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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί δηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο «MBA - Μάλαηδκελη Σνπξηζκνχ» ηνπ ηκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη 

Γηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο.  

Πξηλ ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ζα 

ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ θαζεγεηή κνπ θν. Γ. Γεσξγαθέιιν γηα 

ηελ πνιχηηκε ππνζηήξημή ηνπ. 

Σέινο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ Παλαγηψηε θαη Παλαγηψηα, θαζψο θαη 

ηνλ αδεξθφ κνπ Γηάλλε, πνπ κε ππνκνλή θαη θνπξάγην πξφζθεξαλ ηελ απαξαίηεηε 

εζηθή ζπκπαξάζηαζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΤΝΟΦΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ 

 

 

1.1 ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 

 

θνπφο ηνπ παξφληνο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ είλαη ε ίδξπζε Γηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο 

ζηελ πεξηνρή Λαπξίνπ κε ηελ επσλπκία «SMART CHOICE A.E.». Ζ εηαηξεία 

απνηειείηαη απφ 9 άηνκα ελψ ε Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο απαξηίδεηαη απφ ηνλ Γεληθφ 

Γηεπζπληή θαη απφ ηνλ Γηεπζπληή Πσιήζεσλ & Marketing, νη νπνίνη είλαη θαη νη 

ηδξπηέο ηεο επηρείξεζεο. Οη κέηνρνη εμεηάδνπλ ηελ ελνηθίαζε νξφθνπ 120 m2 ζε 

λενθιαζηθφ θηίξην θνληά ζην ιηκάλη, έηνηκν γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε. Ο ρψξνο είλαη 

εληαίνο, κε θνπδίλα θαη 4 wc. Σν θφζηνο ηεο επέλδπζεο αλήιζε ζηα 78.500€. 

 

 

1.2 ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ MARKETING  

 

Σν 2006 αξθεηέο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο δηάιεμαλ, παξάιιεια κε ηα παξαδνζηαθά 

δηαθεκηζηηθά θαλάιηα, ην ρψξν ηνπ internet γηα ηε δηαθεκηζηηθή ηνπο πξνψζεζε. Οη 

πεξηζζφηεξεο θαηαρσξήζεηο έγηλαλ απφ εηαηξείεο εκπνξίαο απηνθηλήησλ, εηαηξείεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη εηαηξείεο παξνρήο επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ. Ήδε, έρνπλ 

αλαπηπρζεί νη πξψηεο δηαθεκηζηηθέο εθαξκνγέο πνπ αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο 

ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, φπσο mobile marketing, blog marketing, e-mail marketing 

θιπ, απνηειψληαο πιένλ βαζηθφ ηκήκα δξαζηεξηφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ. 

ηελ Διιάδα, εθηφο απφ εμεηδηθεπκέλα ηκήκαηα ησλ ήδε πθηζηακέλσλ εηαηξεηψλ, 

έρνπλ μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο επηρεηξήζεηο πνπ εμεηδηθεχνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ 

online δηαθήκηζε, θάηη πνπ ζπκβαίλεη θαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο κε ηδηαίηεξα 

ηαρείο ξπζκνχο. χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Γηαδξαζηηθήο 

Δπηθνηλσλίαο IAB Hellas, ε εγρψξηα δηαθεκηζηηθή δαπάλε ζην δηαδίθηπν ην 2009 ζε 

ζχγθξηζε κε ην 2008 παξνπζίαζε αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 42%, ελψ νη θιάδνη πνπ 

παξνπζίαζαλ ηε κεγαιχηεξε αχμεζε είλαη ην Retail (+126%), νη Υξεκαηννηθνλνκηθέο 

Τπεξεζίεο (+94%), νη Σειεπηθνηλσλίεο (+77%) θαη ηα Καηαλαισηηθά Αγαζά (+28%). 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν ζα αλεγεξζεί θαη ε Γηαθεκηζηηθή εηαηξεία κε φξακα λα 

απνθηήζεη ζεκαληηθφ κεξίδην ζηελ αγνξά, λα είλαη κία ζχγρξνλε, βηψζηκε θαη 

θεξδνθφξα εηαηξεία ε νπνία ζα πξνζειθχζεη πειάηεο ιφγσ ηεο πνηφηεηαο ησλ 



13 
 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη θαη ηελ αμία πνπ δίλεη ζηνλ πειάηε. Ζ ειιεληθή 

δηαθεκηζηηθή αγνξά είλαη κηα απαηηεηηθή θαη αληαγσληζηηθή αγνξά, ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειφ δείθηε ζπγθέληξσζεο. Οη Γηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο πνπ 

εζηηάδνπλ απνθιεηζηηθά ζηελ online δηαθήκηζε δελ είλαη πνιιέο. To δηαδίθηπν 

απνηειεί απηή ηε ζηηγκή ηε βαζηθφηεξε πιαηθφξκα αλάπηπμεο εθαξκνγψλ 

Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαηέρνληαο ην 75% ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

επελδχζεσλ ζε Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην. Σν δηαδίθηπν ηείλεη λα κεηψζεη ηε 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ αληαγσληζηψλ κε ζπλέπεηα ηελ φμπλζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζηηο ηηκέο. Ο αξηζκφο ησλ αληαγσληζηψλ απμάλεη θαη ηα γεσγξαθηθά 

φξηα ηεο αγνξάο δηεπξχλνληαη.  Σέινο, ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο γηα ηα πξψηα 

πέληε έηε ιεηηνπξγίαο ηεο πξνβιέπεηαη φηη ζα αλέξρεηαη ζε 455.200€, 464.000€, 

461.200€, 460.700€ θαη 460.700€ αληίζηνηρα. 

 

 

1.3  ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΗ ΤΜΦΧΝΗΔ ΜΔ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ 

 

Απαξαίηεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο είλαη νη δαπάλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ χδξεπζε θαη ηελ ελέξγεηα θαζψο θαη ε επηινγή ησλ 

θαηάιιεισλ πξνκεζεπηψλ. Οη παξαπάλσ δαπάλεο γηα ηα πέληε πξψηα ρξφληα 

ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο πξνβιέπεηαη φηη ζα πξνζεγγίδνπλ ηα 3.900€, 4.010€, 

4.140€, 4.260€, 4.390€ αληίζηνηρα. Οη εηαηξείεο ηερληθήο ππνζηήξημεο αλαιακβάλνπλ 

ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ θαηαζθεπή επηηπρεκέλσλ 

ηζηνζειίδσλ, ηε δεκηνπξγία δηαθεκίζεσλ κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο «θίλεζεο» δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ, ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

πνζνηηθψλ κεηξήζεσλ ησλ επηζθέςεσλ κηαο ηζηνζειίδαο θαη ηελ κέηξεζε ησλ θιηθ 

πάλσ ζε κία ειεθηξνληθήο κνξθήο δηαθήκηζε.  Οη εηαηξείεο web hosting παξέρνπλ 

απεξηφξηζην ρψξν ηζηνζειίδσλ, πξνζηαηεχνληαο ηνπο servers ησλ πειαηψλ ηνπο 

απφ ηπρφλ δπζιεηηνπξγίεο ζην δίθηπν, ζην hardware, ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη 

ζηελ ιεηηνπξγία ησλ Web Server. Δπίζεο, εμαζθαιίδνπλ ηελ κέγηζηε απφδνζε θαη 

δηαζεζηκφηεηα, θξνληίδνληαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε έλα site. Σέινο ε εηαηξεία ζα ζπλεξγαζηεί κε έλαλ δηθεγφξν 

γηα ηελ δηαρείξηζε λνκηθψλ δεηεκάησλ θαζψο θαη κε κία εηαηξεία θαζαξηζκνχ ε νπνία 

ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ ηεο εηαηξείαο. Σν θφζηνο πνπ είλαη 

δηαηεζεηκέλε ε εηαηξεία λα θαηαβάιιεη γηα ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο αλέξρεηαη ζε 

28.200€, 29.030€, 29.900€, 30.780€ θαη 31.690€ γηα ηα πξψηα πέληε έηε ιεηηνπξγίαο 

ηεο αληίζηνηρα. 
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1.4 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

 

Ζ εηαηξεία ζα πξνβεί ζε ελνηθίαζε νξφθνπ 120 m2 έηνηκν γηα άκεζε ρξήζε.  Σν 

ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο δηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο 

(επίπισζε&δηαθφζκεζε) αγγίδεη ηα 38.500€. ζνλ αθνξά ηελ ηερλνινγία, ηα 

ζπζηήκαηα software θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο hardware ζα ζηνηρίζνπλ 30.000 €. Σν 

θαιφ δεκηνπξγηθφ (creative) θαη ε ζηφρεπζε είλαη παξάγνληεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο. Οη 

ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο δηαθεκηζηέο επηηξέπνπλ ζήκεξα ηε 

"ραξηνγξάθεζε" ηνπ πειαηνινγίνπ, αθφκε θαη ην δηαρσξηζκφ ησλ θαηαλαισηψλ ηεο 

"πξψηεο θνξάο" απφ ηνπο πηζηνχο πειάηεο κηαο επηρείξεζεο. Καζψο ε ηερλνινγία 

εμειίζζεηαη, νη δηαθεκηδφκελνη ζα έρνπλ πξφζβαζε ζε νινέλα πεξηζζφηεξα εξγαιεία 

γηα ηελ νηθνδφκεζε εμαηνκηθεπκέλεο ζρέζεο κε ηνλ θάζε πειάηε μερσξηζηά θαη ηε 

ζπλερή βειηίσζε απηήο ηεο ζρέζεο. Σέινο, ε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

κάξθεηηλγθ κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ έρεη γίλεη έλα απφ ηα 

πην δσηηθά ζηνηρεία ηνπ απνηειεζκαηηθνχ κάξθεηηλγθ. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

κάξθεηηλγθ, πνπ δηαρεηξίδνληαη νη πξνγξακκαηηζηέο, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζαλ 

εξγαιεία γηα έξεπλεο αγνξάο, πξνγξακκαηηζκφ, αλάιπζεο ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηψλ, 

αλαθνξέο, πξνυπνινγηζκνχο θαη ειέγρνπο. 

 

1.5 ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 

Σελ Γεληθή Γηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο ζα αλαιάβεη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνλ Γηεπζπληή Πσιήζεσλ&Marketing. Ζ εηαηξεία απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξα 

ηκήκαηα Client Service, Creative, Media Planning θαη Λνηπέο ππεξεζίεο ππφ ηελ 

επνπηεία ηνπ Γηεπζπληή Πσιήζεσλ&Marketing. Σν θάζε ηκήκα απφ ηα 

πξναλαθεξφκελα απνηειείηαη απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ έξεπλα αγνξάο, 

ηνλ ζρεδηαζκφ πξνγξάκκαηνο Marketing θαη δηαθήκηζεο, ηελ θαιιηηερληθή 

επεμεξγαζία ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο θαζψο θαη ηελ κέηξεζε 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο. ζνλ αθνξά ηα Γεληθά Έμνδα 

ηεο κνλάδαο, απαξηίδνληαη απφ ηηο δαπάλεο επηθνηλσληψλ θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο, 

ηελ εγγχεζε ηνπ ελνηθηαδφκελνπ νξνθνδηακεξίζκαηνο γηα επαγγεικαηηθή ζηέγε 

(ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα έμνδα ηνπ πξψηνπ έηνπο), ην ελνίθην, γξαθηθέο χιεο θαη 

έμνδα γηα ζχλδεζε internet, ελψ ην θφζηνο ηνπο γηα ηα πξψηα πέληε έηε ιεηηνπξγίαο 

ηεο κνλάδαο πξνβιέπεηαη φηη ζα πξνζεγγίζεη ηα 26.600€, 21.200€, 21.820€, 22.460€ 

θαη 23.110€ αληίζηνηρα.  
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1.6 ΟΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΗ ΠΟΡΟΗ  

Σν πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζε 11 άηνκα φισλ ησλ 

απαηηνχκελσλ εηδηθνηήησλ. Σν θφζηνο κηζζνδνζίαο κε ηα επηδφκαηα, ηα δψξα θαη ηηο 

εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, ππνινγίδεηαη ζε 281.000€, γηα ην πξψην έηνο θαη γηα ηα 

ππφινηπα έηε 289.400€, 298.000€, 307.000€, 316.200€ αληίζηνηρα. Οη άλζξσπνη 

ζεσξνχληαη πιένλ ην ζεκαληηθφηεξν θεθάιαην κηαο επηρείξεζεο θαη αληηκεησπίδνληαη 

πεξηζζφηεξν σο επθαηξία γηα θέξδνο θαη επηηπρία παξά σο θφζηνο πξνο απνθπγήλ. 

ε απηή ηελ πξνζπάζεηα ε εηαηξεία ζα αθνζησζεί ζηελ ζπλερή βειηίσζε θαη 

εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ψζηε λα εληζρχζεη ηελ δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ 

θαηλνηνκία, λα δεκηνπξγήζεη επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

ηθαλνπνίεζε θαη αθνζίσζή ηνπο. Σα έμνδα εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ αλέξρνληαη 

ζηα 3.000€, 3.090€, 3.180€, 3.280€, 3.380€ αληίζηνηρα γηα ηα πξψηα πέληε έηε 

ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. 

 

1.7 ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

Ζ πεξηνρή ηνπ Λαπξίνπ ζεσξείηαη ηδαληθή ηνπνζεζία γηα ηελ Ίδξπζε ηεο 

Γηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο. Ζ εηαηξεία ζα πξνβεί ζε ελνηθίαζε επαγγεικαηηθήο ζηέγεο 

ελφο νξφθνπ 120 m2. Σν νηθφπεδν είλαη 500 m2, κε πξφζνςε 20m θαη ζέα ην ιηκάλη. 

Ζ ηνπνζεζία απηή επηιέρζεθε επεηδή ε πεξηνρή ηνπ Λαπξίνπ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα 

αλαπηπζζφκελε θαη απέρεη κφιηο 25 ρηιηφκεηξα απφ ην αεξνδξφκην θαη 60 ρηιηφκεηξα 

πεξίπνπ απφ ηελ Αζήλα. Ζ πξφζβαζε είλαη εχθνιε κε ηελ βνήζεηα ηεο Αηηηθήο νδνχ, 

δηαζέηεη πνιηηηζηηθή θαη αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά κε απνηέιεζκα ζε νιφθιεξεο 

πεξηνρέο ηεο πφιεο ηα θηίξηα λα είλαη λενθιαζηθα. Δπηπξφζζεηα, ε Γηνίθεζε ηεο 

εηαηξείαο αλαγλσξίδεη ηελ επζχλε πνπ έρεη απέλαληη ζηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ 

πνπ ζα δξαζηεξηνπνηείηαη γη‟ απηφ έρεη ήδε δεζκεπηεί λα ιεηηνπξγεί κε ζεβαζκφ ζηελ 

θχζε θαη ζην πεξηβάιινλ. 

 

1.8 ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΔΚΣΔΛΔΔΧ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 

 

Οη κέηνρνη εμεηάδνπλ ηελ Ίδξπζε Γηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Λαπξίνπ 

κε ηελ επσλπκία «SMART CHOICE ΑΔ». Οη ηδξπηέο δελ ζα πξνβνχλ ζε αγνξά 

νηθνπέδνπ αιιά ζε ελνηθίαζε νξφθνπ έηνηκν γηα άκεζε ρξήζε. Δπνκέλσο ην 

επελδπηηθφ ζρέδην ζα πινπνηεζεί εληφο 2 κελψλ απφ ηελ ζηηγκή εθθίλεζεο. 
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Απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο είλαη ε επίπισζε, ε 

δηαθφζκεζε, ν ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαζψο θαη κία κηθξή θαηαζθεπή απφ γπαιί 

θαη κέηαιιν γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ γξαθείσλ δηνίθεζεο απφ ηνλ ππφινηπν ρψξν. 

Σέινο, θαηά ηελ αλέγεξζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ αλακέλεηαη λα ππάξμνπλ 

επηπιένλ θφζηε ηα νπνία δελ έρνπλ ήδε ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ζπλνιηθφ 

πξνυπνινγηζκφ. 

 

1.9 ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ 

ΔΠΔΝΓΤΔΧ  

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζε 78.500€ θαη νη 

πεγέο απφ ηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα αληιεζνχλ ηα απαξαίηεηα θεθάιαηα είλαη ε Ίδηα 

πκκεηνρή. Σα κειινληηθά θαζαξά απνηειέζκαηα αλέξρνληαη ζε 36.000€, 39.000€, 

28.000€, 19.000€ θαη 10.000€ αληίζηνηρα γηα ηα πξψηα πέληε έηε ιεηηνπξγίαο ηεο 

εηαηξείαο. Σν κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο γηα ηα πξψηα πέληε έηε ζα είλαη 13,31%, 

13,79%, 10,86%, 8,24% θαη 7,73% αληίζηνηρα. Σν θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο ζα 

αλέιζεη ζην 2,41% γηα ην πξψην έηνο, ελψ γηα ππφινηπα έηε παξαηεξείηαη ζεκαληηθή 

πηψζε, 0,27%, 0,65%, 0,99% θαη 5,64% αληίζηνηρα. Ζ πεξίνδνο επαλείζπξαμεο ηνπ 

θφζηνπο επέλδπζεο κε βάζε ηελ παξνχζα αμία είλαη ζε έλα έηνο θαη δχν κήλεο, 

γεγνλφο πνπ θξίλεηαη απνδεθηφ απφ ηελ γεληθή δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο (απνδεθηή 

πεξίνδνο επαλείζπξαμεο 2 έηε). Δπηπιένλ, ε παξνχζα αμία ηεο επέλδπζεο είλαη ίζε 

κε 191.200€, δειαδή ζαθψο κεγαιχηεξε απφ ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο (78.500€) 

ελψ ε θαζαξή παξνχζα αμία ηεο επέλδπζεο αλέξρεηαη ζε 112.700€, πνζφ ην νπνίν 

είλαη πνιχ κεγαιχηεξν ηνπ κεδελφο. Σέινο, ηθαλνπνηεηηθφο θξίλεηαη θαη ν Απιφο 

πληειεζηήο Απφδνζεο (ΑΑ) ηνπ ζπλνιηθνχ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ θαζψο θαη ν 

εηήζηνο πληειεζηήο Απφδνζεο (ΑΑΜ)επί ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ παξά ηελ 

θαζνδηθή ηνπ πνξεία θαηα ην ηξίην, ηέηαξην θαη πέκπην έηνο. 

 

1.10 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Με βάζε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο λέσλ επελδχζεσλ,  ε 

πξφηαζε επέλδπζεο εγθξίλεηαη. Δλ θαηαθιείδη, ηα κειινληηθά ιεηηνπξγηθά έζνδα ηεο 

επηρείξεζεο θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά θαζψο ε εηαηξεία είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκε θαη 

ζε ζέζε λα θαιχςεη ηηο ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο ηεο. Σέινο, γηα ηελ πξφβιεςε 

εζφδσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο αλάιπζεο ρξνλνζεηξψλ κε ηελ ηερληθή ηνπ 

Απινχ Κηλνχκελνπ Μέζνπ ξνπ (simple moving average). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 

 

2.1 ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΧΝ ΔΠΔΝΓΤΣΧΝ 

θνπφο ηνπ παξφληνο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ είλαη ε ίδξπζε Γηαθεκηζηηθήο Δηαηξείαο 

κε ηελ επσλπκία «SMART CHOICE ΑΔ» ζηελ πεξηνρή ηνπ Λαπξίνπ. Ζ βαζηθή ηδέα 

γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επέλδπζεο αλήθεη ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή Πσιήζεσλ & Marketing. Έκπεηξα ζηειέρε κε πνιπεηή 

εκπεηξία ζηνλ ρψξν ησλ δηαθεκηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο 

πάλσ ζην  marketing, ην internet marketing, ηελ έξεπλα αγνξάο θαη ηνλ ρεδηαζκφ 

πξνγξάκκαηνο Marketing θαη δηαθήκηζεο. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο είλαη ηδηαίηεξα 

θαιιηεξγεκέλνο, απφθνηηνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη νπαδφο ηεο 

δηα βίνπ εθπαίδεπζεο. Ζ πνιπεηήο ηνπ δξαζηεξηνπνίεζε ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν, 

ηνπ έρεη πξνζδψζεη ηελ εκπεηξία πνπ ρξεηαδφηαλ ψζηε λα γλσξίδεη ηη απαηηνχλ νη 

πειάηεο ηνπ απφ απηφλ αιιά θαη ηη απαηηεί ε αγνξά γεληθφηεξα. Δπίζεο, ν δηεπζπληήο 

Πσιήζεσλ&Marketing έρεη παξαθνινπζήζεη έλα πιήζνο ζεκηλαξίσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε πνιηηηθέο νξζήο πψιεζεο, νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο θαη marketing κε λέεο 

ηερλνινγίεο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί ε ελαζρφιεζε ηνπ κε ηνπο Ζιεθηξνληθνχο 

Τπνινγηζηέο θαη ε εμνηθείσζε ηνπ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Δπηπξνζζέησο είλαη 

άξηζηνο ρεηξηζηήο ηνπ e-mail, ησλ εθαξκνγψλ ηνπ e-banking, ησλ ειεθηξνληθψλ 

δεκνπξαζηψλ, ησλ παξαγγειηνιεςηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ γεληθφηεξα κε εμεηδίθεπζε 

ζηελ έξεπλα αγνξάο θαη ηελ θαηάξηεζε πξνγξακκαηηζκνχ ζρεδίνπ marketing θαη 

δηαθήκηζεο. 

 

2.2 ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 

Σελ Γηνίθεζε ζα έρνπλ νη θχξηνη κέηνρνη θαη ηδξπηέο ηεο εηαηξείαο κε πνζνζηφ 50% ν 

Γεληθφο Γηεπζπληήο, θαη 50% ν Γηεπζπληήο Πσιήζεσλ & Marketing.  Σνπο 

πξναλαθεξφκελνπο ζα πιαηζηψζεη κηα νκάδα απφ επαγγεικαηίεο απμεκέλσλ 

πξνζφλησλ κε εκπεηξία θαη εμεηδίθεπζε ζηελ δεκηνπξγία ειθπζηηθψλ ηζηνζειίδσλ 

(web designer, web developer), εηδηθνχο γηα ηελ θαιιηηερληθή επεμεξγαζία ηνπ, 

ζρεδηαζηέο γξαθηθψλ, θαζψο θαη επαγγεικαηίεο πνπ εηδηθεχνληαη ζηελ αλάιπζε θαη 

ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο, ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή έξεπλα, ηνλ πξνζδηνξηζκφ 
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ησλ αγνξαζηηθψλ θηλήηξσλ ηνπ θνηλνχ-ζηφρνπ, ηεο εηθφλαο πνπ έρεη γηα ην πξντφλ 

θαη ηεο ζέζεο ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά. Δπίζεο ε εηαηξεία ζα απνηειείηαη απφ έλα 

ηκήκα ππεχζπλν γηα ηελ κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαθεκηζηηθήο 

εθζηξαηείαο θαζψο θαη γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

Ζ εηαηξεία ζα πξνβεί ζε ελνηθίαζε νξφθνπ 120m2, έηνηκν γηα άκεζε ρξήζε. Δπί ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθήο ζηέγεο ζα εμεηάζεη ηελ πεξίπησζε ίδξπζεο 

Γηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο πνπ ζα εηδηθεχεηαη ζηε δηαθήκηζε κέζσ internet, ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην, ηελ αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ θαη ηελ έξεπλα αγνξάο. ηελ πξάμε, 

ην δηαδηθηπαθφ marketing εκπεξηέρεη ηελ ρξήζε ηεο ηζηνζειίδαο κηαο επηρείξεζεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε online ηερληθέο δηαθήκηζεο φπσο είλαη: κεραλέο αλαδήηεζεο, banner 

advertising, e-mail marketing, θαη ζχλδεζκνη ή ππεξεζίεο απφ άιιεο ηζηνζειίδεο γηα 

ηελ δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε λέσλ πειαηψλ, αιιά θαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ζηνπο πειάηεο. 

Φηινδνμία ησλ κεηφρσλ θαη θαη΄επέθηαζε ηεο Γηνίθεζεο είλαη ε δεκηνπξγία κίαο 

ζχγρξνλεο Γηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο, ε νπνία ζα παξέρεη πςειήο πνηφηεηαο 

ππεξεζίεο πξνο ηνπο πειάηεο ηεο ελψ ηαπηφρξνλα ζα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε 

δπλαηή απνδνηηθφηεηά ηεο θαη ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο. Γη‟απηφ ην 

ιφγν θχξηνο ζηφρνο ηεο Γηνίθεζεο ζα είλαη ε πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαη 

ζπλαιιαγψλ γηα ηε κέγηζηε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, ε αμηνπηζηία, θαζψο θαη ε 

ζρέζε πνηφηεηαο/ηηκήο.  

Ζ Γηαθεκηζηηθή εηαηξεία πνπ έρεη αλαιάβεη ην marketing πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ησλ 

πειαηψλ ηεο, ζα παξάζρεη ππεξεζίεο ζηνλ πειάηε κε ζηφρν λα ηνλ δειεάζεη λα 

κείλεη πηζηφο. Οη επηηπρείο δηαδηθηπαθέο παξνπζηάζεηο γηα ηα πξντφληα ή ηηο 

ππεξεζίεο είλαη έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη νιφθιεξνπ ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ηεο 

ζηξαηεγηθήο επηθνηλσληψλ. Γηα ηηο παξνπζηάζεηο απηέο απαηηνχληαη νη εμήο γεληθέο 

αξρέο ηνπ e-marketing (Smith, Chaffey, 2002) : 

 Γηαινγηθφ θαη εχθακπην 

 Πιεξνθνξηαθφ 

 ηηγκηαίν 

 Μεηξήζηκν 

 Πξνζηηφ θαη 

 Γηαηζζεηηθά πεξηεγήζηκν 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα νξγαλσζεί ην επηρεηξεζηαθφ κνληέιν θαηά ηέηνην ηξφπν, έηζη ψζηε 

λα ρξεζηκνπνηεί ηηο 6 αξρέο ηνπ e-marketing αθ' ελφο, θαη, αθ' εηέξνπ λα ηθαλνπνηνχλ 
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ηνλ πειάηε ή ηηο πξνζσπηθέο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε γηα ηηο ππεξεζίεο, ηα πξντφληα 

θαζψο θαη ηηο πιεξνθνξίεο. Σν e-marketing κπνξεί θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηα 

δεδνκέλα πνπ δίλνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο ελψ πεξηεγνχληαη κέζα ζηελ ηζηνζειίδα. 

Δδψ ην marketing ζηεξίδεηαη ζηελ άδεηα πνπ παξέρεη ν ρξήζηεο γηα ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ γηα πεξαηηέξσ επηθνηλσλία. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη κηα πνιιά ππνζρφκελε πειαηεηαθή ζρέζε. Γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απαηηείηαη έλα θαιφ επηρεηξεζηαθφ κνληέιν, ηερληθέο απνζήθεπζε 

δεδνκέλσλ θαη θπζηθά ηερληθέο εμφξπμεο δεδνκέλσλ. 

Ο γλσζηφο γθνπξνχ ηνπ κάξθεηηλγθ, ν Philip Kotler (2003), ζην βηβιίν ηνπ θάλεη ηελ 

αθφινπζε παξαηήξεζε γηα ην κάξθεηηλγθ: «Δίρα έλα εηδχιιην 38 εηψλ κε ην 

κάξθεηηλγθ θαη ζπλερίδεη λα κνπ θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ. ηαλ ζθεθηφκαζηε φηη ηειηθά 

θαηαιαβαίλνπκε ην κάξθεηηλγθ, αξρίδεη κία θαηλνχξγηα δηαδξνκή θαη πξέπεη λα ηελ 

αθνινπζήζνπκε φζν θαιχηεξα κπνξνχκε». Γελ ππάξρεη πηα ακθηβνιία φηη ε λέα 

ηερλνινγία απνηειεί πιένλ έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο επηρεηξεκαηηθνχο 

πφξνπο θαη κηα ζεκαληηθή πεγή δεκηνπξγίαο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

ήκεξα ε λέα ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο θαη ππνινγηζηψλ δεκηνπξγεί εληειψο λέα 

δεδνκέλα πνπ κεηαθξάδνληαη σο λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο γηα ηνπο θαηαλαισηέο 

θαη λέεο πξνθιήζεηο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ ζχγρξνλε ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ θαη 

θπξίσο ην δηαδίθηπν δελ επεξέαζαλ απνθιεηζηηθά ζην ηκήκα ηεο πξνβνιήο 

(promotion), αιιά ζε νιφθιεξν ην κίγκα κάξθεηηλγθ, κεηαιιάζζνληαο έηζη ξηδηθά ηελ 

παξαδνζηαθή αληίιεςε πεξί θπζηθήο παξαγσγήο, δηαλνκήο, πξνψζεζεο, θαη 

εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε. ηε λέα επνρή ηνπ e-marketing νη δηαδηθαζίεο απηέο έρνπλ 

αιιάμεη ξηδηθά σο πξνο ηελ κνξθή αιιά φρη σο πξνο ηνλ ζθνπφ ηνπο. Δπνκέλσο ζα 

κπνξνχζε θάπνηνο λα πεη φηη ε λέα ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο θαη ππνινγηζηψλ έρεη 

κεηαθέξεη φιεο ηηο βαζηθέο δηεξγαζίεο ηνπ κάξθεηηλγθ απφ ην θπζηθφ ζην εηθνληθφ 

επίπεδν. Απηέο νη ηάζεηο δελ κπνξνχλ λα αγλνεζνχλ απφ κηα εηαηξεία πνπ ζέιεη λα 

δξαζηεξηνπνηεζεί ζηνλ θιάδν αιιά λα ηηο εθκεηαιεπηεί κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

ηξφπν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο (Blattberg R.C., Deighton, J., 1991).   

Δπίζεο, ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο επεηδή αλαγλσξίδεη ηελ κεγάιε ζεκαζία ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο Γηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο κε πεξηβαιινληηθά ππεχζπλν ηξφπν, 

δεζκεχεηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ θαη ζηελ πξνψζεζε 

πξάζηλσλ πξντφλησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαηήξεζή ηνπ.  
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2.3 ΚΟΣΟ ΔΚΠΟΝΖΔΧ ΠΡΟΜΔΛΔΣΖ ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ KAI 

ΥΔΣΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ 

Σελ πξνκειέηε ζθνπηκφηεηαο, γηα ινγαξηαζκφ ηεο «SMART CHOICE Α.Δ.» 

εθπφλεζε νκάδα δηαθεθξηκέλσλ επηζηεκφλσλ ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Γεληθνχ 

Γηεπζπληή ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή Πσιήζεσλ & Marketing. Αθνινπζεί 

ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ θφζηνπο ηεο πξνεπελδπηηθήο κειέηεο, ησλ ζρεηηθψλ 

εξεπλψλ θαζψο θαη ηεο ακνηβήο ηφζν ηνπ νηθνλνκηθνχ φζν θαη ηνπ λνκηθνχ 

ζχκβνπινπ. ε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη αλαγθαίν λα ππνγξακκηζηεί ην γεγνλφο φηη ε 

παξνχζα εξγαζία απνηειεί κία πξνκειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

επέλδπζε. πλεπψο, αλ απνδεηρηεί φηη ην επελδπηηθφ ζρέδην είλαη απνδεθηφ, ηφηε ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη πην εθηελήο κειέηε ζθνπηκφηεηαο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2.3.Α ΚΟΣΟ ΠΡΟΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΟΣΟΤ ΚΟΣΟ (€) 

1 Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο 4.000,00 

2 Έξεπλα Αγνξάο 2.000,00 

3 Γεληθά Έμνδα 2.000,00 

4 Ακνηβή νηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ 1.000,00 

5 Ακνηβή λνκηθνχ ζπκβνχινπ 1.000,00 

 ΤΝΟΛΟ: 10.000,00 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ MARKETING 

 

3.1 Ο ΚΛΑΓΟ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ 

χκθσλα κε λεφηεξε έθδνζε ηεο Κιαδηθήο Μειέηεο ε νπνία θπθινθφξεζε απφ ηε 

Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Μειεηψλ ηεο ICAP Group, κέινπο ηνπ Οκίινπ ηεο Global 

Finance, ε ειιεληθή δηαθεκηζηηθή αγνξά είλαη κηα απαηηεηηθή θαη αληαγσληζηηθή 

αγνξά, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειφ δείθηε ζπγθέληξσζεο. Ζ ηεθκαξηή 

δηαθεκηζηηθή δαπάλε ζηα ξαδηνηειενπηηθά θαη έληππα κέζα ζεκείσζε κέζν εηήζην 

ξπζκφ αχμεζεο 8,4% ηελ πεξίνδν 1999-2008. Ζ πξαγκαηηθή δηαθεκηζηηθή δαπάλε 

αθνινχζεζε αλνδηθή πνξεία, κε κέζν εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο 6,8% ηελ ίδηα 

πεξίνδν. Σν 2008 εθηηκάηαη φηη ζεκείσζε νξηαθή αχμεζε 0,6% ζε ζχγθξηζε κε ην 

πξνεγνχκελν έηνο.  

Ζ δηαθεκηζηηθή δαπάλε ζηα θχξηα κέζα (ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, πεξηνδηθά, 

εθεκεξίδεο) θαηέιαβε ην 90% πεξίπνπ επί ηεο ζπλνιηθήο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο. 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ νκαδνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ ησλ δηαθεκηζηηθψλ 

εηαηξεηψλ (βάζεη δείγκαηνο 32 επηρεηξήζεσλ), ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ 

παξνπζίαζε αχμεζε 2,81% ζε ζρέζε κε ην 2007. Οη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ απηψλ παξνπζίαζαλ αχμεζε 4,52% ζε ζρέζε κε ην 2007, ελψ ην κηθηφ 

θέξδνο εκθάληζε ρακειφηεξν ξπζκφ κεηαβνιήο (1,51%). Σα θέξδε EBITDA 

κεηψζεθαλ θαηά 5,5% ην 2008, ελψ θαη ηα θέξδε πξν θφξνπ ππνρψξεζαλ θαηά 

4,95%. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Media Services λέα ππνρψξεζε ζεκείσζε ε ζπλνιηθή 

ηεθκαξηή δηαθεκηζηηθή δαπάλε ην 8κελν Ηαλνπαξίνπ-Απγνχζηνπ 2010 ζε ζρέζε κε 

ην αληίζηνηρν ηνπ 2009, θηάλνληαο ζην -9,27%, ηνλ Αχγνπζην, ε κείσζε ήηαλ ηεο 

ηάμεο ηνπ 12,65%. ζνλ αθνξά ζην 8κελν ηνπ 2010, νη εθεκεξίδεο εμαθνινπζνχλ λα 

είλαη ην κφλν θχξην κέζν κε ζεηηθφ πξφζεκν δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο, ην νπνίν 

έθζαζε ην 3,69% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πεξζηλφ δηάζηεκα. Σηο κεγαιχηεξεο 

απψιεηεο εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ ην ξαδηφθσλν (-27,90%) θαη ηα πεξηνδηθά (-

12,97%). Ζ ηειεφξαζε δε, είρε κεησκέλε δαπάλε θαηά 7,68%. ζνλ αθνξά ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 2010, ηηο κεγαιχηεξεο απψιεηεο είρε ην ξαδηφθσλν (-0,45%) ζε ζρέζε 

κε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2009. Σα πεξηνδηθά έραζαλ 19,15%, ελψ ε ηειεφξαζε είρε 
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νξηαθά ηηο ιηγφηεξεο απψιεηεο, θαηά 0,62%. Σέινο, νη εθεκεξίδεο, πνπ ζην 8κελν 

είλαη ην κφλν θχξην κέζν κε ζεηηθφ πξφζεκν, είραλ απψιεηεο ηεο ηάμεο ηνπ 2,23%. 

ζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή αγνξά, γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο ,ζχκθσλα κε 

ζηνηρεία ηεο Media Services ν κφλνο ηνκέαο πνπ παξνπζίαζε ζεηηθή κεηαβνιή ήηαλ 

απηφο ησλ εθεκεξίδσλ (αχμεζε θαηά 2,73%). Σελ πξψηε ζέζε ζηνλ πίλαθα ησλ 

πεξηζζφηεξν δηαθεκηδφκελσλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο θαηέρεη ν ΟΠΑΠ αθνχ 

δαπαλά 6,59 εθαη. επξψ .ηελ ζπλέρεηα βξίζθνληαη επηρεηξήζεηο εκπνξίαο 

απηνθηλήησλ κε δαπάλε 6,28εθαη. επξψ. Αλαθνξηθά κε ηηο εθεκεξίδεο ν ΟΠΑΠ 

βξίζθεηαη πξψηνο ζηηο δαπάλεο κε 4,28 εθαη. επξψ. Σα Super market Lidl 

αθνινπζνχλ 3,47 εθαη. επξψ θαη ηέινο ν ηνκέαο ηεο εκπνξίαο απηνθηλήησλ κε 3,36 

εθαη. επξψ .  

ηε ηειεφξαζε πξψηνο δηαθεκηδφκελνο είλαη ν Γεξκαλφο κε 5,48 εθαη. επξψ 

αθνινπζνχκελνο απφ ηελ Vodafone Shops κε 4,15 εθαη. επξψ θαη ηε Cosmote 

πκβφιαηα κε 4,69 εθαη. επξψ. ηνλ ηνκέα ηνπ ξαδηνθψλνπ ην νπνίν πεξλά θαη απηφ 

θξίζε, απψιεηεο θαηά 28,41%, πξψηα ζε δαπάλεο γηα δηαθήκηζε είλαη ηα 

θαηαζηήκαηα Jumbo κε 3,94 εθαη. επξψ. Δλ ζπλερεία ην Πιαίζην κε 1,18 εθαη. επξψ 

θαη ην Πάκε ηνίρεκα (ΟΠΑΠ) κε 938 ρηιηάδεο επξψ. Οη δαπάλεο ηνπ πεξηνδηθνχ 

ηχπνπ γηα δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο κεηψζεθαλ θαηά 11,65%.  

ζνλ αθνξά ηελ εμέιημε ηνπ κεγέζνπο ηεο εγρψξηαο αγνξάο δηαθήκηζεο γηα ηε δηεηία 

2009-2010, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζπλζήθεο θαη βάζεη εθηηκήζεσλ ζηειερψλ ηνπ 

θιάδνπ, αλακέλεηαη φηη ε ζπλνιηθή αμία ηεο ζα παξνπζηάζεη ππνρψξεζε. 

εκεηψλεηαη σζηφζν φηη ην αθξηβέο κέγεζνο ηεο πηψζεο ζα εμαξηεζεί ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηελ έθβαζε θαη ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, ελψ πξφθεηηαη λα επεξεάζεη 

πεξηζζφηεξν ηνπο ηνκείο ησλ έληππσλ κέζσλ. Δπίζεο, ζε φηη αθνξά ηε δηαθήκηζε 

κέζσ Internet, αλακέλεηαη ε ζπλέρηζε ηεο αλνδηθήο πνξείαο κε πςεινχο ξπζκνχο, 

ελψ ε θηλεκαηνγξαθηθή δηαθήκηζε δελ αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη αμηφινγεο 

κεηαβνιέο.  

 Απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε εηαηξεία Nielsen  (Nielsen Global Adview 

Pulse) ζρεηηθά κε ηελ δηαθήκηζε ζε παγθφζκην επίπεδν, πξνέθπςε φηη νη αγνξέο, 

θπξίσο ησλ ηερλνινγηθά αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ,  ζα αλαθάκςνπλ θαη ζα θιείζνπλ ηελ 

ρξνληά κε ζεηηθφ πξφζεκν. Σελ πξσηνθαζεδξία ζηνλ ηνκέα ηεο δηαθήκηζεο θαηέρεη ε 

απηνθηλεηνβηνκεραλία αθνχ ζηηο πξψηεο ζέζεηο ηνπ  πίλαθα κε ηηο πεξηζζφηεξεο 

δαπάλεο βξίζθνληαη εηαηξείεο φπσο ε General Motors, ε Ford, ε Toyota ελψ 

αθνινπζνχλ ε Honda, ε Volkswagen θαζψο θαη ε Chrysler . Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη γηα ην 
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πξψην ηξίκελν ηνπ 2010 ε δαπάλε γηα ηελ δηαθήκηζε θηάλεη ην 8,2%.Σελ ίδηα 

πεξίνδν νη κεγαιχηεξεο δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο 

ηνκείο ησλ πξντφλησλ πγείαο , ησλ θαιιπληηθψλ ηεο δηαηξνθήο θαζψο θαη ησλ media. 

ηνλ αληίπνδα νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί παξνπζίαζαλ κηα πηψζε αθνχ ζην 

παξειζφλ θαηείραλ ην 5,5% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο γηα δηαθήκηζε. χκθσλα κε 

εθηηκήζεηο νη αγνξέο παξφηη δείρλνπλ ζεκάδηα αλάπηπμεο ζα έρνπλ επαλέιζεη 

πιήξσο ζε νξίδνληα δηεηίαο. 

ηα 57,8 εθαηνκκχξηα επξψ αλέξρεηαη ην πνζφ πνπ επελδχζεθε ζηελ Διιάδα γηα ηελ 

online δηαθεκηζηηθή πξνβνιή γηα ην έηνο 2009, ζχκθσλα κε ηελ εηήζηα κέηξεζε πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ν Οξγαληζκφο Γηαδξαζηηθήο Δπηθνηλσλίαο (IAB Hellas) αλάκεζα 

ζηηο εηαηξείεο-κέιε ηνπ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ κεγαιχηεξσλ 

εγρψξησλ sites θαη media shops πνπ δηαρεηξίδνληαη online θακπάληεο. Ζ αχμεζε ηεο 

δαπάλεο ζε ζχγθξηζε κε ην 2008 είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 42%, ελψ νη θιάδνη πνπ 

παξνπζίαζαλ ηε κεγαιχηεξε αχμεζε είλαη ην Retail (+126%), νη Υξεκαηννηθνλνκηθέο 

Τπεξεζίεο (+94%), νη Σειεπηθνηλσλίεο (+77%) θαη ηα Καηαλαισηηθά Αγαζά (+28%). 

χκθσλα κε ηε κέηξεζε ηεο Ad Spend ην 2010, ν θιάδνο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ είλαη απηφο πνπ επέλδπζε πεξηζζφηεξν online, απνζπψληαο ην 25% ηεο 

εηήζηαο δαπάλεο, αθνινπζνχκελνο απφ ηνλ θιάδν ηνπ Σειεπηθνηλσληψλ κε πνζνζηφ 

20,6%, ηνλ θιάδν ησλ Καηαλαισηηθψλ Αγαζψλ κε πνζνζηφ 12,7%, ηνπ Retail & 

Retailer Marketing κε πνζνζηφ 10,2% θαη ηνπ Απηνθηλήηνπ κε πνζνζηφ 5,3%. Να 

ζεκεησζεί φηη ε κέηξεζε επηθεληξψζεθε κφλν ζην θνκκάηη ηνπ display advertising 

(banner campaigns), θαζψο πξνο ην παξφλ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα 

άιιεο κνξθέο interactive επηθνηλσλίαο. Δπίζεο ηα παξαπάλσ πνζά αθνξνχλ ζε 

ηηκέο ηηκνθαηαιφγνπ θαη δελ πεξηιακβάλνπλ εθπηψζεηο ή barters. 

Παξά ηε δηεζλή αλεζπρία πνπ πξνθαιεί ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ηειεπηαίσλ 

κελψλ ζηελ Δπξψπε, νη εθηηκήζεηο γηα ηελ online δηαθεκηζηηθή δαπάλε ηνλ ηειεπηαίν 

ρξφλν ζπλερίδνπλ ηε ζεηηθή ηνπο εηθφλα. Γχν κφιηο κήλεο κεηά ηελ έθζεζε ηεο IDC 

πνπ πξνέβιεπε αχμεζε ηεο ελ ιφγσ δαπάλεο θαηά 12,6% έσο ην ηέινο ηνπ 2010, ε 

ίδηα εηαηξεία αχμεζε ην πνζνζηφ ζην 19%, ζηα 31,5 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Απηή ε 

αλαζεψξεζε έξρεηαη σο ζπλέρεηα ζε κηα ζεηξά ηζρπξψλ επηδφζεσλ ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο, πνπ ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα ραξαθηεξηδφηαλ 

απφ ζηαζηκφηεηα. ε φηη αθνξά ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο, ε IDC πεξηκέλεη αχμεζε 

ηεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο ζηα θηλεηά ηειέθσλα, αληηζηνηρψληαο σζηφζν ζε ζρεηηθά 



24 
 

κηθξφ πνζνζηφ ζε ζρέζε κε άιινπο ηνκείο ηεο αγνξάο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα επφκελα 

ηέζζεξα ρξφληα. 

Οη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο θαη εηδηθφηεξα ε online δηαθήκηζε απνηεινχλ έλα λέν θαλάιη 

επηθνηλσλίαο πνπ αλαπηχζζεηαη ζηε δηεζλή, αιιά θαη ζηελ ειιεληθή δηαθεκηζηηθή 

αγνξά. Ζ δηαδξαζηηθφηεηα ηνπ ςεθηαθνχ κέζνπ θαη ε ζπλερήο επέθηαζε ηεο 

δηείζδπζήο ηνπ ζπληζηνχλ έλα ηζρπξφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζπγθξηηηθά κε ηα 

παξαδνζηαθά ΜΜΔ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά απνηεινχλ ειθπζηηθέο πξννπηηθέο γηα 

ηηο εηαηξείεο ηνπ εγρψξηνπ θιάδνπ, νη νπνίεο έηζη κπνξνχλ λα απαγθηζηξσζνχλ απφ 

ηα πξνβιήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ειιεληθή δηαθεκηζηηθή αγνξά (ηδηαίηεξα 

απμεκέλνο αληαγσληζκφο ηδίσο απφ πνιπεζληθέο, θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο θιπ) θαη 

λα αλαδεηήζνπλ κεγαιχηεξα πεξηζψξηα θεξδνθνξίαο.  

 

Tν Internet Advertising Bureau αλέθεξε φηη ε δηαθεκηζηηθή δαπάλε ζην κέζν 

απμήζεθε θαηά 7,5% ην πξψην ηέηαξην ηνπ έηνπο, ζηα 5,9 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζε ε αγνξά ην 2009, εθηηκήζεηο 

αλαθέξνπλ φηη ε πθηζηάκελε αλάπηπμε ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ζα ζπλερίζεη κε ηνπο 

ίδηνπο ξπζκνχο θαη γηα ην επφκελν δηάζηεκα. Χζηφζν, ζα εμαθνινπζήζεη ε κηθξή 

ζπκκεηνρή ηεο δηαθήκηζεο ζηα θηλεηά, γεγνλφο πνπ σζεί ηνπο αλαιπηέο λα 

αλαξσηεζνχλ θαηά πφζν ην θνκκάηη απηφ ηεο αγνξάο ζα θαηαζηεί επηθεξδέο ζε 

ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο. Ζ online display δηαθεκηζηηθή 

δαπάλε γηα ην 1ν κηζφ ηνπ 2009 έθηαζε ηα 24,5 εθαη. επξψ, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 

ηεο ηάμεο ηνπ 36% απφ ην αληίζηνηρν πεξζηλφ εμάκελν θαη δηαηεξψληαο ηε δπλακηθή 

ηεο κέζα ζηα ηειεπηαία 2 ρξφληα, ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία πνπ δηεμήγαγε ην 

Interactive Advertising Bureau Hellas ζε ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθά, 

ε αληίζηνηρε άλνδνο ηνπ 1νπ κηζνχ 2008 απφ ην 1ν κηζφ 2007 ήηαλ 38%. ε επίπεδν 

ηξηκήλσλ, ην 1ν ηξίκελν 2009 ζεκείσζε άλνδν 55% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν 

ηξίκελν ηνπ 2008 θαη ην 2ν ηξίκελν ηνπ 2009 ζεκείσζε άλνδν 28% ζε ζρέζε κε ην 

2ν ηξίκελν ηνπ 2008. 

 

ε επίπεδν θιάδσλ, 1νο θιάδνο ζε δαπάλε ήηαλ ν θιάδνο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ, απνξξνθψληαο ην 24% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο (6 εθαη. Δπξψ), ελψ 

αθνινπζνχλ ν θιάδνο ησλ Σειεπηθνηλσληψλ κε 18,5% ηεο δαπάλεο (4,5 εθαη. 

Δπξψ), ν θιάδνο ησλ Καηαλαισηηθψλ Πξντφλησλ κε 13,6% (3,3 εθαη. Δπξψ) θαη ν 

θιάδνο ηνπ Ληαλεκπνξίνπ κε 10,2% (2,5 εθαη. Δπξψ). ηελ 1ε πεληάδα εκθαλίδεηαη 

θαη ε δαπάλε απφ πνιηηηθή δηαθήκηζε (7,6% ή 2 εθαη. Δπξψ), σζνχκελε απφ ηηο 

Δπξσεθινγέο. 
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Γηάγξακκα 3.1.Α Γαπάλεο online δηαθήκηζεο. 

 

ήκεξα ε δηαθεκηζηηθή δαπάλε ζην Internet ζχκθσκα κε ην Internet Advertising 

Bureau, ππνινγίδεηαη φηη θηάλεη ζηα 100 εθαη. επξψ, φηαλ ε ζπλνιηθή δαπάλε ζηε 

ρψξα αλέξρεηαη, παξά ηελ πησηηθή ηάζε ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, ζηα 1,8-2 δηζ. επξψ. 

Σν κεξίδην ηεο on-line δηαθήκηζεο θπκαίλεηαη ζην 4-5% φηαλ ζην εμσηεξηθφ 

πξνζεγγίδεη ζε αξθεηέο ρψξεο (φπσο π.ρ. ζηε Γαλία) ην 25%. Δθηηκάηαη φηη ζα 

ζπγθιίλνπκε αξθεηά κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο κέζα ζηελ επφκελε δηεηία, 

ελψ δελ απνθιείεηαη ε δηαθεκηζηηθή δαπάλε ηνπ Γηαδηθηχνπ λα δηπιαζηαζηεί έσο ην 

2012, θηάλνληαο ζηα 200 εθαη. επξψ. Ζ ρψξα καο απνηειεί ηελ ηειεπηαία ρψξα πνπ 

επηβεβαηψλεη ηελ παλεπξσπατθή ηάζε γηα ζηαζεξή αχμεζε ηεο επέλδπζεο ζην 

Internet, ζε κηα πεξίνδν θξίζεο γηα ηε Γηαθήκηζε θαη ηελ Δπηθνηλσλία. 

Με ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ησλ δηαθεκίζεσλ απφ ηελ αλαδήηεζε θαη ηα θηλεηά 

ηειέθσλα θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεηάβαζε θνλδπιίσλ απφ ηα παξαδνζηαθά 

δηαθεκηζηηθά θαλάιηα, ην GroupM ηνπ νκίινπ WPP, αλέθεξε πξφζθαηα φηη ε δαπάλε 

ζηε δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε ζα απμεζεί 11% κέζα ζην 2010 θαη ζα αληηζηνηρεί πιένλ 

ζην 15% ηνπ ζπλνιηθνχ δηαθεκηζηηθνχ budget. Σα ζπκπεξάζκαηα απηά αλαθέξνληαη 

ζηελ λέα έθζεζε ηνπ GroupM, πνπ θαιχπηεη 36 ρψξεο θαη δείρλεη φηη ην κεξίδην ηεο 

ςεθηαθήο δηαθήκηζεο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηεο δηαθήκηζεο ζε φια ηα κέζα, 

απμήζεθε απφ 3,1% ην 2001, ζε 14,6% ην 2009. Γείρλεη επίζεο φηη ε δηαθήκηζε ζην 

Internet αλαπηχζζεηαη ζηαζεξά θάζε ρξφλν ζηηο Γπηηθέο ρψξεο, ηελ ψξα πνπ ε 
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δηαθεκηζηηθή δαπάλε ζηα παξαδνζηαθά κέζα εκθαλίδεηαη ζηάζηκε θαη πξφζθαηα 

θαζνδηθή. 

Σα έζνδα απφ ηηο online δηαθεκίζεηο ζηηο ΖΠΑ, εμαηξψληαο ηηο δηαθεκίζεηο ζηα θηλεηά 

ηειέθσλα, αλακέλεηαη λα θηάζνπλ ηα 34,4 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2014, απφ 

24,2 δηζεθαηνκκχξηα ην 2009, αλαθέξεη ε έθζεζε. Σελ ίδηα ψξα, νη εθεκεξίδεο ζα 

ζπλερίζνπλ λα βιέπνπλ ηα δηαθεκηζηηθά ηνπο έζνδα λα κεηψλνληαη. χκθσλα κε 

ζηνηρεία ηεο Έλσζεο Δθεκεξίδσλ ησλ ΖΠΑ, πνπ δεκνζηεχηεθαλ, ηα δηαθεκηζηηθά 

έζνδα ησλ εληχπσλ κεηψζεθαλ θαηά 28,6% ζηε δηάξθεηα ηνπ 2009, ζηα 24,82 

δηζεθαηνκκχξηα. Ζ Price waterhouse Coopers ππνινγίδεη φηη ην 2014 ηα έζνδα απηά 

ζα θηάζνπλ ηα 22,3 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζηηο ΖΠΑ. εκαληηθή αλάπηπμε 

αλακέλεηαη λα ζεκεησζεί θαη ζηηο δηαθεκίζεηο ζηηο θηλεηέο πιαηθφξκεο, εμαηηίαο ηεο 

αλαβάζκηζεο ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ θαη ηελ θπθινθνξία φιν θαη πεξηζζφηεξσλ 

έμππλσλ θηλεηψλ ζηελ αγνξά. ηηο ΖΠΑ, ε δηαθήκηζε ζηα θηλεηά αλακέλεηαη λα 

ηεηξαπιαζηαζηεί κέρξη ην 2014 θαη λα θηάζεη ηα 1,6 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. 

ηηο ΖΠΑ, ε ςεθηαθή δηαθήκηζε αλακέλεηαη λα ζεκεηψζεη αχμεζε 7% κέζα ζην 2010, 

δειαδή 24,4 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, απνζπψληαο κεξίδην 17% απφ ηε ζπλνιηθή 

δηαθεκηζηηθή δαπάλε. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αχμεζεο ζα νθείιεηαη ζηηο 

δηαθεκίζεηο απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη ην βίληεν, πνπ αλακέλεηαη λα 

ηζνζθειίζνπλ ηηο απψιεηεο ηεο παξαδνζηαθήο banner δηαθήκηζεο θαη ησλ ρνξεγηψλ. 

Σαπηφρξνλα, ε έθζεζε αλαθέξεη φηη κεγάιν κέξνο απηήο ηεο αλάπηπμεο ζηηο ΖΠΑ ζα 

ηξνθνδνηεζεί θαη απφ ηε κείσζε ηεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο ζηηο εθεκεξίδεο θαη ην 

ζχλνιν ησλ έληππσλ κέζσλ. 

Ζ WPP, κεηξηθή εηαηξεηψλ φπσο ε JWT, ε Grey, ε Ogilvy & Mather, ε GroupM, ε 

Kantar θαη ε TNS, πξνεηδνπνίεζε σζηφζν φηη ε αλάπηπμε δελ ζα είλαη νκνηνγελήο ζε 

φιεο ηηο πεξηθέξεηεο θαη ζα θηλεζεί κε δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 3.1.Α ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ ΣΑ ΜΔΣΡΖΗΜΑ ΜΔΑ 

Πεξηθέξεηα           Έηνο 

 

 2009 2010 (πξόβιεςε) 2011 (πξόβιεςε) 

Βφξεηα Ακεξηθή 158.716 157.106 161.232 

Μεηαβνιή (%) -7,1 -1,0 2,6 

Λαηηληθή Ακεξηθή 23.770 26.467 28.697 

Μεηαβνιή (%) 2,3 11,3 8,4 

Γπηηθή Δπξψπε 99.941 102.001 104.384 

Μεηαβνιή (%) -11,2 2,1 2,3 

Κεληξηθή & Αλαηνιηθή Δπξψπε 17.316 18.443 20.406 

Μεηαβνιή (%) -17,7 6,5 10,6 

Αζία/Δηξεληθφο 121.314 131.208 139.805 

Μεηαβνιή (%) -2,8 8,2 6,6 

Βφξεηα Αζία 48.361 54.901 59.441 

Μεηαβνιή (%) 4,4 13,5 8,3 

Ννηηναλαηνιηθή Αζία 11.339 13.436 15.220 

Μεηαβνιή (%) 9,3 18,5 13,3 

Μέζε Αλαηνιή & Αθξηθή 14.273 15.448 16.478 

Μεηαβνιή (%) 5,5 8,2 6,7 

Παγθνζκίσο 435.329 450.673 471.003 

Μεηαβνιή (%) -6,6 3,5 4,5 

 Πηγή: GroupM, ποζά ζε εκαη. δολάρια 
 

 

ζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλα ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ WPP, ν φκηινο είδε 

ζεκαληηθή αλάθακςε ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπ ηνπο 

πξψηνπο επηά κήλεο ηνπ 2010, κε ηνλ Ηνχιην λα απνηειεί ηνλ πην ζεηηθφ κήλα, θαζψο 

ζεκεηψζεθε αλάπηπμε 7%. 

 

3.2 Ο ΚΛΑΓΟ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

Κάκςε ηεο ηάμεο ηνπ 10% αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη ε αγνξά ηεο επηθνηλσλίαο θαη 

ην 2009, κε ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ εηαηξεηψλ ηνπ ρψξνπ λα παξνπζηάδεη 

κείσζε ησλ πσιήζεσλ ζε ζρέζε κε ην 2008, σο ζπλέπεηα ηεο χθεζεο πνπ άξρηζε 

λα γίλεηαη αηζζεηή ζηε ρψξα καο ήδε ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο πξνεγνχκελεο 

ρξνληάο. Ο θιάδνο ηεο επηθνηλσλίαο απνηειεί ζπλήζσο ηνλ πξψην απνδέθηε ησλ 

ζπλεπεηψλ ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο, αθνχ, γηα αξθεηνχο δηαθεκηδφκελνπο, ε 

πεξηθνπή ησλ δαπαλψλ επηθνηλσλίαο απνηειεί κηα γξήγνξε ιχζε πεξηνξηζκνχ ησλ 

«εμφδσλ». 
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Παξά ηαχηα, αθφκα θαη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ, ε θίλεζε απηή 

κεζνπξφζεζκα κεηψλεη ηηο πσιήζεηο ησλ δηαθεκηδνκέλσλ, πξνθαιψληαο 

ελδερνκέλσο κεγαιχηεξε δεκηά απφ απηή γηα ηελ νπνία «ζπζηάζηεθε». ηηο θαιέο 

πεξηφδνπο δηαθεκίδεζαη γηα ην «επηπιένλ» θαη ζηηο θαθέο γηα λα εμαζθαιίζεηο ην 

«απαξαίηεην», επηζήκαλαλ ζηε «Ν» ζηειέρε ηεο δηαθεκηζηηθήο αγνξάο. Πάλησο, 

αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηειηθή εηθφλα ηνπ θιάδνπ ηεο 

επηθνηλσλίαο, ζε φηη αθνξά ην 2009, παίδεη θαη ε ζεκαληηθή ζπγθξάηεζε ησλ 

δηαθεκηζηηθψλ δαπαλψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ε κείσζε ζηε δηαθεκηζηηθή δαπάλε ηνπ Γεκφζηνπ, ην 2009, 

έθηαζε ην 14,45%. 

Σα πξνβιήκαηα, πνπ αληηκεησπίδεη ηψξα ν θιάδνο ηεο επηθνηλσλίαο ζηε ρψξα καο, 

αληηκεηψπηζαλ, πξηλ απφ ιίγα ρξφληα, θαη νη αλεπηπγκέλεο δηαθεκηζηηθά αγνξέο, νη 

νπνίεο σζηφζν πιένλ δείρλνπλ ζαθή ζεκάδηα εμφδνπ απφ ηελ θξίζε. Σα ζηνηρεία γηα 

ηελ πνξεία ηεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα γηα ηελ επφκελε δηεηία, 

δείρλνπλ ζεηηθφ πξφζεκν θαη κάιηζηα ηαρχηεξα απφ φηη αξρηθά αλακελφηαλ. Ζ Zenith 

Optimedia αλαζεψξεζε ηηο πξνβιέςεηο ηεο πξνο ηα επάλσ, αλακέλνληαο αχμεζε 

ζηε δηαθεκηζηηθή δαπάλε ζε παγθφζκηα θιίκαθα 2,2% ην 2010, ελψ, γηα ην 2011 θαη 

ην 2012, αλακέλεη αχμεζε 4,1% θαη 5,3% αληίζηνηρα (www.naftemporiki.gr)  

 

3.3 ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ MARKETING ΚΑΗ Ζ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΚΡΗΖ 

ε αληίζεζε κε φηη ζπκβαίλεη ζην εμσηεξηθφ, ε ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο θαη θπξίσο ε ςπρνινγία πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζην θνηλφ θαη θαη‟ 

επέθηαζε ζηνπο δηαθεκηδνκέλνπο, ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα, αθήλνπλ κηθξά 

πεξηζψξηα γηα αηζηνδνμία ζε φηη αθνξά ην ηξέρνλ έηνο. πσο επηζήκαλαλ ζηε «Ν» 

ζηειέρε ηεο αγνξάο, ε θαηάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ξεπζηφηεηα θαη, 

βξαρππξφζεζκα, πνιιά ζα εμαξηεζνχλ απφ ην πνηεο ζα είλαη ηειηθά νη επηπηψζεηο 

πνπ ζα έρνπλ ζηελ θνηλσλία θαη ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ηα κέηξα πνπ 

ιακβάλνληαη. Μεζνπξφζεζκα, απφ ην 2011 θαη κεηά εθφζνλ έρνπλ απνδψζεη ηα 

κέηξα, αλακέλεηαη αλάπηπμε, ε νπνία ζα πξνβιεζεί θαη ζηνλ επξχηεξν θιάδν ηεο 

επηθνηλσλίαο (www.naftemporiki.gr). 

Σν ζχζηεκα ηνπ παξαδνζηαθνχ κάξθεηηλγθ πνπ μέθνβε ηνλ θαηαλαισηή απφ ηε 

δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη δηαλνκήο, παξεκβάιινληαο πνιιαπιά επίπεδα 

κεζαδφλησλ, θαη κεηαθπινχζε ην θφζηνο δηαθήκηζεο, πξνψζεζεο, δηαλνκήο ζηελ 
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ηειηθή ηηκή ηνπ πξντφληνο, φρη κφλν θαηαξξέεη αιιά απφ απηά ηα επίπεδα 

κεζαδφλησλ θαη εξγαδνκέλσλ δεκηνπξγεί ηηο κεγαιχηεξεο ζηξαηηέο αλέξγσλ. Δμαηηίαο 

ησλ ζεκαληηθψλ αιιαγψλ ζηα πιαίζηα ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο φπσο ε κείσζε ηεο 

θπζηθήο απφζηαζεο, ε ζρεηηθή έλλνηα ηνπ ρξφλνπ, ε παγθφζκηα νηθνλνκία, ε άξζε 

ησλ ειέγρσλ, ε παγθνζκηνπνίεζε, νη πξνζδνθίεο πειαηψλ, θαη ε λέα ηερλνινγία 

πιεξνθνξηψλ,  ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην κάξθεηηλγθ αζθείηαη αιιάδεη       

(http://el.wikipedia.org/wiki). 

Μηα βαζηθή κνληέξλα πξαγκαηηθφηεηα ζηνλ ρψξν ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη φηη νη 

επηρεηξήζεηο πξαγκαηηθά φιν θαη πεξηζζφηεξν εζηηάδνπλ ζηελ πξνζέιθπζε πειαηψλ, 

αλαπηχζζνπλ, θαη δηαηεξνχλ ηελ νξγάλσζή ηνπο, δεδνκέλνπ φηη ην κάξθεηηλγθ 

ζρέζεσλ έρεη εμειηρζεί ζε κεγάιν βαζκφ (Ford, D., 2002, Lindgreen A., et all, 2000). 

Ζ ζεσξία ιέεη είλαη φηη κπνξεί λα είλαη κέρξη θαη δέθα θνξέο αθξηβφηεξν λα θεξδεζεί 

κηα λέα ζρέζε απφ λα δηαηεξεζεί κηα ππάξρνπζα, θαη φηη ην θφζηνο απφ έλαλ λέν 

πειάηε ζην ίδην επίπεδν απνδνηηθφηεηαο φπσο έλαο ρακέλνο πειάηεο κπνξεί λα 

είλαη κέρξη δέθα έμη θνξέο πεξηζζφηεξν (Egan, 2001) 

ε πην ψξηκεο αγνξέο, νη δηαηεξεκέλνη πειάηεο, έρνπλ κηα δηαθνξεηηθή θαη 

ζεκαληηθφηεξε ζηξαηεγηθή αμία γηα ηελ εηαηξία. Ζ έκθαζε είλαη ηνπιάρηζηνλ ηφζν 

κεγάιε ζηε δηαηήξεζε ησλ ηξερφλησλ πειαηψλ θαη, επνκέλσο, ηε ζηέξεζε ησλ 

αληαγσληζηψλ απφ ην φθειφο ηνπο, φζν είλαη θαη ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ κε 

φιεο ηηο δαπάλεο ηεο απφθηεζεο πνπ ζπλεπάγνληαη (Coviello, N.E., et all, 2002). 

