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Εξερευνήστε το 
σύμπαν των δεδομένων
Η πλατφόρμα Statista είναι μία από τις  
πιο φημισμένες πύλες δεδομένων και στατιστικών. 
Χάρη σε μια διεθνή εστίαση έχετε μια παγκόσμια 
επισκόπηση από πολυάριθμα γεγονότα και θέματα. 
Περισσότερα από 4,500 ακαδημαϊκά ιδρύματα 

παγκοσμίως χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες  
της Statista. Ακολουθείτε τον παλμό της 
επικαιρότητας με τη βοήθεια της Statista,  
την πύλη στατιστικών στοιχείων.

Τα οφέλη σας

Εξοικονόμηση χρόνου

Εξοικονομήστε χρόνο για την  
έρευνα και επεξεργασία 
ποσοτικών δεδομένων και 
χρησιμοποιήστε τoν αντ‘αυτού 
για τις αναλύσεις σας.

Δεδομένα υψηλής ποιότητας

Όλα τα παρεχόμενα δεδομένα 
είναι έγκυρα και έχουν 
επαληθευτεί αρκετές φορές. 
Η Statista διασφαλίζει υψηλή 
διαφάνεια και συγκρισιμότητα,  
η οποία σας επιτρέπει  
να χρησιμοποιήσετε  
τις πληροφορίες.

Φιλικότητα προς τον χρήστη

Η Statista σας προσφέρει 
μια εύκολη και διαισθητική 
αναζήτηση σε τρία βήματα.  
Απλά εισάγετε έναν όρο 
αναζήτησης, δείτε σχετικό 
περιεχόμενο και κατεβάστε  
για άμεση επεξεργασία.  
Το περιεχόμενο φυσικά μπορεί  
να μεταφορτωθεί στις  
ευρέως χρησιμοποιούμενες  
Office μορφές.

Βασικά στοιχεία με μια ματιά

Περισσότερα από 1 εκατομμύριο στατιστικά στοιχεία από περισσότερες από 22,500 πηγές 
(συμπεριλαμβανομένων εθνικών και διεθνών δεδομένων)  ¡  Πάνω από 80,000 θέματα σε 177 διεπιστημονικές 

κατηγορίες  ¡  Περισσότεροι από 7,000 φάκελοι Statista και Industry Reports   ¡  41,000 μελέτες και εκθέσεις 
από τρίτους  ¡  Δικαιώματα χρήσης και δημοσίευσης όλου του περιεχομένου  ¡  Αυτόματη παραγωγή 

παραπομπών: APA, Chicago, Harvard, MLA, Bluebook  ¡  IP πρόσβαση και απομακρυσμένη πρόσβαση (EZproxy, 
OpenAthens, Shibboleth)  ¡  Χρήση στατιστικών στοιχείων του Counter.org.  ¡  Προβλέψεις αγοράς και εργαλεία 

εμπειρογνωμόνων για να εμβαθύνετε την έρευνά σας

28 λεπτά ανά στατιστική

Εύρεση  
στατιστικής

16 Λεπτά

1,4 1,6

Μετατροπή  
στατιστικής σε 
διαφάνεια PowerPoint

8 Λεπτά

Εξαγωγή 
στατιστικών 
στοιχείων στο Excel

7 Λεπτά

0,1

Χωρίς 
λογαριασμό 

Statista

Με λογαριασμό 
Statista

Γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσετε Statista

Οι  φοιτητές μπορούν  
εύκολα να βρουν δεδομένα  
για εργασίες, παρουσιάσεις,  
ή διπλωματικές εργασίες

Οι βιβλιοθήκες μπορούν  
να προσφέρουν στους  
χρήστες τους ένα ελκυστικό 
ερευνητικό εργαλείο με  
υψηλό δυναμικό χρήσης

Καθηγητές και ακαδημαϊκοί 
ερευνητές μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τη Statista  
για ερευνητικούς και  
διδακτικούς σκοπούς

Χρησιμοποιήστε το ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας

Στατιστικές

  Στατιστικές 
Περισσότερες από 1 
εκατομμύριο στατιστικές

  Προβλέψεις & έρευνες 
Τρέχουσες έρευνες 
καταναλωτών & γνώμες 
εμπειρογνωμόνων

  Λήψη μορφότυπων 
PDF, PPT, XLS, PNG

  Διεθνή δεδομένα 
Παγκόσμια κάλυψη

  Δικαιώματα δημοσίευσης 
Χρησιμοποιήστε τις γνώσεις που  
αποκτήσατε

Μελέτες & αναφορές

  Dossiers & DossierPlus 
Ποσοτικά δεδομένα για  
μια γρήγορη κατανόηση  
των θεμάτων

  Έρευνες Statista 
Διεξάγονται  αποκλειστικά από 
την Statista

  Εκθέσεις ανάλογα με τον 
κλάδο και την χώρα 
Αξιολόγηση επιχειρηματικών 
καταστάσεων σε κλάδους  
και χώρες

  Εξωτερικές μελέτες 
Πρόσβαση σε όλες τις σχετικές 
εκθέσεις από άλλες πηγές

  Εκθέσεις παγκόσμιων 
επιχειρηματικών πόλεων 
Παγκόσμια κατάταξη 
επιχειρηματικών πόλεων και 
βασικά στοιχεία για τις πόλεις

  Reports για μάρκες 
Γνωριμίες και συγκριτικά 
στοιχεία σχετικά με μάρκες 
παγκοσμίως

Outlooks

  Consumer Market Outlook 
Αξιοποιήσιμα δεδομένα για τα 
αγαθά των καταναλωτών

  Digital Market Outlook 
Αναγνώριση του δυναμικού της 
ψηφιακής αγοράς

  Mobility Market Outlook 
Βασικά θέματα κινητικότητας

  Country Outlook 
Εκτενείς πληροφορίες για 
διάφορες χώρες με μια ματιά

  Technology Market Outlook 
Γνωριμία με τις πιο σημαντικές 
τεχνολογικές αγορές

  Advertising & Media Outlook 
Στοιχεία και πληροφορίες για 
τoν κόσμο της διαφήμισης και 
των μέσων ενημέρωσης

  Industry Outlook 
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για 
την ανάπτυξη της βιομηχανίας 

Εξειδικευμένα εργαλεία

  Company DB 
Στοιχεία πωλήσεων και 
απασχόλησης

  Publication Finder 
Πάνω από 2 εκατομμύρια 
μελέτες από ολόκληρο τον 
παγκόσμιο ιστό

  Business Plan Export 
Σύνολα δεδομένων για το 
επιχειρηματικό σας σχέδιο

  Global Consumer Survey 
Kατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών

 ¡ Individual target groups 
Καθορίστε το δικό σας  
στόχο-ομάδες 

 ¡ Do-it-yourself analysis 
Η σωστή λύση για κάθε πελάτη

Θα βρίσκεστε σε καλά χέρια

Ως κορυφαίος πάροχος δεδομένων στον 
πανεπιστημιακό τομέα, η Statista έχει καθιερωθεί 
ως πρότυπο εργαλείο, και περισσότερα από 2,500 
πανεπιστήμια παγκοσμίως εργάζονται με αυτό το 
εργαλείο σε καθημερινή βάση. Θα είστε στο ίδιο 

επίπεδο με τα καλύτερα καθιερωμένα ακαδημαϊκά 
ιδρύματα στον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο 
του Cambridge, το Εθνικό Πανεπιστήμιο της 
Σιγκαπούρης, Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και το 
Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης.

Μη διστάσετε  
να επικοινωνήσετε  
μαζί μας
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