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Consumer Behavior in Retail Outlets on the Example of Georgia 

Abstract 

 

The dissertation work “Consumer Behavior in Retail Outlets on the 

Example of Georgia” consists of an introduction and four chapters. 

In the introduction, the topic is substantiated, indicating that in the modern 

economic environment, retailing is a dynamically developing sector. Competition 

in the retail market is intensifying. In the modern world, to ensure successful sales 

of goods, a company must do much more than only thinking of products’ quality 

or competitive price. He must sell his own goods in a creative, informative and 

appealing way, that will convince the buyer that it is exactly what they were 

looking for and will meet their needs. 

One of the marketing tools that allows such information to be transmitted 

to consumers is marketing communications. The importance of communications is 

steadily increasing in modern times, as individual marketing shifts from mass 

marketing to consumer differentiation, commodity distribution channels are 

becoming more diverse, and the market has become increasingly saturated with 

different commodities. Retailers are faced with the task of trying to retain existing 

customers and attract new customers in all possible ways. 

The relevance of the topic is unquestionable, which is due to the fact that 

today consumers are highly informed and pampered with the wide variety of 

choices offered by the global market to the consumers. But at the same time, 

retailers are in danger. In the condition of globalization, the number of retailers 

has increased significantly.  At this stage, retailers need to look forward the ways 

to improve new market share, improve existing market share from competitors, 

increase consumer demand, in terms of retailing, existing customers and attracting 

new customers  
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All of this has led to the actualization of scientific research as one of the 

most important constituent elements of consumer behavior, as one of the factors 

affecting consumer behavior in the retail chain. 

In addition, the author describes the quality of the topic being elaborated, 

defines the purpose and objectives of the research, defines the subject and object of 

the research, shows the research news and the practical value of the work. 

In the first chapter,“Customer Behavior in Retail Outlets”discusses the 

essence and characteristics of retailers; The essence of retailing; Forms of service in 

retail; The retailer's marketing decisions and the preconditions for their formation; 

Supermarket Marketing Tricks; Characteristics of buying behavior of men and 

women in the supermarket. 

In the second chapter, “Trade Area Management Strategies” discusses the 

importance of  proper product placement on the shelves of retail stores, using 

strategies to increase the efficiency of trade space management. The importance of 

compromise effect, when making a choice and buying decision. Determining the 

user’s standing point relative to the shelf.  In this chapter author formulated 4 

hypotheses and created a conceptual framework for further research and testing.  

In the third chapter, “Marketing Intelligence in the Retail System” discusses 

the marketing intelligence system; Describes the evolution of marketing 

intelligence in the retail, the opportunities for applying marketing research to 

increase sales in the retail industry. 

In the forth chapter, “Research Design of Retail Outlet” discusses the 

research format fo conducting the experiment, the procedural side of the 

experiment, designing questionnaire, discusses the results of the research and tests 

the hypotheses allowed at the beginning of the research. 

The conclusion provides generalized results, conclusions, methodological 

and applied recommendations. 

          The paper is 134 pages long and consists of an introduction, literature 

review, four chapters, conclusion, references and appendixes. 
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ნაშრომის შინაარსი 

თემის აქტუალობა. თანამედროვე პირობებში საცალო ვაჭრობა 

დინამიურად განვითარებადი სექტორია, ამასთან დაკავშირებით საცალო 

ვაჭრობის ბაზარზე გამძაფრებულია კონკურენცია. საქონლის წარმატებული 

გაყიდვების უზრუნველსაყოფად კომპანიამ უნდა გააკეთოს გაცილებით 

მეტი, ვიდრე მის ხარისხზე ზრუნვა ან დაბალი ფასია. საქონელი  უნდა 

გაიყიდოს ორიგინალური, ინფორმაციატევადი და მიმზიდველი 

მიმართვებით, რომლებიც დაარწმუნებენ მყიდველს, რომ სწორედ ეს 

საქონელი შეესაბამება მათ გემოვნებას და უკეთ დააკმაყოფილებს 

მოთხოვნილებებს. 

მარკეტინგის ერთ-ერთ ასეთ ინსტრუმენტს, რომელიც იძლევა 

მსგავსი ინფორმაციის მომხმარებლისათვის გადაცემის საშუალებას, 

წარმოადგენს მარკეტინგული კომუნიკაცია. კომუნიკაციების მნიშვნელობა 

თანამედროვე პირობებში განუხრელად მატულობს, მაშინ როდესაც მასიურ 

მარკეტინგს ინდივიდუალური ანაცვლებს, სულ უფრო დიფერენცირდება 

მომხმარებელთა მოთხოვნილებები, სულ უფრო მრავალფეროვანი ხდება 

საქონელნაკადების განაწილების არხები, ბაზარი სულ უფრო გაჯერებულია 

სხვადასხვა საქონელით.  

თემის აქტუალობა განპირობებულია იმით, რომ დღეს ნებისმიერი 

კომპანიის საცალო გაყიდვების ეფექტურობა სამიზნე აუდიტორიის, ანუ 

მიზნობრივი მომხმარებლის სწორად შესწავლაზეა დამოკიდებული. 

შესაბამისად მათზე ზეგავლენის მოხდენის მიზნით გადადგმული 

ნაბიჯები, ამ სფეროში მომუშავე პირებს უნდა ჰქონეთ წინასწარ 

შესწავლილი, რათა შეძლონ პროცესის მართვა და კონტროლი მათივე 

სასიკეთოდ.  

კვლევის მიზნები და ამოცანები. კვლევის მიზანია შევისწავლოთ თუ 

რა ზეგავლენას ახდენს მომხმარებლის დგომის წერტილი, მისი პოზიცია 

თაროსთან მიმართებაში, მომხმარებლის გადაწყვეტილებაზე, მის საბოლო 

არჩევაზე, რაც საშუალებას მისცემს ქსელურ სავაჭრო ობიექტებს ხელი 
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შეუწყონ გაყიდვების ზრდას და გააძლიერონ კონკურენტული 

უპირატესობანი. ასევე კვლევა მიზნად ისახავს საცალო ვაჭრობის ქსელ 

„უნივერსამში“ შევისწავლოთ მომხმარებლის ქცევა სავაჭრო სივრცეში და 

დავადგინოთ თუ რა გავლენა აქვს მომხმარებლის დგომის წერტილს 

თაროსთან მიმართებაში მათ საბოლოო ყიდვით გადაწყვეტილებაზე. 

დასახული მიზნის მისაღწევად აუცილებელი გახდა შემდეგი 

ურთიერთდაკავშირებული ამოცანების თანმიმდევრული გადაჭრა: 

1. თანამედროვე ქართველი და უცხოელი მეცნიერების თეორიული 

ნაშრომების შესწავლა და მომხმარებლის ქცევაზე ზეგავლენის 

მომხდენი ფაქტორების განხილვა, არსებული ცოდნისა და 

გამოცდილების განზოგადება; 

2. სამეცნიერო ლიტერატურისა და სხვა წყაროების ანალიზის  

საფუძველზე საცალო ვაჭრობის ქსელში მომხმარებელზე 

ზეგავლენის მომხდენი ფაქტორების შესწავლა 

3. მარკეტინგული დაზვერვის სისტემის შესწავლა და მისი 

პრაქტიკული როლი საცალო ვაჭრობის ობიექტების წარმატებაში. 

კვლევის საგანი და ობიექტი. კვლევის ობიექტს წარმოადგენს საცალო 

ვაჭრობის მაღაზიათა ქსელი „უნივერსამი“, რომელიც დაკავებულია 

სხვადასხვა კატეგორიის პროდუქციის გასაღებით.  

კვლევის საგანს წამოადგენს მომხმარებლის ქცევა საცალო ვაჭრობის 

ობიექტებში პროდუქტის ყიდვისას და მათ ქცევაზე გავლენის მომხდენი 

ფაქტორები. 

თემის შესწავლის მდგომარეობა. ამ სფეროში მრავალ ავტორს აქვს 

შესრულებული თეორიული თუ პრაქტიკული კვლევა, რომელათაგან 

აღსანიშნავია  პ. ანდერჰილი, ა. ვალენზუელა, პ, რაგჰუბირი, დ. ბირნი, ე. 

ბრუკინგი, ჰ. ჰაისელხარტი, ბ. გეითსი, ბ. გოლსტაინი, პ. დრუკერი, მ. 

კასტელი, ჯ. ქუინი, ფ. მაჰლუპი, გ. მინესი, ი. ნონაკა, ა. ნორტონი, თ. 

პიტერესი, გ. პოპელსი, თ. სტუარტი, ხ. ტაკეუჩიი, რ. უოტრენი, ფ. 

ფუკუიამა და სხვები. ქართველი მეცნიერებიდან აქტიურად არიან 

ჩართულნი მომხმარებლის ქცევის შესწავლის მიმართულებით 
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პროფესორები: ნუგზარ თოდუა, ჩარიტა ჯაში, კოჭლამაზიშვილი ლელა, 

ბერიკაშვილი ლია და ა.შ. 

