υγεία.   

Ο γηράσκων πληθυσμός που θέλει να ζήσει υγιεινά: Η γήρανση του πληθυσμού του 
Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να οδηγήσει σε αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα όπως 
βότανα και φαρμακευτικά φυτά. Ο κύριος λόγος για αυτό είναι ότι οι καταναλωτές του 
Ηνωμένου Βασιλείου άνω των 50 ετών αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη ομάδα 
καταναλωτών για βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής και είναι γενικά πιο πιθανό να 
χρησιμοποιήσουν και να αγοράσουν φυσικά προϊόντα υγείας. Πριν από λίγα χρόνια (γύρω 
στο 2013) παρατηρούσαμε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο με πληθυσμό 64,5 εκατομμυρίων, η 
ηλικιακή ομάδα 25-54  παρουσίαζε το μεγαλύτερο πληθυσμιακό σύνολο (41%). Σύμφωνα 
με το Γραφείο Εθνικών Στατιστικών (2012), η μέση ηλικία των Βρετανών αναμένεται να 
αυξηθεί στα 43 το 2037, έναντι των 40 το 2013. Ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 80 ετών και 
άνω προβλέπεται να διπλασιαστεί σε 6 εκατομμύρια μέχρι το 2037. 

Σημαντική αύξηση του κόστους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης: Η αύξηση του κόστους 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι άλλος ένας λόγος που οδηγεί σε αυξημένες 
πωλήσεις φυσικών προϊόντων υγείας όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και σε 
οποιαδήποτε άλλη χώρα. Τα φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα και κυρίως τα συμπληρώματα 
διατροφής θεωρούνται εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κόστους σε σχέση με τα συμβατικά 
φάρμακα, ιδίως στην περίπτωση πρόληψης ή μακροχρόνιας χρήσης. 

Πιστοποιημένα συστατικά: Θα έχετε περισσότερες ευκαιρίες στην αγορά συμπληρωμάτων 
διατροφής στο Ηνωμένο Βασίλειο εάν μπορείτε να πιστοποιήσετε τα προϊόντα σας ως 
δίκαιο εμπόριο (fair trade). Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στο Ηνωμένο Βασίλειο οι 
καταναλωτές έχουν ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον για το μοντέλο αλληλοβοήθειας (people 
helping people): οι καταναλωτές θέλουν να ακούν ιστορίες και να μαθαίνουν νέα από τους 
φίλους, τους συναδέλφους ή τους γείτονές τους σχετικά με την εμπειρία τους και με 
θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή συστατικών για την υγεία. Με όλες τις αλλαγές 
που σχετίζονται με αυτό το θέμα, η απαίτηση για βιολογικά πιστοποιημένα συστατικά σε 
συμπληρώματα διατροφής αυξάνεται επίσης, καθώς αυτές θεωρούνται ως υγιέστερες 
επιλογές από τα μη πιστοποιημένα συστατικά. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

•Ερευνήστε τους πιθανούς αγοραστές: μάθετε αν βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, εάν 
εισάγουν φαρμακευτικά/αρωματικά φυτά ή εκχυλίσματα. 

•Ανατρέξτε στις απαιτήσεις της CBI EU Buyer - Natural Ingredients for Health Products για 
μια γενική εικόνα των νομοθετικών απαιτήσεων για τα φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα και 
τα συμπληρώματα διατροφής στην Ευρώπη.  

• Εάν παράγετε τροπικά φαρμακευτικά/αρωματικά φυτά στοχεύστε το Ηνωμένο Βασίλειο. 
Αυτή η αγορά προσφέρει ευκαιρίες για τροπικά είδη. 

• Αν παράγετε εύκρατα φαρμακευτικά/αρωματικά φυτά, λάβετε υπόψη ότι η πρόσβαση 
στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να είναι δύσκολη. Μολονότι η καλλιέργεια 
είναι μικρής κλίμακας στο Ηνωμένο Βασίλειο, πολλά από τα είδη έχουν μια καθιερωμένη 
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και ανταγωνιστική αγορά λόγω της παραγωγής σε άλλες χώρες (ηπειρωτική Ευρώπη, 
Κένυα). 

