
Σο ARIEL 
 

Και οι ζηοισειώδειρ 

μαθημαηικοί ςπολογιζμοί 



 

Ιδού δςο ζςζκεςαζίερ αποππςπανηικού Ariel  όπυρ 

θαίνονηαι από ηην μπποζηινή ότη.  

ηα απιζηεπά η νέα ζςζκεςαζία, ζηα δεξιά η παλαιά.  

Σο ζσήμα ηηρ νέαρ θιάληρ και η εηικέηα είναι 

διαθοπεηικά από αςηά ηηρ παλαιάρ. 

 

Όμυρ ηο πποφόν παπαμένει ηο ίδιο και η 

ηιμή πώληζηρ επίζηρ ! 





Η νέα θιάλη 

είναι πιο 

σονηπή και 

πεπιέσει 10% 

επιπλέον 

πποφόν 



Ωζηόζο...  

Τπάπσοςν κάποιερ «μικποδιαθοπέρ». 

 

Καηαπσήν, η παλαιά θιάλη είναι για 20 
πλύζειρ... 





Ενώ η εηικέηα ζηη νέα θιάλη μαρ 

πληποθοπεί όηι μποπούμε να κάνοςμε 

18 + 2  πλύζειρ... 





 

… Ok, έζηυ ! 

Για ηο ARIEL ίζυρ ηο 18 + 2 να μην 

ιζούηαι πάνηα με ηο 

 20 

Καηά βάθορ ίζυρ να μην ςπάπσει 

ηίποηα ηο πεπίεπγο...  

Αν και ! 

Αρ επιζηπέτοςμε ζηη νέα θιάλη ! 





 

’ αςηή ηη νέα θιάλη, η εηικέηα μαρ 

επιζημαίνει όηι ςπάπσει 10% επιπλέον 

πποφόν... 

Εάν λοιπόν έσοςμε 10%  επιπλέον πποφόν, 
ππέπει να μποπούμε να κάνοςμε 10% 

πεπιζζόηεπερ πλύζειρ  

 

Σο οποίο μαρ κάνει (αρ βάλοςμε εμππόρ ηιρ 

απιθμομησανέρ)... 

20 + 10% = ηοςλάσιζηον 22 πλύζειρ  



Α ΔΟΤΜΕ ΣΩΡΑ ΣΗΝ ΠΙΩ ΟΨΗ ΣΩΝ ΔΤΟ 

ΑΤΣΩΝ ΦΙΑΛΩΝ. 

 

Απιζηεπά η νέα θιάλη 
Δεξιά η παλιά 

Σο ζσήμα ηυν δςο θιαλών όπυρ και οι 

εηικέηερ διαθέποςν. 
 

Όμυρ ηο πποφόν παπαμένει ηο ίδιο και η 

ηιμή πώληζηρ επίζηρ. 
  





 

ΘΤΜΟΜΑΣΕ ΠΡΑΓΜΑΣΙ ΌΣΙ 

 

Η νέα θιάλη πεπιέσει 10% επιπλέον 

πποφόν... 

Αλλά θα ανηιληθθούμε όηι ππόκειηαι για 

  10% λιγόηεπο... 



Η παλαιά θιάλη 



      Η νέα θιάλη 



ςμπέπαζμα: 
Σο Ariel (ανήκει ζηον όμιλο Procter & Gamble) μόλιρ εθηύπε μια νέα 

μαθημαηική απσή: 

Έζηυ ένα πεπεπαζμένο ζύνολο ηος οποίος η ηιμή παπαμένει 
ζηαθεπή, 

εάν αςξήζοςμε δυπεάν καηά 10% ηην ποζόηηηα ηος 
πποφόνηορ,  

 ο όγκορ πεπνάει από ηο1,5 λίηπο ζε 1,4 λίηπο 

Και ο απιθμόρ πλύζευν αςξάνεηαι από ηιρ 20 ζηιρ 
18+2 … 

 Σι αςξήθηκε ππαγμαηικά καηά 10% ? 

Σα κέπδη ηηρ Procter & Gamble ? 

ή 

 Η ενηύπυζη πος έσυ όηι με πεπνάνε για βλάκα; 



Σο ππουθούμε 

εςπέυρ 
 

Ωρ δυπεάν διαθήμιζη 

ςπέπ ηος Ομίλος 

Procter & Gamble 
 
 


