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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Διερευνήθηκε η δομή της υφιστάμενης αγοράς, και εκτιμήθηκαν οι δυνατότητες και οι όροι για την
επέκταση της αγοράς (επέκταση της παραγωγής, διεύρυνση των νέων επιχειρήσεων, διεύρυνση
της εποχικότητας) και η προσέγγιση νέων αγορών (φαρμακευτικά προϊόντα, υγιεινή διατροφή).
Σύμφωνα με την έρευνα που διενεργήθηκε σε καταστήματα εστίασης μέσω ερωτηματολογίων
αναφορικά με τη διεύρυνση της διαθεσιμότητας των ασκολύμπρων, ούτως ώστε να είναι
διαθέσιμοι όλο τον χρόνο, το 82,1% παρουσίασε θετικό ενδιαφέρον ενώ μόνο το 17,9% αρνητικό.
Μέσω της έρευνας που έγινε για την καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης σε καταστήματα
λιανικής, επιβεβαιώθηκε πως στην αγορά ασκόλυμπρου υπάρχει ακόμα και μηδενική προσφορά
συγκεκριμένους μήνες. Ειδικότερα, μετά τον Απρίλιο υπάρχει μία κάμψη στην προσφορά του
προϊόντος. Ταυτόχρονα, υπάρχει ζήτηση από τους καταναλωτές καθώς και από τα καταστήματα
εστίασης, τους μήνες που δεν υπάρχει προσφορά και κυρίως την τουριστική περίοδο.
Σύμφωνα με την έρευνα που διενεργήθηκε σε καταναλωτές διάφορων ηλικιών μέσω
ερωτηματολογίων κλειστού τύπου, στην ερώτηση εάν θεωρούν ότι η κατανάλωση άγριων χόρτων
και λαχανικών επιδρά θετικά στην υγεία και την καλή λειτουργία του οργανισμού το 92,5%
απάντησε θετικά, και το 7,5% απάντησε πως δεν έχει άποψη.
Κατά βάση τα τρόφιμα του πρωτογενούς τομέα, αλλά και σύμφωνα με τις απαντήσεις που λάβαμε,
τα χόρτα και τα λαχανικά είναι από τις επιλογές που η μέγιστη πλειοψηφία της αγοραστικής
δύναμης θεωρεί συνυφασμένα με την υγιεινή διατροφή και τον υγιεινό τρόπο ζωής καθώς
γνωρίζουν την πραγματικά υψηλή θρεπτική αξία που διαθέτουν.
Επιπλέον, πέραν των πελατών που κάνουν υγιεινές επιλογές, υπάρχει και το συνεχώς αυξανόμενο
πελατολόγιο των υποομάδων καταναλωτών που απέχουν από την κρεατοφαγική διατροφή.

Προέκυψε το συμπέρασμα ότι για την επέκταση της αγοράς μελλοντικά, είναι εμφανές πως η
καλλιέργεια του, έως σήμερα, άγριου λαχανευόμενου φυτού, ασκόλυμπρος, σε υδροπονική
καλλιέργεια παρουσιάζει θετικές προοπτικές σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και σημεία
αναφοράς:
❖ Η διεύρυνση της μερίδας αγοράς και εισαγωγή νεών επιχειρήσεων είναι δύσκολη, καθιστώντας
την εταιρεία σχεδόν μονοπωλιακή.
❖ Η επέκταση της παραγωγής μέσω της διεύρυνσης διάθεσης ασκολύμπρων σχεδόν καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου, έχει θετική ανταπόκριση.
❖ Λόγω των φαρμακευτικών ιδιοτήτων του ασκολύμπρου, είναι σημαντική η προσέγγιση και
διάθεση του προϊόντος στη φαρμακευτική βιομηχανία.
❖ Υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση και για φυσικά φυτικά προϊόντα
❖ Υπάρχει διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντα, στα οποία
συμπεριλαμβάνεται και ο ασκόλυμπρος.
❖ Εκτιμάται σημαντικό ενδιαφέρον από το συνεχώς αυξανόμενο πελατειακό κοινό που
συσχετίζεται με χορτοφαγική ή/ και μη κρεατοφαγική διατροφή.