• Εξετάστε τις ευκαιρίες σας για συμμετοχή στο e-marketing. Αυτό θα μπορούσε να είναι 
μια (εξειδικευμένη) ευκαιρία στο Ηνωμένο Βασίλειο, ιδιαίτερα όσον αφορά την προμήθεια 
παραδοσιακών προϊόντων σε πληθυσμούς μεταναστών ή ανθρώπων που ενδιαφέρονται 
για μη δυτικές διατροφικές λύσεις, όπως ο μεγάλος ινδικός πληθυσμός της χώρας. 

• Δεδομένου ότι οι Βρετανοί δίνουν μεγάλη σημασία στην τυπικότητα και την επισημότητα, 
απευθυνθείτε στους επαγγελματίες πάντα με το επώνυμό τους, εκτός εάν δηλώνουν 
διαφορετικά. 

• Να γνωρίζετε ότι η τάξη είναι σεβαστή και οι επιχειρηματίες επιθυμούν να ασχολούνται 
με άλλους στο ίδιο επαγγελματικό επίπεδο. Να είστε τυπικοί, καθώς αυτό εκτιμάται πολύ. 

 

 ΙΣΠΑΝΙΑ 

Η Ισπανία έχει εισαγωγές μεγάλων ποσοτήτων φαρμακευτικών/αρωματικών φυτών και 
εκχυλισμάτων, κυρίως από αναπτυσσόμενες χώρες. Αν και η Ισπανία ακόμα αναρρώνει από 
την κρίση, οι καταναλωτές της μπορούν ακόμη να είναι στόχος εξαγωγέων από 
αναπτυσσόμενες χώρες. 

Οι άνθρωποι στην Ισπανία φροντίζουν πολύ για την υγεία τους και ταυτοχρόνως αναζητούν 
προϊόντα χαμηλού κόστους, αλλά υψηλής ποιότητας.  

Το προφίλ του καταναλωτή 

Σήμερα, η κατανάλωση φυτικών φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής αυξάνεται, 
ακόμη και στην δύσκολη οικονομική κατάσταση που πλήττει σήμερα πολλούς Ισπανούς. 

Παραδοσιακά, τα φυτικά προϊόντα δεν είναι πολύ δημοφιλείς λύσεις για την υγεία στην 
Ισπανία. Η κατανάλωση παραμένει περιορισμένη σε ένα μικρό μέρος του πληθυσμού. 
Ωστόσο, οι Ισπανοί καταναλωτές είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση 
φαρμακευτικών/θεραπευτικών φυτών, ιδιαίτερα ακολουθώντας την παραδοσιακή δυτική 
φυτοθεραπεία που βασίζεται σε εγχώρια είδη. Ένας στους τρεις Ισπανούς καταναλωτές 
εκτιμάται ότι έχει χρησιμοποιήσει φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα, ιδίως στις μεγαλύτερες 
ηλικιακά γενιές. Τα αριθμητικά στοιχεία είναι ακόμη υψηλότερα για την ομοιοπαθητική, με 
το 33% των Ισπανών καταναλωτών να έχουν χρησιμοποιήσει ομοιοπαθητικά προϊόντα και 
ένα πρόσθετο 27% να τα χρησιμοποιεί μερικές φορές ή σε τακτική βάση. Η 
αρωματοθεραπεία πλέον συμβάλλει σημαντικά στην πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη 
στην Ισπανία. 

Οι τάσεις στα φυτικά προϊόντα υγείας 

Πληθυσμός μέσης ηλικίας και πάνω: Όπως και στις άλλες χώρες, έτσι και στην Ισπανία, οι 
άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας κάνουν μεγαλύτερη χρήση προϊόντων υγείας για την 
αντιμετώπιση των διαφόρων ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία. Επιπλέον, τόσο οι 
Ευρωπαίοι ομογενείς που συνταξιοδοτούνται στην Ισπανία, όσο και οι ηλικιωμένοι της 
Ισπανίας καταναλώνουν συχνότερα φυτικά προϊόντα για την υγεία τους, ιδίως φυτικά 
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φαρμακευτικά προϊόντα. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι σχεδόν το 18% του πληθυσμού 
είναι σήμερα άνω των 65 ετών και αυτό αναμένεται να αυξηθεί στο 25% το 2029 και στο 
39% το 2064, δίνοντας έτσι ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη (INE, 2014). 

