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Περίληψη  

Οη εμειίμεηο ζηνλ επηρεηξεζηαθφ θφζκν ηνπ ζήκεξα ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ ηαρεία 

δηάδνζε ηεο πιεξνθνξηθήο. Οη λέεο ηερλνινγίεο θαη εμειίμεηο έρνπλ αλαγθάζεη ηηο επηρεηξήζεηο 

λα αιιάμνπλ ξηδηθά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο, κε ηελ πηνζέηεζε ηεο πιεξνθνξηθήο λα θξίλεηαη 

απαξαίηεηε. 

ηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή παξνπζηάδεηαη ε πξφθιεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

επηρεηξείλ ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ πνηψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα αλαπηπζζφκελε ηάζε  ε 

νπνία εθαξκφδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο επηρεηξήζεηο. 

θνπφο ηνπ παξφληνο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ είλαη λα αλαδεηρζεί ε επηρεηξεκαηηθή 

ηδέα γηα ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο θεξδνθφξαο ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο ηνπ θιάδνπ ησλ 

ηξνθίκσλ θαη ησλ πνηψλ. 

Ζ κεηαπηπρηαθή εξγαζία μεθηλά κε ηελ πεξηγξαθή ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο λέαο επηρείξεζεο. Αθνινπζεί, ε παξνπζίαζε ηεο εηαηξείαο κε αλαθνξά ζην 

φξακα θαη ζηελ απνζηνιή ηεο. Δπίζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαη εηθφλεο απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο. ην επφκελν ηκήκα, πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα 

πξντφληα πνπ ζα πξνζθέξνληαη. Αθνινπζεί ε εμσηεξηθή αλάιπζε, κε αλαθνξέο ζηνλ θιάδν ησλ 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ζηηο ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηνχλ. ηε ζπλέρεηα, 

πεξηγξάθεηαη ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, αλαιχνληαο ην ζρέδην κάξθεηηλγθ, ηα 

δηνηθεηηθά ζέκαηα θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ηξφπν δνκήο 

θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο εηαηξείαο. 

Λέμεηο Κιεηδηά: Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην, Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ, Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην, 

Κιάδνο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή, Πιάλν Μάξθεηηλγθ, 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε, Αλάιπζε SWOT, Μάλαηδκελη, Κνζηνιφγεζε 
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Abstract  

Some of the most changes in today's business world are directly related to the rapid 

dissemination of information and communication technologies. New trends and developments in 

Information Technologies (IT) have forced companies to radically change the way they operate, 

with IT adoption to be considered as a necessary asset. 

This Master‟s Thesis deals with the Electronic Business in the food and beverages 

industry in the Greek market. E-Business is an upcoming technology trend which shows great 

prospects and is capable to deliver extra value to Greek customers. 

The scope of this business plan is to highlight the opportunities in an extremely 

challenging and galloping market, as the food sector is. 

The thesis begins with the presentation of the business idea followed by the mission 

and vision of the company. The nest part provides background information on the products for 

sale. The next section includes the internal and external enterprise analysis, with reference to 

the management and marketing plan. Following are analyzed the financial and cost projects. In 

the last section of the thesis is being described the way the online shop has been created. 

Keywords: Business Plan, E-Business, E-Commerce, Food and Beverages Industry, 

Business Strategy, Marketing Plan, Management, SWOT Analysis, Financial Analysis, Cost 

Analysis 
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υνοπτική Παρουσίαση 

 Ζ Νηνλάηζην (DonuChio) είλαη κηα επηρείξεζε κηθξήο θιίκαθαο πνπ έρεη σο αληηθείκελν 

ηελ πψιεζε κηθξφ-γεπκάησλ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Δίλαη κηα λέα επηρείξεζε ε νπνία ζα 

ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. 

 ηφρνο ηεο Νηνλάηζην είλαη ζε λα εηζρσξήζεη ζε κηα πξνζνδνθφξα αγνξά, φπσο είλαη ν 

θιάδνο ησλ ηξνθίκσλ, θαζψο θαη λα εθκεηαιιεπηεί ηηο φπνηεο επθαηξίεο παξνπζηαζηνχλ απφ ηελ 

ζηαδηαθή ππνρψξεζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα. Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πψιεζε γξήγνξσλ ηξνθίκσλ γχξσ απφ ην θέληξν 

ηεο Αζήλαο θάλεη ηνλ αληαγσληζκφ αξθεηά ηζρπξφ γηα ηελ  Νηνλάηζην. Γη‟ απηφ ην ιφγν, ε 

ηνπνζέηεζε θαη ε πξνψζεζε ηεο εηθφλαο ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα γίλεη κε πξνζεθηηθφ ηξφπν. Σα 

πξντφληα ηεο ζα είλαη εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ ηεο. Πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη ε θαζηέξσζε ηεο Νηνλάηζην ζηηο θαζεκεξηλέο επηινγέο 

ησλ θαηαλαισηψλ. Όζν ε εηαηξεία ζα επεκεξεί θαη ζα αλαπηχζζεηαη, ηφζν ε ηξηγχξσ θνηλσλία 

ζα επσθειείηαη απφ ηελ εηαηξηθή ηεο ζπκπεξηθνξά. 

 Σν αξρηθφ ζρέδην πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία πξντφλησλ ζε ηξεηο  θαηεγνξίεο: ληφλαηο, 

ζαιάηεο θαη ξνθήκαηα. Όια ηα πξντφληα ζα παξαζθεπάδνληαη θαηφπηλ παξαγγειίαο ησλ 

πειαηψλ ηεο. Ζ δηαλνκή ηνπο ζα γίλεηαη άκεζα ζηνλ ηφπν πνπ επηιέγεη ν θαηαλαισηήο. 

 Πξνθεηκέλνπ ε Νηνλάηζην λα δηαζθαιίζεη ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμή ηεο ζα 

πξέπεη λα είλαη επέιηθηε θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ, παξέρνληαο 

ηνπο φηη ζέινπλ θαη φπνηε ην ζέινπλ πξηλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Απφ ηε δεκηνπξγία ησλ 

πξντφλησλ έσο θαη ηελ απνζηνιή ηνπο, ε εηαηξεία ζηνρεχεη ζηε δηαζθάιηζε ηήξεζεο φισλ ησλ 

πξνηχπσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ έξρνληαη ζε ηαχηηζε κε ηελ θηινζνθία νιφθιεξεο ηεο 

εηαηξείαο. Γηα λα επηηεπρηεί απηφ, ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηεο εηαηξείαο θξίλεηαη 

αλαγθαία.  

 Ζ ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ηα ζσζηά πξντφληα, κε 

ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο, γίλνληαη δηαζέζηκα ζηε ζσζηή αγνξά-ζηφρν. Ωο εθ ηνχηνπ, 

ππάξρεη ε πξφζεζε λα εθαξκνζηεί κηα ζηξαηεγηθή δηείζδπζεο ζηελ αγνξά πνπ ζα ηελ θάλεη 

γλσζηή θαη ζα απνθηήζεη ζεβαζκφ απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Θα δηαζθαιηζηεί φηη νη ηηκέο ησλ 

πξντφλησλ ζπκβαδίδνπλ κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο αιιά θαη κε ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ηνπ 

θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Ωζηφζν, νη ηηκέο απηέο ζα ιακβάλνπλ επίζεο ππφςε ην θφζηνο ηεο 

παξαγσγήο θαη ηεο δηαλνκήο, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα παξακείλεη ε εηαηξεία βηψζηκε θαη 

ιεηηνπξγηθή. Ζ δηαθεκηζηηθή ζηξαηεγηθή ηεο ζα πεξηιακβάλεη ηελ ελζσκαησκέλε δηαθήκηζε, ηηο 

πξνζσπηθέο πσιήζεηο, ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο θαη ην άκεζν κάξθεηηλγθ. 

 Ζ αγνξά-ζηφρνο απνηειείηαη θπξίσο απφ εηαηξηθνχο πειάηεο, δειαδή εξγαδνκέλνπο 

πνπ επηδεηνχλ έλα πνηνηηθφ κηθξφ-γεχκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Ο δεζκφο κε ηνπο 

πειάηεο ζα γίλεη κέζσ ηεο εθηίκεζήο ηνπο ζην ζπλδπαζκφ πνηφηεηαο θαη ηηκήο πνπ ζα 

πξνζθέξεη ε εηαηξεία. Ζ αλάιπζε ζην θεθάιαην 4 δείρλεη φηη νη πσιήζεηο θαηά ην πξψην έηνο 

ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο ζα θηάζνπλ πάλσ απφ ηηο 110.000€, ζηνρεχνληαο παξάιιεια ζε κηα 

κέζε εηήζηα αχμεζε πσιήζεσλ ηεο ηάμεο ηνπ 5%. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίζηεη πσο απφ κφλνη ηνπο νη πφξνη δελ ζα ηελ θάλνπλ 

ηζρπξή αληαγσλίζηξηα. Ζ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο ζα επηηεπρζεί πεξηζζφηεξν κε ηελ 
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εθκεηάιιεπζε ησλ άπισλ ζηνηρεία ηεο, φπσο είλαη ε ηθαλφηεηά ηεο άκεζεο ζπζρέηηζεο κε ηνπο 

θαηαλαισηέο, ην χθνο δηαρείξηζεο ηεο εηαηξείαο, ε εηαηξηθή θνπιηνχξα θαη δέζκεπζε. Απηά ηα 

ζηνηρεία ζα ηε δηαθνξνπνηνχλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο θαη ζα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε 

ελφο βηψζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

Σν αξρηθφ πιάλν πεξηιακβάλεη ηε ζηειέρσζε ηεο εηαηξείαο κε ηέζζεξα άηνκα. Τπάξρεη 

ην πιάλν κηαο ηθαλνπνηεηηθήο αληακνηβήο γηα ην πξνζσπηθφ ηεο, έηζη ψζηε λα δηαηεξείηαη ε 

πνιχηηκε εκπεηξία ηνπο θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε ηθαλνπνίεζε ηεο απαζρφιεζεο. Πηζηεχνπκε πσο 

ν ηξφπνο πνπ ηα άηνκα ζα αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο πειάηεο ηεο ζα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηεο Νηνλάηζην έρεη εθηηκεζεί ζπλνιηθφ θεθάιαην επέλδπζεο χςνπο 

45.000€. Οη αλαιχζεηο ζην θεθάιαην 7 δείρλνπλ φηη ε επηρείξεζε ζα πεξάζεη ην „λεθξφ ζεκείν‟ 

κεηά ην πξψην εμάκελν ιεηηνπξγίαο ηεο. Δθηηκάηαη πσο ε ζπλνιηθή απφδνζε ηεο επέλδπζεο ζε 

πιάλν πεληαεηίαο ζα θηάζεη ηηο 60.000€, πνζφ απφ ην νπνίν έρεη αθαηξεζεί ην αξρηθφ θφζηνο 

επέλδπζεο. Δπίζεο, ε αλάιπζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ δείρλεη πσο ε εηαηξεία ζα έρεη επαξθή 

δηαζέζηκα πξνθεηκέλνπ λα γίλεη βηψζηκε ζε βάζνο ρξφλνπ. 

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο εηαηξείαο είλαη ε αλάπηπμε θαη ε ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο 

θήκεο. Καζψο φκσο κεγαιψλεη, πξέπεη ε εμέιημή ηεο λα γίλεηαη κε ζσζηφ ηξφπν. 

Αθνινπζψληαο νξγαληθή αλάπηπμε θαη επέθηαζε ζηνρεχεη, καθξνπξφζεζκα, λα πξνβεί ζε 

θαζεηνπνίεζε, έηζη ψζηε λα έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν ησλ πξψησλ πιψλ πνπ πξνκεζεχεηαη. 
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Ευχαριστίες  

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε πνπ 

κνπ έδεημε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο κνπ ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα, ζηεξίδνληαο 

ζπλερψο ηελ πξνζπάζεηά κνπ. Δπίζεο, ηνπο θνληηλνχο κνπ αλζξψπνπο γηα ηελ ππνζηήξημή 

ηνπο.  

Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνπο επηβιέπνληεο θαζεγεηέο, θ. Υξήζην Γνπιεγέξε θαη θ. 

Κσλζηαληίλν ηαζηάθν, γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο πνπ κνπ πξνζέθεξαλ 

γηα ηελ πινπνίεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο απηήο εξγαζίαο. 

Σέινο, έλα ζεξκφ επραξηζηψ ζηελ εηαηξεία NewBusiness Group γηα ηελ παξνρή φισλ 

ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ γηα ηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο. 
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1.0 Η Εταιρεία Ντονάτσιο  

Σν παξφλ επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην έρεη σο ζθνπφ λα δείμεη πψο κηα ζπλνιηθή επέλδπζε 

χςνπο 45.000€ ζα κπνξνχζε λα δψζεη ζσξεπηηθά θαζαξά θέξδε άλσ ησλ 60.000€ γηα κηα 

πεξίνδν πέληε εηψλ, κε κέζεο κεληαίεο πσιήζεηο 9.375€, δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα επαξθή 

επίπεδα ξεπζηφηεηαο. 

Ζ Νηνλάηζην είλαη κηα λέα εηαηξεία ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ/πνηψλ θαη ζα αθνζησζεί ζηελ 

παξνρή πςειήο πνηφηεηαο κηθξφ-γεπκάησλ ζηνπο θαηαλαισηέο ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο θαζψο 

θαη ησλ γχξσ πεξηνρψλ. Ζ λνκηθή ηεο κνξθή κπνξεί λα είλαη είηε αηνκηθή είηε νκφξξπζκε 

επηρείξεζε, αλαιφγσο κε ηνλ αξηζκφ ησλ επελδπηψλ αλά θαηάζηεκα. Σν πξνζσπηθφ ηεο αξρηθά 

ζα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα άηνκα. 

Ζ θηινζνθία ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο είλαη βαζηζκέλε ζηε δηαλνκή δίθαησλ 

απνδφζεσλ ζηε δηνίθεζε θαη ην πξνζσπηθφ ηεο θαη ζηε δεκηνπξγία αλψηεξεο αμίαο ζηνπο 

πειάηεο ηεο. 

Ζ πφιε ηεο Αζήλαο, φπσο θαη νιφθιεξε ε Διιάδα, επεξεάζηεθε έληνλα απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ πιεηνςεθία ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ αλαγθάζηεθαλ 

λα ζηακαηήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, κε κπνξψληαο λα αληέμνπλ ζηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο. Απφ 

ηελ άιιε φκσο, ε εθηφλσζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο δεκηνπξγεί θαη αξθεηέο λέεο επθαηξίεο. Μηα 

ηέηνηα επθαηξία ζηνρεχεη λα αμηνπνηήζεη ε Νηνλάηζην.  

Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ πξντφλησλ απφ ηνπο πειάηεο θαζψο θαη νη παξαγγειίεο ζα 

γίλνληαη απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθφ  ηξφπν κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο εηαηξείαο.  

1.1 τόχοι  

 Να θηάζεη ζηνπο 100 ηαθηηθνχο πειάηεο αλά εκέξα, θαηά ηα πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο 

 Να παξέρεη ζηνπο πειάηεο άξηζηε πνηφηεηα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ζε ινγηθή ηηκή, 

έηζη ψζηε απηφ  λα ηεο απνθέξεη ζπλερή εηήζηα αχμεζε πσιήζεσλ 5% 

 Να έρεη ζεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε ηνπιάρηζηνλ 10% 

θαζαξά θέξδε απφ ηηο πσιήζεηο 

 Nα αλαδείμεη ηα νθέιε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη λα θάλεη φιν θαη πεξηζζφηεξνπο 

θαηαλαισηέο λα αγνξάδνπλ ηξφθηκα κε ειεθηξνληθφ ηξφπν 

1.2 Αποστολή και Όραμα 

Απνζηνιή ηεο Νηνλάηζην είλαη λα πξνζθέξεη ζηνπο ηνπηθνχο θαηαλαισηέο ηεο 

θεληξηθήο Αζήλαο ηα πνηνηηθφηεξα κηθξφ-γεχκαηα. Γέζκεπζε ηεο εηαηξείαο είλαη ε πςειή 

πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. 

Ζ Νηνλάηζην ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο, ην πξνζσπηθφ θαη ηελ ηερλνγλσζία 

ηεο γηα λα παξέρεη ζηνλ θάζε πειάηε μερσξηζηά πνηνηηθά πξντφληα ηα νπνία ζα ππεξβνχλε ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο. 

http://localhost/diploma/user/
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Όξακά ηεο είλαη λα γίλεη ε πξψηε επηινγή κηθξφ-γεπκάησλ ζηελ θεληξηθή πεξηνρή ησλ 

Αζελψλ. Δπηπιένλ, λα γίλεη κηα εηαηξεία πνπ λα εθπέκπεη ζεβαζκφ ζηνπο πειάηεο ηεο, ζηνπο 

ππαιιήινπο ηεο, ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο θαη ζηελ θνηλσλία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη.  

Οη αμίεο ηεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία. Δίλαη ην ηζρπξφ ζεκέιην ηεο 

Νηνλάηζην, ην νπνίν θαζνξίδεη πνηα είλαη θαη πσο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. 

Οη αμίεο απηέο απνηεινχλ ην φξακά ηεο γηα ην κέιινλ. Μεξηθέο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Άξηζηεο επηδφζεηο. Δλεξγεί σο ππεχζπλε δηνίθεζε, πξνζπαζψληαο πάληα λα πιεξνί ηηο 

πξνζδνθίεο 

 Οκαδηθή εξγαζία. Δλεξγεί σο νκάδα, έρνληαο ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη δείρλνληαο 

αθνζίσζε ζηελ εηαηξεία 

 Αθεξαηφηεηα. Αληηκεησπίδεη ν έλαο ηνλ άιινλ κε αμηνπξέπεηα θαη ζεβαζκφ. Ζ εζηθή 

ζπκπεξηθνξά, ε ηηκηφηεηα, ε αθεξαηφηεηα είλαη ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ ηεο θψδηθα 

1.3 Σα ημεία της Επιτυχίας 

Σα θιεηδηά γηα ηελ επηηπρία ηεο είλαη: 

 Άξηζηε πνηφηεηα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ παξάδνζεο πνπ ζα ρηίζνπλ θαη ζα 

δηαηεξήζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ 

 Μηα θαιή ζηξαηεγηθή πξνψζεζεο πνπ ζα εμαζθαιίζεη κεγάιε πξνβνιή γηα ηελ εηαηξεία 

θαη κηα δηαξθή ξνή πειαηψλ 

 Τςειή ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο γηα λα ιεηηνπξγήζεη κε επηηπρία ε επηρείξεζε  

 Ζ δέζκεπζή ηεο γηα ζπλερή βειηίσζε 
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Οικ. Έτοσ 1 Οικ. Έτοσ 2 Οικ. Έτοσ 3 Οικ. Έτοσ 4 Οικ. Έτοσ 5 

Πωλήςεισ 112.500 118.125 124.031 130.233 136.745

Καθαρά Κζρδη 11.250 11.813 12.403 13.023 13.675
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χήμα 1: τόχοι πωλήσεων και καθαρών κερδών πενταετίας 

 

1.4 Κόστη Εκκίνησης και Χρηματοδότηση 

Σν αξρηθφ θεθάιαην ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αγνξά ηνπ εμνπιηζκνχ, ηα πιηθά πξψηεο 

παξαγγειίαο πξνκεζεηψλ, ηελ αζθάιηζε, ηελ ελνηθίαζε ηνπ ρψξνπ απνζήθεο-

παξαζθεπαζηεξίνπ, λνκηθά έμνδα, θνξνινγηθά έμνδα θαη ηελ πξνψζεζε ηεο επηρείξεζεο. 

Σν εθηηκψκελν ζπλνιηθφ θφζηνο εθθίλεζεο πεξίπνπ αλέξρεηαη ζηηο 40.000€. Σν 

ζπλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο έρεη ππνινγηζζεί ζηηο 45.000€. 

εκείσζε: ην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζεί φηη γίλεηαη ε παξαδνρή πσο ην θεθάιαην 

επέλδπζεο είλαη δηαζέζηκν θαη δελ ζα γίλεη θάπνηα αλάιπζε γηα ελδερφκελε απφθηεζε δαλείνπ 

πνπ ζα αθνξά ηελ θάιπςε κέξνπο ή νιφθιεξεο ηεο επέλδπζεο.  

Δπηπιένλ, ε αλάιπζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζην θεθάιαην 7 απνδεηθλχεη ηελ ηθαλφηεηα 

ηεο εηαηξείαο λα αληαπνθξηζεί πιήξσο ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο αιιά θαη ζηελ απφζβεζε ηεο 

επέλδπζεο. 

1.5 Ιδιοκτησιακό Καθεστώς 

Ζ Νηνλάηζην κπνξεί λα είλαη κηα είηε αηνκηθή είηε νκφξξπζκε εηαηξεία πνπ ζα δηνηθείηαη 

απφ ηνλ(νπο) εηαίξν(νπο) ηεο. Κχξηεο επζχλεο ηνπ(ο) ζα είλαη ε δηαρείξηζε ησλ ηκεκάησλ:  

πσιήζεσλ, δηαρείξηζεο απνζεκάησλ θαη νηθνλνκηθψλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηηο εηαηξείαο αλακέλεηαη 

λα πξνζιεθζνχλ ηέζζεξα άηνκα πξνζσπηθφ. 
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1.6 Προϊόντα 

Σα πξντφληα πνπ ζα πξνζθέξεη είλαη γιπθά ληφλαηο, αικπξά ληφλαηο, θαιακάθη γιπθψλ 

ληφλαηο, ζαιάηεο, φισλ ησλ εηδψλ θαθέδεο, ξνθήκαηα ζνθνιάηαο θαη θπζηθνί ρπκνί θξνχησλ. 