κσο ε πιένλ δνθηκή θαη ζπληξηπηηθή αιιαγή ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ ζα είλαη ε 

αιιαγή ηνπ κνληέινπ ηνπ. Γχν ππιψλεο ζα ραξαθηεξίζνπλ ηε λέα νξγάλσζε ηνπ 

εκπνξίνπ. Σν Internet (Γηαδηθηπαθφ) κάξθεηηλγθ θαη ην Γηθηπαθφ Μάξθεηηλγθ. Καη 

θπζηθά νη ιχζεηο πνπ ζα ζπλδπάδνπλ θαη ηα δχν ζα είλαη πην ηζρπξέο. Πνιιέο 

εηαηξείεο ηνπ παξαδνζηαθνχ εκπνξίνπ ήδε κειεηνχλ λα αλαπηχμνπλ ην δηθηπαθφ 

κάξθεηηλγθ ζαλ ελαιιαθηηθφ θαλάιη δηαλνκήο. 

Οη αλεμάξηεηνη επηρεηξεκαηίεο δηθηπαθνχ κάξθεηηλγθ ζα απνηειέζνπλ έλα δπλακηθφ 

θαλάιη δηαλνκήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Απιά ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ Γηθηπαθνχ 

Μάξθεηηλγθ. Γηαηί ην Γηθηπαθφ Μάξθεηηλγθ δελ είλαη απιά ν ηαρχηεξα 

αλαπηπζζφκελνο ηξφπνο (κέζν, θαλάιη) δηαλνκήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηνλ 

θφζκν, αιιά θαη ν κνλαδηθφο  πνπ απνηειεί επηρεηξεκαηηθή επθαηξία γηα φπνηνλ έρεη 

ηελ ζέιεζε θαη ηελ δέζκεπζε λα δεκηνπξγήζεη κηα δηθή ηνπ λένπ ηχπνπ επηρείξεζε. 

Μηα επηρείξεζε ρσξίο επηρεηξεκαηηθφ ξίζθν, θαη κε ειάρηζηα θφζηε μεθηλήκαηνο θαη 

ιεηηνπξγίαο (www.in.gr/δηαθήκηζεο). 
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Ζ Δπηρείξεζε Γηαδηθηπαθνχ Μάξθεηηλγθ απνηειεί κηα πην αμηφπηζηε ιχζε απφ ην 

franchising. Έρεη φια ηα πιενλεθηήκαηα πνπ γλσξίδνπκε ζηηο επηρεηξήζεηο 

franchising, ρσξίο ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ βαζηθά είλαη ην πςειφο θφζηνο απφθηεζεο 

ηεο άδεηαο, ε δηαξθήο πιεξσκή δηθαησκάησλ θαη ην πςειφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο. 

 

3.4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ  

Ζ εγρψξηα αγνξά ηνπ θιάδνπ ηεο δηαθήκηζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε δηαζπνξά 

θαζψο απνηειείηαη απφ κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ. ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ 

πεξηιακβάλνληαη δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο, εηαηξείεο αγνξάο θαη πξνγξακκαηηζκνχ 

ρψξνπ-ρξφλνπ (Media Specialists), εηαηξείεο εθκεηάιιεπζεο ππαίζξησλ κέζσλ 

δηαθήκηζεο (Outdoor) θαζψο θαη εηαηξείεο θηλεκαηνγξαθηθήο δηαθήκηζεο (Screen 

Advertising) (ICAP, θιαδηθή κειέηε γηα ηελ δηαθήκηζε 2009). Αθνινπζνχλ ηα βαζηθά 

ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο ηνπ θιάδνπ παξνπζηαδφκελα βάζε ηνπ ππνδείγκαηνο 

ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter θαζψο θαη ηεο αλάιπζεο PEST θαη SWOT. 

 

3.4.1 ΠΔΝΣΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΣΟΤ PORTER 
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Δίζνδνο Νέσλ Αληαγσληζηώλ 

Ζ είζνδνο κηαο λέαο δηαθεκηζηηθήο επηρείξεζεο ζηνλ θιάδν δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

ηδηαίηεξα δχζθνιε. Οη απαηηνχκελεο επελδχζεηο δελ είλαη πςειέο, ελψ θαη ην ηζρχνλ 

ζεζκηθφ πιαίζην δελ απνηειεί ηδηαίηεξα πςειφ εκπφδην γηα ηελ είζνδν λέσλ 

αληαγσληζηψλ ζηελ ελ ιφγσ αγνξά. Χζηφζν, γηα ηελ εδξαίσζε θαη αλάπηπμε κηαο 

δηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο είλαη ζεκαληηθή ε θαζηέξσζε ηεο θήκεο ηεο θαη ε αλάπηπμε 

ηνπ πειαηεηαθνχ ηεο δηθηχνπ, γεγνλφο ζην νπνίν ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ε έληαμε ή 

ζχλδεζή ηεο κε θάπνην απφ ηα δηεζλή δίθηπα θαη νκίινπο δηαθεκηζηηθψλ εηαηξεηψλ. 

 

Κίλδπλνη από Τπνθαηάζηαηα Πξντόληα ή Τπεξεζίεο 

Γεδνκέλεο ηεο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο παξάιιειεο έληαζεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ δηεζλψο, ε αλάγθε γηα άκεζε θαη νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε ησλ 

θαηαλαισηψλ έρεη θαηαζηήζεη ηηο δηαθεκηζηηθέο ππεξεζίεο αλαληηθαηάζηαην αγαζφ 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο. ηε ζχγρξνλε επνρή φιεο νη επηρεηξήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην 

αληηθείκελφ ηνπο, επηδεηνχλ ηε δηαθήκηζε σο κέζν ελδπλάκσζεο ηνπ νλφκαηφο ηνπο 

θαη αλαγλσξηζηκφηεηαο ησλ πξντφλησλ ηνπο, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεψλ 

ηνπο. Οη δηαθεκηζηηθέο ππεξεζίεο είλαη ν νπζηαζηηθφηεξνο δίαπινο επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ πξνκεζεπηψλ θαη αγνξαζηψλ, γεγνλφο πνπ ηηο θάλεη αλαληηθαηάζηαηεο. 

 

Γηαπξαγκαηεπηηθή Γύλακε Πξνκεζεπηώλ 

ηνλ ηνκέα ησλ δηαθεκηζηηθψλ ππεξεζηψλ σο πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (ΜΜΔ), ηα νπνία παξέρνπλ ηνλ θαηάιιειν ρψξν θαη 

ρξφλν πνπ θηινμελεί ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα. ην πιαίζην ηεο αγνξάο ρψξνπ θαη 

ρξφλνπ απφ ηηο δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ νινθιεξσκέλεο 

δηαθεκηζηηθέο ππεξεζίεο, αιιά θαη ησλ media shop, ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ 

ΜΜΔ είλαη θπξίσο αλάινγε κε ηελ εκβέιεηα θαη ηε δεκνηηθφηεηα ηνπ θάζε κέζνπ. 

Παξ' φια απηά, ηα έζνδα απφ ηηο δηαθεκίζεηο πνπ θηινμελνχλ ηα ηδησηηθά ΜΜΔ 

απνηεινχλ ηελ νπζηαζηηθή πεγή πφξσλ πνπ εμαζθαιίδεη ηε βησζηκφηεηά ηνπο, κε 

απνηέιεζκα νη εθπηψζεηο πνπ παξέρνπλ ζηηο δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο λα είλαη πνιχ 

ζεκαληηθέο. Δπίζεο, πξνκεζεπηέο ησλ δηαθεκηζηηθψλ εηαηξεηψλ απνηεινχλ, αλάινγα 

κε ην θάζε δηαθεκηζηηθφ project, νη εηαηξείεο θηλεκαηνγξάθεζεο, νη εθηππσηηθέο 
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επηρεηξήζεηο θ.ιπ., φπνπ ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ δηαθεκηζηηθψλ εηαηξεηψλ, 

ζχκθσλα κε πεγέο ηεο αγνξάο, είλαη πςειή. 

 

Γηαπξαγκαηεπηηθή Γύλακε Αγνξαζηώλ 

Αγνξαζηέο ησλ δηαθεκηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ απνηεινχλ φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ 

επηζπκνχλ λα δηαθεκίζνπλ ηα πξντφληα ηνπο. Ο αληαγσληζκφο πνπ επηθξαηεί κεηαμχ 

ησλ δηαθεκηζηηθψλ εηαηξεηψλ, θαζψο ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζέιθπζε κεγάισλ πειαηψλ 

(κε πςεινχο πξνυπνινγηζκνχο δηαθήκηζεο), νη νπνίνη ζέηνπλ απζηεξά θξηηήξηα 

επηινγήο θαη αμηνιφγεζεο, είρε σο απνηέιεζκα ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ 

ζεκαληηθψλ πειαηψλ λα εληζρπζεί αηζζεηά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απηφ δηθαηνινγείηαη 

αλ ιεθζεί ππφςε ν βαζκφο εμάξηεζεο ηεο δηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο απφ ηνλ πειάηε 

ηεο, ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα πνιπεζληθνχο νκίινπο κε εθηεηακέλε δηεζλή 

παξνπζία. πρλφ είλαη ην θαηλφκελν αλαπξνζαξκνγήο φιεο ηεο δνκήο ηεο 

επηρείξεζεο (πξνζσπηθφ, πνξεία εξγαζηψλ θ.ιπ.) ζε πεξίπησζε απψιεηαο θάπνηνπ 

πνιχ ζεκαληηθνχ πειάηε. 

 

Αληαγσληζκόο κεηαμύ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Κιάδνπ 

Ζ ειιεληθή δηαθεκηζηηθή αγνξά είλαη κηα απαηηεηηθή θαη αληαγσληζηηθή αγνξά, ε 

νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειφ δείθηε ζπγθέληξσζεο. ην πιαίζην ηνπ 

αληαγσληζκνχ απηνχ νη δηαθεκηζηηθέο επηρεηξήζεηο εζηηάδνπλ ζηελ παξνρή ελφο 

επξχηεξνπ θάζκαηνο ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθνχ θαη ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα. 

Γεκηνπξγείηαη αλαπφθεπθηα ε αλάγθε γηα πξνηάζεηο νινθιεξσκέλεο επηθνηλσλίαο. 

Πνιιέο δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο ζέινληαο λα δηαηεξήζνπλ θαη λα πξνζειθχζνπλ 

λένπο πειάηεο επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζε ρψξνπο «above» θαη «below 

the line» ή ζπλεξγάδνληαη κε ζπγγελείο εηαηξείεο, ψζηε λα έρνπλ ηνλ απφιπην έιεγρν 

ηνπ απνηειέζκαηνο γηα ηνλ εθάζηνηε πειάηε. Ζ ειιεληθή δηαθεκηζηηθή αγνξά 

γλψξηζε ζεκαληηθέο αλαθαηαηάμεηο ηδηαίηεξα ηε δεθαεηία ηνπ 1990, κε ηελ είζνδν ησλ 

πνιπεζληθψλ δηαθεκηζηηθψλ δηθηχσλ. Με ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ πνιπεζληθψλ 

δηθηχσλ ζηελ εγρψξηα αγνξά άιιαμαλ ηα δεδνκέλα ζηνλ θιάδν ηεο δηαθήκηζεο, κε 

απνηέιεζκα νη ειιεληθέο δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο λα νδεγεζνχλ ζε ζπκκαρίεο κε 

ζθνπφ λα εληαρζνχλ ζε θάπνην πνιπεζληθφ δίθηπν. Δπηπιένλ, έληνλν ήηαλ ην 

θαηλφκελν ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ κεηαμχ ησλ δηαθεκηζηηθψλ εηαηξεηψλ, κε 
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ζθνπφ ηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ αγνξά θαη ηελ πξνζέιθπζε 

ησλ κεγάισλ δηαθεκηδνκέλσλ. 

 

3.4.2 PEST ANALYSIS 

 

Political 

Σν θφζηνο ηεο δηαθήκηζεο ζηε ρψξα καο επηβαξχλεηαη ζεκαληηθά απφ θφξνπο θαη 

ηέιε. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζπλερή πξνζπάζεηα γηα πεξηθνπή ησλ εμφδσλ 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, θαηλφκελν πνπ νξηζκέλεο θνξέο κπνξεί λα απνβεί 

ζε βάξνο ηεο πνηφηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο. Ο θιάδνο ηεο δηαθήκηζεο πξάγκαηη 

απνηειεί θιάδν «πςειήο επηθηλδπλφηεηαο», απηφ φκσο αθνξά θαηά βάζε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θξάηνπο απέλαληη ζηνλ θιάδν θαη φρη ηνπ θιάδνπ απέλαληη ζην 

θξάηνο. Ο θιάδνο εδψ θαη ρξφληα ππεξθνξνινγείηαη αθνχ εθηφο απφ ηηο θαλνληθέο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ, ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη απφ ηα δηθά ηνπ έζνδα έλαλ 

θφξν ππέξ ηξίησλ κεγαιχηεξν αθφκα θαη απφ ην ΦΠΑ, ην γλσζηφ ζε φινπο 

αγγειηφζεκν, ακθηβφινπ λνκηκφηεηαο απφ πιεπξάο επξσπατθήο λνκνζεζίαο. Δπίζεο 

ν θιάδνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη, ηφζν ζε ζρέζε κε ην αγγειηφζεκν, φζν θαη ζε 

φηη αθνξά ηηο εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, πξφζζεηεο 

δηαδηθαζίεο γξαθεηνθξαηηθνχ ηχπνπ, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη επηβαξχλζεηο ζην 

θφζηνο, κε απνθνξχθσκα ηε γξαθεηνθξαηία πνπ αθνξά ηε λνκνζεζία ηνπ βαζηθνχ 

κεηφρνπ, ε νπνία είλαη κελ πιένλ αλελεξγή ζε ζρέζε κε ηελ νπζία ηεο.  

Ζ νηθνλνκηθή επηζηήκε έρεη απνδείμεη φηη θάζε λένο θφξνο πνπ εηζπξάηηεηαη απφ ην 

θξάηνο πιεξψλεηαη ηφζν απφ απηφλ πνπ αγνξάδεη ην πξντφλ ην νπνίν θνξνινγείηαη, 

φζν θαη απφ εθείλνλ πνπ ην παξάγεη. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ Σειενπηηθή 

Γηαθήκηζε, ε νπνία θνξνινγείηαη θαη πάιη ζαλ λα είλαη είδνο πνιπηειείαο. Ζ 

θνξνινγηθή επηβάξπλζε ηεο Σειενπηηθήο Γηαθήκηζεο  κε ηελ εθ λένπ επηβνιή ηνπ 20 

θηάλεη αλ δελ μεπεξλά ην 60%. 

Δπηπιένλ, ζεκαληηθά πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχληαη θαη απφ ην λνκηθφ πιαίζην. Οη 

ζπρλέο κεηαβνιέο ηεο λνκνζεζίαο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε δηαξθή αλάγθε 

πξνζαξκνγήο ζε λέα κέηξα, πεξηνξηζκνχο ή απαγνξεχζεηο. Οη λνκνζεηηθέο απηέο 

ξπζκίζεηο αθνξνχλ απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη πιένλ θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν 

θαη ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο επξσπατθέο αγνξέο. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη εληαηηθνπνηεζεί 
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ε πξνζπάζεηα απηνξξχζκηζεο ηεο αγνξάο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ δηαθεκηζηηθψλ εηαηξεηψλ θαη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ δηαθεκηδφκελσλ. 

πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη ε πξνζπάζεηα ξχζκηζεο ζεκάησλ κέζσ αξκφδησλ 

επηηξνπψλ θαη ζεζκηθψλ νξγάλσλ, κε δηαδηθαζίεο γξήγνξεο, αλέμνδεο θαη 

απνηειεζκαηηθέο (www.mnec.gr). 

Γλψζηεο πάλησο, ηεο δηαθεκηζηηθήο αγνξάο ππνζηεξίδνπλ φηη ζηνλ ηνκέα ηεο 

ππαίζξηαο δηαθήκηζεο επηθξαηεί ράνο. Οη δηαθεκηδφκελνη ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

εηαηξείεο “outdoor advertising” ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ηνπο λφκηκνπο ρψξνπο, ελψ ε 

εγρψξηα δαπάλε γηα ππαίζξηα δηαθήκηζε δελ γλσζηνπνηείηαη.  Ζ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

πξνβιέπεη πξφζηηκα απφ 30.000 έσο 50.000 επξψ αλά εμάκελν, ελψ φζνη θέξνπλ 

επζχλε δηψθνληαη κε θπιάθηζε κέρξη θαη ελφο έηνπο. 

Απέζπξε ε θπβέξλεζε έλα άξζξν πνπ δηαζθάιηδε ζηνπο εξγαδφκελνπο αζθάιηζε, 

ζην ειιεληθφ Γεκφζην έζνδν θαη ζηα Σακεία ηνπ Σχπνπ ηνλ βαζηθφ ηνπο πφξν. 

Πξφθεηηαη γηα δηάηαμε, πνπ θαιχπηεη ηελ αζθάιηζε ησλ εξγαδφκελσλ ζην Γηαδίθηπν 

θαη ηελ ηηκνιφγεζε θαη άξα ηε θνξνιφγεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ θεξδψλ ησλ 

δηαθεκηζηψλ θαη ησλ ΜΜΔ. Σν άξζξν 67 νξίδεη: 

α) ηελ αζθάιηζε ησλ εξγαδφκελσλ ζε ηζηνζειίδα ή πχιε ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ 

δηαηεξνχλ εθεκεξίδεο, ηειενπηηθνί, ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί, πεξηνδηθά θαη web 

ηειενξάζεηο ή ξαδηφθσλα, θαη 

 β) ηελ είζπξαμε αγγειηνζήκνπ θαη θπζηθά ΦΠΑ, απφ ηε δηαθήκηζε πνπ εκθαλίδεηαη 

ζε απηά. 

ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε, έζεζε ζηηο 9/8/2010 ην ππνπξγείν Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ην ζρέδην λφκνπ "Υνξήγεζε εληζρχζεσλ ζε 

ηδησηηθέο επελδχζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο 

θαη ηελ πεξηθεξεηαθή ζχγθιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

Ο Νένο Αλαπηπμηαθφο Νφκνο δίλεη έκθαζε ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

επελδχζεσλ, πξνσζψληαο έλα λέν επηρεηξεκαηηθφ πξφηππν, ην νπνίν βαζίδεηαη: 

 ηελ αληαγσληζηηθφηεηα. 

 ηελ πνηφηεηα. 

 ηελ εμσζηξέθεηα. 

 ηελ θαηλνηνκία. 

 ηελ παξαγσγηθή αλαδηάξζξσζε. 

 ηελ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα. 
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Σα πνζνζηά επηρνξήγεζεο θπκαίλνληαη απφ 15% έσο 50%, αλάινγα κε ηελ 

γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο επέλδπζεο θαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. Ο ειάρηζηνο 

επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο είλαη 1.000.000 επξψ γηα κεγάιεο επηρεηξήζεηο, 500.000 

επξψ γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο, 300.000 επξψ γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη 200.000 

επξψ γηα πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο. 

 

Economic 

Απηή ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ μέζπαζε, δελ είλαη κηα ζπλεζηζκέλε Σξαπεδηθή ή 

Υξεκαηηζηεξηαθή θξίζε. Δίλαη κηα δνκηθή θξίζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ 

παξαδνζηαθνχ εκπνξίνπ, ησλ παξαδνζηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ηνπ παξαδνζηαθνχ 

ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο. Δίλαη κηα θξίζε πνπ ακθηζβεηεί ηηο παξαδνζηαθέο δνκέο 

φιεο ηεο κεηαβηνκεραληθήο επνρήο. Μηα θξίζε πνπ θηάλεη ζηνλ ππξήλα ηεο ίδηαο ηεο 

αλζξψπηλεο ζπλζήθεο, ακθηζβεηψληαο έλλνηεο πνπ ήζαλ ηα ζεκέιηα. Ζ Γχλακε ηνπ 

brand (δειαδή ηεο κάξθαο) ζπλψλπκε κε ηεξάζηηαο αμίαο εκπνξηθά ζήκαηα θαη 

παγθφζκηαο εκβέιεηαο επηρεηξήζεηο, θαηέξξεπζε.  

Ζ θαηάξξεπζε δηεζλψλ ηξαπεδηθψλ, αζθαιηζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ «θνινζζψλ» 

ππαγνξεχεη ηελ αλάγθε αλαζεψξεζεο πνιιψλ «δνγκάησλ» θαη νπζηαζηηθήο θξηηηθήο 

ησλ πνιηηηθψλ marketing, νη νπνίεο αθνινπζήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα κε 

θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο γηα έλα πνιχ κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ, πξέπεη λα γίλεη 

πην επέιηθην εμαζθαιίδνληαο ηαρεία αλάπηπμε ζε πεξηφδνπο αλφδνπ ηνπ 

Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Πξντφληνο θαη ελίζρπζε ηεο θαζαξήο ζέζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

αιιά θαη άκεζε πξνζαξκνγή ζε πεξηφδνπο πξφβιεςεο θαζνδηθήο πνξείαο ησλ 

αγνξψλ θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Διιεληθή πξσηηά ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο απμήζεηο ηηκψλ ζε 10 θαηεγνξίεο 

πξντφλησλ θαη βεβαίσο ζηνλ πιεζσξηζκφ ηνλ Ηνχλην δηαπηζηψλεη κε βάζε ζηνηρεία 

πνπ παξνπζίαζε ην Διιεληθφ Κέληξν Καηαλαισηψλ. Ζ ιίζηα κε ηα πξντφληα ζηα 

νπνία ε Διιάδα νδεγεί ηελ θνχξζα ησλ ηηκψλ ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν δελ 

πεξηιακβάλεη κφλν ηα αλακελφκελα, δειαδή ηα θαχζηκα, ηηο κεηαθνξέο, ηα ηζηγάξα 

θαη ηα πνηά, φπνπ θαζνξηζηηθφ ξφιν έπαημαλ νη απμήζεηο ησλ εηδηθψλ θφξσλ 

θαηαλάισζεο. Πεξηιακβάλεη θαη άιια πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζηα νπνία θαλνληθά ζα 

έπξεπε ιφγσ θξίζεο θαη κείσζεο ηεο δήηεζεο λα ζεκεηψλεηαη κείσζε ηηκψλ. 

Αληίζεηα, ζεκεηψζεθε αχμεζε θαη κάιηζηα ε κεγαιχηεξε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Δλδεηθηηθά, ζηα είδε έλδπζεο ε αχμεζε είλαη 2,5% έλαληη 0,3% ζηελ επξσδψλε, ζηε 

δάραξε, ην κέιη θαη ηα δαραξψδε πξντφληα είλαη 2,4% έλαληη κείσζεο θαηά 0,3% ζηελ 
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επξσδψλε, ελψ ζηηο θαθεηέξηεο θαη ηα μελνδνρεία είλαη 3,6% έλαληη 1,2% ζηελ 

επξσδψλε. Με άιια ιφγηα, εδψ ε αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ πέξαζε θαη κάιηζηα 

«εληζρπκέλε» ζηελ ηειηθή ηηκή (www.tovima.gr). 

Ζ ηξφηθα αλεζπρεί γηα ην γεγνλφο, γηαηί ε αχμεζε ηηκψλ ζεκαίλεη κείσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ αληίζηνηρσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη άξα 

αληηζηξαηεχεηαη ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, πνπ είλαη θξίζηκε θαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ πξνβιήκαηνο. Σν πάγσκα ησλ απμήζεσλ, ε 

ζπξξίθλσζε ησλ απνδνρψλ, ε αλεξγία θαη ε χθεζε ήηαλ αλαπφθεπθην λα 

νδεγήζνπλ ζε θαζίδεζε ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε. Φέηνο εθηηκάηαη φηη ζα κεησζεί 

3,5% θαη ην 2011 4,5%. Τπεξαηζηφδνμν εκθαλίδεηαη ην νηθνλνκηθφ επηηειείν, θαζψο 

πξνβιέπεη πιεζσξηζκφ 4,6% θέηνο φηαλ έρεη ήδε θηάζεη ζην 5,5% απφ ηνλ 

Αχγνπζην. ην 7% ή ζηα 16,28 δηζ. επξψ θηινδνμεί λα κεηψζεη ην έιιεηκκα ην 2011 ε 

θπβέξλεζε, απφ 7,6% πνπ πξνέβιεπε αξρηθά ην Μλεκφλην. Φέηνο ην έιιεηκκα 

ππνινγίδεηαη ζην 7,8%, ελψ επίθεηηαη αλαζεψξεζε ηνπ ειιείκκαηνο γηα ην 2009 ζην 

15,1% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη αξρηθήο εθηίκεζεο γηα 13,6%.1 (www.mnec.gr). 

Χζηφζν, ην ππνπξγείν Οηθνλνκίαο επαλέιαβε φηη ε θχξηα αηηία ηνπ πιεζσξηζκνχ 

είλαη νη απμήζεηο θφξσλ. χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ, ν πιεζσξηζκφο ρσξίο ηηο 

απμήζεηο ησλ θφξσλ παξνπζηάδεη θαζνδηθή πνξεία. πγθεθξηκέλα, απφ 1,93% πνπ 

ζα ήηαλ (αλ δελ είραλ απμεζεί νη θφξνη) ηνλ Ηαλνπάξην, ζα είρε ππνρσξήζεη ζην 

1,92% ηνλ Φεβξνπάξην, ζην 1,65% ηνλ Μάξηην, ζην 1,46% ηνλ Απξίιην, ζην 1,34% 

ηνλ Μάην θαη ζην 1,19% ηνλ Ηνχλην. Τπελζπκίδεηαη φηη ηνλ Ηνχλην ν πιεζσξηζκφο ήηαλ 

5,2%. 

Σελ αλάγθε δηφξζσζεο ησλ αληζνηήησλ νη νπνίεο παξνπζίαζαλ επηδείλσζε ιφγσ 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θπξίσο ζηηο ρψξεο κε πςειφ δεκφζην ρξένο, πςειφ 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα θαη έιιεηκκα αληαγσληζηηθφηεηαο επηζεκαίλεη κεηαμχ άιισλ 

ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηελ ηξηκεληαία έθζεζή ηεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο 

επξσδψλεο, πνπ δφζεθε ζηε δεκνζηφηεηα ζηηο Βξπμέιιεο. Δηδηθφηεξα, γηα ηελ 

Διιάδα, ε Δπηηξνπή αλαθέξεη φηη ε ρψξα καο αλήθεη ζε εηδηθή θαηεγνξία θαζψο 

ζπλδπάδεη πςειέο θαη ρξφληεο δεκνζηνλνκηθέο αληζνξξνπίεο θαη παξαηεηακέλεο 

απψιεηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Ζ Δπηηξνπή ζεκεηψλεη παξάιιεια φηη «ε πξφζθαηε 

εκπεηξία ηεο Ηξιαλδίαο θαη ηεο Διιάδαο απνδεηθλχνπλ φηη απνθαζηζηηθή δξάζε ζηνλ 

ηνκέα ησλ κηζζψλ ηνπ δεκνζίνπ δηεπθνιχλεη ηε ζπλνιηθή πξνζαξκνγή γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα» (www.isotimia.gr). 
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Πξνβιέςεηο 

Μείσζε ηνπ ΑΔΠ ηεο Διιάδαο θαηά 3,7% θέηνο θαη 2,5% ην 2011 πξνβιέπεη ε 

εμακεληαία έθζεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο 

(ΟΟΑ) γηα ηελ πνξεία ησλ νηθνλνκηψλ ησλ ρσξψλ-κειψλ ηνπ, ε νπνία δφζεθε ζηε 

δεκνζηφηεηα. Σν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα πξνβιέπεηαη φηη ζα ππνρσξήζεη ζεκαληηθά 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 8,1% ηνπ ΑΔΠ θέηνο θαη πεξαηηέξσ ζην 7,1% ην 2011 απφ 

13,5% ην 2009. Ζ έθζεζε ηνλίδεη φηη ε βαζηά θαη δηαηεξήζηκε δεκνζηνλνκηθή 

εμπγίαλζε θαζψο θαη νη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο είλαη "θιεηδηά" γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. εκεηψλεη, επίζεο, φηη 

ε ζπκθσλία ζηηο αξρέο Μαΐνπ ηεο Διιάδαο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηελ 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν αχμεζαλ ηελ 

αμηνπηζηία ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ζα πξέπεη λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο δαλεηζκνχ ηεο ρψξαο θαη ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. 

(www.economist.com). 

Απμήζεθε ζην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2010 ν ξπζκφο ζπξξίθλσζεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, πξνζεγγίδνληαο ην 3,5% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη 2,5% ην πξψην ηξίκελν. Ζ 

κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απμαλφκελε αλεξγία 

αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ζε απνθιηκάθσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ. Γηα ην 2010 

πξνβιέπεηαη πιεζσξηζκφο 3% θαη γηα ην επφκελν έηνο 0,3%. εκεηψλεηαη πσο ε 

επίδνζε ηνπ α' ηξηκήλνπ (-2,5%) ήηαλ κηθξφηεξε ηνπ αλακελφκελνπ, σζηφζν ε 

κεγάιε πηψζε ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ, ε ππνρψξεζε ηεο ηδησηηθήο 

θαηαλάισζεο, ε αξγή πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη νη 

θαζπζηεξεκέλεο εηζπξάμεηο απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, επέδξαζαλ αξλεηηθά ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ (www.nautemporiki.gr). 

ζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ην ΓΝΣ 

επαλέιαβε ηελ θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπνληαη θαη εληφο ηνπ κλεκνλίνπ. Δηδηθφηεξα, ν 

δηεζλήο νξγαληζκφο πξνβιέπεη ζπξξίθλσζε ηνπ ειιεληθνχ ΑΔΠ θαηά 4% ην 2010 θαη 

2,6% ην 2011, κε επηζηξνθή ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο απφ ην 2012 θαη κεηά. 

ην κέησπν ησλ ηηκψλ, ην ΓΝΣ πξνβιέπεη πιεζσξηζκφ 4,6% γηα ην 2010 θαη 2,2% 

γηα ην 2011, ελψ φζνλ αθνξά ηελ αλεξγία, εθηηκά φηη απηή ζα δηακνξθσζεί ζην 

11,8% θέηνο θαη ζα αλέιζεη ζην 14,6% ην επφκελν έηνο. Σέινο, φζνλ αθνξά ζην 

έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Διιάδαο, ν δηεζλήο νξγαληζκφο 

πξνβιέπεη φηη απηφ ζα ππνρσξήζεη ειαθξψο ζην 10,2% ηνπ ΑΔΠ, θέηνο απφ 11,2% 

πέξζη, κε πξννπηηθή πεξαηηέξσ κείσζήο ηνπ ζην 7,7% ην 2011 θαη 4% ην 2015. Σν 
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έιιεηκκα θαη ην ρξένο ησλ ειιεληθψλ δεκνζηνλνκηθψλ απμάλεηαη θαη πξνβιέπεηαη λα 

θηάζεη ζε αλεζπρεηηθά επίπεδα. Σν ΑΔΠ παξνπζίαζε κείσζε θαηά ην πξψην ηξίκελν 

ηεο ρξνληάο θαη αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη απηήλ ηελ πνξεία, ελψ έληνλν 

πξνβιεκαηηζκφ πξνθαινχλ ηα άδεηα ηακεία ηνπ θξάηνπο. 

 

Social 

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο ηεο νηθνλνκίαο είλαη ε αχμεζε ηεο 

αλεξγίαο ε νπνία έρεη θηάζεη ζε δηςήθην αξηζκφ, ελψ αλάκεζα ζηνπο λένπο ην 

πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ αλέξρεηαη ζην 25%. ηνηρεία ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ δείρλνπλ 

ηελ χπαξμε κηαο δηαξζξσηηθήο αδπλακίαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο λα δεκηνπξγήζεη 

λέεο ζέζεηο εξγαζίαο εληείλνληαο ηελ αλεζπρία γηα ην θαηλφκελν. Απφ 9,5% ην 2009, 

έλα ρξφλν πξηλ δηαπηζησζεί ε θξίζε ζηελ Διιάδα, απμάλεηαη ζην 12,1% θέηνο, ζην 

14,5% ηνπ ρξφλνπ θαη ζην 15% ην 2012. Πνπ ζεκαίλεη πσο ζηελ πξψηε ηξηεηία ηεο 

θξίζεο, ηνπ Μλεκνλίνπ θαη ηεο ηξφηθαο, ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ ζα απμεζεί θαηά 

πεξίπνπ 276.157, κε απνθνξχθσκα ην 2012 πνπ ζα θηάζεη ηνπο 753.154. 

Απνθαιππηηθφ είλαη φηη ε απαζρφιεζε πνπ εκθάληδε κείσζε 1,2% ην 2009, θέηνο 

εθηηκάηαη φηη ζα κεησζεί 2,6%, ηνπ ρξφλνπ 3% θαη ην 2012 0,4%. Σν 2013 βιέπνπλ 

αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαηά 0,8% (in.gr oikonomia). 

Οη εξεπλεηέο ηνπ ΗΝΔ εθηηκνχλ φηη ζα ππάξμεη πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ απνιχζεσλ εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηνπ πνζνχ ησλ απνδεκηψζεσλ, πνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα αλαδηαξζξψζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο. χκθσλα κε 

ηα ζηνηρεία ηνπ ΗΝΔ θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2010 ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο 

ρψξαο ππνινγίδεηαη ζε 5.012.392, απφ ηα νπνία 4.425.625 είλαη απαζρνινχκελνη, 

568.767 είλαη άλεξγνη, ελψ ην πνζνζηφ αλεξγίαο εκθαλίδεη αχμεζε θαηά 2,4 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο έλαληη ηνπ 2009 (11,7% έλαληη 9,3%). Οη απαζρνινχκελνη 

αλαινγνχλ ζην 61,2% ηνπ παξαγσγηθνχ πιεζπζκνχ. Ζ απαζρφιεζε ησλ λέσλ κέρξη 

29 εηψλ αλέξρεηαη ζε 756.100 θαη αλαινγεί ζην 17,1% ησλ απαζρνινπκέλσλ. 

Ζ απφθαζε ηνπ Δπξσδηθαζηεξίνπ πνπ έγηλε λφκνο ηνπ θξάηνπο κε ην λέν 

Αζθαιηζηηθφ, εμηζψλεη ηα φξηα ειηθίαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ κε απνηέιεζκα ηελ 

αχμεζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο ησλ γπλαηθψλ απφ 5 κέρξη 15 ρξφληα. Ζ 

απφθαζε απηή αλαηξέπεη ηνλ δεκφζην-θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ζην Γεκφζην. Σν 2011 πξννησλίδεηαη εμαηξεηηθά δχζθνιε ρξνληά γηα 

φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο, νη νπνίνη ζα ζπλερίζνπλ λα δνπλ κε ηνλ θφβν ηεο 

αλεξγίαο. Πεξηζζφηεξνη απφ 270.000 εξγαδφκελνη ππνινγίδεηαη φηη ζα ράζνπλ ηε 
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δνπιεηά ηνπο ηελ ηξηεηία 2010-2012 ηνπ Μλεκνλίνπ. Οη κεγάινη ρακέλνη ηεο δηεηίαο 

2010-2011 είλαη νη ζπληαμηνχρνη θαη νη εξγαδφκελνη ζην Γεκφζην, θαζψο είδαλ ηηο 

απνδνρέο ηνπο λα κεηψλνληαη δξακαηηθά (κεδεληθέο απμήζεηο, θαηάξγεζε δψξσλ θαη 

επηδφκαηνο αδείαο, πεξηθνπή επηδνκάησλ). Κη έρνπλ αθφκε κπξνζηά ηνπο ην Δληαίν 

Μηζζνιφγην πνπ ζα θέξεη λέεο κεηψζεηο απνδνρψλ κε ηελ ελζσκάησζε ησλ 

επηδνκάησλ ζην βαζηθφ κηζζφ. Δπίζεο, ζηα 810 εθαη. επξψ πνπ θφπεθαλ απφ ηηο 

απνδνρέο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ ην ηξέρνλ έηνο, ην 2011 

ζα πξνζηεζνχλ άιια 1,25 δηζ. επξψ (www.mnec.gr). 

χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, ν πιεζσξηζκφο ηεο επξσδψλεο έρεη 

ππεξδηπιαζηαζηεί θαη ε αθξίβεηα απνηειεί πιένλ έλα κείδνλ θνηλσληθφ πξφβιεκα γηα 

φιεο ηηο ρψξεο. Οη ψκνη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ λνηθνθπξηψλ βξίζθνληαη 

ππφ ην βάξνο ηεο ππάξρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Διιείκκαηα, ρξεκαηηζηήξην θαη 

ιηαλεκπφξην είλαη κεξηθνί απφ ηνπο ηνκείο πνπ ρηππά ην παγθφζκην αιαινχκ, ελψ 

αθφκα δελ έρεη δηαπηζησζεί ε πξαγκαηηθή δηάζηαζε ηεο θξίζεο, φπσο ππνζηεξίδνπλ 

θαη νη αλαιπηέο. Οη ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έπεζαλ ζην κηζφ. Ζ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε έθηαζε ζηελ "θαξδηά" ηεο Δπξψπεο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί θινλίδνληαη.  

Ζ πξφζθαηε θξίζε αλέδεημε ηηο αδπλακίεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη 

θάηη πεξηζζφηεξν, ηνλ ηξφπν ηεο εληαίαο θαη ηαπηφρξνλεο αληίδξαζεο ησλ 

θαηαλαισηψλ φηαλ βξίζθνληαη κπξνζηά ζηνλ θίλδπλν κε νκαιήο απνπιεξσκήο ησλ 

ρξεψλ ηνπο: Οη θαηαλαισηέο ζηακαηνχλ άκεζα ηηο αγνξέο «επψλπκσλ» αιιά θαη 

δηαξθψλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ, φπσο είλαη ηα ζπίηηα, ηα απηνθίλεηα, νη νηθηαθέο 

ζπζθεπέο θιπ. Χζηφζν, δηαηεξνχλ ζρεδφλ ακεηάβιεηεο ηηο δαπάλεο πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ ηνπο αλαγθψλ. Οη θαηαλαισηέο ζε πεξηφδνπο 

θξίζεο απνθηνχλ «θαηαλαισηηθή ζπλείδεζε». 

Σα αιιεπάιιεια κελχκαηα πξνζθνξψλ απφ παληνχ απνδηνξγαλψλνπλ ηνπο 

πειάηεο νη νπνίνη δελ μέξνπλ ηη λα δηαιέμνπλ. Σν internet δηακνξθψλεη θαζεκεξηλά 

πεξηζζφηεξνπο θαιχηεξα ελεκεξσκέλνπο πειάηεο αθνχ βαζίδνληαη ζε πνιιέο πεγέο 

ελεκέξσζεο πξηλ αγνξάζνπλ απφ θάπνπ. Ζ αγνξά πξνζαλαηνιίδεηαη νινέλα ζε 

θζελφηεξεο ηηκέο. Με απηφ ην κνληέιν ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ε πηζηφηεηα ηνπ 

πειάηε πξνο νπνηαδήπνηε επηρείξεζε εμαθαλίδεηαη. Μέζα ζ‟ απηφ ην θιίκα, ζε κηα 

ζπξξηθλσκέλε αγνξά, νη επηρεηξήζεηο θαηαθεχγνπλ ζηηο πξνζθνξέο θαη ηηο 

εθπηψζεηο ζε κεγάιε θιίκαθα. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο έρνληαο δεκηνπξγήζεηο 

αλνίγκαηα ηα πξνεγνχκελα ρξφληα πλίγνληαη απφ ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο 

(www.greeknews.biz). 
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.Ζ «Πξάζηλε Οηθνλνκία», απνηειεί κία λέα, αλαδπφκελε κνξθή νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ κε θάπνηα ρξνληθή πζηέξεζε ήιζε θαη ζηελ Διιάδα. πσο 

γίλεηαη αληηιεπηφ, ε αλαγθαηφηεηα γηα αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ε βηψζηκε 

αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ, αλέδεημε ηνλ θξίζηκν ξφιν πνπ κπνξεί λα 

δηαδξακαηίζεη ε ζηξνθή ζηελ «πξάζηλε» θαηαλάισζε θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα. Οη 

θαηαλαισηέο παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαίλεηαη λα αληακείβνπλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ηα πξάζηλα πξντφληα θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη πεξηβαιινληηθά 

ππεχζπλεο ζχκθσλα κε έξεπλα απφ ην εξεπλεηηθφ εξγαζηήξην Μάξθεηηλγθ ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν (CSE) κε ζέκα ην “ 

Πξάζηλν Marketing θαη Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζηελ Διιάδα ” Σα ζεκαληηθφηεξα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη ηα εμήο: 

 Απμάλεηαη ε αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ 

πξντφλησλ/επηρεηξήζεσλ. 

 Οη θαηαλαισηέο εκθαλίδνληαη πξφζπκνη λα αληακείςνπλ κηα πεξηβαιινληηθά 

ππεχζπλε επηρείξεζε. 

 Αλνδηθή εκθαλίδεηαη ε πνξεία ηεο αγνξάο θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ 

πξντφλησλ, παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 

 Ο θαηαλαισηήο είλαη ζρεηηθά πξφζπκνο λα θαηαβάιεη πξνζπάζεηα γηα ηελ 

αγνξά ελφο «πξάζηλνπ» πξντφληνο, λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο, λα ην 

αλαδεηήζεη ζηα θαηαζηήκαηα. 

 Έλα κεγάιν κέξνο ησλ θαηαλαισηψλ είλαη δηαηεζεηκέλν λα πιεξψζεη κία 

πςειφηεξε ηηκή γηα έλα θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ πξντφλ (κέρξη 6-10%). 

 Παξά ηε ζεκαζία ηεο πηζηνπνίεζεο, είλαη κηθξή ε εμνηθείσζε κε 

πεξηβαιινληηθά ινγφηππα. 

  Ζ πιεηνςεθία ησλ θαηαλαισηψλ πηζηεχεη φηη νη επηρεηξήζεηο δεζκεχνληαη ζε 

πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο θπξίσο γηα νηθνλνκηθά νθέιε θαη έλα αξθεηά 

κεγάιν πνζνζηφ εκθαλίδεη δπζπηζηία ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο ηζρπξηζκνχο. 

 Τπάξρεη ειιηπήο γλψζε γηα ην ηη πξαγκαηηθά ζεκαίλεη «Πξάζηλε Αλάπηπμε». 

Με ηελ εκθάληζε θαη ηνλ νινέλα απμαλφκελν αξηζκφ ζπλεηδεηνπνηεκέλσλ πιένλ, 

«πξάζηλσλ θαηαλαισηψλ», παξάιιεια παξαηεξήζεθε θαη αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ 

εηαηξεηψλ πνπ εθάξκνζαλ «πξάζηλεο» πξαθηηθέο, αλαδεηθλχνληαο ηε δξάζε ηνπο 

κέζσ ηνπ eco-labeling. Δπνκέλσο, ην δίιεκκα πνπ ζέηνπλ πνιιέο επηρεηξήζεηο, 

θεξδνθνξία ή πεξηβάιινλ, πηζαλφλ λα κελ πθίζηαηαη. χκθσλα θαη κε ηνλ Michael 

Porter, αθαδεκατθφ ηνπ Harvard, πεξηβάιινλ θαη αληαγσληζηηθφηεηα είλαη 

πεξηζζφηεξν έλλνηεο ζπκπιεξσκαηηθέο πάξα αιιεινζπγθξνπφκελεο, θαζψο ε 
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πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί ζπλζήθε γηα ηζρπξή αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

θαη΄επέθηαζε γηα βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  

ήκεξα, φζν πνηέ άιινηε, νη αγνξέο είλαη ψξηκεο λα δερζνχλ «πξάζηλεο» ππεξεζίεο 

θαη πξντφληα. Οη επηηαθηηθέο αλάγθεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

αληηκεηψπηζεο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, δεκηνπξγνχλ κηα λέα γεληά επηρεηξήζεσλ 

πνπ «θηίδεηαη» ηψξα θαη ζα είλαη απηή πνπ ζα επηβηψζεη ζηηο αιιαγέο πνπ ζα έξζνπλ. 

Δλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη επηρεηξήζεηο θνινζζνί, έρνπλ θαηαθέξεη λα κεηψζνπλ 

ζεκαληηθά ην θφζηνο ησλ α‟ πιψλ θαη λα απμήζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο εμαηηίαο ηεο 

πηνζέηεζεο πξάζηλσλ κεζφδσλ παξαγσγήο, εθκεηαιιεπφκελεο παξάιιεια ηα 

εξγαιεία πνπ πξνζθέξεη ην «πξάζηλν marketing». Αμηνζεκείσην παξάδεηγκα 

απνηειεί ε Hewlett Packard ε νπνία θαηαζθεχαζε ηνπο εθηππσηέο ηεο 

ρξεζηκνπνηψληαο θαηά 83% αλαθπθισκέλν πιαζηηθφ. Δπίζεο, ε Western Digital 

θπθινθφξεζε νιφθιεξε ζεηξά ζθιεξψλ δίζθσλ κε ηελ νλνκαζία Green-Power, κε 

θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηε κεησκέλε θαηαλάισζε ξεχκαηνο θαηά 40%, θάηη ην νπνίν 

κεηαθξάδεηαη ζε εμνηθνλφκεζε 10$ αλά ζθιεξφ δίζθν ην ρξφλν. 

 

Technological 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε αλάπηπμε ησλ ππνινγηζηηθψλ δηθηχσλ άιιαμε νπζηαζηηθά ην 

ζθεληθφ ζην ρψξν ηεο επηθνηλσλίαο. Με ηε ρξήζε ησλ δηθηχσλ, γλσζηά θαη σο 

«δίθηπα αιιειεπίδξαζεο», πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ πνιιά ρξφληα έλαο κεγάινο 

ζηφρνο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ γηα κεηάδνζε θαη άκεζε 

πξφζβαζε ζε εθαηνκκχξηα πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα. Ζ επαλάζηαζε ρσξίο θαλέλα 

ίρλνο ππεξβνιήο θαη ε θαζηέξσζε ηνπ λένπ κνληέινπ ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο 

πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο απφ ην κεγαιχηεξν θαη δεκνθηιέζηεξν δίθηπν 

ππνινγηζηψλ, ην δηαδίθηπν. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ε αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ 

δηαδηθηχνπ κε εθπιεθηηθά ηαρχηαηνπο ξπζκνχο θαη ε ζχληνκε πηνζέηεζή ηνπ απφ έλα 

θνηλφ πνπ απμάλεηαη κε ζρεδφλ γεσκεηξηθνχο ξπζκνχο, θαζηεξψλεη νπζηαζηηθά ην 

δηαδίθηπν σο επηθνηλσληαθφ κέζν κε αθφκα κεγαιχηεξεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο 

(www.go-online.gr). 

Σν δηαδίθηπν απνηειεί ζήκεξα έλα απαξάκηιιν κέζν γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε κηαο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο πειαηνθεληξηθνχ κάξθεηηλγθ. Γηα 

παξάδεηγκα, ε επξέσο δηαδεδνκέλε ηερλνινγία «αλάιπζεο θπθινθνξίαο 

ηζηνζειίδαο», πνπ πιεξνθνξεί ηελ επηρείξεζε γηα ην πψο έθηαζε ν επηζθέπηεο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο, πφζε ψξα έκεηλε, πνηεο ζειίδεο επηζθέθζεθε, ζε πνην ζεκείν 
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απνζπλδέζεθε, εάλ αγφξαζε θαη ηη, ζπκβάιιεη θαηαιπηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθή 

ηκεκαηνπνίεζε ηεο πειαηείαο, ζηελ αλάπηπμε εμαηνκηθεπκέλσλ ζηξαηεγηθψλ 

πσιήζεσλ αλά ηκήκα αγνξάο, αιιά θαη ζηελ άκεζε θαηαγξαθή ηεο ζηάζεο θαη ηνπ 

βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ (Γνχλαξεο, ., 2002). 

Σν internet marketing mix απνηειείηαη απφ 4 βαζηθά ζηνηρεία ηνπ marketing, 

πξνζαξκνζκέλα ζηνλ ειεθηξνληθφ θφζκν. Σα ζηνηρεία ηνπ παξαδνζηαθνχ marketing 

mix είλαη ηα εμήο:  

1) Πξντφλ,  

2) Σηκή,  

3) Σνπνζεζία, 

 4) Πξνψζεζε.  

Ζ ξαγδαία αλάπηπμε θαη εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ, αλάγθαζε ηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ θφζκν λα πξνζαξκφζεη ηα 4 απηά βαζηθά ζηνηρεία ζε έλα λέν 

πεξηβάιινλ, ην ειεθηξνληθφ, ην νπνίν ηείλεη λα απνδεηρηεί απνδνηηθφηεξν απφ ην 

θπζηθφ. Σν internet αιιάδεη ηελ κνξθή ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ηα πξντφληα 

δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά. Πιένλ νη θαηαλαισηέο είηε αγνξάδνπλ κέζσ internet, είηε 

εμεηάδνπλ ηα πξντφληα online, πξηλ απνθαζίζνπλ λα ηα αγνξάζνπλ κε ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν απφ έλα θπζηθφ θαηάζηεκα (www.epixeirein.gr). 

Οη άλζξσπνη ηνπ ρψξνπ ηεο δηαθήκηζεο δε ζα κπνξνχζαλ ζε θακία πεξίπησζε λα 

κε δείμνπλ ελδηαθέξνλ γη' απηφ ην λέν δίαπιν επηθνηλσλίαο θαη λα κελ 

εθκεηαιιεπηνχλ ην «θαηλνχξην», απφ πνιιέο απφςεηο, θνηλφ ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ 

δηαθεκηζηηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη μεθηλήζεη εδψ θαη πνιχ ιίγα ρξφληα  

(εηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα) θαη αλαδεηνχληαη ζπλερψο ηξφπνη θαη ζηξαηεγηθέο ψζηε ην 

λέν απηφ κέζν λα πεξηιεθζεί απνηειεζκαηηθά ζην πξφγξακκα κάξθεηηλγθ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζην κίγκα πξνβνιήο κηαο επηρείξεζεο. Δμάιινπ θαη νη δηαθεκηζηέο 

θαίλεηαη λα δίλνπλ ηε δένπζα πξνζνρή ζηηο ηνπηθέο δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο. Ζ 

εηαηξεία εξεπλψλ Borrell & Associates πξνβιέπεη φηη ε δηαθεκηζηηθή δαπάλε ζε 

ηζηνζειίδεο ηνπηθνχ πεξηερνκέλνπ ζα θηάζεη ηα 14,9 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 

2010 (Γεκεηξηάδεο, ., Μπαιηάο, Γ., 2003) . 

 ιν θαη πεξηζζφηεξνη Έιιελεο ρξεζηκνπνηνχλ θαζεκεξηλά ηελ θνξπθαία 

δηαδηθηπαθή κεραλή αλαδήηεζεο Google, ελψ ηδηαίηεξα απμεηηθή ηάζε παξνπζηάδνπλ 

νη νnline αγνξέο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Σν ζπκπέξαζκα απηφ πξνθχπηεη απφ ηηο 
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ηνπνζεηήζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηε δηάξθεηα εθδήισζεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε 

Google Διιάδνο κε ζέκα ηελ εμέιημε ηεο Γηαδηθηπαθήο Γηαθήκηζεο. ηελ εθδήισζε 

ηνλίζηεθε φηη ζήκεξα 3 εθαηνκκχξηα Έιιελεο είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην Γηαδίθηπν, ην 

22% ησλ Διιεληθψλ λνηθνθπξηψλ έρνπλ επξπδσληθή ζχλδεζε, ν κηζφο Διιεληθφο 

πιεζπζκφο (51%) ρξεζηκνπνηεί ππνινγηζηή ηαθηηθά, νη Έιιελεο θαηαλαισηέο κέλνπλ 

ζπλδεδεκέλνη ζην δηαδίθηπν θαηά κέζν φξν 7 ψξεο ηελ εβδνκάδα, ελψ νη online 

αγνξέο παξνπζηάδνπλ απμεηηθή ηάζε ηεο ηάμεο ηνπ 26,1% ζε εηήζηα βάζε. Ο 

αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην θηλεηφ ηνπο γηα πξφζβαζε ζε 

πεξηερφκελν ηνπ Ίληεξλεη έρεη ζρεδφλ δηπιαζηαζηεί, ζηα 22 εθαηνκκχξηα, ελψ απηνί 

πνπ επηζθέπηνληαη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο απφ ηε ζπζθεπή ηνπο έρνπλ 

ηεηξαπιαζηαζηεί ζε ζρέζε κε ην 2008, θηάλνληαο ηα 9 εθαηνκκχξηα, ζχκθσλα κε 

ζηνηρεία ηεο comScore. 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία πνπ δφζεθαλ ζηε δεκνζηφηεηα, εμεηάδνληαο ηηο 

αλαδεηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζην Internet νη Έιιελεο ρξήζηεο ηνπο ηειεπηαίνπο 

6 κήλεο κέζσ ηνπ δσξεάλ εξγαιείνπ Google Insights for Search, παξαηεξείηαη 

κεγάιε αλνδηθή ηάζε ζε ιέμεηο-θιεηδηά πνπ αθνξνχλ: πξνζθνξέο θαη εθπηψζεηο, 

ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο θαη θαηαζέζεηο θαζψο θαη ηηκέο θαπζίκσλ θαη βελδίλεο. 

εκαληηθή αχμεζε παξνπζηάδνπλ επίζεο αλαδεηήζεηο αλαθνξηθά κε ηαμηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο, μελνδνρεία θαη πξνζθνξέο γηα θαηαλαισηηθά αγαζά φπσο ηειενξάζεηο 

θαη είδε ξνπρηζκνχ. 

H ηερλνινγία ηνπ δηαδηθηχνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη κνλαδηθά εξγαιεία ζε κηα 

επηρείξεζε γηα λα δηαθεκίζεη θαη λα πξνσζήζεη ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηεο. 

Αξθεί λα ζθεθηεί θαλείο φηη ζην δηαδίθηπν επηθξαηεί ν ιφγνο, νη ζπγθεθξηκέλεο δειαδή 

ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ αλαδήηεζε, θαη φρη κία κεηέσξε εηθφλα 

πνπ απεπζχλεηαη ζε φινπο. 

Αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 20% ζεκείσζαλ νη δαπάλεο ζην marketing γηα ηηο κεραλέο 

αλαδήηεζεο θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2010. χκθσλα κε δεδνκέλα ηεο Efficient 

Frontier, ν φγθνο ησλ αλαδεηήζεσλ θαη ησλ «θιηθ» απμήζεθε ελψ ζε επίπεδα cost 

per click (θφζηνο ή πιεξσκή αλά θιηθ) παξαηεξήζεθε ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα πνπ 

νδήγεζε ζε κεγαιχηεξε επηζηξνθή ησλ αξρηθψλ δηαθεκηζηηθψλ δαπαλψλ 

(www.searchenginemarketing.gr). 

 Απηή ηελ ζηηγκή, κάιηζηα, ππάξρεη άιιν έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν πνπ αλέπηπμε ε 

Google θαη ην νπνίν θαίλεηαη λα αιιάδεη πνιιά ζην ηνκέα ηεο δηαθήκηζεο θαη 

νλνκάδεηαη Google Gadget Ads.  ε κνξθή links εκθαλίδνληαη δηαθεκίζεηο ζε 

δηάθνξεο ηζηνζειίδεο κε ηίηιν Google Ads.  Απηά ηα links ηα πξνσζεί ε ίδηα ε Google, 
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είλαη κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Ad sense θαη είλαη ζρεηηθά πάληνηε κε ην πεξηερφκελν 

ηεο ηζηνζειίδαο πνπ εκθαλίδνληαη. Ζ ηζηνζειίδα ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη απηά ηα 

links έρεη βέβαηα εληαρζεί ζην πξφγξακκα απηφ ηεο Google, Ad sense, θαη κε θάζε 

θιηθ ζε απηά ηα links ε ηζηνζειίδα ιακβάλεη έζνδα. Ζ ππεξεζία βξίζθεηαη ζε 

δνθηκαζηηθή θάζε απηή ηελ ζηηγκή θαη κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ απφ κεγάιεο εηαηξείεο 

πνπ ην εμεηάδνπλ φπσο Coca Cola, Pepsi, Intel, Honda.      

χκθσλα κε εθηηκήζεηο ζηειερψλ ηεο αγνξάο, ην δπλακηθφ απηφ μεθίλεκα δείρλεη ηελ 

πξφζεζε ησλ marketers λα επελδχζνπλ ζηηο δηαθεκίζεηο απφ αλαδήηεζε, ηδίσο απφ 

ηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

εηαηξεηψλ εκπνξίνπ. Οη ηειεπηαίεο κάιηζηα μφδεςαλ 32% πεξηζζφηεξα ρξήκαηα ην α‟ 

ηξίκελν ηνπ 2010 ζπγθξηηηθά κε ην α΄ηξίκελν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

Ζ έξεπλα ηεο Efficient Frontier έδεημε φηη ε κεραλή αλαδήηεζεο ηεο Bing ζεκεηψλεη 

αχμεζε αλ θαη εθθίλεζε απφ ρακειή ζρεηηθά βάζε. Δηδηθφηεξα, παξνπζίαζε αχμεζε 

5,5% ζηα «θιηθ» θαη 6,5% ζηηο δηαθεκηζηηθέο δαπάλεο. Σελ ίδηα ζηηγκή νη επηδφζεηο 

ηεο Yahoo εκθάληζαλ πηψζε κε 12% ιηγφηεξε εηζξνή δηαθεκηζηηθψλ δαπαλψλ θαη 

15% ιηγφηεξα «θιηθ». Ζ Google, ηέινο, ζπλέρηζε λα επεθηείλεη ηελ θπξηαξρία ηεο ζηελ 

αγνξά κε κεξίδην 74,8% ζηελ εηζξνή δηαθεκίζεσλ θαη 74% ζηα «θιηθ». 

Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε πξφβιεςε ηεο έθζεζεο γηα αχμεζε 19% ηεο δηαθεκηζηηθήο 

δαπάλεο ζηα θηλεηά, ζηα 3,3 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, αληηπξνζσπεχνληαο έηζη ην 

6% ηνπ ζπλφινπ ηεο ςεθηαθήο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο ζηηο ΖΠΑ. Ο αξηζκφο ησλ 

αλζξψπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην θηλεηφ ηνπο γηα πξφζβαζε ζε πεξηερφκελν ηνπ 

Ίληεξλεη έρεη ζρεδφλ δηπιαζηαζηεί, ζηα 22 εθαηνκκχξηα, ελψ απηνί πνπ 

επηζθέπηνληαη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο απφ ηε ζπζθεπή ηνπο έρνπλ 

ηεηξαπιαζηαζηεί ζε ζρέζε κε ην 2008, θηάλνληαο ηα 9 εθαηνκκχξηα, ζχκθσλα κε 

ζηνηρεία ηεο comScore. Σν mobile marketing, δειαδή νη ππεξεζίεο κάξθεηηλγθ κέζσ 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ, αλαπηχζζνληαη ξαγδαία ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ε αμία ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο απμάλεηαη κε γεσκεηξηθνχο ξπζκνχο ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Σν ζεκείν φπνπ ν ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο αξρίδεη λα απνθηά ειιεληθφ ελδηαθέξνλ 

είλαη φηαλ θάπνηνο επηδηψμεη λα ελεκεξσζεί γηα ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηνπ ηνκέα 

ζε παγθφζκην επίπεδν. 

ηελ ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη Αλάιπζε εζσηεξηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο (Γπλάκεηο, Αδπλακίεο, Δπθαηξίεο θαη Απεηιέο) απαξαίηεην εξγαιείν 

γηα ηελ θαηάξηηζε ελφο επηηπρεκέλνπ πξνγξάκκαηνο marketing. 
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3.4.3 SWOT ANALYSIS 

 

Strengths 

 Άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο, κε ειθπζηηθέο θαη θαιά δνκεκέλεο 

παξνπζηάζεηο ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ θαζψο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπο.  

 On line θαη just in time εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ.  

 Αλαβάζκηζε ηνπ ζέξβηο, after sales service ζηνλ πειάηε θαη κείσζε ηνπ 

θφζηνπο ππνζηήξημεο. Καιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαη 

παξαθνινχζεζε κεηά ηελ πψιεζε 

 Γπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ relationship marketing. Αχμεζε ηεο αθνκνίσζεο 

ηνπ πειάηε θαη αλαβάζκηζε ηεο επηθνηλσλίαο ηεο επηρείξεζεο κε ηνλ 

θαηαλαισηή (Βιάρνο, Π., Γξφζνο, Γ., 2004). 

 Υακειφηεξν θφζηνο. Κνζηίδεη αζχγθξηηα πην θζελά απφ ηε δηαθήκηζε ζε κηα 

εθεκεξίδα ή πεξηνδηθφ, ή απφ ηελ εθηχπσζε θαη ηε δηαλνκή έληππνπ 

δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ.  

 Απεξηφξηζηνο ρξφλνο δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο. 

 Παγθφζκηα πξφζβαζε 24 ψξεο ην 24σξν, επεθηείλεηε ην φλνκα ηεο 

επηρείξεζεο xσξίο ρξνληθνχο θαη γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο. 

 Αχμεζε ηεο αλαπιεξνθφξεζεο: Άκεζε ελεκέξσζε γηα ηηο αληηδξάζεηο ηεο 

αγνξάο θαη ηαρχηαηε αμηνιφγεζε ησλ ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ελέξγεηεο φπσο ε αλαζεψξεζε ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο 

ή ε πξνζζήθε λέσλ πξντφλησλ. 

 Δπειημία πξνζαξκνγήο ηεο επηρείξεζεο ζηηο αιιαγέο ηεο αγνξάο (αιιαγή 

ηηκψλ, θαζνξηζκφο βξαρπρξφλησλ πξνζθνξψλ, δνθηκέο πξντφλησλ, θ.α.). Ζ 

ελεκέξσζε ησλ ζηνηρείσλ ζε κηα ειεθηξνληθή ζειίδα είλαη εχθνιε θαη 

ηαρχηαηε, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ κέζνπ. Αληίζεηα, αλ ε εηαηξία ζειήζεη λα  

ελεκεξψζεη ηνλ έληππν θαηάινγν θαη λα ηνλ δηαλείκεη, ην θφζηνο θαη ν ρξφλνο 

πνπ ζα ρξεηαζηνχλ είλαη ζαθψο κεγαιχηεξα. Αθφκα, εάλ κηα θακπάληα 

παξάγεη πνιχ ρακειή αληαπφθξηζε ηελ πξψηε βδνκάδα πξνβνιήο ηεο, ηφηε 

κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ δεχηεξε θηφιαο βδνκάδα (Βιάρνο, Π., 

Γξφζνο, Γ., 2004) . 
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 Γηαθνξνπνίεζε, αιιαγή πξντφληνο (βάζεη επαλαηξνθνδφηεζεο 

πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο, customer feedback). Γπλαηφηεηα 

ζηξαηεγηθψλ ζρεδίαζεο θαη αλάπηπμεο πξντφλησλ πνπ αληαλαθινχλ ηηο 

ηεθκεξησκέλεο αλάγθεο θαη πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ. 

 Γπλαηφηεηα άκεζεο παξαθνινχζεζεο ησλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ. 

 Γπλαηφηεηα κεηξήζεσλ απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη δηεμαγσγήο εξεπλψλ. 

(βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, ηα 

επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ελφο λένπ πξντφληνο, πνηα είλαη ηα πξντφληα κε ηε 

κεγαιχηεξε επηζθεςηκφηεηα απφ ηνπο πειάηεο, πφζνη εθηέζεθαλ ζην κήλπκα 

ησλ δηαθεκηζηηθψλ banner θαη αλ αληαπνθξίζεθαλ, πνηεο είλαη νη δηθηπαθέο 

πχιεο απ' ηηο νπνίεο πέξαζαλ πξψηα νη επηζθέπηεο ηνπο πξνηνχ θαηαιήμνπλ 

ζηε δηθή καο ειεθηξνληθή δηεχζπλζε θαη πφζν ρξφλν παξέκεηλαλ ζηηο ζειίδεο 

καο, θαη κάιηζηα ζε πνηεο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο) (Κσλζηαληίλνπ, Μ., 2002). 

 Γπλαηφηεηα πεηπρεκέλνπ “targeting”: κε ηελ έλλνηα φηη ην θνηλφ ηνπ δηαδηθηχνπ 

έρεη ζπγθεθξηκέλα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά κε απνηέιεζκα νη 

δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο λα κπνξνχλ λα επηθεληξσζνχλ ζε ρξήζηεο π.ρ. απφ 

ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη έζλε θαη λα ζηνρεχζνπλ κε βάζε 

ηελ πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ θαη ηηο ηδηαίηεξεο πξνζσπηθέο 

πξνηηκήζεηο ηνπ (Βιάρνο, Π., Γξφζνο, Γ., 2004) . 

 Άξηζηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο just-in-time, 

ζπλεπάγεηαη κείσζε ηνπ θφζηνπο απνζεκάησλ (McKinsey, 2002; Leek et.al, 

2003). 

 On line παξάδνζε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ θαη άιισλ πξντφλησλ (π.ρ. 

ινγηζκηθνχ, ειεθηξνληθψλ εθεκεξίδσλ, θ.α.). 

 On line ζπλεξγαζία κε άιιεο επηρεηξήζεηο. Σν δίθηπν δηαλνκήο, νη κεζάδνληεο, 

νη αληηπξφζσπνη, νη πσιεηέο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ θαζεκεξηλά θαη λα 

δεηνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα. 

 Γπλαηφηεηα άκεζεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαζψο θαη πην 

απνδνηηθέο θαη παξαγσγηθέο ζρέζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηα θαλάιηα 

δηαλνκήο. 

