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Περύληψη 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο βαζηθφ αληηθείκελν ηηο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο ελφο λένπ 

πξντφληνο ζε επηρεηξήζεηο. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο, παξαηίζεηαη ζην 

ηειεπηαίν θεθάιαην έλα ππνζεηηθφ ζελάξην γηα ηελ αλάπηπμε ελφο λένπ πξντφληνο απφ ηελ 

εηαηξεία L‟Oreal. 

Σν πξψην θεθάιαην πεξηγξάθεη ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο, ηνπ 

κάξθεηηλγθ θαη ηνπ επψλπκνπ πξντφληνο. ην επφκελν θεθάιαην αλαιχνληαη νη πεγέο 

έκπλεπζεο ησλ λέσλ πξντφλησλ, ν ιφγνο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αλαπηχζζνληαη, θαζψο 

θαη νη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη απνηπρίαο ησλ λέσλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά. ην ηξίην θεθάιαην 

πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ λέσλ πξντφλησλ θαη ηα ζηάδηα ηεο, θαη αληίζηνηρα 

ε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ελψ αλαιχνληαη νη ηξεηο πην δηαδεδνκέλεο κέζνδνη 

αλάιπζεο ραξηνθπιαθίνπ. Δπίζεο, αλαιχνληαη ηα πεξηερφκελα ελφο πξνγξάκκαηνο 

κάξθεηηλγθ θαη πεξηγξάθνληαη ηα ζπλεζέζηεξα ιάζε θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ. 

πλερίδνληαο ζην ηέηαξην θεθάιαην παξαηίζεληαη ν ξφινο, νη ζηφρνη θαη ε δηαδηθαζία ηεο 

έξεπλαο αγνξάο ελψ αλαιχνληαη νη κέζνδνη ηεο θαη ζην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη πεξηγξαθή 

ηνπ κίγκαηνο επηθνηλσλίαο, ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο εθζηξαηείαο επηθνηλσλίαο θαη ηεο 

κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο. Σν επφκελν θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηε ζηξαηεγηθή 

ησλ logistics θαη ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ, ελψ ζην έβδνκν θεθάιαην 

παξνπζηάδεηαη κία κειέηε πεξίπησζεο γηα ηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ελφο λένπ πξντφληνο ηεο 

εηαηξείαο L‟Oreal. ην ηειεπηαίν θεθάιαην εμάγνληαη ηα βαζηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

έξεπλαο. 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο εηιηθξηλείο κνπ επραξηζηίεο ζε φζνπο ζπλέβαιαλ 

ζηελ εθπφλεζε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα πξνο  :  
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Πεηξαηψο, σο επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, γηα ηελ επνηθνδνκεηηθή 

ζπλεξγαζία ηνπ, ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ θαηαλφεζε πνπ επέδεημε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθπφλεζήο ηεο. Ο ελζνπζηαζκφο θαη ε φξεμή ηνπ γηα δνπιεηά πξέπεη λα απνηεινχλ 

παξάδεηγκα γηα φινπο καο, θαη εηδηθά ζε κηα ηφζν δχζθνιε επνρή.  

Θα‟ ζέια επίζεο  λα απεπζχλσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνπο γνλείο κνπ, νη νπνίνη ζηήξημαλ ηηο 

ζπνπδέο κνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, θξνληίδνληαο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή κφξθσζε κνπ. 
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Ειςαγωγό 

Ο φξνο ζηξαηεγηθή αληιεί ηηο ξίδεο ηνπ απφ ηελ Αξραία Διιάδα. Δηπκνινγηθά πξνέξρεηαη 

απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ ιέμεσλ  «ζηξαηφο» + «άγσ» θαη θαηά ζπλέπεηα, σο φξνο αξρηθά ήηαλ 

άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηελ πνιεκηθή ηέρλε θαη εηδηθφηεξα κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηε 

δηεμαγσγή ελφο πνιέκνπ. Με ζηφρν άιινηε ηελ επηβίσζε θαη άιινηε ηε δεκηνπξγία 

δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ε ζηξαηεγηθή απνηειεί ηξφπν ζθέςεο ζην 

πφιεκν, ζηελ πνιηηηθή θαη ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο θαη δεκηνπξγίαο. 

Σν βαζηθφ ζηνηρείν κηαο επηρείξεζεο κε θαηαλαισηηθά πξντφληα είλαη ηα “επψλπκα” 

πξντφληα. Μέζα απφ απηά θαζξεπηίδεηαη ην ηαιέλην, ε δπλακηθή, αιιά θαη νη πξνζπάζεηεο 

ηεο εηαηξείαο.  Ζ δχλακε ελφο “επψλπκνπ” πξντφληνο έγθεηηαη ζηα αληηιεπηά κελχκαηα πνπ 

θέξλεη ζην λνπ ησλ θαηαλαισηψλ. Σα πξντφληα απηά είλαη βαζηθά πλεπκαηηθά 

θαηαζθεπάζκαηα. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, γηα λα θηηαρηεί ε αμία κηαο κάξθαο ρξεηάδνληαη 

εηδηθέο ζηξαηεγηθέο, κε ζεκαληηθφηεξε  ηελ απνθαηάζηαζε κηαο ιεπηήο ηζνξξνπίαο αλάκεζα 

ζηε δηαθήκηζε θαη ηε πξνψζεζε. Δπίζεο, πξέπεη λα δνζεί εηδηθή έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία. 

Γηα λα παξακείλνπλ νη κάξθεο κπξνζηά, ζα πξέπεη νη θαηαζθεπαζηέο ηνπο λα θξαηνχλ 

πςεινχο πξνυπνινγηζκνχο «έξεπλαο & αλάπηπμεο» θαη επίζεο λα κπνξνχλ λα ππνζηεξίδνπλ 

απηά ηα λέα πξντφληα ή ηηο λέεο ηδέεο. Όζν ηα καδηθά κέζα επηθνηλσλίαο ζπλερίδνπλ λα 

ηκεκαηνπνηνχληαη, νη βηνκεραλίεο ζα πξέπεη λα βξίζθνπλ επθπήο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο κε 

ηνπο θαηαλαισηέο ηεο κάξθαο.  

Ζ δηαδηθαζία ππνζηήξημεο ησλ λέσλ επψλπκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ (branding) πξέπεη 

λα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο εηαηξείαο. Αθφκα θαη νη πην έμππλεο 

ηαθηηθέο θηλήζεηο δελ ζα κπνξέζνπλ λα δπλακψζνπλ ηελ αμία ηεο κάξθαο αλ δελ 

επζπγξακκίδνληαη κε κηα ζηξαηεγηθή πξννπηηθή. Ζ κάξθα εμειίζζεηαη πάξα πνιχ αξγά γηα 

λα αιιάδεη θάζε θνξά ηηο αμίεο ηεο σο απάληεζε ζε βξαρπρξφληα δηάζπαξηα εξεζίζκαηα. 
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Μηα πιήξεο γλψζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο εηαηξείαο είλαη απαξαίηεηε γηα λα είλαη 

επηηπρεκέλεο νη ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, 

νη ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ πνπ κε ηε ζεηξά 

ηνπο πξνθχπηνπλ απφ ηηο εηαηξηθέο ζηξαηεγηθέο. 

Ζ παξνχζα εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζε φια ηα βήκαηα - απφ ηελ γέλλεζε ηεο ηδέαο γηα έλα 

λέν πξντφλ κέρξη θαη ηελ εκπνξία ηνπ - πνπ πξέπεη λα γίλνπλ απφ ηε πιεπξά ηεο επηρείξεζεο 

γηα ηελ αλάπηπμε ελφο λένπ πξντφληνο, θαζψο θαη φια ηα εξγαιεία ηνπ κάξθεηηλγθ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ, πξνθεηκέλνπ ε φιε δηαδηθαζία λα ζηεθζεί κε απφιπηε 

επηηπρία. Σέινο, αλαιχεηαη ε πνιχηηκε ζπλδξνκή ησλ logistics γηα ηελ δηαλνκή ηνπ λένπ 

πξντφληνο. 
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1 Κεφϊλαιο 1 

1.1 Η ςημαςύα τησ ςτρατηγικόσ διούκηςησ προώόντοσ 

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, θαηλφηαλ πσο ζα είλαη ε δεθαεηία ησλ επψλπκσλ 

πξντφλησλ. Ζ έλλνηα ηεο επσλπκίαο έρεη πιένλ ζηξαηεγηθή ζεκαζία ζε κία ζεηξά απφ 

θιάδνπο θαη επηρεηξήζεηο, φπσο ηξφθηκα, πνηά, θαηαλαισηηθά πξντφληα, ππεξεζίεο θαη 

βηνκεραληθά πιηθά. ήκεξα, ε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηα επψλπκα πξντφληα είλαη ηφζν 

έληνλε, πνπ φρη κφλν εκθαλίδνληαη ζηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά απνηεινχλ 

ην ζηφρν ζεκαληηθψλ ζε αμία εμαγνξψλ. 

ην παξειζφλ, ε αμία κηαο επηρείξεζεο, νξηδφηαλ σο ε αμία ησλ θηηξίσλ, ησλ κεραλεκάησλ, 

ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ θεθαιαίνπ ηεο. ήκεξα, αλαγλσξίδνπκε φηη ε πξαγκαηηθή αμία θάζε 

επηρείξεζεο είλαη αλεμάξηεηε απφ ηνλ πιηθφ εμνπιηζκφ ηεο, θαζψο έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ πνπ απαζρνιεί. πλεπψο, ην 

κεγαιχηεξν θεθάιαην ηεο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο δελ είλαη άιιν απφ ηα επψλπκα πξντφληα 

θαη ηα ζηειέρε ηεο. 

Μία επηρείξεζε ζρεηίδεηαη κε ην πεξηβάιινλ ηεο κε δχν ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο: 

1. Μέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο ή επηρεηξεζηαθήο ζπκπεξηθνξάο, κε ηελ νπνία αληηθαζηζηά 

πξντφληα θαη αγνξέο κε θάπνηα λεφηεξα, πνπ πξνζθέξνπλ θαιχηεξεο δπλαηφηεηεο  γηα 

κειινληηθά θέξδε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε επηρείξεζε αλαγλσξίδεη λέεο πεξηνρέο 

δήηεζεο γηα ηα πξντφληα πνπ παξάγεη ή  ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη, κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο 

ησλ πειαηψλ ηεο, κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ θαηάιιεισλ ιεηηνπξγηθψλ ηεο 

ηθαλνηήησλ θαη κέζσ ζπλερνχο ειέγρνπ ηεο αγνξάο θαη ηεο εηζαγσγήο  ζ ‟απηήλ 

λέσλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ. 
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2. Μέζσ ηελ αληαγσληζηηθήο ή επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο ζπκπεξηθνξάο, κε ηελ 

νπνία επηδηψθεη λα θαηαζηήζεη θεξδνθφξα ηε ζρέζε αληαιιαγήο κε ην άκεζν 

πεξηβάιινλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε επηρείξεζε βξίζθεη κηα ζέζε ζην θιάδν, απ‟ φπνπ 

ακχλεηαη απφ ηνπο πθηζηάκελνπο παξάγνληεο αληαγσληζκνχ ή ηνπο επεξεάδεη γηα 

δηθφ ηεο φθεινο, κε απνηέιεζκα λα κπνξεί λα εμππεξεηεί ηνπο πειάηεο είηε 

νηθνλνκηθφηεξα, είηε  θαιχηεξα απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. 

Ζ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ επψλπκσλ πξντφλησλ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ δηνηθεηηθνχ κάξθεηηλγθ ζε απηά, είλαη έλα θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν γηα λα 

θαηαλνεζεί ε ζεκεξηλή κεηαβηνκεραληθή θνηλσλία. Σα επψλπκα πξντφληα αλαπηχζζνληαη 

γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα  πξντφληα πνπ λα 

παξέρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία, ηα νπνία ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ηελ απνδίδνπλ 

ζε ζπλερή βάζε πξνζθέξνληαο έλα μερσξηζηφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ. 

ε απηφ ην πιαίζην ε ιεηηνπξγία ηνπ κάξθεηηλγθ αξρίδεη κε ηελ φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε 

θαηαλφεζε ηφζν ησλ αλαγθψλ ηνπ θαηαλαισηή, φζν θαη ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ ζηηο 

νπνίεο αλήθνπλ. Έπεηηα, απνδίδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ κηα νξηζκέλε ζπκβνιηθή αμία 

θαη ηνπνζέηεζε. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο ζην επίπεδν ησλ 

θαηαλαισηψλ. 

Ση θαζηζηά φκσο κία ζηξαηεγηθή επηηπρή; Απαληψληαο ζηα παξαθάησ ηξία εξσηήκαηα, 

κπνξνχκε λα εμεηάζνπκε ηελ αμία κηαο ζηξαηεγηθήο έλαληη κηαο άιιεο θαη ηε δηάθξηζή κηαο 

επηηπρνχο  ζηξαηεγηθήο απφ κία εκηηειή ή αηειή ζηξαηεγηθή. 

1. Πφζν θαιά αληαπνθξίλεηαη ε ζηξαηεγηθή ζηελ θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο; Γηα λα 

ραξαθηεξηζηεί επηηπρήο, κηα ζηξαηεγηθή πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη θαιά ζηηο 

ζπλζήθεο ηνπ θιάδνπ θαη ζηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ, ζηηο βέιηηζηεο επθαηξίεο ηεο 

αγνξάο θαη ζε άιιεο πηπρέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κηαο επηρείξεζεο. 

Σαπηφρξνλα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνδφκελε ζηα δπλαηά ζεκεία ηεο εηαηξείαο φζνλ 
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αθνξά ζηνπο πφξνπο θαη ηηο αδπλακίεο ηεο, ζηηο ηθαλφηεηέο ηεο θαη ζηηο 

αληαγσληζηηθέο ηεο δπλαηφηεηεο. Μφλν αλ κία ζηξαηεγηθή επηδεηθλχεη ζηελή 

πξνζαξκνγή ηφζν ζηηο εμσηεξηθέο, φζν θαη ζηηο εζσηεξηθέο πηπρέο ηεο ζπλνιηθήο 

θαηάζηαζεο κηαο εηαηξείαο κπνξεί λα παξάγεη ηα βέιηηζηα δπλαηά επηρεηξεκαηηθά 

απνηειέζκαηα. 

2. πκβάιιεη ε ζηξαηεγηθή ζηελ επίηεπμε δηαξθνχο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

γηα ηελ εηαηξεία; Οη επηηπρείο ζηξαηεγηθέο παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζε κία εηαηξεία 

λα επηηχρεη δηαξθέο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Όζν πην κεγάιν θαη δηαξθέο είλαη 

ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε δεκηνπξγία ηνπ νπνίνπ ζπκβάιιεη ε ζηξαηεγηθή, 

ηφζν πην ηζρπξή θαη ειθπζηηθή είλαη απηή. 

3. Οδεγεί ε ζηξαηεγηθή ζε θαιχηεξε απφδνζε ηεο εηαηξείαο; Μηα θαιή ζηξαηεγηθή 

απμάλεη ηελ απφδνζε ηεο εηαηξείαο. Γχν είδε βειηηψζεσλ φζνλ αθνξά ζηελ απφδνζε 

απνδεηθλχνπλ πεξηζζφηεξν ην εχξνο ηεο ζηξαηεγηθήο  κηαο εηαηξείαο : (α) απμήζεηο 

ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δχλακεο θαη (β) απμήζεηο φζνλ αθνξά 

ζηελ αληαγσληζηηθή δχλακε θαη ηε ζέζε ηεο εηαηξείαο ζηελ αγνξά. 