Καλέλα απφ ηα πξντφληα ηεο δελ ζα είλαη πξνπαξαζθεπαζκέλν. Όια ζα πξνεηνηκάδνληαη 

θαηφπηλ παξαγγειίαο ησλ πειαηψλ ηεο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο επηζπκίεο.  

Δπίζεο, θάζε απνζηνιή παξαγγειίαο ζα ζπλδπάδεηαη κε επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο 

παξάδνζεο, νη νπνίεο ζα εκπλένληαη απφ ηελ θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο. 

1.7 Η Αγορά 

Ζ πφιε ηεο Αζήλαο θαη ζπγθεθξηκέλα ην θέληξν θαη νη ηξηγχξσ ζπλνηθίεο είλαη κηα 

πεξηνρή κε ρηιηάδεο θαηνίθνπο, επηρεηξήζεηο θαη εξγαδνκέλνπο. ηελ παξαθάησ εηθφλα 

βιέπνπκε ηελ πεξηνρή πνπ ζα πξνζθέξνληαη ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο: 

 

 

Δηθόλα 1: Η αγνξά-ζηόρνο ηεο Νηνλάηζην (θόθθηλν πεξίγξακκα) 

χκθσλα κε ην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ (Δ.Β.Δ.Α.) ν αξηζκφο 

ησλ εγγεγξακκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ θεληξηθή πεξηνρή ηεο Αζήλαο αλέξρεηαη ζηηο 11.679
[1]

. 

Απφ απηφ ην ζηνηρείν ζπκπεξαίλνπκε φηη απηή ε πεξηνρή είλαη αξθεηά αλαπηπγκέλε, 

παξέρνληαο έηζη αξθεηέο πξννπηηθέο θαη επθαηξίεο γηα ηελ επηρείξεζε. Ζ εηαηξεία ζηνρεχεη λα 

πνπιάεη ηα πξντφληα ηεο θπξίσο ζε θαηαλαισηέο πνπ εξγάδνληαη ζηηο γχξσ επηρεηξήζεηο. 

ηφρνο είλαη ηα πξντφληα ηεο λα γίλνπλ έλα θαζεκεξηλφ γεπζηηθφ δηάιεηκκα γηα ηνπο πειάηεο ηεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 
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1.8 τρατηγική 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο βαζίδεηαη ζην λα δεκηνπξγεζεί θαη λα παξέρεηαη αμία ζηνπο πειάηεο 

ηεο, ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ησλ Αζελψλ. ηφρν ηεο είλαη λα πξνζθέξεη κηα λέα επηινγή 

ζηελ θαηεγνξία ησλ κηθξφ-γεπκάησλ. 

Θα ρηίζεη έλα ηζρπξφ δίθηπν κάξθεηηλγθ, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα θάλεη γλσζηά ηα 

πξντφληα ηεο ζε πεξηζζφηεξνπο θαηαλαισηέο. Ο θεληξηθφο άμνλαο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ζα 

βαζηζηεί ζηνλ ζπλδπαζκφ πςειήο πνηφηεηαο θαη ινγηθήο ηηκήο.  

1.9 Διοίκηση 

Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζα ρξεζηκνπνηεί κε ζχλεζε ηνπο πφξνπο πνπ ζα έρεη ζηα ρέξηα 

ηεο, έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγεί επηθεξδψο, λα πιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο θαη λα ηεξεί ηνπο 

λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο. Ζ θηινζνθία ηεο δηνίθεζεο πξέπεη λα εκπλέεηαη απφ ηελ νκαδηθή 

εξγαζία, ηνλ αιιεινζεβαζκφ θαη ηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε. Πξνθεηκέλνπ λα εξγαζηεί θάπνηνο 

ζηελ εηαηξεία, πξέπεη λα επηζπκεί λα είλαη κέινο κηαο νκάδαο πνπ ιεηηνπξγεί ζε έλα ζχγρξνλν 

πεξηβάιινλ πνπ ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ αλάπηπμε, ηελ νκαδηθφηεηα, ηελ 

απνδνηηθφηεηα θαη ηελ αθεξαηφηεηα. 

Ζ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ζα επζχλεηαη ζην αθέξαην γηα ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηεο.  

1.10 Οικονομικά 

χκθσλα κε ηηο ζπληεξεηηθέο εθηηκήζεηο, ε Νηνλάηζην αλακέλεηαη λα δηαηεξήζεη κηα πγηή 

νηθνλνκηθή ζέζε θαηά ηα επφκελα πέληε ρξφληα. Δθηηκάηαη φηη ε εηαηξεία ζα ππεξβεί ην λεθξφ 

ζεκείν αθφκε θαη απφ ην πξψην εμάκελν ιεηηνπξγίαο. 

Πξνζδνθάηαη ε επηρείξεζε λα γίλεη θεξδνθφξα θαηά ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο, κε 

ζπλερή αχμεζε θεξδψλ θαηά ηα επφκελα ηέζζεξα έηε κέζα απφ ηελ θαζηέξσζε θαη ηελ αχμεζε 

ηεο ζηαζεξήο βάζεο ησλ πειαηψλ.  

Κχξην κέιεκα είλαη λα ππάξρνπλ επαξθή ηακεηαθά δηαζέζηκα γηα λα θαιχπηεη ηηο 

πιεξσκέο, ηηο ππνρξεψζεηο, αιιά θαη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλε γηα ηπρφλ απξφβιεπηεο 

αλάγθεο. Οη πξνβιέςεηο δείρλνπλ φηη ε εηαηξεία κπνξεί λα παξάγεη ζεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο, 

δηαηεξψληαο παξάιιεια ηθαλνπνηεηηθά ηακεηαθά δηαζέζηκα.  

Ζ αλάιπζε ησλ αλαινγηψλ ζην θεθάιαην 7 δείρλεη μεθάζαξα πσο ε Νηνλάηζην 

αλακέλεηαη λα έρεη ηζρπξή νηθνλνκηθή ζέζε, λα δηαζέηεη ξεπζηφηεηα θαη καθξνπξφζεζκε 

θεξεγγπφηεηα. 

1.11 Επενδυτικές Εκτιμήσεις 

Γηα ηελ επέλδπζε ησλ 45.000€ ζην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο, ν θάζε επελδπηήο ζα ιάβεη 

ηκήκα ηδηνθηεζίαο κε πνζνζηφ αληίζηνηρν ηεο εηζθνξάο ηνπ. Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε επελδπηή 

ζηε ράξαμε επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο πνξείαο ζα είλαη απαξαίηεηε θαη ζεκαληηθή.  
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χκθσλα κε ζπγθξαηεκέλεο εθηηκήζεηο, ην ζπζζσξεπηηθφ θεθάιαην πνπ ζα δηαλεκεζεί 

κεηά απφ κηα πεληαεηία ζα αλέξρεηαη ζε 60.000€. 

Αλαγλσξίδνπκε θαιά πσο γηα νπνηνλδήπνηε επελδπηή ζε κηα λενζχζηαηε εηαηξεία δελ 

είλαη αξθεηφ κηα ηδαληθή δηαηχπσζε πξνβιέςεσλ ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο επέλδπζεο, αιιά 

απηφ πνπ κεηξάεη είλαη ην πξαγκαηηθφ απνηέιεζκα. Γηα απηφ ην ιφγν, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηεπηνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ επελδπηψλ, ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν πιάλν εμφδνπ ζε 

πεξίπησζε απνηπρίαο ησλ ζηφρσλ. Οη επηινγέο απηέο αλαιχνληαη ζην έβδνκν θεθάιαην ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. 

1.12 Αποποίηση Ευθυνών 

Αλ θαη νη πξννπηηθέο εμέιημεο θαη αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο έρνπλ εμεηαζζεί πξνζεθηηθά, 

δελ πξέπεη λα παξακεινχληαη νη παξάγνληεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, νη νπνίνη δχζθνια 

κπνξεί λα πξνβιεθζνχλ κε αθξίβεηα. Μελ μερλάκε άιισζηε θαη ηελ εμαηξεηηθά δπζκελή πεξίνδν 

χθεζεο πνπ δηαλχεη ε Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Μπνξεί πιένλ λα έρεη ζηακαηήζεη ε 

ζπξξίθλσζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη λα βξηζθφκαζηε ζε ηξνρεία αλάπηπμεο, αιιά ε 

ζηαζεξφηεηα δελ έρεη αθφκε εδξαησζεί. Γη απηφ ινηπφλ, νη επελδπηέο πξέπεη λα είλαη 

πξνζεθηηθνί φηαλ εμεηάδνπλ ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο ηνπο. 

Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην αλαπηχρζεθε γηα λα βνεζήζεη ηνπο επελδπηέο λα 

θαηαλνήζνπλ ην θφζηνο, ηα νθέιε αιιά θαη ηνπο θηλδχλνπο απηήο ηηο επηρεηξεκαηηθήο πξφηαζεο. 

Δπίζεο, νπνηαδήπνηε νκνηφηεηα κε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, άηνκα θαη δεδνκέλα είλαη θαζαξά 

ζέκα ηχρεο. 

  



«Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή»   Αιέθνο ππξίδσλ 

 

Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ ζηνλ Κιάδν Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ:  

Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην θαη Δθαξκνγή Ζιεθηξνληθνχ Καηαζηήκαηνο ζει. 19 

2.0 ύνοψη Εταιρείας 

Ζ Νηνλάηζην είλαη κηα ειεθηξνληθή εηαηξεία πψιεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Οη πειάηεο 

ηεο κπνξνχλ λα κπαίλνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο (www.donuchio.gr), φπνπ ζα 

δεκηνπξγνχλ ηα ηξφθηκα θαη ξνθήκαηα πνπ ζέινπλ λα αγνξάζνπλ. Καηφπηλ, ζα ζπκπιεξψλνπλ 

ηε θφξκα παξαγγειίαο θαη ε εηαηξεία ζα απνζηέιιεη ηελ παξαγγειία ζηνλ επηζπκεηφ ηφπν 

παξάδνζεο.  

Σν ζρέδην πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο εηαηξείαο θαζψο θαη κηαο 

απνζήθεο-παξαζθεπαζηήξην, ζηελ νπνία ζα γίλεηαη ε επεμεξγαζία θαη ε εθηέιεζε ησλ 

παξαγγειηψλ. Ζ ηνπνζεζία απηήο ζα είλαη ζε θεληξηθφ ζεκείν ηεο Αζήλαο, ζηνρεχνληαο ζηελ 

θάιπςε ηνπ θέληξνπ θαη ησλ γχξσ πεξηνρψλ. Οη απαηηήζεηο ηνπ ρψξνπ γηα ηελ ζηέγαζε ηεο 

απνζήθεο είλαη πεξίπνπ 45-50η.κ. Ζ επηρείξεζε ζα ιεηηνπξγεί πέληε κέξεο ηελ εβδνκάδα 

(Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή) θαη ην σξάξην ζα είλαη 08:00 κε 16:00. Ζ δηαδηθαζία απνζηνιήο ησλ 

παξαγγειηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηξφπν πνπ λα ηνλίδεη ηελ θνπιηνχξα ηεο εηαηξείαο. Ζ 

παξάδνζή ηνπο ζα γίλεηαη απφ άηνκα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαη ε θάιπςε απηήο ηεο ππεξεζίαο 

ζα γίλεηαη κε εηαηξηθά κεραλάθηα.  

Ζ Νηνλάηζην δελ ζα αξρίζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο κε ζθνπφ λα ληθήζεη ηνλ αληαγσληζκφ. 

Άιισζηε γλσξίδεη φηη δελ κπνξεί λα ζηεξηρηεί απιψο ζε κηα «ρακειή ηηκή». Έηζη, ε 

επηθέληξσζε ησλ δπλάκεψλ ηεο ζα γίλεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ ηεο. 

Γχξσ απφ απηφ ζα θηλεζεί γηα λα είλαη ζε ζέζε λα δηαηεξήζεη θαη λα απμήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε  

ηνπο. Απηφ ζα είλαη θαη ην ζεκέιην γηα ηε κειινληηθή ηεο αλάπηπμε. 

2.1 Η Ηλεκτρονική ελίδα της Ντονάτσιο 

Ζ ειεθηξνληθή ζειίδα ηεο Νηνλάηζην έρεη ρηηζηεί ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

εηαηξηθήο ηεο ηαπηφηεηαο θαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα ηνλίδεηαη ε θνπιηνχξα ηεο. Οη παξαθάησ 

εηθφλεο παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα ηκήκαηα ηεο δνκήο θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηφο ηεο: 

Δηθόλα 2: Αξρηθή ζειίδα ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο (Η δεκηνπξγία ηεο παξαγγειίαο αξρίδεη κε 

ηελ επηινγή ηεο θαηεγνξίαο) 

http://www.donuchio.gr/
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Δηθόλα 3: Πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο (Αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ηεο εηαηξείαο, ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ησλ όξσλ ρξήζεο ηεο ηζηνζειίδαο) 

Δηθόλα 4: Φόξκα επηθνηλσλίαο (Γπλαηόηεηα απνζηνιήο κελπκάησλ θαη ζρνιίσλ από ηνπο 

πειάηεο) 
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Δηθόλα 5: Έλαξμε παξαγγειίαο – επηινγή θαηεγνξίαο πξντόλησλ (Η επηινγή θαηεγνξίαο κπνξεί 

λα γίλεη είηε από ηελ αξρηθή ζειίδα είηε από ην ζύλδεζκν ‘Η παξαγγειία ζαο’) 

Δηθόλα 6: Δπηινγή πξντόλησλ αλά θαηεγνξία (Πξνζζήθε πξντόλησλ ζην θαιάζη αγνξώλ) 



«Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή»   Αιέθνο ππξίδσλ 

 

Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ ζηνλ Κιάδν Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ:  

Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην θαη Δθαξκνγή Ζιεθηξνληθνχ Καηαζηήκαηνο ζει. 22 

Δηθόλα 7: Πξνβνιή θαιαζηνύ αγνξώλ – επηβεβαίσζε παξαγγειίαο (Δκθάληζε ηνπ θαιαζηνύ 

αγνξώλ, κε δπλαηόηεηα ηξνπνπνίεζήο ηνπ) 

Δηθόλα 8: Φόξκα παξαγγειίαο – ζηνηρεία παξαιήπηε (πκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

παξαιήπηε ηεο θάζε παξαγγειίαο) 
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2.2 τοιχεία Έναρξης 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ην θεθάιαην έλαξμεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαθάησ εμφδσλ: 

 Δλνίθην: ην εκπνξηθφ αθίλεην ζα εθκηζζσζεί αξρηθά γηα πέληε ρξφληα, κε δπλαηφηεηα 

επέθηαζεο ηεο κίζζσζεο γηα άιια ηέζζεξα ρξφληα 

 Δμνπιηζκφο θνπδίλαο: πεξηιακβάλεη ηηο εηδηθέο ζπζθεπέο θαη εξγαιεία πνπ ρξεηάδνληαη 

γηα ηελ θαηάςπμε, ηε ζπληήξεζε, ην ςήζηκν, ηε δεκηνπξγία ησλ ηειηθψλ ληφλαηο, ηε 

ζπληήξεζε ησλ ιαραληθψλ θαη θξνχησλ, ηε δεκηνπξγία ησλ θαθέδσλ θαη ξνθεκάησλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Νηφλαηο: θαηαςχθηεο γηα ηηο βάζεηο ησλ ληφλαηο, ςπγείν γηα ηελ νκαιή 

απφςπμε απηψλ, ηξέηιεξ γηα  ην ςήζηκφ ηνπο, ηξεηο γεκηζηήξεο δηαθνξεηηθψλ 

γεχζεσλ γηα ηε γέκηζε, πάγθνο κε ηα κπελ-καξί γηα ηηο ιησκέλεο ζνθνιάηεο 

επηθάιπςεο θαη γηα ηα ηξνπθάθηα 

 Ρνθήκαηα: θαθεηηέξεο γηα φια ηα είδε θαθέ, κεραλή ξνθήκαηνο ζνθνιάηαο, 

απνρπκσηήο 

 αιάηεο: ςπγείν γηα ηα ιαραληθά, θξνχηα, αιιαληηθά, ηπξηά 

 Γηάθνξα είδε θνπδίλαο: καγεηξηθά ζθεχε, επηθάλεηα θνπήο, καραίξηα, πνδηέο, ζθνχθνη, 

γάληηα, κπιέληεξ, δνρεία απνζήθεπζεο, πνηήξηα, είδε θαζαξηζκνχ θηι. 

 Δμνπιηζκφο γξαθείνπ: γξαθείν, ππνινγηζηήο, θαξέθιεο, θσηηζηηθά 

 Έλαξμε απνγξαθήο: πεξηιακβάλεη ηα πιηθά πξψηεο πξνκήζεηαο, ηηο ζπζθεπαζίεο πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξάδνζε 

 Αζθαιηζηηθή θάιπςε εηαηξείαο 

 Έμνδα πξνψζεζεο, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην κάξθεηηλγθ ηεο εηαηξείαο, ην 

ελεκεξσηηθφ πιηθφ, ηηο δηαθεκίζεηο 

 Ννκηθά έμνδα: επηρεηξεκαηηθφο ζρεκαηηζκφο εηαηξείαο, δηάθνξεο ζπκβάζεηο, γεληθέο 

ζπκβνπιέο 

 Φνξνινγηθά έμνδα 

 Αγνξά δχν tablets 

 Delivery: αγνξά δχν κεραλψλ θπβηζκνχ 150θ.ε 

 Site: δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο εηαηξείαο 

Δπεηδή ππάξρνπλ πνιινί πξνκεζεπηέο εμνπιηζκνχ, πιηθψλ θαη πξψησλ πιψλ, ηα έμνδα θαη 

νη δαπάλεο αγνξψλ αλαθέξνληαη ζε εθηηκήζεηο. Ζ επηινγή ησλ θαιχηεξσλ ηηκψλ αγνξάο ζα 

γίλεηαη απφ ηελ εηαηξεία κεηά απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθψλ πξνζθνξψλ απφ ηνπο ππνςήθηνπο 

πξνκεζεπηέο. Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ζπγθεληξσηηθά ηα εθηηκψκελα θφζηε έλαξμεο: 

 

 

Πίνακας 1: Κόστη έναρξης 

 

Δμνπιηζκόο θνπδίλαο 

 

28.500€ 

Γηάθνξα είδε θνπδίλαο 

 

600€ 
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Δμνπιηζκόο γξαθείνπ 

 

1.200€ 

Αγνξά δύν tablets 

 

400€ 

Αγνξά δύν κεραλώλ 

 

3.000€ 

Ιζηνζειίδα εηαηξείαο 

 

1.000€ 

ύνολο 

 

34.700€ 

 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, κε ηελ έλαξμε ηεο εηαηξείαο ρξεηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

θαη ηα εμήο πάγηα έμνδα, ηα νπνία ζα επαλαιακβάλνληαη αλά ηαθηά δηαζηήκαηα, φρη φκσο 

απαξαίηεηα κε ηα ίδηα πνζά: 

 πξψην ελνίθην: 600€ 

 πξψηε παξαγγειία πξνκεζεηψλ: 1.500€ 

 αζθαιηζηηθή θάιπςε εηαηξείαο: 500€ 

 λνκηθά έμνδα: 200€ 

 θνξνινγηθά έμνδα: 100€ 

 έμνδα αξρηθήο πξνψζεζεο εηαηξείαο: 1.500€ 

2.3 Ισολογισμός Έναρξης 

 Ο ηζνινγηζκφο έλαξμεο ηεο εηαηξείαο έρεη πξνβιεθζεί λα είλαη: 

 

Πίνακας 2: Ισολογισμός Έναρξης 

 

Δλεξγεηηθό Παζεηηθό 

Πάγην Δλεξγεηηθό 

 

Ίδηα Κεθάιαηα 

Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 

 

33.700€ Κεθάιαην 41.200€ 

Αζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 

 

1.000€  

Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό 

 

Απνζέκαηα 

 

1.500€ 

Γηαζέζηκα 

 

5.000€ 

Γενικό ύνολο Ενεργητικού 

 

41.200€ Γενικό ύνολο Παθητικού 41.200€ 
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Σα παξαπάλσ πνζά πξνθχπηνπλ σο εμήο (ζε ζπλδπαζκφ θαη κε απηά ηνπ Πίλαθα 1): 
 Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 33.700€ -> εμνπιηζκφο θνπδίλαο + δηάθνξα είδε θνπδίλαο + 

εμνπιηζκφο γξαθείνπ + αγνξά δχν tablets + αγνξά δχν κεραλψλ 
 Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 1.000€ -> ηζηνζειίδα εηαηξείαο 
 Απνζέκαηα 1.500€ -> πξψηε παξαγγειία πξνκεζεηψλ 
 5.000€ -> απαξαίηεηα ηακεηαθά δηαζέζηκα 
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3.0 Προϊόντα 

Ζ Νηνλάηζην ζα πξνζθέξεη κηα κεγάιε πνηθηιία γιπθψλ θαη αικπξψλ ληφλαηο, 

επνρηαθέο ζαιάηεο θαη θξνπηνρπκνχο, ξνθήκαηα ζνθνιάηαο θαζψο θαη φισλ ησλ εηδψλ 

θαθέδεο. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα ηα πξντφληα ηεο είλαη ηα εμήο: 

 Νηφλαηο γιπθφ: ε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ ληφλαηο ηεο εηαηξείαο, ζε ζρέζε κε ην θιαζηθφ, 

είλαη φηη απηφ δελ είλαη πξνπαξαζθεπαζκέλν, αιιά δεκηνπξγείηαη ζχκθσλα κε ηελ 

επηζπκία ηνπ θάζε πειάηε εθείλε ηε ζηηγκή. Ζ βάζε ηνπ ληφλαηο γεκίδεηαη (κε ηνπο 

εηδηθνχο γεκηζηήξεο) θαη επηθαιχπηεηαη κέζα απφ κηα κεγάιε πνηθηιία γεχζεσλ. 

