Η μεταπώληση μεταχειρισμένων
αλλάζει την ελληνική κοινωνία
Η μεταπώληση είναι πιο δημοφιλής από ποτέ! Η αγορά μεταχειρισμένων προϊόντων γνώρισε πρωτοφανή
ανάπτυξη κατά την τελευταία δεκαετία.
Στη Vendora βλέπουμε να έρχονται στο site μας μαζικά αγοραστές και πωλητές που συναλλάσσονται για
πρώτη φορά με μεταχειρισμένα είδη με τις νεότερες γενιές να ηγούνται αυτού του φαινομένου. Είτε
πρόκειται για είδη μαζικής κατανάλωσης είτε πολυτελείας, αν οι καταναλωτές μπορούν να βρουν προϊόντα
υψηλής ποιότητας με λιγότερα χρήματα, θα επιλέξουν μεταχειρισμένα.
Το Μάιο, διεξάγαμε έρευνα σε Έλληνες καταναλωτές από όλη τη χώρα για να μάθουμε τι, πώς και πού
ψωνίζουν από δεύτερο χέρι. Αυτά είναι τα ευρήματά μας.

Η αγορά μεταχειρισμένων παρουσιάζει άνοδο
Ακολουθώντας τον υπόλοιπο κόσμο, η Ελλάδα έχει πλέον αρχίσει να υιοθετεί το εμπόριο
μεταχειρισμένων προϊόντων. Η ελληνική αγορά μεταχειρισμένων αναμένεται να διπλασιαστεί τα
επόμενα 5 χρόνια.

Οι αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων
υιοθετούνται από όλες τις ηλικίες
Όλοι το κάνουν. Οι ηλικίες άνω των 40 αγοράζουν περισσότερο.

Αγοραστές ανά ηλικία

Αγορές μεταχειρισμένων ανά έτος

Η αγορά μεταχειρισμένων είναι ένας έξυπνος τρόπος
εξοικονόμησης χρημάτων
Παρ' όλ' αυτά, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες απάντησαν ότι αγοράζουν
μεταχειρισμένα για να ανακαλύψουν ευκαιρίες, την ποικιλία επιλογών, τα περιβαλλοντικά οφέλη ή
να υποστηρίξουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Οι καταναλωτές γίνονται περισσότερο συνειδητοί
περιβαλλοντικά
Οι νεότερες γενιές και οι γυναίκες έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να αγοράσουν
μεταχειρισμένα για τα περιβαλλοντικά τους οφέλη.
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Ανακαλύψτε περισσότερους λόγους για τους οποίους πρέπει να αγοράζουμε και να πουλάμε μεταχειρισμένα

Τι και πού αγοράζουμε μεταχειρισμένα
Οι γυναίκες αγοράζουν περισσότερα έπιπλα, ρούχα και
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Οι καταναλωτικές τάσεις
οδηγούν στην ανάπτυξη των online αγγελιών
Σχεδόν τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι σκοπεύουν να ξοδέψουν λιγότερα για είδη πολυτελείας και
γρήγορη μόδα (fast fashion). Αντ 'αυτού, σχεδιάζουν να αγοράσουν περισσότερα μεταχειρισμένα και αειφόρα
αγαθά, καθώς και να ψωνίζουν πιο συχνά online.
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Οι καταναλωτές αγοράζουν με την πρόθεση να μεταπωλήσουν
Το 52% των καταναλωτών εξετάζει πάντα ή συχνά την

Το 53% πώλησε μεταχειρισμένα είδη online το περασμένο

αξία μεταπώλησης ενός στοιχείου πριν το αγοράσει.
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Οι καταναλωτές πωλούν 4,1 αντικείμενα ετησίως.
Οι γυναίκες πωλούν περισσότερο.

Ένας στους τρεις ερωτηθέντες λέει
ότι σκοπεύει να πουλήσει περισσότερα είδη ανά έτος.
Ένας στους δέκα δήλωσε ότι θα το δοκιμάσει για πρώτη φορά.

Η Μακεδονία αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στην κυκλική οικονομία

Οι Μακεδόνες αγοράζουν και πωλούν
περισσότερα μεταχειρισμένα είδη
ετησίως

Το 63% των Μακεδόνων πάντα ή συχνά
εξετάζει την αξία μεταπώλησης

Στην Μακεδονία περισσότεροι
καταναλωτές πωλούν μέσω του
Διαδικτύου

Η μεταπώληση διαδραματίζει βασικό ρόλο στη
δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος
Το 85% όλων των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι η
κυβέρνηση πρέπει να κάνει περισσότερα για να τονώσει
την χρήση μεταχειρισμένων και την ανακύκλωση

Πάρτε και εσείς μέρος στην επανάσταση της μεταπώλησης!
Η Vendora έχει γρήγορα εξελιχθεί στο αγαπημένο μέρος πολλών ανθρώπων για να αγοράσουν και να πουλήσουν
οτιδήποτε μεταχειρισμένο στην Ελλάδα. Τώρα ο καθένας μπορεί να πουλήσει τα αντικείμενα που δεν χρειάζεται πλέον
με μερικά απλά βήματα.
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Χωρίς κόστος, μόνο κέρδος!
Πάρτε μέρος τώρα

Σχετικά με τη Vendora
Η Vendora είναι η νέα μεγάλη υπηρεσία μικρών αγγελιών στην Ελλάδα. Με πάνω από 60.000 ενεργές αγγελίες κάθε
ημέρα και περισσότερες από 500.000 μηνιαίες επισκέψεις, η Vendora αποτελεί το ταχύτερα αναπτυσσόμενο site
αγγελιών όλων των εποχών στην Ελλάδα.
Η Vendora δημιουργήθηκε το 2017 από το Robin Schuil, πρώην ιδρυτή του Marktplaats στην Ολλανδία, για να
προωθήσει την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων ως μια λογική και συνειδητή επιλογή πείθοντας τους Έλληνες να
υιοθετήσουν αυτό που στην Ευρώπη εξασκείται εδώ και χρόνια: την υπεύθυνη κατανάλωση και προτίμηση στα
μεταχειρισμένα είδη. Αυτό εξασφαλίζεται μέσω της εύκολης και δωρεάν δημιουργίας αγγελιών, ώστε ο καθένας
να μπορεί να πουλήσει αντικείμενα που δε χρειάζεται πια ενώ παράλληλα να μπορεί να επιλέξει και να αγοράσει με
ασφάλεια και σε πολύ καλή τιμή άλλα που τον ενδιαφέρουν και που έψαχνε.
Δοκιμάστε και εσείς να αγοράσετε ή να πουλήσετε και δε θα πιστεύετε πόσο εύκολο και γρήγορο είναι, τώρα στη
Vendora!

Επισκεφθείτε τη Vendora.gr