Αυξημένη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών: Υπάρχει αυξημένη ζήτηση για διάφορες 
κατηγορίες προϊόντων υγείας, ιδίως συμπληρώματα διατροφής και φυτικά φαρμακευτικά 
προϊόντα που αποσκοπούν στην πρόληψη ασθενειών. Οι καταναλωτές αναζητούν υγιεινές 
επιλογές όσον αφορά τα τρόφιμα, τα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένης της 
αρωματοθεραπείας, και τα καλλυντικά, λόγω της αυξημένης συνειδητοποίησης των 
Ισπανών καταναλωτών σε θέματα γενικής ευεξίας και υγείας. 

Αναζήτηση φθηνών επιλογών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης: Οι Ισπανοί καταναλωτές 
βλέπουν τα φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα, και κυρίως τα συμπληρώματα διατροφής, ως 
εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κόστους σε σχέση με τα συμβατικά φάρμακα, ειδικά όταν 
πρόκειται για το θέμα της πρόληψης. Αυτό γίνεται όλο και πιο σημαντικό, καθώς η συνεχής 
μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος έχει επηρεάσει εκατομμύρια ισπανικά νοικοκυριά. 

Περιορισμός της επιστροφής χρημάτων για συνταγογραφούμενα φάρμακα: Οι Ισπανοί 
καταναλωτές εξετάζουν ολοένα και περισσότερο τις επιλογές προϊόντων αυτο- 
φαρμακευτικής αγωγής και τα συμπληρώματα διατροφής για την περίθαλψή τους, εκεί 
που, παραδοσιακά, θα έπρεπε κυρίως να στραφούν σε συνταγογραφούμενα φάρμακα. 
Αυτό συμβαίνει από τη στιγμή που η ισπανική κυβέρνηση μείωσε την επιστροφή χρημάτων 
για την αγορά φαρμακευτικών προϊόντων. 

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

• Να δείχνετε κατανόηση της πραγματικότητας της αγοράς στο διαφημιστικό υλικό  σας 
(χάρη στο οποίο οι πελάτες σας θα γνωρίζουν ότι γνωρίζετε την αγορά και την οικονομική 
τους κατάσταση) 

• Σκεφτείτε να εστιάσετε στην Ισπανία για τις εξαγωγές σας φαρμακευτικών/αρωματικών 
φυτών, καθώς η σημασία της χώρας για τους προμηθευτές αναπτυσσόμενων χωρών είναι 
σημαντική και συνεχώς αυξάνεται. 

• Εάν παράγετε τροπικά είδη, να είστε ενήμεροι για τον ανταγωνισμό από άλλους τόπους 
όπως οι πηγές της Νότιας Αμερικής, π.χ. το Περού και η Παραγουάη. 

• Εξερευνήστε τη δυνατότητα να εξάγετε φυτικά εκχυλίσματα στην Ισπανία, καθώς οι 
προμηθευτές από αναπτυσσόμενες χώρες έχουν σχετικά μεγάλο ρόλο στις εισαγωγές της 
χώρας. 

• Να γνωρίζετε ότι είναι συνηθισμένο όταν συναλλάσσεστε με τους Ισπανούς ότι αυτοί 
θέλουν χρόνο να σας γνωρίσουν πρώτα πριν αποφασίσουν για περαιτέρω επιχειρηματικές 
σχέσεις. Παίρνουν το χρόνο τους και είναι απόλυτα φυσιολογικό. 