Δλδεηθηηθά, λα αλαθέξνπκε θάπνηεο γεχζεηο γέκηζεο, φπσο είλαη ε ζνθνιάηα γάιαθηνο, 

ε ιεπθή ζνθνιάηα, ε καχξε ζνθνιάηα, ε θξέκα Βαπαξίαο, καξκειάδεο θξάνπιαο, 

πνξηνθαιηνχ, ιεκνληνχ. Όζνλ αθνξά ηελ επηθάιπςε, θάπνηεο απφ ηηο γεχζεηο ζα είλαη ε 

θξέκα bueno, ε πξαιίλα roche, ην γιάζν ζνθνιάηαο, αιιά θαη κηα κεγάιε πνηθηιία ζε 

toppings. Σα κεγέζε βάζεσλ γηα ην γιπθφ ληφλαηο είλαη ηξία: κηθξφ, κεζαίν θαη κεγάιν 

 Νηφλαηο αικπξφ: νη επηινγέο γηα ηε βάζε ηνπ αικπξνχ είλαη ηξεηο: ε θιαζηθή, ε νιηθήο 

άιεζεο θαη ε πνιχζπνξε. Σα πιηθά πνπ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ νη πειάηεο γηα ηε γέκηζε 

είλαη: πνηθηιία αιιαληηθψλ, πνηθηιία ηπξηψλ, δηάθνξα ιαραληθά θαη ζάιηζεο. Σν αικπξφ 

ληφλαηο ζα έρεη κφλν έλα κέγεζνο, ην κεγάιν 

 Καιακάθη γιπθψλ ληφλαηο: ε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ πειάηε 

λα δεκηνπξγήζεη έλα θαιακάθη απφ ηέζζεξα κηθξά γιπθά ληφλαηο πνπ επηζπκεί, 

απνιακβάλνληαο έηζη πνιιέο γεχζεηο καδί ζε κία επηινγή 

 αιάηεο: νη πειάηεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηε ζαιάηα πνπ 

επηζπκνχλ, επηιέγνληαο φηη πιηθά ζέινπλ. Τιηθά φπσο ιαραληθά, θξνχηα, αιιαληηθά, 

ηπξηά θαη δηάθνξα dressing 

 Υπκνί: ζα πξνζθέξνληαη θξέζθνη θπζηθνί ρπκνί απφ επνρηαθά θξνχηα 

 Καθέο: ην θαηάζηεκα ζα δηαζέηεη ζχγρξνλεο θαθεηηέξεο πξνζθέξνληαο ζηνπο πειάηεο 

φια ηα είδε θαθέ, φπσο: espresso, cappuccino, θξαπέ, ειιεληθφο θαη θίιηξνπ 

 Ρφθεκα ζνθνιάηαο: ε ελαιιαθηηθή πξφηαζε αληί ηνπ θαθέ, ζε δηάθνξεο γεχζεηο 

3.1 Επιχειρησιακό Μοντέλο 

Ζ Νηνλάηζην είλαη κηα επηρείξεζε ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθφ 

ηξφπν. Ο ρψξνο πνπ ζα ελνηθηαζηεί πξνθεηκέλνπ λα ζηεγαζηεί ε απνζήθε-παξαζθεπαζηήξην ζα 

αθνξά κφλν ηελ επεμεξγαζία ησλ παξαγγειηψλ, ηε δεκηνπξγία θαη ηελ παξάδνζή ηνπο ζηνπο 

πειάηεο. Γελ ζα γίλεηαη εμππεξέηεζε πειαηψλ κε θπζηθή παξνπζία ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν, 

θαζψο ε θηινζνθία ηεο εηαηξείαο εζηηάδεηαη θαη ζηηο νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο παξάδνζεο 

ζηνλ επηζπκεηφ ηφπν ηνπ θάζε πειάηε. ηφρνο ηα πξντφληα ηεο  λα γίλνπλ είηε έλα ζπλνδεπηηθφ 

ζλαθ κε ηα δηάθνξα ξνθήκαηά ηεο, είηε έλα κηθξφ γεχκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο.  

Ζ δηαδηθαζία ηεο παξαγγειίαο ζα γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη πειάηεο ζα 

κπαίλνπλ ζηελ ηζηνζειίδα  ηεο, ζα δηαιέγνπλ ηα πξντφληα πνπ ζέινπλ θαη φπσο ηα ζέινπλ, ζα 

ζπκπιεξψλνπλ ηελ θαηάιιειε θφξκα θαη ζα ηελ απνζηέιινπλ. Ζ εηαηξεία, κεηά ηελ παξαιαβή 

ηεο θάζε παξαγγειίαο, ζα ηε δεκηνπξγεί θαη ζα ηελ απνζηέιιεη ζην ρψξν ηνπ πειάηε. 
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Βαζηθή ιεπηνκέξεηα ησλ ληφλαηο ηεο είλαη φηη ε βάζε ηνπ είλαη ςεκέλε ζε θνχξλν θαη 

φρη ηεγαληζκέλε, θάηη πνπ ζεκαίλεη πσο έρεη ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξά. Σαπηφρξνλα 

φκσο έηζη αλαδεηθλχνληαη θαη νη γεχζεηο ηνπ, ην νπνίν είλαη θαη ην θχξην κέιεκα. Οη βάζεηο ησλ 

ληφλαηο ζα αγνξάδνληαη θαηεςπγκέλεο απφ πξνκεζεπηή πνπ ζα ηηο θηηάρλεη ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ πξναλαθέξακε. ην ρψξν καο, ζα απνςχρνληαη, ζα δεζηαίλνληαη θαη ζα 

δεκηνπξγνχληαη ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε παξαγγειία. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηηο ζαιάηεο θαη ηα 

θξνχηα ησλ ρπκψλ, ηα νπνία ζα επεμεξγάδνληαη θαηά ηε ζηηγκή δεκηνπξγίαο ηεο παξαγγειίαο.  

Οη ζπζθεπέο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα αγνξαζηνχλ, ζα είλαη φιεο πςειήο ηερλνινγίαο θαη 

ρακειήο απαίηεζεο ζε ελέξγεηα, έηζη ψζηε λα γίλνπλ πνιχηηκα θαη καθξνρξφληα ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο. Δπίζεο, ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

πξντφλησλ ζα είλαη πάληα θξέζθα, θαζψο ε πςειή πνηφηεηα απνηειεί αδηαπξαγκάηεπην 

ζηνηρείν γηα ηελ εηαηξεία. 

Οη παξαγγειίεο ζα ζπζθεπάδνληαη ζε θαηάιιεια παθέηα θαη ζπζθεπαζίεο γηα λα 

πξνζηαηεχεηαη θαη λα δηαηεξείηαη ε πνηφηεηά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα κεηαθνξάο ηνπο. Ζ 

δηαδηθαζία παξάδνζήο ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ δχν άηνκα ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα δχν εηαηξηθά κεραλάθηα. Σα άηνκα πνπ ζα δηαλέκνπλ ηηο παξαγγειίεο ζα είλαη 

θαηάιιεια ληπκέλα κε ζθνπφ λα ηνλίδνπλ ηε θηινζνθία ηεο επηρείξεζεο. 

3.2 Σοπίο Ανταγωνισμού 

Δπί ηνπ παξφληνο, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ηξνθίκσλ βξίζθεηαη ζρεηηθά ρακειά ζηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ ειιήλσλ θαηαλαισηψλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αξρίζεη λα πηνζεηείηαη ζηηο 

ειεθηξνληθέο ηνπο αγνξέο. ηνηρεία πνπ αλαδεηθλχνληαη θαη απφ  ηελ εηήζηα έξεπλα 2013-2014 

ηνπ Δξγαζηήξην Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ (ELTRUN) γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην B2C ζηελ 

Διιάδα
[2]

. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο έξεπλαο πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί εδψ είλαη φηη: 

„„Μόνο ηο 60-65% ηυν ζςνολικών on-line αγοπών καηεςθύνεηαι ζε Ελληνικά sites. Αςηό 

καηαδεικνύει και ηην πποοπηική ηυν Ελληνικών τηθιακών επισειπήζευν κάηυ από 

πποϋποθέζειρ ζηο μέλλον, αθού ηο ανηίζηοισο νούμεπο ζηην Εςπώπη είναι κονηά ζηο 90%‟‟. 

Λφγσ ηνπ φηη ε Νηνλάηζην είλαη κηα θαζαξά ειεθηξνληθή επηρείξεζε πψιεζεο ηξνθίκσλ, 

ζα γίλεη αλαθνξά κφλν ζηηο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ειεθηξνληθά θαη φρη ζε απηέο 

ηνπ θαζαξά παξαδνζηαθνχ επηρεηξείλ. 

Οη αληαγσληζηέο ηεο Νηνλάηζην είλαη εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ρξφληα ζηελ 

παξαδνζηαθή πψιεζε ηξνθίκσλ θαη πνπ ηα ηειεπηαία έηε έρνπλ ελζσκαηψζεη θαη ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην ηξνθίκσλ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Σέηνηεο εηαηξείεο 

είλαη, θαηά θχξην ιφγν: θνχξλνη, εηαηξείεο κηθξφ-γεπκάησλ θαη γξήγνξεο εζηίαζεο θαη θξεπεξί. 

Γηα ηελ θαιχηεξε πξνζέγγηζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, ε αλάιπζε 

ησλ αληαγσληζηψλ ζα ρσξηζηεί ζε δχν θαηεγνξίεο: ζε απηνχο πνπ έρνπλ ζεκαληηθή εκπεηξία, 

θήκε θαη πειαηεία, θπξίσο απφ ηελ πνιπεηή δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζην παξαδνζηαθφ επηρεηξείλ, 

θαη ζε απηνχο πνπ έρνπλ μεθηλήζεη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη πξφθεηηαη 

θπξίσο γηα ζπλνηθηαθέο εηαηξείεο. 
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ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ: 

 

 

Πίνακας 3.1: Κύριοι Ανταγωνιστές της Ντονάτσιο 

 

Όλνκα 

Δηαηξείαο 

Πεξηγξαθή 

Everest
[3]

 Ζ εηαηξία αλήθεη ζηνλ Όκηιν Vivartia θαη θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηελ ειιεληθή 

αγνξά ηεο εζηίαζεο. Γηαζέηεη πεξηζζφηεξα απφ 200 ζεκεία πψιεζεο θαη 

απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ 2.500 εξγαδφκελνπο. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην. 

Γξεγόξεο  

Μηθξό-γεύκαηα
[4]

 

Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ην 1972 απφ θ. Γξεγφξε Γεσξγάην. ήκεξα αξηζκεί 

πεξίπνπ 250 θαηαζηήκαηα ζηελ Αηηηθή. Σα ηειεπηαία ρξφληα πξνζθέξεη ηα 

πξντφληα ηεο θαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. 

Φνύξλνη  

ΒΔΝΔΣΗ
[5]

 

Ζ εηαηξία ΒΔΝΔΣΖ μεθίλεζε ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ην 1948, έρνληαο 

αλαπηχμεη, έσο ζήκεξα, έλα δίθηπν άλσ ησλ 70 ζεκείσλ δηάζεζεο ησλ 

πξντφλησλ ηεο. Σειεπηαία, πξνζέζεζε θαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο. 

Goody’s
[6]

 H Goody‟s, επίζεο εηαηξεία ηνπ νκίινπ Vivartia, δεκηνπξγήζεθε ην 1975 ζηε 

Θεζζαινλίθε, θέξλνληαο ηελ πξσηνπνξία ζηελ Διιεληθή εζηίαζε. 

Αξηζκψληαο πάλσ απφ 100 θαηαζηήκαηα ζε φιε ηελ Διιάδα, εμππεξεηεί 

θαζεκεξηλψο 100.000 πειάηεο ηεο. Απφ ην 2007, ε Goody‟s ιαλζάξεη ηελ 

ππεξεζία Goody‟s Delivery.  

 

ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ: 

 

 

Πίνακας 3.2: Δευτερεύοντες Ανταγωνιστές της Ντονάτσιο 

 

Όλνκα Δηαηξείαο Πξντόληα Πώιεζεο 

b..eat Burgers θνιηάηεο Καθέδεο αιάηεο Γιπθά Κξέπεο Sandwich 

Mr Crepito Κξέπεο Καθέδεο 

Framboise Κξέπεο Sandwich αιάηεο Καθέδεο Παγσηφ 

Da Vinci Sandwich Burgers Φξέζθνη ρπκνί Καθέδεο 

Sugar inn Κξέπεο Παγσηφ Βάθιεο Καθέδεο Snacks 

City Καθέδεο Pizza Sandwich Επκαξηθά Κξέπεο 

Σν Χξπζό Καθέδεο Φξέζθνη ρπκνί θνιηάηεο αιάηεο Burgers Sandwich 

Κξέπεο Μπνπγάηζα 

Καιπςώ Burgers Sandwich Βάθιεο Γιπθά Επκαξηθά Καθέδεο Κξέπεο 

Λνπθνπκάδεο αιάηεο Πνηά θνιηάηεο Παγσηφ Φξέζθνη ρπκνί 

Gelateri Γιπθά Παγσηφ Βάθιεο Κξέπεο Πνηά 

Petit delivery Burgers θνιηάηεο Sandwich Φξέζθνη ρπκνί Smoothies αιάηεο 

Επκαξηθά Καθέδεο Παγσηφ Snacks 
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Loukumami Καθέδεο Παγσηφ Λνπθνπκάδεο 

Passion coffee & snack Καθέδεο Λνπθνπκάδεο αιάηεο Sandwich θνιηάηεο Snacks 

Coffee town Καθέδεο θνιηάηεο Sandwich 

Coco Pan Καθέδεο Παγσηφ θνιηάηεο Sandwich 

Entro Καθέδεο Παγσηφ Sandwich αιάηεο Snacks 

Παθέην Καθέδεο Sandwich θνιηάηεο 

Fixeat Καθέδεο θνιηάηεο Sandwich Burgers νπβιάθηα 

Coffee shop Γαξνύθνο Καθέδεο Sandwich Κξέπεο αιάηεο 

777 fresh Καθέδεο Snacks Παγσηφ αιάηεο θνιηάηεο Επκαξηθά Sandwich 

Coffee Post Καθέδεο Snacks 

Deli 33 Καθέδεο Sandwich Κξέπεο 

Crepe et Cafe Κξέπεο Καθέδεο θνιηάηεο Sandwich Βάθιεο Παγσηφ 

Γιπθηά γσληά Κξέπεο Sandwich Βάθιεο Παγσηφ Καθέδεο θνιηάηεο Γιπθά 

Cafe World Καθέδεο Φξέζθνη ρπκνί Sandwich 

Boroda cafe Καθέδεο θνιηάηεο 

Epsilon Καθέδεο Burgers 

Trillions Sandwich θνιηάηεο Κξέπεο Καθέδεο 

Sweet art cafe Καθέδεο Παγσηφ Sandwich Επκαξηθά Βάθιεο 

Fresh Γιπθά Snacks Καθέδεο 

Frendz Καθέδεο Burgers Pizza αιάηεο Sandwich 

 

Σα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 3.2 αληιήζεθαλ απφ ηελ ηζηνζειίδα e-FOOD.gr
[7]

. 

Απφ ηα ζηνηρεία ησλ δχν παξαπάλσ πηλάθσλ γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ πσο ην ηνπίν 

ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη αξθεηά πςειφ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Παξφια απηά φκσο, λα 

ηνλίζνπκε μαλά ηνλ κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ θαη εξγαδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο. Δπίζεο, 

ππάξρεη ε ζπλείδεζε φηη ε εηαηξεία δελ κπνξεί λα ληθήζεη ηνλ αληαγσληζκφ. ηφρνο είλαη λα 

απνθηήζεη έλα αμηφινγν πνζνζηφ ηεο αγνξάο, ην νπνίν ζα πινπνηεζεί κέζα απφ ηε ζπλέπεηά 

ηεο ζηελ πςειή πνηφηεηα θαη ζηηο ινγηθέο ηηκέο. 
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85% 

10% 
5% 

χήμα 2: Σμηματοποίηση Αγοράς 

Πελάτεσ Λιανικήσ 

Εταιρικοί Πελάτεσ 

Σοπικοί Κάτοικοι/Καταναλωτζσ 

4.0 Ανάλυση Αγοράς 

 
Ζ αγνξά πνπ ζηνρεχεη ε εηαηξεία πεξηιακβάλεη ηηο εμήο νκάδεο: 

 Δξγαδφκελνη πνπ δνπιεχνπλ ζε επηρεηξήζεηο ηνπ θέληξνπ ησλ Αζελψλ θαη αλαδεηνχλ 

έλα πνηνηηθφ γεχκα ή ζλαθ 

 Σξηγχξσ επηρεηξήζεηο πνπ αλαδεηνχλ έλα λφζηηκν θέξαζκα γηα ηνπο πειάηεο ηνπο 

 Καηαλαισηέο πνπ ςάρλνπλ πςειήο πνηφηεηαο κηθξφ-γεχκαηα 

Με ηνλ πςειφ αξηζκφ επηρεηξήζεσλ θαη εξγαδνκέλσλ ηεο Αζήλαο, ε εηαηξεία ζα έρεη 

αξθεηέο επθαηξίεο λα απνθηήζεη έλα αμηφινγν κεξίδην αγνξάο. Καηά δεχηεξν ιφγν, ε Νηνλάηζην 

ζα εμππεξεηεί θαη ηνπο ηνπηθνχο θαηνίθνπο-θαηαλαισηέο, νη νπνίνη ζα επηζπκνχλ λα 

απνιαχζνπλ έλα γεπζηηθφ ζλαθ ζην ρψξν ηνπο. 

4.1 Σμηματοποίηση Αγοράς 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη πην πάλσ, ηα θχξηα ηκήκαηα ηεο αγνξάο είλαη: α) εξγαδφκελνη 

(πειάηεο ιηαληθήο), πνπ ζα αληηπξνζσπεχνπλ ην 85% ησλ πσιήζεσλ, β) ηνπηθέο επηρεηξήζεηο  

(εηαηξηθνί πειάηεο), κε ην πνζνζηφ ηνπο λα θηάλεη ζην 10%, απφ ηηο νπνίεο πξνζδνθάηαη λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη καδηθέο παξαγγειίεο θαη γ) ηνπηθνί θαηαλαισηέο, νη νπνίνη ζα ζέινπλ λα 

γεπηνχλ ηα πξντφληα ηεο ζην ρψξν ηνπο. Σν πνζνζηφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο πξνβιέπεηαη 

ζην 5%. 

Σν επφκελν ζρήκα δείρλεη ην δηαρσξηζκφ ηεο αγνξάο-ζηφρνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ζπληεξεηηθέο πξνβιέςεηο γηα κέζν αξηζκφ θαζεκεξηλψλ παξαγγειηψλ πνπ αλέξρεηαη ζηηο 130 

(αλάιπζε ζην θεθάιαην 5.5.2, ζειίδα 42). 
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χκθσλα κε ζπγθξαηεκέλεο εθηηκήζεηο, ε κέζε εηήζηα αχμεζε πσιήζεσλ αλά ηκήκα 

αγνξάο ζα είλαη σο εμήο:  

 

Πίνακας 4: Ανάλυση Αγοράς (Πενταετία) 

 

  

Έηνο 1 

 

 

Έηνο 2 

 

Έηνο 3 

 

Έηνο 4 

 

Έηνο 5 

 

Γπλεηηθνί 

Πειάηεο 

 Μέζε 

Δηήζηα 

Πξνβιεπόκελε 

Αύμεζε 

 

 

Πειάηεο 

Ληαληθήο 

95.625€ 100.799€ 106.242€ 111.969€ 117.992€ 5,4% 

Δηαηξηθνί 

Πειάηεο 

11.250€ 11.588€ 11.936€ 12.294€ 12.663€ 3% 

Σνπηθνί 

Καηαλαισηέο 

5.625€ 5.738€ 5.853€ 5.970€ 6.090€ 2% 

 

 

Πξνβιεπόκελεο 

πλνιηθέο 

Πσιήζεηο 

 

112.500€ 

 

 

118.125€ 

 

124.031€ 

 

130.233€ 

 

136.745€ 

 

5% 

 
 

4.2 τρατηγική Αγοράς-τόχου 

 Ζ Νηνλάηζην ζα επηθεληξσζεί ζηελ αγνξά-ζηφρν ηεο πνπιψληαο εμαηξεηηθήο 

πνηφηεηαο ζλαθ θαη κηθξφ-γεχκαηα ζε ινγηθέο ηηκέο. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηηο πξνσζεηηθέο 

ελέξγεηεο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ πξντφλησλ, έηζη ψζηε λα θηάζεη φζν ην δπλαηφλ λσξίηεξα ηνπο 

ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί. 