Ζ επψλπκε ζηξαηεγηθή ζην ζχγρξνλν ηξφπν δσήο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζχδεπμεο ησλ 

κεγάισλ δπλαηνηήησλ ηεο παξαγσγήο, πνπ ζήκεξα πνιιαπιαζηάδνληαη εμαηηίαο ηεο 

πνιχπιεπξεο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο, κε ηηο εμίζνπ πνιπδηάζηαηεο αλάγθεο ησλ 

θαηαλαισηψλ, φπσο απηέο εθθξάδνληαη κε ηελ πνηθηιία ησλ επηζπκηψλ πνπ γελλά ν 

ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο. 

1.2 Η εξϋλιξη του προςανατολιςμού ςτο μϊρκετινγκ 

Καηά ηα πξψηα ζηάδηα, ν πξνζαλαηνιηζκφο κάξθεηηλγθ άξρηδε απφ ηελ αθξηβή θαηαλφεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ (ηκεκαηνπνίεζε) θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ ζηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ πνπ απηνί επηζπκνχλ. χκθσλα κε 

απηήλ ηελ πξνζέγγηζε, ε ηθαλνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλαγθψλ θαη αμηψλ ησλ 
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θαηαλαισηψλ κε έλα απνηειεζκαηηθφ επψλπκν πξντφλ ππήξμε ν ζεκέιηνο ιίζνο κηαο 

επηθεξδνχο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο. 

ηε ζπλέρεηα ε πξνζέγγηζε κάξθεηηλγθ κεηακνξθψζεθε ζε ζηξαηεγηθφ κάξθεηηλγθ, κηαο θαη 

δελ ήηαλ πιένλ αξθεηφ λα βαζίδεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ, αθνχ είρε 

δεκηνπξγεζεί ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο ζπγθξηηηθνχ, δηαθνξνπνηεκέλνπ πιενλεθηήκαηνο. 

Σν ζηξαηεγηθφ κάξθεηηλγθ βαζίδεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ νη θαηαλαισηέο αληηιακβάλνληαη θαη 

αμηνπνηνχλ ηηο εκπνξηθέο επσλπκίεο. Αξρηθά αλαιχεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη θαηφπηλ κειεηά 

ηνλ ηξφπν πνπ ε επηρείξεζε κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη κε θαιχηεξν ηξφπν ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο κεξηθέο απφ ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. 

ην ζηξαηεγηθφ κάξθεηηλγθ ησλ επψλπκσλ πξντφλησλ νη αληαγσληζηέο ησλ παξαγσγψλ είλαη 

άιινη παξαγσγνί. Γηα λα δηαθνξνπνηεζεί ην επψλπκν πξντφλ ηνπ ελφο παξαγσγνχ απφ ηνλ 

άιινλ, πηνζεηνχληαη δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο. Ζ επηθέληξσζε ζε κηθξναγνξέο, ε 

πξνέθηαζε ησλ γξακκψλ ησλ πξντφλησλ θαη νη επαλαηνπνζεηήζεηο είλαη κεξηθέο απφ ηηο 

ζχγρξνλεο ηππηθέο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ. 

Με ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάξθεηηλγθ νη παξαγσγνί επσλπκηψλ 

θαηέιεμαλ ζε κία αηέξκνλε ζπείξα ππεξβνιηθήο ηκεκαηνπνίεζεο, πνιπάξηζκσλ 

πξνεθηάζεσλ ησλ γξακκψλ ησλ πξντφλησλ θαη επσλπκίαο νκπξέιαο
1
. Οη θαηαζθεπαζηέο, 

πηεζκέλνη απφ ηηο ρακειέο απνδφζεηο θαη ηελ αλάγθε ππεξηκεκαηνπνίεζεο, αληηδξνχλ κε 

πεξηζζφηεξεο επεθηάζεηο ήδε ππαξρφλησλ επσλπκηψλ, κε λέα πξντφληα ή πξντφληα 

απνκίκεζεο. 

ην ίδην δηάζηεκα ην ιηαλεκπφξην έρεη παξέκβεη αλάκεζα ζηε ζρέζε παξαγσγνχ-

θαηαλαισηή, θαη έρεη αξρίζεη λα αληηπξνζσπεχεη κηα λέα ελαιιαθηηθή πεγή εμαζθάιηζεο γηα 

                                                 
1
Ζ επσλπκία νκπξέια απνβιέπεη ζηε παξνπζίαζε ζην θνηλφ κηαο νξηζκέλεο επσλπκίαο θάησ απφ ηελ νπνία 

παξνπζηάδνληαη κία ζεηξά απφ εηεξνγελή πξντφληα. 
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ηνπο θαηαλαισηέο. Σν ζηξαηεγηθφ κάξθεηηλγθ ησλ επψλπκσλ πξντφλησλ ζα πξέπεη λα 

αλαζεσξεζεί ζηε βάζε ηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζήκεξα ην ιηαλεκπφξην δηαδξακαηίδεη 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ φιε δηεξγαζία κε ζηφρνπο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ παξεκβάιινληαη 

ζε απηνχο ησλ παξαγσγψλ. ε ηέηνην βαζκφ κάιηζηα πνπ ην κάξθεηηλγθ λα αληηπξνζσπεχεη 

κηα κεγάιε αληηπαιφηεηα κεηαμχ παξαγσγψλ θαη ιηαλεκπφξσλ, κε ζηφρν ηνλ έιεγρν ησλ 

αληηιήςεσλ θαη πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ. Σν θαηάιιειν κάξθεηηλγθ ζ ‟απηή ηε 

πεξίπησζε είλαη έλα κεηξνεηδέο κάξθεηηλγθ. 

πλνςίδνληαο, ην κάξθεηηλγθ αξρηθά ζήκαηλε θαηαλφεζε ησλ επηζπκηψλ ησλ θαηαλαισηψλ. 

Σν ζηξαηεγηθφ κάξθεηηλγθ πεξηιακβάλεη ηελ ηαπηφρξνλε θαηαλφεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ησλ 

αληαγσληζηψλ θαζψο θαη ησλ νξίσλ ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο. Σέινο, ην 

κεηξνεηδέο κάξθεηηλγθ πξνζζέηεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηελ αλάγθε θαηαλφεζεο απφ ηε 

κεξηά ηνπ παξαγσγνχ ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ. 

1.3 Βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ επωνυμύασ 

Ζ βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο επσλπκίαο
2
 θαη ηνπ πξντφληνο είλαη φηη ην πξντφλ δελ είλαη 

ηίπνηε άιιν απφ ην αγαζφ πνπ ε επηρείξεζε παξάγεη θαη πνπ ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο 

πξνζπαζεί λα δηαζέζεη ζηνπο θαηαλαισηέο, ελψ ε επσλπκία είλαη απηφ πνπ θάλεη ηνπο 

πειάηεο λα ην αγνξάζνπλ. Δμαγνξάδνληαο επηρεηξήζεηο κε επσλπκία, αθφκα θαη κε πςειή 

ηηκή, εμαγνξάδεηαη θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ε γλψζε (knowhow
3
), θαζψο θαη κία 

νξηζκέλε ηνπνζέηεζε ζην κπαιφ ηνπ πηζαλνχ πειάηε. Ζ εηθφλα, ην θχξνο, ε εκπηζηνζχλε 

θαη ε θαηαμίσζε ηεο ζπκβνιηθήο αμίαο πνπ έρεη ζπζζσξεπζεί ζηελ επσλπκία θαη ζηνπο 

                                                 
2
 Δπσλπκία είλαη έλα φλνκα, έλαο φξνο, έλα ζρέδην, έλα ζχκβνιν ή νπνηνδήπνηε ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα πνπ 

πξνζδηνξίδεη έλα αγαζφ ή ππεξεζία ηνπ πσιεηή ζε δηάθξηζε κε εθείλα άιισλ πσιεηψλ. 

3
Ζ κεηαβίβαζε ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεσο ηεο ηερλνγλσζίαο (πνπ επηθξάηεζε δηεζλψο λα ιέγεηαη know–how) 

δελ δηαθέξεη ζηελ νπζία απφ ηε κεηαβίβαζε ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο φπσο είλαη ηα 

δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο θαη ηα εκπνξηθά ζήκαηα, εθηφο απφ ηελ έθηαζε πνπ ε ηερλνγλσζία, σο ζηνηρείν 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, είλαη δηαθνξεηηθφ έλαληη ησλ άιισλ. 
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αλζξψπνπο ηεο, δηθαηνινγεί ηελ πςειή ηηκή αγνξάο ηεο επηρείξεζεο θαη είλαη ε θαιχηεξε 

εγγχεζε γηα ζηαζεξή πεγή εηζνδήκαηνο ζην κέιινλ. 

Ζ ηηκή θαη ε επσλπκία είλαη ηα δχν ζηνηρεία πνπ ππνγξακκίδνπλ ηελ αμία ελφο πξντφληνο. Ζ 

ηηκή αληηθαηνπηξίδεη ηε λνκηζκαηηθή αμία, φηαλ ε επσλπκία δίλεη κία ζπγθεθξηκέλε 

ηαπηφηεηα ζην πξντφλ, ε νπνία νπζηαζηηθά είλαη ε αμία ρξήζεο θαη ε ηθαλνπνίεζε πνπ 

αληιεί απφ απηφ ν θαηαλαισηήο.  

Ζ επσλπκία ελζσκαηψλεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξντφληνο, ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπ θαη ηηο 

δηαθνξέο ηνπ. Παξέρεη έλαλ αξηζκφ πιεξνθνξηψλ, έλα νξηζκέλν ζήκα θαη απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ θεθάιαην ηεο εκπνξηθήο αληαιιαγήο. ε κία αγνξά πνπ ε πξνζθνξά πξντφλησλ 

βξίζθεηαη ζε ζπλερή εμέιημε, σο απνηέιεζκα ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο κφδαο, ε επσλπκία 

δίλεη έλα ζεκείν αλαθνξάο θαη ζηαζεξφηεηαο. Με ηελ παξνρή κηαο νξηζκέλεο ηαπηφηεηαο, ε 

επσλπκία ππφζρεηαη κηα ζηαζεξφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

Έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επσλπκίαο είλαη φηη εγγπάηαη θαη εμαζθαιίδεη ηελ πξνζθνξά 

κε ην λα ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο αλαζθάιεηαο πνπ πεγάδεη απφ ηελ ίδηα 

ηελ αμία ηεο. ε έλα θφζκν δηαξθψλ αιιαγψλ, νη επσλπκίεο ζπγθαηαιέγνληαη ζηα ιίγα 

ζηνηρεία πνπ παξέρνπλ ζηαζεξφηεηα. 

Όπσο ην ρξήκα, έηζη θαη ε επσλπκία δηεπθνιχλεη ηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο, κηαο θαη 

απνηεινχλ ηε κφλε νπζηαζηηθή δηεζλή γιψζζα αληαιιαγήο πνπ ππάξρεη. 

Δμαηξεηηθά επηηπρεκέλεο επσλπκίεο δηαζέηνπλ ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα λα ππφζρνληαη 

ιηγφηεξα απ‟ φηη παξέρνπλ κηα πνπ κε ζπλέπεηα θαη γηα κεγάιν δηάζηεκα ππεξέβαηλαλ κε 

επηηπρία ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ηνπο ή ησλ πηζαλψλ αγνξαζηψλ. πλεπψο, νη 

θαηαλαισηέο ζεσξνχλ ηηο επσλπκίεο ζαλ ζχλνια εκπηζηνζχλεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο 

πνπ βαζίδνληαη ζηελ ππνθεηκεληθή αμία ηεο ζρέζεο απφδνζεο/ηηκή. Απηή ε ηαπηφηεηα 

δεκηνπξγείηαη θαη δεη απνθιεηζηηθά ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή. 
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ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ην επψλπκν πξντφλ είλαη απιψο έλα θπζηθφ φρεκα κε ην νπνίν ν 

θαηαλαισηήο απνθηά θαη απνιακβάλεη ην πεξηερφκελν θαη ηε ζεκαζία απηνχ πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηε κάξθα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε πξέπεη λα θαηαιάβεη φηη ε κάξθα δελ είλαη 

απιψο ην «πεξηηχιηγκα ηνπ δψξνπ», αιιά ε θηλεηήξηνο δχλακε απηνχ πνπ βηψλνπλ νη 

θαηαλαισηέο κε ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο. 

Οη επσλπκίεο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ θαη σο ζεκαίεο ηνπ κάξθεηηλγθ θαη απηφ δηφηη 

θαηαιακβάλνπλ έλαλ νξηζκέλν ρψξν ζηελ αγνξά θαη πιεξνθνξνχλ ην θνηλφ φηη ηα πξντφληα 

πνπ θέξνπλ απηή ηε ζεκαία ηαπηίδνληαη κε έλα νξηζκέλν ζχζηεκα αμηψλ θαη σθειεηψλ. Σα 

παξαπάλσ είλαη απηά πνπ πξέπεη, ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ, λα ηζρχνπλ ζήκεξα. 

Οη θνηλέο, ζεσξνχκελεο σο δεδνκέλεο, ηζηνξίεο, εηθφλεο θαη νη θνηλνί ζπλεηξκνί 

δηακνξθψλνπλ ηε κνξθή ηεο κάξθαο θαη δίλνπλ ζην πξντφλ : 

 Αμία αλαγλψξηζεο (reputation value) – αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα. 

 Βησκαηηθή αμία (experiential value) – πσο νη θαηαλαισηέο βηψλνπλ ην πξντφλ. 

 πκβνιηθή αμία (symbolic value) – νη ζπλεηξκνί θαη νη αμίεο πνπ απηφ 

αληηπξνζσπεχεη. 

 Αμία ζρέζεο (relationship value) – ε πεπνίζεζε φηη ε επηρείξεζε δίλεη ζεκαζία ζηα 

ελδηαθέξνληα ησλ θαηαλαισηψλ. 

Όκσο ε εθαξκνγή κηαο επψλπκεο πνιηηηθήο ζπκπεξηιακβάλεη πνιπάξηζκνπο θηλδχλνπο θαη 

είλαη πνιχ ιίγν πξνβιέςηκε. Σα επψλπκα πξντφληα πεξλνχλ ζήκεξα δχζθνιεο κέξεο. 

Παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηζρπξά επψλπκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, λα πθίζηαληαη ζνβαξή 

πίεζε απφ αληαγσληζηηθά θζελφηεξα πξντφληα, πξνεξρφκελα θπξίσο απφ ηε δηαλνκή, 

πξντφληα πνπ έρνπλ βειηηψζεη θαηά πνιχ ηελ πξνζθεξφκελε πνηφηεηά ηνπο. Απφ ηελ άιιε 

κεξηά, νη θαηαλαισηέο, είλαη πεξηζζφηεξν πξνζεθηηθνί ζηηο επηινγέο θαη ζηηο απνθάζεηο 

ηνπο. Ζ εηθφλα πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά γίλεηαη πεξηπινθφηεξε κε ηηο ζπλερείο επεθηάζεηο 
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ησλ γξακκψλ ησλ επψλπκσλ πξνζθνξψλ, ηα πξντφληα κίκεζεο ηνπο θαη ηηο 

επαλαηνπνζεηήζεηο ηνπο.  