 Τςειή ρσξεηηθφηεηα πιεξνθνξίαο. 

 Απμάλεηαη ε δηαθάλεηα θαη ε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο ηηκψλ ζε πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο. 

 Γηακφξθσζε ησλ ηηκψλ αλάινγα κε ηηο επηινγέο ζε ζηνηρεία ηνπ πξντφληνο, 

ζχκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. Ο πειάηεο κπνξεί λα ζέζεη 

ηνπο δηθνχο ηνπ φξνπο ζπλαιιαγήο. 

 Μπνξεί λα έρεη άκεζε επηθνηλσλία κε άιινπο θαηαλαισηέο. 
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 Οη πξαθηηθέο ηνπ e-marketing πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε επειημία ζε ζρέζε κε 

ηηο παξαδνζηαθέο γηαηί πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο (π.ρ. 

κεησκέλν θφζηνο ζπλαιιαγψλ θιπ.) θαζψο απαηηνχλ ζπγθξηηηθά ειάρηζηε 

δαπάλε ζε πάγηα ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν δηαλνκήο. 

 Γηεπθνιχλεη ηελ δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ, ε νπνία πιένλ ζεσξείηε σο έλα 

απφ ηα πην ζεκαληηθά εξγαιεία marketing γηα ηελ δηακφξθσζε ζηξαηεγηθψλ 

θαη πινπνηήζεσλ. 

 Δπηθνηλσλία κε άηνκα θαη αγνξέο πνπ ζα ήηαλ αδχλαηνλ κε ηηο θιαζηθέο 

κεζφδνπο ή νηθνλνκηθά αζχκθνξν (ακθίδξνκε επηθνηλσλία). 

 Παξνπζηάζεηο άκεζσλ πσιήζεσλ θαη έκκεζεο δξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο. 

 Γπλαηφηεηα «αλάδξαζεο»: ην θνηλφ ηεο δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο δελ 

ιεηηνπξγεί παζεηηθά αιιά ελεξγεηηθά, πνπ ζεκαίλεη φηη επηιέγεη λα εθηεζεί ζηε 

δηαθήκηζε θαη αληηδξά ζ‟ απηή εθθξάδνληαο ηελ άπνςή ηνπ ή δεηψληαο 

πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ην πξντφλ πνπ δηαθεκίδεηαη (π.ρ. κέζσ e-mail) 

(Βιαρνπνχινπ, Μ., 2003). 

 Γπλαηφηεηα εμαηνκίθεπζεο ησλ πξνσζεηηθψλ κελπκάησλ. 

 Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απηνεμππεξέηεζε ησλ 

πειαηψλ απνηειεί κηα ζεκαληηθή επθαηξία γηα θάζε επηρείξεζε. 

 Κχξνο-ζεηηθή εηθφλα. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη θαηαλαισηέο βιέπνπλ πνιχ 

ζεηηθά ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην δηαδίθηπν αθφκα θαη αλ 

δελ είλαη νη ίδηνη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 

Weaknesses 

 Γελ έρνπλ φινη νη ππνςήθηνη πειάηεο ή ε αγνξά-ζηφρνο πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν. 

 Ζ θχζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ επηβάιεη πεξηνξηζκνχο, πνιιά 

πξντφληα δελ είλαη θαηάιιεια γηα δηαθίλεζε κέζσ internet, επεηδή ε πνηφηεηα 

θαη ε αμηνπηζηία ηνπο είλαη δχζθνιν λα εμαζθαιηζηεί κε ειεθηξνληθά κέζα. ηα 

πεξηζζφηεξα πξντφληα, εηδηθφηεξα απηά κε πιηθή ππφζηαζε, ε ζπλαιιαγή 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ θπζηθή παξάδνζε ηνπ πξντφληνο κε ηηο θιαζηθέο 

κεζφδνπο ηνπ ηαρπδξνκείνπ ή ησλ ηδησηηθψλ εηαηξηψλ δηαλνκήο 

εκπνξεπκάησλ (Εεξβά, Μ., Β., 2001). 

 Ζ έιιεηςε θάπνηνπ θεληξηθνχ ζπληνληζκνχ θαη επξεηεξίνπ πνπ λα εγγπάηαη 

ηελ ηαρχηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ δηθηχνπ (device 

certification). 
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 Γελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ε επηρείξεζε ηνλ απνδέθηε, αιιά ν 

απνδέθηεο επηιέγεη λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ επηρείξεζε. πγρξφλσο, ζα 

πξέπεη θαηά ηε δηακφξθσζε ηνπ κελχκαηνο λα ιεθζνχλ ππφςε νη 

δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ θνηλνχ σο πξνο ηε γιψζζα, ηε λννηξνπία θαη ηα ινηπά 

ραξαθηεξηζηηθά. 

 Μεηψλεηαη ε επηθνηλσλία αλζξψπνπ κε άλζξσπν. Ο αλζξψπηλνο 

παξάγνληαο, ελψ ππάξρεη, είλαη νπζηαζηηθά θξπκκέλνο πίζσ απφ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ δίλεη ε ζειίδα. Ζ έιιεηςε επαθήο κε ηνλ πσιεηή 

δπζρεξαίλεη ηηο δηεπθξηλίζεηο ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηε 

δηαπξαγκάηεπζε. 

 Γελ θαηαζθεπάδεη θαλείο κηα ειεθηξνληθή ζειίδα θαη κεηά ηελ μερλάεη. Ζ 

ειεθηξνληθή παξνπζία απαηηεί ηε ζπλερή θξνληίδα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

ειθπζηηθφηεηαο θαη ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ ρξεζηψλ, ψζηε 

λα ηελ επηιέμνπλ. Τπάξρνπλ βαζηθά δηάθνξνη ηξφπνη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

ζειίδαο: αλαθέξνληαο ηε δηεχζπλζε ζηηο θιαζηθέο δηαθεκίζεηο, αγνξάδνληαο 

δηαθεκηζηηθφ ρψξν ζε άιια sites, κέζα απφ newsgroups (εθφζνλ αθνξά ηνλ 

θχθιν ελδηαθεξφλησλ ησλ νκάδσλ ζπδήηεζεο) ή κε ηελ αγνξά δηαθεκηζηηθνχ 

ρψξνπ ζε ζειίδεο πνπ έρνπλ κεγάιε θίλεζε (web banners) (Εεξβά, Μ., Β., 

2001). 

 Αδηαθνξία ησλ πειαηψλ ζε ζέκαηα ζεβαζκνχ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

κε απνηέιεζκα δπζθνιίαο ηεο εηαηξείαο λα θάλεη πξνβιέςεηο κε βάζε 

παιαηφηεξσλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ ρξεζηψλ, λα ζρεδηάζεη αλαιπηηθά πξνθίι 

πειαηψλ σο νδεγφ γηα ηελ ζχληαμε εμαηνκηθεπκέλσλ κελπκάησλ. 

 Ζ κεγάιε επθνιία πξφζβαζεο θαη επνκέλσο ε κηθξή δπλαηφηεηα αζθάιεηαο, 

φζνλ αθνξά ηελ πιεξνθνξία, αιιά θαη αζθάιεηα ζηηο νηθνλνκηθέο 

ζπλαιιαγέο. Λφγσ απηήο ηεο ζνβαξφηαηεο έιιεηςεο αζθαιείαο, ζπλήζσο νη 

ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα κηα απιή πεξηήγεζε, δειαδή 

νπζηαζηηθά γηα πιεξνθφξεζε, θαη φρη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αγνξάο 

πξντφληνο. Ζ έιιεηςε ελφο απφιπηα αζθαινχο κνληέινπ ζπλαιιαγψλ ζην 

δηαδίθηπν, ζεσξείηαη ζεκαληηθφ εκπφδην εηζφδνπ γηα πνιινχο θαηαλαισηέο, 

αιιά θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά απηή, 

είηε σο αγνξαζηέο, είηε σο πσιεηέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ, γίλεηαη θξππηνγξάθεζε ησλ 

δεδνκέλσλ. Ζ κέζνδνο απηή ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιιεο ηερληθέο αζθαιείαο, 

πξνζπαζεί λα εθπιεξψζεη ηηο απαηηήζεηο γηα αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ 

ζπλνςίδνληαη ζηελ ηδησηηθφηεηα, εκπηζηεπηηθφηεηα, αθεξαηφηεηα θαη 

δεζκεπηηθφηεηα (William et.al, 1999). 
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Opportunities 

 Δλζάξξπλζε ηνπ δηαιφγνπ κε ηνπο πειάηεο θαη ιήςεο ρξήζηκσλ ζρνιίσλ θαη 

αληηδξάζεσλ απφ απηνχο. 

 Γηεπθφιπλζε ηεο δηαζχλδεζεο κεηαμχ ησλ ζεκείσλ επαθήο ηεο επηρείξεζεο 

κε ηνπο πειάηεο ηεο. 

 Οη εηαηξείεο πνπ έρνπλ ήδε επελδχζεη ζηελ δηαρείξηζε ησλ πειαηεηαθψλ 

ζρέζεσλ (ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ) είλαη πνιχ θαιχηεξα 

θαηαξηηζκέλεο ζηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, γηα λα βειηηψζνπλ αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο πειάηεο ηνπο θαζηζηψληαο ηεο ηθαλέο λα 

πξνβιέςνπλ απφ λσξίο πσο ζα αμηνπνηήζνπλ ην internet γηα λα 

επηθνηλσλήζνπλ καδί ηνπο γξεγνξφηεξα θαη θαιχηεξα απφ ηνπο ππνινίπνπο 

(Εέξβα, Μ.Β., 2000).  

 Δπθαηξία ελίζρπζεο ηειεθσληθψλ θέληξσλ κε ζπζηήκαηα CRM θαη ζπζηήκαηα 

βαζηζκέλα ζην internet ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλεο 

ππεξεζίεο. Δηαηξίεο π.ρ. πνπ πσινχλ πξντφληα ή ππεξεζίεο εμνπιίδνπλ ηνπο 

πσιεηέο ηνπο κε θηλεηέο ζπζθεπέο, νη νπνίεο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο θαη 

εξγαιεία πνπ ηνπο ππνζηεξίδνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεθσληθψλ ηνπο 

πσιήζεσλ. 

 Τςειή επηιεθηηθφηεηα: απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο πνπ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίζεη έλα θνηλφ κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε πνπ κπνξεί λα επηιέμεη ηνλ ηξφπν, ηνλ ρξφλν θαη 

ην πεξηερφκελν ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ ζα έρεη. 

 Σν δηαδίθηπν δεκηνπξγεί λέεο ζπλζήθεο θαη επθαηξίεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, απμάλνληαο ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο, κε 

απνηέιεζκα λα νδεγεζνχλ ζηελ ζχλαςε ζπλεξγαζηψλ θαη ζπκκαρηψλ. Οη 

ζπλεξγαζίεο απηέο αθνξνχλ ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, ηελ δηαλνκή, ηελ 

πνιηηηθή επηθνηλσλίαο, ηελ πνιηηηθή πξνζέιθπζεο θαη δηαρείξηζεο ζρέζεσλ κε 

ηνπο πειάηεο κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο, ησλ δηαλνκέσλ ηεο παξαγσγψλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, «ηξίησλ εηαηξεηψλ» αθφκε θαη 

έκκεζσλ αληαγσληζηψλ (Εέξβα, Μ.Β., 2000). 

 Σν δηαδίθηπν κεηψλεη αξθεηά εκπφδηα εηζφδνπ (π.ρ. ε αλάγθε κηαο κεγάιεο 

δχλακεο πσιεηψλ, ε πξφζβαζε ζε ζπκβαηηθά θαλάιηα δηαλνκήο, θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο θ.ιπ.). Δπίζεο ε δηαηήξεζε ηεο απνθιεηζηηθφηεηαο ησλ 

εθαξκνγψλ ηνπ δηαδηθηχνπ σο πξνο ηνπο λένπο αληαγσληζηέο είλαη δχζθνιε, 
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γη‟ απηφ θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο, αλ φρη ζε φιεο, ηηο αγνξέο έρνπλ ήδε εηζέιζεη 

πιήζνο λέσλ αληαγσληζηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 Ζ κειινληηθή εμέιημε ηνπ δηαδηθηχνπ ζα απνηειέζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην 

νξακαηηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ. Υσξίο επαξθήο πιεξνθνξίεο, νη επηρεηξήζεηο 

ζα βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε φζνλ αθνξά ηνπο αληαγσληζηέο ηεο θαη ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο. Οπφηε ε έγθπξε θαη ζσζηά ρξνληζκέλε 

πιεξνθφξεζε γηα ηελ βηνκεραλία, ηελ αγνξά, ηελ λέα ηερλνινγία, ηνπο 

αληαγσληζηέο θαη ηνπο πειάηεο είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ 

ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο πνπ θαηαζηξψλεη ζηξαηεγηθέο θαη αληαγσλίδεηαη 

ζε κηα ηέηνηα αγνξά. 

 

 

Threats 

 Ζ επθνιία αιιαγήο πξνκεζεπηή.  

 Ζ χπαξμε αληαγσληζηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ είηε λα ππνλνκεχζνπλ ηηο 

καθξνρξφληεο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο πειάηεο ηνπο είηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

κνριφο πίεζεο γηα λα κεηψζεη ε εηαηξεία ηηο ηηκέο ηεο.  

 Ζ κε εμαληιεηηθή έξεπλα ησλ πειαηψλ ζε πιαηθφξκεο ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ. 

 Ζ εμαζζέλεζε θαζαξψλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο (Β2Β) κε ηελ 

εκθάληζε ησλ βηνκεραληθψλ πιαηθφξκσλ νη νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ αξρηθά 

απφ θνηλνπξαμίεο επηρεηξήζεσλ πνπ παξείραλ αθελφο ηελ νηθνλνκηθή δχλακε 

θαη αθεηέξνπ ηνλ εγγπεκέλν φγθν ζπλαιιαγψλ. Αιιά αθφκα θαη απηέο νη 

θνηλνπξαμίεο αληηθαζίζηαληαη κεξηθέο θνξέο απφ ηδησηηθά ζπζηήκαηα 

ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο (Β2Β). Έλα πηζαλφ ζελάξην είλαη λα 

απνθηήζεη ν θάζε βηνκεραληθφο θιάδνο κία ή δχν πιαηθφξκεο ειεθηξνληθψλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο αγνξαζηέο θαη ηνπο πσιεηέο λα 

εληνπίδνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ (Γνπθίδεο, Γ., Θεκηζηνθιένπο, Μ., Γξάθνο, Β., 

Παπαδαθεηξνπνχινπ, Ν., 2001)   

 Αληαγσληζκφο κεηαμχ άκεζσλ ζεκεξηλψλ αληαγσληζηψλ: ην δηαδίθηπν ηείλεη 

λα κεηψζεη ηε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ αληαγσληζηψλ, δεδνκέλνπ φηη ε 

κίκεζε ή αληηγξαθή θαζίζηαηαη πην εχθνιε, κε ζπλέπεηα ηελ φμπλζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζηηο ηηκέο. Ο αξηζκφο ησλ αληαγσληζηψλ απμάλεη θαη ηα 

γεσγξαθηθά φξηα ηεο αγνξάο δηεπξχλνληαη. Σν κεηαβιεηφ θφζηνο ηείλεη λα 

κεησζεί ζε ζρέζε κε ην πάγην, δεκηνπξγψληαο πεξαηηέξσ πηέζεηο γηα 

εθπηψζεηο θαη κεησκέλεο ηηκέο. 
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 Σν internet απνζαξξχλεη ηελ χπαξμε κεζαδφλησλ θαη ππνθηλεί ζπγθξνχζεηο 

ησλ θαλαιηψλ κεηαμχ ηνπο. 

 Σν WWW βξίζθεηαη ζην ζηάδην αλάπηπμήο ηνπ σο δηαθεκηζηηθφ κέζν κε 

απνηέιεζκα ην θνηλφ λα είλαη πεξηνξηζκέλν. 

 Απμάλνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ θαηαλαισηή γηα ηαρχηεηα θαη ακεζφηεηα 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ, γηα κεγαιχηεξε επηινγή θαη ζπγθξίζεηο, γηα 

ακθίδξνκε θαη αληηθεηκεληθή πιεξνθφξεζε, γηα επθνιία θαη εμππεξέηεζε. 

 Ζ επηρείξεζε είλαη «αλαγθαζκέλε» λα δψζεη έκθαζε ζην εχξνο ηεο 

πξνζθνξάο ηεο, ζηηο ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο θαη εμππεξέηεζεο θαη λα 

πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ πειάηε ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ πξντφληνο. 

 πλαιιαγκαηηθέο ηζνξξνπίεο. Οη θπβεξλήζεηο πξνζπαζνχλ λα ειέγρνπλ ηελ 

εηζξνή θαη εθξνή ζπλαιιάγκαηνο, ψζηε ην άλνηγκα λα κελ είλαη κεγάιν. Ζ 

δηάδνζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε αγνξψλ κέζσ 

ηνπ δηθηχνπ, επέθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνξξνπίεο 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Σα πεξηζζφηεξα δηθηπαθά θαηαζηήκαηα βξίζθνληαη ζηηο 

ΖΠΑ, κε απνηέιεζκα ηεξάζηηα πνζά ζπλαιιάγκαηνο λα θεχγνπλ απφ ηηο 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο κε πξννξηζκφ ηηο ΖΠΑ. Σν πξφβιεκα γίλεηαη πην έληνλν 

γηα κηα ρψξα κε έλα ήδε βεβαξεκέλν ζπλαιιαγκαηηθφ ηζνδχγην (Γνπθίδεο, Γ., 

Θεκηζηνθιένπο, Μ., Γξάθνο, Β., Παπαδαθεηξνπνχινπ, Ν., 2001). 

 Έιιεηςε πιήξνπο λνκνζεηηθήο θάιπςεο ζε ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα επηρεηξεζηαθέο 

ζπλαιιαγέο(William et.al, 1999). 

 Χο πξνο ηελ ηηκνιφγεζε, ε κεγαιχηεξε δηαθάλεηα ηηκψλ νδεγεί ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ή θαη ζηελ εμαθάληζε ησλ ηνπηθψλ κνλνπσιίσλ, ζηελ εμάπισζε 

ηεο ρξήζεο ησλ δεκνπξαζηψλ ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο ηηκήο απφ ηνλ πειάηε, 

ζηελ πξνζαξκνγή ηεο ηηκήο ζηνλ θάζε πειάηε κέζσ ηεο δηακφξθσζεο 

δηαθνξεηηθψλ «παθέησλ», θαζψο θαη ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο πξνζθνξέο. ζνλ 

αθνξά ηελ επηθνηλσλία, ηα καδηθά κέζα επηθνηλσλίαο πξφζθεξαλ θπξίσο 

απξφζσπν, γεληθφ θαη πεξηνξηζκέλν πεξηερφκελν. Δκθαλίδνληαη λέεο πεγέο 

θαη λένη κεζάδνληεο πιεξνθνξηψλ πνπ δελ είλαη ειεγρφκελνη απφ ηελ 

επηρείξεζε.  

 Τπνθαηάζηαηα: Απφ ηε κία πιεπξά ε κεγαιχηεξε ζπλνιηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ θέξλεη ην δηαδίθηπν ζηε ιεηηνπξγία κηαο αγνξάο 

απμάλεη ην κέγεζνο ηεο ίδηαο ηεο αγνξάο ζε ζρέζε κε απηή ησλ 

ππνθαηάζηαηψλ ηεο. Απφ ηελ άιιε φκσο ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ 

εθαξκνγψλ ηνπ δηαδηθηχνπ, ε ηάζε απινπνίεζεο ησλ πξντφλησλ θαη 
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ππεξεζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζχγθιηζε πνιιψλ αγνξψλ (ηειεπηθνηλσλίεο, 

πιεξνθνξηθή, δηαζθέδαζε, κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θ.ιπ.) απμάλνπλ ηνλ 

θίλδπλν ππνθαηάζηαησλ. 

 Αλάγθε γηα πξσηνηππία. Ζ πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ, φηαλ επηζθέπηεηαη έλα 

site γηα πξψηα θνξά ή φηαλ απιά “ζεξθάξεη” ζην δηαδίθηπν, δελ αθηεξψλεη 

πάλσ απφ κηζφ ιεπηφ, θάλνληαο κφλν 2-3 click, αλαδεηψληαο θάπνηα 

ελδηαθέξνπζα πιεξνθνξία. Δπνκέλσο, ε θαηαζθεπή κηαο ηζηνζειίδαο 

ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη κε ηξφπν νχησο ψζηε λα θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

επηζθεπηψλ (Εψηνο, Γ., 1992). 

 Καηαηγηζκφο δηαθεκίζεσλ. Καζψο ν αξηζκφο ησλ δηαθεκίζεσλ ζην δηαδίθηπν 

απμάλεη, ε πηζαλφηεηα νη επηζθέπηεο λα δψζνπλ πξνζνρή ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε νινέλα θαη κεηψλεηαη. Απνηέιεζκα απηνχ ηνπ 

θαηλνκέλνπ είλαη θάπνηεο δηαθεκίζεηο λα κελ θαηαθέξλνπλ λα πξνζειθχζνπλ 

ηελ πξνζνρή ησλ θαηαλαισηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα  πξνθαιείηαη ε δπζαξέζθεηά 

ηνπο ιφγσ ηνπ θφξηνπ ηνπ site ηνπ δηαθεκηζηή. 

 

 

3.5 ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ 

χκθσλα κε ηνλ Vassos (1996) ην Internet δελ είλαη γηα καδηθφ κάξθεηηλγθ θαη 

καδηθέο αγνξέο. Απεπζχλεηαη ζε αλζξψπνπο - άηνκα κε ζπγθεθξηκέλεο επηζπκίεο, 

αλάγθεο, πξνθίι θαη ήζε. Γελ απνηειεί ινηπφλ κηα καδηθή αγνξά 60 εθαηνκκπξίσλ 

αλζξψπσλ, αιιά 60 εθαηνκκχξηα αγνξέο, πνπ ε θάζε κηα πεξηιακβάλεη έλα άηνκν. 

Σν ίληεξλεη ψο εξγαιείν ηνπ κάξθεηηλγθ ρξεζηκνπνηεί δεδνκέλα ηξέρνπζαο 

ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηψλ θαη δηαθξίλεη βάζεη ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ ην δπλακηθφ 

θαη ηελ αμία ηνπ θάζε αηφκνπ (εμαηνκηθεπκέλε αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ηνπ 

πειάηε).  

Σα ζηνηρεία πνπ αθνινπζνχλ βαζίζηεθαλ ζηελ έξεπλα  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 

ηελ AGB Nielsen Media Research ζε ζπλεξγαζία κε ηε Phaistos Networks θαη 97 

websites, γηα ηελ online ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ ηνπ internet θαη ηελ θαηαγξαθή 

ησλ αγνξαζηηθψλ πξνηχπσλ θαη ησλ ζπλήζεηψλ ηνπο. Μεξηθά απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

θαη δεκνθηιέζηεξα ειιεληθά sites φπνπ ζπγθεληξψλνπλ, ιφγσ ηεο επηζθεςηκφηεηάο 

ηνπο, ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ ηνπ ειιεληθνχ internet είλαη: Airtickets.gr 

,Kariera.gr, Alphatv.gr, Ethnos.gr, Athens24.gr, Musichellas.gr, Supersport.gr, 

Mad.gr, Otenet.gr, Megatv.com, Athinorama.gr, Forthnet.gr, Skroutz.gr, Εhteitai.gr, 

Cinemanews.gr Myphone.gr, Cosmo.gr, Sport-fm.gr, 4troxoi.gr θ.α. 
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Πξνθίι ρξεζηώλ 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ 2008 θαη ηελ αλάιπζή ηνπο σο πξνο 

ην θχιν ησλ εξσηψκελσλ, πξνθχπηεη φηη ε απφζηαζε ζηε ρξήζε Ζ/Τ θαη δηαδηθηχνπ 

κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη, κε ηνπο άλδξεο λα 

πξνεγνχληαη. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κάιηζηα, παξαηεξείηαη δηεχξπλζε ηνπ 

ράζκαηνο κεηαμχ αλδξψλ – γπλαηθψλ ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελα ρξφληα.  

χκθσλα κε ηελ έξεπλα  νη ρξήζηεο ηνπ internet ζηε πιεηνςεθία ηνπο είλαη άλδξεο 

(78,8%) αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 25-44 (67,7%) θαη έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 

απνιπηήξην ιπθείνπ (97,2%). Σν κνξθσηηθφ επίπεδν παξακέλεη πςειφ αθνχ 75,4% 

αλήθνπλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ην 20,6% είλαη απφθνηηνη ιπθείνπ.  

Οη γπλαίθεο αγγίδνπλ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 21,2%, παξαηεξείηαη κία κείσζε 

2,7% ζε ζρέζε κε ην 2007 ελψ ην πνζνζηφ ησλ αλδξψλ παξνπζηάδεη κία αχμεζε 

3,5%.  ηηο ειηθίεο 25-34 ζπλαληάκε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ρξεζηψλ internet κε 

πνζνζηφ 41,1%. ε ζρέζε κε ην 2007 εκθαλίδεηαη κία αχμεζε ησλ ρξεζηψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ειηθίαο άλσ ησλ 45 εηψλ (16,4% ην 2008 έλαληη 14,9% ην 

2007).  

 

 

Γηάγξακκα 3.5.1. Καηαλνκή πιεζπζκνχ internet αλά θχιν. 
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Γηάγξακκα 3.5.2. Καηαλνκή πιεζπζκνχ internet αλά Ζιηθηαθφ group 

 

 

Γηάγξακκα 3.5.3 Καηαλνκή πιεζπζκνχ internet κε βάζε ην Μνξθσηηθφ επίπεδν 
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Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ internet απνηειείηαη απφ άηνκα πνπ 

θαηνηθνχλ ζε αζηηθά θέληξα (άλσ ησλ 10.001 πιεζπζκφ) θαη εηδηθφηεξα, ην 15,6% 

θαηνηθνχλ ζε πφιεηο απφ 10.001 έσο 50.000 θαηνίθνπο, ελψ ην 72,8% ζε πφιεηο απφ 

50.001 θαη άλσ. ζν αθνξά ηηο εκηαζηηθέο πεξηνρέο (απφ 2.001 έσο 10.000 

θαηνίθνπο) ην 2008 ην πνζνζηφ είλαη 8,5% ελψ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο (πιεζπζκφο 

έσο 2.000 θαηνίθνπο) ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη 2,9%. 

 

 

Γηάγξακκα 3.5.4 Καηαλνκή πιεζπζκνχ internet κε βάζε ηνλ Σφπν δηακνλήο 

 

ζνλ αθνξά ηε δηάξθεηα πξφζβαζεο ζην internet, πεξηζζφηεξνη απφ 7 ζηνπο 10 

έρνπλ πξφζβαζε γηα πεξηζζφηεξν απφ 3 ρξφληα ελψ έλα πνζνζηφ 8,8% 

ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξνπ ηνπ ελφο έηνπο. Ζ 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία  95,8%, «ζεξθάξεη» ζην δηαδίθηπν θαζεκεξηλά ελψ ην 

ππφινηπν 4,2% ησλ ρξεζηψλ πεξηνξίδεηαη ζε αξαηφηεξε ρξήζε ηνπ κέζνπ. 

 

Μείσζε ηνπ ςεθηαθνύ ράζκαηνο αλάκεζα ζηα δύν θύια  

Ζ ζχγρξνλε επνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ φγθν θαη ηελ ηαρχηεηα κεηάδνζεο ηεο 

παξαγφκελεο πιεξνθνξίαο. Με ην δηαδίθηπν λα έρεη επηθέξεη ξηδηθέο αιιαγέο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ αηφκσλ, φινη νη ηνκείο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο 
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επεξεάδνληαη εκθαλψο απφ ηελ εηζαγσγή ζηε ιεηηνπξγία ηνπο ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο. ε έλα ηέηνην δπλακηθφ πεξηβάιινλ, ε λέα γεληά αθνκνηψλεη ηαρχηεξα 

θαη νκαιφηεξα ηηο επεξρφκελεο εμειίμεηο, θαζψο ηηο αληηκεησπίδεη σο θπζηθή εμέιημε 

ησλ πξαγκάησλ θαη φρη σο «αιιαγέο». Σν παξαπάλσ απνηππψλεηαη θαη ζηηο 

κεηξήζεηο ηεο έξεπλαο, πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο 2010, γηα ηελ Σαπηφηεηα ρξεζηψλ internet ζηελ Διάδα, αλαιπφκελεο 

αλά ειηθία, κε ηα λεαξφηεξα άηνκα λα δείρλνπλ απφιπηα εμνηθεησκέλα κε ηνλ Ζ/Τ θαη 

ην δηαδίθηπν. Ζ ρξήζε Ζ/Τ θαη ε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ηφζν γηα ηηο γπλαίθεο φζν 

θαη γηα ηνπο άλδξεο είλαη πνιχ πην έληνλε ζηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο 16‐35, κε ηα 

άηνκα ειηθίαο 16‐25 εηψλ λα εκθαλίδνπλ πνιχ πςειά πνζνζηά ρξήζεο. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε απφζηαζε κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ 

θαη ηνπ δηαδηθηχνπ θαίλεηαη λα εμνκαιχλεηαη ζηηο λεαξφηεξεο ειηθίεο θαη ηδηαίηεξα 

ζηελ ειηθηαθή νκάδα 16‐25. Δηδηθά φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ην 2005 

είρε θαηαγξαθεί δηαθνξά ηεο ηάμεο ησλ 10 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ, ελψ ην 2008 ε 

απφζηαζε έρεη κεησζεί ζηηο 2 πεξίπνπ πνζνζηηαίεο κνλάδεο, κε 9 ζηα 10 λεαξά 

άηνκα λα είλαη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ηδηαίηεξα 

ελζαξξπληηθφ, θαζψο ππνδειψλεη ηε ζηαδηαθή κείσζε, αθελφο ηνπ «ςεθηαθνχ 

ράζκαηνο» κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, αθεηέξνπ ηνπ πνζνζηνχ ησλ ςεθηαθά 

αλαιθάβεησλ Διιήλσλ. 

ε ζχγθξηζε κε ην επξσπατθφ πεξηβάιινλ, παξαηεξείηαη φηη ηφζν νη άλδξεο φζν νη 

γπλαίθεο ηεο ρψξαο καο θπκαίλνληαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα ζηε ρξήζε Ζ/Τ θαη 

δηαδηθηχνπ απφ ην κέζν φξν ηεο ΔΔ27. Δζηηάδνληαο, ελδεηθηηθά, ζηνπο ζπρλνχο 

ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ιακβάλνπκε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ρήκαηνο. 

 

Γηάγξακκα 3.5.5 πρλή ρξήζε δηαδηθηχνπ (2005-2008) 
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Απηφ πνπ εκθαλίδεη ελδηαθέξνλ είλαη φηη ν αλδξηθφο πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο 

εκθαλίδεη ηάζε ζχγθιηζεο κε αλδξηθφ πιεζπζκφ ηεο ΔΔ27, έρνληαο κεηψζεη ηελ 

«ςαιίδα» απφ ηηο 23 ζηηο 14 πνζνζηηαίεο κνλάδεο θαηά ηελ ηεηξαεηία 2005‐2008. 

Αληίζεηα, νη γπλαίθεο ζηελ Διιάδα ππνιείπνληαη ζηαζεξά ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ 

φξνπ, κε δηαθνξά πνπ μεπεξλά ηηο 20 πνζνζηηαίεο κνλάδεο (Πεγή  «Σαπηφηεηα 

ρξεζηψλ Internet ζηελ Διιάδα» Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο). 

 

 

Υξήζε Internet 

 

 Πεξηερφκελν 

Ζ θχξηα ρξήζε ηνπ internet απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα AGB Nielsen 

Media Research, είλαη γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ (91,4%), γηα ελεκέξσζε 

ζεκάησλ επηθαηξφηεηαο (79,1%), γηα ρξεζηκνπνίεζε e-mail, chat ή messenger 

(67,2%), γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ελαζρφιεζε (61,4%) 

θαζψο θαη γηα λα «θαηεβάζνπλ» κνπζηθά αξρεία ή software (57,8%). ζνλ αθνξά ην 

ρξφλν πνπ αθηεξψλνπλ ε έξεπλα θαηαιήγεη ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: Σν 36,3% ησλ 

ρξεζηψλ θάζε θνξά πνπ ζπλδένληαη ζην internet δηαζέηεη απφ 2 έσο 5 ψξεο, ην 

30,6% δηαζέηεη απφ 1 έσο 2 ψξεο ελψ ην 27,5% ρξεζηκνπνηεί ην internet γηα 

πεξηζζφηεξν απφ 5 ψξεο θάζε θνξά πνπ ζπλδένληαη ζ‟ απηφ. Mφιηο ην 5,1% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα φηαλ ζπλδέεηαη ζην δηαδίθηπν ην ρξεζηκνπνηεί γηα 

ιηγφηεξν απφ 1 ψξα. 

πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε, φηη ηα πςειφηεξα πνζνζηά σο πξνο ηελ δηάξθεηα 

ζχλδεζεο κε ην internet αθνξνχλ ηνπο ρξήζηεο πνπ αλήθνπλ ζηηο ειηθηαθέο 

θαηεγνξίεο ησλ 15-24 θαη 25-34. Οη ρξήζηεο απηψλ ησλ ειηθηψλ δηαζέηνπλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα «ζεξθάξνπλ» ζην δηαδίθηπν ζε ζρέζε κε ηνπο ρξήζηεο 

ησλ άιισλ ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ. Αληίζεηα ην πςειφηεξν πνζνζηφ (7,1%) ρξεζηψλ 

πνπ ζπλδέεηαη ζην δηαδίθηπν γηα ιηγφηεξν απφ 2 ψξεο ζπλαληηέηαη ζηελ ειηθηαθή 

νκάδα 45+. 

Οη  7 ζηνπο 10 ρξήζηεο έρνπλ πξφζβαζε ζην internet θπξίσο απφ ην ζπίηη ελψ ν 

ρψξνο εξγαζίαο απνηειεί θχξην ζεκείν πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν γηα ην 28,9%. 

Σέινο, εμεηάδνληαο ην θχξην ζεκείν πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν ζε ζρέζε κε ην θχιν 

ησλ ρξεζηψλ, παξαηεξνχκε φηη νη άλδξεο ζε πνζνζηφ 70,9% ζπλδένληαη απφ ην 
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ζπίηη θαη ζε πνζνζηφ 27,3% απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Γηα ηηο γπλαίθεο φζν αθνξά ην 

θχξην ζεκείν πξφζβαζεο ην 63,4% ζπλδέεηαη απφ ην ζπίηη θαη ην 34,5% απφ ηελ 

εξγαζία. Οη γπλαίθεο ρξεζηκνπνηνχλ ην internet θπξίσο απφ ηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν 

ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν ησλ αλδξψλ. Αληίζηξνθε είλαη ε εηθφλα 

φζν αθνξά ην ζπίηη σο θχξην ζεκείν πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. Οη άλδξεο θαίλεηαη 

φηη επηιέγνπλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ κέζνπ πεξηζζφηεξν απφ ην ζπίηη θαη δελ 

πεξηνξίδνληαη κφλν ζηε πξφζβαζε πνπ κπνξεί λα έρνπλ απφ ην γξαθείν ηνπο. Δίλαη 

ρξήζηεο πεξηζζφηεξν ζπλεηδεηνπνηεκέλνη, ζέινπλ λα έρνπλ internet θαη λα 

«ζεξθάξνπλ» θπξίσο απφ ην ζπίηη. Σέινο, νη άλδξεο πξνηηκνχλ ην δηαδίθηπν σο 

θχξηα πεγή θαζεκεξηλήο ελεκέξσζεο ζε πνζνζηφ 70,1%, ελψ γηα ηηο γπλαίθεο ην 

πνζνζηφ απηφ είλαη 55,0%. 

Δπίζεο ε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ Internet Café, εθπαηδεπηηθνχο ρψξνπο θαη 

ζεκεία αζχξκαηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο (wi‐fi hotspots), πξαγκαηνπνηείηαη 

θπξίσο απφ λένπο έσο 25 εηψλ. Δηδηθά ν δείθηεο ησλ wi‐fi hotspots, πνπ 

δηακνξθψλεηαη κφιηο ζην 3%, αλακέλεηαη λα απμεζεί ζεκαληηθά ηα ακέζσο επφκελα 

ρξφληα, γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

 Οη θνξεηέο ζπζθεπέο πνπ επηηξέπνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, φπσο ηα 

θηλεηά ηειέθσλα,  

 Σα palmtops θαη ηα netbooks αξρίδνπλ λα απνθηνχλ ζεκαληηθφ κεξίδην ζηελ 

ειιεληθή αγνξά.  

 Ζ ζρέζε ησλ αηφκσλ κε ην δηαδίθηπν γίλεηαη νινέλα θαη πην επέιηθηε, 

απνδεζκεχνληαο ηνπο ζηαδηαθά απφ ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη 

επηηξέπνληαο ηελ πξφζβαζε απφ νπνπδήπνηε. 

 Γεκηνπξγνχληαη πνιιά λέα ζεκεία δσξεάλ αζχξκαηεο επξπδσληθήο 

πξφζβαζεο.  

 

 Δλεκέξσζε 

Οη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ην internet σο θχξηα πεγή θαζεκεξηλήο ελεκέξσζεο ζε 

πνζνζηφ 66,9%, φηαλ γηα ηελ ηειεφξαζε ην πνζνζηφ απηφ είλαη 20,6%, ελψ γηα ην 

ξαδηφθσλν θαη ηηο εθεκεξίδεο 7,4% θαη 4,6% αληίζηνηρα (www.iab.gr).  
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Γηάγξακκα 3.5.6. Δπηινγή κέζνπ γηα θαζεκεξηλή ελεκέξσζε 

 

Δηδηθφηεξα, ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία ελεκεξψλνληαη νη ρξήζηεο ζπρλφηεξα κέζσ 

internet, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα AGB Nielsen Media Research, είλαη: νη πνιηηηθέο 

εηδήζεηο ην 65,4%, γηα επηζηήκε θαη ηερλνινγία ην 60,3%, γηα ηνλ θαηξφ ην 58,7%, γηα 

αζιεηηθά ην 51,6%, γηα νηθνλνκία/ρξεκαηηζηήξην ην 45,6%  θαη γηα 

θνηλσληθά/θαιιηηερληθά ην 26,8%. 

Γηα ηνπο άλδξεο ε θαηεγνξία ελεκέξσζεο γηα ηελ νπνία ελεκεξψλνληαη ζπρλφηεξα 

απφ ην δηαδίθηπν είλαη νη πνιηηηθέο εηδήζεηο κε 67,9% ελψ γηα ηηο γπλαίθεο ηελ πξψηε 

ζέζε ζηελ ελεκέξσζε έρεη ν θαηξφο κε 58,3%.  

Σν internet είλαη έλα κέζν φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ γηα 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ελψ έλα πνζνζηφ 79,1% ην ρξεζηκνπνηεί λα ελεκεξψλεηαη 

γηα ζέκαηα επηθαηξφηεηαο. Σν 67,2% ην ρξεζηκνπνηεί ζπρλά γηα λα επηθνηλσλεί κε 

άιινπο κέζσ ππεξεζηψλ chat, messenger ή απφ θάπνην forum, ην 61,4% 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εξγαζία ηνπ ελψ ην 57,8% 

«θαηεβάδεη» (downloading) ζπρλά αξρεία κνπζηθήο ή software. Σν 57,6% ην 

ρξεζηκνπνηεί γηα έξεπλα πξντφλησλ ή θαη αγνξάο ηνπο, ην 39,7% γηα ζέκαηα 

ηνπξηζκνχ (πιεξνθνξίεο-εηζηηήξηα θιπ), ην 28,2% ζπρλά παίξλεη πιεξνθνξίεο γηα 

ζέκαηα απηνθηλήηνπ. ρεδφλ 8 ζηνπο 10 ρξήζηεο ζπρλά ή πεξηζηαζηαθά 
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ρξεζηκνπνηνχλ ην internet γηα λα απνθηήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε λπρηεξηλή έμνδφ 

ηνπο, γηα θαγεηφ, γηα δηαζθέδαζε θαζψο θαη γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν – ζέαηξν. Γηα 

απφθηεζε πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ δεηήκαηα πγείαο ην internet ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπρλά απφ ην 22,2% θαη πεξηζηαζηαθά απφ ην 57,3%. Σα on-line games είλαη κηα 

ελφηεηα γηα ηελ νπνία ην internet ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά απφ ην 21,2 θαη γηα ηπρεξά 

παηρλίδηα ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην 8,6%. 

 

 e-commerce 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ην 79,3% έρεη πξαγκαηνπνηήζεη αγνξά 

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ην 2008 έλαληη 74,7% ην 2007, 69,5% ην 

2006 θαη 67,5% ην 2005. Ζ ζπλερήο αχμεζε ππνδνπιψλεη φηη ην δηαδίθηπν απνηειεί 

γηα ζεκαληηθφ αξηζκφ ρξεζηψλ ηνπ κέζν αγνξάο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. 

 

 

Γηάγξακκα 3.5.7. Γηαρξνληθή εμέιημε αγνξάο πξντφλησλ/ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. 

E-commerce θχιν: Σν πνζνζηφ ησλ αλδξψλ, ην 2008, πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη 

θάπνηα αγνξά πξντφληνο ή ππεξεζίαο κέζσ ηνπ internet είλαη 82,1 % ελψ γηα ηηο 

γπλαίθεο ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη 70,0 %. 
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E-commerce ειηθία: Οη ρξήζηεο ειηθίαο 25-34, εκθαλίδνπλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ 

(84,1%) ζηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 

15-24, ην πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ ην 2008 πνπ είρε πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηα αγνξά 

είλαη 75,5% ελψ ην 2007 ήηαλ 68,4%.  

E-commerce επίπεδν εθπαίδεπζεο: Σν 79,2% φζσλ αγνξάδνπλ κέζσ δηαδηθηχνπ 

είλαη απφθνηηνη/θνηηεηέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη απφ απηνχο ην 21,7% έρεη 

κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ. Σν 90,4% ησλ ρξεζηψλ κε 

κεηαπηπρηαθφ/δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ θαη ην 80,0% ησλ ρξεζηψλ κε αλψηαηε 

κφξθσζε έρεη πξαγκαηνπνηήζεη αγνξέο κέζσ internet.  

Σα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ αγνξάδνπλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη: ην 75,0% 

Hardware/Software, ην 53,5% ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο, ην 41,3% αγνξάδεη 

ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, ην 33,4% βηβιία/πεξηνδηθά, ην 22,4% πξντφληα θαη αμεζνπάξ 

θηλεηήο ηειεθσλίαο, ηo 23,3% εηζηηήξηα αζιεηηθψλ ή πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη ην 

21,4% CD‟s/DVD‟s. 

 

 

Γηάγξακκα 3.5.8 Πξντφληα/Τπεξεζίεο πνπ αγνξάδνληαη κέζσ internet 2008. 
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Απ‟ φζνπο έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη νnline αγνξέο, πεξηζζφηεξνη απφ 8 ζηνπο 10 

έρνπλ αγνξάζεη πξντφληα Hardware/Software ή ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν, βηβιία/πεξηνδηθά αγνξάδεη ην 33,4% φηαλ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ην 2007 

ήηαλ 36,6% θαη ην 2006 41,8%. Σα πξντφληα/ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ηνπξηζκφ ζεκεηψλνπλ κηα άλνδν (απφ 45,2% ην 2007 ζε 53,5% ην 2008), νη 

ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο απφ 35,6% ην 2007 ζε 41,3% ην 2008 ελψ ηα πξντφληα 

θηλεηήο ηειεθσλίαο εκθαλίδνπλ αχμεζε (απφ 18,6% ην 2007 ζε 24,5% ην 2008). 

 

 

Γηάγξακκα 3.5.9 Γηαρξνληθή εμέιημε Πξντφλησλ/Τπεξεζηψλ πνπ αγνξάδνληαη κέζσ 

internet 

 

ρεδφλ 8 ζηνπο 10 απφ ηνπο ρξήζηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα θαη 

πξαγκαηνπνηνχλ on-line αγνξέο δαπαλνχλ ηνπιάρηζηνλ θάζε θνξά γηα αγνξέο κέζσ 

internet πεξηζζφηεξα απφ €51 θαη ην 41,8% πεξηζζφηεξα απφ 101€.  Σν 40,5% ησλ 

ρξεζηψλ ππεξεζηψλ e-commerce, πξαγκαηνπνηεί αγνξέο κε ζπρλφηεηα 1 θνξά ην 

κήλα θαη ην 36,2% 1 θνξά ην εμάκελν. Σν 38,8% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα 

πιεξψλνπλ ηηο ειεθηξνληθέο ηνπο αγνξέο ρξεζηκνπνηψληαο πηζησηηθή ηξαπεδηθή 

θάξηα θαη ην 25,5% πξνηηκάεη ηε κέζνδν ηεο αληηθαηαβνιήο. 
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Σν Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην κεηαμχ επηρείξεζεο θαη θαηαλαισηή έρεη εηζέιζεη πιένλ 

ζηελ θάζε ηεο σξηκφηεηαο ζηελ Διιάδα. Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηεο εκεξίδαο “Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην B-C ζηελ Διιάδα” πνπ νξγάλσζε ην 

Δξγαζηήξην Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ (ELTRUN) ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Focus Bari πνπ παξνπζηάζζεθαλ ζηελ 

εκεξίδα απφ ηελ θπξία Ξέληα Κνχξηνγινπ, πξφεδξν θαη δηεπζχλνπζα ζχκβνπιν ηεο 

Focus Bari, νη Έιιελεο online θαηαλαισηέο θηάλνπλ πιένλ ηνπο 620.000 ρηιηάδεο. 

Πξφθεηηαη γηα θαηαλαισηέο πνπ θάλνπλ ζπζηεκαηηθέο αγνξέο απφ ην Internet θαη 

θαηά κέζν φξν ην ηειεπηαίν εμάκελν έθαλαλ 6 αγνξέο ζπλνιηθήο αμίαο πεξίπνπ 

550€. πλήζσο αγνξάδνπλ αεξνπνξηθά/αθηνπιντθά εηζηηήξηα (37%), Δμνπιηζκφ 

Πιεξνθνξηθήο (25%), βηβιία (19%), ξνχρα/ αμεζνπάξ (15%), εηζηηήξηα (13%), 

θξαηήζεηο ζε μελνδνρεία (13%), gadgets (13%), Λνγηζκηθφ (13%), ειεθηξηθά είδε 

(12%), κνπζηθή/dvd (11%). Οη ηάζεηο είλαη απμεηηθέο (νη 185.000 on line αγνξαζηέο ην 

2006 ζρεδφλ ηεηξαπιαζηάζηεθαλ ζε 2 ρξφληα) θαη ζα ζπλερίζνπλ κε ηνλ ίδην ξπζκφ. 

ζνλ αθνξά ηελ πξνηίκεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ internet γηα ηηο αγνξέο ηνπο, ην 62,8% 

αγνξάδεη πξντφληα/ππεξεζίεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ειιεληθά online θαηαζηήκαηα 

ζε αληίζεζε κε ην ππφινηπν 37,2% πνπ επηιέγεη ηηο αγνξέο ηνπ λα ηηο θάλεη κέζσ 

θάπνηνπ μέλνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Δίλαη πνιχ ζεηηθφ γηα ηελ ειιεληθή αγνξά  

ην γεγνλφο φηη νη ρξήζηεο εκπηζηεχνληαη ηα ειιεληθά θαηαζηήκαηα γηα ηηο αγνξέο 

ηνπο.  

 

Γηάγξακκα 3.5.10 χγθξηζε on-line θαηαζηεκάησλ εζσηεξηθνχ-εμσηεξηθνχ 
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Οη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη πνπ αλαθέξνπλ νη ρξήζηεο φηαλ δελ ρξεζηκνπνηνχλ ην 

internet γηα αγνξέο πξντφλησλ/ππεξεζηψλ, είλαη ν θφβνο ζηε ρξήζε ηεο πηζησηηθήο 

ηνπο θάξηαο online (49,1%), ε αδπλακία ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ (36,6%) θαη ε αδπλακία πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ 

ηνπο δεδνκέλσλ (32,7%). 

 

 e-banking 

Σν 2008 ην 46,0% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο δηεθπεξαίσζεο ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, φηαλ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ην 

2005 ήηαλ 42,8%. 

 

 

Γηάγξακκα 3.5.11 Γηαρξνληθή εμέιημε γηα ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ 

 

Οη θπξηφηεξεο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο πνπ δηαρεηξίδνληαη κέζσ ησλ ππεξεζηψλ e-

banking είλαη ε ελεκέξσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ (79,1%), ε πιεξσκή ινγαξηαζκψλ 

νξγαληζκψλ θνηλήο σθειείαο (65,0%) θαη ε κεηαθνξά ρξεκάησλ ζε άιινπο 

ινγαξηαζκνχο (59,6%). Οη θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ επηθαινχληαη νη ρξήζηεο πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηνχλ ην e-banking είλαη φηη πξνηηκνχλ λα επηζθέπηνληαη ην θαηάζηεκα ηεο 
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ηξάπεδάο ηνπο (44,8%) θαζψο θαη ν θφβνο ζηε ρξήζε νnline ηξαπεδηθψλ 

ζπλαιιαγψλ 42,6%).  

 

 Online δηαθήκηζε 

Σν 26,7% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ζεσξεί φηη νη δηαθεκίζεηο ζην δηαδίθηπν 

είλαη πνιχ επράξηζηεο ελψ ην 55,9% πξφζεμε ηε δηαθήκηζε ελφο πξντφληνο πνπ ηνπο 

πξνζέιθπζε είηε κφλν ζην internet είηε ζ‟ απηφ θαη ζ‟ άιια κέζα. Σν 12,6% πξφζεμε 

ηε δηαθήκηζε ζε άιια κέζα εθηφο ηνπ δηαδηθηχνπ ελψ ην 28,2% δελ πξφζεμε θαζφινπ 

θάπνηα δηαθήκηζε. 

 

 

Γηάγξακκα 3.5.12 Πξντφληα/Τπεξεζίεο πνπ πξνζέιθπζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

ρξεζηψλ 

 

χκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ άπνςε πνπ έρνπλ νη ρξήζηεο 

ηνπ internet γηα ηηο δηαθεκίζεηο ζην δηαδίθηπν, έλα πνζνζηφ 30,3% ζεσξεί φηη ε 

δηαθήκηζε ζην internet επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα έξζεη ζε επαθή κε πξντφληα θαη 
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ππεξεζίεο πνπ δελ γλψξηδε, ην 34,3% ζεσξνχλ φηη νη νnline δηαθεκίζεηο είλαη 

ρξήζηκεο αιιά δπζθνιεχνπλ ην «ζεξθάξηζκα» ελψ ην 36,0% ππνζηεξίδεη φηη ε 

χπαξμε δηαθεκίζεσλ ζην internet εληζρχεη ηελ αλάπηπμε δσξεάλ ππεξεζηψλ θαη 

πεξηερνκέλνπ. Σν 26,0% πηζηεχεη φηη νη on-line δηαθεκίζεηο είλαη ελνριεηηθέο, γηα ην 

12,4% ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζην δηαδίθηπν είλαη πξσηφηππα 

θαη ζεσξεί φηη νη δηαθεκίζεηο εληζρχνπλ ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ νη ρξήζηεο γηα ην 

πξντφλ θαη ηέινο γηα ην 8,7% ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα βνεζνχλ ην ρξήζηε λα 

επηιέμεη θάπνην πξντφλ/ππεξεζία γηα αγνξά. 

 

 

Γηάγξακκα 3.5.13 Ζ δηαθήκηζε ζηα έληππα-ειεθηξνληθά κέζα 

 

Έλα κεγάιν ηκήκα ησλ ρξεζηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ e-metrics 2008, ζεσξνχλ φηη 

νη δηαθεκίζεηο ζηα έληππα–ειεθηξνληθά κέζα είλαη νχηε επράξηζηεο/νχηε ελνριεηηθέο. 

Σν πνζνζηφ απηφ γηα ην ξαδηφθσλν είλαη 36,5%, γηα ηε ηειεφξαζε 39,4%, γηα ηα 

έληππα κέζα, φπνπ ζπλαληάκε θαη ην πςειφηεξν, είλαη 61,3% θαη γηα ην internet 

48,5%. Σν 33,1% ζεσξεί φηη νη δηαθεκίζεηο ζηε ηειεφξαζε είλαη πνιχ επράξηζηεο 

φηαλ γηα ην ξαδηφθσλν ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη 27,0% γηα ηηο 

εθεκεξίδεο/πεξηνδηθά 29,5% θαη γηα ην internet 25,7%. 
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 Blogging 

ε πνζνζηφ 9,9%, νη ρξήζηεο ηεο έξεπλαο έρνπλ ην δηθφ ηνπο blog ελψ ην 26,6% ηα 

επηζθέπηεηαη ζπρλά. To 13,1% ησλ ρξεζηψλ, ειηθίαο 15-24, έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

θάπνην blog θαη κφιηο ην 7,5% ησλ 25-34 δελ γλσξίδεη ηη είλαη ηα blog sites. 

 

Γηάγξακκα 3.5.14 Blogging 

 

 Social Networking Sites 

To 58,8% ησλ ρξεζηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηεί θάπνην απφ ηα 

site θνηλσληθήο δηθηχσζεο. To 77,8% ησλ ρξεζηψλ απηψλ ησλ sites, είλαη άλδξεο, ην 

48,4% είλαη ειηθίαο 35-44 θαη έρνπλ πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν. Σν 50,5% φζσλ 

δηαζέηνπλ ινγαξηαζκφ ζε site θνηλσληθήο δηθηχσζεο ή επηζθέπηνληαη ηηο ζειίδεο 

απηψλ, ην θάλνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε ελψ ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο (80,5%) πνπ ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ είλαη γηα λα έξρνληαη ζε επαθή κε θίινπο ή ζπγγελείο. 

 

3.6 ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ-ΣΟΥΟ 

χκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη θαηά θαηξνχο γηα ηα πξντφληα/ππεξεζίεο πνπ 

αγνξάδνληαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, νδεγνχκαζηε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη αγνξέο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε κία 

δηαθεκηζηηθή εηαηξεία  γηα λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηνλ θιάδν είλαη νη εηαηξείεο πνπ 

ζέινπλ λα δηαθεκίζνπλ ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο απνηειεζκαηηθά ζην δηαδίθηπν. 
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Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα δηαθεκηζηεί απνδνηηθά ζην δηαδίθηπν αλ πιεξνχληαη δπν 

βαζηθέο ζπλζήθεο (Βιαρνπνχινπ, 2003). : 

 Product fit (θαηαιιειφηεηα πξντφληνο): κε ηελ έλλνηα θαηαιιειφηεηαο 

πξντφληνο ελλννχκε, θαηά πφζν ην πξντφλ ζπκθσλεί κε ην κέζν. Τςειή 

θαηαιιειφηεηα πξντφληνο παξνπζηάδνπλ ηα πξντφληα πνπ κπνξνχλ λα 

πξνσζεζνχλ θαη λα πσιεζνχλ on-line φπσο είλαη ηα πξντφληα 

πιεξνθνξηθήο, ηα CDs, ηα βηβιία θαη ηα ξνχρα. 

 Audience fit (θαηαιιειφηεηα θνηλνχ): αλαθέξεηαη ζηελ ζπκθσλία ηνπ θνηλνχ-

ζηφρνπ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ θνηλνχ ηνπ κέζνπ. Σα πξντφληα πνπ 

παξνπζηάδνπλ πςειή θαηαιιειφηεηα θνηλνχ είλαη θπζηθά ηα πξντφληα 

πιεξνθνξηθήο θαη ηα πξντφληα πνπ ελδηαθέξνπλ θπξίσο ην λεαληθφ θνηλφ. 

πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαηαλαισηηθψλ 

πξντφλησλ ην δηαδίθηπν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ δεπηεξεχνλ 

ζπκπιεξσκαηηθφ κέζν. 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα δηαθεκηζηνχλ κφλν απφ ην δηαδίθηπν θαη κάιηζηα 

πνιχ απνηειεζκαηηθά είλαη επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ πξντφληα πςειήο 

ηερλνινγίαο ή πξντφληα πνπ κπνξνχλ λα πνπιεζνχλ εχθνια online φπσο είλαη ηα 

αεξνπνξηθά εηζηηήξηα, βηβιία,CDs, ειεθηξνληθά είδε θ.η.ι. Παξαθάησ αθνινπζεί ε 

ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ε εηαηξεία: 

 Σνπξηζκφο: αεξνπνξηθά/αθηνπιντθά εηζηηήξηα, θξαηήζεηο ζε μελνδνρεία, 

ςπραγσγία θ.α.). 

Τπάξρνπλ ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο φπνπ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην πξαγκαηηθά έρεη 

αιιάμεη εληειψο ηα δεδνκέλα. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν ηνκέαο ηνπ 

ηνπξηζκνχ. Ήδε ζηηο ΖΠΑ ην έλα ηξίην ησλ θξαηήζεσλ μελνδνρείσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνληθά. Οη ΜΜΔ ηνπ ρψξνπ (μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, γξαθεία 

ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ, κηθξά εμεηδηθεπκέλα ή πιήξσο ειεθηξνληθά πξαθηνξεία) 

κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ρσξίο κεζάδνληεο απεπζείαο. ην 

ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ θαη αληίζηνηρα ηνπ εκπνξίνπ, ζπληειείηαη ειεθηξνληθή 

θνζκνγνλία, θαζψο εθηηκάηαη κέζα ζηελ επφκελε πεληαεηία ην 80% ησλ θξαηήζεσλ 

ζα γίλεηαη ειεθηξνληθά. Σν internet έδσζε ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο ππνςήθηνπο 

ηνπξίζηεο λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζηνπο παξφρνπο ησλ ππεξεζηψλ, λα 

ζπγθξίλνπλ ηηκέο, αιιά θαη λα δηακνξθψλνπλ πξνγξάκκαηα δηαθνπψλ. Παξάιιεια 

κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο θαη ηηκέο απφ ηηο ππάξρνπζεο κεραλέο 
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αλαδήηεζεο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε δεκνπξαζίεο αλαδεηψληαο επθαηξίεο, θαη λα 

κνηξάδνληαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο κέζα απφ ην forum θαη ηηο C2C θνηλφηεηεο. 

Έηζη ν λένο πειάηεο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο έρεη πνιχ δηαθνξεηηθφ πξνθίι απφ 

ηνλ αληίζηνηρν ηεο πεξαζκέλεο δεθαεηίαο. πγθεθξηκέλα, αλαδεηά δηαξθψο 

πεξηζζφηεξεο θαη πην νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο, θαιχηεξεο ππεξεζίεο, 

πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο, ελψ ηαπηνρξφλσο είλαη πεξηζζφηεξν θηλεηηθφο θαη 

ιηγφηεξν πηζηφο. Ζ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία βξίζθεηαη αξθεηά κπξνζηά απφ ηνπο 

ππφινηπνπο θιάδνπο ζε ηερλνινγηθά δεηήκαηα, φπσο ε παξνπζία ζην Γηαδίθηπν θαη 

ε πξαγκαηηθφηεηα ζπλαιιαγψλ. Απφ ηνπο πξψηνπο πνπ επέλδπζαλ ζην ρψξν ηεο 

ηερλνινγίαο ήηαλ νη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο θαη νη εηαηξίεο πνπ δηέζεηαλ παγθφζκηα 

ζπζηήκαηα δηαλνκήο (Global Distribution System) γηα λα αθνινπζήζνπλ νη tour 

operators (Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, 2009). 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ e-Business 

W@tch αλαθνξηθά κε ηελ επξσπατθή βηνκεραλία ηνπ ηνπξηζκνχ. Ζ έξεπλα 

επηζεκαίλεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ online marketing ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά. 

Παξάιιεια, δηαπηζηψλεη φηη ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία βξίζθεηαη αξθεηά κπξνζηά απφ 

ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο ζε ηερλνινγηθά δεηήκαηα. πγθεθξηκέλα, ε κεγάιε 

πιεηνλφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ δηαζέηεη δηθηπαθφ ηφπν, ελψ νη εηαηξίεο 

πνπ πξνζθέξνπλ online πσιήζεηο θαη online πιεξσκέο ζε αζθαιέο πεξηβάιινλ, 

είλαη δηπιάζηεο ζε ζχγθξηζε κε άιινπο ηνκείο πνπ εμεηάδεη ε έξεπλα. κσο, κφιηο ην 

50% ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο online θξαηήζεσλ, 

επηηξέπνπλ ζηνπο πειάηεο λα πξαγκαηνπνηνχλ online πιεξσκέο ζε αζθαιέο ή κε 

πεξηβάιινλ. Τπφ απηή ηελ έλλνηα νη online πσιήζεηο κπνξνχλ σο επί ην πιείζηνλ λα 

ζεσξνχληαη σο online θξαηήζεηο. ζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν πσιήζεσλ, ε ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία αθνινπζεί ζε γεληθέο γξακκέο ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο φπνπ ε 

πιεηνςεθία ησλ πσιήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ sites, ελψ 

ηα ειεθηξνληθά marketplaces έξρνληαη ζε δεχηεξε κνίξα (www.ebusiness-watch.org). 

Οη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο ρξεζηκνπνίεζαλ αξρηθά ηε κέζνδν ησλ δεκνπξαζηψλ κέζσ 

ηνπ Internet, πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ πιεξφηεηα ησλ πηήζεψλ ηνπο. Ζ 

επηηπρία ηεο αξρηθήο απηήο θίλεζεο ψζεζε ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο λα επεθηείλνπλ 

ηηο online πσιήζεηο ζε φιν ην θάζκα ππεξεζηψλ ηνπο. Καη' απηφ ηνλ ηξφπν ην e-

ticketing έγηλε ε πην δεκνθηιήο ηνπξηζηηθή ειεθηξνληθή ππεξεζία. ηηο ψξηκεο 

ηερλνινγηθά αγνξέο, ην e-Tourism απνηειεί πξαγκαηηθφηεηα θαη ε εκπινθή ησλ 

παξαδνζηαθψλ θαλαιηψλ κε ην Internet ζεσξείηαη απηνλφεηε. Ο δηαρσξηζκφο κεηαμχ 
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ησλ online θαη ησλ offline θαλαιηψλ γίλεηαη νινέλα θαη πην δπζρεξήο θαη ελ πάζε 

πεξηπηψζεη ν πειάηεο δελ ελδηαθέξεηαη γη' απηφ ην δηαρσξηζκφ. Σν κφλν πνπ ζέιεη, 

είλαη λα κπνξεί λα βξίζθεη θάπνπ ζπγθεληξσκέλε ηελ πιεξνθνξία, πξνθεηκέλνπ λα 

επηιέμεη ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ πνπ ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ. 

πκπεξαζκαηηθά, ε έξεπλα δηαπηζηψλεη φηη ην online marketing θαη νη πσιήζεηο 

έρνπλ αλαπηπρζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν. Αληηζέησο, ε 

απηνκαηνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ε νινθιήξσζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο δελ απνηεινχλ ζέκαηα πξψηεο 

πξνηεξαηφηεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν. Ζ ζπγθεθξηκέλε κνλφπιεπξε αλάπηπμε 

απνδίδεηαη ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο πνπ πεξηιακβάλεη έλαλ 

πνιχ κεγάιν αξηζκφ κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

ππφινηπνπο θιάδνπο. Δλδέρεηαη, επίζεο, λα δείρλεη κηα θαηάζηαζε φπνπ νη 

ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη κφλν ην πξψην βήκα πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηνπ online marketing ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ζπρλά κε πνιχ βαζηθά 

ζπζηήκαηα ππνδνκήο. 

πσο επηζεκαίλεη ε έξεπλα, ε δηείζδπζε ηνπ e-business ζηνλ ηνπξηζκφ απέρεη 

ζεκαληηθά απφ ηελ νινθιήξσζή ηνπ. Οη πην ζεκαληηθέο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνληαη 

ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, φζνλ αθνξά ην e-business, είλαη: ε άκεζε πξφζβαζε 

ζηνπο ελ δπλάκεη πειάηεο, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζην marketing θαη ηηο πσιήζεηο θαη, 

ηέινο, ε επίηεπμε ζηηγκηαίαο κεηαβνιήο ηεο πξνζθνξάο ζε απάληεζε ηεο δήηεζεο. 

χκθσλα κε ην e-Business Watch, ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ πειαηψλ 

πξαγκαηνπνηεί αλαδεηήζεηο ζην Internet γηα ελαιιαθηηθέο επηινγέο, πξηλ θαηαιήμεη ζε 

θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ. Δθφζνλ ηα web sites απνηεινχλ ήδε έλα ηδηαίηεξα 

δεκνθηιέο εξγαιείν marketing, ε επφκελε πξφθιεζε είλαη ε κεηαηξνπή ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ ζε απνηειεζκαηηθά εξγαιεία πσιήζεσλ. 

Σν Internet επηηξέπεη αξθεηέο κεζφδνπο ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεπίδξαζεο γηα ηελ 

πξνψζεζε ελφο πξννξηζκνχ, αζρέησο αλ είλαη εζληθφο, πεξηθεξεηαθφο ή ηνπηθφο. Ζ 

αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ απνηειεί κία επνίσλε εμέιημε ζην ρψξν ηνπ 

marketing. 

χκθσλα κε έξεπλα ηεο Info Publication Ltd, ην 85 % φζσλ ρξεζηκνπνηνχζαλ 

Internet ζηελ Διιάδα ελδηαθέξνληαη λα εθκεηαιιεπηνχλ ην δηαδίθηπν γηα ηελ 

ειεθηξνληθή θξάηεζε ζέζεσλ, θαζψο θαη ηηο επξχηεξεο ρξήζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ 
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ηνπξηζκνχ θαη ηεο ςπραγσγίαο φπσο απνθαιχπηεηαη απφ ην δηάγξακκα πνπ 

αθνινπζεί. 