 Τπάξρεη ε γλψζε πσο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνιινί εξγαδφκελνη 

παίξλνπλ απφ ην ζπίηη ηνπο έλα ζλαθ ή αθφκε θαη θαθέ γηα ηε δνπιεηά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

γιηηψζνπλ θάπνηα έμνδα. ηφρνο είλαη λα πεηζηνχλ θαη απηνί νη θαηαλαισηέο πσο κπνξνχλ λα 

γεχνληαη ηα πνηνηηθά πξντφληα ηεο κε ειάρηζην θφζηνο. 

 Θα γίλεη πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζεί κηα αμηφπηζηε εηθφλα ζηελ αγνξά-ζηφρν 

πξνζθέξνληαο παξάιιεια κε ηα πξντφληα ηεο θαη πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο παξάδνζεο. 

 Με επίθεληξν πάληα ηελ κέγηζηε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο, ζα είλαη ζε ζέζε 

λα απνθηήζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο θαη λα ηνπο παξέρεη πξντφληα ζε θαιχηεξε πνηφηεηα απφ 

απηή ησλ αληαγσληζηψλ. 
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4.2.1 Ανάγκες Αγοράς 

 Μεξηθέο απφ ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ ηεο αγνξάο πνπ ζηνρεχεη ε εηαηξεία 

είλαη νη εμήο: 

 Δπηζπκνχλ πνηθηιία θαη γεχζε ζην θαγεηφ ηνπο 

 Αλαδεηνχλ πςειή ηαρχηεηα ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο 

 Θέινπλ ην γεχκα ηνπο λα απνηειεί κηα δηαζθεδαζηηθή εκπεηξία 

 Τηνζεηνχλ έλα παγθφζκην ηξφπν δσήο 

 Απνιακβάλνπλ ην θαγεηφ εθηφο ζπηηηνχ 

 Έρνπλ έλαλ δξαζηήξην ηξφπν δσήο 

 Γηαζέηνπλ επρέξεηα ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, φπσο smartphones, tablets θηι. 

 Ζ θηινζνθία θαη ε θνπιηνχξα ηεο Νηνλάηζην είλαη ζρεδηαζκέλεο γηα απηέο ηηο 

αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη γη‟ απηφ ππάξρεη ε αηζηνδνμία γηα ηε κειινληηθή πνξεία ηεο εηαηξείαο. 

4.2.2 Σάσεις Αγοράς 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα, κε ηε ζηξνθή ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ θαηαλαισηψλ ζε 

πγηεηλά πξφηππα δηαηξνθήο, ε δεκηνπξγία θαη ε πξνψζεζε λέσλ πξντφλησλ, πνπ ηθαλνπνηνχλ 

απηέο ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο, απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηηο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ησλ ηξνθίκσλ 

θαη ησλ πνηψλ. ηε ζεκεξηλή αγνξά, ε επηινγή πξντφλησλ πγηεηλήο δηαηξνθήο ηείλεη λα εμειηρζεί 

ζε ζηάζε δσήο, θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο αλαδεηνχλ πςειήο δηαηξνθηθήο αμίαο 

πξντφληα. 

 Δθηφο φκσο απφ ην πφζν πγηεηλφ είλαη έλα ηξφθηκν, ππάξρνπλ θάπνηνη 

παξάγνληεο πνπ παξακέλνπλ ζηαζεξνί ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, αλεμαξηήησο απφ 

ηηο αιιαγέο ηεο αγνξάο. Ο πην αμηνζεκείσηνο είλαη ζίγνπξα ε γεχζε. Ζ πςειή δηαηξνθηθή αμία 

ελφο πξντφληνο δελ πξέπεη λα έξρεηαη ζε βάξνο ηεο επράξηζηεο γεχζεο. Ζ ζεκαζία ηεο γεχζεο 

παξακέλεη ζηαζεξή, θαζψο πνιινί θαηαλαισηέο δείρλνπλ πσο δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 

εγθαηαιείςνπλ ηελ θαιή γεχζε γηα ράξε νχηε ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο. 

 Όπσο είλαη αληηιεπηφ απφ ηα παξαπάλσ, νη επθαηξίεο ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ 

θαη πνηψλ είλαη κνλίκσο κεγάιεο, θαζψο νη ηάζεηο αιιάδνπλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Σν θιεηδί 

ηεο επηηπρίαο γηα ηελ Νηνλάηζην είλαη λα πξνζαξκνζηεί θαη λα αθνινπζεί ζπλερψο ηηο ηάζεηο ηεο 

αγνξάο. Δμάιινπ έρεη ηνληζηεί πνιιέο θνξέο ε εζηίαζή ηεο ζηελ πνηφηεηα. Παξάδεηγκα απηνχ 

είλαη ην ληφλαηο, ην νπνίν φπσο έρεη αλαθεξζεί, ζα είλαη ςεκέλν ζε θνχξλν θαη φρη ηεγαληζκέλν, 

έηζη ψζηε λα αλαδεηθλχεηαη έληνλα ε γεχζε ηνπ αιιά θαη λα δηαζέηεη ρακειή πεξηεθηηθφηεηα 

ζεξκίδσλ. 

4.3 Ανάλυση Κλάδου Σροφίμων/Ποτών 

 Ζ ειιεληθή βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ν νπνίνο κπνξεί λα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο ζηε δχζθνιε πεξίνδν πνπ δηαλχεη. εκαληηθφ ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ ν νπνίνο αλέξρεηαη ζην 20,6%
[8]

 ηα ηειεπηαία 

δέθα ρξφληα. 
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 Ο θιάδνο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνλ ρψξν ηεο εζηίαζεο θαη γεληθφηεξα ηνπ ηνπξηζκνχ. Ζ ζχλδεζε απηή απνηειεί 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαζψο κπνξεί λα απνηειέζεη αθφκε έλα κέζν γηα 

ηελ αλάδεημε ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ δηεζλψο θαη λα δεκηνπξγήζεη, έηζη, κεγαιχηεξε 

πξνζηηζέκελε αμία θαη εμαγσγηθή δχλακε γηα ηελ Διιάδα. 

 Άμηα αλαθνξάο είλαη θαη ε εηήζηα έθζεζε 2011 ηνπ ΗΟΒΔ γηα ηνλ θιάδν ησλ 

Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. εκαληηθά ζεκεία ηεο έθζεζεο απηήο είλαη ηα εμήο
[8]

:  

 Σςνολική παπαγυγική αξία 16,456 διρ Εςπώ καηά ηο έηορ 2011, ηο οποίο αποηέλεζε ηο 

26,7% ηηρ ζςνολικήρ μεηαποίηζηρ  

 Καηέλαβε ηην ππώηη θέζη ζηην παπαγυγή Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ με 5,9 διρ Εςπώ ηο 

2011, ποζοζηό 35% ηηρ ζςνολικήρ μεηαποίηζηρ 

 Κάλςτε ηο 22% ηυν ζςνολικών εξαγυγών ηηρ σώπαρ ηο 2011  

 Αποηέλεζε ηο 20% ηος ζςνόλος ηυν επισειπήζευν ηηρ μεηαποίηζηρ  

 Επέδειξε ζημάδια ανηοσήρ και ανθεκηικόηηηαρ ζηην οικονομική κπίζη  

Δπίζεο, κέζα απφ ηελ έθζεζε απηή πξνθχπηνπλ θαη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα ζχκθσλα κε ηα 

νπνία ν θιάδνο απηφο κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ θηλεηήξηα δχλακε πξνθεηκέλνπ λα βγεη ε 

Διιάδα απφ ηελ θξίζε. Σα βαζηθφηεξα είλαη: 

 Ζ ηζρπξή εμαγσγηθή δχλακε ηνπ θιάδνπ, κε ηδηαίηεξα δπλαηνχο ππφ-θιάδνπο φπσο: 

ιαραληθά, θξνχηα, γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, ιάδη, παξαγσγή θξέαηνο, 

ηρζπνθαιιηέξγεηεο 

 Ζ αληνρή θαη επειημία ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε, θάηη πνπ 

πξνθχπηεη απφ ην κεγάιν πνζνζηφ (33%) ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ ζην ζχλνιν ησλ 

βηνκεραληψλ 

 Οη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ, νη νπνίεο επλννχλ ηδηαίηεξα ηελ 

παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο πξντφλησλ 

 Ζ παγθφζκηα αλαγλψξηζε ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο 

4.3.1 Εξέλιξη Κλάδου 

Ο θιάδνο ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ πνηψλ είλαη ν κνλαδηθφο κεγάινο ηνκέαο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο ν νπνίνο φρη κφλν δελ ζπξξηθλψζεθε αιιά αλαπηχρζεθε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

θξίζεο ζηελ Διιάδα, έλα ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ζρεηηθή έξεπλα ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.
[9]

. Σα 

ζηνηρεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ράζεθαλ απφ ην 2008, 

νπζηαζηηθά δειαδή κε ηελ εκθάληζε ηεο θξίζεο, κέρξη θαη ην 2011, έθηαζαλ ζε πνζνζηφ 

10,28% ησλ ζπλνιηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Οη θιάδνη νη νπνίνη δέρηεθαλ ην κεγαιχηεξν ρηχπεκα 

απφ ηελ θξίζε ήηαλ ν θαηαζθεπαζηηθφο, ε κεηαπνίεζε θαη ην εκπφξην ζπλνιηθά, φπσο 

παξνπζηάδνληαη ζηελ εηθφλα 9: 
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Δηθόλα 9: Γείθηεο απαζρόιεζεο βαζηθώλ θιάδσλ Διιεληθήο Οηθνλνκίαο 2008-2011 (Πεγή: 

ΔΛ.ΣΑΣ.) 

 

Απφ ηελ παξαπάλσ εηθφλα, εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πνξεία ηνπ 

ιηαλεκπνξίνπ ηξνθίκσλ, ην νπνίν παξνπζίαζε απμεηηθέο ηάζεηο θαηά ηε δχζθνιε πεξίνδν ηεο 

θξίζεο. Δίλαη αληηιεπηφ πσο νη θαηαλαισηέο δείρλνπλ ηδηαίηεξε εκπηζηνζχλε ζηνλ θιάδν απηφ, 

ν νπνίνο, άιισζηε, απνηειεί θαη θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. Δπίζεο, εάλ αλαινγηζηνχκε 

φηη ν θιάδνο άληεμε ζηε δηάξθεηα ηεο βαζηάο χθεζεο ηεο Διιάδαο, νη πξννπηηθέο θαη επθαηξίεο 

πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη θαηά ηελ θάζε αλάπηπμεο, ζηελ νπνία αλακέλεηαη λα κπεη ε Διιάδα, 

είλαη εμαηξεηηθέο. Απηή ζα είλαη θαη ε επηδίσμε ηεο Νηνλάηζην, ε αμηνπνίεζε δειαδή απηψλ ησλ 

επθαηξηψλ. 

4.3.2 Σο Ηλεκτρονικό Εμπόριο στον Κλάδο 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη επελδχζεηο ζην ρψξν ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ παξνπζηάδνπλ 

ηδηαίηεξα απμεηηθέο ηάζεηο, θάηη πνπ απνδεηθλχνπλ θαη νη παξαθάησ έξεπλεο
[10]

: 

 2010: Ηλζηηηνχην Έξεπλαο Ληαλεκπνξίνπ Καηαλαισηηθψλ Αγαζψλ (ΗΔΛΚΑ), ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία νη επελδχζεηο ζην ιηαλεκπφξην ηξνθίκσλ μεπέξαζαλ ην 1 δηζ. Δπξψ θαηά 

ηε δηεηία 2009-2010, ελψ νη ζπλνιηθέο επελδχζεηο ζην ιηαλεκπφξην ηξνθίκσλ ζηα έηε 

2001-2010 έθηαζαλ ηα 6 δηζ. Δπξψ 

 2012: Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ & Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΗΟΒΔ), ε νπνία έδεημε φηη νη 

επελδχζεηο ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ απμήζεθαλ θαηά 9,7% ζε ζχγθξηζε κε 

ην 2011 

O απμαλφκελνο αληαγσληζκφο ινηπφλ, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ ηαρχηαηε αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο, απαηηεί απφ ηηο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ λα βειηηψλνληαη ζπλερψο, πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπεμέξρνληαη ζηηο αιιαγέο ηεο αγνξάο θαη ησλ απαηηήζεψλ ηεο. Γη απηφ ην ιφγν θξίλεηαη 
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απαξαίηεην νη επηρεηξήζεηο λα βειηηψζνπλ ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ πιεξνθνξηθή, ρσξίο λα 

απαηηνχληαη θαη' αλάγθε κεγάιεο επελδχζεηο. 

χκθσλα κ‟ απηά, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ζπληνλίζνπλ ηελ νξγάλσζή ηνπο θαη ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπο παξάιιεια κε ηελ εμέιημε ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη λα επσθειεζνχλ απφ ηελ 

ηερλνινγία ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ. ε απηή ηελ θαηεγνξία ππεξεζηψλ, ηδηαίηεξα δεκνθηιή 

είλαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ (ERP), ηα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ (CRM), ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

(SCM), ηα Business analytics (BA) θιπ. 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ πνηψλ ζπλδέεηαη νινέλα 

θαη πεξηζζφηεξν κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, κε 

ζηφρν ηε δηαζχλδεζε δηαδηθαζηψλ θαη ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ ζρέζεψλ ηνπο κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

θαη ηνπο πειάηεο ηνπο. Όια απηά θπζηθά, δελ είλαη απαξαίηεην λα πινπνηεζνχλ απφ ην 

εζσηεξηθφ δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο, φπσο είλαη νη ζχκβνπινη επηρεηξήζεσλ (management consultants), είηε ε 

εθρψξεζε πξνο ηα έμσ (outsourcing) ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηνηήησλ, κεηψλνληαο έηζη ην 

θφζηνο. 

Πέξα φκσο απ‟ απηφ, ε νξζνινγηθή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη θαη ηελ 

παξακεηξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα, ηε κέγηζηε 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ, ηελ πξφζβαζε ζε κεγαιχηεξεο αγνξέο, ηελ αχμεζε 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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5.0 Επιχειρησιακή τρατηγική 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγία θαη ζηελ απφδνζε αμίαο ζηνπο 

πειάηεο ηεο. Θα πξνζθέξεη ζηνπο ηνπηθνχο θαηαλαισηέο ηνπ θέληξνπ ησλ Αζελψλ κηα 

θαηλνχξγηα επηινγή ζηε γξήγνξε εζηίαζε. 

Ζ ππνδνκή κάξθεηηλγθ ηεο εηαηξείαο, πνπ ζα ρηηζηεί άκεζα, ζα είλαη αξθεηά ηζρπξή έηζη 

ψζηε ηα πξντφληα ηεο λα γίλνπλ γλσζηά ζε πνιινχο, ελ δπλάκεη, πειάηεο ηεο. ηφρνο είλαη ε 

εζηίαζε ησλ δπλάκεηο ηεο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ, νη νπνίνη θαηά 

θχξην ιφγν, είλαη εξγαδφκελνη ησλ ηξηγχξσ επηρεηξήζεσλ θαη κε ηε δηάζεζε ελφο κηθξνχ 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ ζα κπνξνχλ απηνί λα απνιαχζνπλ έλα πνηνηηθφ ζλαθ ή κηθξφ-γεχκα. 

Πξφζεζή ηεο είλαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξεο κνξθέο επηθνηλσλίαο κάξθεηηλγθ κε 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν γηα λα θηάζεη ζηελ αγνξά-ζηφρν θαη λα πείζεη ηνπο θαηαλαισηέο λα 

δνθηκάζνπλ κηα λέα πξφηαζε ζηε γξήγνξε εζηίαζε. 

Δπηπιένλ, ε Νηνλάηζην ζα ρξεζηκνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά ηα εξγαιεία δηαθήκηζεο γηα 

ηελ πξνψζεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηεο πιάλνπ. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηα ζχγρξνλα κέζα 

δηαθήκηζεο θαζψο θαη ζηα θνηλσληθά δίθηπα. Οη ππεξεζίεο παξάδνζεο ησλ παξαγγειηψλ ζα 

πεξηιακβάλνπλ ηηο δηάθνξεο ηερληθέο δηαθήκηζεο ηεο εηαηξείαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ην 

πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαλέκεη ηηο παξαγγειίεο ζα είλαη ληπκέλν θαηάιιεια θαη ζχκθσλα κε ηε 

θηινζνθία ηεο επηρείξεζεο θαη ηα παθέηα πνπ ζα ζπζθεπάδνληαη νη παξαγγειίεο ζα έρνπλ πάλσ 

φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξεία θαη ηα πξντφληα ηεο. 

Έρεη ππνινγηζζεί φηη ζα δαπαλεζνχλ αξθεηά ρξήκαηα γηα ηελ πξνβνιή θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο εηαηξεία, ηα νπνία ζα επελδπζνχλ κε ηνλ πην απνδνηηθφ ηξφπν. Ωο εθ ηνχηνπ, νη 

επηινγέο γηα ηε δηαθήκηζή ηεο ζα εμεηαζζνχλ πξνζεθηηθά θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ζα 

επηιεγνχλ νη ηδαληθφηεξεο γηα λα επηηεπρζνχλ ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

5.1 Ανάλυση S.W.O.T. 

Ζ αλάιπζε SWOT παξέρεη κηα εμαηξεηηθή επθαηξία γηα λα εμεηαζζνχλ θαη λα 

αμηνινγεζνχλ νη εζσηεξηθέο δπλάκεηο θαη αδπλακίεο ηεο Νηνλάηζην. Δπίζεο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

ε εηαηξεία εζηηάδεηαη ζηηο εμσηεξηθέο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ, αιιά θαη ζηηο πηζαλέο απεηιέο πνπ παξακνλεχνπλ. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα δπλαηά ζεκεία, νη αδπλακίεο, νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο 

γηα ηελ εηαηξεία. 

5.1.1 Δυνατά ημεία 

Ζ Νηνλάηζην έρεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα πνπ ζα ηε βνεζήζνπλ λα γίλεη κηα επηηπρεκέλε 

εηαηξεία. Σα δπλαηά ζεκεία είλαη:  

 πςειή πνηφηεηα πξντφλησλ, πεηπραίλνληαο ηνλ ηδαληθφ ζπλδπαζκφ γεχζεο θαη 

ζεξκηδηθήο αμίαο  
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 ηνπνζεζία εηαηξείαο, θαζψο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο 

επηρεηξήζεσλ θαη εξγαδνκέλσλ  

 κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ, ηα νπνία δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ηνπ 

πειάηε  

 εμππεξέηεζε θαη παξάδνζε ζην ρψξν πνπ επηζπκεί ν θαηαλαισηήο  

 ινγηθέο ηηκέο πξντφλησλ  

 ρακειή ζπαηάιε πξντφλησλ, θαζψο ηα πξντφληα δελ είλαη πξνπαξαζθεπαζκέλα θαη 

δεκηνπξγνχληαη ζχκθσλα κε ηελ δήηεζε  

 ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο επέλδπζεο 

 ινγηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα 

 εχθνιε πξφζβαζε ζηηο πξψηεο χιεο, θαζψο ππάξρνπλ πνιινί πξνκεζεπηέο 

 κηθξέο ρσξνηαμηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ απνζήθε-παξαζθεπαζηήξην  

 ειάρηζηνο ρξφλνο δεκηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

 ζαθή εηθφλα ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο, γλσξίδνληαο θαιά ηη ζέινπλ νη θαηαλαισηέο θαη 

πψο κπνξεί ε εηαηξεία λα ηνπο ην πξνζθέξεη 

5.1.2 Αδυναμίες 

Πέξα απφ ηα δπλαηά ηεο ζεκεία, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξηζηνχλ θαη νη αδπλακίεο 

ηεο. Μεξηθέο πνπ έρνπλ εληνπίζεη είλαη: 

 πςειφο αληαγσληζκφο, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ γξήγνξεο εζηίαζεο 

 ρακειή θήκε, επεηδή είλαη θαηλνχξηα επηρείξεζε ζηελ πεξηνρή  

 κεγάιε πνηθηιία ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ 

 δηάθνξεο πξνθιήζεηο εθθίλεζεο κηαο λέαο επηρείξεζεο 

5.1.3 Ευκαιρίες 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ ηεο Νηνλάηζην θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ 

αδπλακηψλ ηεο, ζα βνεζήζεη ζην λα επσθειεζεί απφ ηηο αλαδπφκελεο επθαηξίεο. Μεξηθέο απφ 

απηέο είλαη: 

 κε ηελ ππνρψξεζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ην πέξαζκα ηεο Διιάδαο ζηελ ηξνρηά 

αλάπηπμεο, κπνξνχκε λα γίλνπκε κηα λέα ελαιιαθηηθή ηδέα ζηελ γξήγνξε εζηίαζε 

 ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ηξνθίκσλ είλαη κηα αλαδπφκελε αγνξά γηα ηελ Διιάδα, κε 

εμαηξεηηθέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο 

 ε εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ, αθφκε θαη ζηελ δχζθνιε 

πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο 

 ε άκεζε ζπζρέηηζε θαη δηαζχλδεζε κε ην ρψξν ηεο Πιεξνθνξηθήο 

 ε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο εξεπλψλ πξνθεηκέλνπ λα γλσξίδνπκε ηηο απαηηήζεηο 