თუმცა თანამედროვე ბიზნეს სისტემებში საცალო ვაჭრობის 

ქსელური ფორმების განვითარების კონცეპტუალურ საკითხებზე და ახალი, 

მონაწილე სუბიექტების ინტერესების ჰარმონიზაციაზე ორიენტირებული 

სამეცნიერო-პრაქტიკული ხასიათის რეკომენდაციების შემუშავების 

სფეროში შრომების ნაკლებობა იგრძნობა. 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე. კვლევის სიახლე მდგომარეობს 

იმაში, რომ შესწავლილია საცალო ვაჭრობის ქსელური ფორმის ვაჭრობის 

ორგანიზების კანონზომიერებანი და შემუშავებულია მათი გამოყენების  

რეკომენდაციები. მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე: 

1. შემუშავებულია სამომხმარებლო ქცევის თავისებურებათა 

მარკეტინგული მეთოდებით მართვის, კერძოდ, საქონლის თაროებზე 

განლაგების გზით მომხმარებლის არჩევანზე ზემოქმედების 

მოხდენის მეთოდი; 

2. დადგენილია სპეციალური პროგრამის მოდელების გამოყენებით 

ურთიერთკავშირი მომხმარებლის დგომის წერტილსა და დახლზე  

შერჩეულ პროდუქტს შორის; 

3. შემოთავაზებულია ქსელურ მაღაზიებში ვაჭრობის ფორმების 

კლასიფიცირება, მიმართული პროდუქტისა და სუპერმარკეტის 

პოპულარიზაციაზე;  

კვლევის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა. ნაშრომის 

თეორიული მნიშვნელობა მდგომარეობს იმაში, რომ შემუშავებულია 

მეთოდოლოგია რითეილინგის (საცალო ვაჭრობის) სფეროში. 

პრაქტიკული მნიშვნელობა იმაშია, რომ კვლევის შედეგები 

გამოყენებადია კონკრეტულ სავაჭრო ობიექტებზე, რომელიც  

განისაზღვრება შემდეგი ასპექტებით: 

• განსაზღვრულია საცალო ვაჭრობაში სამომხმარებლო ქცევაზე 

ზეგავლენის  ძირითადი ფაქტორები; 
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• ნაჩვენებია თაროს განლაგების, ანუ, მერჩენდაიზინგის პრინციპების 

სწორად გამოყენების შემთხვევაში, როგორ მიიღება მზარდი 

გაყიდვები; 

• შემუშავებულია პრაქტიკული რეკომენდაციები საცალო ვაჭრობის 

ქსელური მაღაზიებისათვის. 

კვლევის მეთოდოლოგიური ბაზა. კვლევის თეორიული და 

მეთოდოლოგიური საფუძველი შეადგინა ქართველი და უცხოელი 

მეცნიერების ნამუშევრებმა მომხმარებლის ქცევის შესწავლისა, საცალო 

ვაჭრობისა და მარკეტინგის სფეროში. კვლევა ეფუძნება ღირებულებით 

ორიენტირებს, რომელიც დამახასიათებელია ქართული რეალობისათვის.  

კვლევის საინფორმაციო ბაზა შეადგინა საქართველოს ნორმატიულმა 

და სამართლებრივმა აქტებმა, ნორმატიულმა, საცნობარო და 

ინსტრუქციული ხასიათის წყაროებმა, ანალიტიკურმა ანგარიშებმა და სხვა. 

კანონზომიერებების გამოსავლენად გამოყენებულ იქნა სხვადასხვა 

კვლევითი მეთოდი. უფრო კონკრეტულად კი გამოკითხვის მეთოდი, 

დაკვირვების მეთოდი გამოვიყენეთ ასევე თვით სავაჭრო ობიექტების 

ბაზაზე შეგროვილი სტატისტიკური მასალა, რომელიც დავამუშავეთ  

შესაბამისი რაოდენობრივი, სტატისტიკური და თვისებრივი  მეთოდების 

გამოყენებით.  

ლიტერატურული წყაროებისა და პრაქტიკული მასალების კვლევამ 

საშუალება მოგვცა, მარკეტინგული გადაწყვეტილებების ფორმირების, წინ 

წაწევისა და რეალიზების მიზნით გამოგვეყო რითეილინგის ბაზრის 

განვითრების პრობლემებისადმი ნაკლებად შესწავლილი მიდგომა. 

ნაშრომის შინაარსი: 

თავი 1. მომხმარებლის ქცევა საცალო ვაჭრობის ობიექტებში 

1.1. საცალო ვაჭრობა და მომსახურების ფორმები   

1.2. მომხმარებლის ყიდვითი მოტივაცია და მოთხოვნილებები 

1.3. რეკლამის თავისუებურებები საცალო ვაჭრობაში 

1.4. საცალო მოვაჭრის მარკეტინგული გადაწყვეტილებები 
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1.4.1. სუპერმარკეტის ატმოსფერო და სავაჭრო სივრცეს მორგებული მარკეტინული 
ხრიკები  

თავი 2. სავაჭრო სივრცის მართვის სტრატეგიები 

2.1. პროდუქციის განლაგება სავაჭრო ობიექტების დახლებზე. 

2.2. სავაჭრო სივრცის ეფექტურობის სტრატეგია  

2.3. მომხმარებლის დგომის პოზიციის განსაზღვრა თაროსთან მიმართებაში 

თავი 3. მარკეტინგული დაზვერვა საცალო ვაჭრობაში 

3.1. მარკეტინგული დაზვერვის სისტემა 

3.2. მარკეტინგული დაზვერვის ევოლუცია საცალო ვაჭრობაში 

3.3. მარკეტინგული კვლევის პროცესი 

თავი 4. სავაჭრო სივრცის კვლევის დიზაინი 

4.1 ექსპერიმენტის კვლევის ფორმატი 

4.1.1 ექსპერიმენტის პროცედურული მხარე 

4.1.2 კითხვარის დიზაინი  

4.2 კვლევის შედეგები  

4.2.1 კვლევის შედეგად დაშვებული ჰიპოთეზების ტესტირება  

დასკვნა  

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა  

დანართი  

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი შინაარსი 

პირველ თავში განხილულია მომხმარებლის ქცევის ფორმები საცალო 

ვაჭრობის ობიექტებში. საუბარია საცალო ვაჭრობაზე, როგორც 

საქონელმოძრაობის დამამთავრებელ სტადიაზე, რომლის მეშვეობთაც 

საქონელი მიეყიდება მის მომხმარებელს ინდივიდუალური და კოლექტიური 

მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. საცალო ვაჭრობის 

წარმატებულად ფუნქციონირება დამოკიდებულია ბევრ ფაქტორზე. ესენია: 

მომხმარებლები, მათი მოთხოვნილებების ცვალებადობა, კონკურენცია, 

ტექნიკის განვითარება. ასევე დამოკიდებულია უშუალოდ საცალოდ 
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მოვაჭრეზე. გაზრდილი კონკურენტული გარემოს პირობებში საცალო 

მოვაჭრეები სულ უფრო მეტ რესურსსა და ენერგიას უთმობენ 

მარკეტინგული გზების მოძიებას, რომელიც გაამყარებს მათ 

გადაწყვეტილებებს და გამოარჩევს კონკურენტებთან მიმართებაში. 

მომხმარებლები ხშირ შემთხვევაში საცალოდ ვაჭრობის ირგვლივ 

მოიაზრებენ მხოლოდ პროდუქციის სავაჭრო ობიექტიდან გაყიდვას, რაც 

სიმართლეს არ შეესაბამება. მისი ცნება ბევრად უფრო ფართოა, ვიდრე 

საქონლის მაღაზიიდან გაყიდვა. იგი მოიაზრებს როგორც მატერიალური 

პროდუქტების მიყიდვას მომხმარებელზე, ასევე მომსახურების მიყიდვასაც. 

აღნიშნული ფაქტორების გარკვევით, მარკეტოლოგებსა და 

რითეილერებს, საშუალება ეძლევათ განავითარონ სტრატეგია, 

საკომუნიკაციო ენა და სარეკლამო კამპანია საცალო ვაჭრობის ობიექტებში, 

რაც მომხმარებლის საჭიროებების უკეთ გაგებაში და გაყიდვების ზრდაში 

ეხმარებათ.  

სავაჭრო სივრცეში შემოსულ მომხმარებელს უმეტეს შემთხვევაში 

სურს სწრაფად შეიძინოს საჭირო საქონელი და დროულად მოახდინოს 

ორიენტაცია დარბაზში. მომხმარებელი უფრთხის  დისკომფორტს, 

არეულობასა და რიგებს. სავაჭრო ობიექტისგან ისინი ელიან მაღალი 

ხარისხის მომსახურებას და საქონლის სწორ, თანმდევ განლაგებას, 

გვერდიგვერდ დადებული საქონელი უნდა ავსებდეს ერთმანეთს, რაც 

ზრდის გაყიდვების რაოდენობას.  

მომხმარებლის პირველი ნაბიჯები სუპერმარკეტში აღიქმება, 

როგორც შეჩვევის ზონა დარბაზში. მას ქვია ადაპტაციის ზონა, რომელიც 

სჭირდება ადამიანს, რომ მიეჩვიოს  გარემოს. ამიტომ, ამ ზონაში სასუველია 

განთავსებული იყოს ისეთი საქონელი, რომელიც არ საჭიროებს დიდ 

კონცენტრაციას და ნაცნობია მომხმარებლისთვის თავისი თვისებებით. 

მაგალითად ურიკები, ჩანთის შესანახი ადგილი, საინფორმაციო კუთხე და 

ა.შ. სუპერმაკეტებში 90% მომხმარებლებისა 2 წუთზე მეტს არ ხარჯავენ 

ერთი კვ.მეტრი სექტორის დათვალიერებაზე. კვლევების მიხედვით 

დადგენილია, რომ მომხმარებელთა 40-70% გადაწყვეტილებები საქონლის 
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შეძენაზე არ იგეგმება წინასწარ და მიიღება სპონტანურად დარბაზში. 