 

Γηάγξακκα 3.6.1. Υξήζηεο internet ζηελ Διιάδα πνπ ελδηαθέξνληαη λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ην δηαδίθηπν γηα ηηο επξχηεξεο ρξήζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη 

ηεο ςπραγσγίαο  

Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

 Απφ ην ζχλνιν ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ 85% φζσλ ρξεζηκνπνηνχλ internet 

ζηελ Διιάδα, ην 60% δήισζε φηη ρξεζηκνπνηεί ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

θξαηήζεσλ γηα εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη αμηνπηζηία, ην 23% απνθιεηζηηθά γηα 

θξαηήζεηο εηζηηεξίσλ, μελνδνρείσλ θιπ, ελψ ην 10% γηα πιεξνθφξεζε. Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 36% αθνξνχλ ηνλ ηαμηδησηηθφ ρψξν. 

 Απφ ην ζχλνιν ησλ αξλεηηθψλ απαληήζεσλ 15%, ην 69% δειψλεη φηη δελ 

ρξεζηκνπνηεί ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θξαηήζεσλ γηαηί πξνηηκά ηελ 

πξνζσπηθή επαθή θαη ην 8% δήισζε φηη ζεσξεί αλαμηφπηζηεο ηηο 

πιεξνθνξίεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Δπίζεο ε εμάιεηςε ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ 

πειάηε-πσιεηή θαζψο θαη ε έιιεηςε αζθάιεηαο ζηνλ ηξφπν πιεξσκήο κε 

πηζησηηθή θάξηα ήηαλ ιφγνη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί γηα ηελ απνθπγή ρξήζεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο θξαηήζεσλ. 

Πιένλ είλαη δεδνκέλε ε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ηνπξηζηηθνχο ζθνπνχο απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο είηε πξφθεηηαη γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ είηε γηα αγνξά ππεξεζηψλ 

θαη πξντφλησλ. Έηζη, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Eurostat3, ην 2008 ν κέζνο φξνο 

ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ απφ πνιίηεο γηα ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε δηνξγάλσζε 

ηαμηδηψλ, ζηελ Δπξψπε ησλ 27, αγγίδεη ην 32%, φηαλ ην 2006 ήηαλ 25%. Δηδηθφηεξα, 

εμεηάδνληαο 20 επξσπατθέο ρψξεο, θαίλεηαη φηη πεξίπνπ ν κηζφο πιεζπζκφο ζε 

Γαλία, Οιιαλδία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν γηα ππεξεζίεο πνπ 

85 

15 

Υξήζηεο internet ζηελ Διιάδα % 

Θετικοί 

Αρνθτικοί 
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ζρεηίδνληαη κε ηαμίδηα θαη δηακνλή, ελψ πνζνζηφ πάλσ απφ 50% θαιχπηεη ηφζν ε 

Ηζιαλδία, φζν θαη ε Ννξβεγία θαη ε Φηιαλδία, ελψ ζηελ Διιάδα, ην αληίζηνηρν 

πνζνζηφ αγγίδεη ην 17%. πσο θαίλεηαη ζπγθξηηηθά κε ην 2006 ε ηάζε απηή είλαη 

αλνδηθή ζην ζχλνιν ησλ εμεηαδφκελσλ επξσπατθψλ ρσξψλ, απνδεηθλχνληαο ηελ 

εμέρνπζα ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη πιένλ ην δηαδίθηπν ηφζν ζηελ πιεξνθφξεζε, φζν 

θαη ζηελ επηινγή ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ.  

Δηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2008 

απφ ην Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ6, ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ, παξαηεξήζεθε 

φηη 6 ζηνπο 10 Έιιελεο ρξήζηεο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ην δηαδίθηπν γηα λα 

πιεξνθνξεζνχλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο. Μέζα ζε απηφ 

ην θνηλφ, ε πιένλ δηαδεδνκέλε αλαδήηεζε αθνξά ζηηο ηζηνζειίδεο μελνδνρείσλ θαη 

αθνινπζνχλ νη ηζηνζειίδεο κε γεληθέο ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο, ηζηνζειίδεο 

ελνηθηαδνκέλσλ δσκαηίσλ, ηζηνζειίδεο ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ θαη ηζηνζειίδεο 

ελαέξησλ κεηαθνξψλ. χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ έξεπλα, ην 21% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ δειψλεη φηη έρεη θάλεη θξάηεζε ηαμηδησηηθψλ εηζηηεξίσλ θαη 

ην 17% φηη έρεη θάλεη θξάηεζε θαηαιπκάησλ κέζσ δηαδηθηχνπ. 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα πξναλαθεξζέληα, ε ηερλνινγία ζα απνηειέζεη ην ζπλδεηηθφ 

θξίθν ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζνχλ ζηε λέα κνξθή 

ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. Σν παξαδνζηαθφ θαλάιη δηαλνκήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο ζηελ Διιάδα ζα ληψζεη έληνλνπο θξαδαζκνχο, θαζψο ην Internet ζα παίδεη 

ελεξγφηεξν ξφιν ζηελ επηινγή ηνπ πειάηε. Σν κέιινλ πεξλά κέζα απφ ην Γηαδίθηπν 

θαη ηε ζχλζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Ο ληθεηήο ζα είλαη απηφο πνπ ζα 

ζπλδπάζεη ζσζηή πιεξνθφξεζε, θαιέο ηηκέο, πνηφηεηα θαη επθνιία. Οη πξσηνπφξνη 

ηνπ ρψξνπ ζα απνθηήζνπλ ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ επηθξάηεζή ηνπο. 

Σν ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ ελαξκνλίδεηαη κε ηελ εμαηνκηθεπκέλε εμππεξέηεζε θαη 

ζηνρεχεη ζηελ πξνζέιθπζε ηθαλνχ κεξηδίνπ κεκνλσκέλσλ ηνπξηζηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα αλαδήηεζε ή δηαρείξηζε πξννξηζκνχ. Απφ ηελ 

πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί ζηξαηεγηθή επηινγή θαη βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ 

νξγάλσζε ησλ πξνσζεηηθψλ δξάζεσλ ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. ηηο 

κεζφδνπο e-marketing αλήθνπλ αθφκα θαη κεξηθέο πνιχ απιέο κέζνδνη πνπ 

απμάλνπλ ηε θηιηθφηεηα κίαο ηνπξηζηηθήο ηζηνζειίδαο, γηα παξάδεηγκα ε απηφκαηε 

αλαγλψξηζε ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ επηζθέπηε θαη ε εκθάληζε κελχκαηνο 

θαισζνξίζκαηνο ζηε γιψζζα ηνπ. ην ίδην πιαίζην εληάζζνληαη θαη νη ηερληθέο 

βειηηζηνπνίεζεο ηεο ζέζεο ηνπξηζηηθψλ ηζηνηφπσλ ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο (search 
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engine optimization) θαη νη θαηαρσξίζεηο ζε κεραλέο αλαδήηεζεο (sponsored links). 

Ζ θαιή ζέζε ελφο ηνπξηζηηθνχ ηζηνηφπνπ ζε κεραλέο φπσο ε Google, ην Yahoo, θ.α. 

είλαη ζήκεξα ε αξρή γηα ηελ επηηπρεκέλε πξνβνιή θαη πξνψζεζε ελφο ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ, ε δε αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο θαηά ιίγεο πνζνζηηαίεο κνλάδεο 

επηθέξεη κεγάιν νηθνλνκηθφ φθεινο. Σέινο, ζηελ αηρκή ηνπ e-marketing εληνπίδνληαη 

πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πξσηφηππεο θαη ζειθηηθέο κεζφδνπο 

πξνψζεζεο κε θαινζρεδηαζκέλα e-mails, banners, egames θαη e-cards πνπ 

θηάλνπλ ζην δπλεηηθφ πειάηε – ρξήζηε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηελ εχξεζε ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ (www.marketingweek.gr). 

Οη κέζνδνη ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ ζηνλ ηνπξηζκφ, ππνζηεξίδνληαη φρη κφλν απφ ηηο 

πξναλαθεξζείζεο εθαξκνγέο e-CRM αιιά θαη ηα λέα κέζα θαη ηξφπνπο επηθνηλσλίαο 

φπσο νη ηερλνινγίεο θαη εθαξκνγέο Web 2.0. Πξφθεηηαη γηα εξγαιεία «καδηθήο 

ζπλεξγαζίαο», πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ λα ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ηαπηφρξνλα, θαη λα ζπλεξγάδνληαη άκεζα κε άιινπο ρξήζηεο γηα ηελ 

παξαγσγή, ηελ άληιεζε θαη ηε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεο κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ (Γηείζδπζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηνλ Σνκέα ηνπ 

Σνπξηζκνχ: Σάζεηο θαη εμειίμεηο & Τθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, 2009). 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

 Σα on-line πεξηνδηθά θαη πξνζσπηθά εκεξνιφγηα Βlogs 

 Οη δηαδηθηπαθνί ηφπνη θνηλσληθήο θαη ζπλεξγαηηθήο δηαδηθηχσζεο (Social – 

Collaborative Networking) 

 Οη δηαδηθηπαθνί ηφπνη Podcasting θαη Online Videos. 

 H ηερλνινγία Tagging γηα ηε ζήκαλζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ. 

  H ηερλνινγία Mash – ups γηα ην ζπλδπαζκφ δηαθνξεηηθψλ πεγψλ 

πεξηερνκέλνπ ή θαη ινγηζκηθνχ. 

  Οη ηερλνινγίεο Wikis πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα ζπληάμνπλ 

πεξηερφκελν απφ θνηλνχ. 

 Ζ ηερλνινγία RSS (Really Simple Syndication) γηα ηελ άκεζε απνζηνιή 

πιεξνθνξηψλ ζε κηα ηζηνζειίδα. 

 Ο ηερλνινγηθφο ζπλδπαζκφο AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) γηα 

ηε δεκηνπξγία θαιχηεξσλ, ηαρχηεξσλ θαη πην θηιηθψλ δηαδηθηπαθψλ 

εθαξκνγψλ. 

Σν πφζν δεκνθηιή γίλνληαη ηα λέα απηά κέζα επηθνηλσλίαο θαίλεηαη θαη απφ ηα 

ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ κειέηε ηεο Forrester, ζχκθσλα κε ηα νπνία ην 35% 
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ησλ Δπξσπαίσλ ηνπξηζηψλ ζπκκεηέρεη ζε θάπνηα νκάδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα, ην 26% κηα θνξά ηελ εβδνκάδα θαη ην 10% ζε 

θαζεκεξηλή βάζε. 

Δίλαη επφκελν, ν παγθφζκηνο θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ λα δίλεη πιένλ νινέλα θαη 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζην Web 2.0 ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο επίδξαζεο πνπ αζθνχλ ηα 

λέα ζπλεξγαηηθά κνληέια δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο ζην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ, 

θαζψο νη ζεκεξηλνί ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη νη ηαμηδηψηεο επηδεηνχλ ηε δεκηνπξγία 

θαη δηαλνκή ηνπ δηθνχ ηνπο πιένλ πεξηερνκέλνπ, κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ θαλαιηψλ 

πνπ απηνί επηζπκνχλ. Οη ηερλνινγίεο ηνπ Web 2.0 επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ λα γίλνπλ νη ίδηνη παξαγσγνί, ζρεδηαζηέο, πάξνρνη θαη δηαλνκείο 

ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο επίζεο θαη λα θαηαζηνχλ νη «ελδηάκεζνη 

επηρεηξεκαηηθνί παίθηεο» ησλ λέσλ πξνηχπσλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. ην 

παξαπάλσ πιαίζην εληάζζνληαη θαη ηα πνιπκέζα (multimedia), νη ςεθηαθνί ράξηεο 

(digital maps) θαη νη ηερληθέο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (virtual reality techniques) 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε ηνπξηζηηθέο γεσγξαθηθέο 

δηαδηθηπαθέο πχιεο (geoportal) γηα ηελ αλάδεημε πξννξηζκψλ ζε ζπλδπαζκφ κε 

άιιεο εθαξκνγέο φπσο ηερλνινγίεο θηλεηήο πιαηθφξκαο θαη ειεθηξνληθήο 

δηαρείξηζεο πξννξηζκνχ. Ζ ρξήζε πνιπκέζσλ ζηνλ ηνπξηζκφ έρεη ζηφρν ηελ παξνρή 

πιεξέζηεξεο ελεκέξσζεο κε πνηθηιία ηξφπσλ θαη ζπλαληάηαη ζε θάζε επίπεδν, απφ 

ηνπο εζληθνχο ηνπξηζηηθνχο θνξείο κέρξη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. Ζ ηξηζδηάζηαηε 

απεηθφληζε, ηα βίληεν, ε ρξήζε ήρνπ θαη ηα ειεθηξνληθά βηβιία επηζηξαηεχνληαη γηα 

λα πξνβάιινπλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο 

(Γηείζδπζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηνλ Σνκέα ηνπ 

Σνπξηζκνχ: Σάζεηο θαη εμειίμεηο & Τθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, 2009). 

Οη ηερληθέο εμφξπμεο δεδνκέλσλ (data mining) θαη επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο (business 

intelligence) απνηεινχλ βαζηθά εξγαιεία γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη λα 

αλαπηχμνπλ ζπζηήκαηα αλαδήηεζεο ρξήζηκσλ ζρέζεσλ ζηα δεδνκέλα πνπ 

ζπιιέγνπλ γηα ιφγνπο δηαρείξηζεο ζρέζεσλ πειαηείαο θαη πνπ ζηνρεχνπλ ζην 

εζηηαζκέλν κάξθεηηλγθ. Tα ζπζηήκαηα απηά επηηξέπνπλ ηε ζπζηεκαηνπνίεζε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ έξεπλεο αγνξάο, κειέηεο θαη απφ 

ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο. Σα ζηνηρεία πνπ 

αλαδεηνχληαη κε ηηο εθαξκνγέο κεζφδσλ data mining θαη business intelligence 

αθνξνχλ πξσηίζησο ηε δήηεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο αλάινγα κε ην πξνθίι 

ησλ θαηαλαισηψλ (ηκεκαηνπνίεζε πειαηείαο) θαη πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ, κε άιια ιφγηα ηνπο θαηαλαισηέο – 
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ηνπξίζηεο. Μπνξεί φκσο αθφκα λα αθνξνχλ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ πνπ αλαδεηνχλ βειηηζηνπνίεζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ ηνπο, 

ζπκπίεζε ηνπ θφζηνπο θαη βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο. ηελ πξψηε πεξίπησζε ε 

επηρείξεζε ζπιιέγεη θαη αμηνπνηεί δεδνκέλα, κνληεινπνηεί ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη θαηαιήγεη ζε ηκήκαηα αγνξψλ πνπ έρεη φθεινο λα ζηνρεχζεη 

(target groups). ηελ πεξίπησζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζηφρνο είλαη ε βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη ηα δεδνκέλα απνξξένπλ απφ ηελ 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία θαη εηζξνή πιεξνθφξεζεο ζηνλ νξγαληζκφ (Γηείζδπζε 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηνλ Σνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ: Σάζεηο θαη 

εμειίμεηο & Τθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, 2009). 

 Σερλνινγία: Hardware/Software, εμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο θαζψο θαη 

ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν πνπ εκθαλίδνπλ θαη ηελ κεγαιχηεξε άλνδν 

58,5% ην 2005 έλαληη 83,3% ην 2008. Δπίζεο, ζηνλ θιάδν ηεο ηερλνινγίαο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη εηαηξείεο κε Ζιεθηξνληθά είδε θαη ζπζθεπέο. 

Οη ζπζθεπέο θαηαλαισηηθψλ ειεθηξνληθψλ αγαζψλ δηαζέηνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ηνπο απαξαίηεηνπο κεραληζκνχο πξφζβαζεο ζε επξπδσληθά δίθηπα θαη εμειίζζνληαη 

ψζηε λα παίδνπλ ην ξφιν δηθηχνπ δηαλνκήο γηα ςεθηαθέο ππεξεζίεο ςπραγσγίαο 

πξνο ηνπο θαηαλαισηέο. Αλαιχνληαο ην δήηεκα ηεο πξνζαξκνγήο ησλ 

θαηαλαισηηθψλ ειεθηξνληθψλ αγαζψλ ζην επξπδσληθφ δίθηπν, πξνθχπηνπλ ηα 

παξαθάησ ζεκεία: 

 Ζ επίδξαζε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηελ αγνξά ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαλαισηηθψλ 

αγαζψλ είλαη ζεκαληηθή. Λφγσ ηεο απμεκέλεο πξνζθνξάο επξπδσληθψλ δηθηχσλ κε 

πξνζηηέο ρξεψζεηο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ ζρεηηθψλ online ππεξεζηψλ, παξαηεξείηαη 

αληίζηνηρα αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε 

δηαλνκή ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ κέζσ ζχλδεζεο πςειήο ηαρχηεηαο. 

Οη βαζηθέο πξνθιήζεηο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφ ην 

ηκήκα ηεο αγνξάο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ππνζηήξημε δηαθφξσλ κνξθψλ ςεθηαθνχ 

πεξηερνκέλνπ θαη ην λέν ηνπο ξφιν σο δηαλνκέσλ απηνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ. Οη 

ζπλεξγαζίεο κε παξφρνπο ςεθηαθνχ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ θαη άιιεο επηρεηξήζεηο 

ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ έρνπλ εμειηρζεί ζε βαζηθφ παξάγνληα επηηπρίαο. 

 Οη θαηαζθεπαζηέο θαηαλαισηηθψλ ειεθηξνληθψλ εηδψλ έρνπλ πνιιέο επθαηξίεο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηζρχ ηνπ επξπδσληθνχ δηθηχνπ: νπζηαζηηθά έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα θαζηεξσζνχλ σο πάξνρνη ζε κηα ζπγθιίλνπζα επξπδσληθή αγνξά 
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θαζψο θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ πξφζζεηεο πεγέο εζφδσλ παξέρνληαο ζρεηηθέο 

ππεξεζίεο. 

 Ζ πξνζαξκνγή ζην επξπδσληθφ δίθηπν παξέρεη επθαηξίεο θαη ζηηο κηθξφηεξεο 

επηρεηξήζεηο ειεθηξνληθψλ πξντφλησλ: Μηα κειέηε παξαδείγκαηνο (ηεο KiSS, κηαο 

δαλέδηθεο εηαηξίαο παξαγσγήο ζπζθεπψλ δηθηχνπ) έδεημε φηη αθφκα θαη νη 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, φηαλ εηζέξρνληαη λσξίο ζηελ αγνξά κε θαηλνηνκηθά 

πξντφληα, κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ επάμηα δίπια ζηνπο κεγάινπο θαη 

θαζηεξσκέλνπο θαηαζθεπαζηέο 

Οη λέεο ηερλνινγίεο θαη γεληθφηεξα ην ε-επηρεηξείλ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηηο 

επηρεηξήζεηο θαηαλαισηηθψλ ειεθηξνληθψλ εηδψλ λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηηο 

δηαδηθαζίεο logistics, λα ηηο θάλνπλ πην μεθάζαξεο θαη δηαθαλείο, θαζψο θαη λα 

επηηαρχλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 

ζπλεξγαηψλ. Οη επηρεηξήζεηο θαηαλαισηηθψλ ειεθηξνληθψλ εηδψλ αληηκεησπίδνπλ 

ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθνδηαζηηθή ηνπο αιπζίδα. Μεξηθέο απφ απηέο 

είλαη ην φηη έρνπλ λα θάλνπλ κε κηα εμαηξεηηθά θαηαθεξκαηηζκέλε θαη παγθφζκηα 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα, ζχληνκνπο θχθινπο δσήο πξντφλησλ θαη εμάξηεζε απφ ηνπο 

δηαλνκείο (Μειέηε ησλ θιάδσλ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ ζηελ Διιάδα: 

Καηάζηαζε θαη πξννπηηθέο, Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ, 2007).  

ζνλ αθνξά ηνλ θιάδν ηεο ηερλνινγίαο ζχκθσλα κε ηα πξψηα απνηειέζκαηα ηεο 

ΗDC, ηεο δηεζλνχο εηαηξείαο αλαιχζεσλ ηνπ θιάδνπ ηεο ηερλνινγίαο, ζην δεχηεξν 

δχζθνιν ηξίκελν ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο ρξήζεο νη πσιήζεηο ζηαζεξψλ θαη 

θνξεηψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηελ Διιάδα εκθάληζαλ ζπλνιηθά κείσζε θαηά 

11,1% ζε ζχγθξηζε κε πέξπζη. Δηδηθφηεξα, ζην β΄ ηξίκελν ηνπ 2009 ζηελ ειιεληθή 

αγνξά πσιήζεθαλ 217.121 ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, έλαληη 244.181 ηεκαρίσλ ζην 

αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2008.  

ηελ πξψηε πεληάδα βξίζθνληαη νη Ζewlett Ρackard κε κεξίδην αγνξάο 23,9% θαη 

αχμεζε πσιήζεσλ θαηά 5,5%, Αcer κε κεξίδην αγνξάο 11,3% θαη κείσζε ησλ 

πσιήζεσλ θαηά 21,4%, Σoshiba κε κεξίδην 9,8% θαη κείσζε θαηά 24%, Πιαίζην κε 

κεξίδην αγνξάο 9,5% θαη κείσζε θαηά 9,9%, θαη Dell κε κεξίδην αγνξάο 6,7% θαη 

κείσζε θαηά 3,3%. Αθνινπζνχλ ε Αsus κε κεξίδην αγνξάο 5,6% θαη αχμεζε 

πσιήζεσλ θαηά 209,0%, ε LG Δlectronics κε κεξίδην αγνξάο 3,7% θαη αχμεζε 

πσιήζεσλ θαηά 175,2%, ε Sony κε κεξίδην αγνξάο 3,6% θαη κείσζε πσιήζεσλ 

θαηά 19,0%, ε Lenovo κε κεξίδην αγνξάο 3,6% θαη κείσζε πσιήζεσλ θαηά 13,8%, 

θαη ην e-shop κε κεξίδην αγνξάο 3,6% θαη αχμεζε πσιήζεσλ θαηά 1,8%. 
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Σε ζηηγκή πνπ ε ιηαληθή αγνξά γλσξίδεη χθεζε ηεο ηάμεο ηνπ 35%, ην online 

shopping φρη κφλν δελ ππνθέξεη αιιά αλζεί. Μέζα ζε δπν ρξφληα, νη online αγνξέο 

έρνπλ ηεηξαπιαζηαζηεί ζηελ Διιάδα, ελψ ην 57% ησλ Διιήλσλ δειψλεη πσο ζα 

αγφξαδε πιένλ online. Πξηλ απφ δέθα ρξφληα ην κφλν πνπ ππήξρε ζηελ ειιεληθή 

αγνξά ήηαλ site κε πξντφληα ηερλνινγίαο θαη νη Έιιελεο θαηαλαισηέο ςψληδαλ 

θπξίσο απφ μέλα eshop. Κη φκσο, ελ έηε 2010 ην online shopping ζηε ρψξα καο έρεη 

γίλεη ηφζν δεκνθηιέο ψζηε ππάξρεη πιένλ θαη κεραλή ζχγθξηζεο ηηκψλ ησλ 

ειιεληθψλ online shop ζηε δηεχζπλζε www.skroutz.gr. Απφ φηη θαίλεηαη, ζε κηα 

αγνξά πνπ βαδίδεη πξνο ηελ χθεζε, ην online shopping βαδίδεη αξγά αιιά ζηαζεξά 

πξνο ηε ζπλερή αλάπηπμε. Πξνο ην παξφλ, απνηειεί κφλν ην 9% ηνπ εκπνξίνπ, αιιά 

αλακέλεηαη λα θηάζεη έσο θαη ην 30%, πνπ είλαη θαη ην πνζνζηφ ησλ ππφινηπσλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ. 

Δδψ κέρξη ηψξα παίδεηαη ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο αγνξάο, κηαο θαη νη παίθηεο ηεο 

ηερλνινγίαο ήηαλ θαη νη πξψηνη πνπ κπήθαλ ζηηο online πσιήζεηο. Οη πσιήζεηο ζε 

είδε ηερλνινγίαο απνηεινχλ ην 25% φισλ ησλ online πσιήζεσλ ζηελ Διιάδα. O 

ηνκέαο είλαη θαη παξακέλεη άθξσο αληαγσληζηηθφο, εηδηθά κεηά ηελ έιεπζε θηελψλ 

αιπζίδσλ. Δδψ θαη ρξφληα πνιινί έιιελεο ςψληδαλ θπξίσο απφ eshop ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Κάζε θαιή θαηλνχξγηα ελέξγεηα πνπ γίλεηαη ζε ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα 

βνεζάεη, γηαηί απμάλεη ε πίηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.  

 Σέινο, νη εηαηξείεο πνπ πνπινχλ ξνχρα, αμεζνπάξ θαη ππνδήκαηα παξνπζηάδνπλ 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ αθνχ νη πσιήζεηο ηνπο online έρνπλ παξνπζηάζεη ζεκαληηθή 

αχμεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

Ζιεθηξνληθά θαηαζηήκαηα θαη ζηελ Διιάδα απνθηνχλ, ε κία κεηά ηελ άιιε, κεγάιεο 

αιπζίδεο απφ ηελ αγνξά έλδπζεο θαη αμεζνπάξ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ 

πξφζβαζε ζηε ξαγδαία αλαπηπζζφκελε νκάδα ησλ online αγνξαζηψλ. Βιέπνληαο 

φηη νη αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο ησλ θαηαλαισηψλ, θαη ηδίσο ησλ λέσλ ζε ειηθία, 

αιιάδνπλ, νη Έιιελεο ιηαλέκπνξνη ζηξέθνληαη ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Δθηηκνχλ 

κάιηζηα φηη ιφγσ ηεο θξίζεο θαη ησλ λέσλ κέηξσλ, ε ηάζε ζα εληζρπζεί, θαζψο νη 

ηηκέο ησλ πξντφλησλ online (αθφκε θαη εθηφο πξνζθνξψλ) είλαη έσο θαη 30% 

ρακειφηεξεο, ελψ νη πξνζθνξέο θηάλνπλ ην 50%. Αιισζηε, νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο εθηηκνχλ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ online αγνξψλ.  

Μέρξη πξφηηλνο νη ιηαλέκπνξνη πίζηεπαλ φηη ζα ήηαλ δχζθνιε ε πψιεζε ελδπκάησλ 

κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, θαζψο νη θαηαλαισηέο δελ ζα είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ηα 

δνθηκάζνπλ πξηλ ηα αγνξάζνπλ. Χζηφζν ε επηηπρία ζρεηηθψλ ηζηνζειίδσλ, έρεη δείμεη 
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φηη είλαη εθηθηή ε πψιεζε ξνχρσλ, κέζσ ηνπ Internet. χκθσλα κάιηζηα κε έξεπλα 

ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο (ΔΤΔ), ζηελ Διιάδα νη online αγνξαζηέο έρνπλ 

ηεηξαπιαζηαζηεί κέζα ζε 2 ρξφληα θαη θηάλνπλ πιένλ ζε 620.000, ελψ πεξίπνπ 15% 

ησλ αγνξψλ ηνπο αθνξνχλ ξνχρα θαη αμεζνπάξ. ην ίδην κήθνο θχκαηνο θαη ε 

έξεπλα ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη 

θαηαλαισηέο πνπ θάλνπλ ζπζηεκαηηθέο αγνξέο απφ ην Ίληεξλεη θαη θαηά κέζν φξν ην 

ηειεπηαίν εμάκελν έθαλαλ έμη αγνξέο ν θαζέλαο, ζπλνιηθήο αμίαο πεξίπνπ 550 επξψ.   

ηελ Διιάδα, πξφζθαηε έξεπλα έδεημε φηη ην 57% ησλ θαηαλαισηψλ είλαη 

δηαηεζεηκέλν λα μεπεξάζεη ηηο αλεζπρίεο ηνπ πεξί αζθάιεηαο ζπλαιιαγψλ θαη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηηο αγνξέο ηνπ κέζσ Γηαδηθηχνπ, ζηνρεχνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ 

ζε θαιχηεξεο επθαηξίεο.  

Ζ θηλεηηθφηεηα πνπ αξρίδεη λα θαηαγξάθεηαη απφ ηελ πιεπξά ησλ θαηαλαισηψλ σζεί 

κεγάιεο αιπζίδεο θπξίσο ηεο ειιεληθήο αγνξάο έλδπζεο πξνο ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην. Οη εηαηξείεο εηνηκάδνπλ ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα 

δηεθδηθήζνπλ κεξίδην απφ ηελ ειεθηξνληθή εκπνξηθή πίηα πνπ αξρίδεη λα 

δεκηνπξγείηαη. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ζήκεξα, ηα ειιεληθά δηαδηθηπαθά 

θαηαζηήκαηα μεπεξλνχλ ηα 250. Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο θαηαλαισηέο 

αλαθνξηθά κε ηηο αγνξέο online εζηηάδνληαη ζηελ θαιχηεξε ηηκή θαη ηελ εμνηθνλφκεζε 

ρξφλνπ, ελψ ζηηο επηρεηξήζεηο πξνζθέξνπλ πξφζζεην ηδίξν θαη ρακειφηεξν θφζηνο. 

 

3.7 ΑΝΑΛΤΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

3.7.1 Εήηεζε 

Οη ζεκαληηθφηεξνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε δηαθεκηζηηθψλ 

ππεξεζηψλ είλαη ην θφζηνο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ θαη ρξφλνπ, ε επνρηθφηεηα θαη ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ δηαθεκηδφκελσλ. 

Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δήηεζε γηα ηηο εηαηξείεο ηνπ εγρψξηνπ 

δηαθεκηζηηθνχ θιάδνπ είλαη νη εμήο: 

 Πιήζνο εηαηξεηψλ-πξντφλησλ ζε θάζε θιάδν / κέγεζνο αγνξάο. 

 Υαξαθηεξηζηηθά δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο. 



79 
 

 Γηαζεζηκφηεηα θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο – βαζκφο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο. 

 πρλφηεηα εηζαγσγήο λέσλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ. 

  Πνζνζηφ ρξήζεο εζσηεξηθψλ ππεξεζηψλ marketing θαη άιισλ πξνσζεηηθψλ 

ελεξγεηψλ απφ ηηο εγρψξηεο εηαηξείεο. 

 Δπηρεηξεκαηηθή λννηξνπία. 

 Γηαζέζηκν budget – νηθνλνκηθή θαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ θαη γεληθφηεξα ηεο 

νηθνλνκίαο. 

 Ρπζκηζηηθνί πεξηνξηζκνί. 

 Αζιεηηθά, πνιηηηζηηθά γεγνλφηα θαη εθδειψζεηο φπσο ε δηνξγάλσζε 

Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, Παγθφζκηνπ Πξσηαζιήκαηνο Πνδνζθαίξνπ θιπ. 

  Έθηαθηνη παξάγνληεο (εθινγέο θιπ). 

 Βαζκφο θαηλνηνκίαο. 

Σν πιήζνο ησλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κηα νηθνλνκία θαζψο επίζεο 

θαη ην πιήζνο ησλ δηαθηλνχκελσλ πξντφλησλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο 

παξάγνληεο επεξεαζκνχ ηεο δήηεζεο ζηνλ θιάδν. ζν πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο 

ππάξρνπλ ζε έλαλ θιάδν θαη φζν πην πνιιά πξντφληα δηαθηλνχληαη ηφζν πην έληνλε 

είλαη ε παξνπζία ηεο δηαθήκηζεο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε δηαθήκηζε πέξα απφ 

πξνσζεηηθφ ραξαθηήξα έρεη θαη ελεκεξσηηθφ, θαζψο ελεκεξψλεη ηνπο θαηαλαισηέο 

γηα ηε δηαζεζηκφηεηα λέσλ πξντφλησλ. Αληίζεηα, ζε πεξηπηψζεηο κνλνπσιίσλ ε 

δηαθήκηζε έρεη πνιχ κηθξφηεξε επίδξαζε θαη ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν γηα 

ελεκεξσηηθνχο-επηθνηλσληαθνχο ζθνπνχο (φπσο γηα παξάδεηγκα απφ θάπνην 

ππνπξγείν θιπ). 

Σν πξντφλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ αζθνχλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δήηεζε γηα 

δηαθήκηζε. Δάλ ην πξντφλ απεπζχλεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο θαη έρεη πνιιά 

ππνθαηάζηαηα πξντφληα, ηφηε θάζε κνξθή πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ θαη δηαθήκηζεο 

είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη κεγαιχηεξν κεξίδην ζηελ αγνξά. Αληίζεηα, 

εάλ ην πξντφλ είλαη νκνγελέο θαη δελ κπνξεί λα ππάξρεη νχηε θαηλνκεληθή 

δηαθνξνπνίεζε δελ απαηηείηαη ζεκαληηθή δηαθήκηζε θαζψο ην πξντφλ ηνπ θάζε 

παξαγσγνχ δελ δηαθέξεη απφ ηα ππφινηπα. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε δηαθήκηζε 

κπνξεί λα έρεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα θαζψο ελδέρεηαη λα απμήζεη ηελ ηειηθή ηηκή 

ηνπ πξντφληνο. 

Ζ χπαξμε δηαζέζηκσλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε δηαθήκηζε. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε πξνζζήθε λέσλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο ηα νπνία είλαη ην 

ίδην απνηειεζκαηηθά κε ηα πξνυπάξρνληα αιιά έρνπλ άιια ραξαθηεξηζηηθά 
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(πξνζθέξνπλ θαιχηεξε ζηφρεπζε, αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ησλ 

θαηαλαισηψλ θιπ) ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ δαπαλψλ. Πξνο ηελ 

ίδηα θαηεχζπλζε ζπκβάιιεη θαη ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο: ε χπαξμε ππαίζξησλ 

δηαθεκίζεσλ trivision έδσζε ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπο γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο. 

Ζ ρξήζε εζσηεξηθψλ ηκεκάησλ marketing θαζψο θαη άιισλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ 

δξνπλ αλαζηαιηηθά ζηελ δηαθήκηζε θαζψο ζηεξνχλ απφ ηηο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ 

ζεκαληηθνχο πειάηεο. Χζηφζν ε ιεηηνπξγία νξγαλσκέλσλ ηκεκάησλ marketing είλαη 

νηθνλνκηθά απνδνηηθή κφλν γηα ηηο κεγάιεο εηαηξείεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο νη 

νπνίεο απνηεινχλ κηθξφ κέξνο (ζε πιήζνο) ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο. Αθφκε φκσο θαη 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ίδηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ζα ππάξμεη δήηεζε γηα θάπνηεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ. 

Ζ επηρεηξεκαηηθή λννηξνπία απνηέιεζε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα έλαλ απφ ηνπο 

θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξέαδαλ ηε δήηεζε γηα δηαθεκίζεηο. Πνιινί 

επηρεηξεκαηίεο ησλ παξαγσγηθψλ θιάδσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαηά ηηο 

πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο δελ πξνρσξνχζαλ ζε δηαθήκηζε θαζψο δελ γλψξηδαλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεζφδσλ ηεο ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο. Ζ παξνπζία 

αιινδαπψλ εηαηξεηψλ κε αληαγσληζηηθά πξντφληα θαη ε ρξήζε δηαθεκηζηηθψλ 

θαηαρσξήζεσλ, ζπληέιεζε ζηε ζηαδηαθή κεηαζηξνθή ηεο λννηξνπίαο ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ νη νπνίνη πιένλ είραλ απηά παξαδείγκαηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο δηαθήκηζεο. Σφζν ην δηαζέζηκν budget φζν θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκίαο απνηεινχλ ζεκαληηθνχο 

πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο δήηεζεο γηα δηαθεκίζεηο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη 

πεξίνδνη ζεηηθψλ νηθνλνκηθψλ πξνζδνθηψλ απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη ηνπο 

θαηαλαισηέο ζπλνδεχνληαη απφ απμεκέλεο δαπάλεο δηαθήκηζεο, ελψ πεξίνδνη 

χθεζεο θαη γεληθφηεξνπ νηθνλνκηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ φπσο ε ζεκεξηλή έρνπλ ζαλ 

απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε δηαθήκηζε 

(ICAP, Κιαδηθή κειέηε γηα ηελ δηαθήκηζε, 2009). 

Ζ χπαξμε ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε δηνξγάλσζε δηεζλψλ 

αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 

δήηεζεο γηα δηαθήκηζε. Απηφ είλαη εκθαλέο ηφζν ζηα ζηνηρεία γηα ηελ δηαθεκηζηηθή 

δαπάλε ζηα ΜΜΔ, φζν θαη ζηα ζηνηρεία ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξεηψλ ηνπ δείγκαηνο. 

Σν θφζηνο ηεο δηαθήκηζεο ζηε ρψξα καο επηβαξχλεηαη ζεκαληηθά απφ θφξνπο θαη 

ηέιε (εηδηθφο θφξνο, αγγειηφζεκν), ελψ ζηε κείσζή ηνπ ζπληεινχλ νη εηδηθέο 
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ζπκθσλίεο θαη εθπηψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ 

(δηαθεκηζηηθή εηαηξεία, media specialists, δηαθεκηδφκελνη, κέζα θιπ.) 

Ζ δήηεζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ ππεξεζηψλ παξνπζηάδεη επνρηθφηεηα, θαζψο νη 

δηαθεκηδφκελνη αλάινγα κε ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ 

επηιέγνπλ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν γηα ηελ πξνβνιή ηνπο. χκθσλα, κε ηα 

ζηνηρεία ηεο Media Services Α.Δ. ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο εηήζηαο δηαθεκηζηηθήο 

δαπάλεο θαηαγξάθεηαη ηηο πεξηφδνπο Μαΐνπ–Ηνπλίνπ θαη Οθησβξίνπ–Γεθεκβξίνπ, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. 

εκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ χςνπο ηεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο έρεη θαη ε 

πνξεία ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ δηαθεκηδνκέλσλ θαη θαηά ζπλέπεηα νη 

ηζρχνπζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε επίπησζε ζηε δηαθεκηζηηθή 

δαπάλε απφ ηηο κεηαβνιέο ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο είλαη ζπλήζσο 

εηεξνρξνληζκέλε. 

 

3.7.2 Πξνζθνξά 

ηνλ θιάδν ηεο δηαθήκηζεο μερσξίδνπλ επηρεηξήζεηο κεγάινπ κεγέζνπο νη νπνίεο, 

αλάινγα κε ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, δηαθξίλνληαη ζε εηαηξείεο παξνρήο 

δηαθεκηζηηθψλ ππεξεζηψλ, εηαηξείεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη αγνξάο ρψξνπ-ρξφλνπ 

ζηα κέζα (media specialists), εηαηξείεο εθκεηάιιεπζεο ππαίζξησλ κέζσλ δηαθήκηζεο 

θαη εηαηξείεο εθκεηάιιεπζεο θηλεκαηνγξαθηθήο δηαθήκηζεο. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ 

αζρνινχληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε ηηο εμεηαδφκελεο ππεξεζίεο, ελψ νξηζκέλεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζε άιιεο ππεξεζίεο, φπσο πξνψζεζε πσιήζεσλ, δεκφζηεο 

ζρέζεηο θιπ. Οη ελέξγεηεο απηέο ραξαθηεξίδνληαη σο “below-the-line” θαη ζπρλά 

επηηεινχληαη απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ησλ δηαθεκηζηηθψλ εηαηξεηψλ, πξνθεηκέλνπ 

λα ειέγρεηαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ 

απνηειέζκαηνο. Αλάινγα κε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο δνκήο ηνπο (βαζκφ 

θαζεηνπνίεζεο), νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο 

δηαθνξνπνηνχληα (ICAP, Κιαδηθή κειέηε γηα ηελ δηαθήκηζε, 2009). 

Ο ξφινο ησλ εηαηξεηψλ media specialists ζπλίζηαηαη θπξίσο ζηελ έξεπλα θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ κέζσλ, γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ηδαληθνχ κίγκαηνο γηα ην 
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δηαθεκηδφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ζηελ αγνξά ρψξνπ θαη ρξφλνπ ζηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο. Οη εηαηξείεο media specialists ζήκεξα πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλεο 

ιχζεηο επηθνηλσλίαο ζηνπο πειάηεο ηνπο, παξέρνληαο επηπξφζζεηεο ππεξεζίεο θαη 

επεθηείλνληαο ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζε ηνκείο φπσο ρνξεγίεο, direct marketing θιπ. 

ηφρνο ησλ εηαηξεηψλ media specialists είλαη λα πξνζθέξνπλ ζπλδπαζκφ ππεξεζηψλ 

πνπ λα κεγηζηνπνηεί ηε δηαθεκηζηηθή επέλδπζε ηνπ πειάηε κε ηα δεδνκέλα δηαζέζηκα 

θνλδχιηα. 

Ζ ππαίζξηα δηαθήκηζε απνηειεί ην παιαηφηεξν δηαθεκηζηηθφ κέζν ζηε ρψξα καο. Σν 

θφζηνο ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο είλαη ζρεηηθά ρακειφ ζε ζρέζε κε άιια κέζα 

(φπσο γηα παξάδεηγκα ε ηειεφξαζε), ελψ παξνπζηάδεη πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα. 

ηνλ θιάδν ηεο δηαθήκηζεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζήκεξα κεγάια μέλα πνιπεζληθά 

δηαθεκηζηηθά δίθηπα κε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ζηελ εγρψξηα αγνξά. Δπηπιένλ, νη 

κεγάινπ κεγέζνπο δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο ζηελ Διιάδα πξνβαίλνπλ ζε 

ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο ζε 

έλα πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν αληαγσληζκφ θαη ππεξπξνζθνξά 

ππεξεζηψλ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.7.2Α ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ-ΜΔΛΖ ΣΖ ΔΓΔΔ 

ABC ADVERTISING Α.Δ. FCB/ΓΝΧΜΖ Α.Δ. 

Αληήλνξνο 42-44, 161 21 Καηζαξηαλή 

Σει. 210-725.3203, θαμ 210-825.3214 

Λεσθ. Βνπιηαγκέλεο 88, 167 77 
Διιεληθό 

Σει. 210-962.6707, θαμ 210-960.1772 

www.fcbgnomi.gr 

ADVANCED ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ Α.Δ. GEO-YOUNG & RUBICAM 
ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ Α.Δ. 

Λ. Κ. Καξακαλιή 69, 546 42 
Θεζζαινλίθε 

Σει. 2310-948.090, θαμ 2310-941.222 

www.advance.gr 

Γξαληθνύ 7, 151 25 Μαξνύζη 

Σει. 210-610.8770, θαμ 210-610.8670 

ADVERT ATHENS ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ 
Δ.Π.Δ. 

JNL+ 

Βαζ. Κσλζηαληίλνπ 16, 116 35 Αζήλα 

Σει. 210-701.4566-68-89, θαμ 210-
751.1018 

Καξηάιε 4, 115 28, Αζήλα 

Σει. 210 772. 0400, θαμ 210 771. 3700 
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www.jnl.gr 

ANANAS CREATIVE ADVERTISING 
Α.Δ. 

LEO BURNETT Α.Δ. 

Λεσθ. πγγξνύ 40-42, 117 42 Αζήλα 

Σει. 210-924.6770-4, θαμ 210-921.8779 

Παηξόθινπ 6 & Αλδξνκάρεο, 151 25 

Μαξνύζη 

Σει. 210-811.2811, θαμ 210-682.9040 

www.leoburnett.gr 

 

ARROW ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ Α.Δ. LEMON Δ.Π.Δ. ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 

Λεσθ. Κεθηζίαο θαη Καπνδηζηξίνπ 2, 

151 23 Μαξνύζη 

Σει. 210-687.3600, θαμ 210-687.3650 

Μεηξνπόιεσο 6, 546 25 Θεζζαινλίθε 

Σει. 2310-508582-4, θαμ 2310-529532 

ASHLEY & HOLMES Α.Δ. LOWE ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ. 

Παπαληθνιή 22Α, 152 32 Υαιάλδξη 

Σει. 210-811.8800, θαμ 210-683.4671 

www.ashley-holmes.gr 

Καπνδηζηξίνπ 54 & Ταθίλζνπ, 151 23 
Φηινζέε 

Σει. 210-687.7500, θαμ 210-687.7599 

www.loweworldwide.com 

Α.Σ.Σ.Ρ. Α.Δ. MAGNET ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ Α.Δ. 

Μεζνγείσλ & Σδαβέια 67, 152 31 

Υαιάλδξη 

Σει. 210-678.1800, θαμ 210-678.1899 

Λεσθ. Κεθηζίαο 32, 151 25 Μαξνύζη 

Σει. 210-689.2151, θαμ 210-689.2851 

www.magnetad.gr 

AVENUE C&W A.E. MASS ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ Α.Δ. 

αξαληαπόξνπ 1, 151 25 Μαξνύζη 

Σει. 210 610. 9110, θαμ 210 610. 9114 

 Βαζ. νθίαο 10, 151 25 
Μαξνύζη 

Σει. 210-614.0701-18, θαμ 210-
614.0719 

www.massathens.gr 

BBDO Α.Δ. (BBDO ATHENS) PUBLICIS ΔΛΛΑ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ Α.Δ. 

Δζληθήο Αληηζηάζεσο 48, 152 31 

Υαιάλδξη 

Σει. 210-678.4000, θαμ 210-674.2102 

www.bbdoathens.gr 

Μελάλδξνπ 3-5, 145 61 Κεθηζηά 

Σει. 210-628.1000, θαμ 210-628.1059 

www.publicis.gr 

BOLD OGILVY SENSE INTEGRATED ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ 
Α.Δ. 

Γξαβηάο 3 & Γξαληθνύ, 151 25 

Μαξνύζη 

Σει. 210-619.9470, θαμ 210-619.9486 

www.boldogilvy.gr 

Λεσθ. Κεθηζίαο 256, 152 31 Υαιάλδξη 

Σει. 210-674.2731, θαμ 210-675.4693 

www.sense.gr 
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BREAKFAST IN ATHENS SOLID COMMUNICATIONS Α.Δ. 

Λεσθ. Κεθηζίαο 238, 152 31, Υαιάλδξη 

Σει. 210 671. 0245, θαμ 210 671. 6399 

Αξηέκηδνο 3, 151 25 Μαξνύζη 

Σει. 210-817.2100, θαμ 210-685.5009 

www.solid.gr 

CNF ADVERTISING Α.Δ. SPOT THOMPSON ΟΜΗΛΟ ΟΛΗΚΖ 
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Α.Δ. 

Δπδώλσλ 17, 115 21 Αζήλα 

Σει. 210-722.4623, θαμ 210-722.7823 

Λεσθ. Κεθηζίαο 10-12, 151 25 

Μαξνύζη 

Σει. 210-811.2600, θαμ 210-684.5636 

www.jwt.com  

 

CREAM ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ 
ΓΑΗΦΖΜΗΔΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 

TBWA ATHENS Α.Δ. 

Λεσθ. Κεθηζίαο 262, 145 61, Κεθηζηά 

Σει. 210 628. 5800, θαμ 210 623.2959 

Φινίαο 1 & αιακίλνο 4, 151 24 

Μαξνύζη 

Σει. 210-812.5400, θαμ 210-812.5480 

www.tbwa.com 

D ARCY ATHENS TEAM ATHENS Α.Δ. 

νισκνύ 4-6 θαη ηξαηήγε, 154 51, 
Νέν Φπρηθό 

Σει. 210 672. 8260, θαμ 210 674. 1947 

ww.darcyathens.gr 

Δζληθήο Αληηζηάζεσο 48, 152 31 
Υαιάλδξη 

Σει. 210-678.4040, θαμ 210-678.4049 

www.teamathens.gr 

DDB ATHENS Α.Δ. THE SYNDICATE ΤΠΖΡΔΗΔ 
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Α.Δ. 

σξνύ 12, 151 25 Μαξνύζη 

Σει. 210-617.5500, θαμ 210-610.4775 

Λεσθ. Πεληέιεο 74, 152 34 Υαιάλδξη 

Σει. 210 689.9130, θαμ 210 689.9133 

www.thesyndicate.gr 

DOT & DASH COMMUNICATION Α.Δ. TOP AD Α.Δ. 

Λεσθ. Κεθηζίαο 282, 152 32 Υαιάλδξη 

Σει. 210-688.8800, θαμ 210-684.3760 

www.dotanddash.gr 

Αγηάζνπ 45, 152 35 Βξηιήζζηα 

Σει. 210-613.6300, θαμ 210-614.5520 

EURO RSCG ATHENS Α.Δ. TOP MAGE Α.Δ. 

Λεσθ. πγγξνύ 226, 176 72 Καιιηζέα 

Σει. 210-952.0109, θαμ 210-952.0209 

www.eurorscg.gr 

Μαπξνκηράιε 37 & Λ. Κ. Καξακαλιή 

167, 

542 49 Θεζζαινλίθε 

Σει. 2310-323.456, θαμ 2310-320.029 
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www.topmage.gr 

DOT & DASH COMMUNICATION Α.Δ. TOP AD Α.Δ. 

Λεσθ. Κεθηζίαο 282, 152 32, Υαιάλδξη 

Σει. 210 688.8800, θαμ 210 684.3760 
ww.dotanddash.gr 

Αγηάζνπ 45, 152 35 Βξηιήζζηα 

Σει. 210-613.6300, θαμ 210-614.5520 

UNEXPECTED ADVERTISING 
ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ Α.Δ. 

ΛΔΧΝ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Α.Δ. 

Λεσθ. Πεληέιεο 72, 152 34 Υαιάλδξη 

Σει. 210-680.1222-3, θαμ 210-685.0590 

Αξηέκηδνο 37 & Γειεγηάλλε, 145 62 
Κεθηζηά 

Σει. 210-623.4900, θαμ 210-623.0432 

www.leon.gr 

 

UPSET Α.Δ. 

 

ΜΑΚ ΚΑΝΝ ΔΡΗΚΟΝ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ 
Α.Δ.Δ. 

Λεσθ. Κεθηζίαο 55 & Αγ. Θσκά, 151 
23 Μαξνύζη 

Σει. 210-615.5000, θαμ 210-615.5101 

www.upset.gr 

Αγίαο Άλλεο 1 & Κσλ/λνπ 
Παιαηνιόγνπ, 

152 32 Υαιάλδξη 

Σει. 210-817.1100, θαμ 20-817.1180 

www.mccann.gr 

WIN COMMUNICATIONS 
ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ Α.Δ. 

ΠΟΛΤΣΡΟΠΟ Α.Δ. 

αξαληαπόξνπ 1, 151 25 Μαξνύζη 

Σει. 210-619.7200, θαμ 210-619.7810 

www.win-com.gr 

Λεσθ. πγγξνύ 40-42, 117 43 Αζήλα 

Σει. 210-924.0720, θαμ 210-924.0636 

www.polytropo.gr 

ΑΓΔΛ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ 
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Α.Δ. 

ΠΡΗΝΣ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ Α.Δ. 

Σζηθιεηήξα 15, 141 21 Ζξάθιεην 

Σει. 210-728.3000, θαμ 210-721.8191 

www.adel.gr 

Λεσθ. Κεθηζίαο 22, 151 25 Μαξνύζη 

Σει. 210-684.5570, θαμ 210-684.5515 

ΓΚΡΔΗ ΑΘΖΝΑ Α.Γ.Δ. ΚΑΡΑΜΔΛΛΑ ΑΝΧΝΤΜΖ 
ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 

Λεσθ. πγγξνύ 294, 176 73 Καιιηζέα 

Σει. 210-957.8000, θαμ 210-951.2691 

www.grey.com 

Αγίαο Άλλαο 1 θαη Παιαηνιόγνπ, 152 
32 Υαιάλδξη 

Σει. 210 680.0198, θαμ 210 680.0771 

www.karamella.gr 

ΛΑΜΓΑ – ΑΛΦΑ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ Α.Δ.  

Αηγηαιείαο 48, 151 25 Αζήλα 

Σει. 210-684.7246, θαμ 210-684.7963 

 

AEGIS MEDIA HELLAS Α.Δ.Δ. MINDSHARE Α.Δ. 
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Λεσθ. Μεζνγείσλ 392, 153 41 Αγία 

Παξαζθεπή 

Σει. 210-600.8200, θαμ 210-600.8500 

www.aemedia.com 

Λεσθ. Κεθηζίαο 350 & Υξ. Λαδά 2, 152 

33 Υαιάλδξη 

Σει. 210-811.4600, θαμ 210-811.4734 

www.mindshareworld.com 

BRAND CONNECTION MEDIA Α.Δ. OXYGEN MEDIA 

Σζηηνύξε 44, 152 31 Κάησ Υαιάλδξη 

Σει. 210-678.6900, θαμ 210-677.1270 

www.brandconnection.com 

Αγ. Κσλζηαληίλνπ 40, 151 25 

Μαξνύζη, 

Σει 210-6180.502, θαμ 210-6109.488 

www.oxygenmedia.gr 

 

BGM OMD/MEDIA DIRECTION A.E. 

 

STARLINK WORLDWIDE MEDIA Α.Δ. 

Δζληθήο Αληηζηάζεσο 48, 152 31 

Υαιάλδξη 

Σει. 210-6784.100, θαμ 210-6784.199 

Αλδξνκάρεο 19, 151 25 Μαξνύζη 

Σει. 210-682.8840, θαμ 210-681.8580 

INITIATIVE MEDIA ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ 
Α.Δ. 

TEMPO OPTIMUM MEDIA DIRECTION 
HELLAS Α.Δ. 

Απνζηνινπνύινπ 59Β, 152 31 Κάησ 

Υαιάλδξη 

Σει. 210-679.8800, θαμ 210-677.3579 

www.initiativemedia.com 

σξνύ 12, 151 25 Μαξνύζη 

Σει. 210-617.5700, θαμ 210-619.7760 

www.omd.com 

MEDIA DIRECTION Α.Δ. UNIVERSAL MEDIA Α.Δ. 

Δζληθήο Αληηζηάζεσο 48, 152 31 

Υαιάλδξη 

Σει. 210-678.4100, θαμ 210-678.4275 

www.bgm.gr 

Βαιασξίηνπ 1 & Κσλ/λνπ 

Παιαηνιόγνπ, 

152 32 Υαιάλδξη 

Σει. 210-817.9600, θαμ 210-817.9797 

THE MEDIA EDGE Α.Δ. ZENITH MEDIA 

Γξαληθνύ 7, 151 25 Μαξνύζη 

Σει. 210-610.6044, θαμ 210-610.6141 

www.themediaedge.gr 

Λ. Κεθηζίαο 175, 151 24 Μαξνύζη 

Σει. 210-8124.000, θαμ 210-8124.050 

www.zenithmedia.gr 

THE MEDIACORP Α.Δ.  

Δζληθήο Αληηζηάζεσο 48, 152 31 

Υαιάλδξη 

Σει. 210-678.4200, θαμ 210-678.4275 

 

Πεγή (ICAP, Κιαδηθή κειέηε γηα ηελ 
δηαθήκηζε, 2009).  
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ΠΗΝΑΚΑ 3.7.2 Β ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΧΝ 5 ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟΝ 

ΚΛΑΓΟ 

BOLD /OGILVY & 

MATHER Α.Δ.Δ. 

 

Πξνζσπηθό  

Κύθινο Δξγαζηώλ  

Γξαζηεξηόηεηεο  

Άιια ζηνηρεία 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έδξα 

135 

(€) 122.978.380 

Γηαθεκηζηηθέο εξγαζίεο. 

Ηδξχζεθε ην 1981 κε ηελ επσλπκία Bold Γηαθεκίζεηο 

Α.Δ.Δ. Πξνήιζε απφ κεηαηξνπή ηεο εηαηξείαο Bold 

Γηαθεκίζεηο Δ.Π.Δ. (ίδξπζε 1977). Σν 1992 ε επσλπκία 

ηεο άιιαμε ζηε ζεκεξηλή. Ζ δξαζηεξηφηεηά ηεο 

ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ δηαθεκηζηηθψλ 

ππεξεζηψλ. ηνλ ηνκέα ησλ κέζσλ ζπλεξγάδεηαη κε ηελ 

Mindshare Α.Δ. Μεηαμχ ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε Ogilvy & Mather (Holdings) LTD. Ζ 

ίδηα ζπκκεηέρεη ζηηο επηρεηξήζεηο Mindshare A.E. θαη 

A.T.T.P. A.E. Οη δηαθεκηζηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη 

ππνζηεξίδνληαη απφ ηκήκαηα client service (35 άηνκα), 

creative (30 άηνκα)θαη Media Planning ( 5 άηνκα). Οη 

επελδχζεηο ηεο εηαηξείαο θαηά ην 2008 ήηαλ χςνπο 300 

ρηι. Καη αθνξνχζαλ ζε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ. 

Ζκαζίαο 10, 15344 Γέξαθαο, Αηηηθή . ηει. 210-6660000, 

θαμ 210-666099. URL: www.boldogilvy.gr 

LEO BURNETT Α.Δ.  

Πξνζσπηθό  

Κύθινο Δξγαζηώλ  

Γξαζηεξηόηεηεο  

Άιια ζηνηρεία 

 

138 

2008 (€) 100.110.036 

Γηαθεκηζηηθέο ππεξεζίεο. Τπεξεζίεο κέζσλ. 

Ηδξχζεθε ην 1980 κε ηελ επσλπκία Euro-Advertising Α.Δ. 

θαη πξνήιζε απφ κεηαηξνπή ηεο εηαηξείαο Euro-

Advertising Δ.Π.Δ. (ίδξπζε 1977). Σν 1985 άιιαμε ηελ 
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Έδξα 

επσλπκία ηεο ζε Euro-Leo Burnett A.E. θαη ην 1989 ζηε 

ζεκεξηλή. Σν Γεθέκβξην ηνπ 2007 απνξξφθεζε ηελ 

εηαηξεία Xpress Design AE. Μέηνρφο ηεο είλαη ε Leo 

Burnett Belgium. Αζρνιείηαη κε ηελ παξνρή 

νινθιεξσκέλσλ δηαθεκηζηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Παηξφθινπ 6&Αλδξνκάρεο, 15125 Μαξνχζη. Σει. 210-

8112811, θαμ 210-6829040. www.leoburnett.gr 

FORTUNE Α.Δ.  

Πξνζσπηθό  

Κύθινο Δξγαζηώλ  

Γξαζηεξηόηεηεο 

Άιια ζηνηρεία 

 

 

 

 

Έδξα 

131 

2008 (€) 81.511.394 

Γηαθεκηζηηθέο ππεξεζίεο 

Ηδξχζεθε ην 1996. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο 

ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ δηαθεκηζηηθψλ 

ππεξεζηψλ, νη νπνίεο επηηεινχληαη θαη ππνζηεξίδνληαη 

απφ ηα αθφινπζα δηαθξηηά ηκήκαηα: creative (29 άηνκα), 

client service (19 άηνκα), media planning (25 άηνκα), 

strategic planning. Δίλαη ζπγγελήο κε ηελ Cia 

Medianetwork Hellas A.E. θαη Cream A.E. 

Ζξψδνπ Αηηηθνχ 9, 145 61 Κεθηζηά. Σει. 210-623.3070-

85, θαμ 210-623.3006-7. www.fortune.gr 

SPOT THOMPSON 

ΟΜΗΛΟ ΟΛΗΚΖ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Α.Δ. 
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Πξνζσπηθό  

Κύθινο Δξγαζηώλ  

Γξαζηεξηόηεηεο  

 

Άιια ζηνηρεία 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έδξα 

155 

2008 (€) 75.802.966 

Γηαθεκηζηηθέο ππεξεζίεο. Τπεξεζίεο νιηθήο επηθνηλσλίαο.  

 

Ηδξχζεθε ην 1989 θαη πξνήιζε απφ κεηαηξνπή ηεο Spot-

Thompson Γηαθεκίζεηο Δ.Π.Δ., (ε νπνία πξνυπήξρε απφ 

ην 1969, κε αξρηθή επσλπκία Spot-Γηαθεκίζεηο Δ.Π.Δ). 

Σν 2000 ε επσλπκία ηεο εηαηξείαο άιιαμε απφ Spot 

Thompson Γηαθεκίζεηο Α.Δ. ζηε ζεκεξηλή. ην κεηνρηθφ 

ηεο θεθάιαην ζπκκεηέρνπλ νη εηαηξείεο Wpp Holding 

Holland θαη Movielab A.E. Ζ ίδηα ζπκκεηέρεη ζηηο 

εηαηξείεο, Tribe AE, Mindshare A.E. (Media Specialist). Οη 

δηαθεκηζηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ππνζηεξίδνληαη 

απφ ηκήκαηα client service (50 άηνκα), creative (57 

άηνκα), ελψ ζηνλ ηνκέα ηνπ media planning εμππεξεηείηαη 

απφ ηελ Mindshare A.E. 

Λεσθ. Κεθηζίαο 10-12, 151 25 Μαξνχζη Σει. 210-

811.2600, θαμ 210-684.5636. www.jwt.com 

UPSET Α.Δ.  

Πξνζσπηθό  

Κύθινο Δξγαζηώλ  

Γξαζηεξηόηεηεο  

 

Άιια ζηνηρεία 

 

 

Έδξα 

 

62 

2008 (€) 71.153.782 

 

Παξνρή επηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ 

 

Ηδξχζεθε ην 2000. Αζρνιείηαη κε ηελ παξνρή 

νινθιεξσκέλσλ δηαθεκηζηηθψλ ππεξεζηψλ. Σν 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο 

θαιχπηνπλ νη δηαθεκίζεηο ζε ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, 

πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο θαη ππαίζξηα κέζα, ελψ κηθξφηεξε 

είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ δηαθεκίζεσλ.  

Λεσθ. Κεθηζίαο 55 & Αγ. Θσκά, 151 23 Μαξνχζη 

Σει. 210-615.5000, 610.0020, θαμ 210-615.5101 

www.upset.gr 
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Οκνεηδήο εηαηξεία κε ηελ Γηαθεκηζηηθή εηαηξεία «SMART CHOICE Α.Δ.» είλαη ε 

EURISKO AEE.  

EURISKO AEE  

Κύθινο Δξγαζηώλ 2008 

Πξνζσπηθό  

Γξαζηεξηόηεηεο 

 

 

Άιια ζηνηρεία 

 

 

Γηεύζπλζε 

4.115.780 

15 

Γηαθήκηζε κέζσ internet. On line 

advertising, Ζιεθηξνληθφ εκπφξην, 

εθαξκνγέο internet, ζχκβνπινη internet, 

αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ. 

Ηδξχζεθε ην 1999. Αζρνιείηαη κε ηε 

δηαθήκηζε κέζσ internet. Γηαζέηεη ηα 

εμήο ηκήκαηα: client service (3 άηνκα), 

creative (2 άηνκα), media planning (6 

άηνκα), ινηπέο ππεξεζίεο (4 άηνκα). 

 Δζληθήο Αληηζηάζεσο 62-63, 151 31 

Υαιάλδξη, ηει. 211-7503202, θαμ 211-

7503213. www.eurisko.gr  

 

Οη ππφινηπεο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηεο δηαθήκηζεο, θαζψο 

θαη νη εηαηξείεο πνπ θηηάρλνπλ site, παξέρνπλ δηαθήκηζε κέζσ internet ζαλ 

ζπκπιεξσκαηηθή ιεηηνπξγία. Οη Γηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο εθηφο απφ ηελ Eurisko, δελ 

εμεηδηθεχνληαη ζηελ online δηαθήκηζε αιιά ζηελ δηαθήκηζε κέζσ άιισλ εξγαιείσλ 

ηνπ marketing φπσο ε ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν, νη εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά. 

Δπίζεο, νη εηαηξείεο πνπ θηηάρλνπλ site παξέρνπλ ζαλ ππεξεζία δηαθήκηζε κέζσ 

κεραλψλ αλαδήηεζεο, email marketing, web marketing θ.α. αιιά δελ παξέρνπλ 

νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο δηαθήκηζεο, ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, έξεπλα αγνξάο, 

αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θ.α. νπφηε δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ άκεζνη 

αληαγσληζηέο. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, νκνεηδήο εηαηξεία κε ηελ «SMART 

CHOICE ΑΔ» θαη θχξηνο αληαγσληζηήο ηεο είλαη ε εηαηξεία EURISKO A.E.E. ηελ 
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ζπλέρεηα αθνινπζεί κηθξή αλάιπζε ησλ πσιήζεσλ ηεο αληαγσληζηηθήο εηαηξείαο γηα 

ην δηάζηεκα 2003-2008, ζχκθσλα κε ηελ ICAP. 

Σα θέξδε πξν θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα ην δηάζηεκα 2006-2007 ηεο EURISKO A.E.E 

ήηαλ 6.815, 12.981 αληίζηνηρα. Σν κηθηφ θέξδνο ηεο ήηαλ 355.959€ γηα ην έηνο 2006 

θαη 280.592€ ην 2008. Σν κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο γηα ην έηνο 2006 ήηαλ 13,92 ελψ 

γηα ην 2007 9,11. Σέινο νη πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο ην δηάζηεκα 2003-2008 

παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα. 

ΠΗΝΑΚΑ 3.7.2 Γ ΠΧΛΖΔΗ ΣΖ EURISKO A.E.E ΣΟ ΓΗΑΣΖΜΑ 2003-2008. 