ηεο αγνξάο 

 θακία άιιε θνληηλή επηρείξεζε πνπ λα εηδηθεχεηαη ζηε δεκηνπξγία ληφλαηο 

 νη αιιαγέο ζηηο ζπλήζεηεο ησλ θαηαλαισηψλ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη νπνίεο 

αχμεζαλ θαηαθφξπθα ηελ πξνηίκεζή ηνπο γηα ηελ αγνξά πξνζηηψλ κηθξφ-γεπκάησλ θαη 

ζλαθ 
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5.1.4 Απειλές 

Ζ δηνίθεζε ηεο Νηνλάηζην νθείιεη λα γλσξίδεη θαη ηηο απεηιέο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο, νη θπξηφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη: 

 ε καθξνρξφληα νηθνλνκηθή θξίζε, κε ηνλ θίλδπλν απνηπρίαο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

αζηάζεηαο πνπ επηθξαηεί αθφκε ζηελ Διιάδα λα είλαη πηζαλφο 

 ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο αληαγσληζηηθψλ εηαηξεηψλ 

 θίλδπλνο ηηκνινγηαθνχ “πνιέκνπ” απφ αληαγσληζηέο 

 νη ζπλερείο αιιαγέο ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηηο Διιάδαο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο 

 ην εκπνξηθφ αθίλεην ζηέγαζεο ηεο εηαηξείαο καο, ην νπνίν είλαη κηζζσκέλν θαη δελ 

αλήθεη ζε καο, ελδερνκέλσο λα πξνθαιέζεη δεηήκαηα ζε πεξίπησζε αλνδηθήο πνξείαο 

ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ 

 

5.2   Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα 

Ζ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα ηελ Νηνλάηζην ζα πξνθχςεη απφ ηα 

εμήο ζεκεία:  

 ηελ εμαηξεηηθή πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη, ηελ έγθαηξε 

παξάδνζή ηνπο ζην ρψξν πνπ επηζπκεί ν πειάηεο θαη ηελ επθνιία κε ηελ νπνία ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη παξαγγειίεο απφ ηνπο πειάηεο 

 ην ρακειφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ηηο ινγηθέο ηηκέο. Πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο είλαη λα 

αγνξάζεη εμνπιηζκφ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θαη λα ιεηηνπξγεί κε κηα νκάδα ηεζζάξσλ 

αηφκσλ, κε εμεηδίθεπζε θαη αθνζίσζε ζε απηήλ, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη 

πνηνηηθά πξντφληα ζε ινγηθέο ηηκέο. Όπσο έρεη ηνληζηεί, ζθνπφο δελ είλαη λα 

αληαγσληζηεί ζηελ ηηκή πξνζθέξνληαο απιά έλα θηελφ πξντφλ 

 ηελ ηνπνζεζία. Ζ Νηνλάηζην ζα βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο Αζήλαο, κία άθξσο 

πνιπζχρλαζηε θαη εκπνξηθή πεξηνρή, αξηζκψληαο ρηιηάδεο κηθξφ-επηρεηξήζεηο 

5.3 Πλάνο Κοστολόγησης 

Παξαθάησ γίλεηαη αλαθνξά γηα ην πφζν αλακέλεηαη λα θνζηίδνπλ ζηελ εηαηξεία νη 

αγνξέο ησλ πξψησλ πιψλ: 

 

 

Πίνακας 5: Ενδεικτικές Σιμές Αγοράς Πρώτων Τλών 

 

Πξντόλ Σηκή Κηινύ 

Καθέδεο 6,86€ (κέζε ηηκή) 

Ρνθήκαηα ζνθνιάηαο 9,16€ (κέζε ηηκή) 

Αιιαληηθά 5,80€ (κέζε ηηκή) 

Σπξηά 6,92€ (κέζε ηηκή) 

Νηόλαηο – κηθξή βάζε γιπθνύ 0,18€ (αλά ηεκάρην) 
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Νηόλαηο – κεζαία βάζε γιπθνύ 0,24€ (αλά ηεκάρην) 

Νηόλαηο – κεγάιε βάζε γιπθνύ 0,37€ (αλά ηεκάρην) 

Νηόλαηο – κεγάιε βάζε αικπξνύ 0,49€ (αλά ηεκάρην) 

νθνιάηεο γεκίζκαηνο 3,72€ (κέζε ηηκή) 

Μαξκειάδεο γεκίζκαηνο 3,50€ (κέζε ηηκή) 

νθνιάηεο επηθάιπςεο 4,10€ (κέζε ηηκή) 

Σξνπθάθηα επηθάιπςεο 7,2€ (κέζε ηηκή) 

Dressings 2,53€ (κέζε ηηκή) 

Φξνύηα 0,92€ (κέζε ηηκή) 

Λαραληθά 3,20€ (κέζε ηηκή) 

Καιακάθηα μύιηλα 6,85€ (1.000 ηεκάρηα) 

Καιακάθηα πιαζηηθά 9€ (1.000 ηεκάρηα) 

Πνηήξηα 25€ (500 ηεκάρηα) 

Καπάθηα πνηεξηώλ 10€ (500 ηεκάρηα) 

Θήθε κεηαθνξάο πνηεξηώλ 10€ (500 ηεκάρηα) 

Κνπηί κεηαθνξάο θαγεηνύ 25€ (500 ηεκάρηα) 

θεύε κεηαθνξάο θαγεηνύ 50€ (500 ηεκάρηα) 

Μαραηξνπίξνπλα 45€ (500 ηεκάρηα) 

 

Οη ηηκέο γηα ηα θξνχηα θαη ιαραληθά ηνπ πίλαθα 5 αληιήζεθαλ απφ ηελ ηζηνζειίδα 

frouto-apolausi.gr
[11]

 θαη γηα ηα πιηθά  ζπζθεπαζίαο απφ ηελ ηζηνζειίδα e-pack.gr
[12]

. 

Δπηπιένλ,ν παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη πφζε πνζφηεηα πξψησλ πιψλ (πεξίπνπ) ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ θάζε πξντφληνο απφ ηελ επηρείξεζε:  

 

 

Πίνακας 6: Ποσότητα Πρώτων Τλών Ανά Προϊόν 

 

Πξντόλ Γξακκάξηα 

Καθέδεο 30γξ. 

Ρνθήκαηα ζνθνιάηαο 30γξ. 

Αιιαληηθά 15γξ. (θέηα) 

Σπξηά 15γξ. (θέηα) 

Γέκηζε κηθξνύ 10γξ. 

Γέκηζε κεζαίνπ 20γξ. 

Γέκηζε κεγάινπ 30γξ. 

Δπηθάιπςε κηθξνύ 3γξ. 

Δπηθάιπςε κεζαίνπ 4γξ. 

Δπηθάιπςε κεγάινπ 5γξ. 

Σξνπθάθηα 3γξ. 

Dressings 30γξ. 

Φξνύηα 400γξ. 

Λαραληθά 150γξ. 
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Σα ζηνηρεία γηα ηηο πνζφηεηεο ησλ πξψησλ πιψλ αλά πξντφλ ηνπ πίλαθα 6 δφζεθαλ 

απφ ηελ εηαηξεία franchise NewBusiness Group
[13]

. 

πλππνινγίδνληαο θαη ηα ζηνηρεία ησλ πηλάθσλ 5 θαη 6, ε επφκελε αλάιπζε παξνπζηάδεη 

κηα πξνζέγγηζε γηα ην πξνβιεπφκελν θφζηνο ηνπ θάζε πξντφληνο γηα ηελ εηαηξεία: (γηα ην θάζε 

πξντφλ ιακβάλεηαη ππφςε ε αθξηβφηεξε πηζαλή πξψηε χιε θαη γηα ηηο ζπζθεπαζίεο κεηαθνξάο 

ζεσξείηαη φηη ην θνπηί ρσξάεη 8 κηθξά ληφλαηο ή 4 κεζαία ή 2 κεγάια θαη ε ζήθε πνηεξηψλ 2 

ηεκάρηα) 

 ληφλαηο γιπθφ κηθξφ: 0,18€ ε βάζε + (0,016€ ε γέκηζε + 0,01€ ε επηθάιπςε + 0,01€ ηα 

ηξνπθάθηα + 2% απψιεηεο) =  0,18€ + 0,036€ = 0,216€ + 0,02€ ε ζπζθεπαζία 

κεηαθνξάο ~ 0,236€ 

 ληφλαηο γιπθφ κεζαίν: 0,24€ ε βάζε + (0,032€ ε γέκηζε + 0,015€ ε επηθάιπςε + 0,015€ 

ηα ηξνπθάθηα + 2% απψιεηεο) = 0,24€ + 0,062€ = 0,302€ + 0,03€ ε ζπζθεπαζία 

κεηαθνξάο ~ 0,332€  

 ληφλαηο γιπθφ κεγάιν: 0,37€ ε βάζε + (0,072€ ε γέκηζε + 0,025€ ε επηθάιπςε + 

0,025€ ηα ηξνπθάθηα + 2% απψιεηεο) = 0,37€ + 0,125€ = 0,495€ + 0,05€ ε ζπζθεπαζία 

κεηαθνξάο ~ 0,545€ 

 ληφλαηο αικπξφ: 0,49€ ε βάζε + (0,191€ ε γέκηζε + 0,076€ ην dressing + 2% απψιεηεο) 

= 0,49€ + 0,273€ = 0,763€ + 0,05€ ε ζπζθεπαζία κεηαθνξάο ~ 0,813€ 

 θαθέδεο: 0,206€ ν θαθέο + 0,04€ δηάθνξα + 2% απψιεηεο = 0,251€ + 0,009€ ην 

θαιακάθη + 0,05€ ην πνηήξη + 0,02€ ην θαπάθη + 0,02€ ε ζήθε κεηαθνξάο ~ 0,35€ 

 ξνθήκαηα ζνθνιάηαο: 0,275€ ε ζνθνιάηα + 0,04€ δηάθνξα + 2% απψιεηεο = 0,322€ + 

0,009€ ην θαιακάθη + 0,05€ ην πνηήξη + 0,02€ ην θαπάθη + 0,02€ ε ζήθε κεηαθνξάο ~ 

0,421€  

 ζαιάηεο: 0,48€ ηα ιαραληθά + 0,22€ ηα αιιαληηθά θαη ηπξηά + 0,14€ ην dressing + 0,05€ 

δηάθνξα + 2% απψιεηεο = 0,91€ + 0,1€ ην ζθεχνο κεηαθνξάο θαγεηνχ + 0,09€ ηα 

καραηξνπίξνπλα ~ 1,10€ 

 ρπκνί: 0,369€ ηα θξνχηα + 2% απψιεηεο = 0,377€ + 0,009€ ην θαιακάθη + 0,05€ ην 

πνηήξη + 0,02€ ην θαπάθη + 0,02€ ε ζήθε κεηαθνξάο ~ 0,476€  

Δπαλαιακβάλνπκε πσο ηα ζπγθεθξηκέλα λνχκεξα απνηεινχλ κηα πξνζέγγηζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θφζηνπο θαη γηα λα είκαζηε πεξηζζφηεξν θνληά ζε απηφ, φια ηα λνχκεξα έρνπλ 

ζηξνγγπινπνηεζεί πξνο ηα πάλσ. 

5.4 Σιμολογιακή Πολιτική 

Ζ Νηνλάηζην πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη ε ηηκή θαη ε εμππεξέηεζε ζα γίλνπλ αληηιεπηέο 

απφ ηνπο πειάηεο ηεο, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε ζηγνπξηά φηη ηνπο παξέρεη πξνζηηζέκελε αμία. Σα 

πςειήο πνηφηεηαο πξντφληα ηεο  ζα πξνζθέξνληαη ζε ινγηθή ηηκή, ε νπνία ζίγνπξα δελ ζα είλαη 

ε ρακειφηεξε ζηελ πεξηνρή. Άιισζηε, ε θηινζνθία πνπ επηζπκεί λα εθαξκφζεη είλαη λα γίλεη κηα 

πνηνηηθά αληαγσληζηηθή εηαηξεία θαη φρη απιψο λα πνπιά ηα πην θηελά πξντφληα. 

Ωο εθ ηνχηνπ, ε ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζεο ζα είλαη επέιηθηε ζε φιε ηελ γθάκα πξντφλησλ 

πνπ πξνζθέξνληαη θαη δελ ζα βαζίδεηαη απιά ζηηο ηηκέο ησλ αληαγσληζηψλ. Θα εθαξκνζηεί κε 

ηξφπν πνπ λα κελ επηζθηάδνληαη ηα πιενλεθηήκαηά ηεο, φπσο είλαη ε δηαθνξεηηθφηεηα, ε πςειή 

πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ε επθνιία κε ηελ νπνία ζα θηάλνπλ απηά ζηνπο θαηαλαισηέο. 
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Δπηπιένλ, αλαγλσξίδεηαη πσο ε επειημία ησλ ηηκψλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

επηηπρία ηεο. Ζ εηαηξεία είλαη έηνηκε λα πξνζθέξεη εθπηψζεηο, πξνζθνξέο θαη κεηψζεηο ηηκψλ ζε 

πεξηφδνπο ρακειψλ πσιήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο θαη λα 

πξνιάβεη κεηέπεηηα απψιεηεο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ην πιάλν θνζηνιφγεζεο ηνπ θεθαιαίνπ 5.3, ε αξρηθή ηηκή 

πψιεζεο αλά πξντφλ ζα είλαη: 

 

 

Πίνακας 7: Σιμές Πώλησης Προϊόντων Σης Ντονάτσιο 

 

Πξντόλ Δθηηκώκελν Κόζηνο Σηκή Πώιεζεο 

Νηόλαηο γιπθό κηθξό 0,236€ 0,8€ 

Νηόλαηο γιπθό κεζαίν 0,332€ 1,6€ 

Νηόλαηο γιπθό κεγάιν 0,545€ 2,1€ 

Καιακάθη γιπθώλ ληόλαηο 0,994€ (4*0,236€) 3,2€ (4*0,8€) 

Νηόλαηο αικπξό κεγάιν 0,813€ 2,4€ 

Καθέδεο 0,35€ 1,2€ (κέζε ηηκή) 

Ρνθήκαηα ζνθνιάηαο 0,421€ 1,8€ 

αιάηεο 1,10€ 3,6€ 

Χπκνί 0,476€ 1,6€ 

 
Σν θαιακάθη ησλ γιπθψλ ληφλαηο, φπσο έρνπκε πξναλαθέξεη, απνηειείηαη απφ ηέζζεξα 

κηθξά ληφλαηο. Γηα ηνπο θαθέδεο ην εθηηκψκελν θφζηνο θαζψο θαη ε ηηκή πψιεζεο 

αληηπξνζσπεχνπλ ην κέζν θφζηνο θαη ηηο κέζεο ηηκέο πψιεζεο απφ φινπο ηνπ θαθέδεο.  

Δπίζεο, γηα ιφγνπο επθνιίαο απφ εδψ θαη ζην εμήο ζα αλαθεξφκαζηε ζε κέζε ηηκή 

πψιεζεο ησλ γιπθψλ ληφλαηο, ε νπνία ζα είλαη 1,5€ ((0,8€ + 1,5€ + 2,1€)/3).  

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 7, ηα πνζνζηά θεξδψλ αλά πξντφλ γηα ηελ εηαηξεία 

ππνινγίδνληαη σο εμήο:  

 ληφλαηο γιπθφ κηθξφ: (0,8-0,236)/0,236*100 = 238,98% 

 ληφλαηο γιπθφ κεζαίν: (1,6-0,332)/0,332*100 = 381,93% 

 ληφλαηο γιπθφ κεγάιν: (2,1-0,545)/0,545*100 = 285,32% 

 ληφλαηο αικπξφ κεγάιν: (2,4-0,813)/0,813*100 = 195,2% 

 θαθέδεο: (1,2-0,35)/0,35*100 = 242,86% 

 ξνθήκαηα ζνθνιάηαο: (1,8-0,421)/0,421*100 = 327,55% 

 ζαιάηεο: (3,6-1,1)/1,1*100 = 227,27%  

 ρπκνί: (1,6-0,476)/0,476*100 = 236,14%  

Άηππα απφ ηελ επηρείξεζε ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ κε ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά έηζη ψζηε λα πεηχρεη πςειφηεξα θέξδε. ε θακία πεξίπησζε πάλησο δελ 

ζα ππάξμεη ππνηίκεζε θάπνηνπ πξντφληνο. 
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5.5 τρατηγική Πωλήσεων 

Δπεηδή ε Νηνλάηζην είλαη κηα λέα επηρείξεζε, αλαγλσξίδνπκε πσο πξσηαξρηθφο ζηφρνο 

είλαη ην λα απνδείμεη ηελ αμία ηεο ζηνπο πειάηεο ηεο ηνπηθήο πεξηνρήο πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη 

ην ζεβαζκφ θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο. 

Σν πην ζεκαληηθφ απ‟ φια είλαη λα πξνσζεζεί ε εηαηξεία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πξντφληα 

θαη ηηο ππεξεζίεο, γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα ζεηηθή δηάζεζε γχξσ απφ ηελ επσλπκία ηεο. ηφρνο 

είλαη λα πεηζηεί ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ λα δνθηκάζεη θαη λα πηνζεηήζεη κηα θαηλνχξγηα επηινγή 

ζηε γξήγνξε εζηίαζε. 

Ζ ζηξαηεγηθή ησλ πσιήζεψλ ηεο βαζίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ζα ππάξμεη κηα 

ηθαλνπνηεηηθή ξνή γηα ηηο πξψηεο παξαγγειίεο, ιφγσ ηεο βνιηθήο ηνπνζεζίαο ηεο θαη ηεο 

πεξηνρήο πνπ ζα εμππεξεηεί. Ζ πξαγκαηηθή πξνζπάζεηα ζηηο πσιήζεηο ζα επηθεληξσζεί ζηε 

κεηαηξνπή ηεο πξψηεο παξαγγειίαο ηνπ θάζε πειάηε ζε κηα καθξνρξφληα ζρέζε καδί ηνπ, έηζη 

ψζηε λα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ απηφλ ηαθηηθέο παξαγγειίεο. 

Απηή ηελ πξνζέγγηζε ζα αθνινπζήζεη ε εηαηξεία δηφηη εθηηκάηαη πσο ζα θνζηίζεη 

ιηγφηεξα ρξήκαηα ε κεηαηξνπή ελφο πειάηε ζε καθξνρξφλην, απφ ηελ πξνζέιθπζε ελφο λένπ 

απφ ηελ αξρή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα επηθεληξσζεί θπξίσο ζηε δηαηήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ 

πειαηψλ, θάλνληάο ηνπο επραξηζηεκέλνπο θαη πιεξψληαο ηηο πξνζδνθίεο ηνπο. 

Ζ ζπλέπεηα θαη ε πειαηνθεληξηθή εμππεξέηεζε είλαη απφιπηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

επηηπρία ζηε ζπγθεθξηκέλε βηνκεραλία θαη γη 'απηφ θαζέλαο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο πξέπεη 

λα δηαζέηεη ηέηνηνπ είδνπο ραξαθηεξηζηηθά. Κάζε κέινο ηεο νκάδαο ζα επηθεληξψλεηαη ζηα 

αηηήκαηα ησλ πειαηψλ ηεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε θαλέλαο πειάηεο δελ ζα κέλεη αληθαλνπνίεηνο. 

5.5.1 Πρόβλεψη Πωλήσεων 

Ο παξαθάησ πίλαθαο θαη ηα δηαγξάκκαηα απεηθνλίδνπλ ηελ πξφβιεςε πσιήζεσλ γηα 

ηα επφκελα πέληε ρξφληα. Οη πξψηνη κήλεο ζα είλαη αλαγλσξηζηηθνί γηα ηελ εηαηξεία, ζπλέπεηα 

ηνπ φηη είλαη κηα λενζχζηαηε επηρείξεζε πνπ αγσλίδεηαη λα γίλεη νξαηή θαη απνδεθηή ζηελ 

πεξηνρή. Ζ ζηαζεξφηεηα αλακέλεηαη λα επέιζεη κε ην πέξαζκα ησλ πξψησλ κελψλ, 

απνθηψληαο θεξδνθνξία κεηά ην πξψην εμάκελν ηνπ πξψηνπ έηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο.  

Ζ αχμεζε ζηηο πξνβιεπφκελεο πσιήζεηο δείρλεη κηα ζεκαληηθή δπλακηθή αλάπηπμεο. 

Να ηνληζηεί εδψ φηη ηα έζνδα πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη αθαζάξηζηα απφ ηηο πσιήζεηο ησλ 

πξντφλησλ. 

Οη πξνβιεπφκελεο κέζεο πσιήζεηο αλέξρνληαη άλσ ησλ 9.000€. Απφ πεξαηηέξσ 

αλάιπζε πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 112.500€ (1
ν
 έηνο) / 12 κήλεο = 9.375€ / 24 κέζεο εξγάζηκεο 

κέξεο αλά κελά = 390€ έζνδα πσιήζεσλ αλά κέξα, 390€ / 3€ κέζε ηηκή παξαγγειίαο = 130 

παξαγγειίεο αλά κέξα, 130 παξαγγειίεο / 8 ψξεο σξάξην = 16,25 παξαγγειίεο αλά ψξα 

ιεηηνπξγίαο. 