Μνλφδξνκνο γηα ηα επψλπκα πξντφληα ζην παξαπάλσ πεξηβάιινλ, είλαη ε αθφκα 

κεγαιχηεξε δηαθνξνπνίεζή ηνπο γηα λα είλαη ειθπζηηθφηεξα θαη ζηα ΜΜΔ αιιά θαη ζην 

θνηλφ ηνπο. Παξά ην φηη ε επψλπκε πνιηηηθή θαζαπηή είλαη κηα ζεηηθή κεηαβιεηή ζε 

νηθνλνκηθνχο φξνπο, νη επσλπκίεο αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν απηνθαηαζηξνθήο πνπ 

πεγάδεη απφ ηελ ελαγψληα πξνζπάζεηα ηνπο λα ππεξβνχλ ηελ ίδηα ηνπο ηε θήκε. Παξ ‟φια 

απηά, φκσο, νη επσλπκίεο, φπσο ηηο βηψλνπκε ζήκεξα ζηελ φπνηα κνξθή εμειηρζνχλ ζην 

κέιινλ, ζα ζπλερίζνπλ λα αληηπξνζσπεχνπλ ην ζεκέιην ιίζν ηνπ κάξθεηηλγθ, κηαο θαη ελψ 

παξνπζηάδνπλ ππεξβνιηθά πξνβιήκαηα, είλαη δχζθνιεο ζηε δηνίθεζή ηνπο, ππεξβνιηθά 

επαίζζεηεο ζηηο δηάθνξεο αιιαγέο, έρνπλ ηε ζπλερή αλάγθε κηαο πνηνηηθήο επίβιεςεο θαη 

θξνληίδαο θαη είλαη ππεξβνιηθά δαπαλεξέο, σζηφζν ελαιιαθηηθή ιχζε ζε αληηθαηάζηαζή 

ηνπο, δελ είλαη αθφκα δηαζέζηκε, κηαο θαη νπνηαδήπνηε πξφηαζε ζ‟ απηή ηε θαηεχζπλζε, δε 

δεκηνπξγεί καθξνρξφληα ζρέζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ αγνξαζηή, 

πνπ είλαη πξνυπφζεζε κηαο καθξνρξφληαο θεξδνθνξίαο. 
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2 Κεφϊλαιο 2 

2.1 Πηγϋσ ϋμπνευςησ νϋων προώόντων 

Οη ζπρλέο αιιαγέο ζηηο επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ είλαη ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο ζηελ 

πξάμε πνπ πηέδεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε δεκηνπξγίαο λέσλ πξντφλησλ. Παξ ‟φιν πνπ νη 

αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ ζηε βάζε ηνπο παξακέλνπλ νη ίδηεο, ν ηξφπνο πνπ εθθξάδνληαη 

θαη νη επηζπκίεο πνπ αλαπηχζζνληαη γηα ηελ θάιπςε ηνπο, κεηαβάιινληαη ζην ρξφλν. 

πλεπψο, νη επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα πξνζαξκφζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο αλάινγα κε ηηο 

ζπλζήθεο θαη ηεο ηάζεο πνπ επηθξαηνχλ θάζε ζηηγκή ζηελ αγνξά. 

Γχν αθφκα γεγνλφηα ζρεηίδνληαη κε ηελ δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά. Ζ 

απφθηεζε ηερλνγλσζίαο θαη ε έξεπλα &αλάπηπμε. Ζ απφθηεζε ηερλνγλσζίαο κπνξεί λα 

αλαθέξεηαη ζε εμαγνξά, φπσο γηα παξάδεηγκα εμαγνξά κηθξφηεξσλ εηαηξεηψλ απφ κία 

κεγαιχηεξε, εμαγνξά κηαο παηέληαο ή εμαγνξά κηαο άδεηαο παξνρήο ηερλνινγίαο. Ζ έξεπλα 

& αλάπηπμε πξνζδηνξίδεηαη σο εζσηεξηθή αλάπηπμε φηαλ πξνέξρεηαη απφ ην αληίζηνηρν 

ηκήκα ηεο εηαηξείαο, αιιά θαη σο εμσηεξηθή αλάπηπμε, φηαλ ζπλδπάδεηαη απφ ην ηκήκα 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαζψο θαη απφ ηελ αλάγθε αλάπηπμεο λένπ πξντφληνο εμαηηίαο 

γεγνλφησλ πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζηελ αγνξά. 

Οη πεγέο έκπλεπζεο λέσλ ηδεψλ είλαη αξθεηέο. Οη ζεκαληηθφηεξεο είλαη νη παξαθάησ: 

I. Ηδέεο από πειάηεο ή ρξήζηεο πξντόλησλ ηεο επηρείξεζεο 

Ηδέεο γηα λέα πξντφληα κπνξεί πνιχ εχθνια λα πξνέιζνπλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπ πειάηεο ηεο 

επηρείξεζεο ή ηνπο ρξήζηεο παιαηφηεξσλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο. Ο ρξπζφο θαλφλαο ζε 

κία ηέηνηα πεξίπησζε είλαη φηη κία επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο 

απηφ πνπ ζέινπλ θαη φρη απηφ πνπ ε ίδηα λνκίδεη φηη ζέινπλ. Ζ ζπγθνκηδή ηέηνησλ ηδεψλ 

κπνξεί εχθνια λα γίλεη κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αγνξάο 
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(έξεπλα ζηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο ησλ πξντφλησλ), είηε ηειεθσληθφο (ηειεθσληθή έξεπλα 

κε βάζε ην πειαηνιφγην ηεο επηρείξεζεο), είηε κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ (Online 

questioners), κε εζηηαζκέλεο νκαδηθέο ζπδεηήζεηο θαζψο θαη κε ζχζηεκα πξνηάζεσλ θαη 

παξαπφλσλ ησλ θαηαλαισηψλ. 

II. Ηδέεο πξνεξρόκελεο από έξεπλα αγνξάο 

Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο δίλνπλ πςειφηεξε πξνηεξαηφηεηα ζηελ θάιπςε ησλ  „„Αλαγθψλ 

ησλ Πειαηψλ‟‟ θαηά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ πξντφλησλ ηνπο. Οη εηαηξείεο απηέο 

εκθαλίδνπλ απηή ηε θηινζνθία κέζσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο κε εζηίαζε ζηηο πξνηεξαηφηεηεο 

ησλ πειαηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο : 

 Βειηηψλνληαο ζπλερψο ηηο γλψζεηο θαη ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ , ηηο ζπκπεξηθνξέο , ηηο πξνηηκήζεηο , ηηο πξνζδνθίεο , θαη ηελ νηθνλνκία . 

 Δζηηάδνληαο ζηηο πξνηάζεηο αμίαο πνπ ζα ηθαλνπνηνχλ απηέο ηηο αλάγθεο θαη ηελ 

επίηεπμε κηαο ζπλνιηθά αλψηεξεο εκπεηξίαο ηνπ πειάηε . 

 Με ηελ απνηειεζκαηηθή  θαηαγξαθή , αλάιπζε θαη δηάδνζε ηεο γλψζεο γηα λα 

ελζσκαησζεί ε θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ζε φιε ηελ νξγάλσζε. 

 Με ηελ δπλακηθή εζηίαζε ζε πφξνπο, θαη ηελ επζπγξάκκηζε ησλ ζπζηεκάησλ 

κέηξεζεο θαη αληακνηβψλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κεγηζηνπνηνχλ ηε 

καθξνπξφζεζκε αμία γηα ηνλ πειάηε. 

Ζ επηηπρήο αλάπηπμε λένπ πξντφληνο απαηηεί πνιχ θαιή γλψζε ησλ πειαηψλ θαη ησλ 

αλαγθψλ ηνπο θαη γεληθφηεξα ηεο αγνξάο ζηελ νπνία ζα απεπζχλεηαη ην λέν πξντφλ. Γηα ην 

ιφγν απηφ, φιν θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ή εηαηξείεο αλαπηχζζνπλ λέα πξντφληα 

βαζηζκέλεο ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο αγνξάο
4
 (Market orientation NPD firms). Με άιια 

                                                 
4
Πξνζαλαηνιηζκφο ηεο αγνξάο νξίδεηαη σο έλα ζεη αιιειέλδεησλ δηαδηθαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο 

έρνπλ σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ κέζα απφ κία ζπλερήο εθηίκεζε 

ησλ αλαγθψλ απηψλ (needassessment). 
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ιφγηα, επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αλαπηχζζνπλ ηα πξντφληα ηνπο κέζσ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο 

αγνξάο, αλαπηχζζνπλ εξγαιεία κε ηα νπνία κειεηνχλ ηελ αγνξά θαη αλαπηχζζνπλ 

ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ πάληνηε ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο  ησλ 

πειαηψλ – θαηαλαισηψλ. 

III. Ηδέεο πξνεξρόκελεο από αληαγσληζηέο 

Δπηδείμεηο, εθζέζεηο θαη ζεκηλάξηα αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα απνηεινχλ έλαλ 

θαιφ ηξφπν γηα ηε δεκηνπξγία ηδεψλ δηφηη κέζα απφ απηέο ηηο εθδειψζεηο κηα επηρείξεζε 

κπνξεί λα πιεξνθνξεζεί ηηο θαηλνηνκίεο ηεο αγνξάο, πνηεο είλαη νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο 

θαζψο θαη πνηεο βειηηψζεηο ήδε ππαξρφλησλ πξντφλησλ – αληαγσληζηηθψλ ή κε – κπνξνχλ 

λα γίλνπλ. 

IV. Ηδέεο από εξγαδνκέλνπο ζηελ επηρείξεζε ή από κεζάδνληεο 

Οη εξγαδφκελνη ζε κία επηρείξεζε θαη νη κεζάδνληεο, ζε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε κία αγνξά κέζσ απηψλ, κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ πνιχηηκνη γηα ηε 

δεκηνπξγία ηδεψλ, κηαο θαη κε ηε ζπρλή επαθή ηνπο κε ην θνηλφ (πειάηεο θαη κε) ,κπνξνχλ 

λα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο. Σπρφλ αλαγθαίεο βειηηψζεηο, 

παξάπνλα γηα ηα πθηζηάκελα πξντφληα ή αλάγθεο λέσλ πξντφλησλ κπνξνχλ λα εθδεισζνχλ 

απφ ην θνηλφ πξνο απηνχο. Δπίζεο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ηεο αγνξάο, 

ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο, νη κεζάδνληεο θαη νη εξγαδφκελνη είλαη νη κφλνη πνπ κπνξνχλ 

λα πξνζθέξνπλ ηέηνηεο πιεξνθνξίεο ζε κία επηρείξεζε ηεο νπνίαο ε βάζε βξίζθεηαη καθξηά 

απφ ηελ αγνξά ζηελ νπνία απεπζχλεηαη. 

 

2.2 Λόγοι ανϊπτυξησ νϋων προώόντων 

Κάζε επηρείξεζε ρξεηάδεηαη λα θαηλνηνκεί ψζηε λα κείλεη κπξνζηά απφ ηνλ αληαγσληζκφ . 

Κακία επηρείξεζε δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη λα πξνζθέξεη ην ίδην πξντφλ ακεηάβιεην. ε 
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δηαθνξεηηθή πεξίπησζε νη πσιήζεηο θαη ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο ζα κεησζνχλ. Ζ αλάπηπμε 

θαη ε εκπνξεπκαηνπνίεζε λέσλ πξντφλησλ απνηειεί δσηηθφ κέξνο ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο 

επηρείξεζεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ησλ θεξδψλ ηεο κε ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

Ζ ζπλερήο ξνή ησλ λέσλ πξντφλησλ είλαη ε ςπρή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ειπίδνπλ λα 

παξακείλνπλ αληαγσληζηηθέο ζε βηνκεραλίεο πςειήο ηερλνινγίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν 

θιάδνο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ . Αληηκέησπεο κε ηε ξαγδαία ζπξξίθλσζε ησλ θχθισλ δσήο 

ησλ πξντφλησλ , νη επηρεηξήζεηο απηέο πξέπεη λα ζπλερίζνπλ πεξηζζφηεξν επηζεηηθά ηελ 

αλαδήηεζε γηα πην απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ. Ζ ζπλερηδφκελε 

επηηπρία ζε απηέο ηηο βηνκεραλίεο, εμαξηάηαη απφ ηελ επηινγή ηνπ ζσζηνχ ζπλδπαζκνχ ηεο 

λέαο ζηξαηεγηθήο ηνπ πξντφληνο , ηελ νξγαλσηηθή ηνπο δνκή θαη ηηο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο 

λέσλ πξντφλησλ. 

Αλαιπηηθφηεξα κπνξνχκε λα ηνλίζνπκε πσο ε θάζε επηρείξεζε επηβάιιεηαη λα αλαιχεη ηα 

πξντφληα ηεο γηα λα κπνξεί λα : 

 Γηαηεξεί θαη λα απμάλεη ηηο πσιήζεηο ηεο. 

 Αληηκεησπίδεη θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία πξνο φθειφο ηεο. 

 Αληηκεησπίδεη ηνλ πεξηνξηζκέλν θχθιν δσήο ησλ πξντφλησλ ηεο. 

 Αληηκεησπίδεη κεηαβνιέο ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο. 

 Αληηδξά ζε παξφκνηεο θηλήζεηο ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. 

Με ηε ζπλερή αλαλέσζε ζηα πξντφληα ε ζχγρξνλε επηρείξεζε ειπίδεη φηη ζα κπνξέζεη λα 

κεηψζεη ην «ράζκα ηεο απφδνζεο» πνπ αληηκεησπίδεη φηαλ παξακέλεη ζηα ήδε ππάξρνληα 

πξντφληα, πνπ παξνπζηάδεηαη ζην αληίζηνηρν ζρήκα 2.1, απμάλνληαο ηελ αληαγσληζηηθφηεηά 

ηεο. Ωο «ράζκα απφδνζεο» , κπνξεί λα νξηζηεί ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξφβιεςε 

ησλ πσιήζεσλ, γηα παξάδεηγκα γηα ην έηνο 2000, πξφβιεςε πνπ βαζίδεηαη ζην παξφλ (1996) 

θαη ζε ζηνηρεία πσιήζεσλ ηνπ παξειζφληνο (x2) φπσο θαη ηνπ επηζπκεηνχ ζηφρνπ (x1). Ζ 

δηαθνξά αλάκεζα ζηα ζεκεία x1 θαη x2 πξέπεη λα θαιπθζεί απφ ην δηνηθεηή πξντφληνο κε 
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θάπνηνλ ηξφπν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηε κείσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ράζκαηνο κπνξεί λα 

αληηκεησπίζεη κε : 

 Πξνεθηάζεηο ησλ γξακκψλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξεη ζηελ αγνξά (ηκήκα α1 ηνπ 

ζρήκαηνο 2.1). 

 Βειηηψζεηο ησλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξεη ζηελ αγνξά ( ηκήκα α2 ηνπ ζρήκαηνο 2.1). 

 Δίζνδν ζε λέεο αγνξέο (ηκήκα α3 ηνπ ζρήκαηνο 2.1). 

 Δμαγνξά επψλπκσλ πξντφλησλ (ηκήκα α4 ηνπ ζρήκαηνο 2.1). 

 Δηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ (ηκήκα α5 ηνπ ζρήκαηνο 2.1). 

 

ρήκα 2.1 Υάζκα κεηαμύ ζηόρσλ θαη πξνβιέςεσλ απόδνζεο κε ζπλέρηζε ππάξρνπζαο πνξείαο 

Με ηελ εηζαγσγή ελφο λένπ πξντφληνο ζηελ αγνξά, ε επηρείξεζε απνβιέπεη  ζε έλα ή 

πεξηζζφηεξα νθέιε, φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα 2.1. Πην ζπγθεθξηκέλα, κπνξεί 

λα επηζπκεί: 



Page | 27  

 

 Αμηνπνίεζε ηεο επνρηθήο δπλαηόηεηαο: έλα μελνδνρείν θαηά ηνπο κήλεο πνπ ε 

ηνπξηζηηθή θίλεζε είλαη πεξηνξηζκέλε, κπνξεί λα αλαπηχμεη κηα λέα ππεξεζία γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο θίλεζεο ηνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ππνζηήξημε ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ ή 

ελδνεπηρεηξεζηαθή εθπαίδεπζε. 