Δπσλπκία 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

EURISKO 

A.E.E 

666.433 1.198.365 1.901.381 2.556.944 3.080.370 4.115.780 

 

 3.8 ΠΧΛΖΔΗ ΚΑΗ ΜΔΡΗΓΗΑ ΑΓΟΡΑ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ 

Δλδεηθηηθφ ηεο πνξείαο πνπ δηαθαίλεηαη λα αθνινπζεί ν θιάδνο, φζνλ αθνξά ζηα 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ 2009, είλαη φηη, ζχκθσλα κε ηηο κέρξη ηψξα εθηηκήζεηο, 

κφλν 4 εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ αλακέλεηαη λα παξνπζηάζνπλ κηθηά απνηειέζκαηα 

πςειφηεξα ησλ 10 εθαη. επξψ, ελψ, ζην ππφ εμέηαζε έηνο, θακία εηαηξεία δελ 

αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ηα 20 εθαη. επξψ (ICAP, Κιαδηθή κειέηε γηα ηελ δηαθήκηζε, 

2009). 

Τπελζπκίδεηαη φηη, ην 2008, ε Bold Ogilvy είρε αγγίμεη ηα 20,05 εθαη. επξψ, ελψ νη 

Spot JWT (κε 15,5 εθαη. επξψ), ε Leo Burnett (κε 14,69 εθαη. επξψ), ε Fortune (κε 

11,78 εθαη. επξψ), ε DDB (κε 10,5 εθαη. επξψ), ε Upset (κε 10,48 εθαη. επξψ) θαη ε 

Ashley & Holmes (κε 10,03 εθαη. επξψ), είραλ πεξάζεη ηα 10 εθαη. επξψ. 

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ησλ 

δηαθεκηζηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ γηα ηελ πεξίνδν 2002-2008 (πίλαθαο 

3.7.1). Δπίζεο ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ παξαηίζεληαη θαη νη πσιήζεηο 

γηα ην 2009, ζχκθσλα κε δειψζεηο ησλ ππεπζχλσλ ησλ αληίζηνηρσλ εηαηξηψλ. 

εκεηψλεηαη φηη, νη παξνπζηαδφκελεο πσιήζεηο αθνξνχλ ην ζχλνιν ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ θαη φρη κφλν ηνλ ηνκέα ησλ 

δηαθεκηζηηθψλ ππεξεζηψλ. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί εκθαλίδνληαη επηρεηξήζεηο γηα 

ηηο νπνίεο ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεκνζηεπκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Δπίζεο, έρνπλ 
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ζπκπεξηιεθζεί θαη εηαηξείεο νη νπνίεο έρνπλ πιένλ ζπγρσλεπζεί ή έρνπλ δηαθφςεη ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο. Ζ αλαθνξά ηνπο σζηφζν ζεσξείηαη ζθφπηκε, θαζψο ην 

εμεηαδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα είραλ ζεκαληηθή παξνπζία ζηνλ θιάδν.  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα, νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ησλ παξνπζηαδφκελσλ 

δηαθεκηζηηθψλ εηαηξεηψλ παξνπζίαζαλ αλνδηθή πνξεία ηελ πεληαεηία 2003-2007, κε 

κέζν εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο 8,3%, αλήιζαλ δε ζε 1.142,7 εθ. ην 2007. Δάλ 

ιεθζνχλ ππ‟ φςηλ νη εηαηξείεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πσιήζεηο ηφζν ην 

2007 φζν θαη ην 2008, πξνθχπηεη αχμεζε 2%. Οη πσιήζεηο πνπ πξνήιζαλ 

απνθιεηζηηθά απφ ηηο παξερφκελεο δηαθεκηζηηθέο ππεξεζίεο ησλ παξνπζηαδφκελσλ 

εηαηξεηψλ θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλνιηθψλ ηνπο πσιήζεσλ, θαζψο 

απνηεινχλ ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπο, εθηηκάηαη φηη αλήιζαλ ζε 885 εθ. πεξίπνπ 

ην 2007, θαιχπηνληαο ην 77,5% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ.   

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.8.Α ΠΧΛΖΔΗ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (2003-2008) 

Δπσλπκία 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

BOLD 
OGILVY & 
MATHER 
Α.Δ.Δ. 

59.810.471 53.583.109 58.757.920 67.559.668 73.572.163 122.978.380 

LEO 
BURNETT 
Α.Δ. 

69.388.777 67.839.410 68.714.117 82.056.009 98.459.366 100.110.036 

FORTUNE 
Α.Δ. 

83.789.603 94.971.991 58.319.505 62.576.014 74.668.195 81.511.394 

SPOT 
THOMPSON 
ΟΜΗΛΟ 
ΟΛΗΚΖ 
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
 Α.Δ. 

45.278.710 48.781.263 86.391.111 83.895.747 88.818.479 75.802.966 

UPSET A.E. 57.762.049 62.811.784 58.220.248 69.725.427 91.060.313 71.153.782 
BBDO 
ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ 
Α.Δ. 

38.333.658 44.356.651 44.405.996 46.291.991 48.777.655 52.947.166 

MASS 
ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ 
Α.Δ. 

4.314.118 7.980.584 10.311.370 21.297.292 34.484.443 47.699.694 

ASHLEY & 
HOLMES Α.Δ. 

75.001.068 88.585.373 76.587.180 74.807.492 76.942.286 46.554.764 

OLYMPIC 
DDB A.E. (1) 

1.994.522 2.330.400 2.217.586 2.101.058 26.902.520 45.235.522 

PUBLICIS 
ΔΛΛΑ 
ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚ
Ζ Α.Δ. 

22.176.569 19.119.374 20.367.679 39.065.910 44.979.454 43.484.473 

Πεγή, ICAP 
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(1) Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν απφ ην 2007. Ζ ηηηινχρνο νινθιήξσζε ηελ 

απνξξφθεζε ηεο DDB Athens AE ην 2008 θαη ηεο Rapp Collins Hellas AE (below the 

line services) ην 2009. χκθσλα κε δήισζε ππεπζχλσλ ηεο εηαηξείαο ζηνλ θχθιν 

εξγαζηψλ ηνπ 2007 δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ην Α΄ εμάκελν ηεο DDB Athens AE 

(22.403.740). Αληίζηνηρα, ζην θχθιν εξγαζηψλ ηνπ 2008 δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ην Α‟ 

εμάκελν ηεο Rapp Collins Hellas AE (847.519). 

Ο ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ησλ 10 κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ μεπέξαζε ηα 40εθ. Σν 

2008. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ 10 επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη  

δείθηεο θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο, κηθηνχ ιεηηνπξγηθνχ θαζψο επίζεο θαη ηνπ 

πεξηζσξίνπ EBITDA. Παξαηεξείηαη φηη ηφζν ην κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο φζν θαη ην 

πεξηζψξην EBITDA δελ παξνπζίαζαλ ηδηαίηεξεο δηαθπκάλζεηο ηελ πεξίνδν 2004-

2008. πγθεθξηκέλα ν κέζνο φξνο πεληαεηίαο ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ησλ 10 

εηαηξεηψλ δηακνξθψζεθε ζε 18,98%, ελψ ζην ζχλνιν ησλ εηαηξεηψλ ζε 22,4% θαηά 

κέζν φξν γηα ην ίδην δηάζηεκα. Δπίζεο ν κέζνο φξνο ηνπ πεξηζσξίνπ EBITDA 

δηακνξθψζεθε ζε 4,46% γηα ηηα 10 επηρεηξήζεηο ελψ γηα ην ζχλνιν ησλ εηαηξεηψλ 

δηακνξθψζεθε ζε 5,33%.  

ηελ ζπλέρεηα παξαηίζεηαη εθηίκεζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ησλ κεγαιχηεξσλ 

δηαθεκηζηηθψλ εηαηξεηψλ γηα ην 2008. Σα κεξίδηα ππνινγίδνληαη κε βάζε ηα έζνδα 

ησλ εηαηξεηψλ κφλν απφ ηελ εμεηαδφκελε δξαζηεξηφηεηα (έζνδα παξνρήο 

δηαθεκηζηηθψλ ππεξεζηψλ απνθιεηζηηθά) ην 2008, επί ηνπ ζπλφινπ ηεο πξαγκαηηθήο 

δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο. Χζηφζν, επεηδή ν θχθινο εξγαζηψλ ησλ δηαθεκηζηηθψλ 

εηαηξεηψλ είλαη ζχλζεηνο θαη ελδερνκέλσο παξεκβάιινληαη θαη έζνδα απφ ππεξεζίεο 

ηξίησλ, πην αληηπξνζσπεπηηθή ζεσξείηαη ε θαηάηαμή ηνπο βάζε κηθηψλ θεξδψλ.  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα εθηηκψκελα κεξίδηα ησλ 15 

κεγαιχηεξσλ δηαθεκηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ην έηνο 2008, βάζεη ησλ νπνίσλ 

θαίλεηαη φηη ε αγνξά ηεο δηαθήκηζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε δηαζπνξά, θαζψο ηα 

πνζνζηά αθφκε θαη ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ δελ είλαη ηδηαίηεξα πςειά. Σηο ηξείο 

πξψηεο ζέζεηο θαηείραλ νη επηρεηξήζεηο Bold Ogilvy&Mather AEEE κε κεξίδην 4,5%, ε 

Leo Burnett AE κε κεξίδην 4% θαη νη εηαηξείεο Fortune AE θαη Spot Thompson κηινο 

Οιηθήο Δπηθνηλσλίαο Α.Δ. κε πνζνζηφ κεηαμχ 3,5-4% ε θαζεκία αληίζηνηρα. 
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ΠΗΝΑΚΑ 3.8.Β ΜΔΡΗΓΗΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 2008. 

Δπσλπκία Δηαηξείαο Μεξίδηα 

Bold Ogilvy&Mather AEEE 4,5%, 

Leo Burnett AE 4% 

Fortune AE 3,5-4% 

Spot Thompson Όκηινο Οιηθήο 

Δπηθνηλσλίαο Α.Δ 

3,5-4% 

UPSET A.E. 3% 

BBDO ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ Α.Δ. 2-2,5% 

OLYMPIC DDB A.E. 2-2,5% 

MASS ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ Α.Δ. 2-2,5% 

PUBLICIS ΔΛΛΑ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ Α.Δ. 2% 

ASHLEY&HOLMES A.E 1,5% 

ΑΓΔΛ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Α.Δ 

1-1,5% 

MAGNET ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ Α.Δ. 1-1,3% 

FCB ΓΝΧΜΖ Α.Δ. 1-1,3% 

ARROW ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ Α.Δ 1-1,3% 

ΜΑΚ ΚΑΝΝ ΔΡΗΚΟΝ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ 

Α.Δ.Δ 

1-1,3% 

 Πεγή: Δθηηκήζεηο αγνξάο - Icap 

 

 

3.9 ΥΔΓΗΟ MARKETING  

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σα ηειεπηαία 2-3 ρξφληα ε πξνψζεζε ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ κέζα απφ to Internet 

έρεη αλαπηπρζεί ζε κεγάιν βαζκφ. Οη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ απνηεινχλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν θνηλφ-ζηφρν, ην νπνίν έρεη ηε δηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά θαη ηηο δηθέο ηνπ 

αλάγθεο. Ζ εμαηνκίθεπζε ηνπ ρξήζηε έρεη νδεγήζεη αθφκα θαη ζηελ εμαηνκίθεπζε ησλ 

πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζε κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο. 
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Έηζη, κηιάκε γηα ππεξεζίεο θαη πξντφληα εμεηδηθεπκέλσλ απαηηήζεσλ, είηε πξφθεηηαη 

γηα επηρείξεζε είηε γηα ηδηψηε, ελψ ε εμαηνκίθεπζε ηνπ ρξήζηε, κε ηε δεκηνπξγία 

πξνζσπηθψλ ηζηνζειίδσλ ή πξνθίι, έρεη νδεγήζεη αθφκα θαη ζηελ εμαηνκίθεπζε ησλ 

πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζε κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο. 

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ελεξγεηψλ είλαη ε απνζηνιή πξνζσπηθψλ επηζηνιψλ (e-mails) 

θαη νη έξεπλεο κε ζχληνκα εξσηεκαηνιφγηα (Zyman, S., 2004)).  

Σν δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ, φπσο ζα κπνξνχζε λα είλαη ε ειιεληθή κεηαθνξά ηνπ 

Internet Marketing, είλαη έλαο λένο ρψξνο επηθνηλσλίαο, κε ηδηαίηεξα επξεκαηηθέο 

κεζφδνπο πξνζέιθπζεο θαηαλαισηψλ, νη νπνίεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη 

πξσηφηππεο θαη απφιπηα πξνζαξκνζκέλεο ζηε θηινζνθία ηεο ζχγρξνλεο 

ειεθηξνληθήο επνρήο.  

Σν γεγνλφο φηη ν ηνκέαο απηφο μερσξίδεη γηα ηηο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί έρεη νδεγήζεη θαη ζηε δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ εηαηξεηψλ, θαζψο νη 

κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηνπ ρψξνπ δελ είλαη ηφζν επέιηθηεο, νχηε δηαζέηνπλ ηελ 

απαξαίηεηε θαηλνηνκία, ψζηε λα αλαπηχμνπλ έλα νιφθιεξν πιέγκα πξνσζεηηθψλ 

ελεξγεηψλ κέζσ ηνπ Internet.  

πσο πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα αγνξάο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ παξφληνο επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ είλαη ε ίδξπζε Γηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν σο εξγαιείν ηνπ κάξθεηηλγθ γηα λα εμππεξεηεί θαιχηεξα 

ηνπο πειάηεο ηεο. Γηα λα δξαζηεξηνπνηεζεί κία εηαηξεία ζηνλ ηνκέα ηνπ δηαδηθηπαθνχ 

κάξθεηηλγθ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επειημία θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηφζν 

ηνπ πξνσζνχκελνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο, φζν θαη ηνπ ρξήζηε, ελψ ζα πξέπεη λα 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ειίζζεηαη θαη λα αλαπηχζζεη πνιιαπιέο ελέξγεηεο, φρη κία θαη 

κνλνδηάζηαηε αληίιεςε ηεο πξνψζεζεο. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο δελ εμαξηάηαη άκεζα απφ ην κέγεζφο ηεο, 

δηφηη, νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ σο target-group είλαη πνιχ ιηγφηεξνη ζε ζρέζε κε ην 

καδηθφ ηειενπηηθφ θνηλφ θαη ην ίδην ην marketing επεθηάζεθε ζην ρψξν ηνπ δηθηχνπ 

κφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Άξα, κία κηθξνχ κεγέζνπο θαη επέιηθηε εηαηξεία ίζσο λα 

είλαη πην απνηειεζκαηηθή απφ έλαλ θνινζζφ ηεο δηαθήκηζεο. Οη κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο δηαδηθηπαθνχ κάξθεηηλγθ είλαη πνιιέο θαη 

ζχλζεηεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ηελ εμεηδίθεπζε-εμαηνκίθεπζε ζηνλ ρξήζηε, απφ ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ Internet, απφ ηελ άκεζε 

επηθνηλσλία θαη ην εχρξεζην θαη εληππσζηαθφ πεξηβάιινλ (Θσκφπνπινο, Ν. 2000). 
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3.9.1 ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΟΡΑΜΑ 

ηελ πεξίπησζε ησλ δηαδηθηπαθψλ επηρεηξήζεσλ ην ζηξαηεγηθφ φξακα είλαη 

πεξηζζφηεξν απαξαίηεην γηα κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα θαη ζπληνληζκφ πξνζπαζεηψλ  

θαη πξνηεξαηνηήησλ παξά γηα κηα καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή. Ζ αβεβαηφηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο, νη πνιιαπιέο θαη ζπλερψο εμειηζζφκελεο δπλαηφηεηεο ηεο 

επηρείξεζεο λα αληιήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο 

θαζηζηνχλ ηνλ θαζνξηζκφ καθξνπξφζεζκνπ νξάκαηνο ζρεδφλ αδχλαην θαη νδεγνχλ 

ελαιιαθηηθά ζε έλα ζπλερή θχθιν δνθηκψλ, αλαπξνζαξκνγψλ θαη βειηηψζεσλ. Ζ 

απφθηεζε κεξηδίνπ αγνξάο είλαη ην φξακα ηεο δηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο θαζψο θαη ε 

αχμεζε ησλ θεξδψλ ηεο. Ζ αλάιπζε, ν ζρεδηαζκφο θαζψο θαη νη πξνβιέςεηο ησλ 

πσιήζεσλ γίλνληαη πιένλ απνθιεηζηηθά κε ηε κέζνδν πξφβιεςεο ππνινγηζκνχ ηνπ 

θηλνχκελνπ Μέζνπ φξνπ (simple moving average) ηφζν ηνπ πεξηβάιινληνο φζν θαη 

ηεο πξνζθνξάο-δήηεζεο (Θάιεο π. Κνπηνχπεο, 2005). 

 

3.9.2 ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

Οη νηθνλνκηθνί ζηφρνη ηεο εηαηξείαο είλαη: 

 Αχμεζε πσιήζεσλ 10% έσο ην ηέινο ηνπ 2012 

 Κέξδε 70.000€ έσο ην ηέινο ηνπ 2012 

 Απφθηεζε ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνχ κεξηδίνπ αγνξάο 2% 

 Μείσζε ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο 

ελεκέξσζεο ηεο αγνξάο γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, δεκηνπξγψληαο 

λένπο πειάηεο θαη κεηψλνληαο ηα επηθνηλσληαθά θφζηε, θαζψο θαη 

βειηηψλνληαο ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. 

 Τςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαη ζπλαιιαγψλ. 

 Αμηνπηζηία. 

 ρέζε πνηφηεηαο/ηηκήο. 

 Γηα λα επηηεπρζεί απηφ είλαη απαξαίηεηε ε ζχζηαζε κηαο νκάδαο ηθαλήο θαη 

απνηειεζκαηηθήο. Ζ νκάδα ζα πξέπεη λα απαξηίδεηαη απφ ηελ εμσηεξηθή δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο θαη απφ άηνκα κε γλψζε γηα ην internet, ην marketing ζην internet θαη 

πσο κπνξεί ζην internet λα νινθιεξσζεί κε ην ππάξρνλ marketing θαη ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Δπηπξφζζεηα, είλαη απαξαίηεηνη επαγγεικαηίεο πνπ 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ επηηπρεκέλε δηαθήκηζε, ζρεδηαζηέο γξαθηθψλ θαη 

πξνγξακκαηηζηέο. Ζ νκάδα ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο 



97 
 

ηεο επηρείξεζεο. Ζ έξεπλα γηα ην “surfing” ζην δίθηπν ζα παξέρεη ηελ απαξαίηεηε 

πιεξνθφξεζε γηα λα αλαπηχμεη ε νκάδα έλα πεηπρεκέλν πιάλν. 

 

3.9.3 ΣΟΥΟΗ MARKETING 

Απνηειεί ην πξσηαξρηθφ ζεκείν εθθίλεζεο θαη νξηζκνχ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

κνληέινπ, ην «ηη πξνζθέξσ». Βαζηθή επηινγή κάξθεηηλγθ θάζε επηρείξεζεο, 

αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ο 

ζπλδπαζκφο ηνπ εχξνπο θαη ηνπ βάζνπο ηνπο κε ηελ έλλνηα ηεο ζπλνιηθήο ιχζεο 

ζηνλ πειάηε, ε δεκηνπξγηθφηεηα ζηελ αλαλέσζε θαη ηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο 

ηνπο, απνηεινχλ ηα βαζηθά ζηνηρεία δηαθνξνπνίεζεο θαη ζηξαηεγηθήο ηνπνζέηεζεο 

ηεο επηρείξεζεο. Σαπηφρξνλα, ν θαζνξηζκφο απηήο ηεο «ζπλνιηθήο ιχζεο» 

πξνζδηνξίδεη ηα φξηα ηνπ άκεζνπ θαη έκκεζνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ πνιηηηθή 

ζηφρεπζεο (θνηλνχ- ζηφρνπ) ηεο εηαηξείαο (ηψκθνο, Γ., 2004). 

Ζ ζεκαζία ησλ λέσλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη ηερλνινγηψλ, εηδηθφηεξα δε ηεο ρξήζεο 

ηνπ δηαδηθηχνπ, γηα ην marketing έγθεηηαη ζηε δπλαηφηεηα αχμεζεο κέζσ απηψλ ησλ 

θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ αχμεζε δε ηνπ θέξδνπο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ 

έλα πξφγξακκα Marketing πνπ ζα επηθεληξψλεηαη ζηνπο εμήο ζηφρνπο θνηλφηεηαο 

(Rodgers, S. & Chen,Q., 2002): 

 Σελ αχμεζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ πσιήζεσλ (π.ρ. κε ηελ πξνζαξκνγή 

ησλ ππεξεζηψλ ζηα δεηνχκελα ησλ πειαηψλ, ηε δηεχξπλζε ηεο αγνξάο ησλ 

πειαηψλ, ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία). 

 Σε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ ζπλαιιαγψλ (π.ρ. κε ηελ εμάιεηςε κεζαδφλησλ, 

λέα θαλάιηα ειεθηξνληθήο δηαλνκήο γηα νξηζκέλα πξντφληα, εηθνληθά 

θαηαζηήκαηα). 

 Σελ πψιεζε ησλ ηδίσλ πιεξνθνξηψλ (π.ρ. ζηα ζπλαιιαθηηθά ζπζηήκαηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ) θαζψο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

επηθνηλσλίαο κε ηελ αγνξά ζηφρν, γεγνλφο πνπ ζα απμήζεη ην θέξδνο θαη ζα 

κεηψζεη ην θφζηνο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζπλαιιαγψλ. 

 Γλσζηνπνίεζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ε 

εηαηξεία. 

 Δπίηεπμε πςειήο επηζθεςηκφηεηαο. Πξνζέιθπζε ηεο πξνζνρήο, ηνπ 

ελδηαθέξνληνο θαη αλάπηπμεο ηεο αγνξαζηηθήο πξφζεζεο ηνπ πειάηε κε ηελ 

παξνπζίαζε ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ζπγθξηηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ γηα ηα πξντφληα/ππεξεζίεο (νη παξαδνζηαθέο ηερληθέο ζηελ 
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πξνβνιή ηεο επαλάιεςεο θαη ηεο πεηζνχο αληηθαζίζηαηαη ζην Internet κε 

απηέο ηεο πξνζέιθπζεο θαη ηεο σθέιεηαο ). 

 Αλάπηπμε επηρεηξήζεσλ θαη πξντφλησλ έληαζεο πιεξνθνξηψλ. 

 Ζ ελίζρπζε ηεο πίζηεο (loyalty) ησλ πειαηψλ ηεο 

 Τηνζέηεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ θαηλνηφκνπ 

ραξαθηήξα ηεο. 

 Να πείζνπκε ηνπο πειάηεο καο φηη νη δηθέο καο ππεξεζίεο ππεξηεξνχλ ζε 

ζρέζε κε φκνηεο πνπ θπθινθνξνχλ απφ άιιεο εηαηξείεο. 

 Τπελζχκηζε ηεο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο. 

 

3.10 Σνπνζέηεζε ηνπ πξντόληνο - Γεκηνπξγία Λνγνηύπνπ - ρεδηαζκόο 

Δηαηξηθήο ηαπηόηεηαο 

Ζ εηαηξηθή ηαπηφηεηα αθνξά ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο επηρείξεζή θαη δηαδξακαηίδεη έλαλ 

δσηηθήο ζεκαζίαο ξφιν ζηε γεληθή εηθφλα πνπ απνθνκίδνπλ νη πειάηεο. Ζ θαηνρή 

κηαο ηζρπξήο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο ζηηο πξνζπάζεηεο επηθνηλσλίαο θαη marketing είλαη 

ην πξψην βήκα ζηελ νηθνδφκεζε ηεο θαιήο θήκεο ηεο εηαηξίαο θαη ζηελ δεκηνπξγία 

ηνπ πξνθίι ηεο. Ζ Ηζηνζειίδα (web site), ηα δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα, ηα banners, ηα 

newsletter θαη φια ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε πξαγκαηηθά λα επηβάιινπλ ηελ εηαηξηθή ηαπηφηεηα ηεο εηαηξείαο. ια ηα 

παξαπάλσ είλαη ηα εξγαιεία πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο πειάηεο λα πξνζδηνξίζνπλ 

ακέζσο ην πλεχκα θαη ηελ θηινζνθία ηεο εηαηξείαο (Doyle, P. 2000).  

Οη εηαηξηθέο ηαπηφηεηεο έρνπλ απινπνηεζεί γηα λα πξνζαξκνζηνχλ ζηνπο ξπζκνχο 

ησλ ζεκεξηλψλ αλζξψπσλ πνπ ζέινπλ άκεζε, θαηαλνεηή θαη γξήγνξε επηθνηλσλία. 

ιεο νη πξνζπάζεηεο ζηξέθνληαη ζην λα πξνθαιέζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνχ. Γη΄ 

απηφ θαη ε εηαηξηθή ηαπηφηεηα πξέπεη φρη κφλν λα μερσξίδεη αιιά θαη λα πεξλάεη ην 

κήλπκά ηεο εχθνια θαη κε ζαθήλεηα. Σν Λνγφηππν είλαη ν "θαζξέθηεο" ηεο εηαηξίαο. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε θαη πην ζεκαληηθή γξαθηθή αληηπξνζψπεπζε ηνπ εκπνξηθνχ 

ζήκαηφο ηεο. Σν ινγφηππν είλαη ε αξρή ηεο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο. ινη μέξνπκε φηη νη 

πξψηεο εληππψζεηο είλαη νη πην ζεκαληηθέο θαη ην ινγφηππν ζα είλαη ην πξψην 

πξάγκα απφ ην νπνίν ζα θξηζεί κηα εηαηξεία. Δίλαη ε γξακκή θξνχζεο γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ησλ πσιήζεψλ ηεο. Άξα ην ινγφηππν επηβάιιεηαη λα 

κεηαθέξεη εχθνια ην κήλπκα, ηελ ζεσξία θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηεο εηαηξίαο ζηνπο 

πειάηεο. Σν ζεκαληηθφηεξν ίζσο ζεκείν ηνπ ζρεδίνπ marketing είλαη ε «ηνπνζέηεζε» 

ηνπ πξντφληνο. Με ηελ έλλνηα ηνπνζέηεζε πξντφληνο ελλννχκε ηελ ηδέα πνπ ζα 
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ζρεκαηίζεη ν θαηαλαισηήο γηα ην πξντφλ/ππεξεζία καο ζε ζρέζε κε ηα 

πξντφληα/ππεξεζίεο ηνπ αληαγσληζκνχ (Θσκφπνπινο, Ν. 2000). 

Ζ επηρείξεζε ζα ηνπνζεηήζεη ην πξντφλ θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο σο «ηελ εηαηξεία κε ηελ 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε θαη αμηνπηζηία, φπσο επίζεο ηελ θαιχηεξε ζρέζε ηηκήο πξνο 

αμία ζην ρψξν ησλ δηαθεκηζηηθψλ εηαηξεηψλ. 

Σν κάξθεηηλγθ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ εληζρχεη θαη ηα ηέζζεξα (4) ζπζηαηηθά ηνπ 

κίγκαηνο κάξθεηηλγθ (marketing mix), δειαδή ην πξντφλ, ηελ πξνψζεζε, ηνλ ηφπν 

θαη ηελ ηηκή (product, promotion, place, price). Αο ηα δνχκε φια απηά πην αλαιπηηθά: 

 

3.11 Προϊόν ή Υπηρεζία 

Ζ επηθνηλσλία κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ πξνθαιεί κία ζηαζεξή ξνή πιεξνθνξηψλ πνπ 

αθνξά ηηο ηξέρνπζεο θαη ζπρλά κεηαβαιιφκελεο επηζπκίεο θαη αλάγθεο. Απηή ε 

δπλακηθή πεγή δεδνκέλσλ θαη ε αλάγθε γηα αληηζηνίρηζε ησλ πξντφλησλ κε ηηο 

αλάγθεο, έγηλε αθνξκή λα ππάξμεη κεγαιχηεξε εζηίαζε ζηελ αλαδηακφξθσζε θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ πξντφλησλ έηζη ψζηε λα δίλεηαη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ζηνπο 

πειάηεο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θχθινπ ησλ πσιήζεσλ θαη ηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο. Με βάζε ηα παξαπάλσ, νη ππεξεζίεο πνπ ζα 

πξνζθέξεη ε Γηαθεκηζηηθή εηαηξεία είλαη νη εμήο (Παπακηραιάθεο, Η., 2000): 

 Έξεπλα αγνξάο (θαζνξηζκφο αλαγθψλ θαηαλαισηψλ γηα ηα 

πξντφληα/ππεξεζίεο , ιεηηνπξγία επαλαπιεξνθφξεζεο). 

 Γηαθνξνπνίεζε, αιιαγή πξντφληνο/ππεξεζίαο (βάζεη αλαηξνθνδφηεζεο 

πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο, customer feedback) θαζψο θαη ε 

πξνζαξκνγή ζηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ. 

 ρεδηαζκφ πξνγξάκκαηνο Marketing θαη δηαθήκηζεο. 

 Αλάιπζε ηεο πξνηεηλφκελεο θακπάληαο (νξγάλσζε, δνκή, ζηφρεπζε, ζειίδεο 

πξννξηζκνχ, απαηηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο), πξνηεηλφκελνη ζηφρνη πξνο 

κέηξεζε, πξνηεηλφκελνο εκεξήζηνο πξνυπνινγηζκφο δηαθήκηζεο.Αξρείν 

excel κε ηα θείκελα ησλ δηαθεκίζεσλ αλά θαηεγνξία δηαθεκίζεσλ ηνπ web 

site. Θα δεκηνπξγεζνχλ 3-5 ελαιιαθηηθέο δηαθεκίζεηο γηα θάζε θαηεγνξία 

δηαθεκίζεσλ. Κάζε θαηεγνξία δηαθεκίζεσλ  αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδεο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ επηζπκεί λα δηαθεκηζηεί ν 

δηαθεκηδφκελνο. ηελ πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγνχληαη «εηαηξηθέο» 

δηαθεκίζεηο νη νπνίεο έρνπλ πην γεληθφ ραξαθηήξα θαη ζηφρνπο branding, νη 
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δηαθεκίζεηο απηέο απνηεινχλ δηθήο ηνπο κεκνλσκέλε θαηεγνξία. ην ίδην 

αξρείν excel ζα είλαη νξγαλσκέλεο θαη νη πξνηεηλφκελεο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ζα 

αληηζηνηρνχλ ζε θάζε νκάδα / θαηεγνξία δηαθεκίζεσλ. Ο πειάηεο κπνξεί λα 

πξνηείλεη πξφζζεηεο ιέμεηο θιεηδηά ή λα δεηήζεη ηξνπνπνίεζε ή θαη αθαίξεζε 

θάπνησλ απφ ηηο πξνηεηλφκελεο ιέμεηο ή θξάζεηο (www.usableweb.gr). 

  Αλαβάζκηζε ηεο εηθφλαο/image ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ πξντφληνο, αχμεζε 

ηεο πξνβνιήο ηεο ζηελ αγνξά  θαζψο θαη επέθηαζή ηεο ζε λέεο αγνξέο. 

 Γπλαηφηεηα άκεζεο παξαθνινχζεζεο ησλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ. 

 Γεκηνπξγία web site φπνπ ζα παξέρεη ζε ζηαζεξή βάζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

θαη ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο  εηαηξείεο λα πξνζθέξνπλ targeted web 

campaigns. Αξρηηεθηνληθή ηζηνηφπνπ θαη πινήγεζε ζε απηφλ, ηαμηλφκεζε 

πεξηερνκέλνπ, επθνιία ζηελ πινήγεζε θαη επλφεηε αξρηηεθηνληθή, εηθαζηηθή 

ζπλέπεηα, γξήγνξε αληαπφθξηζε ζειίδσλ, παξνπζίαζε θαη πξνζβαζηκφηεηα 

ζε λνκηθά ζεκεηψκαηα θαη φξνπο ρξήζεο, πξνζβαζηκφηεηα ζε άιιεο εηαηξηθέο 

πιεξνθνξίεο, πιήξεο επηθνηλσλία ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηνπο ρξήζηεο, δηάδνζε 

θαη ζπλέπεηα ηεο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο, θαηαζθεπή ηνπ ηζηνηφπνπ ζε 2 

γιψζζεο (Διιεληθά/Αγγιηθά), δηαρείξηζε Meta Data (ιέμεσλ θιεηδηά θαη 

πεξηγξαθψλ) γηα ηελ ζσζηή θαηαρψξεζε ησλ ζειίδσλ απφ ηηο κεραλέο 

αλαδήηεζεο. Σέινο είλαη ζαθέο φηη ν ηζηφηνπνο ζην ζχλνιφ ηνπ ζα 

παξνπζηάδεη ηηο ζεκαληηθφηεξεο πηπρέο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

φζν ην δπλαηφλ πην αλαιπηηθά. Γηα ζειίδεο γεληθψλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο 

θαηά θχξην ιφγν ζα παξνπζηάζνπλ θείκελν κε πηζαλέο εηθφλεο γεληθνχ 

ραξαθηήξα (πρ ηζηνξηθφ, ππεξεζίεο, πξντφληα, αλζξψπηλν δπλακηθφ, φξνη 

ρξήζεο, θφξκεο επηθνηλσλίαο θ.α.), ζα θαηαζθεπαζηνχλ πξφηππα ( templets) 

κε αξθεηνχο ζπλδπαζκνχο ηξφπσλ ηνπνζέηεζεο πεξηερνκέλνπ γηα λα έρνπλ 

νη δηαρεηξηζηέο ηελ επηινγή ζπληήξεζεο λέσλ ζπλαθψλ ζειίδσλ βαζηζκέλνη 

ζηα πξφηππα απηά. Δπίζεο πξέπεη λα ππάξρεη επρέξεηα ζηε δηαρείξηζε ηεο 

παξαγγειίαο, άλεζε ζηελ επηινγή πνιηηηθήο παξαγγειίαο, εμαζθάιηζε ηεο 

ιήςεο επηβεβαίσζεο φηαλ δηεθπεξαηψλεηαη ε αληαιιαγή κηαο θφξκαο 

πιεξνθνξηψλ θαη δπλαηφηεηα επηινγήο φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν απνζηνιήο 

θαη παξάδνζεο ηεο παξαγγειίαο. Σέινο, ζην site πξέπεη λα παξέρνληαη 

πιεξνθνξίεο ζηηο ζειίδεο ησλ αγνξψλ γηα ην δηαζέζηκν stock ησλ πξντφλησλ 

θαη ηα ζηνηρεία απηά λα ελεκεξψλνληαη άκεζα φηαλ ν θαηάινγνο απνγξαθήο 

αιιάδεη θαζψο θαη  λα έρεη ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο παξαγγειίαο. Ζ 

εμαζθάιηζε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ γηα online παξαγγειίεο, φπσο ηα 

ηειεθσληθά λνχκεξα ή ηα λνχκεξα fax, ζπκβάιινπλ ζην λα πξνρσξήζνπλ 
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αθφκα θαη νη πην δηζηαθηηθνί πειάηεο ζηελ εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο (Internet 

Services, 2000-2005). 

 Παξνπζίαζε ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο φζν θαιχηεξα γίλεηαη.  Πιήξεο θαη 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ  ηνπ, πνιιέο θσηνγξαθίεο απφ 

δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία θαη video θαζψο θαη ππνζηήξημε ηνπ πξντφληνο 

πξηλ θαη κεηά ηελ πψιεζε.  

 Γπλαηφηεηα πςειήο ρσξηηηθφηεηαο πιεξνθνξίαο (ε δφκεζε ηεο πιεξνθνξίαο 

κε hyperlinks-ππεξζπλδέζκνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα 

παξέρεη πνιιέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνλ ρξήζηε λα επηιέγεη ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ απηφο επηζπκεί).  

 Μεηά ην πέξαο ηεο θαηαζθεπήο ηζηνηφπνπ θαη ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηνλ 

εμππεξεηεηή, κέινο ηεο εηαηξείαο καο ζα παξάζρεη ηέζζεξηο (4) ψξεο 

εθπαίδεπζε ζηνπο αλζξψπνπο ηεο εηαηξείαο ηνπ πειάηε γηα ηελ ρξήζε ηεο 

εθαξκνγήο δηαρείξηζεο. Θα παξαδνζεί αθφκα εηδηθφ εγρεηξίδην ρξήζεο ηεο 

εθαξκνγήο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ βαζηζκέλν εηδηθά ζηηο αλάγθεο ηνπ 

έξγνπ ηνπ πειάηε. 

 Θα εμαζθαιίζνπκε φηη ν δηθηπαθφο ηφπνο εκθαλίδεηαη ζσζηά θαη δνπιεχεη 

θαιά ζε φιεο ηηο ηειεπηαίεο εθδφζεηο ησλ πξνγξακκάησλ πεξηήγεζεο ζην 

δηαδίθηπν (Internet Explorer 8, Firefox 3.6, Safari 4, Chrome 1, Opera 10).  

 Search Engine Optimization & Παξαθνινχζεζε Δπηζθεςηκφηεηαο. Οη 

δπλαηφηεηεο κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κελπκάησλ ζα είλαη 

εθηθηή φπσο επίζεο θαη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ relationship marketing. 

Ο δηθηπαθφο ηφπνο ζα αλαπηπρζεί θαη ζα δνκεζεί ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο ψζηε ην πεξηερφκελφ ηνπ λα είλαη πξνζβάζηκν ζηηο 

κεραλέο αλαδήηεζεο. Θα δεκηνπξγεζνχλ ινγαξηαζκνί Google Analytics, 

Google Webmaster Tools θαη Google FeedBurner γηα ηνλ δηθηπαθφ ηφπν. Θα 

ελζσκαησζεί παξαθνινχζεζε ζηαηηζηηθψλ επηζθεςηκφηεηαο κέζσ Google 

Analytics / FeedBurner θαη ζα θαηαρσξεζεί Google Sitemap πνπ ζα 

ελεκεξψλεηαη απηφκαηα ψζηε λα είλαη άκεζα πξνζβάζηκεο φιεο νη ζειίδεο 

ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ κέζσ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. Ζ online δηαθεκηζηηθή 

θακπάληα ησλ πειαηψλ ζα έρεη σο ζηφρνπο ηελ πςειφηεξε δπλαηή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ε νπνία ζα θαηαγξάθεηαη απφ ηηο εμήο παξακέηξνπο 

(Βιάρνο, Π., Γξφζνο, Γ., 2004): 

 Click Through Rate (CTR): Πξφθεηηαη γηα ηνλ βαζηθφηεξν ζπληειεζηή 

απνδνηηθφηεηαο ησλ online δηαθεκίζεσλ θαη πξνθχπηεη απφ ηνπο 

ρξήζηεο ηνπ internet, δηα ηνπ ζπλνιηθνχ πιήζνπο ησλ εκθαλίζεσλ ηεο 
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δηαθήκηζεο ζε κία web ζειίδα. ζν πην κεγάιν απηφ ην πνζνζηφ, 

ηφζν πην απνδνηηθή είλαη ε θακπάληα. 

 Converions/conversion rate: Μεηξάεη ηελ απφδνζε ηεο θακπάληαο 

βάζεη ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ ζέζεη. Πρ. Ζ 

εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηηο ππεξεζίεο καο κέζσ ηεο 

ζπκπιήξσζεο κηαο web θφξκαο, εθφζνλ πξνέξρεηαη απφ ηελ online 

δηαθήκηζή καο θαηαγξάθεηαη σο έλα conversion. 

 Return On Investment (ROI): Ζ απφδνζε ηεο θακπάληαο ζε 

νηθνλνκηθνχο φξνπο. Μπνξεί λα κεηξεζεί εθφζνλ απνδψζνπκε ζε κία 

ελέξγεηα ηνπ ρξήζηε internet πνπ έρνπκε ζεσξήζεη σο ηειηθφ ζηφρν 

ηεο θακπάληαο καο (conversion) ην ηζνδχλακν νηθνλνκηθφ φθεινο 

(νξηαθφ θέξδνο) πνπ απηή ζπλεπάγεηαη γηα ηε δηαθεκηδφκελε εηαηξεία. 

 Οη ηερληθέο πξνζέιθπζεο θαη σθέιεηαο θαζψο θαη ε αλάπηπμε ειθπζηηθψλ 

ειεθηξνληθψλ ζειίδσλ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ησλ 

πειαηψλ θαζψο θαη ζηελ  παξαθνινχζεζε δηαδξνκψλ ηνπ ρξήζηε κε 

απνηέιεζκα ηελ απφθηεζε δείγκαηνο ή πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ 

(downloads,free downloads,demos) γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αγνξάο θαζψο θαη 

ηηο αληηδξάζεηο ηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ελέξγεηεο φπσο ε αλαζεψξεζε ηεο 

ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ή ε πξνζζήθε λέσλ πξντφλησλ (Κσλζηαληηλίδεο, ., 

2000). 

 Γπλαηφηεηα e-commerce 

 Έθδνζε κεληαίσλ αλαθνξψλ γηα ηνλ έιεγρν πξνφδνπ ηεο θακπάληαο θαη ηηο 

δηνξζψζεηο ή πξνζαξκνγέο. ηηο αλαθνξέο απηέο ζα παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα πεξηφδνπ, ε επηζθεςηκφηεηα ηνπ site θαη ε επίηεπμε ζηφρσλ 

εληφο απηνχ. 

 Τπεξεζίεο web hosting θαη εμνπιηζκφο hardware-software γηα ππεξεζίεο 

λενεηζεξρφκελεο. 

 

3.12 Προώθηζη 

Ζ θχξηα επίπησζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ άκεζε πξνψζεζε είλαη ε βειηίσζε ηεο 

απφδνζεο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο πσιήζεσλ. Ζ έκκεζε 

πξνψζεζε επεξεάδεηαη κε ηε δηαθήκηζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Σα κέζα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ε εηαηξεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ελίζρπζε ηνπ brand awareness 

είλαη : 
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 Γηαθήκηζε κέζσ κεραλψλ αλαδήηεζεο (Search Engines) Google,Yahoo,Msn. 

Σν 80% κε 95% ησλ επηζθεπηψλ κηαο Ηζηνζειίδαο (web site), πξνέξρνληαη 

απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο (Search Engines). Οη κεραλέο αλαδήηεζεο είλαη 

κε κεγάιε δηαθνξά ν πην δεκνθηιήο ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ρξήζηεο 

ηνπ δηαδηθηχνπ (Internet), γηα ηνλ εληνπηζκφ πιεξνθνξηψλ, πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ. Οη κεραλέο αλαδήηεζεο απνηεινχλ ηδαληθφ ηφπν γηα ηε κεηαθνξά 

ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο ζε κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ. Μηα δηαθεκηζηηθή 

εηαηξεία είλαη ζε ζέζε λα επηηχρεη πςειή δηείζδπζε  κε πνιχ  ρακειφ θφζηνο. 

Σν Google απεπζχλεηαη ζε 470 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ, δειαδή 

πεξίπνπ ζην 70% ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεζηψλ παγθνζκίσο. Μπνξνχκε λα 

νξίδνπκε ηελ εκθάληζε ησλ δηαθεκίζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο αλά 

θαηεγνξία, φπσο ν ηνπξηζκφο  ή ε ηερλνινγία. Έηζη κε ηελ ζηνρεπκέλε online 

δηαθήκηζε ζην Google Search θαζψο θαη ην δίθηπν πεξηερνκέλνπ ηνπ Google 

(Google Search Network), φια ηα web sites πνπ ελζσκαηψλνπλ ηελ 

αλαδήηεζε ζην πεξηερφκελφ ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ην Google Content Net 

(sites πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην Google θαη πξνβάιινπλ ζε εηδηθφ ρψξν ηηο 

δηαθεκίζεηο ηνπ πειάηε), εμαζθαιίδνπκε ηελ παξνπζία καο ζην δηαδίθηπν. 

Δπίζεο ην Google ππνινγίδεη πφζεο εκθαλίζεηο πξνζθέξεη εκεξεζίσο ε θάζε 

ηζηνζειίδα θη έηζη, βάζεη ησλ δηαθεκηζηηθψλ καο ζηφρσλ, κπνξνχκε λα 

επηιέγνπκε πνχ αθξηβψο ζα πξνβάιινπκε ηηο δηαθεκίζεηο καο. Σέινο, ην 

Google AdWords είλαη ην πξφγξακκα δηαθήκηζεο ηνπ Google. Με ηελ 

ππεξεζία απηή, κπνξεί ν θαζέλαο λα δηαθεκίζεη ην site ηνπ, εηζάγνληαο 

θάπνηα keywords ζην Google. Έηζη, θάζε θνξά πνπ θάπνηνο ςάρλεη γηα απηά 

ηα keywords, ην δηαθεκηδφκελν site ζα εκθαλίδεηαη δεμηά, ζηνπο "πλδέζκνπο 

Υνξεγψλ". Σα νθέιε ηνπ AdWords δε ζηακαηάλε εδψ. Οη δηαθεκηδφκελνη ζην 

AdWords έρνπλ θαη ην πξνλφκην λα εκθαλίδνληαη θαη ζε άιια sites εθηφο απφ 

ην Google ην ίδην (Internet Services, 2000-2005).  

 Σν Google AdSense επηηξέπεη ηελ αθξηβή ζηνρνζέηεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ηζηνζειίδεο πεξηερνκέλνπ θαη αλαδήηεζεο. Πάξα πνιινί δηθηπαθνί ηφπνη 

θεξδίδνπλ απφ ην AdSense, κε πςειά επίπεδα εμππεξέηεζεο απφ ηελ online 

εγγξαθή σο ηε δηαρείξηζε απφ κηα αθνζησκέλε νκάδα ππνζηήξημεο. Ζ 

δηαθνξά ηνπ πξνγξάκκαηνο Google AdSense έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη 

παξέρεη δηαθεκίζεηο Google AdWords ζε ηζηνηφπνπο ηδησηψλ (www.adwords-

solution.gr). Οη ρηιηάδεο δηαθεκηζηέο ηεο Google σθεινχληαη επίζεο απφ ην 

AdSense πεηπραίλνληαο πξνβνιή ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο ζε φιν ηo Google 

Γίθηπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Ask Jeeves, Blueyonder, Lycos Europe 

θαη Dealtime.co.uk.  
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 Γηαθήκηζε ζε άιια sites πνπ ζα απνδψζνπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηεο δηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο. πσο Forthnet, in.gr, 

Ναπηεκπνξηθή, Αζελφξακα,  πνπ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε επηζθεςηκφηεηα. Θα 

γίλεη πξνβνιή ζε επηιεγκέλα sites πνπ ζα εληνπηζηνχλ θαη ζα πιεξνχλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο ζπλάθεηαο πεξηερνκέλνπ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο, 

κε ηηο δηαθεκηδφκελεο ππεξεζίεο θαζψο θαη κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ θνηλνχ-

ζηφρνπ ηεο θακπάληαο (sites πεξηερνκέλνπ). 

 Γηαθήκηζε κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε banners. Θεσξείηαη ε  πην δηαδεδνκέλε 

κνξθή online δηαθήκηζεο ε νπνία ζπληειεί ζηελ ελίζρπζε ηνπ brand 

awareness. Γπλαηφηεηα θίλεζεο ζηε δεκηνπξγία ησλ banners θα πξφζβαζεο 

κε link ζην website φπνπ ν ρξήζηεο έρεη ηελ επθαηξία λα δξα δηαδξαζηηθά, 

επηιέγνληαο ηελ αλαδήηεζε πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εηαηξεία θαη 

ηηο ππεξεζίεο ηεο. Σν κέγεζνο ελφο banner επηδξά ζηε δηαχγεηα ηνπ 

κελχκαηνο θαη ζην βαζκφ πνπ απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ην ρξήζηε. 

χκθσλα κε έξεπλεο έρεη απνδεηρζεί φηη νη κεγαιχηεξεο δηαθεκίζεηο δξνπλ 3-

6 θνξέο πην απνηειεζκαηηθά απφ ηηο κηθξφηεξεο. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη έλα 

banner, θείκελν θαη γξαθηθά, ζα πξέπεη λα είλαη θαηά κέζν φξν 16, 

πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλείηε ην κήλπκα ζην κηθξφηεξν δπλαηφ ρξφλν 

(Εέξβα, Μ.Β., 2000). 

 Υξεζηκνπνίεζε κεγάινπ κεγέζνπο δηαθεκίζεσλ. Μεγαιχηεξε ζπρλφηεηα. Ζ 

ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα επηδξά ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

brand awareness. Καηά κέζν φξν απαηηνχληαη 5 εθζέζεηο ηνπ απνδέθηε γηα 

λα θηάζεη ζην awareness ζην βέιηηζην ζεκείν. 

 Απνζηνιή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ κε email. 

 Online θαηάινγνη. 

 Article Marketing, Εθημερίδες & περιοδικά δικηύοσ. 

 Διαθήμιζη με blogs, newsletters, ηοποθέηηζη links ζε διάθορα site ηα 

οποία θα παραπέμποσν ηον πελάηη ζηο κενηρικό site ηης εηαιρείας. 

 Ακθίδξνκε επηθνηλσλία. 

 Καζνδήγεζε θαη επηινγή απφ ηνλ ρξήζηε. 

 Τπνζηήξημε ηνπ πειάηε πξηλ ηελ πψιεζε (ελεκέξσζε ηνπ δηαδηθηχνπ ). 

 Τπνζηήξημε ηνπ πειάηε κεηά ηελ πψιεζε (επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζπλερήο 

παξνρήο ππεξεζηψλ) 

 Αλάπηπμε ειθπζηηθψλ ειεθηξνληθψλ ζειίδσλ θα ζπλερήο αλαλέσζή ηνπο. 

Παξαθνινχζεζε δηαδξνκψλ ηνπ ρξήζηε θαη πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο 

ηνπ κε άκεζν ηξφπν. Οη δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο πνπ παξέρνληαη ζηνπο 
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θαηαλαισηέο αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ αμία πνπ απνδίδεηαη απφ ηελ εηαηξεία  

ζηελ εμππεξέηεζή ηνπο. Έηζη, ζεσξείηαη απαξαίηεην λα ππάξρεη κηα 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε θαη έλα ηειεθσληθφ λνχκεξν ζε θάζε ζειίδα ηεο 

εηαηξείαο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα παξέρεηαη γξακκή επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

ππαιιήινπο ή ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Αθφκα, ζα θξίλνληαλ σο 

ζεηηθή ε χπαξμε ελφο chat room φπνπ νη πειάηεο ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπδεηήζνπλ φρη κφλν κε ππαιιήινπο ηνπ θαηαζηήκαηνο – ζε 

πξνθαζνξηζκέλεο ψξεο – αιιά θαη κε άιινπο πειάηεο κε ηνπο νπνίνπο ζα 

κπνξνχζαλ λα αληαιιάμνπλ απφςεηο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπ 

θαηαζηήκαηνο θαη ηεο παξερφκελεο εμππεξέηεζεο (Allen C., Kania D., 

Yaeckel B., 1998). 

 Γπλαηφηεηα απφθηεζεο δείγκαηνο ή πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ (downloads, free 

downloads, demos) 

 Ζ εηαηξεία ζα ζπκκεηέρεη ζε εθζέζεηο κε dt πεξίπηεξα.  

 Γπλαηφηεηα κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κελπκάησλ. ηελ αγνξά 

ππάξρνπλ εξγαιεία κέηξεζεο απνδνηηθφηεηαο δηαθήκηζεο. Απηά κεηξνχλ ηηο 

εκθαλίζεηο θάζε κελχκαηνο ζε θάζε site θαζψο θαη ηα πφζα clicks έγηλαλ 

πάλσ ζε θάζε κήλπκα (Click Through Rate / CTR). Οπνηνδήπνηε πνζνζηφ 

CTR πάλσ απφ 4% ζεσξείηαη πνιχ θαιφ πνζνζηφ θαη πσο ην κήλπκα 

πξνζέιθπζε ελδηαθέξνλ (Κσλζηαληίλνπ, Μ., 2002). 

 Ζ επζχλε ησλ ζρέζεσλ κε ηνλ πειάηε είλαη ζηνλ ππεχζπλν ηνπ marketing 

(relationship marketing). 

 

3.13 Τόπος 

ην παξαδνζηαθφ marketing mix, ην ζηνηρείν «ηνπνζεζία» αληηπξνζσπεχεη ην πνπ 

κηα επηρείξεζε ζα πνπιάεη ηα πξντφληα ηεο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ηα 

δηαλέκεη ζηνπο θαηαλαισηέο. Σν «πνπ» άιιαμε ηειείσο ραξαθηήξα ζην internet 

marketing mix. Μπνξνχκε λα πνχκε πσο ε ηνπνζεζία εζηηάδεηαη ζηηο ηζηνζειίδεο 

πνπ ζα επηιέμνπκε λα ηνπνζεηεζνχλ ηα links ηνπ δηθνχ καο website. Έηζη νη πειάηεο 

κπνξνχλ πιένλ λα πξνζεγγίδνπλ ηελ επηρείξεζε, αλεμαξηήησο ηεο γεσγξαθηθήο 

ηνπο ζέζεο, δεκηνπξγψληαο έηζη ηελ επθαηξία θαηαλάισζεο πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ, έμσ απφ ηα ζηελά φξηα ηεο θπζηθήο έδξαο ηεο επηρείξεζεο (Allen C., 

Kania D., Yaeckel B., 1998). 
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Σν πξψην βήκα είλαη λα ζθηαγξαθήζνπκε ην πξνθίι ηνπ πειάηε θαη λα 

αλαθαιχςνπκε ηηο ηζηνζειίδεο πνπ επηζθέπηεηαη, ηηο ηζηνζειίδεο πνπ ζπρλάδεη. ηελ 

ζπλέρεηα ηνπνζεηνχκε ην link/URL ηνπ website καο ζε απηέο ηηο ηζηνζειίδεο. Έηζη 

έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα εμνηθνλφκεζεο ρξφλνπ – ρξήκαηνο ζην ηκήκα δηαλνκήο θαη ζ‟ 

φιε ηελ αιπζίδα δηαλνκήο. Ζ πνιηηηθή δηαλνκήο πνπ ζα εθαξκφζεη ε εηαηξεία είλαη ε 

εμήο: 

 Γπλαηφηεηα γηα νξηζκέλα πξντφληα/ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηάζεζεο. 

 Απηφκαηα ζπζηήκαηα παξαγγειηψλ, πξνζθνξψλ θαη  ηηκνιφγεζεο. 

 Ο ρξφλνο παξάδνζεο εμαξηάηαη απφ ηνλ φγθν εξγαζίαο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πειάηε.  

 Άξηζηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο online θαη just-in-

time εμππεξέηεζεο πειαηψλ. 

 

3.14 Τιμή 

Οη ππεξεζίεο ηηκνινγνχληαη βάζεη ρξφλνπ σξψλ γηα νινθιήξσζε ησλ έξγσλ πνπ 

αλαιακβάλεη ε εηαηξεία. Τπάξρεη γηα θάζε 'γλσζηή' ιεηηνπξγηθφηεηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

πξντφλ (π.ρ. γηα e-shops, γηα παξνπζίαζε πξντφλησλ, γηα ρξεκαηνδνηήζεηο 

απηνθηλήησλ, γηα απνζηνιή newsletters, θιπ) αιιά απηφ ην θφζηνο επαπμάλεηαη 

αλάινγα κε ηηο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο πνπ ζέιεη λα πξνζθέξεη ν θάζε πειάηεο θαη 

ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη. Θα ππνινγηζηεί δειαδή ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαη ζε απηφ 

ζα πξνζηεζεί ην επηζπκεηφ πεξηζψξην θέξδνπο γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο 

ηηκήο. Αλάινγα κε ηα site πνπ ζέιεη λα δηαθεκηζηεί ν πειάηεο, κε ην κέγεζνο ελφο 

banner, ηελ ζπρλφηεηα πνπ ζα εκθαλίδεηαη, ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο θα, 

δηακνξθψλεηαη θαη ην θφζηνο ηεο δηαθήκηζεο. 

ζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία web site, έλα απιφ site πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα, 

εμνπιηζκέλν κε χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ θνζηίδεη απφ 500 – 9.000 επξψ. 

Σν θφζηνο δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηελ πνηθηιία ησλ 

εκθαληδφκελσλ ελνηήησλ. Δπίζεο, ε εηαηξεία ζα ρξεψλεη 30 επξψ ηελ ψξα γηα ηηο 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο, ζε ζρέζε κε ην 

πξφγξακκα marketing θαη δηαθήκηζεο, ηελ έξεπλα αγνξάο, ηελ παξαθνινχζεζε 

αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ, ηελ κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηελ 

ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ηνπο θ.α. 
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Ζ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο ζα δηαθνξνπνηεζεί απ‟ απηή ηνπ 

αληαγσληζκνχ κε ηηκέο ειαθξψο πξνο ηα θάησ, θη απηφ γηαηί είλαη λέα εηαηξεία ζην 

ρψξν θαη ζαλ γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή έρεη λα δψζεη ηελ θαιχηεξε ζρέζε ηηκήο πξνο 

αμία ππεξεζηψλ ζηνλ πειάηε. H κείσζε ηηκψλ ιφγσ ζπκπίεζεο ηνπ θφζηνπο 

κεζαδφλησλ ζα είλαη εθηθηή.  Ζ  αλάπηπμε δηαθάλεηαο ηηκψλ αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο 

αγνξέο είλαη έλα πξνηέξεκα γηα ηνλ πειάηε.  Θα ππάξρεη ε  δπλαηφηεηα 

δηακφξθσζεο ησλ ηηκψλ αλάινγα κε ηηο επηινγέο ζε ζηνηρεία ηνπ πξντφληνο ή ηεο 

ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. Σέινο, εηδηθέο 

πξνζθνξέο ζα ππάξρνπλ γηα ηνπο πηζηνχο πειάηεο ε νπνία ζα ηζρχεη έσο φηνπ 

επηηεπρζνχλ νη βαζηθνί ζηφρνη marketing.  

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε απηήο ηεο ελφηεηαο ε εηαηξεία ζα ρσξίζεη ηνπο πειάηεο 

ηεο ζε ηξείο (3) θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ ηδίξν ηνπο, θαη ζα δεκηνπξγήζεη παθέηα 

πξνζθνξψλ γηα ηελ θάζε θαηεγνξία μερσξηζηά. Αθνινπζεί ε ηκεκαηνπνίεζε 

πειαηψλ βάζε ηδίξνπ θαη ε ζπλνιηθή ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ αλά παθέην.  

 

Σκεκαηνπνίεζε πειαηώλ βάζε ηδίξνπ 

Με βάζε ηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν 3299/2004, νη επηρεηξήζεηο ρσξίδνληαη ζε ηξείο (3) 

θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ ηδίξν ηνπο. 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΔΣΖΗΟ ΣΕΗΡΟ 

ΠΟΛΤ ΜΗΚΡΔ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

<10 <2 εθαη. € 

ΜΗΚΡΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ <50 <10 εθαη. € 
ΜΔΑΗΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ <250 <50 εθαη. € 
ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 250 θαη άλσ >50 εθαη. € 

 

Γηα ιφγνπο επθνιίαο ζα ρσξίζνπκε ηνπο πειάηεο ζε 3 θαηεγνξίεο (Μηθξή, Μεζαία θαη 

Μεγάιε επηρείξεζε) θαη ζα δεκηνπξγήζνπκε 1 παθέην πνπ ζα πεξηιακβάλεη 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο γηα θάζε θαηεγνξία, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. 

Αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνζθέξεη ε εηαηξεία ζηνπο 

πειάηεο ηεο αλα θαηεγνξία, θαζψο θαη ε αληίζηνηρε ηηκνιφγεζή ηνπο. Κάζε εηαηξεία 

έρεη ην δηθαίσκα λα δηαιέμεη νπνηνδήπνηε παθέην αλεμαξηήησο ηνπ ηδίξνπ ηεο, θαζψο 

θαη λα δηακνξθψζεη ε ίδηα λέν παθέην πνπ ζεσξεί φηη αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο. 
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ΜΗΚΡΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

Έξεπλα αγνξάο θαζνξηζκφο αλαγθψλ θαηαλαισηψλ  

Γεκηνπξγία web site.  

Παξνπζίαζε ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο. Πιήξεο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ  ηνπ, πνιιέο θσηνγξαθίεο απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία, 

ππνζηήξημε ηνπ πξντφληνο πξηλ θαη κεηά ηελ πψιεζε. Γεκηνπξγία Λνγνηχπνπ. 

Γπλαηφηεηα κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κελπκάησλ ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

κε ηελ Google Analytics. 

Άκεζε παξαθνινχζεζε ησλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ. Καηαγξαθή πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο, θαηαγξαθή απαηηήζεσλ, αλάιπζε online αληαγσληζκνχ, απνηχπσζε 

ηνπ online αληαγσληζκνχ (εηαηξείεο, κελχκαηα, keywords). 

Γπλαηφηεηα e-commerce 

χζηεκα δηαρείξηζεο site απφ ηνλ πειάηε (Content management system): δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνλ πειάηε λα κπνξεί λα θάλεη αιιαγέο ζην web site φπσο λα αλεβάζεη 

θσηνγξαθίεο, βίληεν θηι. 

Παξάδνζε ζηελ ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία. 

πληήξεζε site. Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή δελ επηβαξχλεηαη ν πειάηεο κε πξφζζεηεο 

ρξεψζεηο. 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ: 2.200 €  εηεζίσο 

 

 

ΜΔΑΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

Έξεπλα αγνξάο θαζνξηζκφο αλαγθψλ θαηαλαισηψλ γηα ηα πξντφληα/ππεξεζίεο, 

ηκεκαηνπνίεζε. 

ρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο Marketing θαη δηαθήκηζεο. Γηαθήκηζε κε ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε banner, Textlinks, IP Tarketing, Interstitials, Rich Media, Content Ad, 

Blog Ads, δηαθήκηζε κέζσ κεραλψλ αλαδήηεζεο, δηαθήκηζε ζε άιια sites, article 

marketing, email marketing. Αλάιπζε πξνηεηλφκελεο θακπάληαο (νξγάλσζε, δνκή, 

ζηφρεπζε, ζειίδεο πξννξηζκνχ, απαηηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο ζειίδεο 

πξννξηζκνχ εληφο ηνπ web site), πξνηεηλφκελνη ζηφρνη πξνο κέηξεζε, πξνηεηλφκελνο 

εκεξήζηνο πξνυπνινγηζκφο δηαθήκηζεο. Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή δελ επηβαξχλεηαη 

ν πειάηεο κε πξφζζεηεο ρξεψζεηο. 

Γεκηνπξγία web site, παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, δπλαηφηεηα ζηηο  εηαηξείεο λα 
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πξνζθέξνπλ targeted web campaigns.  

Παξνπζίαζε ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο. Πιήξεο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ  ηνπ, πνιιέο θσηνγξαθίεο απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία, video 

θαζψο θαη ππνζηήξημε ηνπ πξντφληνο πξηλ θαη κεηά ηελ πψιεζε. 

Γπλαηφηεηα πςειήο ρσξεηηθφηεηαο πιεξνθνξίαο (δφκεζε ηεο πιεξνθνξίαο κε 

hyperlinks-ππεξζπλδέζκνπο). 

Γπλαηφηεηα κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κελπκάησλ θαη εθαξκνγή ηνπ 

relationship marketing. 

Γπλαηφηεηα e-commerce. 

Άκεζε παξαθνινχζεζε ησλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ. Καηαγξαθή πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο, θαηαγξαθή απαηηήζεσλ, αλάιπζε online αληαγσληζκνχ, απνηχπσζε 

ηνπ online αληαγσληζκνχ (εηαηξείεο, κελχκαηα, keywords). 

Αλαβάζκηζε ηεο εηθφλαο / image ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ πξντφληνο. Αχμεζε ηεο 

πξνβνιήο ηεο, επέθηαζή ηεο ζε λέεο αγνξέο. Γεκηνπξγία Λνγνηχπνπ - ρεδηαζκφο 

Δηαηξηθήο ηαπηφηεηαο. αθήο κεηάδνζε ηνπ θχξνπο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ηεο 

επηρείξεζεο. 

Καηαζθεπή κηαο εθαξκνγήο ηζηνηφπνπ θηιηθή πξνο ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη 

επθνιία  ρξήζεο πξνο ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο γηα γξήγνξε αλαλέσζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ζε πηζαλέο αιιαγέο. 

Έθδνζε κεληαίσλ αλαθνξψλ γηα ηνλ έιεγρν πξνφδνπ ηεο θακπάληαο θαη ηηο 

δηνξζψζεηο ή πξνζαξκνγέο. ηηο αλαθνξέο απηέο ζα παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα πεξηφδνπ, ε επηζθεςηκφηεηα ηνπ site θαη ε επίηεπμε ζηφρσλ εληφο 

απηνχ αλά κήλα. 

πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο: 120 ψξεο εηεζίσο δσξεάλ,  

Αμηνινγνχκε ρξήζε άιισλ 168 σξψλ γηα ηε ζσζηή πξνψζεζε θαη ππνζηήξημε ηνπ 

αλσηέξσλ ππεξεζηψλ. Κφζηνο extra σξσλ 30 επξψ/αλα ψξα 

Παξάδνζε ζηελ ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία. 

πληήξεζε site. Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή δελ επηβαξχλεηαη ν πειάηεο κε πξφζζεηεο 

ρξεψζεηο. 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ: 9.000 € εηεζίσο 

 

 

ΜΔΓΑΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

Έξεπλα αγνξάο θαζνξηζκφο αλαγθψλ θαηαλαισηψλ γηα ηα πξντφληα/ππεξεζίεο, 

ηκεκαηνπνίεζε.  
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Αλάπηπμε πξντφλησλ/ππεξεζηψλ, κέηξεζε αληηδξάζεσλ θαηαλαισηψλ γηα ηα 

πξντφληα, ιεηηνπξγία επαλαπιεξνθφξεζεο. 