მაღაზიაში, პროდუქციის განლაგებისას, აუცილებელია იყოს დაცული 

თანმიმდევრობა. ანუ იმის დაგეგმვა, თუ როგორ არის საქონელი 

დაჯგუფებული კატეგორიებად. ეს ფაქტორი ხელს უწყობს რითეილერებს 

მეტი ფული დაახარჯინონ მომხმარებლებს სავაჭრო ზონის დატოვებამდე.  

კიდევ ერთი ფაქტი, რაც უნდა განისაზღვროს თაროებს შორის 

ბილიკის აგებისას, არის ის თუ როგორ გადაადგილება ადამიანი მარკეტში: 

სავაჭრო დარბაზში სიარულისას, მომხმარებლის ყურადღება 

გადანაწილებულია მოძრაობის მარშუტის მიმართულებით. ანდერჰილის 

აზრით 70% ყურადღება მიმართულია მარჯვენა მხარეს მდგომი 

თაროებისკენ, ხოლო 30%-ის მარცხნივ, ამიტომ სუპემარკეტის შესასველი 

განლაგებულია მარჯვნივ. შესაბამისად სალარო მდებარეობს მარცხენა 

მხარეს, რაც მომხმარებელს აიძულებს იმოძრაოს წრიულად საათის ისრის 

საწინააღმდეგო მიმართულებით, მთელი მაღაზიის გავლით, სალარომდე 

მისასვლელად. 

მომხმარელის მოძრაობის პრინციპიდან გამომდიანრე, როცა 

მყიდველი შედის სექციაში, მას სურს დროულად იყიდოს საჭირო ნივთი. 

ამიტომ, ხშირად იღებს იმ მწარმოებელის საქონელს, რომელიც დევს 

დასაწყისში, მისი მოძრაობის მიმართულებით და ღირს უფრო იაფი. რადგან 

ადამიანთა უმეტესობა მემარჯვენეა, უფრო მარტივია პროდუქტის აღება 

თაროს მარჯვენა მხრიდან, საიდანაც მომხმარებელი დგას, ვიდრე 

მარცხნიდან. შესაბამისად თაროები შეიძლება განლაგდეს ისე, რომ 

მომხმარებელი ადვილად მიუდგეს მას. ასეთი განლაგება მარტივად ხსნის 

მარკეტის წრიული განლაგების ტრაექტორიას, რადგან მყიდველი კალათს 

გაგორებისას მაჯვენა ხელით აწვება, რაც ურიკას მარცხნივ მოხვევის 

მიმათულებას აძლევს.  

პირველი თავის მეორე ქვეთავში განხილულია მომხმარებლის 

ყიდვითი მოტივაცია და მოთხოვნილებები. მოტივაციის კვლევის მიზანს 

წარმოადგენს ფარული, გაუცნობიერებელი მისწრაფებების გამოვლენა 

ადამიანის ქცევაში. მის გასაგებად მნიშვნელოვანია განვასხვავოთ 
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მომხმარებლის მამოძრავებელი მოტივი ყიდვის გადაწყვეტილებისას, ის 

არის განპირობებული უტილიტარული თუ ჰედონისტური მოტივაციით.  

ყიდვის შესახებ გადაწყვეტილების პროცესში მომხმარებლები იღებენ 

გადაწყვეტილებებს იმის შესახებ ღირს თუ არა ყიდვა, როდის ვიყიდოთ და 

რა ვიყიდოთ, სად ვიყიდოთ და როგორ მოვახდინოთ ანგარიშწორება. ამ 

გადაწყვეტილებათა მიღებაზე გავლენას ახდენენ სხვადასხვა ფაქტორები, 

როგორიცაა გაყიდვის ადგილზე სტიმულირების ღონისძიებები, მაღაზიის 

გარემო, მომსახურების დონე, ფასები და სხვ. მომხმარებლებმა, თავის 

მხრივ, უნდა შეაფასონ ყველა ფაქტორი და მიიღონ ოპტიმალური 

გადაწყვეტილება არა მხოლოდ საქონლის და მარკის შეძენასთან 

დაკავშირებით, არამედ მისი შეძენის ფორმებისა და ადგილის შერჩევის 

გათვალისწინებით. ერთი ვარიანტის შერჩევა ყოველთვის არ ნიშნავს 

დაუყოვნებელ ყიდვას, მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა ნებისმიერ 

სიტუაციაში შეწყვიტოს ყიდვის გადაწყვეტილების მიღების პროცესი. 

მესამე ქვეთავში საუბარია რეკლამის თავისებურებებზე საცალო 

ვაჭრობაში. ხშირად მიმართავენ ადგილობრივ რეკლამებს, რადგან ის 

გათვლილია მიზნობრივ ბაზარზე. საცალო ვაჭრობის დაწესებულებების 

მრავალსახეობას აერთიანებს ერთი მიზანი – საქონლისა და მომსახურების 

მიყიდვა პირდაპირ მომხმარებელზე პირადი მოხმარებისათვის, რომელიც 

მათი მოთხოვნილებების, კულტურის და ჩვევების შესაბამისია. აქედან 

გამომიდინარე, რეკლამას საცალო ვაჭრობაში განსაკუთრებული სპეციფიკა 

გააჩნია. გარდა იმისა, რომ მაკეტინგული მიქსის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

ელემენტია, მისი შემუშავების მთავარი მიზანია უზრუნველყოს საცალო 

ვაჭრობის კომპანიათა მყარი კონკურენტული უპირატესობები და მყარი 

საბაზრო პოზიციების დაპყრობა.  

დისერტაციის პირველი თავის მეოთხე ქვეთავში განხილულია 

საცალო მოვაჭრის მარკეტინგული გადაწყვეტილებები. დღეისათვის 

საცალო მოვაჭრეები, ერთმანეთთან კონკურენციის მიზნით, სულ უფრო 

მეტად ყიდიან მსგავს პროდუქტს ერთი და იგივე ფასად, ანალოგიურ 

მომხმარებელზე. მყიდველის მოსაზიდად და შესანარჩუნებლად საცალო 
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მოვაჭრეები ყოველთვის ახალი მარკეტინგული სტრატეგიების ძიებაში 

არიან. ადრე ისინი მყიდველებს იზიდავდნენ უნიკალური პროდუქტებით, 

კონკურენტებთან შედარებით მეტი ან უკეთესი მომსახურების 

შეთავაზებით ან საკრედიტო ბარათების გამოყენების შესაძლებლობებით. 

დღეს მწარმოებლებმა გაყიდვების მოცულობის გაზრდის მიზნით, 

თავიანთი ბრენდები ყველგან განათავსეს: სავაჭრო ცენტრებში, 

ინტერნეტში, სხვადასხვა ტიპის ქსელურ ობიექტებში, აფთაიქებშიც კი. 

შედეგად საცალო ვაჭრობაში არსებული პროდუქციის ასორტიმენტი სულ 

უფრო ერთგვაროვანი ხდება.  

მეოთხე ქვეთავში ცალკე გამოვოფილია საკითხი, რომელიც ეხება 

სუპერმარკეტის ატმოსფეროს მნიშვნელობას მომხმარებლის ყიდვითი 

გადაწყვეტილებისას და მიმოვიხილეთ ე.წ. ის მარკეტინგული „ხრიკები“, 

რომლებსაც რითეილერები იყენებენ სავაჭრო სივრცეში მომხმარებლის 

მეტი ხნით შენარჩუნების მიზნით.  

როგორც ცნობილია სწორი სტრატეგიის შემუშავების მთავარი 

მიზანია უზრუნველყოს საცალო ვაჭრობის სფეროში მყარი კონკურენტული 

უპირატესობა. მაღაზიის ატმოსფეროს ქვეშ იგულისხმება ვიზუალური 

კომპონენტები: განათება, შუქი, მუსიკა, გაფორმება, სუნი, დიზაინი, 

ინტერიერის ფერთა გამა, მომსახურე პერსონალის ჩაცმულობა და ა.შ. 

ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პროვოცირებს მომხმარებლის ცნობიერებაზე, 

სტიმულირებას ახდენს მის ქცევაზე და საბოლოოდ უყალიბებს  ნდობას  

კომპანიის მიმართ.მომხმარებელთა ქცევაზე საუბრისას აუცილებლად უნდა 

აღვნიშნოთ ქალისა და მამაკაცის ყიდვითი ქცევები სავაჭრო ობიექტებში, 

რომელიც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში განიცდის დიდ 

ცვლილებებს. იკვეთება მამაკაცის ჩართულობა ყიდვით პროცესში. 

მიუხედავად იმისა, რომ ქალი კვლავ რჩება გადაწყვეტილების მიმღებად, 

ყიდვის პროცესში უკვე ორივე აქტიურად არიან ჩართულნი. 

 მეორე თავში განხილულია სავაჭრო სივრცის მართვის 

სტრატეგიები. პირველ ქვეთავში გამახვილებულია ყურადღება დახლებზე 

პროდუქციის განლაგების სტრატეგიებზე. საცალო ვაჭრობის ობიექტებში 
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დღითიდღე იზრდება მოთხოვნა თაროებზე არსებული სივრცეებზე, რაც 

ქმნის სუპერმარკეტებში მათ დეფიციტს. შედეგად, საცალოდ მოვაჭრეები 

იყენებებ ახალ მეთოდებს, რომლებიც ძლიერ ზეგავლენას ახდენენ 

მომხმარებლების ყიდვით ჩვევებზე და აიძულებენ მათ მეტი შენაძენი 

გააკეთონ.  