• Κατά προτίμηση προσεγγίσετε εταιρείες στην ισπανική γλώσσα. Οι περισσότερες διεθνείς 
εταιρείες θα έχουν προσωπικό που μιλά αγγλικά. Είναι χρήσιμο η τεκμηρίωση να είναι 
μεταφρασμένη στα ισπανικά, καθώς η αγγλική γλώσσα δεν είναι ακόμη ευρέως 
διαδεδομένη. 
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Για να το καταστήσουμε λίγο πιο ξεκάθαρο, παρουσιάζουμε ορισμένες ομάδες ατόμων που 
θα μπορούσαν να είναι η ομάδα στόχου σας: 

 Μεγάλες επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για τους αγχωμένους εργαζόμενους - θα 
μπορούσαν να αγοράσουν ειδικά βότανα ή φυτά που μειώνουν το επίπεδο του 
στρες 

 Οι ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών μονάδων - ορισμένα φυτά ή βότανα είναι επίσης για 
τα ζώα 

 Νεαρή γενιά - φροντίζουν για έναν υγιεινό τρόπο ζωής και θέλουν επίσης να 
αγοράζουν προϊόντα φθηνά και καλής ποιότητας. Τα οικολογικά προϊόντα είναι μια 
νέα μόδα 

 Άτομα που θέλουν να χάσουν βάρος - ορισμένα φυτά μπορεί να βοηθήσουν και να 
χρησιμεύσουν ως συστατικά αδυνατίσματος 

 Άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον ύπνο - ξέρετε ότι υπάρχουν βότανα και 
φυτά που βοηθούν στον ύπνο 

 Οι ηλικιωμένοι - ενδιαφέρονται πολύ για την υγεία τους και δεν έχουν πάντοτε 
αρκετά χρήματα για να αγοράσουν ακριβά φάρμακα 

 Άτομα με δερματικές νόσους / λοιμώξεις 
 Άτομα με κατάθλιψη, χωρίς κίνητρο και ενέργεια 

Άλλο ένα θέμα και πληροφορίες που πρέπει να ξέρετε: 

•Αν θέλετε να προμηθεύετε κτηνιατρικά φάρμακα για κατοικίδια ζώα στοχεύστε την 
αγορά της Δυτικής Ευρώπης. 

•Εάν τα φυτά που καλλιεργείτε έχουν αντιβιοτικές ιδιότητες, θεωρήστε την κτηνιατρική 
ως πρόσθετη αγορά. 

•Αποκτήστε βιολογική πιστοποίηση για τα προϊόντα σας εάν θέλετε να στοχεύσετε τη 
βιομηχανία φυτικών κτηνιατρικών φαρμάκων για βιολογική παραγωγή κρέατος. 

 

 Τι συμβαίνει με τους ανταγωνιστές σας; Είναι παντού αλλά δεν μπορούν να σας 
σταματήσουν! Μάθετε από τα λάθη τους και κάντε τη δουλειά σας καλύτερα. 

Οι ανταγωνιστές σας μπορούν να είναι παντού και μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν 
ή να σας βλάψουν, αλλά αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και σωστό. Πρέπει να 
γνωρίζετε τους ανταγωνιστές σας και να ελέγχετε πάντα τα προϊόντα τους, την τεχνική 
μάρκετινγκ και την κοστολόγηση. 

 

Μερικές καλές συμβουλές: 

 Έχετε υπόψη τους ανταγωνιστές σας από Γερμανία, Ανατολική Ευρώπη και 
Αίγυπτο, εάν είστε παραγωγός φαρμακευτικών/αρωματικών φυτών 

 Να θυμάστε ότι η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός εισαγωγέας 
φαρμακευτικών/θεραπευτικών φυτών 
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 Η Γερμανία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας εκχυλισμάτων  
 Μη διστάσετε να ελέγξετε τον ανταγωνιστή σας και να προσπαθήσετε να τον 

χτυπήσετε 
 Κάθε ανταγωνιστής μπορεί να έχει κάτι το διαφορετικό, το οποίο θα τον κάνει 

καλύτερο ή χειρότερο από εσάς 
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