Δλεξγνπνίεζε Goal Tracking (παξαθνινχζεζε ζηφρσλ), γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ κεηξήζηκσλ κεγεζψλ-ζηφρσλ γηα ην web site (εγγξαθή ζην site, 

ζπκπιήξσζε θφξκαο επηθνηλσλίαο, αγνξά πξντφληνο, εγγξαθή ζην newsletter, θ.α.) 

Δηζαγσγή λένπ πξντφληνο/ππεξεζίαο, δνθηκή. 

Γηαθνξνπνίεζε, αιιαγή πξντφληνο/ππεξεζίαο, πξνζαξκνγή ζηηο πξνζδνθίεο ησλ 

πειαηψλ. 

Άκεζε παξαθνινχζεζε ησλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ. Καηαγξαθή πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο, θαηαγξαθή απαηηήζεσλ, αλάιπζε online αληαγσληζκνχ, απνηχπσζε 

ηνπ online αληαγσληζκνχ (εηαηξείεο, κελχκαηα, keywords). 

ρεδηαζκφ πξνγξάκκαηνο Marketing θαη δηαθήκηζεο. Γηαθήκηζε κε ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε banner, Textlinks, IP Tarketing, Interstitials, Rich Media, Content Ad, 

Blog Ads, δηαθήκηζε κέζσ κεραλψλ αλαδήηεζεο, έξεπλα, θαηαγξαθή θαη αλάιπζε 

ησλ ιέμεσλ θιεηδηά κε ηα νπνία ζα ζπζρεηηζηνχλ ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα θαη 

νκαδνπνίεζή ηνπο ζε επηκέξνπο νκάδεο, ζπγγξαθή ησλ online δηαθεκίζεσλ 

θεηκέλνπ γηα θάζε επηκέξνπο νκάδα ιέμεηο – θιεηδηψλ, δηαθήκηζε ζε άιια sites, article 

marketing, email marketing. Αλάιπζε πξνηεηλφκελεο θακπάληαο (νξγάλσζε, δνκή, 

ζηφρεπζε, ζειίδεο πξννξηζκνχ, απαηηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο ζειίδεο 

πξννξηζκνχ εληφο ηνπ web site), πξνηεηλφκελνη ζηφρνη πξνο κέηξεζε, πξνηεηλφκελνο 

εκεξήζηνο πξνυπνινγηζκφο δηαθήκηζεο. Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή δελ επηβαξχλεηαη 

ν πειάηεο κε πξφζζεηεο ρξεψζεηο. 

Αλαβάζκηζε ηεο εηθφλαο / image ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ πξντφληνο. Αχμεζε ηεο 

πξνβνιήο ηεο,  επέθηαζή ηεο ζε λέεο αγνξέο. Γεκηνπξγία Λνγνηχπνπ - ρεδηαζκφο 

Δηαηξηθήο ηαπηφηεηαο. αθήο κεηάδνζε ηνπ θχξνπο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ηεο 

επηρείξεζεο. 

Γεκηνπξγία web site, παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, πιεζψξα πιεξνθνξηψλ νη 

νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο ηφζν ζηελ ειιεληθή, φζν θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα,  

δπλαηφηεηα ζηηο  εηαηξείεο λα πξνζθέξνπλ targeted web campaigns. Μεγαιχηεξε 

ηαρχηεηα ηεο εθαξκνγήο θαη ζσζηφο ζρεδηαζκφο ηεο ζειίδαο ψζηε νη ρξήζηεο λα 

εμππεξεηνχληαη απφ ην site γξήγνξα, εχθνια θαη απνηειεζκαηηθά. ε θάζε ζειίδα ζα 

ππάξρεη δπλαηφηεηα αλάξηεζεο ζπλεκκέλσλ αξρείσλ (π.ρ. αξρείσλ Word, PDF ή 

zip) ηα νπνία ζα εκθαλίδνληαη ζαλ links ζε επηιεγκέλν ζεκείν ηεο ζειίδαο. ε θάζε 

ζειίδα ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνζζήθεο εηθφλαο, ηελ νπνία ην ζχζηεκα ζα 

επεμεξγάδεηαη απηφκαηα ψζηε λα έρεη ηηο ζσζηέο δηαζηάζεηο θαη λα ελζσκαηψλεηαη 

ζσζηά ζην εηθαζηηθφ ηεο ζειίδαο (Andersson, J.C., Hakansson, H. and Johansson, 
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J. 1994). 

Παξνπζίαζε ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο. Πιήξεο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ  ηνπ, πνιιέο θσηνγξαθίεο απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία, video,  

ρξήζε ήρνπ,  θαζψο θαη ππνζηήξημε ηνπ πξντφληνο πξηλ θαη κεηά ηελ πψιεζε. 

Καηαζθεπή κηαο εθαξκνγήο ηζηνηφπνπ θηιηθή πξνο ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη 

επθνιία  ρξήζεο πξνο ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο γηα γξήγνξε αλαλέσζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ζε πηζαλέο αιιαγέο.  

Γπλαηφηεηα πςειήο ρσξεηηθφηεηαο πιεξνθνξίαο ( δφκεζε ηεο πιεξνθνξίαο κε 

hyperlinks-ππεξζπλδέζκνπο). 

Γπλαηφηεηα κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κελπκάησλ θαη εθαξκνγή ηνπ 

relationship marketing. Παξαθνινχζεζε κεηξήζεσλ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο online 

θακπάληαο (Conversion rate, Click Through Rate (CTR) αλά ιέμε-θιεηδί) θαη 

πξνζαξκνγή ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο φπσο: ηφρεπζε, πξνυπνινγηζκφο, ψξεο 

πξνβνιήο, νξγάλσζε δηαθεκίζεσλ ζε νκάδεο, πξνζζήθεο ή απαιείςεηο ιέμεσλ-

θιεηδηψλ, αξλεηηθά keywords, κηθξέο πξνζαξκνγέο ζε θείκελα δηαθεκίζεσλ, 

πξνζαξκνγέο ησλ bids αλά ad group ή ιέμε θιεηδί (Κσλζηαληίλνπ, Μ., 2002).  

Πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζνχκε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα φισλ ησλ ηξφπσλ 

πξνβνιήο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ κέζσ internet (Google, Facebook, newsletters, 

banners ζε δηαθνξα websites) απαηηείηαη ε ελεξγνπνίεζε θαη ρξήζε Google 

Analytics, κηαο πιαηθφξκαο ηεο Google, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ web site. 

 

 
Έθδνζε κεληαίσλ αλαθνξψλ γηα ηνλ έιεγρν πξνφδνπ ηεο θακπάληαο θαη ηηο 

δηνξζψζεηο ή πξνζαξκνγέο. ηηο αλαθνξέο απηέο ζα παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα πεξηφδνπ, ε επηζθεςηκφηεηα ηνπ site θαη ε επίηεπμε ζηφρσλ εληφο 

απηνχ αλά κήλα. 

 

Γπλαηφηεηα e-commerce 

πληήξεζε site. Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή δελ επηβαξχλεηαη ν πειάηεο κε πξφζζεηεο 

ρξεψζεηο.  

πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο: 24/24 σξν ππνζηήξημε δσξεάλ 

24 ψξεο παξαθνινχζεζε θαη ππνζηήξημε, δσξεάλ 

Παξάδνζε ζηελ ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία. 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ: 19.000 € 
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3.15 ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

Ζ επίηεπμε θεξδνθνξίαο ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, ε εθηίκεζε ηνπ «απφ πνχ ζα 

αληιψ έζνδα» θαη ηνπ δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο πνπ 

δηαζθαιίδεη ηε βησζηκφηεηα ηεο εηαηξείαο είλαη ν ζηφρνο κηαο επηηπρεκέλεο 

ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ. Ζ πξνζέιθπζε πειαηψλ, εζφδσλ θαη ε δεκηνπξγία θεξδψλ 

ζα πξέπεη λα βαζηζηεί ζηε ζπλερή δηαθνξνπνίεζε θαη ζε θαηλνηνκηθέο πξνηάζεηο 

ζηνλ πειάηε. Να  εζηηάδεη ζηελ δεκηνπξγία αμίαο γηα ηελ νπνία ν πειάηεο ζα είλαη 

δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη, θαη φρη ζην κηκεηηζκφ ή ζην θπλήγη εζφδσλ απφ 

δηαθεκίζεηο. Απηέο νη ελέξγεηεο δηαθνξνπνίεζεο είλαη πνπ ζα απνδψζνπλ 

καθξνπξφζεζκα θαη φρη νη κηθξνδηαθνξέο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ηζηνζειίδσλ (Porter M.E., 2001). 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο γηα λα γίλεη αληαγσληζηηθή κηα Γηαθεκηζηηθή εηαηξεία πνπ 

εηδηθεχεηαη ζην δηαδηθηπαθφ marketing ζα ρξεηαζηεί λα δηεπξχλεη ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηελ αιπζίδα αμίαο ηεο ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη κε δηαδηθηπαθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη επελδχζεηο, φπσο θιαζηθνχο (ράξηηλνπο) θαηαιφγνπο, πξντφληα κε ηε 

δηθή ηεο επσλπκία, ή άιιεο απνθιεηζηηθέο ππεξεζίεο θαη πεξηερφκελν. Το 

ανηαγωνιζηικό  πλεονέκηημα ηης διαθημιζηικής εηαιρείας ζα βαζηζηεί ζε ηέηνηεο 

λέεο πβξηδηθέο αιπζίδεο αμίαο πνπ ζα ζπλδπάδνπλ κε κνλαδηθφ ηξφπν ειεθηξνληθέο 

θαη κε ιεηηνπξγίεο θαη εθαξκνγέο θαζψο ζα δίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ζρέζε 

πνηφηεηαο-ηηκήο θαη ζηελ άκεζε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε (Hutt, M.D., Speh, T.W., 

2001). Ζ αλαδήηεζε δηαθνξνπνίεζεο θαη θεξδνθνξίαο νδεγεί επίζεο ηελ επηρείξεζε 

ζηνλ λα εζηηάζεη ζε ηκήκαηα ηεο αγνξάο ζηα νπνία ε απνθιεηζηηθά on-line ιεηηνπξγία 

πξνζθέξεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα. Αληί λα πξνζπαζήζεη ε εηαηξεία λα «επηβάιεη» 

ην θαζαξά δηαδηθηπαθφ κνληέιν ζε νιφθιεξε ηελ αγνξά, ζα ζηνρεχζεη αθφκα ζε 

ζρεηηθά κηθξέο θαηεγνξίεο πειαηψλ πξνζθέξνληαο εμεηδηθεπκέλεο 

ππεξεζίεο/πξντφληα ζε θσιεαθέο αγνξέο (niche marketing). Σέηνηεο ππεξεζίεο είλαη 

ε έξεπλα αγνξάο, ε ηκεκαηνπνίεζε, ε αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ (δνθηκή ζηελ 

αγνξά), θ δηαθνξνπνίεζε/αιιαγή πξντφληνο ή ππεξεζίαο, ε πξνζαξκνγή ζηηο 

πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ θ.α. Αλακέλεηαη φηη κε ηε ζπγθέληξσζε ησλ πξνζπαζεηψλ 

κάξθεηηλγθ ζε έλαλ ή δχν ζηελνχο ηνκείο αγνξάο θαη πξνζαξκνγή ηνπ κίγκαηνο 

κάξθεηηλγθ ζε απηέο ηηο εμεηδηθεπκέλεο αγνξέο, ε επηρείξεζε είλαη ζε ζέζε λα 

ηθαλνπνηήζεη θαιχηεξα ηηο αλάγθεο εθείλεο ηεο αγνξάο ζηφρσλ ( Baker,M.J., 2007).  
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3.16 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΔΣΖΗΧΝ ΔΟΓΧΝ 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαζψο θαη κε βάζε ηηο ηηκέο θαη ηηο πσιήζεηο ηνπ 

αληαγσληζκνχ γηα ην έηνο 2008, δίλεηαη ε εηθφλα γηα ηα έζνδα ηεο Γηαθεκηζηηθή 

εηαηξείαο «SMART CHOICE ΑΔ» αλά θαηεγνξία πειαηψλ, γηα ηα πξψηα πέληε (5) 

έηε ιεηηνπξγίαο ηεο. Με βάζε ηηο ηηκέο ησλ δηαθεκηζηηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ 

αληαγσληζκνχ γηα ην έηνο 2008 αιιά θαη ηηο ζπκθσλίεο κε ηνπο εθπξνζψπνπο 

εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ήδε θιείζεη κέζσ ηνπ ζπλπδξπηή θαη Γηεπζπληή ηεο εηαηξείαο 

καο ηνπ ηκήκαηνο Πσιήζεσλ&Μάξθεηηλγθ, ιφγσ ηεο 20εηεο εκπεηξίαο ηνπ ζε 

αληαγσλίζηξηα εηαηξεία, ππνινγίδεηαη φηη νη πειάηεο πνπ ππέγξαςαλ ζπκβφιαηα γηα 

ηελ αγνξά ππεξεζηψλ θηάλνπλ ηνπο 60. Γηα ηηο ηηκέο πψιεζεο ησλ πξνζθνξψλ 

δίλεηαη ε εηθφλα αλά θαηεγνξία ππεξεζηψλ ηηο νπνίεο ηηο νκαδνπνηήζακε γηα 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ζε 3 θαηεγνξίεο, κηθξή, κεζαία, κεγάιε. Σα 

έζνδα ηεο εηαηξείαο εθηηκψληαη ζηνλ πίλαθα 3.16.Α πνπ αθνινπζεί. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.16.Α ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΔΟΓΧΝ ΑΝΑ ΜΖΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΚΔΣΑ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΗΑ ΣΟ 1Ο ΔΣΟ 

ΜΖΝΑ ΖΜΔΡΔ 

ΑΝΑ 

ΜΖΝΑ 

ΑΠΟΚΣΖΘΔΝΣΔ 

ΠΔΛΑΣΔ 

ΜΗΚΡΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΜΔΑΗΑ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΜΔΓΑΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

1
Οο

 31 6 2.200Υ4 9.000Υ2 - 

2
Οο

 28 2 - 9.000Υ1 19.000Υ1 

3
Οο

 31 4 2.200Υ3 9.000Υ1 - 

4
Οο

 30 5 2.200Υ2 9.000Υ3 - 

5
Οο

 31 4 2.200Υ3 9.000Υ1 - 

6
Οο

 30 7 2.200Υ5 9.000Υ2 - 

7
Οο

 31 7 2.200Υ5 9.000Υ2 - 

8
Οο

 31 2 2.200Υ2 - - 

9
Οο

 30 6 2.200Υ3 9.000Υ2 19.000Υ1 

10
Οο

 31 4 2.200Υ3 9.000Υ1 - 

11
Οο

 30 6 2.200Υ4 9.000Υ2 - 

12
Οο

 31 7 2.200Υ6 9.000Υ1 - 

ΤΝΟΛΟ   40 18 2 
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ζνλ αθνξά ηελ αλάιπζε ησλ πξνβιέςεσλ ησλ εζφδσλ, φινη νη ππνινγηζκνί θαη νη 

εθηηκήζεηο έρνπλ γίλεη ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή θαη ηνπ 

Γηεπζπληή Πσιήζεσλ&Marketing, θαηφπηλ έξεπλαο αγνξάο θαη κειέηεο ηνπ  

αληαγσληζκνχ πξνθεηκέλνπ νη εθηηκήζεηο λα πξνζεγγίδνπλ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε εηαηξεία ζα 

απνθηήζεη πειάηεο πνπ έρνπλ ήδε ππνγξάςεη ζπκβφιαηα απνδνρήο ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ ζα ηνπο παξέρεη ε εηαηξεία καο, 40 πειάηεο ελδηαθέξζεθαλ γηα ην πξψην παθέην 

ππεξεζηψλ αμίαο 2.200 €, 18 πειάηεο ελδηαθέξζεθαλ γηα ην δεχηεξν παθέην 

ππεξεζηψλ αμίαο 9.000 € θαη 2 πειάηεο πνιχ κεγάισλ εηαηξεηψλ νη νπνίνη έδεημαλ 

ελδηαθέξνλ γηα ην ηξίην παθέην ππεξεζηψλ αμίαο 19.000 €. ηελ ζπλέρεηα, αθνινπζεί 

ε αλάιπζε ησλ εζφδσλ απφ ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε εηαηξεία 

γηα ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο. Οη ππνινγηζκνί έγηλαλ ζε 3 κελα γηα ιφγνπο 

επθνιίαο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.16 Β ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΔΟΓΧΝ (Δ €) ΑΝΑ ΣΡΗΜΖΝΟ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΧΣΟ 

ΔΣΟ ΑΠΟ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

3 ΜΖΝΟ ΑΠΟΚΣΖΘΔΝΣΔ 

ΠΔΛΑΣΔ 

ΧΡΔ ΔΟΓΑ 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ-

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ-

ΜΑΡΣΗΟ 2011 

11 264 36.000 

ΑΠΡΗΛΗΟ-ΜΑΗΟ-

ΗΟΤΝΗΟ 2011 

16 264 53.280 

ΗΟΤΛΗΟ-

ΑΤΓΟΤΣΟ-

ΔΠΣΔΜΒΡΖ 2011 

14 264 40.320 

ΟΚΣΧΒΡΖ-

ΝΟΔΜΒΡΖ-

ΓΔΚΔΜΒΡΖ 2011 

17 264 44.640 

ΤΝΟΛΟ 58  174.240 

 

Σα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο είλαη αλά θαηεγνξία 

πειαηψλ, βάζε σξψλ εξγαζίαο γηα ηελ έξεπλα αγνξάο/ηκεκαηνπνίεζε, ηελ 

αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, ηελ εηζαγσγή/δνθηκή,  ηελ άκεζε παξαθνινχζεζε ησλ 

αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη ηελ θαηαγξαθή πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηελ 
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θαηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ, ηελ αλάιπζε online αληαγσληζκνχ, ηε 

δηαθνξνπνίεζε ή αιιαγή πξντφληνο/ππεξεζίαο θαη ηέινο ηελ έθδνζε κεληαίσλ 

αλαθνξψλ γηα ηελ πνξεία ηεο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο. Δθηηκάηαη φηη νη  κηθξέο 

επηρεηξήζεηο ζα ρξεηαζηνχλ 1 ψξα ηελ εβδνκάδα γηα ηέηνηνπ είδνπο ππεξεζίεο, νη 

κεζαίεο 7 ψξεο, θαη νη κεγάιεο 24/24 σξν φπνπ παξέρνληαη δσξεάλ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί, φηη γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπ web site ή ηεο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο 

(π.ρ. δηθηπαθνί ηφπνη, sites, ζπρλφηεηα δηαθήκηζεο, κέγεζνο banner θ.α.) ρξεψλεηαη ε 

εηαηξεία θαη φρη ν πειάηεο, εθφζνλ είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ πξνγξάκκαηνο 

Marketing θαη δηαθήκηζεο θαη ηε ζαθή κεηάδνζε ηνπ θχξνπο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο 

ηεο επηρείξεζεο.  

Βαζίδνκελε ζηνπο 60 πειάηεο θαη εθηηκψληαο ηνπ πειάηεο πνπ είραλ ζην παξειζφλ, 

ιφγσ ηεο 20 εηεο πείξαο ησλ Γηεπζπληψλ θαη ηδξπηψλ ζε εηαηξεία αληαγσληζηηθή ηνπ 

θιάδνπ, ζεσξείηαη απαξαίηεην ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα ελφο κεγέζνπο πνπ ζέινπκε λα 

εμεηάζνπκε λα  απνηεινχλ κία αθνινπζία απφ παξαηεξήζεηο ζηελ δηάξθεηα ηνπ 

ρξφλνπ. Μηα ηέηνηα αθνινπζία νλνκάδεηαη ρξνλνζεηξά ή ρξνλνινγηθή ζεηξα 

(Makridakis, S., Wheelwright Steven, Hyndman Rob, 1997). Σα βαζηθά εξγαιεία 

αλάιπζεο ρξνλνζεηξψλ είλαη: 

 Γξαθήκαηα 

 ηαηηζηηθνί Γείθηεο (ε κέζε ηηκή, ε ηππηθή απφθιηζε S) 

 Γείθηεο ζθάικαηνο (Average Ranking, Percentage Better) 

 Μεηαζρεκαηηζκνί 

Ζ κεγαιχηεξε πξφθιεζε ζηελ αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ είλαη ε πξφβιεςε, δειαδή πψο 

ε αθνινπζία ησλ παξαηεξήζεσλ ζα ζπλερηζηεί ζην κέιινλ. Σν δεηνχκελν είλαη λα 

αθνινπζεί κηα δηαδηθαζία πνπ ζα εμαζθαιίζεη φηη ζα παξαρζνχλ φζν ηνλ δπλαηφλ πην 

αθξηβείο πξνβιέςεηο, αμηνπνηψληαο ζην έπαθξν φιε ηελ δηαζέζηκε ηζηνξηθή 

πιεξνθνξία. Απηφ αθξηβψο είλαη ην αληηθείκελν ηεο επηζηήκεο ησλ πξνβιέςεσλ 

ρξνλνζεηξψλ. 

Πνιχο ιφγνο γίλεηαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ κνληέισλ πξνβιέςεσλ, γηα ηα κεγάια 

ζθάικαηα θαη ηελ αδπλακία ησλ κνληέισλ πξνβιέςεσλ λα ππνδείμνπλ επεξρφκελεο 

αιιαγέο πνπ αηθληδίαζαλ φιν ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. Ο βαζηθφηεξνο ιφγνο γηα 

ηελ θξηηηθή είλαη νη εζθαικέλεο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ πξνβιέςεσλ. Ζ 

πξφβιεςε δελ είλαη ππνθαηάζηαην ηεο πξνθεηείαο. Σα ζθάικαηα ζηηο πξνβιέςεηο 

είλαη αλαπφθεπθηα. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, απφ πξαθηηθήο απφςεσο, είλαη λα 

θαηαλνήζνπλ νη ρξήζηεο ησλ πξνβιέςεσλ ηα ξεαιηζηηθά πιενλεθηήκαηα αιιά θαη ηα 
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φξηα ησλ κεζφδσλ πξνβιέςεσλ θαη λα ηα ιάβνπλ ππφςε ηνπο φηαλ ηηο 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ ιήςε απνθάζεσλ(Βατδάλεο, Μ., 2005). 

ηελ αλάιπζε ρξνλνζεηξάο ρξεζηκνπνηνχληαη, θαηά πεξίπησζε, δηάθνξεο ηερληθέο. 

Οξηζκέλεο απφ ηηο πην απιέο είλαη νη αθφινπζεο (Βατδάλεο, Μ., 2005):  

 Απιφο Μέζνο ξνο (simple mean): Ζ πξφβιεςε γίλεηαη κε ηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο κέζεο ηηκήο ησλ δεδνκέλσλ: 

 

 

 

 

 

πνπ Ft+1 ε πξφβιεςε γηα ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, Ati νη δηαζέζηκεο 

ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο θαη n ην πιήζνο ησλ δηαζέζηκσλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο. 

 

 Απιφο Κηλνχκελνο Μέζνο ξνο (simple moving average): Ο θηλνχκελνο 

κέζνο φξνο είλαη ε επθνιφηεξε κέζνδνο γηα πξφβιεςε βαζηζκέλε ζε ηζηνξηθά 

δεδνκέλα δήηεζεο. Έλαο κέζνο φξνο ιακβάλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο 

ζηαζεξνχ αξηζκνχ πεξηφδσλ δήηεζεο. Μηα πεξίνδνο δήηεζεο είλαη ε ζηαζεξή 

ρξνληθή πεξίνδνο ζηελ νπνία νη αξκφδηνη γηα ην ζρεδηαζκφ αλαζεσξνχλ ηελ 

πξαγκαηηθή δήηεζε.  

Γεδνκέλνπ φηη θάζε λέα δήηεζε ζπιιακβάλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, ε 

παιαηφηεξε δήηεζε «πέθηεη» απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θηλνχκελνπ κέζνπ φξνπ. Ο 

αξηζκφο πεξηφδσλ δήηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ θηλνχκελν κέζν φξν πξέπεη λα 

είλαη αξθεηά κεγάινο, ψζηε λα θηιηξάξεη νπνηεζδήπνηε ηπραίεο δηαθπκάλζεηο, αιιά 

αξθεηά κηθξφο γηα λα αληαπνθξηζεί ζε νπνηεζδήπνηε πξαγκαηηθέο αιιαγέο ζε 

δήηεζε.  

Οη πξνβιέςεηο θηλνχκελνπ κέζνπ φξνπ φρη κφλν απνβάιινπλ ηηο θπκαηλφκελεο 

"αηρκέο θαη ηηο θνηιάδεο" ζηελ πξαγκαηηθή δήηεζε, αιιά θαη κηθξαίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα αληαπνθξηζνχλ γξήγνξα ζηελ ηάζε ή ηηο επνρηαθέο αιιαγέο. Τπάξρνπλ δηάθνξνη 

ηξφπνη λα ππνινγηζηεί κηα πξφβιεςε θηλνχκελνπ κέζνπ φξνπ. Ζ πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηεκέλε είλαη ε αθφινπζε (Βατδάλεο, Μ., 2005):  

Κηλνχκελνο Μέζνο ξνο = (πνζφ ησλ ηηκψλ δήηεζεο) / (αξηζκφο ησλ πεξηφδσλ 

δήηεζεο ζηνλ θηλνχκελν κέζν φξν).  

Ft + 1= Ati  

              Ν 
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Ο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ εμεηάδεηαη ζε απηήλ ηελ εμίζσζε είλαη ν αξηζκφο 

πεξηφδσλ δήηεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε κηα πξφβιεςε. ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν 

αξηζκφο πεξηφδσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε κηα πξφβιεςε, ηφζν θαιχηεξα ε 

πξφβιεςε ζα αληηζηαζεί ζε νπνηεζδήπνηε μαθληθέο αιιαγέο ζε δήηεζε, αιιά θαη πην 

αξγά απηή ζα απνθξηζεί ζηηο ηάζεηο. Με βάζε ηα παξαπάλσ θάλνπκε πξνβιέςεηο γηα 

ηα έζνδα ησλ επφκελσλ ρξφλσλ ππνινγίδνληαο ηα ηξίκελα ηνπ πξψηνπ έηνπο γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ηχπνπ. Αθνινπζεί αλάιπζε ππνινγηζκνχ εζφδσλ ηνπ δεχηεξνπ 

έηνπο ιεηηνπξγίαο αλα ηξίκελν. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.16 Γ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΣΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΑΝΑ ΣΡΗΜΖΝΟ 

ΣΡΗΜΖΝΟ ΠΧΛΖΔΗ Δ ΔΤΡΧ ΓΗΑ ΣΟ 

ΠΡΧΣΟ ΔΣΟ 

ΠΧΛΖΔΗ Δ ΔΤΡΧ 

ΓΗΑ ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΔΣΟ 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ-

ΜΑΡΣΗΟ 2011 

106.400  

ΑΠΡΗΛΗΟ-ΜΑΗΟ-ΗΟΤΝΗΟ 

2011 

129.280  

ΗΟΤΛΗΟ-ΑΤΓΟΤΣΟ-

ΔΠΣΔΜΒΡΖ 2011 

117.320  

ΟΚΣΧΒΡΖ-ΝΟΔΜΒΡΖ-

ΓΔΚΔΜΒΡΖ 2011 

109.240  

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ-

ΜΑΡΣΗΟ 2012 

 118.610 

ΑΠΡΗΛΗΟ-ΜΑΗΟ-ΗΟΤΝΗΟ 

2012 

 115.060 

ΗΟΤΛΗΟ-ΑΤΓΟΤΣΟ-

ΔΠΣΔΜΒΡΖ 2012 

 114.300 

ΟΚΣΧΒΡΖ-ΝΟΔΜΒΡΖ-

ΓΔΚΔΜΒΡΖ 2012 

 115.990 

ΤΝΟΛΟ  463.960 

 

Με ηνλ ίδην ηξφπν αθνινπζνχλ θαη νη πξνβιέςεηο γηα ηα ππφινηπα έηε ιεηηνπξγίαο 

ηεο εηαηξείαο. ηνλ πίλαθα 3.16.Γ ππνινγίδνληαη, κε βάζε ηηο πξνβιέςεηο θηλνχκελνπ 

κέζνπ φξνπ, ηα αληίζηνηρα έζνδα. 
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ΠΗΝΑΚΑ 3.16.Γ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΔΟΓΧΝ ΑΝΑ ΔΣΟ 

1ν Έηνο 2ν Έηνο 3ν Έηνο 4ν Έηνο 5ν  Έηνο 

455.200 464.000 461.200 460.700 460.700 

 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηα έμνδα πξνβνιήο πνπ είλαη δηαηεζεηκέλε λα θαηαβάιεη ε 

Γηαθεκηζηηθή εηαηξεία «SMART CHOICE AE», αλέξρνληαη ζηα 24.000€ εηεζίσο γηα 

ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο, 24.720€ γηα ην δεχηεξν, 25.460€, 26.230€ θαη 

27.010€ γηα ηα ππφινηπα έηε αληίζηνηρα. θνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη λα πξνβάιεη ηηο 

ππεξεζίεο ηεο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, λα πείζεη ηνπο πειάηεο ηεο γηα ηελ 

αμηνπηζηία ηεο θαη λα θαηαρσξεζεί ζην κπαιφ ηνπο ζαλ ηελ εηαηξεία κε ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε θαη ηελ θαιχηεξε ζρέζε ηηκήο πξνο αμία ζην ρψξν ησλ δηαθεκηζηηθψλ 

εηαηξεησλ. 

 

Γηάγξακκα 3.16.1 „Δζνζα αλα ηξηκελν/εηνο 

1ο τρίμθνο 
2ο τρίμθνο 

3ο τρίμθνο 
4ο τρίμθνο 

000

020

040

060

080

100

120

140

1ο ζτοσ 2ο ζτοσ 3ο ζτοσ 4ο ζτοσ 5ο ζτοσ 

1ο τρίμθνο 106 119 116 115 115

2ο τρίμθνο 129 115 115 115 115

3ο τρίμθνο 117 114 115 115 115

4ο τρίμθνο 109 116 115 115 115

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ 

ΔΟΓΑ ΑΝΑ ΣΡΗΜΖΝΟ/ΔΣΟ 

1ο τρίμθνο 

2ο τρίμθνο 

3ο τρίμθνο 

4ο τρίμθνο 
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Γηάγξακκα 3.16.2 πλνιηθα έζνδα αλα εηνο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ 

 

4.1 ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ 

Μηα επηρείξεζε εζηηάδεηαη ζηελ θαηαλνκή ησλ δηθψλ ηεο πφξσλ (αλζξψπηλσλ, 

ηερλνινγηθψλ, θ.α.) αλάινγα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Ζ 

Γηαθεκηζηηθή εηαηξεία δηαδηθηπαθνχ Marketing ζα ζηεξίδεηαη επηπιένλ, πεξηζζφηεξν 

απφ ηηο «παξαδνζηαθέο», ζε άιιεο επηρεηξήζεηο – εηαίξνπο θαη ζε ζπλεξγαζίεο. 

Οπφηε ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη ηη ζα αλαιάβεη ε ίδηα θαη ηη ζα αλαζέζεη ζε 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ε επηινγή απηψλ ησλ ζπλεξγαηψλ 

δηφηη ε δεκηνπξγία ησλ λέσλ απηψλ ζρέζεσλ ζα επεξεάζεη ηελ δνκή ηνπ θφζηνπο θαη 

ηελ θαηαλνκή ησλ εζφδσλ, ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ θξίζηκα θαη πνιχπινθα ζεκεία 

ζηξαηεγηθήο. 

 

4.1.1 ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

Πξφθεηηαη γηα ηηο εηαηξείεο πνπ παξέρνπλ ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηφζν ζε απηνχο 

πνπ παξάγνπλ ηελ δηαθήκηζε θαη πξνζπαζνχλ λα θαηλνηνκήζνπλ, αιιά θαη ζε 

απηνχο πνπ πσινχλ δηαθεκηζηηθφ ρψξν θαη πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμία ησλ 

ηζηνζειίδσλ ηνπο. Οη ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείεο αλαιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε 

ινγηζκηθνχ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ, ηε δεκηνπξγία 

ελαιιαθηηθψλ δηαδηθηπαθψλ δηαθεκίζεσλ, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο «θίλεζεο» 

δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε πνζνηηθψλ κεηξήζεσλ ησλ 

επηζθέςεσλ κηαο ηζηνζειίδαο. πκκεηέρνπλ δειαδή θαη απηέο ελεξγά ζηε 

δηακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ (Zeff & Aronson,1999).  

Σν ηερληθφ ηκήκα ηεο εηαηξείαο αλαιακβάλεη ππεχζπλα ηελ επηζθεπή ησλ κεραλψλ 

γξαθείνπ (Fax, εθηππσηέο, Ζ/Τ θηι) αλεμάξηεηα ηνπ αλ ε αξρηθή πξνκήζεηα ηνπ 

είδνπο έγηλε απφ ηελ εηαηξεία ηνπο ή φρη. Δπίζεο, παξέρνπλ εξγαζίεο 

ζχλδεζεο&εγθαηάζηαζεο πεξηθεξεηαθψλ&drivers, αλεχξεζε drivers γηα πεξηθεξεηαθά  

Hardware, εγθαηάζηαζε απαξαίηεησλ πξνγξακκάησλ (ελεξγνπνίεζε Win XP, 

Micorosft Office θα), εγθαηάζηαζε modem ή ελφο ιεηηνπξγηθνχ, αλαβάζκηζε Ζ/Τ, 

δεκηνπξγία λέαο ζχλδεζεο ζην internet, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε 
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άιιεο βιάβεο ή δπζιεηηνπξγίαο Ζ/Τ είλαη πξφζπκε ε εηαηξεία γηα άκεζε 

εμππεξέηεζε. Με ηε χκβαζε ηερληθήο ππνζηήξημεο, εμαζθαιίδεη ε Γηαθεκηζηηθή 

εηαηξεία «SMART CHOICE ΑΔ» ηε ζπλερή επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ, 

ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε πηζαλνχ πξνβιήκαηνο, ηελ πξνηεξαηφηεηα έλαληη άιισλ 

πεξηζηαηηθψλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηελ ηαρεία ελεκέξσζε γηα 

ελδερφκελεο αλαβαζκίζεηο. Γειαδή, ε χκβαζε εμαζθαιίδεη: 

1. Πξνιεπηηθφ έιεγρν-ζπληήξεζε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία φισλ ησλ 

κεραλεκάησλ (Hardware-Software). 

2. Άκεζε εμππεξέηεζε.  

3. Αληαπφθξηζε ζε ψξεο αηρκήο. 

4. Άξηζηε εμππεξέηεζε απφ άξηηα εμνπιηζκέλν, πιήξσο εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ. 

5. Δγθαηάζηαζε δηθηχνπ-δνκεκέλεο θαισδίσζεο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο 

εξγαζίαο πνπ δελ απνηειεί ηερληθφ πξφβιεκα θαη απαηηείηαη ζρεδηαζκφο ή 

πξνγξακκαηηζκφο. 

Ζ Γηαθεκηζηηθή εηαηξεία ζα επηιέμεη λα ζπλεξγαζηεί κε πξνκεζεπηέο απφ ηελ πεξηνρή 

ηεο Γιπθάδαο γηα γξήγνξε εμππεξέηεζε θαη ακεζφηεηα. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην 

επηηξέπεη ζε επηρεηξήζεηο λα βειηηψζνπλ ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία, απινπνηψληαο 

ηηο δηαδηθαζίεο θαη ην θφζηνο ησλ πξνκεζεηψλ, ηελ ηαρχηεξε απνζηνιή ησλ 

πξνκεζεηψλ θαη ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν έιεγρν ηνπ επηπέδνπ απνζεκάησλ. 

Δπηπιένλ, θαζηζηά επθνιφηεξε ηελ αξρεηνζέηεζε ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ θαη 

πνηνηηθφηεξε ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ. Ζ δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ζχλδεζεο κε 

πξνκεζεπηέο, θαζψο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ βειηηψλνπλ 

αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Oη πιεξσκέο online πεξηνξίδνπλ ην 

αλζξψπηλν ζθάικα, απμάλνπλ ηελ ηαρχηεηα θαη κεηψλνπλ ην θφζηνο ησλ 

ζπλαιιαγψλ. Δπίζεο, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα απμεκέλεο 

πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα - είηε απφ ηνπο πξνκεζεπηέο 

είηε απφ ελδηάκεζνπο νξγαληζκνχο πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ. Σέινο, νη επλντθνί φξνη πιεξσκήο, ε πνηφηεηα, ε εκπεηξία, ε ηερλνγλσζία, 

ε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο αιιαγέο ηεο αγνξάο θαη ε δπλαηφηεηα ζπλερνχο 

βειηίσζεο είλαη θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνί  ε εηαηξεία ηερληθήο ππνζηήξημεο.  
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4.1.2 ΔΣΑΗΡΔΗΔ WEB HOSTING 

 

Δπίζεο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ζσζηή εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ καο 

είλαη ε ζπλεξγαζία κε εηαηξεία πνπ παξέρεη ππεξεζίεο Web hosting. Ζ εηαηξεία ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εγγπεζεί φηη ηα sites ζα είλαη δηαζέζηκα ζηνπο πειάηεο 

καο ζπλερψο, εμαζθαιίδνληαο ηνλ πςειφηεξν βαζκφ αζθαιείαο ελάληηα ζε δηαθνπή 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ ζηα data centers ηεο θαη ηελ ηαρχηεξε κεηαθνξά ησλ 

δεδνκέλσλ. Ο δηθηπαθφο ηφπνο πνπ ζα θηινμελνχληαη ηα site είλαη απαξαίηεην λα 

πεξλάεη θαζεκεξηλά απζηεξνχο ειέγρνπο αζθαιείαο κε απνηέιεζκα ηελ 100% 

εγγπεκέλε αζθάιεηα φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο ζειίδεο 

ηνπ site. Δπηπξφζζεηα, ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα παξέρεη απεξηφξηζην ρψξν 

ηζηνζειίδσλ, λα είλαη αμηφπηζηε, λα καο εμαζθαιίδεη ηε κέγηζηε απφδνζε θαη 

δηαζεζηκφηεηα θαη ηέινο λα απαξηίδεηαη απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηθαλφ λα 

αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο καο νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Με βάζε ηα παξαπάλσ 

θξηηήξηα, ζεσξείηαη ζθφπηκν λα πξνβεί ζε ζπλεξγαζία κε εηαηξεία πνπ βξίζθεηαη 

ζρεηηθά θνληά ζηελ πεξηνρή Λαπξίνπ γηα γξήγνξε πξφζβαζε θαη επθνιία.   

 

Σέινο, ε εηαηξεία ζα ζπλεξγάδεηαη κε έλαλ δηθεγφξν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε λνκηθψλ δεηεκάησλ θαη ηελ εμαζθάιηζή ηεο ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο 

πειάηεο απνδεηρζεί κε θεξέγγπνο. Γηα ηελ απνθπγή ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ ζα 

ππνγξάθνληαη ζπκβφιαηα, δειαδή ζα ζπκπιεξψλεηαη κία θφξκα θαη απφ ηηο δχν 

πιεπξέο, φπνπ ζα αλαθέξεηαη ν ηξφπνο πιεξσκήο, ν ρξφλνο παξάδνζεο θαζψο θαη 

θάπνηα ξήηξα (π.ρ. 20% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο) ζε πεξίπησζε αθχξσζεο ηεο 

ζπκθσλίαο ή δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. Δπηπξφζζεηα, ζα 

ζπλεξγαζηεί κε κία εηαηξεία θαζαξηζκνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ Λαπξίνπ, φπνπ ζα είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ θαζψο θαη γηα ηελ ζπληήξεζή ηνπ. ζνλ 

αθνξά ηελ ακνηβή γηα ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο ε εηαηξεία είλαη δηαηεζεηκέλε λα 

θαηαβάιεη ην πνζφ ησλ 10.800 επξψ εηεζίσο γηα ηνλ δηθεγφξν, 11.000 επξψ γηα 

ππεξεζίεο θαζαξηζκνχ, 6.000 επξψ γηα ηερληθή ππνζηήξημε θαη ηέινο, 400 επξψ γηα 

ππεξεζίεο Web hosting. ηνλ πίλαθα 4.1.Α πνπ αθνινπζεί ζπκπεξηιακβάλεηαη ην 

θφζηνο εμφδσλ γηα ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο, γηα ηα πξψηα πέληε έηε ιεηηνπξγίαο ηεο 

εηαηξείαο. 
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ΠΗΝΑΝΑ 4.1 Α ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΣΡΗΣΧΝ 

 

Τπεξεζίεο 1Ο Έηνο 2ν Έηνο 3ν ‘Δηνο 4ν Έηνο 5ν Έηνο 

Δηαηξεία 

Σερληθήο 

Τπνζηήξημεο 

6.000 6.180 6.370 6.560 6.750 

Δηαηξεία Web 

Hosting 

400 400 400 400 400 

Δηαηξεία 

θαζαξηζκνύ 

11.000 11.330 11.670 12.020 12.380 

Γηθεγόξνο 10.800 11.120 11.460 11.800 12.160 

ύλνιν 28.200 29.030 29.900 30.780 31.690 

 

 

ζνλ αθνξά ηα έμνδα χδξεπζεο θαη ελέξγεηαο, πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ 

πίλαθα 4.1.Β πνπ αθνινπζεί γηα ηα πξψηα πέληε έηε ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 4.1.Β ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΞΟΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ, ΤΓΡΔΤΖ, 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ&ΤΝΣΖΡΖΖ 

Καηεγνξία 1ν Έηνο 2ν Έηνο 3ν Έηνο 4ν Έη 5ν Έηνο 

Τδξεπζε 300 310 320 330 340 
Δλέξγεηα 3.600 3.700 3.820 3.930 4.050 
ύλνιν 3.900 4.010 4.140 4.260 4.390 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

 

5.1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΣΗΡΗΟΤ  

Ζ Γηαθεκηζηηθή εηαηξεία ζα πξνβεί ζηελ ελνηθίαζε νξφθνπ 120m2, ζε γσληαθφ θηίξην 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Λαπξίνπ κε ζέα ην ιηκάλη. Σν θηίζκα είλαη παιηφ, απνηειείηαη απφ 3 

νξφθνπο, είλαη λενθιαζηθφ θαη έρεη γίλεη πξφζθαηα αλαπαιαίσζε θαζψο δελ 

επηηξέπεηαη λα αιιάμεη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ.  

ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί αλαιπηηθφο πίλαθαο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ηνπ 

εμνπιηζκνχ ηεο εηαηξείαο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 5.1.Α ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΔΗΓΟ ΜΟΝ. ΠΟ. ΣΗΜΖ ΜΟΝ. ΤΝΟΛΟ 

Δπίπισζε ρώξνπ ππνδνρήο – 
Reception 

ηεκ. 1 3.000 3.000 

Γξαθεία Τπαιιήισλ ηεκ. 9 800 7.200 

Δπίπισζε&Γηαθόζκεζε Γξαθείσλ 
Γηνίθεζεο  

ηεκ 2 7.000 14.000 

Καξέθιεο Γξαθείσλ Τπαιιήισλ ηεκ. 9 200 1.800 

Καξέθιεο  Σεκ. 8 60 500 

Γηαθόζκεζε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ηεκ. 1 1.000 1.000 

Πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ θνηλόρξεζησλ 
ρώξσλ & Γνηθεηηθώλ γξαθείσλ 

ηεκ. 1 1.000 1.000 

Δηδηθή θαηαζθεπή από γπαιί & κέηαιιν Σεκ. 1 10.000 10.000 

ΤΝΟΛΟ    38.500 
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5.2 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

 

Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα αμηνπνηεί εμαξρήο ηηο πιένλ πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο, λα είλαη εμνπιηζκέλε θαη λα δηαζέηεη ηελ ππνδνκή γηα 

ηε ζπιινγή πιήζνπο πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ζπλαιιαγέο κε ηνπο 

πειάηεο θαη απφ ηα εζσηεξηθά ηεο ζηνηρεία. κσο ε ππνδνκή δε ζπκβαδίδεη πάληα 

κε ηελ πξνεηνηκαζία κάξθεηηλγθ γηα ηελ αμηνπνίεζή ηεο, κε θίλδπλν ε εηαηξεία λα 

θαηαθιχδεηαη ζε ζπλερή βάζε απφ ηεξάζηην φγθν θαη πνηθηιία δεδνκέλσλ πνπ δελ 

είλαη έηνηκε λα εθκεηαιιεπηεί. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξέπεη εμαξρήο λα έρνπλ νξηζηεί 

ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη, δείθηεο θαη δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο, επεμεξγαζίαο θαη 

αλάιπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. Με άιια ιφγηα ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

κάξθεηηλγθ (Marketing Information System) πξέπεη λα είλαη έηνηκν λα ιεηηνπξγήζεη 

απφ ηελ πξψηε κέξα γηα λα κπνξέζεη λα ππνζηεξίμεη ηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε 

ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο. 

Σν θαιφ δεκηνπξγηθφ (creative) θαη νη πξνγξακκαηηζηέο είλαη παξάγνληεο ηδηαίηεξεο 

ζεκαζίαο. Δίλαη ππεχζπλνη γηα ηελ επηινγή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε απηψλ ζηνπο 

ππνινγηζηέο ηεο εηαηξείαο. Οη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

δηαθεκηζηέο επηηξέπνπλ ζήκεξα ηε "ραξηνγξάθεζε" ηνπ πειαηνινγίνπ, αθφκα θαη ην 

δηαρσξηζκφ ησλ θαηαλαισηψλ ηεο "πξψηεο θνξάο" απφ ηνπο πηζηνχο πειάηεο κηαο 

επηρείξεζεο. Καζψο ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη, νη δηαθεκηδφκελνη ζα έρνπλ πξφζβαζε 

ζε νινέλα πεξηζζφηεξα εξγαιεία γηα ηελ νηθνδφκεζε εμαηνκηθεπκέλεο ζρέζεο κε ηνλ 

θάζε πειάηε μερσξηζηά θαη ηε ζπλερή βειηίσζε απηήο ηεο ζρέζεο. 

Δλ ζπλερεία, ζα γίλεη κία αλαθνξά γηα ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα 

πιεξνί έλα site ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ γηα λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

πειαηψλ (Kent, R., and Lee, M., 1999).  

α. Πνιηηηθή αζθάιεηαο. To site πξέπεη λα αλαπηχμεη πνιηηηθή πνπ ζα εμεγεί ζηνπο 

πειάηεο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία. 

Δπίζεο ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα κπνξνχλ λα 

αιιάμνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Δπίζεο, πξέπεη λα εμεγνχληαη 

ζην ρξήζηε ηα νθέιε πνπ ιακβάλεη απφ ηε ζπλεηζθνξά ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ 

ηνπ, φπσο ε πξνζσπηθή εμππεξέηεζε, νη κεησκέλεο ηηκέο θαη ε θαηαγξαθή ησλ 

πξνεγνχκελσλ αγνξψλ. Ζ απνζηνιή πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο ηα ζηνηρεία 

ηεο θάξηαο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε αζθαιέο πεξηβάιινλ, κε ηε ρξήζε εηδηθψλ 

πξσηνθφιισλ θξππηνγξάθεζεο δεδνκέλσλ θαη αζθάιεηαο νηθνλνκηθψλ 
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ζπλαιιαγψλ. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο κπζηηθφηεηαο, ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο 

πξνέιεπζεο κηαο πιεξνθνξίαο θαηά ηε κεηάδνζε, ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερλνινγία 

δηθηπαθνχ πξσηνθφιινπ αζθάιεηαο, φπσο ην Secure Sockets Layer (SSL) ή ην 

Secure Electronic Transaction (SET), κε ηε ρξήζε ηνπ νπνίνπ νη πιεξνθνξίεο 

θξππηνγξαθνχληαη πξνηνχ κεηαδνζνχλ ζην δίθηπν θαη απνθξππηνγξαθνχληαη απφ 

ηνλ παξαιήπηε. Καη' απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ζπλαιιαγή δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί 

νχηε σο πξνο ηελ πξνέιεπζε νχηε σο πξνο ην πεξηερφκελν. ζνλ αθνξά ζηε 

δηαδηθαζία πιεξσκήο, ν πειάηεο επηζπκεί λα ηνπ δίλνληαη πνιινί ελαιιαθηηθνί 

ηξφπνη, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο ή ε αληηθαηαβνιή, λα ηνπ 

παξέρεηαη αλαιπηηθή ηηκνιφγεζε πξνο απνθπγή παξεμεγήζεσλ θαη λα ππάξρεη 

εγγχεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ. 

β. Πηζηνπνίεζε. Γηα λα απμεζεί ε αμηνπηζηία ηνπ site θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ, ζα 

πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ησλ εγθξίζεσλ απφ ηξίηνπο νξγαληζκνχο ή εηαηξείεο. Έλαο 

ηξφπνο είλαη κε web-based ζθξαγίδεο έγθξηζεο γηα αζθάιεηα θαη πξνζηαζία 

ηδησηηθψλ ζηνηρείσλ φπσο ε VeriSign. Σέινο, ε αζθάιεηα απνηειεί πξσηαξρηθφ ζέκα 

ζην ρψξν ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Οη θαηαλαισηέο απαηηνχλ εγγπεκέλε εθηέιεζε 

ηεο παξαγγειίαο, ιήςε απφδεημεο πιεξσκήο, εμαζθάιηζε ηεο ηδησηηθφηεηάο ηνπ, 

πηζηνπνίεζε ηεο απζεληηθφηεηαο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ 

απφ κεηαβνιέο πνπ γίλνληαη απφ κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. Αθφκα, ιφγσ ηνπ φηη ηα 

λνκηθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη πνιιά, είλαη θαιφ λα ππάξρεη ζην site παξάξηεκα πνπ 

λα παξαπέκπεη ζε πιεξνθνξίεο λνκηθήο θχζεο. 

γ. Πξνθίι εηαηξείαο. Ζ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ηζηνξία θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

εηαηξείαο βνεζάεη ζηελ εγθαζίδξπζε αμηνπηζηίαο. Οη αγνξαζηέο ζέινπλ λα εθηεινχλ 

ηηο εκπνξηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο κε εηαηξείεο ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα εκπηζηεπζνχλ, 

γηαπηφ ην ιφγν πξνηηκνχλ εηαηξείεο ηηο νπνίεο γλσξίδνπλ θαη κπνξνχλ λα 

επηζθεθζνχλ ηα θπζηθά θαηαζηήκαηα. 

δ. Παξνρή βνήζεηαο, απαληήζεσλ ζε FAQs θαη site maps. Καηά ηελ αιιειεπίδξαζε 

ηνπ ρξήζηε κε ην ζχζηεκα είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ αξθεηά ιάζε, ηα νπνία 

κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ κε ηελ παξνρή ηεο θαηάιιειεο βνήζεηαο. Γηα παξάδεηγκα, 

αλ ν ρξήζηεο έρεη μεράζεη ηνλ θσδηθφ ηνπ, ην ζχζηεκα κπνξεί λα ηνλ βνεζήζεη λα ην 

ζπκεζεί, κε ηε ρξήζε ησλ „password hint questions‟. ε πεξηπηψζεηο ιαζψλ θαηά ηε 

ζπκπιήξσζε θνξκψλ, ην ζχζηεκα πξέπεη λα εκθαλίδεη ην θαηάιιειν κήλπκα πνπ 

λα ππνδεηθλχεη ζην ρξήζηε ην ιάζνο θαη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηνπ. Δπίζεο νη 

ζρεδηαζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνβιέςεη λα παξέρνπλ, ζε εηδηθή 
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ζειίδα, απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζπρλά απφ ηνπο πειάηεο, ή 

αιιηψο Frequently Asked Questions. Σέινο, ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε χπαξμε 

βνήζεηαο πνπ ζα θαζνδεγεί ηνπο ρξήζηεο ζε δηαδηθαζίεο πνιιψλ βεκάησλ θαη ε 

παξνρή θαηάιιειεο ελεκέξσζεο ζε ζέκαηα φπσο ε δηαδηθαζία πιεξσκήο, ηα έμνδα 

κεηαθνξάο, θαη ε δηαδηθαζία ησλ παξαγγειηψλ. ζνλ αθνξά ζηα site maps, ε ρξήζε 

ηνπο δηεπθνιχλεη ηνπο ρξήζηεο ζηελ πινήγεζή ηνπο ζηηο ζειίδεο ηνπ θφκβνπ θαη ζηελ 

αλαδήηεζε ησλ πξντφλησλ. 

Σν Internet παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ φπνπ κπνξνχλ λα 

πξνζσπνπνηνχλ ην πεξηερφκελν πνπ ζα παξαδνζεί ζε μερσξηζηνχο ρξήζηεο. Ζ 

επηζηήκε ηεο πξνζσπνπνίεζεο έρεη ππνβιεζεί ζε ηεξάζηηεο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, φκσο ν βαζηθφο ζηφρνο ησλ ζπζηεκάησλ «πξνζσπνπνίεζεο» παξακέλεη ν 

ίδηνο, δειαδή λα δηαζθαιίζνπλ ζηνπο ρξήζηεο απηφ πνπ ζέινπλ ή ρξεηάδνληαη ρσξίο 

λα απαηηείηαη λα ηνπο ην δεηνχλ άκεζα. Ζ «πξνζσπνπνίεζε» είλαη ε πξφβιεςε ζηηο 

μερσξηζηέο αλάγθεο πξντφληα, ππεξεζίεο, πιεξνθνξίεο ή ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα 

ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο. Δίλαη κηα επξεία πεξηνρή, θαιχπηνληαο επίζεο ηα 

ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ, πξνζαξκνγήο θαη ηα πξνζαξκφζηκα Web Sites. ην Internet 

απηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηε θπξίσο ζηα ζπζηήκαηα είλαη ε ππνζηήξημε ζην e-business. 

H πξνζσπνπνίεζε ιεηηνπξγεί ζε απηφ ην πιαίζην επεηδή βνεζά ηνπο ρξήζηεο λα 

βξνπλ ιχζεηο, αιιά αθφκα ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

παξνρείο ηνπ e-business λα κεηξάλε ηελ πνηφηεηα απηήο ηεο ιχζεο (Evans, P., 

2000). 

Ζ εμφξπμε δηαδηθηχνπ παξέρεη εξγαιεία γηα λα αλαιχζεη ηα log δεδνκέλα Γηαδηθηχνπ 

κε θέληξν ην ρξήζηε. Μεξηθά απ‟ απηά είλαη ε ηκεκαηνπνίεζε, ε ζθηαγξάθεζε, θαη ε 

αλαθάιπςε ηνπ πεξηερνκέλνπ κέζσ ησλ click ησλ ρξεζηψλ. Ζ επηηπρία ηεο 

πξνζσπνπνίεζεο ζην Web ζηεξίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηά ηεο λα αλαβαζκίδεη ηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο ηερλνινγίαο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Ζ πξνζσπνπνίεζε κπνξεί 

λα αλαπηπρζεί απφ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην (νπνηνδήπνηε Web site ην νπνίν 

ιεηηνπξγεί θαη έρεη εκπνξηθνχο ζθνπνχο, π.ρ. e-shop “ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα”, e-

procurement “ειεθηξνληθή πξνκήζεηα”, e-auction “ειεθηξνληθή δεκνπξαζία”, e-mall 

“ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία”, portal, “πχιε”, θιπ.) θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο βαζηθή 

ηερλνινγία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ πειαηψλ, «ηξέρνληαο» ζηνρεπκέλε 

δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία, πξνσζψληαο πξντφληα ή ππεξεζίεο θαη πξνζαξκφδνληαο 

ην πεξηερφκελν ηνπ Web Site (Perner, P., & Fiss, G. 2002). 

ζνλ αλαθνξά ηελ γξήγνξα αλαδπφκελε πεξηνρή ηεο δηαρείξηζεο ζρέζεο πειαηψλ 

(CRM), ε πξνζσπνπνίεζε επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα πινπνηήζνπλ ζηξαηεγηθέο 
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πνπ ζα θξαηάλ ηνπο ήδε ππάξρνπλ πειάηεο θαη λα απνθηνχλ λένπο. Χο δεηνχκελν 

πνιιψλ εθθξάζεσλ ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, φπσο είλαη ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην (electronic commerce) θαη ε βνεζνχκελε απφ ππνινγηζηέο 

εθπαίδεπζε, θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα, απφ ηελ απιή εκθάληζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ 

ρξήζηε ζε έλα δηθηπαθφ ηφπν κέρξη ηελ πξνζαξκνγή ηεο «ζπκπεξηθνξάο» κηαο 

εθαξκνγήο κε βάζε θαιά νξγαλσκέλα κνληέια πξνηηκήζεσλ θαη αλαγθψλ ηνπ 

ηειηθνχ ρξήζηε. ε γεληθέο γξακκέο, ε πξνζσπηθνπνίεζε αθνξά θαηαξρήλ ηε 

δεκηνπξγία κηαο πγηεηνχο ζρέζεο κε ηνλ εθάζηνηε «πειάηε», κηαο ζρέζεο ε νπνία ηνπ 

εκπλέεη εκπηζηνζχλε. ηε ζπλέρεηα, κέζα απφ απηή ηε ζρέζε θαη θάησ απφ ηηο 

φπνηεο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο, νη επηζπκίεο ηνπ «πειάηε» επηρεηξείηαη λα 

θαηαλνεζνχλ θαη λα ηθαλνπνηεζνχλ (Payne, A., Pennie F, 2005). 

 Ζ πξνζσπηθνπνίεζε ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην έρεη σο ζθνπφ λα αλαγλσξίζεη ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπ ππνςήθηνπ αγνξαζηή θαη λα εληνπίζεη ηηο πηζαλέο ηνπ ειιείςεηο 

ψζηε λα ηνπ παξνπζηάζεη ηειηθά εθείλα ηα πξντφληα πνπ είλαη πηζαλφηεξν λα 

αγνξάζεη. Σέινο, ζηε βνεζνχκελε απφ ππνινγηζηέο εθπαίδεπζε, ε 

πξνζσπηθνπνίεζε επηθεληξψλεηαη ζηελ εχξεζε ησλ δπλαηψλ θαη ησλ αδχλαησλ 

ζεκείσλ ηνπ θάζε καζεηή ψζηε λα πξνζαξκνζηεί θαηάιιεια ηφζν ε χιε πνπ ζα ηνπ 

δηδαρηεί φζν θαη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ θαιχηεξε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Σν email ρξεζηκνπνηείηαη ήδε επξέσο γηα ππεξεζίεο personalization δηφηη επηηξέπεη 

ηελ απνζηνιή εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (π.ρ. κέζσ 

email, newsletters). Δπίζεο, ράξε ζην email έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα γξαθηνχκε 

ζπλδξνκεηέο ζε έλαλ κεγάιν αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ πεγψλ πιεξνθνξηψλ θαη λα 

κειεηνχκε θάζε θνξά κφλν φζεο απφ απηέο ηπγράλεη λα θαιχπηνπλ ηα ελδηαθέξνληα 

εθείλεο ηεο εκέξαο ή ηεο πεξηφδνπ. 

Σα νθέιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα είλαη ζεκαληηθά θαη λα πεξηιακβάλνπλ 

κεηαμχ άιισλ απμαλφκελε ρξεζηκφηεηα ηεο ηζηνζειίδαο, κεηαηξνπή ησλ ρξεζηψλ ζε 

αγνξαζηέο, δηαηήξεζε ησλ ηξερφλησλ πειαηψλ, επαλάθηεζε ρακέλσλ πειαηψλ, 

δηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο, θ.ιπ. Αθ' εηέξνπ, ε πξνζσπνπνίεζε εθαξκνζκέλε ζην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηελ παξνρή 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηνπο πειάηεο αλαγλσξίδνληάο ηνπο θαη εμππεξεηψληαο ηνπο 

σο μερσξηζηά άηνκα. Οη πειάηεο πξέπεη λα ληψζνπλ φηη έρνπλ κηα κνλαδηθή 

πξνζσπηθή ζρέζε κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έξρνληαη ζε επαθή. Οη ρξήζηεο έρνπλ 

ηψξα ηε δπλαηφηεηα λα επηζθεθηνχλ ηνπο ηζηνρψξνπο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα 

βξνπλ πιεξνθνξίεο ή λα επηιέμνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο ψζηε λα αγνξάζνπλ 
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γξήγνξα θαη εχθνια. Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα ιάβνπλ απφ ην ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν, ελεκεξσηηθά δειηία ή άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζεκαζία γηα 

απηνχο (Perner, P., & Fiss, G. 2002). 

Ζ πιεξνθνξηθή θαη νη λέεο ηειεπηθνηλσληαθέο ηερλνινγίεο κεηέβαιαλ ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ θιαζηθνχ κάξθεηηλγθ, παξέρνληάο ηνπ λέα εξγαιεία γηα ηελ άζθεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ δηακνξθνχκελσλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ. Ζ ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηεο πιεξνθνξηθήο ζην κάξθεηηλγθ 

παξνπζηάδεη κηα δηπιήο θαηεχζπλζεο αιιειεμάξηεζε (Andersson, J.C., Hakansson, 

H. and Johansson, J. 1994): 

απφ ηε κηα, ε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ππνζηεξίδεη ηελ 

εθπιήξσζε ηεο ππάξρνπζαο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ, 

 απφ ηελ άιιε φκσο, κέζα απφ ηηο λέεο απηέο ηερλνινγίεο δηακνξθψλνληαη 

θαη αλαπηχζζνληαη λέεο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ. 

ηελ ζπλέρεηα αλαιχνληαη θάπνηα ζεκαληηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ e-marketing. 

 

5.2.1 ΣΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ (MARKETING 

INFORMATION SYSTEM (MAIS) 

ε έλα πιεξνθνξηθφ ζχζηεκα κάξθεηηλγθ κε ηελ γεληθή ηνπ φξνπ έλλνηα, νη 

ιακβάλνληεο απνθάζεηο κάξθεηηλγθ φισλ ησλ επηπέδσλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ 

ζηελ αλάιπζε, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηελ πινπνίεζε θαη ηνλ έιεγρν 

ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο απφ ην ελδν θαη εμσεπηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο Γηεχζπλζεο Μάξθεηηλγθ. Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κάξθεηηλγθ 

εθηηκψληαο ηηο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο ηνπ κάξθεηηλγθ κάλαηδεξ κέζα απφ έλα 

ζχζηεκα επηθνηλσλίαο κε ην ρξήζηε, αλαδεηά θαη δηνρεηεχεη πξνο απηφλ ηηο 

δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο. Οη αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο αληινχλ απφ ηα εζσηεξηθά 

αξρεία ηεο επηρείξεζεο, ην ηκήκα πσιήζεσλ, ηνπο πειάηεο, ηνπο αληαγσληζηέο, ην 

καθξνπεξηβάιινλ θαη ηελ Έξεπλα Μάξθεηηλγθ κέζσ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

κάξθεηηλγθ θαη ηεο βάζεο κνληέισλ κάξθεηηλγθ (Keen, P.G.W., Scott Morton, 

M.S.,1978). 
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Έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κάξθεηηλγθ είλαη έλα ζχζηεκα, πνπ απνηειείηαη απφ 

αλζξψπνπο, θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαη δηαδηθαζίεο κε ζηφρν ηε ζπγθέληξσζε, 

ηαμηλφκεζε, αλάιπζε, εθηίκεζε θαη θαηαλνκή, έγθαηξεο θαη αζθαινχο αλαγθαίαο 

πιεξνθφξεζεο ζηνπο απνθαζίδνληεο. Ο Nylen (1990), νξίδεη ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα κάξθεηηλγθ ζαλ έλα αιιειεπηδξνχλ ζχζηεκα απφ δηαδηθαζίεο θαη 

κεζφδνπο, πνπ αζρνινχληαη ζπζηεκαηηθά κε ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ 

πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη κε ηε δεκηνπξγία αλαθνξψλ κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηε 

ιήςε απνθάζεσλ κάξθεηηλγθ. Ο Nylen (1990), δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε ρξήζε 

ησλ κνληέισλ θαη γηα απηφ ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο 

απνθάζεσλ ζην κάξθεηηλγθ.Οη απνθαζίδνληεο ζε ζέκαηα κάξθεηηλγθ πξνθεηκέλνπ λα 

θάλνπλ ηηο αλαιχζεηο, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νινθιήξσζε θαη ηνλ έιεγρν, έρνπλ 

αλάγθε απφ πιεξνθφξεζε γχξσ απφ ηηο εμειίμεηο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο 

κάξθεηηλγθ (αγνξέο-ζηφρνη, θαλάιηα, αληαγσληζηέο, δεκφζηεο ζρέζεηο θαη 

καθξννηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο). 

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κάξθεηηλγθ εθηηκά ηηο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο ησλ 

απνθαζηδφλησλ, επεμεξγάδεηαη θαη παξάγεη ηηο απαξαίηεηεο γηα απηνχο πιεξνθνξίεο 

θαη ηειηθά ηνπο εθνδηάδεη εγθαίξσο κε απηέο. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

κάξθεηηλγθ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζαλ εξγαιεία γηα έξεπλεο αγνξάο, 

πξνγξακκαηηζκφ, αλάιπζεο ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηψλ, αλαθνξέο, πξνυπνινγηζκνχο 

θαη ειέγρνπο. 