 Αληηθαηάζηαζε ππαξρόλησλ πξντόλησλ: φια ηα πξντφληα έρνπλ έλαλ θχθιν δσήο, 

ζπλεπψο θαη κία πεξηνξηζκέλε δσή. Γηα ην ιφγν απηφ, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 

αλαλεψλεη ζπρλά ηηο γξακκέο ηνπο γηα λα κελ κεησζνχλ νη πσιήζεηο ηνπο. Σν γεγνλφο 

απηφ ππνγξακκίδεη  ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο αληηθαηάζηαζεο ησλ πξντφλησλ. 

 Πιήξε ρξεζηκνπνίεζε ησλ εγθαηαζηάζεώλ ηεο: Γηα λα κεηψζεη ηελ αλαμηνπνίεηε 

δπλακηθφηεηά ηεο, κηα επηρείξεζε είλαη δπλαηφλ λα εηζαγάγεη λέα πξντφληα ζηελ αγνξά. 

Σα πξντφληα απηά πηζαλφλ λα έρνπλ εηθφλα ζπκβνιηθά κηθξφηεξε απφ ηα ήδε ππάξρνληα 

θαη λα απνβιέπνπλ ζε δηαθνξεηηθή αγνξά ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. Ωο 

πξνυπφζεζε, ε κε ππνζηήξημε απφ ηε ζπλεζηζκέλε επηρεηξεζηαθή επσλπκία. 

 Δίζνδν ζε λέεο αγνξέο: Σν ζελάξην απηφ είλαη αλνηθηφ εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη 

πειάηεο ζηηο λέεο απηέο αγνξέο, έρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο. Οη λέεο απηέο αγνξέο 

κπνξεί λα είλαη : 

 Νέα ηκήκαηα ηεο εζληθήο αγνξάο, φπσο γηα παξάδεηγκα κηα επηρείξεζε πνπ παξάγεη 

πάλεο κηαο ρξήζεο γηα ηα κσξά, λα εηζάγεη λέν πξντφλ γηα ηελ αθξάηεηα ησλ 

κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία αλζξψπσλ. 

 Νέεο αγνξέο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ε αγνξά ηεο 

Βνπιγαξίαο γηα ηε ηέιια, ηε Μέιηζζα, ηε Γέιηα, ηεο Κνχβαο γηα ηελ Bingo ή ηεο 

Κίλαο γηα ηε Folli Follie. 

 Υξεζηκνπνίεζε ησλ ππνπξντόλησλ: Μία βηνηερλία ε νπνία παξάγεη δεξκάηηλεο 

ηζάληεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη λα αμηνπνηήζεη ηα ηκήκαηα ηνπ δέξκαηνο πνπ 

πεξηζζεχνπλ θαη ζα πεηαγφληνπζαλ, γηα λα θηηάμεη δεξκάηηλεο θιεηδψζεθεο. 
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 Αληηκεηώπηζε ηνπ αληαγσληζκνύ: Οη επηρεηξήζεηο αλαγλσξίδνληαο ην λεσηεξηζκφ απφ  

πξντφληα πνπ εηζήγαγε γηα πξψηε θνξά κηα αληαγσλίζηξηα εηαηξεία, απνθαζίδεη λα 

εηζάγεη θαη απηή έλα αληίζηνηρν, πξνθεηκέλνπ λα κελ κείλεη ζην πεξηζψξην.  

 Δλίζρπζε ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ πξντόλησλ: Οη επηρεηξήζεηο απνθαζίδνπλ λα 

αλαπηχμνπλ κία ζεηξά απφ ζπκπιεξσκαηηθά πξντφληα, ψζηε λα εληζρχζνπλ θαη λα 

ελζαξξχλνπλ ηελ επξχηεξε ρξήζε ησλ πξντφλησλ ηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Nikon θαη 

ε Olympus πνπ παξάγνπλ εηδηθνχο θσηνγξαθηθνχο θαθνχο, ηξίπνδα, θίιηξα θαζψο θαη 

εηδηθέο ζήθεο πξνζηαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ θαη λα ελζαξξχλνπλ ηελ επξχηεξε 

ρξήζε θσηνγξαθηθψλ κεραλψλ. 

 Βειηίσζε ηεο παξνπζίαο ηεο επηρείξεζεο ζηα ζεκεία πώιεζεο: Ζ εηθφλα ζην ξάθη 

θαη ε ειθπζηηθφηεηα ηνπ λένπ πξντφληνο παξνπζηάδνπλ ζηηο κέξεο καο εμαηξεηηθή 

ζεκαζία. Γηα ην ιφγν απηφ, νη επηρεηξήζεηο, είλαη αλαγθαζκέλεο λα αλαπηχζζνπλ λέα 

πξντφληα ηα νπνία ζα βξίζθνληαη ζηηο εηδηθέο πξνζήθεο ζηα ζεκεία πψιεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε επηινγή ηνπο απφ ηνπο θαηαλαισηέο. 

ηελ πξάμε, ζπρλά νη αιιαγέο ζην ζχζηεκα επηζπκηψλ ησλ πειαηψλ πηέδνπλ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ πξντφλησλ. Παξ ‟φιν πνπ νη αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ 

ζηε βάζε παξακέλνπλ νη ίδηεο, ν ηξφπνο πνπ εθθξάδνληαη θαη νη επηζπκίεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη γηα ηελ θάιπςή ηνπο κεηαβάιινληαη ζην ρξφλν. Ο ηξφπνο, ε θαηεχζπλζε θαη 

ε έθηαζε ηεο κεηαβνιήο πνπ παξνπζηάδνπλ, δέρνληαη ζεκαληηθέο επηδξάζεηο απφ ηηο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ θάζε θνηλσλία. 
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Πίλαθαο 2.1 Λόγνη πνπ εξκελεύνπλ ηελ αλάγθε αλάπηπμεο λέσλ πξντόλησλ 

Ζ δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ θαη ν αξηζκφο απηψλ πνπ ηειηθά βγαίλνπλ ζηελ 

αγνξά επεξεάδνληαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη απφ ην 

πεξηβάιινλ ηεο. Γεληθά ππνζηεξίδεηαη φηη νη θαηλνηνκίεο είλαη πηζαλφηεξν λα πξνέιζνπλ 

απφ: 

 Μηθξέο ζε κέγεζνο επηρεηξήζεηο. 

 Δπηρεηξήζεηο πνπ δηνηθνχληαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο. 

 Δηαηξείεο πνπ δελ αληηκεησπίδνπλ έληνλν αληαγσληζκφ. 

 

2.3 Τι θεωρεύται νϋο προώόν 

Σα Νέα πξντφληα είλαη έλαο θεληξηθφο κεραληζκφο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη νξγαλψζεηο 

δηαθνξνπνηνχληαη , πξνζαξκφδνληαη θαη αλαθαιχπηνπλ λέα πξάγκαηα θαηά ηελ αιιαγή ηεο 

αγνξάο θαη ησλ ηερληθψλ ζπλζεθψλ. Έξεπλεο έρνπλ επίζεο απνδείμεη πσο ηα λέα πξντφληα 

ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο, ηεο αμίαο ησλ αγνξψλ θαζψο θαη ζηελ 

επηβίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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Μηιψληαο γηα έλα λέν πξντφλ ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίδεηαη ζε ζρέζε κε ηη είλαη λέν. Γηα 

παξάδεηγκα κηα επηρείξεζε πνπ παξάγεη γηα πξψηε θνξά έλα πξντφλ, ηφηε ην πξντφλ είλαη 

λέν γη‟ απηήλ, έζησ θαη αλ άιιεο επηρεηξήζεηο ην παξάγνπλ ήδε. Όηαλ έλαο θαηαλαισηήο 

αγνξάδεη έλα πξντφλ γηα πξψηε θνξά, ηφηε ην πξντφλ απηφ είλαη έλα λέν γηα „απηφλ, παξφιν 

πνπ κπνξεί λα πξνυπήξρε ζηελ αγνξά εδψ θαη θαηξφ. Σέινο φηαλ έλα πξντφλ 

πξσηνεκθαλίδεηαη ζηελ αγνξά, ηφηε ην πξντφλ απηφ είλαη λέν γη‟ απηήλ, έζησ θαη αλ 

πξνυπήξρε απφ θαηξφ ζε άιιεο αγνξέο. 

Νέν πξντφλ κπνξεί λα ζεσξείηαη : 

1. Σν εληειψο λέν ή λεσηεξηζηηθφ (innovative) πξντφλ, δειαδή ην πξντφλ εθείλν πνπ ιχλεη 

έλα πξφβιεκα γηα πξψηε θνξά, φπσο γηα παξάδεηγκα θάξκαθα, θηλεηφ ηειέθσλν ή εθείλν ην 

νπνίν αληηθαζηζηά ππάξρνληα πξντφληα, παξέρνληαο εληειψο δηαθνξεηηθέο λέεο ρξήζεηο 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε ηειεφξαζε θαηά έλα κέξνο ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ην ξάδην, ηα 

θεξκνπάξ αληηθαηέζηεζαλ ηα θνπκπηά, ε ειηαθή ελέξγεηα ηηο άιιεο πεγέο ελέξγεηαο. 

2. Οη παξαιιαγέο πξντφλησλ ή αλαπξνζαξκνδφκελα πξντφληα (adaptive). Απηά εκθαλίδνληαη 

ζαλ πνηθηιίεο ή παξαιιαγέο ππαξρφλησλ πξντφλησλ. Οη παξαιιαγέο κπνξεί λα ζπλίζηαληαη 

είηε ζε ιεηηνπξγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ πξντφληνο, δειαδή βειηηψζεηο (ηνπ ζηπι, ηεο 

πνηφηεηαο θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ), ή λέεο ρξήζεηο ηνπ πξντφληνο, παξαδείγκαηνο ράξηλ 

ν ζηηγκηαίνο θαθέο, νη έηνηκεο θαηεςπγκέλεο ηξνθέο, νη απηνθφιιεηεο ηαπεηζαξίεο, είηε ζε 

απιέο παξαιιαγέο ηεο ζπζθεπαζίαο, ζρήκαηνο, ρξψκαηνο θ.ιπ. Οη παξαιιαγέο πξντφλησλ 

κπνξνχλ λα επεθηείλνπλ απνηειεζκαηηθά ηνλ θχθιν δσήο πξντφληνο θαη λα βνεζήζνπλ ηηο 

πσιήζεηο λα απμάλνληαη. 

3. Οη απνκηκήζεηο (imitative). Σα πξντφληα απηά παξάγνληαη γηα πξψηε θνξά απφ κία 

επηρείξεζε, αιιά είλαη παξφκνηα κε άιια  ήδε ππάξρνληα αληαγσληζηηθά πξντφληα. 
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ε έξεπλα (ειθ έξβηο, Ηαλνπάξηνο 1987, ζ.58) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην πξψην εμάκελν 

ηνπ 1986 ν αξηζκφο ησλ λέσλ πξντφλησλ πνπ ιαλζαξίζηεθαλ ζηελ ακεξηθαληθή αγνξά 

έθζαζε ηα 2.537, ζεκεηψλνληαο κία αχμεζε 7,8% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

Απφ ηα λέα πξντφληα πνπ θπθινθφξεζαλ ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν ζηηο ΖΠΑ ην 90% ήηαλ: 

 Δπεθηάζεηο ζεηξψλ κε ηελ πξνζζήθε λέσλ πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην 

φλνκα, κία απφ ηηο ηειεπηαίεο ηάζεηο ηνπ Brand Marketingζηηο ΖΠΑ. 

 Νέα κεγέζε, παθέηα, αξψκαηα ή γεχζεηο. 

 Δπαλαιαλζαξίζκαηα ππαξρφλησλ πξντφλησλ θαη κφλν ην 10% ήηαλ ηειείσο λέα 

πξντφληα. 

χκθσλα πάληα κε ηε κειέηε ηεο MIS, ζηελ ακεξηθαληθή αγνξά ιαλζαξίζηεθαλ κφλν ηα 

ηειεπηαία 5 ρξφληα παξαπάλσ απφ 8.600 πξντφληα. Απφ απηά : 

 Σν 1 ζηα 3 είρε ζην παθέην ηε ιέμε «ΝΔΟ» 

 Σν 1 ζηα 2 είρε ηε ιέμε «ΦΤΗΚΟ» 

 Σν 1 ζηα 8 ηε ιέμε «ΑΠΑΛΟ» 

 Σν 1 ζηα 10 ηε ιέμε «ΑΓΝΟ» 

 

Όινο παξαδφμσο ε ιέμε «ΠΑΛΑΗΟ» είρε θαη απηή ηνπο δηθνχο ηεο νπαδνχο κηαο θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζε 930 απφ απηά ηα πξντφληα. 

Ζ ζπλερήο αλάγθε πνπ ππάξρεη γηα αλαλέσζε ηνπ κίγκαηνο πξντφληνο, δειαδή γηα ηελ 

παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ, είλαη ην απνηέιεζκα ησλ εμήο βαζηθψλ παξαγφλησλ: 

α) εμνπδεηέξσζε ησλ επνρηθψλ θαη θπθιηθψλ δηαθπκάλζεσλ ησλ πσιήζεσλ. 

β) Αθνινχζεζε ησλ αληαγσληζηψλ. 

γ) Υξεζηκνπνίεζε ηεο αξγνχζαο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο 
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δ) πγρξνληζκφο ησλ θχθισλ δσήο ησλ πξντφλησλ. 

ε) ηθαλνπνίεζε αηηεκάησλ ησλ κεζαδφλησλ. 

ζη)  πξνζαξκνγή ζηηο λέεο ζπλζήθεο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο. 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ λέσλ πξντφλησλ αληί λα είλαη επαλαζηαηηθέο θαηλνηνκίεο 

απνηεινχλ βειηηψζεηο θαη παξαιιαγέο παιηψλ. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ επαλαζηαηηθά λέσλ 

πξντφλησλ νθείιεηαη ζηα εμήο αίηηα: 

α) ην πςειφ θφζηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (Δ & Α). 

β) ην απαηηνχκελν κεγάιν κέγεζνο ηεο αγνξάο, ψζηε κε ηηο πςειέο πσιήζεηο λα 

απνζβεζζεί ην θφζηνο Δ & Α. 

γ) ηε λνκηθή θαη πξαθηηθή αδπλακία απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ 

επξεζηηερλίαο ζε δηεζλέο επίπεδν. 

δ) ην κεγάιν ρξφλν αλακνλήο (lead time) κεηαμχ ηεο απφθαζεο γηα Δ & Α θαη ηεο 

θαλνληθήο παξαγσγήο. 

ε) ην θίλδπλν αρξήζηεπζεο κεγάισλ θεθαιαίσλ, επελδπκέλσλ ζε πάγηα ζηνηρεία, φηαλ ε 

ηερλνινγία παξαγσγήο ηνπ λένπ πξντφληνο είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή θαη απαηηεί λέα πάγηα. 

ζη) ην γξήγνξα κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ πνπ εθηφο ησλ άιισλ αιιάδεη θαη ηηο αλάγθεο 

ησλ αγνξαζηψλ. 

2.4 Γιατύ εύναι δύςκολη η επιτυχύα νϋων προώόντων 

Οη έξεπλεο ζην ηνκέα απηφ βαζίδνπλ ηε κεζνδνινγηθή ηνπο πξνζέγγηζε ζην επηρείξεκα φηη 

είλαη επθνιφηεξν λα δηαγλψζεηο «ηη πήγε άζρεκα», παξά λα αλαγλσξίζεηο «ηη πήγε θαιά». 

Μία θξηηηθή αλάιπζε ζρεηηθά κε ηα απνηπρεκέλα πξντφληα θαη ηηο «γθάθεο» ηνπ 

παξειζφληνο, αλνίγεη ην δξφκν γηα πην επηηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο ζην κέιινλ. 
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Μειέηε ζρεηηθά κε ηελ απνηπρία 87 βηνκεραληθψλ πξντφλησλ ησλ Hopkinsθαη Bailey (1971) 

έδεημε φηη νη βαζηθνί ιφγνη απνηπρίαο απηψλ ησλ πξντφλησλ, θαηά ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο, 

ήηαλ : 

1. Αλεπαξθήο αλάιπζε ηεο αγνξάο. 