Σν δεηνχκελν είλαη ε εηαηξεία λα κπνξέζεη λα πξνζειθχζεη θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

δηαηεξήζεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ειάρηζην αξηζκφ παξαγγειηψλ αλά κέξα. Πξνζδνθάηαη φηη απηφο ν 

αξηζκφο ζα πξνθχπηεη είηε απφ αηνκηθέο παξαγγειίεο θαηαλαισηψλ, είηε απφ νκαδηθέο 
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παξαγγειίεο απφ εηαηξείεο. Αλ θαη ε πξαγκαηηθφηεηα δηαθέξεη απφ ηελ ζεσξία, ηα ζπγθεθξηκέλα 

λνχκεξα είλαη έλα θαιφ ζεκείν γηα λα μεθηλήζεη ε αλάιπζε. 

Οη αλαιχζεηο ηνπ πίλαθα 8 θαη ησλ ζρεκάησλ 3, 4 θαη 5 βαζίδνληαη ζηελ εμήο 

παξαδνρή: ε εθηηκψκελε ζπλεηζθνξά αλά πξντφλ ζηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο είλαη ε παξαθάησ: 

 ληφλαηο γιπθφ: 16,9% 

 ληφλαηο αικπξφ: 19% 

 ζαιάηεο: 14,7% 

 θαθέδεο: 33,8% 

 ξνθήκαηα ζνθνιάηαο: 3,6% 

 ρπκνί: 12% 

Δπίζεο, γίλεηαη ε ππφζεζε πσο δχν εβδνκάδεο ην ρξφλν ε εηαηξεία ζηακαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηεο γηα δηαθνπέο. Ζ πξνθαζνξηζκέλε απηή πεξίνδνο είλαη θαηά ην κήλα Αχγνπζην, 

νπφηε θαη ε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ ππνιεηηνπξγεί. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, νη πσιήζεηο ηνλ 

Αχγνπζην πξνβιέπνληαη ζην 50% θάησ ησλ θαλνληθψλ. 

 

 

Πίνακας 8: Πρόβλεψη Πωλήσεων (Πενταετία) 

 

 Οηθ. Έηνο 1 Οηθ. Έηνο 2 Οηθ. Έηνο 3 Οηθ. Έηνο 4 Οηθ. Έηνο 5 

Πσιήζεηο κνλάδσλ: 

Νηόλαηο 

γιπθά 

12.667 13.300 13.965 14.664 15.397 

Νηόλαηο 

Αικπξό 

8.958 9.406 9.877 10.371 10.889 

αιάηεο 4.583 4.813 5.053 5.306 5.571 

Καθέδεο 31.667 33.250 34.913 36.658 38.492 

Ρνθήκαηα 

ζνθνιάηαο 

2.222 2.333 2.450 2.572 2.701 

Χπκνί 8.438 8.859 9.303 9.768 10.256 

 

Σηκέο κνλάδσλ: 

Νηόλαηο 

Γιπθά 

(κέζε ηηκή) 

1,5€ 

 

1,5€ 

 

1,5€ 

 

1,5€ 

 

1,5€ 

 

Νηόλαηο 

αικπξό 

2,4€ 

 

2,4€ 

 

2,4€ 

 

2,4€ 

 

2,4€ 

 

αιάηεο 3,6€ 3,6€ 3,6€ 3,6€ 3,6€ 

Καθέδεο 

(κέζε ηηκή) 

1,2€ 1,2€ 1,2€ 1,2€ 1,2€ 

Ρνθήκαηα 

ζνθνιάηαο 

1,8€ 1,8€ 1,8€ 1,8€ 1,8€ 

Χπκνί 1,6€ 1,6€ 1,6€ 1,6€ 1,6€ 
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Οικ. Έτοσ 1 Οικ. Έτοσ 2 Οικ. Έτοσ 3 Οικ. Έτοσ 4 Οικ. Έτοσ 5 

χήμα 3: Πρόβλεψη Πωλήσεων Ανά Έτος (Πενταετία) 

Χυμοί 

Ροφήματα ςοκολάτασ 

Καφζδεσ 

αλάτεσ 

Donut αλμυρό 

Donut γλυκά 

Έζνδα πσιήζεσλ: 

Νηόλαηο 

γιπθά 

19.000€ 19.950€ 20.948€ 21.996€ 23.095€ 

Νηόλαηο 

αικπξό 

21.500€ 22.575€ 23.704€ 24.889€ 26.133€ 

αιάηεο 16.500€ 17.325€ 18.190€ 19.100€ 20.055€ 

Καθέδεο 38.000€ 39.900€ 41.895€ 43.990€ 46.190€ 

Ρνθήκαηα 

ζνθνιάηαο 

4.000€ 4.200€ 4.410€ 4.630€ 4.862€ 

Χπκνί 13.500€ 14.175€ 14.884€ 15.628€ 16.410€ 

πλνιηθέο 

πσιήζεηο 

112.500€ 118.125€ 124.031€ 130.233€ 136.745€ 

 

 

 

  Γηα ηα παξαπάλσ, έρεη γίλεη ε ππφζεζε φηη ε εηήζηα πξνβιεπφκελε αχμεζε πσιήζεσλ 

5% θαηαλέκεηαη ηζνκεξψο ζηα πξντφληα ηεο. 
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χήμα 4: Εκτιμώμενες Πωλήσεις Ανά Μήνα (Έτος 1) 

Πωλήςεισ 

44 

31 48 

73 
4 29 

χήμα 5: Μέσες ημερήσιες πωλήσεις μονάδων ανά προϊόν 

(υπόθεση) 

Donut γλυκά (μζςη ποςότητα) 

Donut αλμυρό 

αλάτεσ 

Καφζδεσ 

Ροφήματα ςοκολάτασ 

Χυμοί 

 
Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν κέζνο κεληαίνο ζηφρνο πσιήζεσλ ησλ 9.375€, κηα 

ελδερφκελε εκεξήζηα αλάιπζε πσιήζεσλ, αλά κνλάδεο πξντφλησλ, έρεη σο εμήο (εηήζηεο 

κνλάδεο θαη ηηκέο πψιεζεο ινγίδνληαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα 8, ζει. 43): 
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5.6 τρατηγική Μάρκετινγκ 

Ζ ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ ηεο Νηνλάηζην επηθεληξψλεηαη ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ 

αλάπηπμε κηαο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο, ε νπνία ζα θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα ηε ζέζε ηεο ζηελ αγνξά 

θαη κε φξνπο πνπ σθεινχλ φινπο ηνπο πειάηεο ηεο. 

Γεδνκέλνπ φηη ε αγνξά-ζηφρνο πεξηιακβάλεη ηξία ηκήκαηα: έλα θχξην (ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηεο πεξηνρήο) θαη δχν δεπηεξεχνληα (επηρεηξήζεηο θαη θαηνίθνπο πεξηνρήο), ε πην 

ζεκαληηθή αλάγθε ηνπο είλαη λα έρνπλ έλα πνηνηηθφ κηθξφ-γεχκα, ζε ρακειή ηηκή θαη άκεζα ζηνλ 

ρψξν ηνπο. Αθξηβψο εθεί ζα εζηηάζεη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο ε εηαηξεία, ζηελ ηθαλνπνίεζε απηήο ηεο 

αλάγθεο.  

Παίξλνληαο σο παξάδεηγκα επηρεηξεκαηηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ παξειζφληνο, φρη 

απαξαίηεηα θαη ηνπ θιάδνπ καο, κπνξνχκε λα δνχκε φηη ην θφζηνο δηαθήκηζεο γηα κηα 

λενζχζηαηε εηαηξεία κπνξεί εχθνια λα μεθχγεη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαηαζηξέθνληαο έηζη 

νιφθιεξν ην επηρεηξεκαηηθφ πιάλν. Σν θνκκάηη απηφ ινηπφλ, ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη ε 

ζσζηή δηαρείξηζή ηνπ απνηειεί γηα ηελ εηαηξεία κηα ζεκαληηθή πξφθιεζε. Με πξνζεθηηθνχο 

ρεηξηζκνχο ζα πξνζπαζήζεη λα αμηνπνηήζεη ην πξνβιεπφκελν θφζηνο γηα ην κάξθεηηλγθ φζν πην 

απνδνηηθά γίλεηαη, πξνθεηκέλνπ ε ζσζηή πξνψζεζή ηεο λα γίλεη ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο. 

Γηα λα πξνζεγγίζεη ηνπο πηζαλνχο πειάηεο ηεο, έλαο ζπλδπαζκφο ησλ ηερληθψλ 

κάξθεηηλγθ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη:  

 ηα ηνπηθά κέζα ελεκέξσζεο, φπσο είλαη ε εθεκεξίδα αιιά θπξίσο ην ξαδηφθσλν. Σα 

δηαθεκηζηηθά κελχκαηα ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαθνξά ηνπ ζηπι ηεο εηαηξεία θαη ησλ 

πξντφλησλ πνπ πξνζθέξεη 

 ηα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο, φπσο είλαη ην Facebook, ην Youtube, ην Twitter, ην 

LinkedIn, ηα νπνία πξνζειθχνπλ εθαηνκκχξηα ρξήζηεο ζε θαζεκεξηλή βάζε 

 ζχγρξνλεο ηερληθέο κάξθεηηλγθ, φπσο είλαη νη SEM θαη SEO θαζψο επίζεο θαη ηα 

Google Analytics γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ηελ επηζθεςηκφηεηα ηεο ηζηνζειίδαο 

ηεο  

 παξνπζία ζε website aggregators γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην γξήγνξεο εζηίαζεο  

Δπίζεο, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κέζνδνη δηαθήκηζεο θαηά ηε δηαλνκή ησλ παξαγγειηψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα θνπηηά θαη νη ζπζθεπαζίεο πνπ ζα ζπλνδεχνλ ηηο παξαγγειίεο ζα είλαη 

θηηαγκέλα ζηα ρξψκαηα θαη ζηελ θηινζνθία ηεο εηαηξείαο, αλαθέξνληαο φιεο ηηο ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα θαη γηα ην πσο κπνξεί λα ηε βξεη θάπνηνο. Κάηη αλάινγν ζα γίλεη 

θαη κε ηα άηνκα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο πνπ ζα είλαη ππεχζπλα γηα ηελ δηαλνκή θαη νη νπνίνη ζα 

είλαη ληπκέλνη κε θαηάιιειν ξνπρηζκφ. 

Όιεο νη απνθάζεηο κάξθεηηλγθ ζε ζρέζε κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θάζε θνξά, ηε ζπρλφηεηα, ην κέγεζνο θαζψο θαη ην 

θφζηνο ηνπο, ζα δηεμάγνληαη ζε ζπλερή βάζε κεηά ηελ πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

5.7 Προμηθευτές 

Τπάξρνπλ αξθεηνί θαηαζθεπαζηέο θαη πξνκεζεπηέο εμνπιηζκνχ γηα ληφλαηο, 

εμνπιηζκνχ θνπδίλαο, ηξνθίκσλ, ζπζθεπαζηψλ θηι. γηα επηρεηξήζεηο φκνηεο κε ηε Νηνλάηζην. Ο 
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θάζε πξνκεζεπηήο ζα πξνθχςεη κεηά απφ ζρεηηθή έξεπλα αγνξάο θαη δηαδηθαζηψλ πξνζθνξψλ 

πνπ ζα δερηεί ε εηαηξεία, πξνθείκελνπ λα γίλνπλ νη πην θαηάιιειεο επηινγέο.  

 Όινη νη επηιεγκέλνη πξνκεζεπηέο ζα ηεο παξέρνπλ κεραλήκαηα πςειήο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο, εμνπιηζκφ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θαη θξέζθα πιηθά γηα λα δεκηνπξγεί απηή 

εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο πξντφληα κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο.  

Ζ δηάηξεζε ρακειψλ επηπέδσλ απνζεκάησλ απφ ηελ επηρείξεζε ζα βνεζήζεη ζηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη ρεηξηζκνχ ηεο απνζήθεο. Ωζηφζν, πνιχ ρακειά επίπεδα 

απνζεκάησλ κπνξεί επίζεο λα νδεγήζνπλ ζε ρακέλεο πσιήζεηο θαη δπζαξεζηεκέλνπο 

πειάηεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ζα πξνζπαζήζεη λα εθαξκφζεη ηε ζηξαηεγηθή αλεθνδηαζκνχ just-in-

time. Απηφ ζα επηηεπρζεί κε ηε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο γηα λα ζπληνλίζεη θαη 

λα πξνγξακκαηίζεη ηηο απνζηνιέο πξνκεζεηψλ, έηζη ψζηε ηα πξντφληα θαη ηα πιηθά λα θηάλνπλ 

κφλν θαηά ην ρξφλν πνπ ρξεηάδνληαη. 

Σπρφλ εηδηθέο πξνζθνξέο ή εθπηψζεηο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο κπνξεί λα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζηαδηαθά, αλάινγα θαη κε ηελ αχμεζε ησλ 

πνζνηήησλ πνπ αγνξάδνληαη, αιιά θαη ηελ αθνζίσζε ησλ πειαηψλ ζε απηήλ. Ζ εηαηξεία πξέπεη 

λα επηθεληξσζεί ζηε δηαζθάιηζε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ φγθνπ παξαγγειηψλ, έηζη ψζηε λα 

απνθηήζεη κεγαιχηεξε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε. 

Ζ επίηεπμε θαηάιιεισλ νηθνλνκηθψλ φξσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο είλαη έλαο θξίζηκνο 

παξάγνληαο, δηφηη απηή ε ζρέζε ζα ηε βνεζήζεη λα επηηχρεη ρακειφηεξν θφζηνο αγαζψλ θαη λα 

θηάζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο απφδνζεο. 

5.8 Σοποθεσία και Εγκαταστάσεις 

Ζ ζέζε ηεο εηαηξείαο είλαη πνιχ επλντθή παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο κηαο 

πςειήο ξνήο παξαγγειηψλ, κε άκεζε αληαπφθξηζε, θαζψο ζα είλαη ζε θεληξηθφ ζεκείν ηεο 

πεξηνρήο ησλ Αζελψλ. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ηεο ζέζεο ηεο είλαη ζπλέπεηα ησλ ζηφρσλ πνπ 

έρνπλ ηεζεί απφ ηε Νηνλάηζην. 

Γηα ηελ απνζήθε-παξαζθεπαζηήξην ζα ρξεηαζηνχλ πεξίπνπ 40-45η.κ. Έρεη εθηηκεζεί κηα 

κεληαία δαπάλε ελνηθίαζεο πνπ αλέξρεηαη ζηα 600€
[14]

. Αλ ε εηαηξεία γλσξίζεη κεγάιε απνδνρή 

απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, ε πεξαηηέξσ επέθηαζή ηεο, κε ηε δεκηνπξγία ελφο δεχηεξνπ 

παξαζθεπαζηεξίνπ ζε άιιε πεξηνρή, κπνξεί λα απνηειέζεη κηα δεχηεξε ζθέςε επέλδπζεο. 
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6.0 Διοίκηση 

Ζ δηνίθεζή ηεο αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο πφξνπο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο 

κε ζχλεζε, λα δηαηεξεί ηελ επηρείξεζε επηθεξδή, λα πιεξψζεη ηα ρξέε θαη λα ηεξεί ηνπο λφκνπο 

θαη ηνπο θαλνληζκνχο. Ζ θηινζνθία ηεο δηαρείξηζεο ζηεξίδεηαη ζηελ νκαδηθή εξγαζία, ηελ 

ππεπζπλφηεηα θαη ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ. Πξνθεηκέλνπ θάπνηνο λα εξγαζηεί ζηελ Νηνλάηζην 

πξέπεη λα επηζπκεί λα είλαη κέινο κηαο νκάδαο θαη λα ιεηηνπξγεί ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ 

ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ πνηθηινκνξθία, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πςειή απφδνζε.  

6.1 Προσωπικό 

Ζ ζηειέρσζε ηεο εηαηξείαο αληηθαηνπηξίδεη ηελ αλάγθε λα εληζρχζεη ηηο δπλαηφηεηέο ηεο 

γηα λα θαηαθηήζεη ηε ζέζε πνπ νξακαηίδεηαη ζηελ αγνξά. Ζ Νηνλάηζην ζα έρεη ην αθφινπζν 

πξνζσπηθφ: 

 δχν κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ θνπδίλαο, ππεχζπλα γηα ηελ εθηέιεζε θαη δεκηνπξγία ησλ 

παξαγγειηψλ 

 δχν άηνκα πνπ ζα αλαιάβνπλ ηε δηαλνκή ησλ παξαγγειηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

εηαηξηθά κεραλάθηα 

χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο, κηα νκάδα απφ ηέζζεξηο εθπαηδεπκέλνπο εξγαδφκελνπο κπνξεί 

λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. ε πεξίπησζε πνπ νη 

αλάγθεο απαηηνχλ ηελ πξφζιεςε θαη άιισλ αηφκσλ, ππάξρεη ε πξφζεζε απηφ λα γίλεη πξάμε. 

Αλαγλσξίδεηαη πσο νη αλζξψπηλνη πφξνη είλαη πνιχηηκν ζηνηρείν γηα ηελ Νηνλάηζην, θαζψο ε 

ζπκβνιή ηνπο ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ζα είλαη θαζνξηζηηθή. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο γηα ην 

πξνζσπηθφ ζα πεξηιακβάλεη, πέξα απφ ηελ επηινγή, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ 

επηβξάβεπζε γηα φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο πξνθεηκέλνπ λα ρηίζεη ηελ αθνζίσζή ηνπο θαη λα 

ηνπο δψζεη θίλεηξα γηα πςειέο απνδφζεηο. 

Ζ επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ αλακέλεηαη λα επηθεληξσζεί ζε άηνκα λεαξήο ειηθίαο πνπ ζα 

έρνπλ φξεμε λα εξγαζηνχλ. Μελ μερλάκε άιισζηε θαη ην εμαηξεηηθά πςειφ πνζνζηφ αλεξγίαο 

ζηνπο λένπο κε ειηθία έσο ηα 25 έηε, ην νπνίν αλέξρεηαη ζην 53,1%
[15]

.  

Ζ εηαηξία ζα ιεηηνπξγεί απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, κε ην σξάξην λα είλαη 8.00 κε 16.00. 

Σν ζπγθεθξηκέλν σξάξην πξνθχπηεη απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ 

πνπ απεπζχλεηαη. πγθεληξσηηθά, ην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα:  
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Πίνακας 9: Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Λειτουργίας 

 

Ηκέξα Ώξα Έλαξμεο Ώξα Λήμεο Ώξεο Δξγαζίαο 

Κπξηαθή -- -- -- 

Γεπηέξα 08.00 16.00 8 

Σξίηε 08.00 16.00 8 

Σεηάξηε 08.00 16.00 8 

Πέκπηε 08.00 16.00 8 

Παξαζθεπή 08.00 16.00 8 

άββαην -- -- -- 

ύλνιν   40 

 
Σν παθέην ακνηβψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πεξηιακβάλεη έλα κεληαίν ζηαζεξφ κηζζφ θαη 

έλα θαζεκεξηλφ γεχκα απφ ηα πξντφληα ηεο. Ο ζηφρνο ηνπ ζρεδίνπ γηα ην πξνζσπηθφ ηεο είλαη 

λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηεο εηαηξείαο, δηαηεξψληαο 

παξάιιεια ηζρπξά θίλεηξα εξγαζίαο γηα ηα άηνκά ηεο.  

Απφ ηε κεξηά ηνπο, νη εξγαδφκελνη ζα έρνπλ θαζήθνλ λα αληαπνθξίλνληαη ή θαη λα 

ππεξβαίλνπλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηψλ, έηζη ψζηε θαλέλαο πειάηεο ηεο λα κελ κέλεη 

δπζαξεζηεκέλνο απφ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο. 

Ζ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο ζα ππνζηεξίδεη ηε ζπλερή αλάπηπμε θαη ζα ελζαξξχλεη φινπο 

ηνπο εξγαδνκέλνπο λα αλαδεηνχλ ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ 

γηα λα κεηψζεη ην θφζηνο παξαγσγήο θαη λα εμνηθνλνκήζεη ρξφλν. Ζ πξνζέγγηζε απηή 

εμππεξεηεί ηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ 

παξαγγειηψλ, ηθαλνπνηψληαο πεξηζζφηεξνπο πειάηεο. 