 

5.2.2  ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΣΟΤ DATABASE MARKETING 

Σα βαζηθά εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ε δηαθεκηζηηθή εηαηξεία ζην Database 

Marketing είλαη ηα παξαθάησ (Thomson/South-Western, 2003): 

. Δίλαη ην ζχζηεκα ζην νπνίν 

απνζεθεχνληαη φια ηα δεδνκέλα. πλήζσο, ρξεζηκνπνηείηαη είηε έλα ζρεζηαθφ 

ζχζηεκα (δεδνκέλα απφ δηαθνξεηηθνχο πίλαθεο ζπλδένληαη κέζσ ζρέζεσλ) είηε έλα 

αληηθεηκελνζηξαθέο ζχζηεκα (θάζε ηη πνπ εηζάγεηαη ζηε βάζε αληηκεησπίδεηαη σο 

αληηθείκελν κε δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο). 

(querying-tools). Δίλαη πξνγξάκκαηα πνπ βνεζνχλ ηελ 

αλαδήηεζε δεδνκέλσλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζε έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεο 

δεδνκέλσλ. Ο βαζηθφο ξφινο ησλ εξγαιείσλ εξσηεκάησλ – αλαδήηεζεο είλαη,  πέξα 

απφ ηελ αλαδήηεζε δεδνκέλσλ, ε δηακφξθσζε εξσηεκάησλ, πνπ ζπρλά απαηηνχλ 



131 
 

ηελ έλσζε πηλάθσλ ζε έλα query, αιιά θαη ηελ νκαδνπνίεζε δεδνκέλσλ γηα 

παξνπζίαζε (π.ρ. πφζνη πειάηεο πξαγκαηνπνίεζαλ ζπλνιηθέο αγνξέο κέζα ζην 

εμάκελν πάλσ απφ 300 €;). 

ρεδφλ φινη νη DBMS – providers παξέρνπλ εξγαιεία αλαδήηεζεο. Ζ γιψζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε SQL (structured querying language), ππάξρνπλ θαη άιιεο 

γιψζζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεο δεδνκέλσλ.  

. Μεηά ηελ 

ζπγθέληξσζε θαη εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή παξνπζηάδεηαη θαη ε 

δηαηήξεζε ελεκεξσκέλσλ δεδνκέλσλ (up–to-date), πνπ ζπλήζσο γίλεηαη κε εξγαιεία 

πνπ επηηξέπνπλ ηελ εκθάληζε δεδνκέλσλ ζε θφξκεο θαη αλαθνξέο ζηελ νζφλε ηνπ 

Ζ/Τ.  

 

5.2.3 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

Ζ πηνζέηεζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πειαηψλ (Customer Relationship Management 

CRM) θαη ηερλνινγηψλ κάξθεηηλγθ (Database Marketing), ε ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ 

(multimedia), ην online marketing / Internet marketing κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη 

ε ζηαδηαθή πηνζέηεζε ηερλνινγηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ θαη 

ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ απνηεινχλ ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ ζπζρεηίδνπλ ηελ 

ηερλνινγηθή εμέιημε κε ην κάξθεηηλγθ.  

πσο νξηδεη ν Andrian Payne, θαζεγεηήο θαη δηεπζπληήο ηνπ Center for Relationship 

Marketing ζην παλεπηζηήκην Cranfield ηεο Αγγιίαο, : «Σν CRM ζπληζηά ηελ 

πξνζπάζεηα κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ αμία ηνπ 

πειάηε γηα ηελ ίδηα, δεκηνπξγψληαο, ρηίδνληαο θαη επηκεθχλνληαο ηηο ζρέζεηο ηεο κε 

ηνπο πειάηεο κε ζθνπφ λα ηνπο πνπιήζεη πεξηζζφηεξα, λα πξαγκαηνπνηήζεη cross-

selling θαη λα ηνπο δηαηεξήζεη πεξηζζφηεξν» (Payne, A., Pennie F, 2005).    

Σα CRM απνηεινχλ κηα λέα πξνζέγγηζε ζην ρψξν ηνπ κάξθεηηλγθ θαη πξνζθέξνπλ 

έλα ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηηο εηαηξίεο πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ. Δίλαη 

ε ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχκε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ζεκεξηλήο ηερλνινγίαο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, νδεγψληαο πξνγξάκκαηα 

πξνζαλαηνιηζκέλα ζηνλ πειάηε κε έλαλ δηαπξνζσπηθφ, ζαθή θαη απνδνηηθφ ηξφπν. 

ηεξίδνληαη ζηελ ηερλνινγία ηεο ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη ρξήζεο ρξήζηκσλ 

πιεξνθνξηψλ γηα πξαγκαηηθνχο ή δπλεηηθνχο πειάηεο (δηαρείξηζε γλψζεο πειαηψλ). 

Ζ πξψηε θαη αξθεηά ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηεί ηε βνήζεηα ηεο 
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ηερλνινγίαο είλαη ε ιεηηνπξγία ησλ πσιήζεσλ. Σν ιεγφκελν Operational Customer 

Relationship Management βνεζά ηνπο πσιεηέο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο επαθή κε 

ηνπο πειάηεο θαη γεληθφηεξα ηελ εηαηξεία ζηελ παξνρή ππνζηήξημεο πξνο απηνχο 

πνπ αγνξάδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο. 

Σν θνκκάηη ηνπ operational CRM είλαη ζήκεξα standard αθφκα θαη ζηα απινχζηεξα 

παθέηα CRM, θαζψο νη εηαηξίεο ελδηαθέξνληαη λα δψζνπλ ζηνπο πσιεηέο ηνπο φιεο 

ηηο δπλαηέο επθνιίεο γηα ηελ επίηεπμε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πσιήζεσλ. Δπίζεο, 

ζπλδπάδνληαο ην operational CRM κε ιεηηνπξγίεο ππνζηήξημεο ησλ πειαηψλ, φπσο 

γηα παξάδεηγκα έλα εηαηξηθφ ηειεθσληθφ θέληξν, ε επηρείξεζε αλαβαζκίδεη ηελ εηθφλα 

ηεο πξνο ηνπο πειάηεο ηεο θαη, βέβαηα, επηηπγράλεη ηα δχν βαζηθά δεηνχκελα, 

δειαδή ηελ αχμεζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο. Δπίζεο, απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ operational CRM θαζψο θαη άιισλ ζηνηρείσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ, ε εηαηξία κπνξεί λα εληνπίζεη 

πειάηεο πνπ είλαη πηζαλφ λα κεηψζνπλ ή θαη λα ηεξκαηίζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο, 

νπφηε ε επηρείξεζε έρεη ηελ επρέξεηα λα πξνβεί, εάλ ην ζειήζεη, ζε αλάινγεο 

θηλήζεηο πξνο απηνχο. 

Σα πνιπκέζα (multimedia) παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζέζνπκε φια ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο άκεζεο θαη ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ πειάηε, ζηελ 

ππεξεζία ηνπ κάξθεηηλγθ, εθαξκφδνληάο ηα ζε κηα πιεζψξα ιεηηνπξγηψλ ζην 

κάξθεηηλγθ. Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ πνιπκέζσλ ζε ζχγθξηζε κε ηα ζπλεζηζκέλα 

κέζα επηθνηλσλίαο είλαη ε δπλαηφηεηα αιιεινεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ παξέρνληνο ηελ 

πνιπκεζηθή εθαξκνγή θαη ηνπ ρξήζηε απηήο. Ζ πιεξνθνξηθή ξνή επεξεάδεηαη απφ 

ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ ρξήζηε θαη δηακνξθψλεηαη αηνκηθά. Ο ρξήζηεο κηαο 

εθαξκνγήο δελ είλαη απιά παζεηηθφο δέθηεο, αιιά ην απνηέιεζκα ηεο επηθνηλσλίαο 

είλαη ζε έλα κεγάιν βαζκφ ε απφξξνηα ησλ δηθψλ ηνπ επηινγψλ. Σν γεγνλφο απηφ 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ην κάξθεηηλγθ ησλ επηρεηξήζεσλ: νη ρξήζηεο ησλ πνιπκεζηθψλ 

εθαξκνγψλ παξνπζηάδνπλ κεγάιν βαζκφ ελεξγνπνίεζεο θαη ζπκκεηνρήο, κε 

απνηέιεζκα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο. Ο πνιπδηάζηαηνο 

ραξαθηήξαο ησλ πνιπκέζσλ πξνζεγγίδεη επηηπρέζηεξα ηηο αηζζήζεηο θαη ηνλ θπζηθφ 

ηξφπν επηθνηλσλίαο ηνπ αλζξψπνπ, εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ θαιχηεξε παξνπζίαζε 

θαη απνξξφθεζε ηεο πιεξνθνξίαο. Σα πνιπκέζα πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα 

πξνζέιθπζεο πεξηζζφηεξσλ αηζζήζεσλ ηνπ αλζξψπνπ θαη κάιηζηα απφ έλα 

επράξηζην-δηαζθεπαζηηθφ ηξφπν κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο «infotainment», κε 

απνηέιεζκα αηζζεηηθά πςειφηεξα πνζνζηά πξνζνρήο, εθκάζεζεο θαη ζπγθξάηεζεο 

ησλ κεηαδηδφκελσλ πιεξνθνξηψλ (Keen, P.G.W., Scott Morton, M.S. 1978). 



133 
 

Σέινο, ε ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ ζην κάξθεηηλγθ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ελνπνίεζεο 

δηαθφξσλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ θαηαλαισηψλ, φπσο ηεο 

επηθνηλσλίαο, ηεο δηαλνκήο θαη ηεο εκπνξηθήο δηεθπεξαίσζεο. Δλψ ινηπφλ ζηα 

πιαίζηα ησλ θιαζζηθψλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ , νη ζπλαιιαγέο απηέο 

θαζνξίδνληαη απφ κηαο θαηεχζπλζεο ξνέο πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ, νη 

πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο νδεγνχλ ζηελ ελνπνίεζε ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπλλαιαγψλ (Ford, D. 2002). Απηφ θπξίσο γίλεηαη ζε 

επηρεηξήζεηο κε πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ ειεθηξνληθά. 

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ εθαξκνγψλ κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ γηα ππεξεζίεο παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ 9 ππεξεζίεο ηξαπεδψλ δεδνκέλσλ), επηρεηξήζεηο δηάζεζεο ινγηζκηθνχ, 

εηθνληθά βηβιηνπσιεία, αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ζηνλ ηνκέα ησλ ηξαπεδηθψλ 

ππεξεζηψλ (homo banking, telephone banking), θαζψο θαη ζην ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ 

(Choffray, J. M., Lilien , G.L. 1986). ηα πιαίζηα απηά αλνίγεηαη έλα επξχ πεδίν 

πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ ζην θαηαλαισηηθφ κάξθεηηλγθ 

ζνλ αθνξά ην Λνγηζκηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ηεο εηαηξείαο, είλαη: 

 

 Adobe flash Professional  

 Adobe Acrobat 9 Standard 

 Adobe Illustrator CS3   

 Adobe photoshop CS3 extended 

 Adobe Dreamweaver CS5  

 SQL γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ 

 Java 

 Software γηα email marketing θαη personalization 

 Adobe creative suite CS3 

 Adobe Fireworks CS3 

 CRM software 

 Secure Sockets Layer 

 Microsoft Acess 2010 DBMS 

 Querying tools 

 

ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί πίλαθαο αλάιπζεο εμφδσλ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 
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ΠΗΝΑΚΑ 5.2.3.Α ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΞΟΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

 

Λνγηζκηθφ 15.200 

Τπνινγηζηέο 11.000 

πζηήκαηα ελζχξκαηεο & 

αζχξκαηεο πξφζβαζεο ζην 

Internet 

200 

Πνιπκεράλεκα/Δθηππσηήο 2.000 

Fax  200 

Δθηππσηήο 300 

Σειεφξαζε 500 

Projector 600 

ύλνιν 30.000 

 

 

 

5.3 ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΟΣΟΤ ΠΧΛΖΘΔΝΣΧΝ 

 

Καηφπηλ έξεπλαο αγνξάο θαη κεηά απφ πξνζέγγηζε πειαηψλ θξίζεθε απαξαίηεην λα 

πξνζζέζνπκε κία αθφκε ππεξεζία γηα ηελ  θαιχηεξε εμππεξέηεζή ηνπο. Έλα κηθξφ 

ζρεηηθά πνζνζηφ λενεηζεξρφκελσλ επηρεηξήζεσλ πνπ αγγίδεη ην 15% γηα ηηο κηθξέο 

επηρεηξήζεηο θαη ην 10% γηα ηηο κεζαίεο, δελ δηαζέηνπλ Hardware/server. Αλάινγα κε 

ηηο απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο ππάξρεη ε επηινγή ηνπνζέηεζεο αξθεηψλ θεληξηθψλ 

κεραλεκάησλ ηα νπνία εμππεξεηνχλ ην θαζέλα θαη δηαθνξεηηθφ ζθνπφ. Ζ ρξήζε 

μερσξηζηψλ κεραλεκάησλ γηα θάζε εξγαζία γίλεηαη πξνο απνθπγή ηεο επηβάξπλζεο 

ελφο θεληξηθνχ server κε πνιιέο ηαπηφρξνλεο εξγαζίεο. Ζ Γηαθεκηζηηθή εηαηξεία ζα 

πξνζθέξεη ηελ νξγάλσζε, παξακεηξνπνίεζε θαη ζπληήξεζε εμππεξεηεηψλ (servers) 

κε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα αλνηθηνχ θψδηθα. Σα πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε 

ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ αλνηθηνχ θψδηθα είλαη ην κεησκέλν θφζηνο ζπληήξεζεο 

ιφγσ ηεο απνπζίαο αδεηψλ ρξήζεο θαη ε πιεζψξα ησλ ππεξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα 

ζπγθεληξσζνχλ ζε έλαλ δηαθνκηζηή. Οη ππεξεζίεο θαιχπηνπλ φιεο ηηο αλάγθεο θάζε 

επηρείξεζεο θαη πεξηιακβάλνπλ δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο, π.ρ. Web servers, βάζεηο 

δεδνκέλσλ (Databases), ππεξεζίεο δηακνηξαζκνχ αξρείσλ (File Sharing), ππεξεζίεο 

αζθάιεηαο (VPNs, Firewalls, Antivirus) θαη  ππεξεζίαο ηειεθσλίαο (VoIP). 
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Δπίζεο, ε εηαηξεία ζα πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο ππεξεζίεο web hosting. Ζ άξηηα 

εθπαηδεπκέλε νκάδα ππνζηήξημεο ζα παξαθνινπζεί ηνπο webservers θαη ζα 

εθαξκφδεη pro-active administration, πξνζηαηεχνληαο ηνπο servers ησλ πειαηψλ απφ 

ηπρφλ δπζιεηηνπξγίεο ζην δίθηπν, ζην hardware, ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη ζηελ 

ιεηηνπξγία ησλ Web Server, εμαζθαιίδνληαο ηελ κέγηζηε απφδνζε θαη δηαζεζηκφηεηα, 

ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζε ζπλάξηεζε κε ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ελάληηα ζε ηπρφλ πεξηζηαηηθά 

έθηαθηεο αλάγθεο. Σέινο, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ  ε 

εηαηξεία ζα παξέρεη αμηφπηζην Web Hosting, θηινμελία απεξηφξηζησλ Sites, 

SiteBuilder + 500 Σemplates, Extreme support θαη επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο. ηαλ 

έλαο πειάηεο αγνξάδεη ππεξεζίεο Web Hosting απφ ηελ Γηαθεκηζηηθή εηαηξεία 

«SMART CHOICE AE» απνθηά ηαπηφρξνλα θαη ηελ εγγχεζε ζηαζεξήο ηηκήο ζην 

ηξέρνλ θφζηνο ηεο ππεξεζίαο, πνπ ζεκαίλεη φηη ε ηηκή ηεο ππεξεζίαο απηήο δελ ζα 

απμεζεί πνηέ.   

Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπο, ε Γηαθεκηζηηθή εηαηξεία 

ρξεψλεηαη θάπνην πνζφ γηα λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ. 

Γηα ηελ θαηεγνξία ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ εθηηκάηαη, φηη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 

15% αληηπξνζσπεχεη επηρεηξήζεηο λενεηζεξρφκελεο πνπ δελ δηαζέηνπλ θάπνην site 

νπφηε ρξεηάδνληαη εμνπιηζκφ Hardware/server θαη ππεξεζίεο Web Hosting γηα λα 

κπνξέζνπλ λα αλεβάζνπλ ζην Internet ηελ εηαηξηθή ηνπο ηζηνζειίδα, ην blog ή λα 

δεκνζηεχζνπλ θάπνην θσηνγξαθηθφ album θ.α. ζνλ αθνξά ηηο κεζαίεο επηρεηξήζεηο 

ην πνζνζηφ είλαη κηθξφηεξν, πεξίπνπ 10% πνπ δελ έρνπλ ήδε δηθηπαθή παξνπζία. 

Απηέο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ κεγάιεο απαηηήζεηο γηα κηα ηζηνζειίδα ζε traffic θαη 

ρψξν, κε κεγάιε επηζθεςηκφηεηα. Υξεηάδνληαη hosting ρσξίο φξηα ζε ρψξν κε 

δπλαηφηεηα θηινμελίαο απεξηφξηζησλ sites. Γηα ππεξεζίεο Web Hosting  

ππνινγίζακε φιν ην πειαηνιφγηφ καο εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ ππεξεζηψλ καο. ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί αλαιπηηθφο πίλαθαο αλά θαηεγνξία 

πειαηψλ, φπνπ ππνινγίδεηαη ην θφζηνο γηα ηελ παξνρή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ππεξεζηψλ αλα έηνο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 5.3.Α ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΟΣΟΤ ΠΧΛΖΘΔΝΣΧΝ 

Καηεγνξίεο Hardware/server Web Hosting 

ΜΗΚΡΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 6.000 6.000 

ΜΔΑΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 4.600 5.400 

ΜΔΓΑΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ - 800 

ΤΝΟΛΟ 10.600 12.200 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 5.3.Β ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΟΣΟΤ ΠΧΛΖΘΔΝΣΧΝ ΑΝΑ ΔΣΟ 

1Ο Έηνο 2ν Έηνο 3ν Έηνο 4ν Έηνο 5ν Έηνο 

22.800 23.200 23.100 23.000 23.000 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 

 

 

6.1 ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ 

 

Ο Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο ζα αζθεί ηελ γεληθή δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο Πσιήζεσλ&Marketing, ππεχζπλν γηα ηα ηκήκαηα 

Client Service θαη Creative. Ζ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιηθψλ θαη άπισλ 

πφξσλ δελ είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί ρσξίο ηελ άζθεζε απνηειεζκαηηθήο 

νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο. Σν Μάλαηδκελη ζπλίζηαηαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

Πξνγξακκαηηζκνχ (Planning), Οξγάλσζεο (Organizing), ηεο Γηνίθεζεο ή Γηεχζπλζεο 

ησλ αλζξψπσλ (Leading) θαη ηνπ Διέγρνπ (Controlling). Ζ άζθεζε απηψλ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο 

αμηνπνίεζεο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. Ο ξφινο ηεο γεληθήο δηεχζπλζεο είλαη: 

 Να κεηψλεη ηελ αβεβαηφηεηα πνπ ππάξρεη κειινληηθά γηα ηελ επηρείξεζε.  

 Να δίλεη αίζζεζε ζπκκεηνρήο. 

 Να δίλεη κηα ζαθή εηθφλα ηεο θαηεχζπλζεο πξνο ηελ νπνία βαδίδεη ε 

επηρείξεζε,  

 Να ιακβάλεη απνθάζεηο γηα φια ηα εηαηξηθά δεηήκαηα ηεο εηαηξείαο.  

 Να ζπληνλίδεη θαη λα εμεγεί πψο ηα ζπζηήκαηα φισλ ησλ κεξψλ ηεο 

επηρείξεζεο ελαξκνλίδνληαη κε ην ζχλνιν. 

 Να δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν ηεο επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Να πξνζδηνξίδεη πνηνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ 

κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο.  

Μέζα ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο δηνίθεζεο είλαη : 

 Ζ δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη ε ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί. 

 Ζ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 Ζ αμηνιφγεζε θαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ δξάζεο γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ. 
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Ζ γξακκαηέαο ελεκεξψλεη ηνλ νηθνλνκηθφ Γηεπζπληή γηα ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο θαη 

ηελ  νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο. Οη αξκνδηφηεηέο ηεο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Ζ θαηάξηηζε θαζψο θαη ν έιεγρνο ινγαξηαζκψλ ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεο. 

 Ζ ππνβνιή ησλ ινγαξηαζκψλ ζηνλ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή ηηο εκεξνλελίεο 

πνπ απηφο έρεη νξίζεη. 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο εηαηξείαο. 

 Ο έιεγρνο θαη ε εθηέιεζε πιεξσκψλ, θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Γηεπζπληή, θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε ρξεκαηνηνθνλνκηθψλ εμειίμεσλ. 

Χο πξνο ηηο εζσηεξηθέο ηθαλφηεηεο ηεο  εηαηξείαο ε ζέζε θαη ν ξφινο ηνπ ηκήκαηνο 

κάξθεηηλγθ ζηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ απνηειεί ζεκαληηθφ 

παξάγνληα ζηνλ επηηπρή ζρεδηαζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο. Πέξα απφ ηηο ηθαλφηεηεο 

εμεχξεζεο θεθαιαίσλ θαη δηαρείξηζεο ηεο ηερλνινγίαο (ηερλνινγηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο), ε ζηειέρσζε ηνπο ηκήκαηνο κάξθεηηλγθ είλαη θαζνξηζηηθή γηα λα 

δηαζθαιίζεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο φιεο πξνζπάζεηαο πξνο ηελ αγνξά θαη ηνλ 

πειάηε. Σαπηφρξνλα νιφθιεξε ε δνκή ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα είλαη επέιηθηε. 

ηελ παξαγσγή ηνπ δηαθεκηζηηθνχ έξγνπ εκπιέθνληαη, ν δηαθεκηδφκελνο, ν 

δηαθεκηζηήο, ηα επηθνηλσληαθά κέζα θαη ν απνδέθηεο ηνπ κελχκαηνο (θνηλφ-ζηφρνο). 

Ο δηαθεκηδφκελνο θαζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέιεη λα επηηχρεη κε ηελ πξνβνιή ηνπ 

δηαθεκηζηηθνχ έξγνπ, θαζψο θαη ηνλ νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ πξνηίζεηαη λα 

θαηαβάιεη. Οη ζηφρνη ηνπ πειάηε ελδέρεηαη λα επηθεληξψλνληαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

εηθφλαο θαη ζηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ελφο πξντφληνο ή νκάδαο πξντφλησλ-

εκπνξηθψλ ζεκάησλ ή ππεξεζηψλ, ζην ιαλζάξηζκα θάπνηνπ λένπ πξντφληνο, ζηελ 

εζηίαζε ζε λέα ηκήκαηα ηεο αγνξάο θιπ. Οη θαζνξηδφκελνη ζηφρνη θαη νη 

πξνδηαγξαθέο (spec) παξνπζηάδνληαη ζηε δηαθεκηζηηθή εηαηξεία, ε νπνία ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ πειάηε επεμεξγάδεηαη ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη θαηαιήγεη ζην 

“Client Brief”. ην ζηάδην απηφ πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο αλάιπζε θαη 

ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή έξεπλα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

αγνξαζηηθψλ θηλήηξσλ ηνπ θνηλνχ-ζηφρνπ, ηεο εηθφλαο πνπ έρεη γηα ην πξντφλ, θαζψο 

θαη ηεο ζέζεο ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά. Ο ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ θαη 

ηνπ θνηλνχ-ζηφρνπ ηνπ πειάηε είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

πινπνίεζε κίαο επηηπρεκέλεο επηθνηλσληαθήο εθζηξαηείαο. Τπεχζπλν γηα ηελ 

πινπνίεζε απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ είλαη ην ηκήκα Client Service ην νπνίν 

παξαθνινπζεί ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηεο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο ησλ πειαηψλ ηνπ 

θαη ηνπο θξαηά ελήκεξνπο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο. 
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Ο Γηεπζπληήο Πσιήζεσλ&Marketing είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο πσιήζεηο, ην Marketing 

θαη ηελ Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ. Κχξηεο αξκνδηφηεηεο ηνπ είλαη ε ράξαμε ηεο 

ζηξαηεγηθήο marketing ηεο εηαηξείαο, ε πξνβνιή ηεο εηαηξείαο ζηελ αγνξά, ε κειέηε 

ηεο αγνξάο θαη ε αλάιπζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

πσιήζεσλ θαη ε αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ θαζψο θαη ε επίβιεςε ησλ ηκεκάησλ Client 

Service θαη Creative γηα ηελ κέγηζηε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο εηαηξείαο. Γηα ηελ 

πινπνίεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ επηθνηλσληαθνχ πξνγξάκκαηνο, πέξα απφ ηε 

δηαθήκηζε, ρξεζηκνπνηνχληαη παξάιιεια θαη ελέξγεηεο “below-the-line”, φπσο 

πξνψζεζε πσιήζεσλ, ρνξεγίεο, δεκφζηεο ζρέζεηο θιπ., πνπ εληζρχνπλ ηελ 

πξνβνιή θαη ηε δεκηνπξγία ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο ηνπ δηαθεκηδφκελνπ. Οη 

ζπκπιεξσκαηηθέο απηέο δξαζηεξηφηεηεο επηηεινχληαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ 

ηκήκαηνο Πσιήζεσλ&Marketing. Σν Client Brief ζηε ζπλέρεηα δίλεη ζην δεκηνπξγηθφ 

ηκήκα ηεο δηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία 

γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο. 

Ο ππεχζπλνο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ρξεζηκνπνηεί κε ηέηνην ηξφπν ηνπο 

εξγαδφκελνπο ψζηε λα απνθνκίδεη ην κεγαιχηεξν δπλαηφ φθεινο απφ ηηο ηθαλφηεηεο 

ηνπο, ελψ νη εξγαδφκελνη αληακείβνληαη ηφζν πιηθά, φζν θαη ςπρνινγηθά γηα ηηο 

επηδφζεηο ηνπο.  Οη άλζξσπνη ζεσξνχληαη πιένλ ην ζεκαληηθφηεξν θεθάιαην κηαο 

επηρείξεζεο θαη αληηκεησπίδνληαη πεξηζζφηεξν σο επθαηξία γηα θέξδνο θαη επηηπρία 

παξά σο θφζηνο πξνο απνθπγήλ. Ζ εηαηξεία, κέζσ ησλ πνιηηηθψλ ηεο, πξέπεη λα 

ζπλδέζεη ηα ζρέδηα θαη ηηο δξάζεηο ηεο κε ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο. Ζ Γηνίθεζε 

Αλζξσπίλσλ Πφξσλ επηρεηξεί λα ρεηξηζηεί πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο, λα εληζρχζεη ηελ 

αθνζίσζε, λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία, λα ελδπλακψζεη ηελ νκαδηθφηεηα θαη λα 

εθαξκφζεη ηελ αιιαγή. Μέζα απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο (δηαρείξηζε απφδνζεο, 

πξνζέιθπζε θαη επηινγή, αλάπηπμε θαη αμηνιφγεζε ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ)  ε 

Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ πξνζπαζεί λα ζηειερψζεη ηελ επηρείξεζε κε ην πην 

ηθαλφ θαη απνηειεζκαηηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ. Βαζίδεηαη ζε εξγαιεία θαη κεζφδνπο 

απφ ηνλ ηνκέα ηεο ςπρνινγίαο θαζψο θαη ζε ηερληθέο θαη δηαδηθαζίεο ηεο δηνίθεζεο 

πξνζσπηθνχ (Υπηήξεο, Λ., 2001) .  

ε απηή ηνπο ηελ πξνζπάζεηα ε εηαηξεία ζα αθνζησζεί ζηελ ζπλερή βειηίσζε, 

αλαλέσζε θαη αιιαγή ψζηε , φπσο αλαθέξεη θαη ν Porter, λα κπνξέζεη λα απνθηήζεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Ηδηαίηεξα ε Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ ζα 

ραξίζεη ζηελ εηαηξεία αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, αθνχ αζρνιείηαη κε ηε δεκηνπξγία 

λέσλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ, ηε δηαρείξηζε ηεο ζηαδηνδξνκίαο θαη ηελ ελίζρπζε 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ απαηηείηαη νη 

αλζξψπηλνη πφξνη λα δηνηθεζνχλ κε ηξφπν πνπ λα ππνβνεζά ηελ αθνζίσζή ηνπο ζε 
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κηα επηρείξεζε θαη ηελ παξακνλή ηνπο ζε απηή, εθφζνλ ην αμίδνπλ, θαη φρη ζηελ 

πξφζθαηξε απαζρφιεζή ηνπο.  Οη πεξηνξηζκέλνη πφξνη πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε 

(αλζξψπηλν δπλακηθφ, πιηθνηερληθή ππνδνκή, νηθνλνκηθνί πφξνη θ.α.), δεκηνπξγνχλ 

ηελ αλαγθαηφηεηα γηα απνηειεζκαηηθή θαη νξζνινγηθή αμηνπνίεζή ηνπο ψζηε λα 

επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο. Έλαο ηέηνηνο ηξφπνο δηνίθεζεο ππνβνεζά ηε 

δέζκεπζε ηεο επθπΐαο, εκπεηξίαο θαη εμεηδίθεπζεο αιιά θαη ηεο αθνζίσζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο νξγάλσζεο, δεκηνπξγψληαο κηα 

επηρείξεζε πνπ καζαίλεη, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ζπλερψο αλακνξθψλεηαη θαη 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ πεξηβάιινληνο (Υπηήξεο, Λ., 2001) . 

Κχξηεο αξκνδηφηεηεο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ ζα είλαη :   

 Ο ζπληνληζκφο θαη ν έιεγρνο ησλ ηκεκάησλ  Creative, Client Service θαη 

Media Planning. 

 Ζ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ 

θαιχηεξε απφδνζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ έξγνπ. 

 Οη ιεηηνπξγίεο πξνζιήςεσλ. Να πξνζιακβάλνληαη ηα ζσζηά άηνκα θαη λα 

ηνπνζεηνχληαη ζηηο ζσζηέο ζέζεηο. 

 Ο πξνγξακκαηηζκφο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ. 

 Ο θαζνξηζκφο κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ.  

 Θέκαηα επνπηείαο θαη θαζνδήγεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Πξφζζεηεο παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο. 

 ρέζεηο ζπλδηθαιηζκνχ θαη management, νκαδηθήο ζπκπεξηθνξάο 

επηθνηλσλίαο θαη αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο, ηελ πγεία, ηελ αζθάιεηα, ηε δηθαηνζχλε θαη ζεσξψληαο ηνλ άλζξσπν 

σο ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

νξγάλσζεο. 

 Γηακφξθσζε  θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ πεξηβάιινληνο θαη εξγαζίαο. 

 

Σέινο ην ηκήκα  Media Planning ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ έξγνπ. Ζ εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί εηδηθά 

ζηαηηζηηθά εξγαιεία ή κεζφδνπο πνηνηηθήο έξεπλαο, φπσο ηα focus groups θαη νη 

ηχπνπ in depth interviews. ηα focus groups, ειέγρεηαη κέζσ ζπδεηήζεσλ ζε νκάδεο 

θαηαλαισηψλ ην θαηά πφζν ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα “απνξξνθάηαη” απφ ην θνηλφ-

ζηφρν, ην αλ επηδξά ζηηο πξνδηαζέζεηο θαη ζην ζχζηεκα πξνηηκήζεψλ ηνπ θαη αλ 

επηηπγράλεη ηνλ ηειηθφ ζηφρν ηνπ πειάηε ελ γέλεη. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαθήκηζεο αλήθεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο φπσο 

θαη ε αγνξά ρψξνπ θαη ρξφλνπ ζηα κέζα. Σέινο, ε δηαθεκηζηηθή εηαηξεία ζα 
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εθαξκφζεη ζπγθεθξηκέλα ζηαηηζηηθά εξγαιεία (Market Performance, Consumer 

Tracking, Advertising Tracking, Strategic Studies, Target Group Index). 

πλνςίδνληαο, νη ππεξεζίεο ηεο δηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο επηηεινχληαη θπξίσο απφ ηηο 

αθφινπζεο ιεηηνπξγηθέο νκάδεο: 

 Client Service: Δίλαη ην θεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο ηνπ πειάηε ζε θάζε θάζε 

πινπνίεζεο ηεο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο. 

 Γεκηνπξγηθό (Creative): Τπεχζπλν γηα ηε κεηαηξνπή ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ 

ζε απνηειεζκαηηθά κελχκαηα. Απαξηίδεηαη απφ εηδηθνχο γηα ηελ θαιιηηερληθή 

επεμεξγαζία ηνπ, θαζψο θαη αλζξψπνπο ηθαλνχο λα δεκηνπξγνχλ sites 

αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ εθάζηνηε πειάηε φπσο ζρεδηαζηέο γξαθηθψλ,  

web designer, web developer.  

 Media Planning:  Σκήκα ππεχζπλν γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ δηαθεκηζηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο.  Απαξηίδεηαη απφ ζηειέρε πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

αγνξάο ρψξνπ-ρξφλνπ. 

 Λνηπέο ππεξεζίεο: Βνεζνί ηνπ ηκήκαηαηνο Client Service γηα ππνζηήξημε 

θαιχηεξεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ. 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο δηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο είλαη απαξαίηεην ην 

πξνζσπηθφ λα θαηαξηίδεηαη απφ άηνκα κε γλψζε γηα ην internet, ην marketing ζην 

internet θαζψο θαη επαγγεικαηίεο πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ επηηπρεκέλε 

δηαθήκηζε. 
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6.2 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ 

 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην νξγαλφγξακκα ηεο Γηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο κε 

ηελ επσλπκία «SMART CHOICE AE». 

 

 

 

 

 

6.2.Α Γηάγξακκα Οξγαλφγξακκα ηεο εηαηξείαο 

 

 

Γεληθφο Γηεπζπληήο 

 

 

Γεληθφο 
Γηεπζπληήο 

 

 

 

 

 

Γηεηζπληήο 
Πσιήζεσλ&Marketing 

Σκήκα Client 
Service 

Σκήκα Creative 

Σκήκα Media 
Planning 

Λνηπέο ππεξεζίεο 

 

Γξακκαηεία 
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6.3 ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 

Σα Γεληθά Έμνδα αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο.  Πην 

ζπγθεθξηκέλα είλαη νη: 

 Οη δαπάλεο επηθνηλσληψλ& θηλεηήο ηειεθσλίαο εθηηκψληαη ζε 12.000 €.  

 Οη γξαθηθέο χιεο εθηηκψληαη ζε 6.000 €. 

 Σέινο, ηα έμνδα γηα ζχλδεζε internet εθηηκψληαη ζε 600 € εηεζίσο. 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη πξνβιεπφκελεο δαπάλεο γεληθψλ 

εμφδσλ αλά έηνο:  

 

ΠΗΝΑΚΑ 6.3.Α ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1
ν
 έηνο 2

ν
 έηνο 3

ν
 έηνο 4

ν
 έηνο 5

ν
 έηνο 

Δγγύεζε ελνηθηαδόκελνπ 
νξνθνδηακεξίζκαηνο 
επαγγεικαηηθήο ζηέγεο 
(1) 

6.000 - - - - 

Γαπάλεο επηθνηλσληώλ& 
Κηλεηήο ηειεθσλίαο 

12.000 12.360 12.730 13.110 13.510 

Δλνίθην  2.000 2.060 2.120 2.190 2.250 

Γξαθηθέο ύιεο 6.000 6.180 6.370 6.560 6.750 

Internet 600 600 600 600 600 

ΤΝΟΛΟ: 26.600 21.200 21.820 22.460 23.110 

 

(1) Σν πνζφ ησλ 6.000 επξψ θαηαβάιιεηαη κία θνξά ζαλ εγγχεζε ελνηθηαδφκελνπ 

νξνθνδηακεξίζκαηνο επαγγεικαηηθήο ζηέγεο θαη ππνινγίδεηαη ζαλ έμνδν ην 

νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΗ ΠΟΡΟΗ 

 

 

7.1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

 

Οη ππεξεζίεο ηεο δηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο επηηεινχληαη θπξίσο απφ 4 ιεηηνπξγηθέο 

νκάδεο. Σν πξνζσπηθφ εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζε 11 άηνκα φισλ ησλ 

απαηηνχκελσλ εηδηθνηήησλ. Αλαιπηηθφηεξα ε εηαηξεία ζα απαζρνιήζεη: 

 ην ηκήκα Client Service: 2 άηνκα. 

 ην Γεκηνπξγηθφ ηκήκα (Creative): 3 άηνκα. Γχν web designer, έλαλ web 

developer. 

 ην ηκήκα Media Planning: 1 άηνκν 

 Λνηπέο ππεξεζίεο: 2 άηνκα 

 

ζνλ αθνξά ηε Γεληθή Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζα ηελ αζθεί ν Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή Πσιήζεσλ&Marketing. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

παξνπζηάδνληαη ηα άηνκα πνπ πξνβιέπεηαη λα πξνζιεθζνχλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο δηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο.  

 

ΠΗΝΑΚΑ 7.1 Α ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

Δηδηθόηεηεο 

απαζρνινύκελσλ 

Θέζεηο 

Client Service 2 

Creative 

Web designer 2 

Web developer 1 

Media Planning  1 

Γεληθή Γηεύζπλζε 1 

Γηεπζπληήο 

Πσιήζεσλ&Marketing 

1 

Γξακκαηεία 1 

Λνηπέο ππεξεζίεο 2 

ύλνιν  11 
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πσο ήδε αλαθέξζεθε, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ κηαο επηρείξεζεο απνηειεί έλα απφ 

ηα ζπνπδαηφηεξα ελεξγεηηθά ηεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, θάζε επηρείξεζε είλαη 

ππνρξεσκέλε λα θαζνξίδεη κεζφδνπο ζηειέρσζεο λένπ πξνζσπηθνχ θαη λα 

αλαπηχζζεη κεζφδνπο επηινγήο αλάκεζα ζηνπο ήδε ππάξρνληεο ππνςεθίνπο ζηελ 

επηρείξεζε, νπφηε θαη ην θφζηνο γηα ηελ επηρείξεζε είλαη κηθξφηεξν θαζψο 

δεκηνπξγνχληαη θίλεηξα ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα αλάπηπμε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπο θηινδνμηψλ.  

 

Ζ παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζσζηή νξγάλσζε ηεο 

εηαηξείαο θαζψο θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Με ηε ιεηηνπξγία ηεο 

παξαθίλεζεο επηδηψθεηαη ν επεξεαζκφο ηνπ ςπρνινγηθνχ παξάγνληα ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο νξγάλσζεο, κέζσ ηεο παξνρήο δηαθφξσλ κνξθψλ 

θηλήηξσλ π.ρ. κνληκφηεηα, επηδφκαηα, πξναγσγή θ.ά.. Με ηελ παξαθίλεζε κπνξεί λα 

επηδηψθνληαη δηάθνξνη ζηφρνη φπσο: ε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ε 

ζηειέρσζε, ε αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ θιπ..  

 

Οη ακνηβέο απνηεινχλ ηελ πιηθή αληακνηβή (ρξήκαηα) πνπ ιακβάλεη ν εξγαδφκελνο 

γηα ηελ πξνζθνξά ηεο εξγαζίαο ηνπ. Γηα ηελ επηρείξεζε νη ακνηβέο 

αληηπξνζσπεχνπλ ηε ζπλεηζθνξά ηνπ εξγαδφκελνπ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο. 

Οη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην χςνο ησλ ακνηβψλ είλαη (Υπηήξεο, Λ., 2001):  

 

 Ζ αγνξά εξγαζίαο (πξνζθνξά θαη δήηεζε γηα κηα εηδηθφηεηα) θαη ε ειεχζεξε 

δηαπξαγκάηεπζε.  

 Σα πξνζφληα ηνπ εξγαδφκελνπ (ηθαλφηεηεο, ζπνπδέο, απφδνζε, εκπεηξία 

θ.ά.).  

 Ζ θχζε ηεο εξγαζίαο (ν βαζκφο επζχλεο ή επηθηλδπλφηεηαο). 

 Ζ ζεκαζία ηεο ζέζεο γηα ηελ νξγάλσζε (αμηνιφγεζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο) 

θ.ά.  

 Οη δπλαηφηεηεο ηεο νξγάλσζε (νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, απφδνζε θ.ά.).  

 Ζ θξαηηθή παξέκβαζε (θαζνξηζκφο θαηψηεξσλ επίπεδσλ ακνηβψλ, θνηλσληθά 

επηδφκαηα, εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή θ.ά.).  

 

Άιιεο κνξθέο ακνηβψλ ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη: νη πξφζζεηεο παξνρέο (ακνηβή κε 

παξνρή εηδψλ ή ππεξεζηψλ, επηδφκαηα , ππεξσξηαθέο ακνηβέο, bonus, καθξνρξφληα 
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θίλεηξα, ζπκκεηνρή ζηα θέξδε) θαη νη εζηθέο ακνηβέο (αλαγλψξηζε, έπαηλνο, 

επαξέζθεηα θ.ά.).  Γχν είλαη νη βαζηθνί ζηφρνη κηαο δίθαηεο πνιηηηθήο ακνηβψλ: 

 

1. Ακνηβή πνπ ζεσξείηαη δίθαηε θαη απφ ηνλ εξγαδφκελν θαη απφ ηνλ εξγνδφηε. 

2. Ακνηβή πνπ ππνθηλεί ηνλ εξγαδφκελν λα εξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά γηα ηελ 

αληακνηβή πνπ παίξλεη. 

 

Γεδνκέλνπ φηη νη ηξφπνη ππνθίλεζεο ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ εξγαδνκέλσλ 

δηαθέξνπλ, ζπλίζηαηαη ηα ζπζηήκαηα ακνηβψλ λα είλαη δηαθνξεηηθά θαη 

πξνζαξκνζκέλα ζηελ νκάδα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απηά απεπζχλνληαη. Οη πάζεο 

θχζεσο αληακνηβέο πνπ παίξλεη ν εξγαδφκελνο είλαη ην αληάιιαγκα γηα ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπ, ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη, ην ζπγθεθξηκέλν έξγν πνπ 

πξνζθέξεη θαη ην ρξφλν πνπ δηαζέηεη. Ζ πξνζπκία κε ηελ νπνία ζα ζπκβάιεη έλαο 

εξγαδφκελνο ζηελ ζπλνιηθή πξνζπάζεηα εμαξηάηαη απφ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν απηφο 

πηζηεχεη φηη ε πξνζπάζεηα ηνπ ζα αληακεηθζεί φπσο αμίδεη. 

 

Γεληθά έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθφ, ζαθέο, γεληθά 

απνδεθηφ, απιφ θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο. Ζ αμηνιφγεζε 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο ακνηβέο, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθέο ή κε 

ρξεκαηηθέο, αηνκηθέο ή νκαδηθέο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη σο παξαθίλεζε, αληακνηβή, 

ππεπζπλφηεηα θαη δέζκεπζε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. Θεσξείηαη ζθφπηκν ν 

εξγαδφκελνο λα πιεξνθνξείηαη  ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνινγήζεσο ηεο απνδνηηθήο 

ηνπ ζπκπεξηθνξάο γηαηί κε ηνλ ηξφπν απηφ ζε πεξίπησζε ζεηηθήο θξίζεο ππνθηλείηαη 

λα δηαηεξήζεη ή λα βειηηψζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηα απνηειέζκαηα πνπ πέηπρε, ελψ 

ζε πεξίπησζε αξλεηηθήο θξίζεο πξνζπαζεί λα βξεη ηηο αηηίεο ηεο απνηπρίαο θαη λα ηηο 

εμαιείςεη (Υπηήξεο, Λ., 2001). 

 

πλνςίδνληαο, ην ηκήκα Client Service ζα ακείβεηαη κε bonus 2% αλάινγα κε ην 

χςνο ησλ πσιήζεσλ θαη ηηο ζπκθσλίεο πνπ θιείλεη κε ηνπο πειάηεο. ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα 7.1.Β εκθαλίδεηαη ε ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηκήκα θαη θαηά εηδηθφηεηα 

θαζψο θαη ην θφζηνο ζε κεληαία θαη ζε εηήζηα βάζε. ηηο κεληαίεο ακνηβέο 

πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, ηα επηδφκαηα θαη ηα δψξα. 
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ΠΗΝΑΚΑ 7.1.Β ΚΟΣΟ ΜΗΘΟΓΟΗΑ 

Σκήκαηα Δηδηθόηεηεο 

απαζρνινύκελσλ 

Άηνκα Μηζζφο Μήλεο Δηήζηνο 
κηζζφο 

 Γεληθφο Γηεπζπληήο 1 4.200 14 58.800 

 Γξακκαηεία 1 1.400 14 19.600 

 Γηεπζπληήο 

Πσιήζεσλ 

Marketing& ηκήκαηνο 

Client Service 

1 3.500 14 49.000 

1 Client Service     

 Τπάιιεινη ηκήκαηνο 2 1.400 14 39.200 

1 Creative     

 Web designer 2 1.700 14 47.600 

 Web developer 1 1.700 14 23.800 

1 Media Planning     

 Σκήκα Media 

Planning 

1 1.400 14 19.600 

 Λνηπέο 

ππεξεζίεο/ππνζηήξημε 

2 1.120 14 31.360 

 χλνιν 11   280.960 

 

 

ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο θφζηνπο πξνζσπηθνχ γηα ηα 

πξψηα πέληε έηε ιεηηνπξγίαο ηεο Γηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο « SMART CHOICE AE». 

 

ΠΗΝΑΚΑ 7.1.Γ ΚΟΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΝΑ ΔΣΟ 

1Ο Έηνο 2ν Έηνο 3ν Έηνο 4ν Έηνο 5ν Έηνο 

280.960 289.400 298.070 307.010 316.220 
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7.2 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

Οη πξνζιήςεηο θαη ε επηινγή ηθαλψλ εξγαδνκέλσλ δελ εγγπάηαη απηφκαηα ηελ 

απνδνηηθφηεηά ηνπο, αθφκα θαη αλ είλαη θηλεηνπνηεκέλνη. Ο ξφινο ηεο αλάπηπμεο 

Αλζξσπίλνπ  Γπλακηθνχ είλαη λα πξνζαλαηνιίζεη ηνπο ππαιιήινπο, λα ηνπο 

πξνζθέξεη λέεο δεμηφηεηεο θαη λα αλαπηχμεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο θαζψο θαη ηα 

ηαιέληα ηνπο κε απψηεξν ζθνπφ λα εληζρχζεη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη λα 

ζρεδηάζεη θαη λα αλαπηχμεη ηελ θαξηέξα ηνπο, ηθαλνπνηψληαο ηφζν ηνπο ζηφρνπο ηεο 

εηαηξείαο φζν θαη ησλ ηδίσλ. 

Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, ν αληαγσληζκφο, ε ζπλερήο κεηαβνιή ησλ 

ζπλζεθψλ, ε ζπλερήο αχμεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ε 

κεηαβνιή ησλ κεζφδσλ, κε ηηο νπνίεο αληηκεησπίδνληαη ηα πξνβιήκαηα κέζα ζε κηα 

επηρείξεζε, θαζηζηνχλ αλαγθαία γηα ηελ επηρείξεζε ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε απηή θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηελ επηκφξθσζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ 

ζηειερψλ ηεο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζέινπκε ζηειέρε θαηαξηηζκέλα, θαη ηα ίδηα ηα 

ζηειέρε ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο, ε εθπαίδεπζε είλαη έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο επηηπρίαο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Ο ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο δεκηνπξγεί εμίζνπ απαηηήζεηο νξγάλσζεο γηα ην ηκήκα 

δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ζ χπαξμε εξγαιείσλ δηαρείξηζεο θαη ζε απηφλ ην 

ρψξν βνεζά ζεκαληηθά. Λαλζαζκέλα πηζηεχεηαη απφ θάπνηνπο φηη κφλν νη κεγάιεο 

εηαηξείεο νθείινπλ λα ελδηαθέξνληαη θαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο. Αληίζεηα, ζηηο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο, φπσο θαη ζηελ 

πεξίπησζή καο φπνπ ε θάζε νληφηεηα αλαιακβάλεη πνιιαπιέο αξκνδηφηεηεο, ε 

εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε θξίλνληαη απνιχησο απαξαίηεηεο. 

Δίλαη απαξαίηεην γηα ηνλ εξγαδφκελν ζε κία επηρείξεζε λα έρεη ζθαηξηθή αληίιεςε 

ησλ πξαγκάησλ, λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζεη έλα εξγαζηαθφ πξφβιεκα κε 

ζαθήλεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα, λα βειηηψλεη ζπλερψο ηηο γλψζεηο ηνπ θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζεηηθά ζηε ζπλερή θαη ξαγδαία αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

ηερλνινγίαο. Ζ εθπαίδεπζε ιεηηνπξγεί σο αγσγφο ζε φια ηα αλσηέξσ πξνβιήκαηα 

γηα ηνλ εξγαδφκελν, ηνπ δίλεη εξγαιεία θαη ηνλ βνεζά λα αιιάμεη ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ, “ηνλ ζπλεηδεηνπνηεί” θαη ηνπ θαιιηεξγεί ζπλαηζζήκαηα αζθάιεηαο (Υπηήξεο, Λ., 

2001). 
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Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη δεδνκέλε. Αθφκα θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ γλσξίδνπλ άξηζηε ρξήζε ππνινγηζηή γηα ηελ εθηέιεζε δηαδηθηπαθψλ 

ιεηηνπξγηψλ (πξφζβαζε ζην Internet, δηαρείξηζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, θ.ιπ.), 

έλα ζεκηλάξην πάλσ ζηα λέα εξγαιεία θαη ηξφπνπο πσιήζεσλ, επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

πειάηεο θαη δηθηπαθήο ππνζηήξημεο ελδείθλπηαη γηα ηε ζσζηή ηνπο θαηάξηηζε. Δπίζεο  

ην ηκήκα Client Service ην νπνίν έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ πειάηε θαη είλαη ππεχζπλν 

γηα ηελ ζπλερή ελεκέξσζή ηνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο,  ζα 

πεξλά θαη απφ εμεηδηθεπκέλα ηεζη πξνζσπηθφηεηαο κε ηα νπνία ζα πηζηνπνηείηαη ε  

θαηαιιειφηεηα ηνπ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο θαζψο θαη ε  δηάζεζή ηνπ λα 

αζπαζζεί ηηο αμίεο, ηνπο θαλνληζκνχο, ηηο πνιηηηθέο θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο εηαηξείαο. 

Ζ εηαηξεία ζα δηνξγαλψλεη ζεκηλάξηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ηκήκαηνο Client Service 

2 θνξέο ην ρξφλν, ε παξαθνινχζεζε ζα είλαη ππνρξεσηηθή ρσξίο λα επηβαξχλεηαη 

νηθνλνκηθά ν εξγαδφκελνο. Σα έμνδα εθπαίδεπζεο ζα αγγίδνπλ ηα 3.000 €  εηεζίσο 

γηα ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, 3.090 € γηα ην δεχηεξν θαη γηα ηα 

ππφινηπα έηε, 3.180 €, 3.280 € θαη 3.380 € αληίζηνηρα. Δπίζεο ε εηαηξία πνπ ζα 

θαηαζθεπάζεη ην ινγηζκηθφ ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα δεζκεπηεί θαη γηα ηελ 

εθπαίδεπζε απηή, θαη κάιηζηα ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη ηαθηηθέο επαλεθπαηδεχζεηο 

φηαλ αλαβαζκίδεηαη ην ινγηζκηθφ ή πξνζηίζεληαη λέεο δπλαηφηεηεο. 

Ο εθπαηδεπκέλνο εξγαδφκελνο απνδίδεη θαιχηεξα θαη εθηειεί ηηο δηαδηθαζίεο 

απνδνηηθφηεξα. Δίλαη γλσζηφ πσο φηαλ γίλεηαη ρξήζε κηαο εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ 

ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη εθηέιεζεο κηαο δηαδηθαζίαο. Σν κεγάιν πιήζνο ησλ 

ηξφπσλ νθείιεηαη ζηηο δηάθνξεο επηινγέο ηνπ ρξήζηε, φπσο ρξήζε ησλ κελνχ, ησλ 

ζπληνκεχζεσλ πιεθηξνινγίνπ, ή ησλ εηθνληδίσλ ζηηο γξακκέο εξγαιείσλ. Ζ 

αλαθάιπςε ηνπ ζσζηνχ ηξφπνπ ρξήζεο γηα θάζε πεξίπησζε δε ζα πξέπεη λα γίλεη 

απφ ην ρξήζηε «κε ηελ πείξα». Ζ εθπαίδεπζε ζα παίμεη θαη εδψ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηε ζσζηή ρξήζε ησλ πξνγξακκάησλ. 

Οη δηαδηθαζίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επηρείξεζε απνηεινχλ ζπλήζσο 

ππνζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ππνζηεξίδεη έλα εκπνξηθφ παθέην. Ζ εθπαίδεπζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εηαηξεία θαηαζθεπήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα δείμεη ζηνπο 

εκπιεθφκελνπο πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ ηηο επηινγέο πνπ ζα πξέπεη λα θάλνπλ ζε 

θάζε πεξίπησζε. Δπίζεο, κε ηε βνήζεηα εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

ζεκηλαξίσλ πνπ (γηα λα ζπκθέξνπλ νηθνλνκηθά) δηνξγαλψλνληαη αθνχ δηαγλσζζνχλ 

ζαθψο νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ε εηαηξεία κπνξεί λα βειηηψζεη ηηο δεμηφηεηεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο, λα ηνπο ελεκεξψζεη ζε λέα ζέκαηα, φπσο π.ρ. λέεο ηερλνινγίεο, 

λα ηνπο θάλεη λα ληψζνπλ πην ζίγνπξνη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, λα ηνπο θηλεηνπνηήζεη, λα 

ηνπο θαηαζηήζεη πην «αλνηρηνχο» απέλαληη ζε άιιεο θνπιηνχξεο, λα ηνπο ελζαξξχλεη 
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λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα επηθνηλσλνχλ θαη πνιιά άιια, ελψ κε ηε δηαρείξηζε ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο ηνπο, κπνξεί λα είλαη πην ζίγνπξε γηα ηελ αθνζίσζε θαη ηε 

ζπγθξάηεζε ηνπο ζηελ εηαηξεία. 

 Δθηφο απφ ηηο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο θαη παξαθίλεζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη ε 

εηαηξεία γηα ηελ θαιχηεξε απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο, νη εξγαδφκελνη έρνπλ θαη 

δηθαηψκαηα.  ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη κνξθέο 

παξνρψλ πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ πξνζσπηθέο, νηθνγελεηαθέο θαη 

θνηλσληθέο αλάγθεο ηνπο, θαζψο επίζεο θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο 

π.ρ. ε θαλνληθή άδεηα, άδεηα θπήζεσο, γνληθή άδεηα, αλαξξσηηθή άδεηα θ.ά.. Δπίζεο 

ζα ππάξρεη ειεπζεξία έθθξαζεο, ζπλδηθαιηζηηθή ειεπζεξία θαη ην δηθαίσκα απεξγίαο 

(Υπηήξεο, Λ., 2001).  

Πέξα απφ δηθαηψκαηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ έρεη θαη ππνρξεψζεηο απέλαληη ζηελ 

εηαηξεία. ηηο ππνρξεψζεηο πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

θαη ηε δξάζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο νξγάλσζεο, ηφζν εληφο απηήο, φζν θαη πξνο ηνπο 

πνιίηεο, π.ρ. λνκηκφηεηα ελεξγεηψλ, ερεκχζεηα, ζπκπεξηθνξά, σξάξην εξγαζίαο, 

πεηζαξρηθή δηαδηθαζία, θψδηθαο δενληνινγίαο, θψδηθαο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

ιχζε εξγαζηαθήο ζρέζεο. Μέζσ ησλ ξπζκίζεσλ απηψλ εμαζθαιίδνληαη ηφζν ε 

επηρείξεζε απφ (ηπρφλ) παξεθθιίζεηο ζηα πξφηππα εξγαζίαο, φζν θαη νη εξγαδφκελνη 

απφ (ηπρφλ) θαηαρξήζεηο ηεο εξγνδνζίαο.  

 

Σέινο, ε εηαηξεία ζα θξνληίζεη γηα ηελ αζθάιεηα θαη Τγηεηλή ζηνπο εξγαζηαθνχο 

ρψξνπο επηδηψθνληαο ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπ 

εξγαδφκελνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, π.ρ. κνληκφηεηα, αζθάιηζε, 

κέηξα πγηεηλήο θ.ά. Δπίζεο απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, ζηε 

κείσζε ησλ αληηθηλήηξσλ θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ αξλεηηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

επηδξνχλ ζηελ πγεία ή ηελ απφδνζε ηνπ ππαιιήινπ, ιφγσ ηεο θχζεο ηεο εξγαζίαο ή 

ηνπ ρψξνπ άζθεζεο ηεο εξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 

ΣΟΠΟΘΔΗΑ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΗ ΟΗΚΟΠΔΓΟ 

 

8.1 ΣΟΠΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Ζ θπζηνγλσκία ηεο πφιεο είλαη ε ηαπηφηεηα ηεο πφιεο. Δκθαλίδεηαη πέξα ησλ 

θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ην «ιφγν» θαη ην «κχζν», σο έθθξαζε 

ηεο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο ησλ πνιηηψλ, δειαδή ηνλ πνιηηηζκφ. Γηακνξθψλεηαη απφ 

κία πνηθηιία ζηνηρείσλ φπσο: θπζηθφ αλάγιπθν, θπζηθφ ζηνηρείν, θιίκα-Ζιηνθάλεηα, 

πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά, ιφγνο-κχζνο, Πνιηηηθφ-Κνηλσληθφ-Οηθνλνκηθφ ζχζηεκα, 

ζεζκηθφ πιαίζην θαη Αλζξψπηλε αιπζίδα..  

Με έθηαζε πεξίπνπ 35,4 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα, ν Γήκνο Λαπξεσηηθήο αλαινγεί 

πεξίπνπ ζην 1% ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο. Δθηείλεηαη ζε κήθνο 15ρικ δίπια ζηε ζάιαζζα, 

απέρεη πεξίπνπ 50 ρικ απφ ην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζην 

αεξνδξφκην «Διεπζέξηνο Βεληδέινο». Σν κεγάιν κήθνο ησλ αθηψλ ηνπ απνηειεί 

ζεκαληηθφ θπζηθφ πφξν, ην ίδην θαη ν Δζληθφο Γξπκφο ηνπ νπλίνπ. Ζ πεξηνρή ηνπ 

Λαπξίνπ ραξαθηεξίδεηαη σο κάιινλ αλεκφπιεθηε πεξηνρή, είλαη θπξίσο γλσζηή γηα 

ηελ γιπθχηεηα ηνπ ρεηκψλα. Ζ καθξά ειηνθάλεηα, ε ζπαληφηεηα ηνπ ρηνληνχ θαη ησλ 

παγεηψλ θαη ε γιπθηά ζεξκνθξαζία θαζηζηνχλ ηηο πεξηνρέο ηνπ λνκνχ πνιχ επλντθέο 

απφ θιηκαηνινγηθή άπνςε. Ζ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο Λαπξεσηηθήο έρεη σο θχξηα 

αλαθνξά ηελ εμφξπμε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ πνπ ππήξρε ζηελ 

πεξηνρή. πνπδαία αξραηνινγηθά επξήκαηα ηεο αξραίαο επνρήο βξίζθνληαη ζην 

αξραηνινγηθφ κνπζείν Λαπξίνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πιαηεία ηεο πφιεο. Σν Λαχξην 

ζηα πνιιά ρξφληα ηεο ηζηνξίαο ηνπ είλαη απφ ηελ θχζε ηεο έλα κλεκείν ηεο άλζηζεο 

ηεο βηνκεραληθήο επνρήο ηεο Διιάδαο (Καηξακπάζαο θαη Γεξκάηεο 2007). 

 

Αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά 

Ζ αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά ηεο Λαπξεσηηθήο επεξεάζηεθε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ 

απφ ηνπο Γάιινπο νη νπνίνη ήξζαλ θαη ζρεδίαζαλ ην Νεφηεξν Λαχξην ζηα κέζα ηνπ 
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19νπ αηψλα. ε νιφθιεξεο πεξηνρέο ηεο πφιεο ηα θηίξηα είλαη λενθιαζηθά. Σν 

Γεκαξρείν ήηαλ ην πξψην θηίξην πνπ θαηαζθεπάζηεθε ην 1864, λενθιαζηθφ θηίξην 

ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ Λαπξίνπ. Αξρηθά, ζηέγαδε ην γξαθείν θαη ηελ θαηνηθία ηεο 

Γηεχζπλζεο ηεο ηηαινγαιιηθήο εηαηξείαο ¨Serpieri – Roux Fraissinet C.E.¨,  δείγκα 

λενθιαζηθήο αξρηηεθηνληθήο ηνπ Λαπξίνπ.  Σν θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα ηεο αγνξάο ηνπ 

Λαπξίνπ, γλσζηφ σο «Φαξάδηθα», θαηαζθεπάζηεθε ην 1885. Δίλαη θηηζκέλν ζε 

ζρήκα Π θαη εμσηεξηθά έρεη δηαδνρηθέο ηνμνζηνηρίεο ελψ εζσηεξηθά δίλεη ηελ 

εληχπσζε ηνπ αίζξηνπ. ηελ Αγνξά νη πνιίηεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα αζρνιεζνχλ 

κε ηηο εκπνξηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο. ηελ βφξεηα πιεπξά ηνπ ιηκαληνχ βξίζθεηαη ε 

Γαιιηθή ζθάια ε νπνία θαηαζθεπάζηεθε απφ ηε Γαιιηθή εηαηξεία ην 1888 κε ζθνπφ 

ηε θφξησζε ησλ πξντφλησλ κεηάιινπ ηεο εηαηξείαο ηα νπνία θπξίσο κεηαθέξνληαλ 

ζηε Γαιιία. Ο Κνξδέιιναο, αλαθέξεη φηη 120 θαξάβηα θάζε ρξφλν έθηαλαλ ζηε 

ζθάια. ήκεξα ε ζθάια ζθνπξηαζκέλε απνηειεί ζχκβνιν ηεο ηζηνξηθήο δηαδξνκήο 

ηεο πφιεο. ηελ βφξεηα πιεπξά ηνπ ιηκαληνχ είλαη ν Αηηηθφο ζηδεξφδξνκνο ν νπνίνο 

εγθαηληάζηεθε ην 1885 θαη ιεηηνχξγεζε έσο ην 1957. Σέινο ην ιηκάλη ηνπ Λαπξίνπ 

ππήξμε ζεκαληηθφ ιηκάλη απφ ηελ αξραηφηεηα εμαηηίαο ηεο ζηξαηεγηθήο γεσγξαθηθήο 

ηνπ ζέζεο. ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, ην ιηκάλη ησλ 

Δξγαζηεξίσλ φπσο νλνκαδφηαλ δέρνληαλ κεγάια αηκφπινηα πνπ ηαμίδεπαλ ζε 

νιφθιεξε ηελ Δπξψπε (ηεθαλφπνπινο Φ., 1976).  

Ζ δσή θαη ε ηζηνξία ηεο πεξηνρήο ζηελ αξραηφηεηα ήηαλ απφιπηα ζπλπθαζκέλε κε 

ηελ πνξεία ηεο Αζήλαο, αθνχ, φπσο ήηαλ θπζηθφ, ε πεξηνρή αλήθε ζηελ «ρψξα» ηεο 

κνλαδηθήο πφιεο-θξάηνπο ηεο Αηηηθήο. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηνρήο είλαη ε 

γεσινγηθή δνκή ηνπ ππεδάθνπο ηεο, ην νπνίν είλαη εμαηξεηηθά πινχζην ζε πνιιψλ 

εηδψλ κεηαιιεχκαηα θαη νξπθηά. Σα κεηαιιεία ηνπ Λαπξίνπ άξρηζαλ λα απνηεινχλ 

απνθαζηζηηθφ θαη αλαληηθαηάζηαην ξπζκηζηή ηεο εμέιημεο ηεο αζελατθήο πνιηηείαο 

απφ ην 6ν π.ρ. αηψλα. Απφ ηηο αξρέο ήδε ηνπ αηψλα απηνχ ε Αζήλα ρξεζηκνπνηψληαο 

ηνλ άξγπξν ηεο Λαπξεσηηθήο άξρηζε λα θφβεη ην δηθφ ηεο λφκηζκα, ηηο πεξίθεκεο 

¨αζελατθέο γιαχθεο¨(ηεθαλφπνπινο Φ., 1976). 

 

8.2 ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΛΑΤΡΔΧΣΗΚΖ 

Ο Γήκνο Λαπξεσηηθήο έρεη έθηαζε 35.400 ηεηξ. Υηιηφκεηξα θαη πιεζπζκφ 10.000 

θαηνίθνπο. Δθηείλεηαη ζε κήθνο 15 ρηιηνκέηξσλ δίπια ζηε ζάιαζζα, απέρεη πεξίπνπ 

60 ρηιηφκεηξα απφ ην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη 25 ρηιηφκεηξα πεξίπνπ απφ ην λέν 

αεξνδξφκην ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ. Σα γεσθπζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
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ζπγθεληξψλεη ην Λαχξην θαζηζηνχλ ζήκεξα ηελ πεξηνρή ζηφρν αλάπηπμεο ζε 

πνιινχο ηνκείο. Δλδεηθηηθά: 

 Ζ απφζηαζε ηνπ Λαπξίνπ απφ ηελ Αζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά είλαη ζρεηηθά κηθξή. 