დარგის მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ თაროებზე პროდუქციის 

ვერტიკალური ან ჰორიზონტალური განლაგება უქმნის მომხმარებლებს 

წარმოდგენას და უყალიბებს შთაბეჭდილებას პროდუქტის ხარისხისა და 

ფასების შესახებ. ვერტიკალური პოზიციონირებისას პროდუქცია 

განლაგებულია ფასის და ხარისხის გათვალისწინებით ზემოდან ქვემოთ, 

მაღალფასიანის ზედა თაროზე განთავსებით. ჰორიზონტალური  

პოზიციონირებისას პროდუქცია ლაგდება მარცხნიდან მარჯვნივ, სადაც 

ძვირადღირებული საქონელი განთავსებულია თაროს მარჯვენა კუთხეში. 

ნაწარმი, რომელიც დევს თაროს ცენტრში აღიქმება, მომხმარებლის 

მხრიდან, როგორც საშუალო ფასისა და ხარისხის მქონე.  

ვალენზუელასა და რაღუბირის ნაშრომის მიხედვით, 

მომხმარებელებს ზოგადად აქვთ წარმოდგენა ვერტიკალური განლაგების 

გავლენის შესახებ ყიდვით ქცევაზე. მათ ესმით, რომ პროდუქტი თაროებზე 

განთავსებულია მაღალი ფასისა და ხარისხის მიხედვით. მეორეს მხრივ, 

მომხმარებლებმა არ იციან ჰორიზონტალური განლაგების გავლენის 

შესახებ, მათ ეს ჯერ გაცნობიერებული არ აქვთ. აქედან გამომდინარე, 

ვერტიკალურად განთავსებული საქონლის გავლენა მათ არჩევანზე უფრო 

მაღალია, რადგან მას შეუძლია გაზარდოს საქონლის გაყიდვები 40%-ით, 

ხოლო ჰორიზონტალურ პოზიციონირებას მხოლოდ 15%-ით. 

პროდუქტის განთავსების შესახებ კვლევებმა აჩვენა, რომ სივრცეში 

პოზიციონირება გავლენას ახდენს სამომხმარებლო არჩევანზე, მათ 

დამოკიდებულებაზე ფასსა და ხარისხთან მიმართებაში, იზიდავს 

ბრენდების მიმართ ყურადღებას და მომხმარებლის თვალში პროდუქტი 

აღიქმება უფრო მიმზიდველად, რაც ხელს უწყობს საქონლის ცნობადობის 

ზრდას.  
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ფოლველისა და მობერგის მონაცემებით თვალისა და ხელის დონეზე 

განთავსებული საქონელი უფრო მაღალი ალბათობით აირჩევა 

მომხმარებლის მხრიდან. იგივე შეიძლება ითქვას ცენტრალურ 

პოზიციონირებაზე: „ჰორიზონტალური თაროს ცენტრალურ ნაწილში 

განთავსებულ საქონელს მომხმარებელი უფრო ხშირად ირჩევს რადგან ის 

ყველაზე პოპულარულია“. 

თაროზე ცენტრალური პოზიციის პოპულარობის მიზეზები 

შეიძლება  უბრალოდ იყოს ის, რომ უფრო მეტ ყურადღებას იზიდავს 

მომხამრებლის მხრიდან განაპირა პოზიციებთან შედარებით. ცნობიერების 

ამაღალება კი გამოწვეულია იმით, რომ მომხამრებელს შთაბეჭდილება 

ექმნება, თითქოს სუპერმარკეტებში თაროს შუა ნაწილში განთავსებული 

პროდუქცია უფრო ახალია სხვებთან შედარებით.  

კრისტენფელდი აღნიშნავს, რომ მომხმარებლებმა მოცემული 40 

პროდუქტიდან 37-ჯერ არჩევანი გააკეთეს შუა თაროზე ვიდრე კიდეებზე 

განთავსებული პროდუქციიდან. შესაბამისად, როდესაც პროდუქცია 

იდენტურია ადამიანებს ურჩევნიათ აირჩიონ ცენტრიდან ვიდრე 

კიდეებიდან. ცენტრალურიდან არჩევის კიდევ ერთი მიზეზი ისაა, რომ 

მომხმარებელი ყველაზე ნაკლებად ფიქრობს ამ დროს არჩევანზე. 

სუპერმარკეტებში შოპინგის შესახებ ჩატარებული გამოკვლევების 

შედეგად აღმოჩნდა, რომ მომხმარებელი რაც ნაკლებად ეძებს საქონელს და 

ახდენს ფასების შედარებას, მით მალე იღებს ყიდვის გადწყვეტილებას. 

შესაბამისად, ცენტრიდან პროდუქციის შერჩევა მომხმარებლის თვალში 

აღიქმება უფრო ახლად, რაც უადვილებს მას გადაწყვეტილების მიღებას. 

როგორც შანდონის სტატიაშია აღნიშნული, ბრენდის პოზიციონება 

თაროს ცენტრალურ ნაწილში აუმჯობესებს ყურადღებას და შეფასებას, 

ვინაიდან ჰორიზონტალური პოზიციონირების მიხედვით პროდუქცია 

განლაგებულია მარცხნიდან მარჯვნივ, ხოლო ცენტრი აღიქმება როგორც 

ოქროს შუალედი ფასისა და ხარისხის მიხედვით, საქონლის 

პოზიციონირება შუა თაროზე (ზედა და ქვედა თაროებთან შედარებით) 

ეხმარება ყურადღებას, მაგრამ არა შეფასებას, რადგან მომხმარებელი 
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მიიჩნევს, რომ საუკეთესო პროდუქტები განლაგებულია ზედა თაროებზე. 

შედეგად შუა თაროდან შერჩევისას ადამიანები ეყრდნობიან მარტივ 

სტიმულებს, როგორიც არის მიმზიდველობა და ყურადღებას ამახვილებენ 

ვიზუალური მახასიათებლებზე.  

სამომხმარებლო არჩევანი ასევე შეიძლება განისაზღვროს სხვა 

ფაქტორებითაც. მაგალითად, იმ ადგილის მიხედვით, სადაც მომხმარებელი 

დგას, რადგან პარალელურად ის ცვლის თაროს ცენტრს მომხმარებელთან 

მიმართებაში. ზემოხსენებული განცხადების საფუძველზე შეიძლება 

ითქვას, რომ ყიდვისას, მომხმარებელთა დგომის წერტილი საქონელთან 

მიმართებაში, დიდ გავლენას ახდენს მათ საბოლოო არჩევანზე. ეს იმას 

ნიშნავს, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, თუ როგორ ხდება საქონლის განლაგება, 

არამედ უფრო მნიშვნელოვანია, თუ სად დგას მომხმარებელი ყიდვისას, 

რადგან მისი დგომა განსაზღვრავს თაროს ცენტრს მომხმარებელთან 

მიმართებაში. მიუხედავად იმისა, რომ მომხმარებელთა დგომას 

პოტენციური მნიშვნელობა აქვს მასზე ჯერ კიდევ არ არის საკმარისი 

კვლევები ჩატარებული. 

ამავე თავის მეორე ქვეთავი მოიცავს სავაჭრო სივრცის ეფექტურობის 

სტრატეგიებს. სამომხმარებლო ქცევას, საცალო ვაჭრობის ობიექტებში, 

გარკვეულწილად განსაზღვრავს მაღაზიის შიდა, თაროების განლაგების 

ტრაექტორია და თაროზე საქონლის განთავსება - ე.წ. მერჩენდაიზინგი, 

რომელიც გულისხმობს სავაჭრო ობიექტზე საqონლიის სპეციფიურ 

განლაგებას და მოთხოვნილების სტიმულირების მიზნით სარეკლამო, 

ინფორმაციული მასალების გამოყენებას გაყიდვების მოცულობის გაზრდის 

მიზნით, რათა გახადოს საქონელი შესამჩნევი და მიმზიდველი 

მყიდველისთვის. ის მოქმედებს მაშინ, როცა მყიდველი საქონელის 

შეძენაზე იღებს გადაწყვეტილებას. 

თაროზე არსებული სივრცე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი 

რესურსია მომხმარებელთა მეტი ლოგისტიკური გადაწყვეტილებების 

მისაღებად. დღესდღეობით, ხელმისაწვდომი ბრენდების რაოდენობა 

მკვეთრად გაიზარდა. ყოველწლიურად დაახლოებით 5000 ახალი 
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სასაქონლო ხაზი ემატება მარკეტებს. თაროზე ადგილის მზარდმა 

მოთხოვნამ გამოიწვია ბრძოლა მწარმოებლებსა და საცალო მოვაჭრეებს 

შორის, რადგან სუპერმარკეტების მფლობელები ეძებენ გზებს თაროზე 

სივრცის მაქსიმალური ზრდისთვის და მეტ ადგილებს პროდუქციის 

გასათავსებლად, ხოლო მწარმოებლები ცდილობენ მაქსიმალურად 

გაზარდონ გაყიდვები ბრენდებს შორის. 

ტიპიური მსხვილი სუპერმარკეტები ყოველდღიურად 50 000-ზე 

მეტი დასახელების სხვადასხვა სახეობის საქონლის გადაადგილებას 

ახორციელებენ. შეუსაბამო განლაგებამ შესაძლოა შეამციროს საქონლის 

რეალიზაცია, სანამ ის სრული გაყიდვების პოტენციალს მიაღწევს. საცალო 

მოვაჭრეები გულმოდგინედ მუშაობენ რათა მაქსიმალურად გაზარდონ 

მათი ამონაგები, რადგან თაროზე ძალიან ბევრი ერთეულის განლაგება 

დანაკარგია, ხოლო ნაკლების განლაგებამ შესაძლოა გამოიწვიოს 

გაყიდვების ვარდნა მარაგების ამოწურვის გამო. 