2. Διαηηψκαηα ζην πξντφλ (πνηνηηθά, ηερληθά). 

3. Τςειφηεξν θφζηνο απφ φηη έρεη αξρηθά ππνινγηζζεί. 

4. Καθή ρξνληθή ζηηγκή εκθάληζεο ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά. 

5. Αληίδξαζε ησλ αληαγσληζηψλ. 

6. Αλεπαξθήο πξνζπάζεηα θαη απφδνζε ζην Μάξθεηηλγθ. 

7. Αλεπαξθήο δχλακε ησλ πσιεηψλ. 

8. Αλεπαξθήο δηαλνκή ηνπ πξντφληνο. 

Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2010, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 257 επηρεηξήζεηο, απέδεημε 

πσο νη πην επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο, έρνπλ πςειφηεξα πνζνζηά ζε projectπνπ θαηέιεμαλ 

ζε επηηπρεκέλα πξντφληα θαζψο θαη ζε αθπξσκέλα project.  

 

 

Πίλαθαο 2.2 Πνζνζηό λέσλ πξντόλησλ πνπ επέηπραλ, απέηπραλ ή αθπξώζεθαλ 
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χκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε  απφ εξεπλεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Sussex 

(project SAPPHO), ζε ζπγθξηηηθή αλάιπζε 43 δεπγαξηψλ (έλα επηηπρεκέλν θαη έλα 

απνηπρεκέλν) λέσλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, ππάξρνπλ 5 βαζηθνί παξάγνληεο πνπ 

μερσξίδνπλ έλα επηηπρεκέλν λέν πξντφλ απφ έλα απνηπρεκέλν, νη νπνίνη είλαη: 

 Καηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ρξεζηψλ. 

 Απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή αλάπηπμε ηνπ λένπ πξντφληνο. 

 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ Μάλαηδεξο. 

 Απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κέζα θαη έμσ απφ ηελ επηρείξεζε. 

 Βαζκφο πξνζπάζεηαο θαη επίδνζεο ζην κάξθεηηλγθ. 

 

 

2.5 Λόγοι αποτυχύασ νϋων προώόντων ςτην αγορϊ 

χκθσλα κε έλα δεκνζίεπκα (Σhe Economist, 26/3/1983, ζζ.70-71) ζηε Φηιαλδία απφ ηα 

800 λέα θαηαλαισηηθά πξντφληα πνπ εξεπλήζεθαλ, κφλν ηα 10 πέηπραλ ζηελ αγνξά. Καη απφ 

απηά ηα 10 πξντφληα, κφλν ηα 5 θαηάθεξαλ ηειηθά λα κείλνπλ ζηελ αγνξά θαη λα κελ 

εμαθαληζηνχλ. ηηο ΖΠΑ (Marketing Newsletter, No 99, 15/4/1986, ζ.8) ηα 5 απφ ηα 10 λέα 

πξντφληα, ζηα νπνία γίλεηαη ηεζη κάξθεηηλγθ, εγθαηαιείπνληαη ιφγσ θησρψλ 

απνηειεζκάησλ. Απφ ηα πέληε πνπ ηειηθά ιαλζάξνληαη ζηελ αγνξά, ην 70% είηε θαηεβαίλεη 

απφ ηα ξάθηα, είηε δελ πεηπραίλεη ηνλ ζηφρν ησλ πσιήζεσλ. ε κία άιιε έξεπλα (Marketing 

News, 27/3/1987, ζ.36)  γηα ηηο ΖΠΑ ην 1987, νη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ πσο απφ ηα 6.000 λέα 

πξντφληα πνπ ζα κπνπλ ζηελ αγνξά, κφλν ην 20% ηειηθά ζα επηβηψζνπλ, θαζψο ην ππφινηπν 

80% είλαη θαηαδηθαζκέλν ζε απνηπρία. 
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Όζν πξνζεθηηθά θαη αλ έγηλαλ φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ελφο λένπ 

πξντφληνο, πάληα ζα ππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο απνηπρίαο ηνπ. Οη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ απνηπρία ελφο λένπ πξντφληνο είλαη νη εμήο: 

α) Ο ηξφπνο πνπ ην αληηιακβάλνληαη νη αγνξαζηέο (π.ρ. έλα πξντφλ πνπ ε επηρείξεζε 

πηζηεχεη φηη πξφθεηηαη γηα λέν, σζηφζν νη αγνξαζηέο δελ ην αληηιακβάλνληαη σο λέν). 

Γηάζηαζε ηνπνζεηήζεσλ ή ιάζνο ηνπνζέηεζε. 

β) Ζ κεηαβνιή ηνπ πεξηβάιινληνο (π.ρ. αληαγσληζηήο παξάγεη λέν ππνθαηάζηαην πξντφλ, 

αιιαγή αλαγθψλ αγνξαζηψλ, θπβεξλεηηθφο παξεκβαηηζκφο, ε νηθνλνκηθή ζπγθπξία δελ ην 

επλνεί θ.ά.). Δηδηθά ζην εζσεπηρεηξεζηαθφ, αλεπάξθεηα άιισλ ιεηηνπξγηψλ. 

γ) Ζ απνηπρία ελφο θαη πεξηζζφηεξσλ ζηαδίσλ ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμήο ηνπ. 

δ) Ζ έιιεηςε ππνζηήξημήο ηνπ απφ ηνπο κεζάδνληεο. 

Οη αξηζκνί ησλ απνηπρηψλ είλαη πνιχ κεγάινη θαη ζε απηφ θηαίλε θπξίσο νη παξαγσγνί κηαο 

θαη ζπαηαινχλ πφξνπο γηα λα πείζνπλ ηνπο αγνξαζηέο φηη ηα πξντφληα ηνπο είλαη λέα θαη 

βειηησκέλα, ηα νπνία δελ ηα αληηιακβάλνληαη έηζη νη αγνξαζηέο. Ζ ζσζηφηεξε επηινγή γηα 

ηνπο παξαγσγνχο ζα ήηαλ λα δηνρεηεχζνπλ ηνπο πφξνπο ηεο Δ & Α ζε πξαγκαηηθά λέα 

πξντφληα ηα νπνία ζα ηθαλνπνηνχλ είηε θαιχηεξα παιαηέο αλάγθεο, είηε λέεο. 

2.6 Βαςικού παρϊγοντεσ επιτυχύασ νϋου προώόντοσ 

Δπεηδή ε επηηπρία ησλ λέσλ πξντφλησλ είλαη ην δεηνχκελν απφ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, εθηφο 

απφ ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ λένπ πξντφληνο, ζα πξέπεη λα πξνζερζνχλ ηδηαίηεξα θαη 

μερσξηζηά (γηαηί ππεηζέξρνληαη νχησο ή άιισο ζηε δηαδηθαζία απηή), νη παξάγνληεο πνπ 

απνδεδεηγκέλα νδεγνχλ ζηε επηηπρία.  

ε επίπεδν επηρείξεζεο νη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ θαη θαη‟ 

επέθηαζε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ πεξηιακβάλνπλ: 
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 Σελ χπαξμε ηζρπξνχ ηκήκαηνο Δ&Α θαη ην χςνο ησλ επελδχζεσλ ηεο επηρείξεζεο ζε 

Δ&Α, ε χπαξμε επηρεηξεζηαθνχ θιίκαηνο θαη εγεηηθήο νκάδαο πνπ λα επλνεί ηελ 

αλάιεςε θηλδχλνπ, 

 Ζ χπαξμε θαη αμηνπνίεζε δηαλνεηηθνχ θεθαιαίνπ (intellectual capital) θαη ελ γέλεη ε 

δηαρείξηζε ηεο γλψζεο  ηεο επηρείξεζεο, κηαο θαη ε γλψζε απνηειεί θαίξην παξάγνληα 

ζηελ αλάπηπμε θαηλνηνκίαο. ηε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο ζπκβάιιεη ε ηερλνινγία ηεο 

πιεξνθνξηθήο, αιιά θαη ε χπαξμε θαηάιιεινπ θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο γηα 

αληαιιαγή γλψζεο. 

 Ζ πηνζέηεζε απνθεληξσκέλσλ θαη επέιηθησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ κε «αλνηρηή» 

επηθνηλσλία ηφζν θάζεηα (αλάκεζα ζηα νξγαλσηηθά επίπεδα) φζν θαη νξηδφληηα 

(εληφο ησλ νξγαλσηηθψλ επηπέδσλ). 

 Ζ ζχλαςε ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ θαη γεληθφηεξα ε δηθηχσζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ή 

ε έληαμε ηνπο ζε ηερλνινγηθά δίθηπα, θάηη πνπ δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηελ 

αληαιιαγή ηεο γλψζεο θαη ηελ επηθνηλσλία κε νκνεηδήο επηρεηξήζεηο, κε 

πξνκεζεπηέο, κε πειάηεο θηι. 

 Ζ πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδνηηθά θεθάιαηα. 

Ο θαζεγεηήο, θχξηνο Απισλίηεο Γεψξγηνο επηθαινχκελνο ηα απνηειέζκαηα κειεηψλ ησλ 

Myersθαη Marquis (1969), πεξηέγξαςε ηα εμήο ζπζηαηηθά σο παξάγνληεο επηηπρίαο ελφο 

λένπ πξντφληνο : 

 Σελ χπαξμε θαη αλαγλψξηζε αλαγθψλ ζηελ αγνξά θαη ζπγθέληξσζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ απηψλ. 

 Σε ζσζηή επηθνηλσλία κέζα θαη έμσ απφ ηελ επηρείξεζε. 

 Σελ χπαξμε άθζνλσλ ρξεκαηηθψλ πφξσλ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ-

θαηλνηνκηψλ. 
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χκθσλα κε ηνπο Stantonθαη Futrell, ε επηηπρία ησλ λέσλ πξντφλησλ κπνξεί λα απνδνζεί ζην 

φηη: 

 Σν πξντφλ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο κηαο ή θαη πεξηζζνηέξσλ αγνξψλ. 

 Σν πξντφλ είλαη αλψηεξν ηερλνινγηθά θαη απνιακβάλεη έλα αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα θφζηνπο. 

 Σν πξντφλ ηαηξηάδεη κε ηηο εζσηεξηθέο δπλάκεηο ηεο επηρείξεζεο ζε βαζηθνχο ηνκείο 

φπσο παξαγσγή, πψιεζε, δηαλνκή. 

 Ζ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ ζηεξίδεηαη καθξνρξφληα απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε. 

πλεπψο, ε εκπεηξία πνπ απνθηάηαη βνεζά ηε δηνίθεζε λα βειηηψλεη δηαρξνληθά ηελ 

απφδνζή ηεο ζηελ εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ. 

 Οη ζηξαηεγηθέο γηα ηα λέα πξντφληα είλαη θαζνξηζκέλεο κε ζαθήλεηα, θάηη πνπ 

επηηξέπεη ηελ επηρείξεζε λα γελλά θαη λα επηιέμεη λέα πξντφληα πνπ αληαπνθξίλνληαη 

ηφζν ζηηο εζσηεξηθέο ζηξαηεγηθέο ηεο αλάγθεο, φζν θαη ζηηο εμσηεξηθέο αλάγθεο ηεο 

αγνξάο. 

 Τπάξρεη κία απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε πνπ πξνσζεί ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ 

θαη έλα θαιφ δηνηθεηηθφ ζηπι πνπ ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη 

κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο επθαηξίεο γηα λέα πξντφληα. 

Σν 1982 κία κειέηε ηεο Ακεξηθαληθήο Δηαηξείαο ζπκβνχισλ BoozAllen and Hamilton 

αλαγλψξηζε επηά παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρία λέσλ πξντφλησλ, νη νπνίνη 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ κε ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο:  

1. Πξνζαξκνγή ηνπ πξντφληνο ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο. 

2. Πξνζαξκνγή ηνπ πξντφληνο ζηηο ιεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο (functional strengths) ηεο 

επηρείξεζεο. 

3. Σερλνινγηθή αλσηεξφηεηα ηνπ πξντφληνο. 

4. Τπνζηήξημε ηνπ πξντφληνο απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε ηεο επηρεηξήζεσο. 
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5. Υξεζηκνπνίεζε ηεο ζσζηήο δηαδηθαζίαο αλαπηχμεσο πξντφλησλ. 

6. Δπλντθφ αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. 

7. Ζ νξγαλσηηθή δνκή αλαπηχμεσο λέσλ πξντφλησλ. 

χκθσλα κε κία άιιε κειέηε (Marketing Newsletter, No 86, 1/10/1986, ζ.18) εληνπίζηεθαλ 

δχν εηδηθνί παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρία ησλ λέσλ πξντφλησλ κε ηε κνξθή 

επηηπρψλ ιχζεσλ ζε δχν πξνβιήκαηα : 

 Δμαζθάιηζε επαξθνχο δηαλνκήο  

Ζ εμαζθάιηζε επαξθνχο δηαλνκήο γηα έλα λέν πξντφλ, είλαη έλα πξφβιεκα αλακθίβνια πνιχ 

κεγάιν. Καη φκσο αθφκα θαη ζήκεξα πνιινί θαηαζθεπαζηέο ζπγθεληξψλνπλ φιεο ηνπο ηηο 

πξνζπάζεηεο ζηηο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή ,θάηη πνπ ήηαλ αξθεηφ πξηλ απφ 20 ρξφληα, φρη 

φκσο θαη ζήκεξα πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηζνδχλακε πξνζπάζεηα πξνο ην εκπφξην. 

Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ηα λέα πξντφληα δελ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ λέα δηαλνκή. Υξεηάδεηαη 

φκσο ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ θαη θαηαλφεζε ησλ αληηιήςεσλ θαη 

πξνζέζεσλ ηνπ εκπνξίνπ γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε αγνξά, θάηη πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα λέα πξντφληα. 

 Καζνξηζκφο πςειφηεξεο ηηκήο 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη έξζεη ζην πξνζθήλην ην δεχηεξν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα, ην 

νπνίν είλαη ε ηηκή. Σα θζελά πξντφληα ηα νπνία πσινχληαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο, 

ελδηαθέξνπλ ζήκεξα ιηγφηεξν ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ην εκπφξην. Οη θαηαζθεπαζηέο 

αθηεξψλνπλ ρξφληα νιφθιεξα πξνζπαζψληαο λα δεκηνπξγήζνπλ θάπνην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ζην πξντφλ ηνπο, ην νπνίν ζα ηνπο επηηξέςεη κηα ζπγθξηηηθά πςειφηεξε ηηκή. 

Απηφ ζα ηνπο εμαζθαιίζεη ζπληνκφηεξε απφζβεζε, ελψ παξάιιεια ζα θεληξίζεη θαη ην 

εκπφξην, κηαο θαη ζα πξνζθέξεη κεγαιχηεξα πεξηζψξηα θέξδνπο. 
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Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ε δηαλνκή θαη ε ηηκή ζεσξνχληαη ηα δχν κεγαιχηεξα 

πξνβιήκαηα ηνπιάρηζηνλ ζε αγνξέο έληνλα αληαγσληζηηθέο φπσο ζηε Βξεηαλία θαη ζηηο 

ΖΠΑ. 