 Απέρεη κφιηο 25ρικ απφ ην λέν δηεζλέο αεξνδξφκην «Δι. Βεληδέινο». 

 Αμηφινγνο αξραηνινγηθφο ηνπξηζκφο ν λαφο ηνπ Πνζεηδψλα ζην νχλην, είλαη 

ν δεχηεξνο ζε ζεκαζία πφινο πξνζέιθπζεο επηζθεπηψλ ζηελ Αηηηθή κεηά 

ηελ Αθξφπνιε.  ν Δζληθφο Γξπκφο ηνπ νπλίνπ κε ηα άπεηξα κνλνπάηηα ηνπ 

θαη ηηο πνιπάξηζκεο παιηέο ζηνέο εμφξπμεο κεηαιιεπκάησλ πξνζθέξεηαη γηα 

πεξηήγεζε, εθπαίδεπζε, κάζεζε θαη αλαςπρή. 

 Σα σθεαλνγξαθηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο, ην θιίκα θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο 

ηεο είλαη ηδαληθά. 

 Ξελνδνρεηαθφο ηνπξηζκφο. Έληνλν ελδηαθέξνλ εθδειψλεηαη απφ μέλνπο 

επελδπηέο (Άξαβεο θαη Βξεηαλνί επηρεηξεκαηίεο) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

δηαθνπψλ αιιά θαη επηρεηξεκαηηθψλ θηλήζεσλ. 

 Σνπξηζκφο ζθαθψλ αλαςπρήο. ε απφζηαζε 3 ρικ λφηηα ηνπ Λαπξίνπ 

ππάξρεη ζχγρξνλε καξίλα ειιηκεληζκνχ θαη ππνζηήξημεο ζθαθψλ αλαςπρήο 

κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο. 

 ην Λαχξην είλαη ζπγθεληξσκέλν ην 7,5 % ηεο παγθφζκηαο πνηθηιίαο 

νξπθηψλ. 

 ην θεληξηθφ θαη βφξεην ηκήκα ηεο πφιεο πξνβιέπεηαη πεξηνρή θαηνηθίαο θαη 

ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ παξαιηαθή δψλε. 

 ην βφξεην άθξν ηνπ θεληξηθνχ ηκήκαηνο έρεη ήδε νξγαλσζεί ην Σερλνινγηθφ 

Πνιηηηζηηθφ Πάξθν Λαπξίνπ. 

 ηελ παξαιηαθή πεξηνρή πξνβιέπεηαη δψλε ιηκέλα κε ηηο αληίζηνηρεο 

εγθαηαζηάζεηο. 

Ζ δεκηνπξγία Σερλνινγηθνχ-Πνιηηηζηηθνχ Πάξθνπ Λαπξίνπ θαη ην ΒΗΟΠΑ θαη ΒΗΠΑ 

Λαπξίνπ, ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε αξηζκνχ ζέζεσλ εξγαζίαο, έηζη ψζηε λα δηαηεξήζεη 

ηελ θνηλσληθή ηεο ζπλνρή ε πφιε θαη λα αληηκεησπίζεη θαηά ην δπλαηφλ ην πξφβιεκα 

ηεο αλεξγίαο. ε απηή ηελ πξνζπάζεηα ζα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ε νξγάλσζε ηεο 

ιηκεληθήο δψλεο ηνπ Λαπξίνπ θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα απνηειέζεη έλα ζχγρξνλν 

ιηκάλη πνπ ζα ππνζηεξίδεηαη απφ αληίζηνηρεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ ηαμηδησηψλ (ηεθαλφπνπινο Φ., 1976).  

Μφληκνο πιεζπζκφο 

 Ο πιεζπζκφο ειηθίαο 19 εηψλ θαη άλσ ηεο πφιεο ηνπ Λαπξίνπ εθηηκάηαη 

πεξίπνπ ζηηο 6.000. 
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 Ο κεγαιχηεξνο νηθηζκφο ηνπ Γήκνπ είλαη ην Λαχξην, κε πνζνζηφ πεξίπνπ 

85% ηνπ πιεζπζκνχ. 

 Τπνινγίδεηαη ζε 10.000 πεξίπνπ θαηνίθνπο. 

 Ο επνρηαθφο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Λαπξεσηηθήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

παξαζεξηζηηθή θαηνηθία είλαη ηεο ηάμεο ησλ 5.000 θαη έρεη αλαπηπρζεί κεηαμχ 

Λαπξίνπ θαη νπλίνπ θαη ζηα Λεγξαηλά. 

  

8.3 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ- ΤΠΟΓΟΜΔ ΠΔΡΗΟΥΖ 

Σν νηθφπεδν είλαη θνληά ζην ιηκάλη ηνπ Λαπξίνπ, αμίαο 800.000 επξψ θαη εθηάζεσο 

500 m2. Έρεη πξφζνςε 20m κε ζέα ην ιηκάλη. Ζ επξχηεξε πεξηνρή δηαζέηεη πιεζψξα 

παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ κε πνιιά λενθιαζηθά θηίξηα. Ζ απφζηαζε απφ ηελ Αζήλα 

θαη ηνλ Πεηξαηά είλαη ζρεηηθά κηθξή. Σν λέν αεξνδξφκην είλαη ζε πνιχ θνληηλή 

απφζηαζε απφ ην ιηκάλη Λαπξίνπ θαη ε πξφζβαζε εμαηξεηηθά εχθνιε κε ηελ βνήζεηα 

ηεο Αηηηθήο Οδνχ. Ζ πεξηνρή είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε, δηαζέηεη ηξάπεδεο, 

εζηηαηφξηα, μελνδνρεία, θαθεηέξηεο, κπαξ, πάξθν, κνπζεία, ην αξραίν ζέαηξν ηνπ 

Θνξηθνχ, ιηκάλη, αγνξά, αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά θαη κνλνπάηηα γηα ηνπξηζκφ 

αλαςπρήο.  

ζνλ αθνξά ην νδηθφ δίθηπν ε πξνζπέιαζε ζηελ πεξηνρή γίλεηαη κε ηξείο ηξφπνπο: 

 Οδηθά απφ φιε ηελ Αζήλα θαη ηηο επξχηεξεο πεξηνρέο κε ηελ βνήζεηα ηεο 

Αηηηθήο Οδνχ.  

 Αθηνπιντθά ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ. 

 Αεξνπνξηθψο αθνχ βξίζθεηαη θνληά απφ ην αεξνδξφκην «Διεπζέξηνο 

Βεληδέινο». 

Γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Λαπξίνπ νη πςειφηεξνη θφξηνη πξνο θαη απφ ηελ 

πεξηνρή εκθαλίδνληαη ζηνπ νδηθνχο άμνλεο πνπ δηέξρνληαη ηα Μεζφγεηα (απφ 

Βνξξά). Σν 68% ησλ νρεκάησλ πνπ θηάλεη ζην Λαχξην εμππεξεηείηαη απφ Βνξξά, ην 

27 % απφ Γχζε (απφ Αλάβπζζν κέζσ Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ) θαη ην 5% θαηαιήγεη ζην 

Λαχξην απφ Νφην κέζσ νπλίνπ.  

Ζ δηάλνημε ηνπ δξφκνπ Κεξαηέαο- Λαπξίνπ πνπ έρεη ραξαρζεί εδψ θαη πνιιά ρξφληα 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Αηηηθή Οδφ δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε θαη κάιηζηα ηαρχηεξα 

ηφζν ησλ βνξείσλ πξναζηίσλ ηεο Αζήλαο, φζν θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο 

Μεζφγαηαο Αηηηθήο. 
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8.3.1 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΥΧΡΟ ΣΖ ΠΟΛΖ ΣΟΤ ΛΑΤΡΗΟΤ 

ηα βφξεηα ηεο πφιεο θαη ζε θνληηλή απφζηαζε βξίζθεηαη ε πεξηνρή ησλ Μεζνγείσλ, 

πεξηνρή ξαγδαία αλαπηπζζφκελε, θαζψο θαη ην αεξνδξφκην ησλ Αζελψλ. Σν Λαχξην 

έρεη εληαρζεί ζηελ πεξηνρή άκεζεο επηξξνήο ηνπ αεξνδξνκίνπ. Αλαηνιηθά θαη ζε 

πνιχ κηθξή απφζηαζε βξίζθνληαη ηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ, απηή ε δπλαηφηεηα ηεο 

γξήγνξεο ζχλδεζεο ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο κε ηελ λεζησηηθή κπνξεί λα είλαη ην 

θαζνξηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πφιεο ζην δξφκν γηα ηελ αλάπηπμή ηεο. Νφηηα ηεο 

πφιεο βξίζθεηαη ε πεξηνρή ηνπ νπλίνπ κε ηηο πνιιέο παξαιίεο θαζψο θαη φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο παξαζεξηζηηθήο θαη δεχηεξεο θαηνηθίαο φπνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηελ πφιε λα αλαπηπρζεί ηνπξηζηηθά. Γπηηθά βξίζθεηαη ν νξεηλφο φγθνο 

πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ πφιε ηνπ Λαπξίνπ θαη ηελ πεξηνρή ηεο αξσλίδαο 

(Καηξακπάζαο θαη Γεξκάηεο 2007).  

Ζ γεσγξαθηθή πεξηνρή εληφο ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε πφιε πξνζθέξεη εμαηξεηηθέο 

δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο αξθεί λα δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο θαζψο θαη νη 

ππνδνκέο έηζη ψζηε ην Λαχξην λα γίλεη παξάδεηγκα βηψζηκεο αλάπηπμεο κέζσ ηεο 

βειηίσζεο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

παξαγφλησλ πνπ ηελ ζπγθξνηνχλ. Ζ πνιχ κηθξή απφζηαζε απφ ην αεξνδξφκην θαη 

ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ε πεξηνρή παξαζεξηζκνχ κε αξθεηέο πνηνηηθέο ηνπξηζηηθέο 

κνλάδεο θαη ν θπζηθφο πινχηνο ηεο ζηα δπηηθά ηεο πφιεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

ιφγνη γηα ηελ αλάπηπμή ηεο. 

Κπξίαξρνο θιάδνο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Λαπξίνπ είλαη ε κεηαπνίεζε (βαζηθή 

κεηαιινπξγία, θισζηνυθαληνπξγία, παξαγσγή ηειηθψλ πξντφλησλ απφ κέηαιιν ζηε 

ρεκηθή βηνκεραλία) πνπ αληηζηνηρεί ζε 37,5% ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ θαη 

ε παξαγσγή ειεθηξηζκνχ. Ζ κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαίλεηαη λα εληζρχεηαη κε 

ηελ πξνψζεζε ηεο ίδξπζεο επέθηαζεο, εθζπγρξνληζκνχ θαη κεηεγθαηάζηαζεο 

βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ κνλάδσλ κέζεο θαη ρακειήο φριεζεο ζην ΒΗΟΠΑ ηνπ 

Λαπξίνπ. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε νδεγεί θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Σερλνινγηθνχ 

Δξεπλεηηθνχ  θαη Πνιηηηζηηθνχ Πάξθνπ ζην Λαχξην. Σέινο, απμεκέλε εκθαλίδεηαη ε 

ζεκαζία ησλ ινηπψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηνπ θιάδνπ εκπνξίνπ-εζηηαηνξίσλ-

μελνδνρείσλ (ηεθαλφπνπινο Φ., 1976). 
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8.4 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ 

 

Ζ ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη πεηχρεη πςεινχο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο. Σν δεηνχκελν είλαη λα δηαηεξεζνχλ θαη λα απμεζνχλ ρσξίο φκσο λα 

δηαηαξαρζεί ν θνηλσληθφο ηζηφο θαη ρσξίο λα ππνβαζκηζηεί ην πεξηβάιινλ. ε 

πεξίπησζε πνπ δελ ιεθζνχλ ππφςε νη δχν απηέο ζπληζηψζεο πνιχ ζχληνκα ζα 

νδεγήζνπλ ζε ζπγθξνχζεηο θαη ζα απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ παξάγνληα 

επηβξάδπλζεο ηεο νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. 

 

ηελ πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηεο ζεκεξηλήο Διιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

δηαπηζηψλεηαη φηη ηφζν ζην θνηλσληθφ φζν θαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ δέρνληαη 

πηέζεηο νη φπνηεο πξνέξρνληαη απφ ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαη ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηνπο νηθνλνκηθνχο αιιά θαη ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη γηα λα πξνζηαηεχζνπκε ην πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε 

νπνηαδήπνηε αλζξσπνγελή δξαζηεξηφηεηα. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηψλ θαη επηζηεκνληθψλ 

επηηεπγκάησλ κε ηξφπν ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ ελαιιαθηηθέο πνιηηηθέο πξνηάζεηο, νη 

νπνίεο ζα δηαζθαιίδνπλ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, απνηειεζκαηηθφηεηα, 

θνηλσληθή ζπλνρή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε θπζηθψλ πφξσλ. 

 

Ο νξηζκφο πνπ δηαηχπσζαλ απφ θνηλνχ νη νξγαληζκνχ IUCN, UNEP θαη WWF θαηά 

ηνπο νπνίνπο, βηψζηκε αλάπηπμε  είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ 

αλζξψπνπ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο θέξνπζαο δπλακηθφηεηαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ, 

πνπ ζηεξίδνπλ ηελ επηβίσζε ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ πιαλήηε. χκθσλα κε απηφ ηνλ 

νξηζκφ ε αλάπηπμε ή ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ αλζξψπνπ δελ ζα πξέπεη 

λα ππεξβαίλεη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ην πεξηβάιινλ. Ζ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ε πξφιεςε θαη ε κείσζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ε 

πξνψζεζε πξνηχπσλ θαηαλάισζεο θαη παξαγσγήο θαζψο θαη ε θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε θαη ζπλνρή  είλαη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιάβεη ζνβαξά ππφςε κηα 

εηαηξεία πνπ ζέιεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή επεκεξία 

ηεο ρψξαο. 

  

Ο Γήκνο Λαπξεσηηθήο παίδεη έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πινπνίεζε ησλ αξρψλ 

ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Απηφο ν ηζρπξηζκφο κπνξεί λα ζεκειησζεί ζε κηα ζεηξά απφ 

αηηίεο, φπσο: 
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 Αληηπξνζσπεχεη ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

 Δπεξεάδεη κε ηε δξάζε ηνπ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ.  

 Γηαρεηξίδεηαη κεγάια ηκήκαηα ηνπ δνκεκέλνπ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Μπνξεί λα ηνπο επεξεάζεη κέζσ ελεκεξσηηθψλ εθζηξαηεηψλ, παξνρή 

ζπκβνχισλ θαη κέζα απφ ρεηξνπηαζηά παξαδείγκαηα θαηάιιειεο 

ζπκπεξηθνξάο. 

 

Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο θαη δεδνκέλνπ φηη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ησλ θπζηθψλ πφξσλ εμαξηάηαη απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαζελφο πνιίηε κηαο 

ρψξαο, ν Γήκνο Λαπξεσηηθήο θαη ε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 

είλαη απηνί πνπ κπνξνχλ λα νξγαλψζνπλ θαη λα ζπληνλίζνπλ δξάζεηο πνπ καο 

θέξλνπλ θνληχηεξα πξνο ηηο αξρέο ηεο βησζηκφηεηαο.   

 

Ζ Γηνίθεζε ηεο Γηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «SMART CHOICE AE», 

ζέινληαο λα πξνζηαηεχζεη ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

φισλ καο δεζκεχεηαη φηη ζα ηεξεί φινπο ηνπο λφκνπο ηεο Πνιηηείαο γηα ην 

πεξηβάιινλ, ζα εθπαηδεχεη ην πξνζσπηθφ ηεο αλαπηχζζνληαο ζπλερψο ηελ 

νηθνινγηθή ηνπ ζπλείδεζε, ζα ηνπο ελζαξξχλεη λα παίξλνπλ κέξνο ζε 

πεξηβαιινληηθνχο νξγαληζκνχο, ζα ππνζηεξίδεη κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο θαη 

ζα κεηαθέξεη ηερλνγλσζία πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο.  

 

Ζ «Πξάζηλε Οηθνλνκία», απνηειεί κία λέα, αλαδπφκελε κνξθή νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Οη θαηαλαισηέο παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαίλεηαη λα αληακείβνπλ 

φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα πξντφληα πνπ ζέβνληαη ην πεξηβάιινλ θαη ηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ είλαη πεξηβαιινληηθά ππεχζπλεο. Ζ  αλαγθαηφηεηα γηα αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο θαη ε βηψζηκε αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ, αλέδεημε ηνλ θξίζηκν ξφιν πνπ 

κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε ζηξνθή ζηελ «πξάζηλε» θαηαλάισζε θαη 

επηρεηξεκαηηθφηεηα.  Οη ζχγρξνλεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ ζπρλά 

ην δίιεκκα ηεο πηνζέηεζεο ηεο θηινζνθίαο ηνπ societal marketing concept (marketing 

κε θνηλσληθά δεδνκέλα).  χκθσλα κε ην societal marketing concept ε επηρείξεζε 

εληνπίδεη ηηο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ησλ πειαηψλ ηεο (target consumers), ηηο 

ηθαλνπνηεί θαιχηεξα απφ ηνλ αληαγσληζκφ θαη ζπκβάιιεη ζηελ δηαηήξεζε ή βειηίσζε 

ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο. Γλσζηφ θαη σο green marketing (πξάζηλν marketing) 

επηδηψθεη ηνλ ζηφρν ηεο κέγηζηεο δπλαηήο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ, πάληα κε 

θέξδνο γηα ηελ επηρείξεζε (meet customer needs profitable), εηζάγνληαο φκσο απηήλ 

ηελ θαηαιπηηθή πξνυπφζεζε, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ εηαηξεία ζα 

πηνζεηήζεη ηελ θηινζνθία ηνπ green marketing γηα λα ζπκβάιιεη ζηελ θνηλσληθή 
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επεκεξία θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αλαγλσξίδνληαο ηελ εηαηξηθή 

πεξηβαιινληηθή επζχλε πνπ ηεο αλαινγεί κε ζνβαξφηεηα θαη πξνζνρή. Σέινο, φζνλ 

αθνξά ην θφζηνο ηεο ελνηθίαζεο επαγγεικαηηθήο ζηέγεο, ε εηαηξεία ζα θαηαβάιεη ην 

πνζφ ησλ 2.000 επξψ ηνλ κήλα, γηα 120 m2 ζηνλ 3ν φξνθν, ζε γσληαθφ θηίξην ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Λαπξίνπ θνληα ζην ιηκάλη, έηνηκν γηα άκεζε ρξήζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 

ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΔΚΣΔΛΔΔΧ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ 

ΥΔΓΗΟΤ 

 

 

 9.1 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

θνπφο ηνπ παξφληνο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ είλαη ε ίδξπζε Γηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Λαπξίνπ. Ζ Δηαηξεία ζα ιεηηνπξγεί 12 κήλεο ηνλ ρξφλν κε ηελ 

επσλπκία «SMART CHOICE ΑΔ». Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζα δνζεί ζηνλ ηερλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ θαη ηελ αγνξά θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ θαζψο αλακέλεηαη λα απνηειέζεη ην 

ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπκε πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ 

πνπ ζα απαζρνιείηαη ζηηο αλάινγεο ζέζεηο εξγαζίαο. Σελ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζα 

αλαιάβεη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο 

Πσιήζεσλ&Marketing. Οη πξναλαθεξφκελνη είλαη θχξηνη κέηνρνη, επαγγεικαηηθά 

ζηειέρε απμεκέλσλ πξνζφλησλ κε πνιπεηή εκπεηξία ζηνλ θιάδν ηεο δηαθήκηζεο θαη 

δηθφ ηνπο πειαηνιφγην, πνπ ήηαλ πξφζπκν λα ηνπο ζηεξίμεη επαγγεικαηηθά 

ππνγξάθνληαο ζπκβφιαηα γηα αγνξά ππεξεζηψλ. 

 

Ζ πεγή απφ ηελ νπνία πξφθεηηαη λα αληιεζεί ην απαηηνχκελν θεθάιαην είλαη ε ίδηα 

ζπκκεηνρή. Ζ ίδηα ζπκκεηνρή πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβάινπλ νη κέηνρνη ζα αλέιζεη ζε 

78.500€.  

 

 

9.2 ΥΡΟΝΗΚΖ ΚΛΗΜΑΚΧΖ ΣΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Λφγσ ησλ ηαρχηαησλ εμειίμεσλ ηνπ ηερλνινγηθνχ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ε πίεζε ρξφλνπ ζηε δεκηνπξγία ηεο εηαηξείαο θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

ζηξαηεγηθήο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. Ζ αλάγθε γηα ηαρχηεηα νδεγεί πνιιέο 

επηρεηξήζεηο λα παξαβιέςνπλ ην βαζηθφ ζηάδην αλάιπζεο, εάλ ε επηρεηξεκαηηθή ηδέα 

αληηζηνηρεί πξάγκαηη ζε κηα αλάγθε ηεο αγνξάο. Ζ κεγάιεο θιίκαθαο θαη εχξνπο 

έξεπλεο αγνξάο απαηηνχλ ζπλήζσο θάπνηνπο κήλεο δηεμαγσγήο, αλάιπζεο θαη 
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κεηαηξνπήο ζε ζρεδηαζκφ κάξθεηηλγθ, ηε ζηηγκή πνπ πνιιέο δηαδηθηπαθέο 

επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο «ζηήλνληαη» ζε 5 ή 6 κήλεο, έηζη ψζηε λα είλαη νη πξσηνπφξνη 

ηεο αγνξάο. Καηά ζπλέπεηα νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε βάζε ηε δηαίζζεζε, ηελ 

εκπεηξία θαη ηηο ππνζέζεηο πνπ θάλεη ν επηρεηξεκαηίαο.  

Ο επηρεηξεκαηίαο νθείιεη ινηπφλ λα βξεη ηε ρξπζή ηνκή κεηαμχ ηεο πίεζεο ρξφλνπ θαη 

κηαο ηνπιάρηζηνλ ζηνηρεηψδνπο έξεπλαο αγνξάο. Δθφζνλ νη «θιαζηθέο» πνζνηηθέο 

έξεπλεο απνδεηθλχνληαη ρξνλνβφξεο, ελαιιαθηηθά κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ 

πνηνηηθέο κέζνδνη, φπσο νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο (focus groups) ή παξαηήξεζε, ησλ 

νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα είλαη δηαζέζηκα πνιχ πην ζχληνκα. 

Ζ πίεζε ηνπ ρξφλνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε θαιήο πιεξνθφξεζεο θαζηζηνχλ 

δχζθνιν ην ζπγρξνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ κάξθεηηλγθ θαη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο 

εηαηξείαο. Οη δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο, ε πξφζιεςε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ (call center), ε νκαιή ιεηηνπξγία κε ηνπο ζπλεξγάηεο 

εθνδηαζκνχ θαη δηαλνκήο (logistics) πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ σο πξνο ηελ εκεξνκελία 

έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο κε φιεο ηηο αβεβαηφηεηεο θαη θαζπζηεξήζεηο ηεο 

ηειεπηαίαο ζηηγκήο πνπ πνιχ ζπρλά δεκηνπξγνχλ απξφβιεπηα ηερληθά πξνβιήκαηα. 

Ο θίλδπλνο θαθήο ιεηηνπξγίαο θαη αδπλακίαο ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ ζπλαιιαγψλ κε 

ηνπο πειάηεο πξέπεη λα αμηνινγεζεί ζε ζρέζε κε ηελ ηήξεζε ησλ ππνζρέζεσλ θαη 

δεζκεχζεσλ απέλαληη ζηνπο πειάηεο θαη ηνπο ππφινηπνπο εηαίξνπο. 

Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ε επηρείξεζε μεθηλά ρσξίο λα πεξηκέλεη φια λα είλαη 

απφιπηα νινθιεξσκέλα, εγγπψκελε φκσο έλα ειάρηζην επίπεδν ιεηηνπξγίαο ηφζν 

απφ πιεπξάο ηερλνινγίαο φζν θαη κάξθεηηλγθ. Ζ ηερλνινγηθή ππνδνκή ππνζηεξίδεη 

ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ην κάξθεηηλγθ δηαζθαιίδεη 

φηη ν πειάηεο ιακβάλεη πξντφλ, ππεξεζία θαη εμππεξέηεζε ηθαλήο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο ψζηε λα ζηξαθεί πξνο ηε λέα επηρείξεζε. Γελ πξέπεη λα ππνηηκά ην γεγνλφο 

φηη ε λέα Γηαθεκηζηηθή εηαηξεία έρεη λα μεπεξάζεη ηελ αδξάλεηα ησλ πειαηψλ πνπ 

ήδε απεπζχλνληαη ζε παξαδνζηαθέο ή άιιεο ππάξρνπζεο Γηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαιχεηαη ε ρξνληθή θιηκάθσζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί,πσο ε παξαδνρή ηεο θιηκάθσζεο ηεο πινπνίεζεο ηεο 

κνλάδαο εληφο 2 κελψλ απνηειεί κία αληηθεηκεληθή  παξαδνρή εμαηηίαο ηεο ελνηθίαζεο 

επαγγεικαηηθήο ζηέγεο έηνηκε γηα παξάδνζε θαη άκεζε ρξήζε. 
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ΠΗΝΑΚΑ 9.2.Α ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2010 

 1νο κήλαο 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

  2νο κήλαο 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ(ΔΠΗΠΛΧΖ-
ΓΗΑΚΟΜΖΖ ΥΧΡΟΤ) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ 

ΔΠΔΝΓΤΔΧ 

 

 

10.1 ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΔΠΔΝΓΤΖ 

 

ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα αλαιχζεθε δηεμνδηθά ε θάζε θαηεγνξία δαπαλψλ φζνλ 

αθνξά ηελ ίδξπζε ηεο Γηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο. ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο 

παξνχζαο κειέηεο, ζα νξηζηηθνπνηεζεί ην ηειηθφ ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο 

πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί θαη λα αμηνινγεζεί ε απνδνηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

επέλδπζεο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθή βάζε. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο, φπσο 

θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζε € 78.500 

 

ΠΗΝΑΚΑ 10.1.Α ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΔΠΔΝΓΤΖ 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΑΠΑΝΧΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Αξρηθή κειέηε (ζπκπεξηιακβάλεηαη 
ε ακνηβή λνκηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ 

ζπκβνύινπ, ε έξεπλα αγνξάο θαη ηα 
γεληθά έμνδα) 

10.000 

Σερλνινγηθόο  Δμνπιηζκόο 30.000 

Δμνπιηζκόο εηαηξείαο (Δπίπισζε, 
Γηαθόζκεζε, θιπ.) 

38.500 

ΤΝΟΛΟ: 78.500 

 

 

Ζ πεγή απφ ηελ νπνία πξφθεηηαη λα αληιεζεί ην θεθάιαην πνπ απαηηείηαη γηα ην 

παξφλ επελδπηηθφ ζρέδην είλαη ε Ίδηα ζπκκεηνρή (Μεηνρηθφ θεθάιαην). Ζ Ίδηα 

ζπκκεηνρή ηνπ θνξέα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζα είλαη ίζε κε € 78.500.  

 

 

10.2 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΝΑΓΚΑΗΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΚΗΝΖΖ 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ππνινγίδεηαη ην αλαγθαίν θεθάιαην θίλεζεο γηα ηα 

πξψηα πέληε έηε ιεηηνπξγίαο ηεο Γηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο. Γηα ηελ αθξίβεηα, ην 
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αλαγθαίν θεθάιαην θίλεζεο γηα ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη 

ζηα 25.040€ ελψ γηα  ηα ππφινηπα έηε ζηα 25.520€, 25.360€, 25.530€, 25.530€ 

αληίζηνηρα. ηνλ πίλαθα 10.2.Α πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ν ηξφπνο 

ππνινγηζκνχ ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο γηα ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, 

ελψ ζηνλ πίλαθα 10.2.Β παξνπζηάδεηαη ην θεθάιαην θίλεζεο γηα ηα ππφινηπα έηε. 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 10.2.Α ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΚΗΝΖΖ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΟΣΟ ΑΡΗΘΜΟ 
ΖΜΔΡΧΝ 

ΔΛΑΥΗΣΖ 
ΚΑΛΤΦΔΧ 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 
ΚΤΚΛΟΤ 

ΔΡΓΑΗΧΝ 

ΑΝΑΓΚΔ 
ΠΡΧΣΟΤ 
ΔΣΟΤ 

ΠΛΖΡΟΤ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΣΡΔΥΟΝ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

    

Απαηηήζεηο     

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 364.160 45 8 45.520 

Σακείν 27.310 30 12 2.280 

χλνιν    47.800 

ΣΡΔΥΟΝ ΠΑΘΖΣΗΚΟ     

Γξακκάηεηα 
πιεξσηέα- 

πξνκεζεπηέο/πηζησηέο 

250.360 30 12 20.860 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 22.800 30 12 1.900 

χλνιν    22.760 

Καζαξό θεθάιαην 
θίλεζεο 

   25.040 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 10.2.Β ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ ΑΝΑ ΔΣΟ 

 

1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 

25.040 25.520 25.360 25.530 25.530 
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10.3 ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΔΚΜΔΣΑΛΔΤΖ & ΡΟΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΖ                   

ΔΠΔΝΓΤΖ 

 

10.3.1 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ 

 

χκθσλα κε ην ηξίην θεθάιαην ηεο παξνχζαο κειέηεο, ηα έζνδα ηεο εηαηξείαο ηα 

πέληε πξψηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο εθηηκψληαη φπσο παξαθάησ: 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 10.3.1.Α ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΟΓΑ 

 

ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΟΓΑ (Δ €) 

 1
Ο
  έηνο 2

Ο
 έηνο 3

Ο
 έηνο 

ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΠΑΚΔΣΑ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 

455.200 464.000 461.200 

 

ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΟΓΑ (Δ €) 

 4ν έηνο 5ν έηνο 

ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΠΑΚΔΣΑ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 

460.700 460.700 

   

 

Ο ππνινγηζκφο ησλ εζφδσλ έγηλε ζην ηξίην θεθάιαην ηεο παξνχζαο κειέηεο, 

ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν πξφβιεςεο αλάιπζεο ρξνλνζεηξάο κε ηε ηερληθή ηνπ Απινχ 

Κηλνχκελνπ Μέζνπ ξνπ (simple moving average). 

 

10.4 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΠΟΒΔΔΧΝ 

 

Οη απνζβέζεηο ησλ παγίσλ ηεο επέλδπζεο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνπο ηζρχνληεο 

ζπληειεζηέο απνζβέζεσλ. Οη εηήζηεο απνζβέζεηο ηεο Γηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο 

αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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ΠΗΝΑΚΑ 10.4.Α ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΠΟΒΔΔΧΝ 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 


Τ

Ν
Σ

Δ
Λ

Δ


Σ
Ζ


 

Α
Π

Ο


Β
Δ


Ζ


 

Α
Ξ

ΗΑ
 Π

Ρ
Ο


 

Α
Π

Ο


Β
Δ


Ζ

 

1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 

  

 

ΑΡΥΗΚΔ 
ΜΔΛΔΣΔ 

4% 10.000 400 400 400 400 400 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

15% 30.000 4.500 2.600 2.600 2.600 2.600 

 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

20% 38.500 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 

 

ΤΝΟΛΟ:  78.500 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 

 

 

 

10.5 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΔΞΟΓΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 

χκθσλα κε πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο κειέηεο, ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο 

θαη ηα ζπλνιηθά έμνδα γηα ηα επφκελα πέληε έηε (βιέπε παξάξηεκα 1, ζει.184), ζα 

είλαη: 

 

ΠΗΝΑΚΑ 10.5.Α ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΟΣΟ ΜΟΝΑΓΟ ΚΑΗ ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΞΟΓΑ (Δ 

€) 

ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 

Κόζηνο Πσιεζέλησλ 22.800 23.200 23.100 23.000 23.000 

Γηνηθεηηθά έμνδα 281.000 289.400 298.000 307.000 316.200 

Έμνδα Γηαζέζεσο (1) 90.900 87.400 90.000 92.700 95.500 

Απνζβέζεηο 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 

ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ 407.300 412.600 423.700 435.000 447.300 
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(1)ηα έμνδα δηαζέζεσο ζπκπεξηιακβάλνληαη: έμνδα εθπαίδεπζεο, bonus, δαπάλεο 

επηθνηλσλίαο, εγγχεζε ελνηθηαδφκελνπ νξνθνδηακεξίζκαηνο γηα επαγγεικαηηθή ζηέγε 

(θαηαβάιιεηαη ην πνζφ ησλ 6.000 επξψ ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη κφλν ζην 

πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο), ζχλδεζε internet, γξαθηθέο χιεο, έμνδα 

πξνβνιήο, χδξεπζεο θαη ελέξγεηαο, θαζψο θαη έμνδα γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

δηθεγφξνπ, ηνπ γξαθείνπ θαζαξηζκνχ (ηα έμνδα θαζαξηφηεηαο ηα αλαιακβάλεη ε 

εηαηξεία) θαη ηεο εηαηξείαο ηερληθήο ππνζηήξημεο. Σέινο, φζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο 

web hosting ηηο έρνπκε ζπκπεξηιάβεη ζην θφζηνο πσιεζέλησλ. Σα πξναλεθεξζέληα 

έρνπλ αλαιπζεί δηεμνδηθά ζηα παξαπάλσ θεθάιαηα. 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 10.5.1 ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΔΞΟΓΧΝ ΑΝΑ ΔΣΟ 

 

 

10.6 ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧ & ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

ΥΡΖΔΧ 

 

Ο πξνβιεπφκελνο Λνγαξηαζκφο Δθκεηάιιεπζεο  θαη Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο γηα 

ηα πξψηα πέληε έηε ιεηηνπξγίαο ηεο Γηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

πίλαθα 10.8.Α (βιέπε παξάξηεκα 1, ζει 184). 
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ΠΗΝΑΚΑ 10.6.Α ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΔΚΜΔΣΑΛΔΤΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

ΥΡΖΔΧ 

 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΔΧ 

  1
ν
 έηνο 2

ν
 έηνο 3

ν
 έηνο 4

ν
 έηνο 5

ν
 έηνο 

ΔΟΓΑ      

Κχθινο εξγαζηψλ 455.200 464.000 461.200 460.700 460.700 

(κείνλ) Κφζηνο Πσιεζέλησλ 22.800 23.200 23.100 23.000 23.000 

      

Κέξδε εθκεηάιεπζεο 432.400 440.800 438.100 437.600 437.700 

(Μείνλ)      

Γηνηθεηηθά έμνδα 281.000 289.400 298.000 307.000 316.200 

Έμνδα Γηαζέζεσο 
(πκπεξηιακβάλνληαη 
ρξενιύζηα δαλείσλ). 

90.900 87.400 90.000 92.700 95.500 

       

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟ 
ΣΟΚΧΝ ΑΠΟΒΔΔΧΝ ΚΑΗ 
ΦΟΡΧΝ 

60.600 64.000 50.100 37.900 26.000 

(Μείνλ):      

Σόθνη  0 0 0 0 0 

Απνζβέζεηο 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 

       

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟ 
ΦΟΡΧΝ 

48.000 51.400 37.500 25.300 13.400 

Μείνλ:      

Φόξνο εηζνδήκαηνο (25%)      

       

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 36.000 39.000 28.000 19.000 10.000 

 

 

 

10.7 ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΔΡΓΧΝ 

 

Δλ ζπλερεία, παξνπζηάδεηαη ε δηαλνκή ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο: 
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ΠΗΝΑΚΑ 10.7.Α ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΔΡΓΧΝ (Δ €) 

  

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 

Κέξδε / Εεκίεο Υξήζεσο πξν 
θόξσλ 

48.000 51.400 37.500 25.300 13.400 

Τπόινηπν θνξνινγεκέλσλ 
θεξδώλ / δεκηώλ 
πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 

0 0 0 0 0 

Μείνλ θόξνο εηζνδήκαηνο 
(25%) 

     

χλνιν θεξδψλ πξνο δηαλνκή  36.000 39.000 28.000 19.000 10.000 

 

ΓΗΑΘΔΖ ΚΔΡΓΧΝ:      

Σαθηηθό απνζεκαηηθό (5%): 1.800 1950 1.400 950 500 

Έθηαθηα απνζεκαηηθά: 34.200 37.050 26.600 18.050 9.500 

Μεξίζκαηα πιεξσηέα: 0 0 0 0 0 

 

 

10.8 ΣΑΜΔΗΑΚΔ ΡΟΔ 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη πξνβιεπφκελεο ηακεηαθέο ξνέο ηεο 

επέλδπζεο γηα ηα επφκελα πέληε (5) έηε. Ζ ηθαλφηεηα ηεο επέλδπζεο λα 

δεκηνπξγήζεη θαζαξέο ηακηαθέο ξνέο ζην κέιινλ, είλαη ην πιένλ ζεκαληηθφ έξγν γηα 

ηελ δηαδηθαζία έγθξηζεο κίαο επέλδπζεο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 10.8.Α ΣΑΜΔΗΑΚΔ ΡΟΔ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 

 

3 κήλεο 
πξηλ ηελ 
έλαξμε 
ιεηηνπξγίαο 
ηεο 
εηαηξείαο 1

ν
  έηνο 2

ν
  έηνο 3

ν
  έηνο 4

ν
  έηνο 

 
 
 
 
 

5
ν
 έηνο 

ΔΗΡΟΔ 
 

    
 

Απνηειέζκαηα 
πξν ηφθσλ, 

απνζβέζεσλ & 
θφξσλ 

 60.600 64.000 50.100 37.900 26.000 

ΔΚΡΟΔ 
      

Γαπάλεο 
επέλδπζεο 

78.500 
    

 

Γαπάλεο 
θεθαιαίνπ 

θίλεζεο 

- 

    

 

ΣΑΜΔΗΑΚΔ 
ΡΟΔ 

78.500 60.600 64.000 50.100 37.900 26.000 
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10.9 ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ ΚΔΡΓΟΤ 

ηελ παξνχζα ππνελφηεηα ζα αλαιπζνχλ νη Αξηζκνδείθηεο Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο 

πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζνχλ αληηθεηκεληθά ηα πξνβιεπφκελα πεξηζψξηα θέξδνπο 

ηεο Γηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο: 

Α) Ο δείθηεο ηνπ Μηθηνύ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο (ζπλνιηθά θέξδε/θαζαξέο 

πσιήζεηο) εθθξάδεη ηα ζπλνιηθά θέξδε πνπ πξαγκαηνπνηεί κία επηρείξεζε σο 

πνζνζηφ ησλ θαζαξψλ πσιήζεσλ ηεο (Αξηίθεο, 2003, ζει.109). ζν κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ κηθηνχ θέξδνπο παξνπζηάδεη κία επηρείξεζε, ηφζν πην επηηπρεκέλε είλαη 

αθνχ είλαη ζε ζέζε λα θαιχπηεη ηα ιεηηνπξγηθά θαη άιια έμνδά ηεο αιιά θαη λα 

επηηπγράλεη ηθαλνπνηεηηθφ πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο 

θαη ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ απαζρνιεί (Νηάξρνο, 2004, ζει102). 

Β) Ο δείθηεο ηνπ Καζαξνύ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο (θέξδε πξνο δηάζεζε/πσιήζεηο)  

δείρλεη ην πνζνζηφ θαζαξνχ θέξδνπο κίαο επηρείξεζεο. χκθσλα κε ηνλ Νηάξρν 

(2004, ζει. 104), ν αξηζκνδείθηεο θαζαξνχ πεξηζσξίνπ δείρλεη ην πνζνζηφ ηνπ 

θαζαξνχ θέξδνπο πνπ επηηπγράλεη κία επηρείξεζε απφ ηηο πσιήζεηο ηεο, δειαδή 

δείρλεη ην θέξδνο απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηεο.  πσο θαη παξαπάλσ, 

φζν κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαζαξνχ θέξδνπο έρεη κία επηρείξεζε ηφζν πην 

επηηπρεκέλε είλαη αθνχ είλαη ζε ζέζε λα παξαθξαηήζεη έλα κέξνο απηνχ γηα 

δεκηνπξγία απνζεκαηηθψλ αιιά θαη λα δηαλείκεη ηθαλνπνηεηηθφ κέξηζκα ζηνπο 

κεηφρνπο ηεο. 

ηνπο πίλαθεο θαη ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ γίλεηαη θαλεξφ φηη ππάξρεη κία 

θαζνδηθή πνξεία, ηφζν ηνπ Μηθηνχ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο φζν θαη ηνπ Καζαξνχ 

Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο γηα ηα πξψηα πέληε έηε ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο.  

 

ΠΗΝΑΚΑ 10.9.Α ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ ΚΔΡΓΟΤ 

Γείθηεο Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 

Μηθηφ Πεξηζψξην Κέξδνπο 13,31% 13,79% 10,86% 8,24% 5,64% 

Καζαξφ πεξηζψξην Κέξδνπο 7,91% 8,30% 6,10% 4,13% 2,18% 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 10.9.1 ΓΔΗΚΣΖ ΜΗΚΣΟ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ ΚΔΡΓΟΤ 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 10.9.2 ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΘΑΡΟ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ ΚΔΡΓΟΤ 

 

10.10 ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΛΤΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

Ο δείθηεο θάιπςεο ππνρξεψζεσλ είλαη ν ιφγνο EBITDA πξνο ηηο ζπλνιηθέο 

ππνρξεψζεηο κηαο επηρείξεζεο. Δάλ ν δείθηεο είλαη πάλσ απφ έλα, ζεκαίλεη φηη ε 

επηρείξεζε είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. ηνλ πίλαθα 10.12.Α πνπ 

αθνινπζεί ππνινγίδεηαη ν δείθηεο θάιπςεο ππνρξεψζεσλ γηα ηα επφκελα πέληε έηε 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 10.10.Α ΓΔΗΚΣΔ ΚΑΛΤΦΖ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΗΧΝ-ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 1Ο έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 

Γείθηεο 

θάιπςεο 

ππνρξεψζεσλ 

 

2,66% 

 

2,76% 

 

2,17% 

 

1,65% 

 

1,13% 

 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 10.10.1 ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΛΤΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 

πσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα 10.10.Α, ν δείθηεο θάιπςεο ππνρξεψζεσλ είλαη 

ζην 2,66 ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο θαη απμάλεηαη ζην 2,76% ην 

δεχηεξν, δειαδή ε επηρείξεζε είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Μεηά 

ην πέξαο ηνπ δεχηεξνπ έηνπο ν δείθηεο παξνπζηάδεη θαζνδηθή πνξεία αιιά δελ 

πέθηεη θάησ απφ έλα, πνπ ζεκαίλεη φηη ε εηαηξεία κπνξεί λα θαιχςηεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο θαη ηα πέληε έηε ιεηηνπξγίαο ηεο. 

 

10.11 ΜΔΘΟΓΟ ΔΠΑΝΔΗΠΡΑΞΖ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΖ 

Ζ κέζνδνο ηεο επαλείζπξαμεο ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο (payback period method) 

δίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα επαλεηζπξαρζεί ην θφζηνο 
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επέλδπζεο (Αξηίθεο, 2002, ζει. 108). Γειαδή, είλαη ν ιφγνο ηνπ θφζηνπο ηεο 

επέλδπζεο / ηελ Δηήζηα θαζαξή ηακηαθή ξνή. 

ηαλ ε πεξίνδνο επαλείζπξαμεο ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο είλαη ίζε ή κηθξφηεξε 

απφ ηελ κέγηζηε απνδεθηή πεξίνδν επαλείζπξαμεο, ε πξφηαζε επέλδπζεο γίλεηαη 

δεθηή. Γηαθνξεηηθά, ε πξφηαζε επέλδπζεο απνξξίπηεηαη.  

Σν θχξην κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη φηη δελ ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο 

θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο κεηά ηελ πεξίνδν επαλείζπξαμεο, νχηε ην κέγεζνο θαη ην 

ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ησλ θαζαξψλ ηακηαθψλ ξνψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ επαλείζπξαμεο. Ζ κέζνδνο ζεσξεί ηελ πεξίνδν επαλείζπξαμεο σο εληαίν 

ζχλνιν.  Ζ κέζνδνο ηεο επαλείζπξαμεο ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο έρεη θαη αξθεηά 

πιενλεθηήκαηα θαζψο είλαη απιή, εχθνιε θαη δίλεη κία έλδεημε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο 

ξεπζηφηεηαο ηεο επέλδπζεο. ζν βξαρχηεξε είλαη ε πεξίνδνο επαλείζπξαμεο, ηφζν 

ιηγφηεξν επηθίλδπλε είλαη ε επέλδπζε θαη κεγαιχηεξε ε ξεπζηφηεηά ηεο.  Χζηφζν, δελ 

ιακβάλεη ππφςε ηε δηαζπνξά ησλ πηζαλψλ ηακηαθψλ ξνψλ θαη ζπλεπψο δελ 

απνηειεί επαξθή δείθηε ηνπ θηλδχλνπ ηεο επέλδπζεο. 

ηαλ νη εηήζηεο θαζαξέο ηακηαθέο ξνέο δελ είλαη ίζεο, πξέπεη λα ππνινγηζηεί ε 

αζξνηζηηθή θαζαξή ηακηαθή ξνή (cumulative net cash flow) φπσο ζηνλ πίλαθα. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 10.11.Α ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ ΚΑΘΑΡΖ ΣΑΜΗΑΚΖ ΡΟΖ: 

Υξόληα ΚΣΡ Αζξνηζηηθή ΚΣΡ 

1 60.600 60.600 

2 64.000 124.600 

3 50.100 174.700 

4 37.900 212.600 

5 26.000 238.600 

 

Παξαηεξείηαη φηη απφ ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο ησλ 78.500€, 60.600€ ζα 

επαλεηζπξαρζνχλ ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο θαη 17.900€ ην δεχηεξν. 

πλεπψο, ε πεξίνδνο επαλείζπξαμεο ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο είλαη ίζε κε 1 

ρξφλν θαη δχν κήλεο, δειαδή κηθξφηεξε απφ ηελ κέγηζηε απνδεθηή πεξίνδν 

επαλείζπξαμεο (2 ρξφληα), πνπ έρεη ζέζεη ε γεληθή δηεχζπλζε ηεο Γηαθεκηζηηθήο 
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εηαηξείαο «SMART CHOICE AE», νπφηε ε πξφηαζε επέλδπζεο εγξίλεηαη ζχκθσλα 

κε απηή ηε κέζνδν.  

 

 10.12 ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΘΑΡΖ ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΗΑ 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηειέρε πξεζβεχνπλ φηη νη κέζνδνη αμηνιφγεζεο επελδχζεσλ 

νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζηελ πξνεμφθιεζε ησλ κειινληηθψλ θαζαξψλ ηακηαθψλ ξνψλ 

είλαη πεξηζζφηεξν αληηθεηκεληθέο ζηελ αμηνιφγεζε θαη επηινγή πξνηάζεσλ 

επελδχζεσλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο κεζφδνπο θαζψο ιακβάλνπλ ππφςε ηφζν ην 

κέγεζνο φζν θαη ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ησλ θαζαξψλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ 

αλακέλνληαη ζε θάζε πεξίνδν ηεο δσήο ηεο επέλδπζεο (δηαρξνληθή αμία ρξήκαηνο). 

Με ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο φιεο νη θαζαξέο ηακηαθέο ξνέο 

πξνεμνθινχληαη ζην παξφλ (ρξφλνο 0) κε ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο ηελ ειάρηζηε 

απνδεθηή απφδνζε (Αξηίθεο, 2002, ζει.111).  

ηαλ ε θαζαξή παξνχζα αμία (ην άζξνηζκα ησλ παξνπζψλ αμηψλ φισλ ησλ 

θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ κείνλ ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο) είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε , 

ή κεγαιχηεξε απφ 0, ε πξφηαζε επέλδπζεο γίλεηαη απνδεθηή, δηαθνξεηηθά 

απνξξίπηεηαη. Δπίζεο, ε πξφηαζε  επέλδπζεο γίλεηαη απνδεθηή, αλ ε παξνχζα αμία 

(ην άζξνηζκα ησλ παξνπζψλ αμηψλ φισλ ησλ θαζαξψλ ηακηαθψλ ξνψλ) είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ίζε κε, ή κεγαιχηεξε απφ ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο. 

 Ζ κέζνδνο ηεο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο έρεη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα. Τπνζέηεη φηη 

ην κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ παξακέλεη ζηαζεξφ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

επέλδπζεο θαζψο εξκελεχεηαη δχζθνια φηαλ νη πξνηάζεηο επελδχζεσλ έρνπλ 

ζεκαληηθά δηαθνξεηηθφ θφζηνο επέλδπζεο. Σα πιενλεθηήκαηα φκσο ηεο κεζφδνπ 

είλαη πεξηζζφηεξα. Λακβάλεη ππφςε ηεο ηε δηαρξνληθή αμία ρξήκαηνο, πξνεμνθιεί ηηο 

θαζαξέο ηακηαθέο ξνέο κε ην κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ θαη εθθξάδεηαη ζε 

απφιπηα ρξεκαηηθά πνζά θαη φρη ζε πνζνζηά. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ν ππνινγηζκφο ηεο παξνχζαο αμίαο ηεο 

Γηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο κε βάζε ηηο θαζαξέο ηακηαθέο ξνέο γηα ηα πξψηα πέληε (5) 

έηε ιεηηνπξγίαο ηεο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 10.12.Α ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΗΑ ΣΖ 
ΔΠΔΝΓΤΖ 

    Υξόληα ΚΣΡ ΠΑ 9%,λ ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΗΑ 

1 60.600 0,9174 55.590 

2 64.000 0,8417 53.870 

3 50.100 0,7722 38.690 

4 37.900 0,7084 26.850 

5 26.000 0,6499 16.900 

   191.900 

 

χκθσλα κε ην πξψην θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηεο επέλδπζεο, ε παξνχζα αμία ηεο 

επέλδπζεο είλαη ίζε κε 191.900€, δειαδή κεγαιχηεξε απφ ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο 

(78.500€). Δπηπξφζζεηα, ε θαζαξή παξνχζα αμία ηεο επέλδπζεο (191.900-78.500) 

γηα πξφβιεςε πέληε εηψλ, αλέξρεηαη ζε 113.400€. πλεπψο, ε πξφηαζε επέλδπζεο 

εγθξίλεηαη ζχκθσλα θαη κε ηα δχν θξηηήξηα αθνχ ε παξνχζα αμία (191.900€) είλαη 

πνιχ κεγαιχηεξε απφ ην θφζηνο επέλδπζεο (78.500€) θαη ε θαζαξή παξνχζα αμία 

(113.400) είλαη θαηα πνιχ κεγαιχηεξε ηνπ κεδελφο. 

 

10.13 ΜΔΘΟΓΟ ΔΠΑΝΔΗΠΡΑΞΖ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΖ ΜΔ 

ΒΑΖ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΗΑ 

Ζ κέζνδνο ηεο επαλείζπξαμεο ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο κε βάζε ηελ παξνχζα αμία 

(present value payback period method), δίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα λα επαλεηζπξαρζεί ην θφζηνο επέλδπζεο αθνχ φκσο πξνεγνπκέλσο έρνπλ 

πξνεμνθιεζεί νη κειινληηθέο θαζαξέο ηακηαθέο ξνέο.  
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ΠΗΝΑΚΑ 10.13.Α ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΗΑ 

Υξόληα ΚΣΡ ΠΑ 9% ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΗΑ ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ Π.Α. 

1 60.600 0,9174 55.590 55.590 

2 64.000 0,8417 53.870 109.460 

3 50.100 0,7722 38.690 148.150 

4 37.900 0,7084 26.850 175.000 

5 26.000 0,6499 16.900 191.900 

 

Παξαηεξείηαη φηη απν ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο ησλ 78.500€, ζα επαλεηζπξαρζνχλ 

55.590€ ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο θαη 22.910€ ην δεχηεξν. Οπφηε ε 

επέλδπζε εγθξίλεηαη αθνχ πιεξεί ηα θξηηήξηα πνπ έρεη ζέζεη ε γεληθή δηεχζπλζε ηεο 

εηαηξείαο, δειαδή ε πεξίνδνο επαλείζπξαμεο ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο λα κελ 

μεπεξλά ην δεχηεξν έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

 

10.14 ΑΠΛΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΑΠΟΓΟΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΔΠΔΝΓΤΖ 

(ROI) 

Ο Απιφο πληειεζηήο Απφδνζεο Κεθαιαίνπ ηεο επέλδπζεο είλαη ε ζρέζε ηνπ 

εηήζηνπ θαζαξνχ θέξδνπο πξνο ην επελδπκέλν θεθάιαην (Καξβνχλεο, 2006, ζει. 

801). Ο εηήζηνο Απιφο πληειεζηήο Απφδνζεο ηνπ ζπλνιηθνχ επελδπκέλνπ 

θεθαιαίνπ είλαη: 

ΑΑ(%) =( Καζαξφ Κέξδνο + Σφθνη / πλνιηθφ Κεθάιαην) *100 

φπνπ πλνιηθφ Κεθάιαην = Πάγην Δλεξγεηηθφ + Κεθάιαην Κίλεζεο, ελψ ν εηήζηνο  

πληειεζηήο Απφδνζεο επί ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ είλαη: 

ΑΑΜ(%) =( Καζαξφ Κέξδνο / Μεηνρηθφ Κεθάιαην) *100  

Έλα βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ ηνπ Απινχ πληειεζηή Απφδνζεο είλαη φηη δελ 

ιακβάλεη ππφςε ηελ δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο, θαη θαηά ζπλέπεηα νχηε ηελ 

δηαρξνληθή αμία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηηο εηήζηεο απνδφζεηο επί ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ. Έλαο αθφκε πεξηνξηζκφο ηνπ Απινχ πληειεζηή Απφδνζεο Κεθαιαίνπ 

είλαη φηη ππνινγίδεηαη γηα έλα κφλν έηνο θαη έηζη είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα επηιεγεί ην 

πην αληηπξνζσπεπηηθφ έηνο ελφο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Γηα ην ιφγν απηφ 
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ππνινγίζηεθαλ φινη νη ζπληειεζηέο γηα ηα πξψηα πέληε έηε ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη κηα πην αληηθεηκεληθή εηθφλα.  

 

ΠΗΝΑΚΑ 10.14.Α ΔΣΖΗΟ ΑΠΛΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΟΤ 

ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΠΔΝΓΤΜΔΝΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

Υξόληα ΚΑΘ. ΚΔΡΓΟ ΤΝ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΑΑ (%) 

1 36.000 103.540 34,8% 

2 39.000 104.020 37,5% 

3 28.000 103.860 27,0% 

4 19.000 104.030 18,3% 

5 10.000 104.030 9,6% 

 

ΠΗΝΑΚΑ 10.14.Β ΔΣΖΗΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΑΠΟΓΟΖ ΔΠΗ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

Υξόληα ΚΑΘ. ΚΔΡΓΟ ΜΔΣ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΑΑΜ(%) 

1 36.000 78.500 45,9% 

2 39.000 78.500 49,7% 

3 28.000 78.500 35,7% 

4 19.000 78.500 24,2% 

5 10.000 78.500 12,7% 

 

πσο θαίλεηαη απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο, ν εηήζηνο Απιφο πληειεζηήο 

Απφδνζεο (ΑΑ) ηνπ ζπλνιηθνχ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ μεθηλά απφ 34,8% γηα ην 

πξψην έηνο, απμάλεηαη ζηα 37,5% ην δεχηεξν θαη ζηελ ζπλέρεηα θηλείηαη θαζνδηθά 

27,0%, 18,3% θαη 9,6% γηα ηα πξψηα πέληε έηε ιεηηνπξγίαο ηεο «SMART CHOICE 

AE» αληίζηνηρα, γεγνλφο πνπ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ παξα ηελ ζεκαληηθή πηψζε ηνπ 

ζπληειεζηή ηα 3 ηειεπηαία έηε. 

ζνλ αθνξά, ηνλ εηήζην πληειεζηήο Απφδνζεο επί ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

(ΑΑΜ) μεθηλά απφ ην 45,9% γηα ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, 49,7% γηα 

ην δεχηεξν θαη ζηελ ζπλέρεηα θηλείηαη θαη απηφο θαζνδηθά ζην 35,7%, 24,2% θαη 
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12,7% αληίζηνηρα γηα ηα ππφινηπα έηε. Ο εηήζηνο  πληειεζηήο Απφδνζεο επί ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (ΑΑΜ) θξίλεηαη απφ ηνπο ελ δπλάκεη επελδπηέο, γηα αθφκε κηα 

θνξά, ηθαλνπνηεηηθφο. 

 

 

10.15 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

θνπφο ηνπ παξφληνο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ είλαη ε ίδξπζε Γηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο κε 

ηελ επσλπκία «SMART CHOICE AE» ζηελ πεξηνρή ηνπ Λαπξίνπ. Ζ δηαθεκηζηηθή 

εηαηξεία ζα εηδηθεχεηαη ζηε δηαθήκηζε κέζσ internet, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, ηελ 

αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ θαη ηελ έξεπλα αγνξάο. Σν δηαδίθηπν απφ πνιιέο απφςεηο 

αληηπξνζσπεχεη κηα ηδαληθή κνξθή επηθνηλσλίαο πνπ αιιάδεη ηα δεδνκέλα ηεο 

δηαθήκηζεο. πλνιηθά ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη ην δηαδίθηπν ππεξηεξεί ζε 

ζρέζε κε πνιιά παξαδνζηαθά κέζα. Δίλαη ην κφλν κέζν πνπ κπνξεί λα αληαγσληζηεί 

ηα ππφινηπα σο πξνο ηελ πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί λα κεηαδψζεη ζε έλα 

δηαθεκηζηηθφ κήλπκα ιφγσ ηεο ρξήζεο ηνπ ππεξθεηκέλνπ. Δπηπιένλ κε ην δηαδίθηπν 

γίλεηαη πιένλ εθηθηφο ν δηαθεκηζηηθφο δηάινγνο αλάκεζα ζηελ επηρείξεζε θαη ηνπο 

θαηαλαισηέο κέζα κφλν απφ έλα κέζν επηθνηλσλίαο. Χο κέζν αιιειεπίδξαζεο δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ επηρείξεζε θαη λα δεηήζεη 

επηπιένλ πιεξνθνξίεο θαη λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ γηα ην πξντφλ ή ην ίδην ην 

δηαθεκηζηηθφ κήλπκα. Δμαζθαιίδεη επίζεο ην πνιππφζεην «exposure on demand», 

πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη ην κφλν κέζν φπνπ ην θνηλφ επηιέγεη λα εθηεζεί ζην 

δηαθεκηζηηθφ κήλπκα. Δπηηπγράλεηαη επίζεο κε ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

αλάκεζα ζην θνηλφ θαη ηελ επηρείξεζε ε αμηνπηζηία θαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ε αμηνιφγεζε θάζε δηαθεκηζηηθήο πξνζπάζεηαο ζην κέζν. 

ζνλ αθνξά ζηελ βησζηκφηεηα ηεο εηαηξείαο, ε πνιηηηθή ηεο ζα είλαη λα πξνζειθχζεη 

πειάηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο 

έλδπζεο-ππφδεζεο, θαηφπηλ έξεπλαο αγνξάο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θαζψο θαη 

κειέηεο ηνπ αληαγσληζκνχ. Δπίζεο, ε εηαηξεία ζα εζηηάζεη ζηελ δεκηνπξγία αμίαο γηα 

ηελ νπνία ν πειάηεο ζα είλαη δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη, πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο 

γηα λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηνλ αληαγσληζκφ φπσο, εξεπλα αγνξάο-ηκεκαηνπνίεζε, 

παξαθνινχζεζε αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ, αλάπηπμε λέσλ, δηαθνξνπνίεζε-

αιιαγή πξντφληνο/ππεξεζίαο θ.α, δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ζρέζε 

πνηφηεηαο-ηηκήο θαη ζηελ άκεζε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. 
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Πεξλψληαο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο, κε 

ηδηαίηεξα ζπληεξεηηθέο πξνβιέςεηο, ηα κειινληηθά ιεηηνπξγηθά έζνδα ηεο επηρείξεζεο 

θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά. Ζ πεξίνδνο επαλείζπξαμεο ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο κε ηε 

κέζνδν ηεο παξνχζαο αμίαο είλαη έλα έηνο θαη 2 κήλεο, θάηη ην νπνίν είλαη απνδεθηφ 

θαζψο ε επηρείξεζε είρε νξίζεη ζαλ κέγηζηε απνδεθηή πεξίνδν επαλείζπξαμεο ηα 

δχν (2) έηε. Δπηπιένλ, ε παξνχζα αμία ηεο επέλδπζεο είλαη ίζε κε 191.900€, δειαδή 

ζαθψο κεγαιχηεξε απφ ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο, ελψ ε θαζαξή παξνχζα αμία ηεο 

επέλδπζεο είλαη 113.400€, πνζφ ην νπνίν είλαη πνιχ κεγαιχηεξν ηνπ κεδελφο θαη 

έηζη θαη πάιη ε πξφηαζε επέλδπζεο εγθξίλεηαη. Σέινο, ηφζν ν εηήζηνο Απιφο 

πληειεζηήο Απφδνζεο ηνπ ζπλνιηθνχ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ φζν θαη ν εηήζηνο 

πληειεζηήο Απφδνζεο επί ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ θξίλνληαη επίζεο 

ηθαλνπνηεηηθνί παξα ηελ θαζνδηθή πνξεία πνπ παξαηεξείηαη ζην ηξίην, ηέηαξην θαη 

πέκπην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. 

Γηα πνιινχο ε on-line δηαθήκηζε βξίζθεηαη ζε λεπηαθφ ζηάδην. Οη ηαρχηαηεο εμειίμεηο 

ζην ρψξν ησλ ππνινγηζηψλ θαη ε αχμεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ πξνκελχνπλ 

ηεξάζηηεο αιιαγέο ζην ρψξν ηεο on-line δηαθήκηζεο. Ήδε πεξλάκε απφ ην ζηάδην 

ησλ κεκνλσκέλσλ on-line δηαθεκίζεσλ ζην ζρεδηαζκφ νξγαλσκέλσλ on-line 

δηαθεκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζπλδπάδνπλ φια ηα είδε ηεο νn-line δηαθήκηζεο. 

Οη δηαθεκηζηέο θαη νη πξνγξακκαηηζηέο κέζσλ ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ ηηο 

εμειίμεηο ζ' απηφ ην ρψξν, θαζψο ήδε γηα θάζε επηρείξεζε ε δηαθεκηζηηθή παξνπζία 

ζην δηαδίθηπν είλαη επηβεβιεκέλε. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧ & ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΔΧ 

ΟΗ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΣΗΜΔ ΔΗΝΑΗ Δ ΥΗΛ. € 
 

SMART CHOICE AE 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

 

 
Σ Σ+1 Σ+2 Σ+3 Σ+4 

 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΚΤΚΛΟΤ ΔΡΓΑΗΧΝ 0% 1,9% -0,6% -0,1% 0,01% 

 
ΚΟΣΟ ΠΧΛΖΘΔΝΣΧΝ 5% 5% 5% 5% 5% 

 

       

       

       

       

       
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 2011 2012 2013 2014 2015 

 
  T T+1 T+2 T+3 T+4 

 
ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ 455,2 € 464,0 € 461,2 € 460,7 € 460,7 € 

 
- ΚΟΣΟ ΠΧΛΖΘΔΝΣΧΝ 22,8 € 23,2 € 23,1 € 23,0 € 23,0 € 

 
            

 
ΚΔΡΓΖ ΔΚΜΔΣΑΛΔΤΖ 432,4 € 440,8 € 438,1 € 437,6 € 437,7 € 

 
- ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 281,0 € 289,4 € 298,0 € 307,0 € 316,2 € 

 
- ΔΞΟΓΑ ΓΗΑΘΔΔΧ 90,9 € 87,4 € 90,0 € 92,7 € 95,5 € 

 
            

 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ, ΣΟΚΧΝ & ΑΠΟΒΔΔΧΝ 60,6 € 64,0 € 50,1 € 37,9 € 26,0 € 

 
- ΣΟΚΟΗ 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 

 
- ΑΠΟΒΔΔΗ 12,6 € 12,6 € 12,6 € 12,6 € 12,6 € 

 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ 48,0 € 51,4 € 37,5 € 25,3 € 13,4 € 

 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΣΑ ΦΟΡΧΝ  36 € 39 € 28 € 19 € 10 € 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

 

 
T T+1 T+2 T+3 T+4 

 
ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ / ΞΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ (*) 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
 ΞΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ(ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ+ΓΑΝΔΗΑ) 22,8 € 23,2 € 23,1 € 23,0 € 23,0 € 
 ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΣΖΗΑ ΣΟΚΟΥΡΔΧΛΤΗΑ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΛΤΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 2,66 2,76 2,17 1,65 1,13 

 ΤΝΟΛΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 22,76 € 23,20 € 23,06 € 23,03 € 23,04 € 
 ΚΑΘΑΡΟ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ ΚΔΡΓΟΤ 7,91% 8,30% 6,10% 4,13% 2,18% 
 ΜΗΚΣΟ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ ΚΔΡΓΟΤ 13,31% 13,79% 10,86% 8,24% 5,64% 
 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΜΔΓΔΘΧΝ T T+1 T+2 T+3 T+4 

 ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ   1,9% -0,6% -0,1% 0,01% 

 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ, ΣΟΚΧΝ & ΑΠΟΒΔΔΧΝ   1,9% -21,7% -24,3% -31,5% 
 

        

 

ΛΟΗΠΔ 
ΤΠΟΥΡ.(5%) 22,8 € 23,2 € 23,1 € 23,0 € 23,0 € 
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