დღეს საცალო ვაჭრობის სფერო საკმაოდ გაჯერებულია ბაზარზე 

წარმოდგენილი მრავალი მოვაჭრით. კონკრეტულად ბრენდულ 

მაღაზიებთან მიმართებაში, საქართველოს მასშტაბით ყველაზე მეტი 

ფილიალი აქვს „მაგნიტს“ 260 მაღაზია, რომელიც ძირითადად რეგიონებშია 

წარმოდგენილი. მეორე-მესამე ადგილებს ინაწილებენ „ნიკორა“ და „ორი 

ნაბიჯი“, რომლებიც ბაზარზე წარმოდგენილია 250-მდე ობიექტით. მეოთხე 

ადგილზე კი სუპერმარკეტების სიმრავლით გამოირჩევა ჰოლანდიური 

სუპერმარკეტების ქსელი „სპარი“ რომელსაც დღეს 100-ზე მეტი ობიექტი 

აქვს, „უნივერსამის“ სუპერმარკეტები საქართველოს მასშტაბით 17 

ობიექტით არის წარმოდგენილი, კარფური 20-მდე ობიექტით, ხოლო 

გუდვილი და ფრესკო 10-მდე მარკეტს ფლობენ ქვეყნის მასშტაბით.  

თითქმის ყველა ჩამოთვლილი სავაჭრო ობიექტის პოზიციონირება 

მიზნად ისახავს მომხმარებლის თვალში აღქმული იყოს, როგორც უბნის 

მარკეტი და მათი ძირითადი გათვლებიც უბნის მომხამრებლებზეა 

მორგებული. ამას მოწმობს ის აქციები და ღონისძიებები რომლებიც 

მომხარებლის მუდმივ დაინტერსებისკენაა მიმართული.  
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საცალო ვაჭრობის სფეროში, საქონლის კატეგორიზაციის პროცესმა 

ხელი შეუწყო ინფორმაციის გააზრებას და ათვისებას, რამაც გააადვილა  

არჩევანი. კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ მომხმარებლის წარმოდგენით, 

მაღალი ხარისხის ბრენდები განთავსებულია ზედა, იაფიანი ბრენდები 

ქვედა თაროებზე, ხოლო ყველაზე პოპულარული ბრენდი თაროს ცენტრში. 

იგივე დასკვნა გააკეთა მკვლევარმა რაითმა, როცა განაცხადა, რომ 

მომხმარებლებს გონებაში გარკვეული სურათი აქვთ წარმოდგენილი თუ 

როგორ უნდა იყოს საქონელი სუპერმარკეტებში განთავსებული. 

ლიტერატურულ წყაროებზე დაყრდნობით კომპრომისის ეფექტი 

გულისხმობს, რომ მომხარებელი დგას კომპრომისის წინაშე. მას ურჩევნია 

არსებული საფასო კატეგორიიდან აიჩიოს საშუალო ფასის ნივთი მაღალ ან 

დაბალ ფასიანთან შედარებით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანები ხშირად 

გაურბიან ექსტრემალური არჩევანს, რათა თავი თანაბარ პირობებში 

იგრძნონ გარშემო მყოფებთან მიმართებაში. ალტერნატიულმა არჩევანმა 

შეიძლება შეამციროს მომხარებელში შინაგანი წინააღმდეგობის შეგრძნება 

თუ გაიაზრებს, რომ მის მიერ არჩეულ საქონელში გაერთიანებულია 

საშუალო ფასისა და ხარისხის ელემენტები. მომხმარებელი ძირითადად 

კომპრომისულ ვარიანტს ირჩევს მაშინ, როდესაც მათ არ გააჩნიათ 

საკმარისი ინფორმაცია ან უფრო ნაკლებად იცნობს სასაქონლო კატეგორიას. 

მათი ეს ქმედება გამართლებული შეიძლება იყოს იმ მნიშვნელობით, რომ 

მაქსიმალურად გაზარდოს მოსალოდნელი სარგებელი და შეამციროს 

დანაკარგი. შესაბამისად, ჩვენ ვვარაუდობთ, რომ ექსპერიმენტისას, 

რესპოდენტები შეარჩევენ დახლის ცენტრალურ პოზიციას, რათა თავიდან 

აიცილონ უკმაყოფილება. ცენტრალური პოზიცია მომხმარებელთა ყველაზე 

მეტ ყურადღებას იპყრობს. როდესაც ისინი არ არიან დარწმუნებულნი 

უმეტესად ირჩევენ ალტერნატივებს შორის არსებული პროდუქტებიდან. 

შედეგად, შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ შემდეგი ჰიპოთეზა: 

ჰ1: მომხარებელი მაღალი ალბათობით ირჩევს საქონელს, რომელიც 

განთავსებულია სასაქონლო კატეგორიის ცენტრალურ ნაწილში. 
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ამავე თავის მესამე პარაგრაფში მოცემულია მომხმარებლის დგომის 

განსაზღვრება თაროსთან მიმართებაში. შოპინგის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი ელემენტი არის იმის განსაზღვრა, თუ როგორ 

გადაადგილდება და მოძრაობს მყიდველი სავაჭრო დარბაზში. შესაბამისად, 

მარკეტები უნდა მოეწყოს იმის მიხედვით, თუ როგორ ვმოძრაობთ და საით 

ვიყურებით შოპინგისას. სუპერმარკეტების დიზაინი იგეგმება ხალხის 

მოძრაობის ტრაექტორიის მიხედვით. ამიტომ გათვალისწინებული უნდა 

იქნას ფიზიკური პირების გადაადგილების ჩვევები მარკეტების უკეთესი 

დაგეგმარებისთვის. 

კარგი მარკეტის განმსაზღვრელი კრიტერიუმია მომხმარებელთა 

ყურადღების მოზიდვა მაღაზიაში შემოსვლის პირველივე მომენტიდან. 

მკვლევართა მიერ შესწავლილია, რომ მხოლოდ მყიდველთა 45% იყენებს 

შოპინგისას საყიდლების სიას, დანარჩენი ადგილზე ღებულობს 

გადაწყვეტილებას. მერჩენდაიზერები ცდილობენ მიიზიდონ მათი 

ყურადღება, რომ დააინტერესონ ისინი. როგორ მოძრაობენ ადამიანები, 

დიდწილად განსაზღვრავს იმას, თუ რას ხედავენ. თუ მაღაზიის 

დაგეგმარებითი განლაგება კარგია, მაშინ მომხმარებლები მათთვის საჭირო 

საქონელს ადვილად პოულობენ. 

არსებობს კიდევ ერთი ფაქტი, რომელიც უნდა გათვალისწინებულ 

იქნას მაღაზიის სექციების განლაგებისას, როგორ გადაადგილდებიან 

ადამიანები სავაჭრო დარბაზში: ისინი მოძრაობენ მარჯვენა 

მიმართულებით, ანუ მარკეტში შედიან მარჯვნიდან და მოძრაობენ საათის 

ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით. შესაბამისად, სალაროები 

განლაგებულია მარკეტის მარცხენა მხარეს, რაც მომხმარებელს უბიძგებს 

იქითკენ, რომ შემოიაროს მთელი მაღაზია იმისათვის, რომ სალარომდე 

მივიდეს. რადგან ადამიანების უმრავლესობა, მათ შორის ქართველი 

მომხმარებლებიც მემარჯვენეა ეს უბიძგებს მათ, რომ თაროს მარჯვნიდან 

აიღონ ნივთი, რაც შესაძლებლობას აძლევს მარკეტებს დახლები 

განთავსდეს ისე, რომ ადვილად მიუდგნენ მომხმარებლები. 
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მომხმარებლის ინტერესი საქონლის მიმართ შეიძლება გამოწვეული 

იყოს დგომიდან გამომდინარე. ერთ-ერთი ფაქტორი, რის საფუძველზეც 

ადამიანები ჩერდებიან თაროსთან, ეფუძნება ვიზუალიზაციას, რომელიც 

იპყრობს მათ ყურადღებას. ასევე მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია მარკეტში 

არსებული სივრცე ისე დაგეგმარდეს, რომ მომხარებელმა ადვილად შეძლოს 

სასურველი ნივთის პოვნა. როგორც უკვე აღინიშნა, დახლის შუა პოზიცია 

უფრო მეტად აღქმადია. პროდუქტის უკეთესი აღქმა კი მომხმარებელთა 

საბოლოო არჩევანს განსაზღვრავს. 

         მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს პირველადი ეფექტით მიღებულ 

გადაწყვეტილებას. უფრო მეტიც, მაღალი მოთხოვნის მქონე საქონლის 

გვერდით პროდუქტების განთავსება იწვევს ნაკლებ მოთხოვნადი ბრენდის 

მიმართ ინტერესსაც, რადგან ზრდის იმის ალბათობას, რომ მომხმარებლები 

შეამჩნევენ და შეიძენენ მას.  

         ექსპერიმენტისთვის გამოვიყენებთ ორ სასაქონლო კატეგორიას, 

რომლებიც ერთმანეთის შემავსებელია. პროდუქცია განთავსდება 

ერთმანეთის გვერდიგვერდ, რომ მომხამრებლისთვის ადვილად შესამჩნევი 

გახდეს. ერთი სასაქონლო კატეგორია მოიცავს ერთნაირი მახასიათებლების 

მქონე სხვადასხვა ბრენდის ნივთებს. ხოლო რამდენიმე კატეგორია ასახავს 

სხვადასხვა სახის პროდუქციას და ბრენდს განთავსებულს მთლიან 

დახლზე. 