 

2.7 Τρόποι ανϊπτυξησ νϋων προώόντων 

Ζ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ (NPD) είλαη ν δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ νπνία κηα 

επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ηελ εκπεηξία ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηθαλφηεηεο ηεο πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγήζεη έλα λέν πξντφλ ή λα βειηηψζεη έλα ήδε ππάξρνλ. Ζ αλάπηπμε πξντφλησλ 

εκθαλίδεηαη σο κηα δηαδηθαζία γηα εμαζθάιηζε ηεο επηηπρίαο, ηεο επηβίσζεο θαη αλαλέσζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ, εηδηθά ζε επηρεηξήζεηο πνπ είλαη αλεξρφκελεο ή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

πνιχ αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Όζεο επηρεηξήζεηο επελδχνπλ ζηελ αλάπηπμε λέσλ 

πξντφλησλ, είλαη αλαγθαζκέλεο λα κεηψζνπλ ηε δηάξθεηα δσήο (cycle time) θαζψο θαη ην 

θφζηνο αλάπηπμεο (development cost), ρσξίο λα ζπζηάζνπλ ηελ θαηλνηνκία ηνπ λένπ 

πξντφληνο, φπσο νξίδεη ε θηινζνθία ηνπ “γξεγνξφηεξα – θαιχηεξα – θζελφηεξα”. Ζ 

αλάπηπμε πξντφλησλ είλαη έλα θχξην θνκκάηη ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (R&D) 

θαη ζεσξείηαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ αλακέλεηαη λα βειηηψζεη ην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ηεο επηρείξεζεο θαη λα εμαζθαιίζεη κειινληηθή επηηπρία ζε ηνκείο φπσο είλαη 

ε θεξδνθνξία θαη ην κεξίδην αγνξάο. Πνιιέο επηρεηξήζεηο αλαδεηνχλ δηαδηθαζίεο NPD πνπ 

ζα ηνπο εμαζθαιίζνπλ κείσζε ηνπ ρξφλνπ αλάπηπμεο ηνπ λένπ πξντφληνο. Αξθεηνί  

εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ ηελ έκθαζε πνπ πξέπεη λα δνζεί ζηε ζσζηή δηνίθεζε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ηεο επηρείξεζεο. Ζ πηνζέηεζε απφ ηε πιεπξά ηεο επηρείξεζεο ηεο  

δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο πξντφλησλ πξνζθέξεη ην πιενλέθηεκα λα κεησζεί ε αβεβαηφηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο κε λέα πξντφληα. 
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ηε πξάμε ππάξρνπλ πνιιέο ελαιιαθηηθέο κνξθέο κε βάζε ηηο νπνίεο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάπηπμε ησλ λέσλ πξντφλησλ. Οη δχν ζεκαληηθφηεξεο είλαη: 

1. Δμσηεξηθή αλάπηπμε. Δμαγνξάδνληαο ηα πξντφληα κηαο άιιεο επηρείξεζεο. 

2. Δζσηεξηθή αλάπηπμε. Γεκηνπξγψληαο κηα ζαθή θαη ιεηηνπξγηθή δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ εζσηεξηθά. 

Καη ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε ηα 

ζηάδηα αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ (ζρήκα 2.2). Σν πεξηερφκελν ησλ ζηαδίσλ κπνξεί λα 

δηαθέξεη απφ πξντφλ ζε πξντφλ, αιιά ζην ζχλνιφ ηνπο ηα ζηάδηα ζα πξέπεη λα είλαη ηα ίδηα. 

ηφρνο ηνπο είλαη ηα λέα απηά πξντφληα λα παξνπζηάδνπλ ζπκβαηφηεηα κε ηα ήδε ππάξρνληα 

θαη κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο αμίεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο, θαη λα έρνπλ αζθαιψο δπλαηφηεηεο 

επηηπρίαο. 

 

ρήκα 2.2 ηάδηα αλάπηπμεο λέσλ πξντόλησλ 
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Ο ηξφπνο πνπ ζα αθνινπζήζεη ε δηνίθεζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ πξντφλησλ ηεο, ζα 

εμαξηεζεί θπξίσο απφ: 

 Σν ζχζηεκα ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηεο ζηφρσλ. 

 Σνπο πηζαλνχο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο, νη νπνίνη έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ 

αλάγθε άκεζεο αληίδξαζεο. 

 Σα ρξήκαηα ηα νπνία επηζπκεί λα επελδχζεη. 

 Σε δπλαηφηεηα πνπ έρεη ζε ηερληθφ, δηνηθεηηθφ θαη λνκηθφ επίπεδν. 

 Σνπο πηζαλνχο πεξηνξηζκνχο ηνπ κάξθεηηλγθ, πνπ νθείινληαη ζηηο ήδε ππάξρνπζεο 

εκπεηξίεο. Δίλαη πνιχ πην εχθνιν, γηα παξάδεηγκα, λα εμαγνξαζηεί κηα επσλπκία, απφ 

ην λα αλαπηπρζεί έλα λέν δίθηπν δηαλνκήο. 

2.7.1 Δμσηεξηθή αλάπηπμε ησλ λέσλ πξντόλησλ 

Ο θχξηνο ιφγνο γηα ηελ εμαγνξά λέσλ πξντφλησλ είλαη ε αλάγθε κηαο γξήγνξεο θαη άκεζεο 

επέθηαζεο ηεο γξακκήο ησλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ επηρείξεζε γηα ηελ 

θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ αληαγσληζηψλ. Πνιιά ζηειέρε ηνπ κάξθεηηλγθ πιένλ 

ππνζηεξίδνπλ φηη εμαηηίαο ηνπ πςεινχ θφζηνπο δηαθήκηζεο είλαη πεξηζζφηεξν ζθφπηκν λα 

εμαγνξάδεηαη έλα επψλπκν πξντφλ, παξά λα αλαπηχζζεηαη έλα λέν, εηδηθά γηα ηα πξντφληα 

εθείλα πνπ απαηηνχλ κία ζπλερφκελε δηαθεκηζηηθή παξνπζία. 

Ζ εμσηεξηθή αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε έλαλ απφ ηνπο 

παξαθάησ ηξφπνπο : 

 Δμαγνξά κηθξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ. 

 Δμαγνξά δηθαησκάησλ επξεζηηερλίαο. 

 Αλάπηπμε κέζσ ηξίησλ. 

 Αλάπηπμε κέζσ πξνγξάκκαηνο εμαζθάιηζεο ησλ δηθαησκάησλ δηάζεζεο ζε ηνπηθέο 

αγνξέο. 
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 Ζ εμαγνξά λέσλ πξντφλησλ νδεγεί κεξηθέο θνξέο ζε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Σα 

θπξηφηεξα πξνβιήκαηα, φκσο, ησλ εμαγνξψλ είλαη ηα εμήο : 

1. Οη εμαγνξέο λέσλ πξντφληα καθξνπξφζεζκα ζπάληα απνδίδνπλ απνηειέζκαηα. 

2. Οη εμαγνξέο ζπληεινχλ ζε κία αζπλεπή επψλπκε πνιηηηθή, εηδηθά ζην δηεζλή ρψξν, 

κε απνηέιεζκα ε επηρείξεζε λα δηαζέηεη έλα ραξηνθπιάθην κε δηαθνξεηηθά πξντφληα, 

ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο, δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο ηνπνζέηεζεο, ρσξίο θακία ζπλέξγεηα 

κε ηηο ηξέρνπζεο θχξηεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. 

ην πίλαθα 2.3 παξνπζηάδεηαη κία θαηάζηαζε πνπ ππνδεηθλχεη ην πφηε ε εμαγνξά απνηειεί 

κηα απνηειεζκαηηθή επηινγή ηεο επηρείξεζεο. 

 

Πίλαθαο 2.3 Παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζηελ Αλάπηπμε ή Δμαγνξά Δπώλπκσλ Πξντόλησλ 

ε κία αγνξά κε κηθξφ βαζκφ αλάπηπμεο θαη κηθξφ πεξηζψξην θέξδνπο, ε αλάπηπμε ελφο 

λένπ πξντφληνο θνζηίδεη πνιχ. Γηα ην ιφγσ απηφ, ζεσξείηαη επθνιφηεξν λα αγνξάζεη θαλείο 

έλα αληαγσληζηηθφ πξντφλ θαη ην ρψξν πνπ δηαζέηεη απηφ ζηα ξάθηα ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, παξά 



Page | 43  

 

λα θεξδίζεη έλα λέν πξντφλ απφ κφλν ηνπ ην ρψξν πνπ έρεη αλάγθε. Γηα ην ιφγν απηφ πνιιέο 

επηρεηξήζεηο επηθεληξψλνπλ ηε ζηξαηεγηθή εμαγνξάο ηνπο θπξίσο ζε ψξηκεο αγνξέο φπνπ ην 

ζρεηηθφ θφζηνο εμαγνξάο είλαη ρακειφ. 

Ζ εμαγνξά λέσλ πξντφλησλ είλαη επίζεο έλαο εχθνινο ηξφπνο γηα λα απνθηήζεη θαλείο 

κεξίδην ζε κία λέα αγνξά πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. πλήζσο ηα πξντφληα πνπ αγνξάδνληαη απφ 

κηα επηρείξεζε κε εκπεηξία ζην θιάδν ή ζην ηκήκα ηεο αγνξάο πνπ απνβιέπεη ην πξντφλ, 

έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα απφ ηα πξντφληα εθείλα πνπ δελ δηαζέηνπλ ηα παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθά. 

Οη εμαγνξέο ζπλήζσο επηηπγράλνπλ φηαλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπλέξγεηαο, πξάγκα πνπ 

ζπκβαίλεη είηε φηαλ ε επηρείξεζε πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ εμαγνξά κεηψζεη  ην θφζηνο ηεο , 

είηε λα  βειηηψζεη ηε δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο ηεο αγνξάο πνπ δηαζέηεη. 

πκπεξαζκαηηθά, ε εμαγνξά ελφο λένπ πξντφληνο κπνξεί λα απνδεηρζεί έλα πνιχ ζεηηθφ 

γεγνλφο γηα ηελ επηρείξεζε, κηαο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θάζεηε ή νξηδφληηα 

νινθιήξσζε, γεγνλφο πνπ πηζαλά λα θέξεη σο απνηέιεζκα : 

 Σε δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. 

 Σνλ έιεγρν ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο. 

 Σε γξήγνξε επέθηαζε ησλ παξερφκελσλ γξακκψλ πξντφλησλ. 

 Σελ αχμεζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ πφξσλ. 

 Σε δεκηνπξγία θνξνινγηθψλ πιενλεθηεκάησλ. 

 Σελ αχμεζε ηεο δαλεηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. 

Σειηθά, κε ηελ εμαγνξά ε επηρείξεζε έρεη άκεζε δπλαηφηεηα λα θαηαιάβεη κηα ζεκαληηθή 

ζέζε ζηελ αγνξά ε νπνία είλαη απφ πξηλ εμαζθαιηζκέλε, θαζψο ην πξντφλ κπνξεί λα έρεη 

πεξάζεη απφ ηε θάζε ηεο αλάπηπμεο θαη λα ρξεηάδεηαη απιά ππνζηήξημε γηα ηε δηαηήξεζε 

θαη φρη γηα ηε ράξαμε ηεο πνξείαο ηνπ. 
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2.7.2 Δζσηεξηθή αλάπηπμε ησλ λέσλ πξντόλησλ 

Ζ ζπρλφηεξε πνιηηηθή εζσηεξηθήο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ είλαη απηή ηεο επέθηαζεο ησλ 

γξακκψλ. Σν θφζηνο θαη ν θίλδπλνο πνπ ππάξρνπλ απφ ηελ αλάπηπμε ελφο λένπ πξντφληνο, 

έρνπλ νδεγήζεη πνιιέο εηαηξείεο ζηελ απφθαζε λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ 

επέθηαζε ησλ ήδε ππάξρσλ πξντφλησλ ηνπο, παξά ζηελ αλάπηπμε θαηλνχξησλ. Μηα πνιίηηθή 

επέθηαζεο πξνζθέξεη ηξία θπξίσο πηζαλά απνηειέζκαηα : 

1. Δλζαξξχλεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ ζε έλα θαηλνχξην πξντφλ. 

2. πλεηζθέξεη ζην λα δεκηνπξγεζνχλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζε φηη αθνξά ηελ πξνψζεζε 

θαη ηελ δηαθήκηζε. 

3. Γεκηνπξγεί λέα δίθηπα δηαλνκήο. 

Λακβάλνληαο ππφςηλ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ γεληθφηεξε 

πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο, ε δηνίθεζε ηεο ζα πξέπεη λα πάξεη κία απφ ηηο παξαθάησ 

ελαιιαθηηθέο απνθάζεηο. Σελ αιιαγή ηεο γξακκήο, ηελ αιιαγή ηεο γξακκήο πξντφλησλ ζε 

ζπλεξγαζία κε άιιε επηρείξεζε, είηε ηέινο κε ηελ απνθπγή νπνηαζδήπνηε αιιαγήο. 

 

Πίλαθαο 2.4 Παξάγνληεο πνπ ζπλππνινγίδνληαη γηα ηελ επέθηαζε γξακκώλ 

Οη παξάγνληεο πνπ ζα επηδξάζνπλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε απφθαζε επέθηαζεο είλαη θπξίσο : 
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 Ο θαηαλαισηήο. Δμεηάδεηαη αλ ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ηθαλνπνηεί θαη ζε πνην 

βαζκφ ηηο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή. Ζ εθηίκεζε απηή πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζπρλή 

βάζε κηαο θαη ν ηξφπνο δσήο, νη πξνηηκήζεηο θαη ην γεληθφηεξν ζχζηεκα απαηηήζεσλ 

ηνπ θαηαλαισηή αιιάδνπλ ζπλερψο. 

 Ο αληαγσληζκφο. Ο βαζκφο αληαγσληζκνχ αλαγθάδεη ηελ επέθηαζε ηεο γξακκήο 

πξντφληνο. Ο ζηφρνο ηεο επηρείξεζεο είλαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ 

θαηαλαισηή θαιχηεξα απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. 

 Ο βαζκφο θάιπςεο ηεο αγνξάο. Ζ έθηαζεο ηεο γξακκήο, ζε ηη βαζκφ ζα θαιχςεη ηηο 

απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζην ηκήκα αγνξάο πνπ ζηνρεχεη. 

 Οη πξψηεο χιεο. Δμεηάδεηαη ε επέθηαζε ηεο γξακκήο, ζε ηη βαζκφ ζα επεξεάζεη ηνπο 

δηαχινπο θαη ηηο πεγέο εθνδηαζκνχ ηεο επηρείξεζεο. 

 Η παξαγσγή. Δμεηάδεηαη αλ ε γξακκήο ηεο παξαγσγήο έρεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο 

επέθηαζεο πνπ πξνηείλεηαη, ην θφζηνο ηεο αιιαγήο απηήο, θαζψο θαη αλ ε λέα 

ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνο φθεινο ηεο επηρείξεζεο. 

 Η δηαλνκή. Δμεηάδεηαη ζε ηη βαζκφ ε πξνέθηαζε ζα επεξεάζεη ην ζχζηεκα 

κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο θαη θπζηθήο δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Τν ηκήκα πσιήζεσλ. Δμεηάδνληαη νη δνκηθέο αιιαγέο πνπ απαηηνχληαη απφ ην ηκήκα 

πσιήζεσλ θαζψο θαη ην είδνο ηεο ππνζηήξημεο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ λένπ 

πξντφληνο. 

 Οη εμαγσγέο.  Ζ θάζε κία αγνξά ηνπ εμσηεξηθνχ ζα πξέπεη λα αλαιχεηαη θαη λα 

κειεηάηαη μερσξηζηά θαη ηα πξντφληα λα πξνζαξκφδνληαη αλαιφγσο. 