Ζ κελαία ακνηβή θαη γηα ηνπο ηέζζεξηο εξγαδφκελνπο ζα είλαη 620€ (κεηθηά), κε 

αζθάιηζε ΗΚΑ. χκθσλα κε ηα πνζνζηά αζθάιηζεο ηνπ ΗΚΑ
[16]

, ν θάζε εξγαδφκελνο ζα θνζηίδεη 

ζηελ εηαηξεία 740€ €. Ο πίλαθαο 10 παξνπζηάδεη απηά ηα ζηνηρεία: 

 

 

Πίνακας 10: Προβλεπόμενες Αμοιβές Προσωπικού (Πενταετία) 

 

 Μεληαία Ακνηβή 

Αλά Δξγαδόκελν 

(κεηθηά) 

Μεληαίν Κόζηνο 

Αλά Δξγαδόκελν 

(γηα ηελ εηαηξεία) 

Οηθ. Έηνο 1 620€ 740€ 

Οηθ. Έηνο 2 620€ 740€ 

Οηθ. Έηνο 3 620€ 740€ 

Οηθ. Έηνο 4 620€ 740€ 

Οηθ. Έηνο 5 620€ 740€ 
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6.2 Οργανόγραμμα 

 

ρήκα 6: Οξγαλόγξακκα εηαηξείαο 

 

Ζ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ηεο εηαηξείαο απνηειείηαη απφ ηε δηνίθεζε θαη ηα εμήο πέληε 
ηκήκαηα: 

 ηκήκα απνζήθεο: εζσηεξηθφ, ππεχζπλν γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ θαζψο θαη 
γηα ηνλ έγθαηξν αλεθνδηαζκφ ησλ πξψησλ πιψλ 

 εκπνξηθφ ηκήκα: εζσηεξηθφ, ππεχζπλν γηα ηε ζπγθέληξσζε, ηελ επεμεξγαζία, ηε 
δεκηνπξγία θαη ηελ απνζηνιή ησλ παξαγγειηψλ ζηνπο πειάηεο 

 ηκήκα νηθνλνκηθψλ: εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ, ην πξψην είλαη ππεχζπλν γηα ηε 
δηεθπεξαίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη 
ην δεχηεξν γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ηακείνπ 

 ηκήκα πιεξνθνξηθήο: εμσηεξηθφ, ππεχζπλν γηα ηελ νξζή θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 
εηαηξηθήο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο 

 ηκήκα κάξθεηηλγθ: εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ, ππεχζπλν γηα ηε ζπλερή πξνβνιή ηεο 
επηρείξεζεο 

 
 

Γηνίθεζε 

Σκήκα 
Απνζήθεο 

Δκπνξηθφ 
Σκήκα 

Πσιήζεηο / 
Δμππεξέηεζε 

Πειαηψλ 

Σκήκα 
Οηθνλνκηθψλ 

Λνγηζηήξην / 
Σακείν 

Γηαρείξηζε 
Απνζεκάησλ 

Σκήκα 
Μάξθεηηλγθ 

Σκήκα 
Πιεξνθνξηθήο 
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7.0 Χρηματοοικονομικό Πλάνο 

χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο, ε Νηνλάηζην αλακέλεηαη λα δηαηεξήζεη κηα πγηή νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε θαηά ηα επφκελα πέληε ρξφληα. Σν παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεη κηα πξνζέγγηζε ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο. Ζ επηρείξεζε απαηηεί κηα ζπλνιηθή επέλδπζε θεθαιαίσλ 

ηεο ηάμεο ησλ 45.000€. 

εκείσζε: Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζην παξφλ θεθαιαίν έρεη γίλεη ε ππφζεζε θάιπςεο ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ 

απφ έλαλ επελδπηή. 

Οη παξαθάησ αλαιχζεηο δείρλνπλ φηη ζηα επφκελα πέληε έηε ζα έρεη γίλεη θαη ε 

απνπιεξσκή ηνπ ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ αιιά θαη ην πνζφ απφ ηα δηαλεκεκέλα θέξδε 

αλακέλεηαη λα θηάζεη ζηηο 60.000€. 

Οη πξνβιεπφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ γίλεη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο 

ινγηζηηθέο αξρέο θαη πεξηιακβάλνπλ, θαη‟ αλάγθε, θάπνηα πνζά πνπ βαζίδνληαη ζε εθηηκήζεηο 

θαη ζηελ αλζξψπηλε θξίζε. Απφ ινγηζηηθήο πιεπξάο, ηα καθξνπξφζεζκα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 

απνζβέλνληαη κε ηελ κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο θαη ε απνγξαθή ηεο απνζήθεο 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ κέζνδν First-In-First-Out (FIFO).  

Οη επφκελεο ελφηεηεο πεξηγξάθνπλ φιεο ηηο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο. 

7.1 Νεκρό ημείο  

Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ Νεθξνχ εκείνπ, εθηηκάηαη φηη ην κέζν θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο είλαη πεξίπνπ 6.500€ αλά κήλα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηε κηζζνδνζία ησλ 

ππαιιήισλ, ηα έμνδα γηα ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, ηελ αζθάιηζε, ηελ ακνηβή 

ηνπ ινγηζηή, ην ελνίθην, ηηο πξνκήζεηεο πξψησλ πιψλ θαζψο θαη άιια πάγηα έμνδα. 

πγθεθξηκέλα: 

 κηζζνδνζία: 4*740€ = 2.960€ 

 ελνίθην: 600€ 

 ακνηβή ινγηζηή: 100€ 

 ΓΔΚΟ: 300€ 

 πξνκήζεηεο πξψησλ πιψλ: 500€ 

 άιια: 150€ 

Απφ ηα παξαπάλσ, πξνθεηκέλνπ λα κελ είλαη δεκηνγφλα ε εηαηξεία αλά κήλα ιεηηνπξγίαο, 

ζα πξέπεη λα έρεη έζνδα απφ πσιήζεηο ηνπιάρηζηνλ 4.610€. Αλ πάξνπκε σο δεδνκέλν ηελ 

ππφζεζε εκεξεζίσλ πσιήζεσλ ηνπ ζρήκαηνο 5 (ζει. 45), νη κεληαίεο πσιήζεηο ησλ 4.610€ 

αληηζηνηρνχλ ζηα 49,2% ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πνζνηήησλ πξντφλησλ (αθνχ 4.610/9.375 ~ 

0,492). Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα πνπιά ηνπιάρηζηνλ: 

 23 γιπθά ληφλαηο  

 16 αικπξά ληφλαηο  

 24 ζαιάηεο  

 36 θαθέδεο  
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χήμα 7: Ανάλυση Νεκρού ημείου (Έτος 1) 

Έςοδα Έξοδα 

 2 ξνθήκαηα ζνθνιάηαο  

 15 ρπκνχο  

αλά εκέξα (αλαινγηθή εθηίκεζε). 

Γεδνκέλνπ φηη νη εθηηκψκελεο κέζεο κεληαίεο πσιήζεηο είλαη 9.375€ θαη ην 

πξνβιεπφκελν κέζν θφζηνο ιεηηνπξγίαο είλαη 4.610€, ζεσξείηαη πσο απηή ε δηαθνξά ησλ 

4.765€ είλαη αζθαιήο γηα λα θαιπθζεί ην θφζηνο πσιεζέλησλ, λα αθαηξεζεί ε απφζβεζε 

θεθαιαίνπ, αιιά θαη λα δηαλεκεζνχλ ηα θέξδε. Δπίζεο, ππάξρεη ε πεπνίζεζε φηη ε εηαηξεία ζα 

επηηχρεη θαη ζα δηαηεξήζεη ηελ θεξδνθνξία ηεο καθξνπξφζεζκα.  

Ζ Νηνλάηζην αλακέλεηαη λα ζπάζεη ην λεθξφ ζεκείν αθφκε θαη απφ ηνλ ηξίην κήλα 

ιεηηνπξγίαο.  

 

 
 

7.2 Προβλεπόμενα Κέρδη/Ζημίες 

Πξνβιέπεηαη πσο ε εηαηξεία ζα είλαη θεξδνθφξα απφ ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο, κε 

ηα θέξδε λα απμάλνληαη ηα επφκελα ηέζζεξα ρξφληα, θαζψο ζα έρεη θαζηεξψζεη θαη απμήζεη κηα 

ζηαζεξή βάζε πειαηψλ.   

Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηα πξνβιεπφκελα θέξδε/δεκίεο γηα ηελ επφκελε 

πεληαεηία, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο θαη εθηηκήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα πξνεγνχκελα 

θεθάιαηα: 
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Πίνακας 11: Προβλεπόμενα Κέρδη/Ζημίες (Πενταετία) 

 

 

 

 

Οηθ. Έηνο 1 

 

 

Οηθ. Έηνο 2 

 

Οηθ. Έηνο 3 

 

Οηθ. Έηνο 4 

 

Οηθ. Έηνο 5 

Πσιήζεηο 

 

112.500€ 118.125€ 124.031€ 130.233€ 136.745€ 

Κόζηνο 

Πσιεζέλησλ 

34.005€ 35.048€ 36.066€ 37.053€ 37.999€ 

Μηθηό 

Πεξηζώξην 

Κέξδνπο 

78.495€ 83.077€ 87.965€ 93.180€ 

 

98.746€ 

ηαζεξά  

Έμνδα 

55.320€ 59.193€ 63.337€ 67.771€ 72.515€ 

Απόζβεζε 

Κεθαιαίνπ 

9.000€ 9.000€ 9.000€ 9.000€ 9.000€ 

Κέξδε 

Πξν Φόξσλ 

14.175€ 14.884€ 15.628€ 16.409€ 17.231€ 

Καζαξά 

Κέξδε 

11.250€ 11.813€ 12.403€ 13.023€ 13.675€ 

 
Γηα ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ην πνζνζηφ θνξνινγίαο ηεο επηρείξεζήο ζεσξείηαη ην 26%, 

δηφηη ηα πξνβιεπφκελα θέξδε ηεο είλαη θάησ ησλ 50.000€
[17]

. Δπίζεο, ηα ζηαζεξά θφζηε έρνπλ 

ππνινγηζζεί κε κηα κέζε εηήζηα αχμεζε ηνπ 7%, ε νπνία αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλακελφκελε 

εηήζηα αχμεζε πσιήζεσλ ηεο ηάμεο ηνπ 5%. Σν θφζηνο πσιεζέλησλ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 

29.63% (ζρήκα 7, ζει. 57). Σέινο, ε απφζβεζε θεθαιαίνπ έρεη θαηαλεκεζεί ηζνκεξψο ζε βάζνο 

πεληαεηίαο γηα ππνινγηζηηθνχο ιφγνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε δηνίθεζε ζα επηιέγεη ηνλ ηξφπν 

δηάζεζεο ησλ κεξηζκάησλ θαη ηελ απφζβεζε ηνπ θεθαιαίνπ. 
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Οικ. Έτοσ 1 Οικ. Έτοσ 2 Οικ. Έτοσ 3 Οικ. Έτοσ 4 Οικ. Έτοσ 5 

Καθαρά Κζρδη 11.250 11.813 12.403 13.023 13.675

0 € 

2.000 € 

4.000 € 

6.000 € 

8.000 € 

10.000 € 

12.000 € 

14.000 € 

16.000 € 

χήμα 8: Καθαρά Κέρδη (Πενταετία) 

 

7.3 Προβλεπόμενες Σαμειακές Ροές 

Έλα ζχλεζεο θαηλφκελν είλαη φηη πνιιέο θεξδνθφξεο επηρεηξήζεηο πησρεχνπλ ιφγσ ηεο 

έιιεηςεο ζε ηακεηαθά δηαζέζηκα. Γη‟ απηφ ην ιφγν, θχξην κέιεκα ηεο εηαηξείαο είλαη ε δηαηήξεζε 

επαξθψλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ γηα λα κπνξεί λα θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, αιιά θαη γηα λα 

είλαη πξνεηνηκαζκέλε ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο κεηξεηψλ. Οη ζπληεξεηηθέο πξνβιέςεηο 

δείρλνπλ φηη ε επηρείξεζε ζα είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη ζεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο θαη επαξθή 

ηακεηαθά απνζέκαηα. 

Δθηφο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ηακεηαθέο εηζξνέο θαη εθξνέο κεηξεηψλ, ζα επηθεληξσζεί 

θαη ζηελ αλάπηπμε ελφο ηακεηαθνχ απνζέκαηνο γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο. Απηφο είλαη έλαο θαιφο 

ηξφπνο γηα λα ειέγρνληαη ηα κεηξεηά θαη ε ξνή θηλδχλνπ. 

ην παξαθάησ ζρήκα, ζρήκα 9, θαίλνληαη νη πξνβιεπφκελεο ηακεηαθέο ξνέο ηεο 

εηαηξείαο γηα ην πξψην έηνο.  
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-2.000 € 

3.000 € 

8.000 € 

13.000 € 

18.000 € 

23.000 € 

28.000 € 

χήμα 9: Σαμειακά Διαθέσιμα (Έτος 1) 

Καθαρζσ Σαμειακζσ Ροζσ Σαμειακό Τπόλοιπο 

 
Οη αξλεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο θαηά ηνπο πξψηνπο δχν κήλεο θαιχπηνληαη απφ ην αξρηθφ 

πνζφ δηαζεζίκσλ ησλ 5.000€. Σν πξάζηλν παξαιιειφγξακκν δείρλεη ην ζπλνιηθφ ηακεηαθφ 

ππφινηπν ρσξίο λα έρνπλ αθαηξεζεί ε απφζβεζε γηα ην αξρηθφ θεθάιαην επέλδπζεο θαη ηα 

κεξίζκαηα. Απηφ ππνινγίδεηαη λα γίλεηαη ζην ηέινο θάζε έηνπο ιεηηνπξγίαο. 

7.4 Επιχειρηματικοί Δείκτες 

Κχξηα επζχλε ηεο δηνίθεζεο είλαη λα ζέζεη ζε δξάζε θαη λα πινπνηήζεη ην παξφλ 

επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, κέζα απφ ην νπνίν ζα γίλεη ε επίηεπμε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ 

ζηφρσλ απφδνζεο. Οη ππεχζπλνη δηνίθεζεο ηεο Νηνλάηζην ζα παξαθνινπζνχλ ζπλερψο ηηο 

νηθνλνκηθέο απνδφζεηο ηεο εηαηξείαο, έηζη ψζηε λα γίλνληαη γξήγνξα αληηιεπηέο ηπρφλ 

απνθιίζεηο απφ ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο θαη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια δηνξζσηηθά κέηξα.  

Μηα νινθιεξσκέλε αλάιπζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δεηθηψλ είλαη απαξαίηεηε 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξείαο. Οη επηρεηξεκαηηθνί δείθηεο ζα ππνινγίδνληαη θάζε θνξά κε βάζε 

ηηο ζπληεξεηηθέο πξνβιέςεηο ζε ζέκαηα ξεπζηφηεηαο, θεξδνθνξίαο, θεξεγγπφηεηαο, επάξθεηαο 

ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηε δχλακε ηεο αγνξάο.  

 Οη δείθηεο ξεπζηφηεηαο: (πεξηιακβάλνπλ ηελ ηξέρνπζα θαη ηε κειινληηθή ξεπζηφηεηα, 

ηηο απαηηήζεηο, ηνλ κέζν εκεξήζην ηδίξν, ηνλ έιεγρν ησλ απνζεκάησλ θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο) δείρλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο εηαηξείαο γηα ηελ απνπιεξσκή ρξεψλ, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζε πνιηηηθέο πηζηψζεσλ ησλ πειαηψλ, ησλ κέζν αξηζκφ εκεξψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ, ηελ απφθξηζε ηεο εηαηξείαο ζηελ 

απνπιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ 

Ζ ξεπζηφηεηα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνδφκεζε κηαο ηζρπξήο θαη βηψζηκεο 

επηρείξεζεο, κε ζεκέιηα γηα κειινληηθή αλάπηπμε. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηφ, πξέπεη λα 
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αληηκεησπηζηνχλ ζσζηά ηξία βαζηθά δεηήκαηα: 1) ε δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ θαηά επνρηαθνχο 

θχθινπο, 2) ν θαζνξηζκφο ησλ πσιήζεσλ θαη ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο, θαη 3) ε δπλαηφηεηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θάιπςεο ησλ απαηηήζεσλ.  

 Γείθηεο θεξδνθνξίαο: (πεξηιακβάλνπλ ην πεξηζψξην θέξδνπο, ηελ απφδνζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηελ απφδνζε θεθαιαίσλ) δείρλνπλ κηα θαιή ιεηηνπξγηθή 

θεξδνθνξία, ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ 

παξαγσγή πσιήζεσλ, κηα δπλακηθή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη κηα θαιή 

θεξδνθνξία ησλ αξρηθψλ επελδχζεσλ.  

Ζ επηρείξεζή ζα επηθεληξσζεί ζηελ αχμεζε ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο κέζσ ηεο 

κείσζεο ηνπ θφζηνπο ησλ αγαζψλ πνπ πσινχληαη. Ζ κείσζε ηεο ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο δελ 

ζα είλαη ζηηο πξσηαξρηθέο επηινγέο. Ζ ηηκνινγηαθή ζηξαηεγηθή ζα είλαη επέιηθηε, έρνληαο ππφςε 

πσο δελ ζθνπεχεη απνθιεηζηηθά ζηνλ αληαγσληζκφ ησλ ηηκψλ. Θεσξείηαη δεδνκέλν πσο ζα 

ππάξρεη θάπνηνο αληαγσληζηήο ηεο ν νπνίνο ζα είλαη ν “εγέηεο θφζηνπο”. 

 Γείθηεο επάξθεηαο ηακεηαθψλ ξνψλ: (πεξηιακβάλνπλ ηελ απφδνζε ησλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ, ηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο πσιήζεηο, ηηο ηακεηαθέο ξνέο γηα ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία θαη ηηο θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο) δείρλνπλ κηα θαιή ηθαλφηεηα ηεο εηαηξείαο λα 

παξάγεη ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ζε ζρέζε κε ηα ζπλνιηθά έζνδα θαη κηα θαιή 

ηθαλφηεηα ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο.  

 Γείθηεο δπλάκεσλ ηεο αγνξάο: (πεξηιακβάλνπλ ηηο αλαινγίεο ηηκήο πψιεζεο/θαζαξψλ 

θεξδψλ θαη απφδνζεο θεθαιαίσλ) απνηεινχλ κέηξν επελδπηηθήο εκπηζηνζχλεο πξνο 

ηελ εηαηξεία θαη πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ κφλν ζε πεξίπησζε θεθαιαηνπνίεζεο ηεο 

εηαηξείαο  

Ζ αλάιπζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δεηθηψλ αλακέλεηαη λα εθαξκφδεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα απφ ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδνληαη νη απνθιίζεηο θαη λα 

δηνξζψλνληαη, έηζη ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη εθηηκψκελνη αξηζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

πξνεγνχκελα θεθαιαία. 

7.5 ημαντικές Τποθέσεις 

Λφγσ ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα, νη 

πξνβιέςεηο θαη νη εθηηκήζεηο είλαη ζπληεξεηηθέο θαη ζίγνπξα ζα δηαθέξνπλ απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιάλνπ είλαη λα θάλεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

πξνζέγγηζε ηεο πξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Γη‟ απηφ ην ιφγν, έρνπλ αλαπηπρζεί 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, πνπ είλαη ιηγφηεξν πηζαλφλ λα έρνπλ ππεξεθηηκεζεί απφ εκάο. 

Οη ζπγθεθξηκέλεο απηέο παξαδνρέο αθνξνχλ:  

 ππνζέηνπκε ζε κηα κηθξή νηθνλνκηθή αλάπηπμε γηα ηα επφκελα πέληε ρξφληα 

 ππνζέηνπκε φηη ε πξφζβαζε ζε θεθάιαηα είλαη επαξθήο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο, φπσο απηή αλαπηχρηεθε ζηα πξνεγνχκελα 

θεθάιαηα  

 ππνζέηνπκε κηα ζπλερή θαη δηαξθή δήηεζε ησλ πξντφλησλ πνπ ζα πξνζθέξεηαη ζηελ 

αγνξά-ζηφρν 
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7.5.1 Κίνδυνοι 

Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζπλερή αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ 

ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ν έιεγρνο θαη ε επαξθήο δηαηήξεζε ησλ 

απνζεκάησλ. Μεξηθνί απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ πνξεία ηελ 

επηρείξεζεο θαη είλαη νη εμήο: 

 Δμσηεξηθνί θίλδπλνη (απηνί πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο 

θαη είλαη δχζθνιν λα πξνβιεθζνχλ):  

1) νηθνλνκηθή χθεζε: νη ηξέρνπζεο ηάζεηο δείρλνπλ φηη ε νηθνλνκηθή πηψζε έρεη 

θηάζεη ζην ηέινο ηεο θαη ε δηαδηθαζία αλάθακςεο έρεη αξρίζεη. Ωζηφζν, 

πξνβιέπεηαη λα είλαη κηα αξγή δηαδηθαζία θαη ζα πάξεη αξθεηά ρξφληα κέρξη ηελ 

πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο καο. Οη εθηηκήζεηο γηα ηέηνηνπ είδνπο  

θίλδπλν είλαη πσο επεξεάδεη άκεζα ηελ επηρείξεζή καο. 

2) αληαγσληζκφο θαη αιιαγή ησλ αγνξαζηηθψλ πξνηχπσλ: ππάξρεη κεγάινο 

θίλδπλνο εκθάληζεο λέσλ αληαγσληζηψλ ιφγσ ηεο επθνιίαο εηζφδνπ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Ζ ζπλερήο βειηίσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ δηνίθεζεο γηα ηε 

δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο ζα βνεζήζεη ζηε δηαηήξεζε ησλ 

πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ. Σα αγνξαζηηθά πξφηππα απηψλ γχξσ απφ ηελ 

γξήγνξε εζηίαζε ζεσξνχληαη πσο δελ ζα δηαθνξνπνηεζνχλ αηζζεηά θαηά ηελ 

επφκελε πεληαεηία. Δπηπιένλ, ε ζηαζεξή παξνπζία επηρεηξήζεσλ ζην θέληξν 

ηεο Αζήλαο απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ πσιήζεψλ ηεο. 