 აღნიშნული ფაქტები გვაძლევს შემდეგი ჰიპოთეზის ფორმულირების 

საშუალებას: 

ჰ2: მომხმარებლები, რომლებიც ირჩევენ ერთი სასაქონლო 

კატეგორიიდან, მათი დგომა განსხვავებულია მომხმარებლებისგან, 

რომლებიც ირჩევენ საქონელს სხვადასხვა სასაქონლო კატეგორიიდან. 

ზემოთ აღნიშნულის თანახმად თაროს შუა ნაწილი 

მომხმარებლებისთვის ყველაზე სასურველი ადგილია, რადგან საქონელი 

ადვილად შესამჩნევია თაროს განაპირა მხარეებთან შედარებით. 

შესაბამისად ჩვენი ვარაუდის შესამოწმებლად, შემუშავდა ჰიპოთეზა, 

რომელიც ქმნის ურთიერთკავშირს დგომის წერტილს, სასაქონლო 
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კატეგორიის ცენტრალურობასა და საბოლოო პროდუქტის არჩევანს შორის. 

ადგილი, სადაც მომხმარებელი დგას, თაროს წარმოაჩენს ცენტრალურად 

მომხმარებელთან მიმართებაში რაც იწვევს საბოლოო საქონლის არჩევანს. 

ჰ3: საქონლის არჩევის ალბათობა ცენტრიდან, მაშინ როცა 

მომხამრებელი დგას თაროს პირისპირ უფრო მაღალია, ვიდრე მაშინ 

როდესაც მომხმარებელი დგას თაროს განაპირას. 

როგორც წინა ქვეთავში განვმარტეთ დახლის ცენტრალური პოზიცია 

გამოხატული დგომის წერტილით, მომხმარებელთან მიმართებაში 

წარმოაჩენს საქონელს თაროს ცენტრში, რაც იწვევს მომხამრებლის 

საბოლოო არჩევანს. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია მოვახდინოთ მეოთხე 

ჰიპოთეზის ფორმულირება: 

ჰ4: მომხმარებლის დგომის წერტილი ზრდის საქონლის შერჩევის 

ალბათობას, რომელიც განთავსებულია მომხარებლის პირისპირ ვიდრე 

მარჯვივ/მარცხნივ. 

ნაშრომის მესამე თავში განხილულია მარკეტინგული დაზვერვა 

საცალო ვაჭრობის სისტემაში. პირველი ქვეთავში საუბარია მარკეტინგული 

დაზვერვის სისტემაზე, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ყველა 

კომპანიისთვის, მისი დახმარებით იგი ახორციელებს ეფექტურ 

მარკეტინგულ კამპანიებს, აყალიბებს სტრატეგიას და ქმნის სამოქმედო 

გეგმას ბაზარზე 

მარკეტინგული საქმიანობა მიმართულია იქითკენ, რომ 

მაქსიმალურად მართვადი გახდეს მომსახურების წარმოების და 

რეალიზაციის პროცესი.  ეფექტური მარკეტინგისთვის საჭირო 

ინფორმაციული მონაცემები არის უპირველესი, რომელიც შემდგომ 

კომპანიამ უნდა გარდაქმნას მარკეტინგულ ქმედებებში. ამის წინაპირობა კი 

არის ბაზრის კვლევა, რომელიც ბიზნეს-ობიექტებმა უნდა ჩაატარონ ბაზრის 

შესაძლებლობების განსაზღვრისთვის, რათა მიიღონ არსებული 

მდგომარეობის შესახებ მოსაზრებები, რაც განსაზღვრავს კომპანიის 

მიზნობრიობას და წარმატებას. არსებული მოთამაშეებისთვის ღირსეული 

კონკურენციის გაწევის მიზნით. 
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ტექნოლოგიების ხშირმა გამოყენებამ გამოიწვია კომპანიებთან 

სამომხმარებლო ურთიერთქმედების მუდმივი ცვლილება. იმისათვის, რომ 

მათ  ფეხი აუწყონ მიმდინარე მოვლენებს, საჭიროა მომხმარებლის შესწავლა 

ანალიტიკური მეთოდების გამოყენებით. სწორი გადაწყვეტილებების 

მისაღებად მენეჯმენტს უნდა ჰქონდეს ზუსტი და რელევანტური 

მონაცემები, რომლებიც ემყარება გარემოს და დაკავშირებულია სხვადასხვა 

ფაქტორებთან, როგორიც არის მიმდინარე ტენდენციები, მომხმარებლის 

ყიდვის ქცევა, კონკურენტები, აქტივობების დაგეგმვა, სამომავლო 

სტრატეგიის დასახვა, ფასწარმოქმნა და ა.შ. ამის განსახორციელებლად 

საჭიროა გამართული მარკეტინგული დაზვერვის სისტემა. 

მარკეტინგული დაზვერვა არის მარკეტინგულ გარემოში არსებულ 

კონკურენტებისა და მათი მიღწევების შესახებ, საჯაროდ გავრცელებული 

ინფორმაციის სისტემური შეგროვება და ანალიზი. მარტივად რომ ვთქვათ, 

მარკეტერი აგროვებს მონაცემებს ყველა არსებული წყაროდან და ამუშავებს 

მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას 

საჭირო ბიზნეს გადაწყვეტილებების მისაღებად.  

 ინფორმაციის მისაღებად მარკეტერები იყენებენ რამდენიმე წყაროს, 

როგორიცაა გაზეთები, ჟურნალები, წიგნები, სარეკლამო პუბლიკაციები, 

სოციალური მედია და მომხმარებელთა შენიშვნები. ასევე მომწოდებლები 

და დისტრიბუტორები. კონკურენტების ინტერნეტ და ფეისბუქ გვერდების 

შესწავლა, თანამშრომლების გამოკითხვა, კონკურენტების პროდუქციის 

ბენჩმარკინგი და ა.შ. რაც მეტი ინფორმაცია შეიკრიბება საბაზრო გარემოს 

შესახებ, მით უფრო ზუსტი ბიზნეს გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული. 

აღნიშნული კი  ხელს უწყობს ბიზნეს-პროცესების ეფექტურობას. 

მეორე პარაგრაფში საუბარია მარკეტინგული დაზვერვის 

ევოლუციაზე საცალო ვაჭრობის სისტემაში. მარკეტერები დაკვირვების 

შედეგად მივიდნენ დასკვნამდე, რომ საცალო ვაჭრობა გავლენას ახდენს 

მომხმარებლის ქცევის ჩამოყალიბებაზე, რომ სუპერმარკეტში ყიდვის 

პროცესი განაპირობებს სამომხმარებლო ქცევას, რომელიც ცდება მხოლოდ 

ნაწარმის ასორტიმენტის, ფასების და პრომო აქციებით მომხმარებლის 
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დაინტერესებას. სავაჭრო გარემო თამაშობს მხოლოდ შუამავლის როლს, 

რომელიც აკავშირებს მომხმარებელს საქონელთან. ის მოქმედებს მაღაზიის 

რიგებს შორის მათი გადაადგილების ტრაექტორიაზე, იმ დროზე, 

რომელსაც მომხმარებელი მარკეტში ატარებს. ანუ სავაჭრო გარემო 

რამდენად არის მორგებული მათზე და  რამდენად ხდის აღქმადს ახალ 

პროდუქტსა თუ აქციას მაღაზიაში. ყოველივე კი გავლენას ახდენს 

მომხმარებლის ყიდვის გადაწყვეტილებაზე და განსაზღვრავს მათი 

მხრიდან სურვილს სამომავლოდ კვლავ დაბრუნდნენ  აღნიშნულ 

მაღაზიაში.  

მწარმოებლები და რითეილერები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ 

სუპერმარკეტის სავაჭრო გარემოს მოწყობა/მორთვა მათ საერთო 

ინტერესებშია, რომელიც განაწყობს და მიიზიდავს საჭირო მომხმარებელს  

და მათი ყიდვის სურვილს შემდგომში აქცევს შენაძენად.  

მწარმოებლებმა აღმოაჩინეს, რომ მომხმარებლის ყიდვის პროცესზე 

დაკვირვებით მათ შეუძლიათ გააუმჯობესონ ეს პროცესი და გახადონ უფრო 

სასიამოვნო და მოხერხებული. ეს კვლევა რამდენიმე მნიშვნელოვან დეტალს 

გამოყოფს. მომხმარებლის მიმართულებისა და მოძრაობის ტრაექტორიის 

შესწავლით, რითეილერებს შეუძლიათ განათავსონ სააქციო ნიშნები და ამ გზით 

მიიპყრონ მათი ყურადღება. მათი მონაცემების შეგროვებით, თუ რა დროს 

ხარჯავენ სხვადასხვა ლოკაციებზე საქონლის შერჩევისას, შეიძლება 

განისაზღვროს სავაჭრო დარბაზში ადგილები, სადაც მყიდველებისთვის მეტად 

იქნება შესამჩნევი და აღქმადი სხვადასხვა საკომუნიკაციო ნიშნები და მესიჯები.  

მყიდველის მოძრაობის ტრაექტორიაზე დაკვირვებით და იმ არეალის 

მონიტორინგით, სადაც ერთობლივად ხდება მოხმარებლის მხრიდან 

საქონლის შერჩევა, შეიძლება განისაზღვროს ჯვარედინი გაყიდვის შესაძლო 

წერტილები. ჯვარედინი გაყიდვა წარმოადგენს გაყიდვის ტექნიკას, 

რომელიც გამოიყენება მეტი შემოსავლის მიღების მიზნით და 

მომხმარებელს უბიძგებს მეტი დახარჯვისკენ. ყველა შემთხვევაში 

ჯვარედინი გაყიდვები მიზნად ისახავს მეტი შემოსავლის მიღებას და 

მომხმარებლის კმაყოფილებაზე ზრუნვას.  
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მარკეტინგული დაზვერვის თითოეულმა ეტაპმა გააძლიერა 

შემეცნება იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მოქმედებს გარემო 

ფაქტორები და სამომხმარებლო ქცევა მარკეტის მუშაობაზე. 