 Η έξεπλα θαη αλάπηπμε. Δμεηάδεηαη αλ ην ππάξρνλ ηκήκα ηεο Δ & Α έρεη ηηο 

δπλαηφηεηεο γηα ηελ επέθηαζε. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα πξέπεη λα αγνξάζεη 

νξηζκέλα θνκκάηηα ηεο επέθηαζεο ή λα ηα θαηαζθεπάζεη ζε ζπλεξγαζία κε άιιε 

επηρείξεζε γεγνλφο πνπ δελ ηεο επηηξέπεη λα ειέγρεη απνθιεηζηηθά ηε δξαζηεξηφηεηα 

αλάπηπμεο ηνπ λένπ πξντφληνο. 
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 Η θεξδνθνξία. Αλαιχεηαη ν βαζκφο πνπ ην θάζε πξντφλ ηεο γξακκήο παξαγσγήο έρεη 

κία ηθαλνπνηεηηθή θεξδνθνξία. Ζ πξνζνρή ησλ πσιήζεσλ , πξέπεη λα 

επηθεληξψλεηαη ζηα ζσζηά πξντφληα, κηαο θαη ν θαλφλαο 80/20 ηζρχεη, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη πσο ην 20% ησλ πξντφλησλ κηαο γξακκήο, απνθέξνπλ ην 80% ησλ θεξδψλ. 

 Ο θχθινο δσήο ηνπ πξντφληνο
5
. Δμεηάδεηαη ζε πνην ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο βξίζθεηαη 

ην πξντφλ θαη αλ έρεη αθφκα αξθεηά ρξφληα αλάπηπμεο κπξνζηά ηνπ. 

Αλαιχνληαο ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα πάξεη κία 

απφ ηηο παξαθάησ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. 

α) Αθήλεη ηελ γξακκή ή ηηο γξακκέο πξντφλησλ σο έρνπλ ρσξίο λα γίλεη θακία αιιαγή. 

β) Γέρεηαη φηη ε πξνηεηλφκελε αιιαγή είλαη ε πιένλ ελδεδεηγκέλε θαη γη‟ απηφ ην ιφγν 

ζρεδηάδεη έλα πξφγξακκα δξάζεο πξνθεηκέλνπ λα ηελ πινπνηήζεη. 

γ) Γέρεηαη κία κηθξή αιιαγή ζηελ ήδε πξνζθεξφκελε γξακκή πξντφληνο,
6
 φπσο γηα 

παξάδεηγκα αιιαγή πνπ αθνξά ην ρξψκα, ηε κνξθή ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο. 

δ) Απνξξίπηεη ηελ αιιαγή πνπ πξνηείλεηαη γηα ιφγνπο φπσο ην πςειφ θφζηνο ή κηαο 

πξνζπάζεηαο πνπ δελ δηθαηνινγείηαη θαη πνπ ζην ηέινο ζα δεκηνπξγνχζε κηα αξλεηηθή 

εηθφλα. 

Ο Tauber θάλνληαο κία ζπζηεκαηηθή κειέηε ζε έλα δείγκα 276 επεθηάζεσλ πξντφλησλ, 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο ππάξρνπλ επηά ηχπνη επέθηαζεο πξντφληνο. 

                                                 
5
χκθσλα κε ην κνληέιν ΚΕΠ, ηα πξντφληα έρνπλ πεξηνξηζκέλε δσή ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο κπνξνχλ λα 

επηθέξνπλ θέξδε θαη ζπλήζσο αθνινπζνχλ ηελ πνξεία ηεο βηνινγηθήο αλάπηπμεο, δειαδή απφ ηε γέλλεζε ζηελ 

αλάπηπμε, ζηελ σξίκαλζε θαη θαηφπηλ ζηελ αλαπφθεπθηε θάκςε θαη ζάλαην. 

6
Γξακκή πξντφληνο (ProductLine) είλαη κηα νκάδα νκνεηδψλ πξντφλησλ, δειαδή κία νκάδα πξντφλησλ κε ίδηα 

θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλήθνπλ ζην ίδην είδνο, αιιά πνπ κπνξνχλ λα ρσξηζζνχλ ζε δηαθνξεηηθέο 

θαηεγνξίεο ηνπ είδνπο. 



Page | 47  

 

 Τν ίδην πξντφλ ζε λέα κνξθή. Δίλαη ν πην απιφο ηξφπνο γηα λα αιιάμεη θαηεγνξία 

έλα πξντφλ. 

 Φαξαθηεξηζηηθή γεχζε ή ζπζηαηηθνχ ηνπ λένπ πξντφληνο. Έλα ζπζηαηηθφ ηνπ 

πξντφληνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξνπζηάζεη έλα λέν πξντφλ ζε κία λέα 

θαηεγνξία. 

 Σπκπιεξσκαηηθά πξντφληα. Ζ επέθηαζε ηνπ πξντφληνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

ζπκπιεξψζεη έλα άιιν πξντφλ ηεο εηαηξείαο. 

 Πξντφληα πνπ απεπζχλνληαη ζηνλ ίδην θαηαλαισηή. Πνιιέο επεθηάζεηο πξντφλησλ 

είλαη κία πξνζπάζεηα ηνπ κάξθεηηλγθ λα πνπιήζνπλ έλα ΄΄δηαθνξεηηθφ΄΄ πξντφλ 

ζηελ ίδηα νκάδα θαηαλαισηψλ, νη νπνίνη έρνπλ πίζηε ζηελ επηρείξεζε θαη ζηα 

πξντφληα ηεο. 

 Δηδίθεπζε. Μία απφ ηηο πην απνηειεζκαηηθέο πξνζπάζεηεο επέθηαζεο είλαη ε 

εμεηδίθεπζε. Γηα ην ιφγν απηφ λέα πξντφληα επεθηείλνληαη ζε ρψξνπο φπνπ ν 

θαηαλαισηήο πηζηεχεη φηη ε επηρείξεζε δηαζέηεη εκπεηξία θαη γλψζε. 

 Γηάζεζε νθέινπο ή ραξαθηεξηζηηθνχ απφ ην πξντφλ. Μεξηθά πξντφληα μερσξίδνπλ 

εμαηηίαο ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ πνπ δηαζέηνπλ θαη ην νπνίν κπνξεί λα επεθηαζεί 

ζε έλα λέν ρψξν. 

 Δηθφλα ή θχξνο ηνπ παξαγσγνχ. Σν θχξνο πνπ θαηέρεη ν παξαγσγφο θαη ε 

εκπηζηνζχλε πνπ θαηέρεη απφ ηνπο θαηαλαισηέο, κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

εηζαγσγή κηαο επέθηαζεο. 
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3 Κεφϊλαιο 3 

3.1 Διαδικαςύα εςωτερικόσ ανϊπτυξησ νϋων προώόντων 

Ζ επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηνπο πφξνπο ηεο θαη 

γηα λα αμηνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά ηηο δηάθνξεο ηδέεο, ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη κία 

απζηεξά θαζνξηζκέλε δηαδηθαζία ζε φηη αθνξά ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ. Ζ δηαδηθαζία 

απηή ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα θάζε λέα ηδέα πνπ επεμεξγάδεηαη ε επηρείξεζε, κε 

ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ νιφθιεξεο ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο λέσλ 

πξντφλησλ. 

Θεσξεηηθά, έρεη αλαπηπρζεί κία δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ, ε νπνία βαζίδεηαη 

ζηε κειέηε θαη ζηε ζπλερή κείσζε ησλ αξρηθψλ ηδεψλ γηα ηα λέα πξντφληα πνπ ζα 

αλαπηπρζνχλ. Ζ δηαδηθαζία απηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 3.1 ζα πξέπεη λα 

αθνινπζείηαη ζε ζπλερή βάζε. Αξρηθά ζπγθεληξψλνληαη νη ηδέεο, νη νπνίεο φζν πεξλάεη ν 

ρξφλνο κεηψλνληαη, θαζψο ε ηδέα πεξλάεη απφ δηάθνξα ζηάδηα (ζπιινγή ηδεψλ, επηινγή 

ηδεψλ, νηθνλνκηθή αλάιπζε, πξνεηνηκαζία πξσηνηχπνπ, δνθηκή αγνξάο, πξνεηνηκαζία 

εηζαγσγήο θαη είζνδν ζηελ αγνξά). πλεπψο, ιίγεο απφ ηηο αξρηθέο ηδέεο θαηαθέξλνπλ ηειηθά 

λα πεξάζνπλ φια ηα ζηάδηα θαη λα πινπνηεζνχλ ζε έλα λέν πξντφλ. 

 

ρήκα 3.1 Γηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ πξντόλησλ 
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ηφρνο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο είλαη λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη πηζαλφηεηεο ιάζνπο ζηελ επηινγή 

ησλ λέσλ πξντφλησλ πνπ ζα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά (drop error).Ο ζηφρνο απηφο 

πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ νη ηδέεο πνπ δελ έρνπλ πνιιέο πηζαλφηεηεο λα επηηχρνπλ ζην κέιινλ, 

αλαγλσξίδνληαη έγθαηξα θαη απνξξίπηνληαη, θάηη ην νπνίν κπνξεί λα κεηψζεη αξθεηά ην 

θφζηνο αλάπηπμεο ησλ λέσλ πξντφλησλ, κηαο θαη ην θάζε ζηάδην θνζηίδεη πεξηζζφηεξν απφ 

ην πξνεγνχκελν. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα πξέπεη ζην ηέινο ηνπ θάζε ελφο ζηαδίνπ, λα ππάξρεη ν 

αλάινγνο έιεγρνο επηηπρίαο ηνπ πξντφληνο, κηαο θαη αλ θξηζεί ε ηδέα αθαηάιιειε λα 

απνθαζηζηεί ε δηαθνπή (κε ηππηθφ ηξφπν) ηεο πξνζπάζεηαο πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε. 

 

 

ρήκα 3.2 Έιεγρνο ζηαδίσλ θαηά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ πξντόλησλ 

Με ηε ρξήζε ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο, κεηψλνληαη νη επαλαιήςεηο θαη ε ζπαηάιε ησλ 

πφξσλ ηεο επηρείξεζεο. Σαπηφρξνλα, βειηηψλεηαη ε ελδνεπηρεηξεζηαθή επηθνηλσλία, γεγνλφο 

πνπ κεηψλεη ηα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο θαη ζπληνληζκνχ ησλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. 
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Σν ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη λα εζηηαζηεί ζηα ζσζηά ζεκεία ε πξνζνρή θαη λα αμηνπνηεζνχλ 

κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν νη δηαζέζηκνη πφξνη. 

ην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ πνπ ιεηηνπξγνχλ νη επηρεηξήζεηο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα 

πξνεγεζεί ηνπ ζηαδίνπ αλάπηπμεο πξντφλησλ κία πξνζεθηηθή αλάιπζε πνπ ζα πεξηέρεη φιεο 

ηηο κεηαβιεηέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 3.3 . 

 

ρήκα 3.3 Ζ δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ επώλπκσλ πξντόλησλ 



Page | 51  

 

3.2 Στϊδια διαδικαςύασ ανϊπτυξησ νϋων προώόντων 

Ζ αλάπηπμε ελφο λένπ πξντφληνο δελ ζα πξέπεη λα είλαη έλα ηπραίν κνλνπάηη γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο.  Αληίζεηα ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ έλα δνκεκέλν κνλνπάηη πνπ ζα δψζεη 

ζηελ επηρείξεζε κία ζαθή πνξεία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί. 

Απφ ηελ γέλλεζε κηαο λέαο ηδέαο, κέρξη ην ιαλζάξηζκα ελφο λένπ πξντφληνο, ε δεκηνπξγία 

θαη ε αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο απνηειεί θεληξηθφ ππιψλα ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηνπ 

πξντφληνο. ηε πξαγκαηηθφηεηα, νιφθιεξε ε λέα δηαδηθαζία αλάπηπμεο λένπ πξντφληνο, 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κία δηαδηθαζία πνπ ελζσκαηψλεη λέεο γλψζεηο  ζε έλα πξντφλ. 

 ηε πξαγκαηηθφηεηα ν ζρεδηαζκφο ελφο λένπ πξντφληνο είλαη έλα κηθξφ κέξνο ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο πξντφληνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε πιήξε δηαδξνκή απφ ηελ 

γέλλεζε ηεο αξρηθήο ηδέαο κέρξη θαη ηε ηνπνζέηεζε ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά. 

Καζνξίδνληαο ηα βήκαηα πνπ εκπιέθνληαη θαη ελψλνληάο ηα, ε αλάπηπμε ηνπ πξντφληνο ζα 

γίλεη κηα πην εζηηαζκέλε θαη επέιηθηε πξνζέγγηζε πνπ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί γηα φινπο 

ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

 

ρήκα 3.4 Βήκαηα ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο λέσλ πξντόλησλ 

 

3.2.1 Γέλλεζε ηεο ηδέαο (Idea generation). 

Κάζε πξντφλ μεθηλά ζαλ κία απιή ηδέα. Σν πξψην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ελφο 

λένπ πξντφληνο, δειαδή ε γέλλεζε ηδεψλ, είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, φζν απιντθφ θαη αλ 
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θαίλεηαη. Ηδέεο γηα λέα πξντφληα κπνξεί λα πξνθχςνπλ είηε απφ έζσ-επηρεηξεζηαθέο  είηε απφ 

έμσ-επηρεηξεζηαθέο πεγέο. 

Καηά ην παξειζφλ, ε πιεηνςεθία ησλ ηδεψλ πξνεξρφηαλ απφ έζσ-επηρεηξεζηαθέο πεγέο, εθ 

ησλ νπνίσλ νη ζεκαληηθφηεξεο είλαη: 

 Οη πσιεηέο, νη νπνίνη κεηαθέξνπλ ηα κελχκαηα ηεο αγνξάο κε ηελ νπνία έξρνληαη 

θαζεκεξηλά ζε επαθή. 

 Ζ αλψηαηε δηνίθεζε, ζηελ νπνία αλήθνπλ ζπλήζσο ηα ζηειέρε πνπ ζα θέξνπλ θαη 

ηελ φιε επζχλε ηεο αλάπηπμεο ηνπ λένπ πξντφληνο. 

 Σν ηκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ην φπνην δεκηνπξγεί φπσο επίζεο θαη πινπνηεί ηηο 

ηδέεο γηα αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ. 

 Σα ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο κάξθεηηλγθ, ηα νπνία θάλνπλ πξνηάζεηο ζηεξηδφκελεο ζε 

εξεπλεηηθά ζηνηρεία κέζσ ηεο έξεπλαο αγνξάο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ή κέζσ ηεο 

επαθήο ηνπο κε θαηαλαισηέο. 

Απφ φιεο απηέο ηηο πεγέο θαη άιιεο πνπ πξνηείλεη ε δεκηνπξγηθή θαληαζία θαη ζθέςε, ζα 

πξέπεη ε επηρείξεζε λα πξνζέμεη θαη λα ελζαξξχλεη ηδηαίηεξα ηνπο εξγαδνκέλνπο, αθνχ είλαη 

φινη ηνπο πηζαλέο πεγέο λέσλ ηδεψλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνηείλνπλ ηδέεο γηα βειηηψζεηο  

πξντφλησλ, γηα λέα πξντφληα, γηα λένπο ηξφπνπο θαηαζθεπήο ηνπο θαζψο θαη γηα ρξήζε λέσλ 

πιηθψλ θαη ηδεψλ πνπ αλ πινπνηεζνχλ ζα σθειήζνπλ ηφζν ηελ επηρείξεζε φζν θαη ηνπο 

ίδηνπο ηνπο εξγαδνκέλνπο. 

Πέξα απφ ην εζσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ, θάζε επηρείξεζε έρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα 

αληιήζεη πιεξνθνξίεο απφ έμσ-επηρεηξεζηαθέο πεγέο. Μεξηθέο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

πεγέο ηδεψλ γηα ηα λέα πξντφληα, κπνξεί λα απνηειέζνπλ : 
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 Οη αληαγσληζηέο θαη ηα λέα ηνπο πξντφληα, φπνπ ε επηρείξεζε είηε ζα εμαγνξάζεη 

αληαγσληζηηθά πξντφληα πξνθεηκέλνπ λα ηα αμηνπνηήζεη δεκηνπξγηθά, είηε ζα κηκεζεί 

ηηο θηλήζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ζα αληηγξάςεη ηα αληαγσληζηηθά πξντφληα. 