3) πξνκεζεπηέο: ε πξνκήζεηα ησλ πξψησλ πιψλ απφ ηελ εηαηξεία δελ ζα 

βαζίδεηαη κφλν ζε έλα πξνκεζεπηή. Οη πξψηεο χιεο ζα αμηνινγνχληαη θαη ζα 

επηιέγνληαη νη πην πνηνηηθέο. πλεπψο, ν θίλδπλνο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα 

είλαη ρακειφο. 

4) ηερλνινγία: ε απφθαζε λα αγνξάζνπκε ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο εμνπιηζκφ, κε 

πςειή ελεξγεηαθή απφδνζε, πηζηεχνπκε φηη ζα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν απεηιήο γηα 

ηα επφκελα πέληε ρξφληα. 

5) ηνπνζεζία: ε επηιεγκέλε ζέζε ζα εθκηζζσζεί γηα πέληε ρξφληα, κε δπλαηφηεηα 

πεξεηαίξσ επέθηαζεο. Μηαο θαη ε επηρείξεζή ζα  ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά κε 

ειεθηξνληθφ ηξφπν, ε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία θξίλεηαη ηδαληθή γηα ηελ εθθίλεζε 

παξάδνζεο ησλ παξαγγειηψλ, θαζψο ζα βξίζθεηαη ζην θέληξν ησλ πεξηνρψλ 

πνπ ζα εμππεξεηεί. 

6) πιεζσξηζκφο: ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο εηδηθψλ, ν πιεζσξηζκφο αλακέλεηαη 

λα παξακείλεη ειεγρφκελνο γηα ηα επφκελα ρξφληα. Μηα κέζε εηήζηα πξφβιεςή 

ηνπ θπκαίλεηαη ζην 5%.  

7) ζπλάιιαγκα: ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο δελ ππάξρεη απφ ηε ζηηγκή πνπ φια ηα 

πξντφληα θαηαζθεπάδνληαη θαη πσινχληαη ζηελ Διιάδα. 

8) θνξνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ: αιιαγέο ζε ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα ζπκβαίλνπλ 

αξθεηά ζπρλά θαη είλαη ζαθέο ην πψο ζα κπνξνχζε λα επεξεαζηεί ε εηαηξεία 

απφ απηφ. Έηζη, ν θίλδπλνο είλαη πςειφο. 

 Δζσηεξηθνί θίλδπλνη (νη θίλδπλνη απηνί πξνέξρνληαη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο 

θαη είλαη πην εχθνιν λα πξνβιεθζνχλ θαη λα ειεγρζνχλ):  

1) πξνζσπηθφ: ππάξρνπλ πνιιά άηνκα κε εκπεηξία ζην ρψξν ηεο εζηίαζεο πνπ 

αλαδεηνχλ δνπιεηά απηήλ ηελ επνρή ζηελ Αζήλα. Ζ εηαηξεία ζα είλαη ζε ζέζε λα 

επηιέμεη ηνπο πην θαηάιιεινπο, δηαθξίλνληαο ηα πνηνηηθά, ηερληθά αιιά θαη 

πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αξκνληθή 
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ζπλχπαξμή ηνπο ζην ρψξν εξγαζίαο. Ζ ζηξαηεγηθή γηα ην πξνζσπηθφ ηεο ζα 

πεξηιακβάλεη έλα ζχγρξνλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλν παθέην 

ακνηβψλ. ηφρνο ε ζηξαηεγηθή απηή λα ρηίζεη θαη λα δηαηεξήζεη ηελ πίζηε ησλ 

εξγαδνκέλσλ πξνο ηελ εηαηξεία θαη λα απμήζεη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο. 

2) αλεπάξθεηα ηακεηαθψλ ξνψλ: φπσο έρνπκε ηνλίζεη θαη αλαιχζεη ζε 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα, θχξην κέιεκα είλαη ε χπαξμε επαξθψλ ηακεηαθψλ 

δηαζεζίκσλ γηα λα θαιχπηνληαη νη ππνρξεψζεηο πιεξσκήο ηεο εηαηξείαο, αιιά 

θαη απηή λα πξνεηνηκαζηεί γηα ηπρφλ έθηαθηεο αλάγθεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

θίλδπλνο πάληα ζα ππάξρεη, αιιά κε ηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα απνθπγήο ηνπ.  

3) επηρεηξεζηαθή ζπλέπεηα γηα ηα επφκελα πέληε ρξφληα: ζε πεξίπησζε θάπνηνπ 

απξφνπηνπ γεγνλφηνο ζρεηηθά κε θάπνηνλ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο, ε ελζσκάησζε 

ηεο εηαηξείαο ζα γίλεηαη εμ‟ νινθιήξνπ ζηνλ άιιν εηαίξν, ην νπνίν ζα 

πεξηιακβάλεηαη θαη ζηα λνκηθά έγγξαθα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε νκαιή 

ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο.  

4) δηνίθεζε: φπσο έρνπκε αλαθέξεη, δελ είλαη απαξαίηεηε ε πνιπεηήο εκπεηξία γηα 

ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο. Αζθαιψο θαη είλαη εππξφζδεθηε, αιιά απηφ πνπ 

είλαη απαξαίηεην είλαη ε νκαδηθή εξγαζία θαη επηθνηλσλία κεηαμχ φισλ ησλ 

κειψλ ηεο Νηνλάηζην, γηα λα κελ δεκηνπξγεζνχλ δεηήκαηα δηνηθεηηθήο 

αζηάζεηαο.  

7.5.2 Επενδυτικό Ενδιαφέρον 

Απφ ηα ζπζζσξεπηηθά θαζαξά θέξδε θάζε έηνπο ζα πξνθχπηεη θαη ην χςνο ησλ 

κεξηζκάησλ. Κάπνηα πεξαηηέξσ αλάιπζε ζε απηφ ην ζεκείν δελ ζα πινπνηεζεί. Μηα απιή 

αλαθνξά ζα γίλεη κφλν κέζσ ηνπ πίλαθα 12, θαζψο ε επηινγή ηνπ πνζνχ πνπ ζα δηαλέκεηαη θαη 

ηνπ πνζνχ πνπ ζα θξαηεζεί σο ηακεηαθφ δηαζέζηκν γηα ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο, ή θαη γηα 

ηπρφλ επελδπηηθνχο ιφγνπο, ζα απνηειεί θαζαξά επηινγή ηεο δηνίθεζεο. Κάηη πνπ πξέπεη λα 

ηνληζηεί είλαη φηη ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο επηρείξεζεο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο κειινληηθήο ηεο 

πνξείαο ζα εμαζθαιηζηνχλ απνθιεηζηηθά κέζα απφ ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ. 

 

 

Πίνακας 12: Ενδεικτική Διανομή Μερίσματος (Πενταετία) 

 

Έηνο 1 11.000€ 

Έηνο 2 11.000€ 

Έηνο 3 12.000€ 

Έηνο 4 13.000€ 

Έηνο 5 13.000€ 

ύλνιν 60.000€ 

 
Σα πνζά ηνπ παξαπάλσ πίλαθα είλαη ελδεηθηηθά θαη πξνθχπηνπλ απφ ηα πξνβιεπφκελα 

θαζαξά θέξδε ηεο επηρείξεζεο, αθνχ έρεη αθαηξεζεί θαη έλα κηθξφ πνζφ ην νπνίν ζα 

πξνζηίζεηαη ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα.  
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Ζ πεξίνδνο απφζβεζεο (ειάρηζηε πεξίνδνο αλάθηεζεο αξρηθνχ θεθαιαίνπ) γηα ηελ 

επέλδπζε ησλ 45.000€ αλέξρεηαη ζε, θάηη παξαπάλσ, απφ δχν ρξφληα θαη αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

 

Πίνακας 13: Ελάχιστη Περίοδος Απόσβεσης Επένδυσης 

 

Έηνο 1 20.250€                                (9.000€+11.250€)  

Έηνο 2  41.063€                 (9.000€+11.813€+20.250€) 

Έηνο 3 45.000€                                (41.063€+3.937€) 

 9.000€+12.403€=21.403€, 

3.937€/21.403€=0,184 

12κήλεο*0,184=2,2κήλεο 

 

Διάρηζηε Πεξίνδνο Απόζβεζεο 

 

 

2 ρξφληα θαη 2,2 κήλεο 

 
Δπηπιένλ, ε ζπλνιηθή απφδνζε ηεο επέλδπζεο εθηηκάηαη ζην 133,3% : (ζπλνιηθά 

θαζαξά θέξδε/ζπλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο)*100 -> (60.000€/45.000€)*100=133,3%. Απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ην πνζνζηφ απηφ ππνινγίδεηαη (βάζεη αλαιχζεσλ θαη ζηνηρείσλ θαη ησλ 

πξνεγνχκελσλ θεθαιαίσλ) άλσ ηνπ 100%, ε ηπρφλ επέλδπζε ζηελ παξνχζα επηρεηξεκαηηθή 

ηδέα δείρλεη πξνζνδνθφξα, θαζψο ζα παξάγνληαη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απ‟ φζα μνδεχνληαη. 

7.5.3 τρατηγική Εξόδου 

Αλαγλσξίδεηαη φηη νπνηαδήπνηε επέλδπζε, εηδηθά ζε κηα λενζχζηαηε επηρείξεζε, δελ 

έρεη ζεκαζία πφζν θαιά απνηππσκέλε είλαη ζην ραξηί. Καη επεηδή θαλείο δελ κπνξεί λα 

πξνβιέςεη κε αθξίβεηα ην κέιινλ, ζηελ πεξίπησζή ηεο Νηνλάηζην ρξεηάδεηαη θαη κηα ελαιιαθηηθή 

ζηξαηεγηθή, κηα ζηξαηεγηθή εμφδνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ 

επελδπηψλ. 

Ο ζπλήζεο θφβνο ησλ επελδπηψλ είλαη φηη ην θεθάιαηφ ηνπο ζα παξακέλεη θιεηδσκέλν 

ζε κηα επέλδπζε, ε νπνία δελ παξνπζηάδεη θαλέλα ζεκάδη αλάπηπμεο. Γηα λα μεπεξαζηεί απηή ε 

δπλεηηθή απεηιή, παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο εμφδνπ, ζε πεξίπησζε 

πνπ ε επηρείξεζε δελ απνδίδεη ηα πξνβιεπφκελα. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο επηινγέο 

πεξηιακβάλνπλ: 

 ξεπζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ απνζεκάησλ 

 πξφσξε πψιεζε ηεο επηρείξεζεο ζε θάπνηνλ άιιν ελδηαθεξφκελν 

 επηινγή άξλεζεο ηνπ επελδπηή γηα κεηαθνξά απνζεκαηηθψλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ζε 

επφκελν έηνο  

Δπηπξφζζεηα, πηζηεχνπκε φηη θάπνηεο ηαθηηθέο κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

επελδπηψλ θαη λα βειηηψζνπλ ηε δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ:  

 ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθφ ζχκβνπιν επηρεηξήζεσλ 

 ζέζπηζε θαλφλσλ δηαρείξηζεο θαη πξνζηηψλ ζηφρσλ επίηεπμεο 
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 ιήςε κέηξσλ θαη απνθάζεσλ κφλν κέζσ ηεο ζπιινγηθήο ζπκθσλίαο ηεο δηνίθεζεο 

ηελ Νηνλάηζην πηζηεχνπκε φηη ε αξρηθή επέλδπζε, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζηα 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα, είλαη αξθεηή γηα λα εμαζθαιίζεη κηα επηηπρεκέλε πνξεία θαηά ηα πξψηα 

πέληε έηε. Μεηά απφ απηφ ην ζεκείν, ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαιείηαη λα απνθαζίζεη γηα ηε 

κειινληηθή ηεο πνξεία, είηε κε κηα κεγαιχηεξε επέλδπζε εληφο ηεο εηαηξείαο, είηε λα 

εθκεηαιιεπηεί ηπρφλ εμσηεξηθέο επθαηξίεο. 
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8.0 Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της Ντονάτσιο 

Ζ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηεο Νηνλάηζην πεξηιακβάλεη δχν εθαξκνγέο: ε πξψηε 

αθνξά ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα κέζα απφ ην νπνίν νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηνχλ ηηο παξαγγειίεο ηνπο θαη ε δεχηεξε εθαξκνγή αθνξά απνθιεηζηηθά ηνπο 

ππεχζπλνπο ιεηηνπξγίαο ηεο Νηνλάηζην, θαζψο ζα ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδνληαη 

φρη κφλν ηηο παξαγγειίεο αιιά θαη φιν ην πεξηερφκελν ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. 

Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ δχν απηψλ εθαξκνγψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ PHP, HTML θαη SQL ζηε βαζηθή ρξήζε ηνπο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

δεκηνπξγήζεθαλ θαη δνκήζεθαλ νη εθαξκνγέο αθνξά ηελ  αληηζηνίρηζε ελφο .php αξρείνπ γηα 

θάζε ζειίδα ηνπο. Δπίζεο, ζηνλ θψδηθα ησλ εθαξκνγψλ ελζσκαηψζεθε ε έηνηκε ζπιινγή 

εξγαιείσλ αλνηρηνχ θψδηθα bootstrap. 

εκείσζε: Γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ απαηηείηαη ε 

εγθαηάζηαζε ελφο ινγηζκηθνχ πνπ πεξηέρεη εμππεξεηεηή ηζηνζειίδσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην 

XAMPP. 

Ζ παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδεη ηνλ ζρεκαηηζκφ θαη ηνλ ηξφπν δνκήο ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ: 

Δηθόλα 10: Γηάγξακκα E-R (Δλλνηνινγηθό κνληέιν ζρεδηαζκνύ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ) 
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Μηα παξαηήξεζε γηα ην ζρήκα E-R είλαη φηη ν πίλαθαο Feedback είκαη άκεζα 

εμαξηψκελνο απφ ην session_Id ηνπ θάζε επηζθέπηε ηεο ζειίδαο, δεδνκέλνπ πσο δελ ππάξρεη 

πίλαθαο πνπ λα απνζεθεχεη ηνπο ρξήζηεο ηεο ζειίδαο. 

Ζ ξνή πνπ αθνινπζεί ε δηαδηθαζία παξαγγειίαο απφ ηνλ θάζε πειάηε θαίλεηαη ζην 

παξαθάησ ζρήκα: 

Δηθόλα 11: Γηάγξακκα ξνήο δεκηνπξγίαο παξαγγειίαο (Γπλαηόηεηα κεηάβαζεο θαη ελαιιαγήο 

κεηαμύ ησλ θάζεσλ ηεο παξαγγειίαο) 

 

8.1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα 

Οη πειάηεο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ζειίδαο ηεο εηαηξείαο κπνξνχλ λα δνπλ πνηα είλαη ε 

εηαηξεία, πνην ην φξακα θαη πνηα ε απνζηνιή ηεο. Δπίζεο, πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ηζηνζειίδαο θαζψο θαη νη φξνη ρξήζεο ηεο. Ο θάζε πειάηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ εηαηξεία κέζσ ζρεηηθήο επηινγήο, απνζηέιινληαο ηα ζρφιηα, ηηο 

πξνηάζεηο γηα βειηίσζε θαη ηηο παξαηεξήζεηο πνπ επηζπκεί. 

Σα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ νη πειάηεο γηα λα αγνξάζνπλ ηα πξντφληα ηεο 

εηαηξείαο ειεθηξνληθά είλαη ηα αθφινπζα (νη αληίζηνηρεο εηθφλεο ησλ βεκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία 

ηεο παξαγγειίαο έρνπλ αλαξηεζεί ζην θεθάιαην 2.1, ζει. 19): 
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1. επηινγή ηεο θαηεγνξίαο πξντφλησλ παηψληαο είηε ζηηο αληίζηνηρεο εηθφλεο ηεο αξρηθήο 

ζειίδαο είηε κέζα απφ ην ζχλδεζκν „Ζ παξαγγειία ζαο‟ 

2. επηινγή ησλ πξντφλησλ αλά θαηεγνξία θαη πξνζζήθε απηψλ ζην θαιάζη αγνξψλ 

3. δπλαηφηεηα κεηαθνξάο κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ 

4. δπλαηφηεηα αθαίξεζεο πξντφληνο απφ ην θαιάζη αλά πάζα ζηηγκή 

5. επαλέιεγρνο ηνπ θαιαζηνχ πξηλ ηελ απνζηνιή ηεο παξαγγειίαο 

6. επηβεβαίσζε ηεο παξαγγειίαο 

7. ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παξαιήπηε ηεο παξαγγειίαο 

8. απνζηνιή απηήο 

8.2 Εφαρμογή Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Καταστήματος 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο εηαηξείαο λα 

βιέπνπλ ηηο παξαγγειίεο θαη ηηο θφξκεο επηθνηλσλίαο ησλ πειαηψλ. Δπηπξφζζεηα, κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ νπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα κεηαβνιή ηεο ηηκήο ελφο πξντφληνο, πξνζζήθε κηαο λέαο θαηεγνξίαο 

πξντφλησλ, αλαλέσζε ζηνηρείσλ ησλ ήδε ππαξρφλησλ πξντφλησλ θιπ. 

Οη παξαθάησ εηθφλεο παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα ζεκεία ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο 

εθαξκνγήο γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ηεο Νηνλάηζην: 

Δηθόλα 12: Αξρηθή ζειίδα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ ηνπ ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο 
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Δηθόλα 13: Πξνβνιή παξαγγειηώλ πξνο πινπνίεζε (Παηώληαο ζην ζύλδεζκν ‘Παξαγγειία’ 
θαίλνληαη ηα πξντόληα ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαγγειίαο θαζώο θαη ηα ζηνηρεία απνζηνιήο) 

 
 

Δηθόλα 14: Γηαρείξηζε θαηεγνξηώλ πξντόλησλ (Γπλαηόηεηα ελεκέξσζεο ή δηαγξαθήο κηαο 
ππάξρνπζαο θαζώο θαη δπλαηόηεηα εηζαγσγήο κηαο λέαο) 
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Δηθόλα 15: Σξνπνπνίεζε νλόκαηνο θαηεγνξίαο (Απηή είλαη ε κόλε δπλαηή παξέκβαζε πνπ κπνξεί 
λα γίλεη ζε κηα θαηεγνξία, εθηόο από ηελ ελεκέξσζε ησλ πξντόλησλ ηεο) 

 

 

Δηθόλα 16: Σξνπνπνίεζε πξντόλησλ αλά θαηεγνξία (Δλεκέξσζε ζηνηρείσλ ελόο ππάξρνληνο ή 
νιηθή αθαίξεζε απηνύ. Δπίζεο, δπλαηόηεηα πξνζζήθεο λένπ πξντόληνο ζε κηα ππάξρνπζα 

θαηεγνξία) 
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Δηθόλα 17: Πξνβνιή θνξκώλ επηθνηλσλίαο (Γπλαηόηεηα παξαιαβήο θαη αλάγλσζεο ησλ θνξκώλ 
επηθνηλσλίαο πνπ έρνπλ απνζηείιεη νη πειάηεο) 
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Επίλογος 

Δίλαη γεγνλφο πσο ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ, E-Business, έρεη γίλεη πιένλ κέξνο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα ρακειά θφζηε εθθίλεζεο κηαο 

ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο, ε ηαρεία αλάπηπμε ηεο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, θαζψο επίζεο θαη ε 

αχμεζε ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ, ελζαξξχλεη φιν θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο, ζηηο κέξεο 

καο, θάζε ζχγρξνλε εηαηξεία έρεη κηα ηζηνζειίδα, θάηη ην νπνίν ζεσξείηαη, πιένλ, σο 

αλαγθαηφηεηα. Ζ δπλαηφηεηα ηνπ θάζε θαηαλαισηή, κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, λα 

ζπλδεζεί απεπζείαο κε ηηο επηρεηξήζεηο είλαη άθξσο ζπλαξπαζηηθή. Απηφ έρεη σο άκεζε 

ζπλέπεηα ηελ κεηαθνξά ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ απφ ην 

παξαδνζηαθφ εκπφξην ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξαπσιεζίεο. Ζ επθνιία ηεο παξνρήο ησλ 

ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ απφ ηηο εηαηξείεο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαζηζηνχλ ηελ εκπεηξία 

αγνξψλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο κηα βνιηθή δηαδηθαζία. 

Ζ ηδέα γηα ηε δεκηνπξγία ηεο Νηνλάηζην αλαπηχρζεθε κε ζθνπφ λα ηνληζηεί ε 

αλαγθαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο ηεο ηαρχηαηεο δηάδνζεο ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ. Ζ ρξήζε 

δηάθνξσλ ηερληθψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ, κπνξεί λα δψζεη ηελ επθαηξία ζε κηα κηθξή 

εηαηξεία λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ πψιεζε κηθξφ-γεπκάησλ εληφο ηνπ 

θέληξνπ ηεο Αζήλαο. Ζ αγνξά, νη αληαγσληζηέο θαη ν επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο ηεο παξνχζαο 

ηδέαο έρνπλ αλαιπζεί ζε κεγάιν βαζκφ, έηζη ψζηε λα δνζεί κηα ζαθή εηθφλα ζηνπο επίδνμνπο 

επελδπηέο. 

Απηή ε δηαηξηβή παξέρεη ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πψο κπνξεί λα 

αλαπηπρζεί έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην γηα κηα ειεθηξνληθή επηρείξεζε ζηνλ θιάδν ηξνθίκσλ θαη 

πνηψλ. Οη γλψζεηο πνπ απέθηεζα θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

είλαη πνιχ ζεκαληηθέο, δεδνκέλνπ φηη θαηαλφεζα ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα ζηνηρεία ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 
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