ამავე თავის მესამე ქვეთავი ეხება მარკეტინგული კვლევის პროცესს. 

მარკეტინგული კვლევის გამოყენების არეალი ფართოა: მყიდველთა 

კმაყოფლებისა და შესყიდვების ქცევის გაგება, ბაზრის პოტენციალისა და 

საბაზრო წილის შედარება, ფასწარმოქმნის, სარეკლამო კამპანიის და 

დისტიბუციის ეფექტუობის გაზომვა. 

ხშირ შემთხვევაში კვლევის პროცესის ურთულესი საფეხური 

პრობლემისა და კვლევის მიზნების განსაზღვრაა. შესაძლოა რითეილერმა 

იცის, რომ არსებობს პრობლემა, მაგრამ არ იცის ამ პრობლემის გამომწვევი 

მიზეზი. სწორედ მარკეტინგის და მარკეტინგული კვლევის 

სპეციალისტების ერთობლივი თანამშრომლობის შედეგია პრობლემის 

განსაზღვრა და კვლევის მიზნების შეთანხმება. მას შემდეგ რაც პრობლემის 

ზუსტი განსაზღვრა მოხდება, ყურადღება უნდა გამახვილდეს კვლევის 

მიზნებზე. მას შემდეგ რაც განსაზღვრულია პრობლემები და მიზნები, 

მკვლევარებმა ზუტად უნდა იცოდნენ რა სახის ინფორმაცია სჭირდებათ, 

რომ შეადგინონ მისი შეგროვების ეფექტური გეგმა.  

იქიდან გამომდინარე, რომ სადოქტორო თემის კვლევის ობიექტია  

საცალო ვაჭრობის ობიექტები ძიება მოხდება კომბინირებულად 

დაკვირვების და გამოკითხვის მეშვეობით. უფრო კონკრეტულად 

დაკვირვებაში იგულისხმება პირობითად სუპერმარკეტის ტერიტორიაზე 

მომხმარებლების ქმედებებსა და სიტუაციებზე დაკვირვებით პირველადი 

მონაცემების მოპოვება და მათი შემდგომი დაზუსტება, კითხვარის 

საშუალებით, მომხმარებლების ცოდნის დამოკიდებულებების, 

უპიატესობებისა და შესყიდვის ქცევის გასაგებად.  

მეოთხე თავში საუბარია სავაჭრო სივრცის კვლევის დიზაინზე. 

პირველი ქვეთავში განხილულია ექსპერიმენტის კვლევის ფორმატი. 

მონაწილე რესპოდენტები შეირჩნენ სუპერმარკეტ „უნივერსამის“ თემქის 
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ფილიალის  მომხმარებლებიდან. მათ უნდა გაეკეთებინათ არჩევანი ერთი 

ან ორი სასაქონლო კატეგორიიდან. 

მონაწილეებს ჰქონდათ ზოგადი ინფორმაცია ღვინის ფასის, ყურძნის 

სახეობის, გემოს, წარმომავლობისა და ყურძნის მოკრეფის წლის შესახებ, 

რომელიც ასევე გამოვიკვლიეთ, როგორც მნიშვნელოვანი გარე ფაქტოები 

პროდუქტის შერჩევისას. 

კვლევისთვის შეირჩა ფაქტორიული ექსპერიმენტული დიზაინი. 

მისი არჩევის მიზეზი იყო ერთდროულად შევისწავლოთ პირდაპირი 

ეფექტები დამოუკიდებელი ცვლადების მიმართ და ვნახოთ, თუ როგორ 

იმოქმედებს სხვადასხვა მახასიათებლების კომბინაცია ერთობლივი 

ეფექტის მისაღწევად. ჩვენ გამოვიყენეთ ამ დიზაინის უმარტივესი ვერსია 

სახელწოდებით 2X2 ფაქტორიული დიზაინი.  

მოდელში არის ორი და ერთი დამოკიდებული ცვლადი. ჩვენი 

დამოკიდებული ცვლადი არის პროდუქტის არჩევანი. ერთი 

დამოუკიდებელი ცვლადი არის ერთ / რამოდენიმე კატეგორიის არჩევანი 

X1 (თაროზე შერჩეული ერთი ან რამდენიმე პროდუქტის არჩევა) და მეორე 

დამოუკიდებელი ცვლადია X2 კატეგორია (გვერდებზე და ცენტრში 

ორგანული ღვინის პოზიციონირება). 

ფაქტორიული დიზაინი ხელს უწყობს ექსპერიმენტულ ჯგუფებს 

შექმნას ორი დამოუკიდებელი ცვლადი ყოველი შესაძლო 

კომბინაციისათვის. 

მეორე პარაგრაფში საუბარია ექსპერიმენტის პროცედურულ მხარეზე 

და კითხვარის დიზაინზე. იმ მონაწილეებს, რომლებიც ექსპერიმენტში 

იღებდნენ მონაწილეობას, ვთხოვეთ აერჩიათ პროდუქტი ერთი ან ორი 

სასაქონლო კატეგორიიდან. ექსპერიმენტი ჩატარდა ფაქტორიული 

დიზაინის მიხედვით და შესაბამისად მონაწილეებმა აირჩიეს 

პროდუქტი/პროდუქტები ოთხი განსხვავებული სიტუაციის მიხედვით. 

 ექსპერიმენტის მაღალი საიმედოობისთვის სიტუაცია შეიცვალა 

ყოველი ხუთი მონაწილის შემდგომ. მომხმარებელთა დგომის წერტილი 

განისაზღვრა იატაკზე დამაგრებული 50 სმ. ზომის კვადრატული ფორმის 
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ხალიჩებით. ჩვენ გამოვიყენეთ სხვადასხვა ფერის ხალიჩების 6 ხაზი, რათა 

ადვილად განვასხვაოთ მონაწილეთა დგომის პოზიცია თაროსთან 

მიმართებაში.  

არჩევანის გაკეთების შემდეგ მონაწილეებს ვთხოვეთ შეევსოთ მოკლე 

კითხვარი. პროცედურა ჩავიწერეთ კამერით. ემპირიული კვლევის მიზანია 

ზემოთ აღნიშნული ჰიპოთეზის შემოწმება. ამ მეთოდის შერჩევის მიზეზია 

ექსპერიმენტის მონაწილეებზე პირდაპირი დაკვირვების გზით მეტი 

ცოდნისა და გამოცდილების მიღება. 

შევიმუშავეთ ღია კითხვარის ფორმატი, რომელსაც კალმით 

ავსებდნენ მონაწილენი.   ექსპერიმენტის მონაწილეებს უნდა აერჩიათ 

ღვინო ან ღვინო და ორცხობილა კვლევისთვის განკუთვნილი თაროდან. 

მას შემდეგ, რაც გააკეთებდნენ არჩევანს, მათ ევალებოდათ კითხვარის 

შევსება. ექსპერიმენტის მთავარი მიზანი იყო პროდუქტის არჩევისას 

მომხმარებლის დგომის ტრაექტორიის გაზომვა. შერჩევის პროცესი 

გამოვიყენეთ შემდგომი მონაცემების ანალიზისთვის.  

მონაცემთა დასამუშავებლად გამოვიყენეთ პროგრამა "Observer XT 

8.0". ჩანაწერები იქნა კოდირებული შემდგომი ანალიზისთვის მათი 

მოძრაობის ხანგრძლივობისა და თაროსთან მიმართბაში დგომის 

მიხედვით. 

მეოთხე თავის მეორე ქვეთავში განხილულია კვლევის შედეგები. 

ჩაიწერა 145 მონაწილის ვიდეო და შეივსო ამავე რაოდენობის კითხვარი. 

მიღებული პასუხების ანალიზის მიზნით მოხდა მათი კოდირება. 

შედეგად, მივიღეთ ათი კოდირებული ცვლადი, თითოეული ცვლადი 

აერთიანებს მსგავსი შინაარსის მქონე პასუხებს. 

კითხვარის შედეგად დაჯგუფებული მონაცემების ანალიზი 

მოვახდინეთ სტატისტიკური პროგრამის SPSS-ის სხვადასხვა მოდელის 

დახმარებით. საიმედოობის ანალიზის გამოყენებით გამოვთვალეთ 

„Cronbach's Alpha“. ალფას მაღალმა კოეფიციენტმა აჩვენა, რომ კითხვარში 

შემავალი პოზიციები ხასიათდება მაღალი საიმედოობით. დავადგინეთ 
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არსებული კითხვები რამდენად მჭიდროდ არის დაკავშირებული 

ერთმანეთთან. 

 T ტესტი დამოუკიდებელი ჯგუფებისთვის გამოყენებით გვინდოდა 

გაგვეგო 2 სხვადასხვა დავალების შესრულებისას რესპოდენტების მიერ 

ექსპერიმენტის მსვლელობისას დახარჯულ დროებს შორის სხვაობა. 

ამისათვის შეიქმნა ახალი ცვლადები „ექსპერიმენტის მსვლელობისას 

დახარჯული მთლიანი დრო“. კვლევამ არ აჩვენა დროითი სხვაობა 

სხვადასხვა ტიპის დავალებებისას დახარჯული დროის რაოდენობაში. რის 

შედეგადაც შეგვიძლია დავასკვნათ რომ მონაწილეებმა მაქსიმალურად 

გამოიყენეს მათთვის პროდუქტის არჩევისთვის წინასწარ განსაზღვრული 

დრო.  

კვლევამ ასევე შემდეგი დაკვნების გაკეთების საშუალება მოგვცა. 

მონაწილეთა უმეტესობა (86,5%) თითქმის არ ცნობდა თაროზე 

წარმოდგენილ ღვინოებს, მაგრამ ამან ხელი არ შეუშალათ მათ 57%, 

მოეხდინათ შერჩეული ღვინის სათანადოდ შეფასება. 

 მონაწილეთა 79%-მა შეამჩნია ბოთლის ქვეშ მოთავსებული 

ინფორმაციული მაჩვენებლები, 61% არჩევანის გაკეთებაში 

ფასმაჩვენებლები დაეხმარა. რადგან ჩვენი სამიზნე პროდუქტი იყო ღვინო, 

დავინტერესდით, რესპონდენტები თუ სვამდნენ მას. შედეგებმა აჩვენა, რომ 

მონაწილეთა 48.5%-მა აღნიშნა, რომ ხშირად სვამს ღვინოს, 40% იშვიათად 

და 11.5% ღვინოს საერთოდ არ სვამს. ამ კითხვით გვინდოდა გაგვეგო, 

რამდენად გათვითცნობიერებულები არიან მონაწილეები აღნიშნულ 

სასაქონლო კატეგორიაში, რადგან რაც ნაკლები მონაწილისთვის იქნება 

ცნობილი ღვინის ბრენდები, მით უფრო ადვილი შესაძლებელია მათზე 

სიტუაციებით მანიპულირება. 

ამავე ქვეთავის ბოლო პარაგრაფში განხილულია კვლევის შედეგად 

დაშვებული ჰიპოთეზების ტესტირება.  შესამოწმებლად SPSS-ის 

პროგრამაში სხვადასხვა ანალიზის მეთოდი გამოვიყენეთ პირველი 

ჰიპოთეზის ტესტირებისას გამოვიყენეთ χ კვადრატის ტესტი, რომლის 
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მიზანიც იყო შეგვემოწმებინა კავშირი მომხმარებლის დგომასა და საბოლოო 

პროდუქტის არჩევანს შორის.  

მეორე ჰიპოთეზის შესამოწმებლადაც გამოვიყენეთ χ კვადრატის 

ტესტი, რათა შეგვემოწმებინა შეიცვალა თუ არა მონაწილეთა დგომა ერთი 

ან ორი სხვადასხვა სასაქონლო კატეგორიიდან პროდუქტის შერჩევისას.  

მესამე ჰიპოთეზის ტესტირებისთვის გამოვიყენეთ ANOVA ანალიზის 

მეთოდი, რომელიც რამოდენიმე ჯგუფის შედარებისთვის გამოიყენება და 

მისი მიზანია გავზომოთ რამდენად მაღალია საქონლის არჩევის ალბათობა 

თაროს ცენტრიდან, მაშინ როცა მომხმარებელი დგას თაროს პირისპირ, 

ვიდრე მაშინ როდესაც მომხმარებელი დგას თაროს განაპირა მხარეს.  

მეოთხე ჰიპოთეზის ტესტირებისთვის მივმართეთ ANOVA 

ანალიზის მეთოდს. გვინდოდა გაგვეზომა მომხმარებლის დგომის გავლენა 

საქონლის არჩევანთან, რომელიც განთავსებულია მომხმარებლის 

პირისპირ ვიდრე მარჯვნივ/მარცხნივ. არჩეული ღვინის ანალიზი მოხდა 

კომბინირებულად დგომის წერტილთან ერთად და გაიზომა ხალიჩების 

დახმარებით. 

 დასკვნა 

კვლევის შედეგად მივიღეთ პასუხი კვლევის ძირითად კითხვაზე: 

სასაქონლო კატეგორიის ცენტრალურ ნაწილში მყიდველის დგომის 

წერტილი ახდენს თუ არა გავლენას მის საბოლოო არჩევანზე? შევეცადეთ 

მოგვეძიებინა, რა გავლენა აქვთ სასაქონლო კატეგორიას, დგომის 

პოზიციას და კატეგორიაში ცენტრალურ განლაგებას მომხმარებლის 

საბოლოო არჩევანზე.  

კვლევის დროს დიდი აქტივობა იყო სხვადასხვა ასაკობრივი 

ჯგუფის ადამიანების მხრიდან. შედეგებმა აჩვენა, რომ მომხმარებლის 

დგომის წერტილი ყოველთვის არ განსაზღვრავს მათ საბოლოო არჩევანს. 

ექსპერიმენტის დროს ხშირად მონაწილეები იდგნენ ღვინის თაროს 

პირისპირ, მაგრამ საბოლოოდ შეეძლოთ აერჩიათ პროდუქტი უახლოესი 

მარჯვენა ან მარცხენა მხრიდან. მათი ქცევის მიზეზები კი განსხვავდებოდა 
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ერთმანეთისგან. მაგალითად ახალგაზრდების გარკვეული ნაწილი 

მოხიბლა ბოთლის ეტიკეტმა და ფასმა (ჯამში 38,6%). 

ოთხიდან ორი სიტუაციის დროს ორგანული ღვინო განთავსებული 

იყო მარჯვენა კუთხეში, რომლის არჩევის შემთხვევაშიც მონაწილე მას 

ირჩევდა გემოვნური მახასიათებლებიდან გამომდინარე და არა 

სპონტანურად, ცენტრალური პოზიციონირებიდან გამომდინარე. შედეგად 

მათი არჩევანი ყოველთვის დგომის წერტილით არ იყო გამოწვეული. 

შესაბამისად ეს პასუხობს პირველი ჰიპოთეზის მცდარობაზე მონაწილეები 

რატომ არ ირჩევდნენ ყოველთვის სასაქონლო კატეგორიის შუაში 

განთავსებულ პროდუქტს. ასე რომ, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ 

მომხამრებლის დგომის წერტილი ყოველთვის არ იყო გამოწვეული 

პროდუქტის ცენტრალური განლაგებით, არამედ ხანდხან მონაწილეები 

მოიხიბლნენ ბოთლის ეტიკეტით, დაბალი ფასით და ღვინის თვისებრივი 

მახასიათებლებით.  

ჩვენ მოველოდით, რომ იმ მონაწილეთა დგომის წერტილი, 

რომლებიც ირჩევდნენ პროდუქტს ერთ სასაქონლო კატეგორიიდან, 

იქნებოდა განსხვავებული მათგან, ვინც ირჩევდა პროდუქტს სხვადასხვა 

სასაქონლო კატეგორიიდან. მონაწილეების დგომა განსხვავდებოდა იმის 

მიხედვით უნდა აერჩიათ ღვინო თუ ღვინო და ორცხობილა ერთად. 

ჩვენ ვაკვირდებოდით მონაწილეების დგომის ხანგრძლივობას 

თაროსთან მიმართებაში თითოეული სიტუაციის დროს იატაკზე 

განლაგებული სხვადასხვა ფერის დანომრილი ხალიჩების დახმარებით. 

მიუხედავად იმისა, რომ მონაწილეებმა ნაკლები დრო დახარჯეს 

ღვინის თაროსთან ორივე სასაქონლო კატეგორიიდან პროდუქტის 

არჩევისას, იმ დახარჯული დროიდან მონაწილეები ყველაზე დიდ ხანს 

იდგნენ მეორე ვიდრე მესამე ხალიჩაზე (თაროს ცენტრალური პოზიცია), 

როგორც ჩვენ მოველოდით. 

მოვუძებნოთ შესაძლო ახსნა ამ ჰიპოთეზის უარყოფას, ანუ რატომ 

ირჩევდნენ მონაწილეები ცენტრალურ პოზიციას ნაკლებად, მაშინ როდესაც 

დგებოდნენ ღვინის თაროს შუაში. ამის მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ მათ 
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ადვილად შეეძლოთ მიწვდენოდნენ უახლოეს მარჯვენა ან/და მარცხენა 

პროდუქტს ცენტრიდან, რაც განაპირობებდა მათ საბოლოო არჩევანს. ეს 

ასევე ამტკიცებს კვლევის ძირითად კითხვას, განსაზღვრავს თ არა 

პროდუქტის ცენტრალური განლაგება სასაქონლო კატეგორიაში, 

მომხმარებლის საბოლოო არჩევანს, და ადასტურებს, რომ პროდუქტის 

ცენტრალურობა სასაქონლო კატეგორიაში მომხარებლის საბოლოო 

არჩევანის წინაპირობაა.  

ბოლო ჰიპოთეზის ტესტირებით გვინდოდა გვეჩვენებინა, რომ 

ადამიანები მეტი ალბათობით ირჩევენ იმ პროდუქტს, რომელიც მათ წინ 

არის განთავსებული, ვიდრე გვერდითა მხარეებზე. შედეგი გვიჩენებს, რომ 

მონაწილეები ძირითადად ირჩევდნენ იმ პროდუქტებს, რომლებიც მათ წინ 

იყო განთავსებული. 

საბოლოო დასკვნის სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მომხარებლის 

დგომის პოზიციას ჰქონდა გავლენა მათ საბოლოო არჩევანზე, მაშინ როცა 

პროდუქტი განთავსებული იყო მათ პირისპირ. შეიძლება პირიქითაც იყოს: 

პროდუქტი, რომელიც მონაწილემ პირველად შეამჩნია, გავლენა იქონია მის 

საბოლოო დგომის წერტილზე. ასევე საბოლოო პროდუქტის არჩევის 

არგუმენტად ისიც შეგვიძლია დავასახელოთ, როცა მომხამრებელმა 
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