 Σα κέιε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ηεο επηρείξεζεο, φπσο νη πξνκεζεπηέο θαη νη πειάηεο 

ηεο, νη νπνίνη κπνξνχλ πξνζθέξνπλ ηδέεο απφ ηα βηνκεραληθά πξντφληα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη νη νπνίεο λα εμειηρζνχλ κειινληηθά ζε πξντφληα ηεο επηρείξεζεο. 

 Ζ κειέηε ησλ μέλσλ αγνξψλ ζε ζρέζε κε ηα πξντφληα πνπ θπθινθνξνχλ θαη ε 

γλσζηνπνίεζε ζηνηρείσλ φπσο ε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ν ηξφπνο ρξήζεο 

ησλ πξντφλησλ, ν ηξφπνο δσήο ησλ ρξεζηψλ θαη ε ζπκβνιηθή αμία πνπ πξνζηίζεηαη 

ζηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα. 

 Οη ζπδεηήζεηο κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ηεο επηρείξεζεο, φπσο νη βηνκεραληθνί 

ζχκβνπινη, νη εξεπλεηέο αγνξάο θαη νη δηαθεκηζηέο. 

 Οη εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο, φπσο ηδέεο γηα πξντφληα πνπ βαζίδνληαη ζηελ ξαγδαία 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ βηνκεραληθέο δεκνζηεχζεηο, 

εθεπξέζεηο, επηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο, έξεπλεο παλεπηζηεκίσλ ή εξεπλεηηθψλ 

θέληξσλ ηα νπνία κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κε νηθνλνκηθνχο πφξνπο ε επηρείξεζε. 

Ζ ζπγθέληξσζε ησλ ηδεψλ θαη ε αλάιπζε ηνπο είλαη κία δχζθνιε δηαδηθαζία. Απηφ είρε ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε θάπνησλ ηερληθψλ δεκηνπξγίαο λέσλ ηδεψλ, κε ζθνπφ λα 

βνεζήζνπλ εθείλεο ηηο ζθέςεηο πνπ βξίζθνληαη ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε λα 

εμσηεξηθεπηνχλ, κε ηε κνξθή κηαο πξφηαζεο. Μεξηθέο απφ ηηο πην ρξεζηκνπνηνχκελεο 

ηερληθέο είλαη νη εμήο : 

Brainstorming – Καηηδεαζκφο. Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο ηδεψλ κε ηε κέζνδν ηνπ 

θαηηδεαζκνχ εμειίζζεηαη σο εμήο. Αξρηθά, θαηά ηε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο θαζνξίδεηαη ην 

πξφβιεκα, ζπιιέγνληαη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, κειεηψληαη θαη αλαιχνληαη νη φςεηο ηνπ 

πξνβιήκαηνο.  ηε θάζε ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ελζαξξχλεηαη ε ειεχζεξε «πινήγεζε» 
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ζην ρψξν ηεο θαληαζίαο θαη ηνπ πηζαλνχ. Οη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα παξάγνπλ φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο, αζπλήζηζηεο, παξάινγεο θαη πξνθιεηηθέο ηδέεο κπνξνχλ. ηε θάζε 

απηή δελ εμεηάδεηαη ε νξζφηεηα ησλ ηδεψλ θαη δελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε θξηηηθήο θαη ε 

αμηνιφγεζε. ην ηέινο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, ελζαξξχλεηαη ν ζπλδπαζκφο θαη ν 

εκπινπηηζκφο ησλ ηδεψλ ηεο νκάδαο. Καηφπηλ γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ ηδεψλ ιακβάλνληαο 

ππφςε δηάθνξα θξηηήξηα (εμαξηάηαη απφ ηε θχζε ηνπ ζέκαηνο), φπσο γηα παξάδεηγκα : ε 

πξαθηηθφηεηα, ην θφζηνο, ν απαηηνχκελνο ρξφλνο, νη επηπηψζεηο ζηνπο εκπιεθφκελνπο θαη 

ζην πεξηβάιινλ, ηα δηαζέζηκα κέζα θηι. 

Σειεπηαίν ζηάδην ηνπ θαηηδεαζκνχ είλαη ε επηινγή ησλ απνηειεζκαηηθφηεξσλ ηδεψλ γηα ηελ 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Ο A.Osborn έρεη ζέζεη  5 θαλφλεο, πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο 

ηνπ θαηηδεαζκνχ γηα λα είλαη αμηφπηζηα ηα απνηειέζκαηά ηεο : 

α. Ζ αμηνιφγεζε ή ε θξηηηθή νπνηνπδήπνηε είδνπο  : Ζ απνηίκεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ ηδεψλ 

ζα γίλεη ζε θαηαιιειφηεξν ρξφλν. Γελ πξέπεη, επ‟νπδελί, ε θξηηηθή αμηνιφγεζε (π.ρ. γέιηα ή 

κνξθαζκνί) ησλ λέσλ ηδεψλ λα ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηε δεκηνπξγηθή παξαγσγή ηνπο. 

β. Δλζαξξχλεηαη ε ειεχζεξε θαη απεξηφξηζηε ξνή ζθέςεσλ : Δίλαη πην εχθνιν λα 

ηηζαζεχζνπκε κηα πξνθιεηηθή θαη αιιφθνηε ηδέα απφ ην λα απνγεηψζνπκε κηα ζπκβαηηθή. 

γ. Δλζαξξχλεηαη ε παξαγσγή φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ ηδεψλ : Βαζηθφο ζηφρνο ηεο 

ηερληθήο ηνπ θαηηδεαζκνχ είλαη ε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε πνζφηεηα θαηαγεγξακκέλσλ 

ηδεψλ δηφηη έηζη απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα λα αλαδεηρζνχλ πξσηφηππεο θαη αμηνπνηήζηκεο 

ηδέεο. 

δ. Δλζαξξχλεηαη ε γφληκε ζχδεπμε ησλ ηδεψλ : Πέξα απφ ηηο ηδέεο πνπ έρεη δηαηππψζεη ην 

θάζε κέινο ηεο νκάδαο, γηα λα δηεπξπλζεί ν θαηάινγνο ησλ πξνηεηλφκελσλ ηδεψλ, 

παξνηξχλνληαη ηα κέιε λα αλαδεηήζνπλ ηξφπνπο, ψζηε λα ζπκπιεξψζνπλ / ηξνπνπνηήζνπλ 
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ηηο ηδέεο ησλ δηπιαλψλ ηνπο, αθφκε θαη ηηο δηθέο ηνπο. Δλ νιίγνηο, πξνζζέηνπλ ζηελ θάζε 

ηδέα ηε δηθή ηνπο έκπλεπζε θαη θάλνπλ, φπνπ είλαη εθηθηφ, ζπλδπαζκνχο. 

ε. Αμηνιφγεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ ηδεψλ : Καηά ην ηειεπηαίν ζηάδην εθαξκνγήο ηνπ 

θαηηδεαζκνχ γίλεηαη ε θξηηηθή αμηνιφγεζή ησλ παξαγφκελσλ ηδεψλ. Σα θξηηήξηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη : ε ρξεζηκφηεηα, ην θφζηνο, νη ζπλέπεηεο γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο, ε 

επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, θ.α. 

 

 

 Αλάιπζε ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφληνο. Όια ηα ραξαθηεξηζηηθά (πιηθά θαηαζθεπήο, 

κνξθή, ηξφπνο ρξήζεο θαη βαζηθφ φθεινο απφ ηε ρξήζε) ηνπ ήδε ππάξρνληνο 

πξντφληνο θαηαγξάθνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα δνθηκάδνληαη δηάθνξα ζελάξηα αιιαγήο 

ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα λέν βειηησκέλν πξντφλ. 

 Μνξθνινγηθή αλάιπζε. Απαηηείηαη ν εληνπηζκφο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ελφο 

πξνβιήκαηνο θαη ε εμέηαζε ησλ ζρέζεσλ πνπ πθίζηαληαη κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα 

βξεζνχλ λένη ζπλδπαζκνί. (Αξρηηεθηνληθή πξντφληνο). 

 Καηαγξαθή ηζρπξψλ ζρέζεσλ κε άιια πξντφληα, ηξφπνπ ρξήζεο ή δηαδηθαζηψλ. 

Αλαιχεηαη ε ζρέζε ηνπ πξντφληνο κε φια ηα  άιια πξντφληα, ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ 

θαη κε νηηδήπνηε άιιν κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε απηφ. Έπεηηα, εξεπλψληαη νη ζρέζεηο 

ησλ δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ θαη λα πξνηαζνχλ ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ πηζαλά ζε έλα λέν πξντφλ. 

 Αλάιπζε ησλ επηζπκηψλ ή ησλ αληηδξάζεσλ ησλ πειαηψλ. Οη ηερληθέο απηέο κειεηνχλ 

ηελ αληίδξαζε ησλ πειαηψλ ζηελ εξψηεζε «ηη ρξεηάδνληαη» ή «ηη ζα ήζειαλ λα ηνπο 

πξνζθεξζεί» κε ζηφρν ηελ αλαθάιπςε ηπρφλ ραζκάησλ (gaps), ζην ζχζηεκα 

πξνηηκήζεσλ ηελ αγνξάο. Μία ελαιιαθηηθή ηερληθή είλαη ε επηθέληξσζε φρη κφλν 
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ζηηο αλάγθεο θαη ζηα πξνβιήκαηα ησλ πειαηψλ αιιά θαη ζηα ηπρφλ παξάπνλα πνπ 

έρνπλ απφ ηα πξντφληα πνπ ήδε ρξεζηκνπνηνχλ. 

 Σπλεθηηθή (Synectics).Ζ ζπλεθηηθή κέζνδνο είλαη κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο κεζφδνπο 

παξαγσγήο ηδεψλ. Δηζεγεηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ν WilliamJ.J. Gordon. πλεθηηθή 

είλαη ε κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ θαη επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο, ε νπνία 

εθαξκφδεηαη απφ κηα κηθξή νκάδα αηφκσλ θαη ζηεξίδεηαη ζηε ζπλέλσζε – ζπζρέηηζε 

πξαγκάησλ, δεδνκέλσλ ή ζηνηρείσλ πνπ θαηαθαλψο είλαη άζρεηα κεηαμχ ηνπο, κέζσ 

αλαινγηθψλ ζρέζεσλ θαη παξαιιειηψλ: Με άιια ιφγηα, ε ζπλεθηηθή κέζνδνο 

ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ παξαγσγή ηδεψλ ηελ αλαινγηθή ζθέςε. Ζ αλαινγηθή ζθέςε 

είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα βξίζθεη ζρέζεηο αλάκεζα ζε έλλνηεο ή πξάγκαηα, 

φπσο: ζρέζεηο αηηηφηεηαο (αηηίνπ – απνηειέζκαηνο, δηαδνρήο (πξνηέξνπ – χζηεξνπ), 

εμσηεξηθήο νκνηφηεηαο (ζρήκα, κέγεζνο, ρξψκα θ.ιπ.), ζχζηαζεο θαη πθήο 

(κεηαιιηθά, μχιηλα θ.ιπ.), ρξήζεο (ηξνθή, πξνζηαζία θ.ιπ.). Δπίζεο, είλαη ε 

ηθαλφηεηα λα δαλείδεηαη θαλείο ηδέεο απφ έλα ηνκέα θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηεί ζ‟ έλαλ 

άιιν ηνκέα, λα δαλείδεηαη κηα ιχζε ζ‟ έλα πξφβιεκα θαη λα ηελ εθαξκφδεη, λα ηε 

κεηαβηβάδεη ζ‟ έλαλ άιιν. 

 

3.2.2 Λεπηνκεξείο εμέηαζε ησλ ηδεώλ (Idea Screening). 

Σν δεχηεξν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο έρεη σο ζθνπφ ην θηιηξάξηζκα θαη ηε δξαζηηθή κείσζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ ηδεψλ πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά ην πξψην ζηάδην. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θάπνηα θξηηήξηα, ηα νπνία ζα δψζνπλ ηελ απάληεζε ζην αλ ζα πξέπεη λα 

ζπλερηζηεί ε ελαζρφιεζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηδέα ή λα εγθαηαιεηθζεί. Σα ζεκαληηθφηεξα 

απφ απηά ηα θξηηήξηα είλαη ηα εμήο : 

 Ζ αλακελφκελε απφδνζε ηεο επέλδπζεο. 

 Σν ππνινγηδφκελν κεξίδην αγνξάο γηα ην λέν πξντφλ. 
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 Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ λένπ πξντφληνο ζηνπο γεληθφηεξνπο δηνηθεηηθνχο ζηφρνπο ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Ο πηζαλφο θχθινο δσήο θαη ν ρξφλνο ηεο ηερλνινγηθήο απαμίσζεο. 

 Ζ ηθαλφηεηα παξαγσγήο απφ ηερληθήο άπνςεο γηα ηα πξντφληα πςειήο ηερλνινγίαο. 

 Ζ ζεκαζία πνπ ζα έρεη γηα ηνλ ρξήζηε ην λέν πξντφλ. 

Καηά ηε δηαδηθαζία απηή ζα πξέπεη λα απνθεπρζνχλ δχν πνιχ ζεκαληηθά ιάζε. Πξψηνλ, ε 

απφξξηςε κηαο θαιήο ηδέαο ( drop error), ην νπνίν ζα νδεγήζεη ζε δηαθπγφληα κειινληηθά 

θέξδε γηα ηελ επηρείξεζε  θαη δεχηεξνλ, ε απνδνρή κηαο θαθήο ηδέαο (go error) ε νπνία ζα 

απμήζεη ην θφζηνο κηαο θαη ε ηδέα απηή ζα ζπλερίζεη ζην επφκελν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο. 

Γηα λα απνθεπρζνχλ ηα δχν απηά ιάζε, ζα πξέπεη λα πηνζεηεζεί κία δηαδηθαζία πνπ ζα 

ζπλππνινγίδεη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν φινπο ηνπο πηζαλνχο παξάγνληεο πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ 

επηρείξεζε. πλεπψο ν έιεγρνο ησλ ηδεψλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε άμνλα δχν 

βαζηθά θξηηήξηα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη. Σνλ βαζκφ πνπ ε ηδέα είλαη ζπκβαηή κε 

ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο ή ηεο επσλπκίαο πνπ έξρεηαη γηα λα εληζρχζεη θαζψο θαη κε 

ηνπο πφξνπο ηεο επηρείξεζεο. Ζ κε ηθαλνπνίεζε νπνηνδήπνηε απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο 

επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα νδεγήζεη απηφκαηα ζε απφξξηςε ηεο ηδέαο, ελψ κε επάξθεηα ζε 

πφξνπο ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα νδεγήζεη ζε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο εχξεζεο λέσλ 

πφξσλ, δηαθνξεηηθά ε ηδέα νθείιεη λα απνξξηθζεί. 

Γηα λα απνθαζηζηεί αλ κία ηδέα ζα πεξάζεη ζην επφκελν ζηάδην ή αλ ζα απνξξηθζεί 

ρξεζηκνπνηείηαη κία ζεηξά απφ ζηνηρεία-θξηηήξηα, ηα νπνία δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο κε 

ζπληειεζηέο ζηαζκίζεσο, κηαο θαη δελ έρνπλ ηελ ίδηα βαξχηεηα ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. 

ηε πξάμε, ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά σο εξγαιείν γη‟ απηφ ην ζθνπφ κία κήηξα βαζκνιφγεζεο 

(πίλαθαο 3.1), ζηελ νπνία ιακβάλνληαη ππφςε ηφζν ε αληαπφθξηζε ηεο ηδέαο ζε θάζε 

θξηηήξην ρσξηζηά φζν θαη νη ζηαζκίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεκαζία πνπ δίλεηαη ζε θάζε 

έλα απφ απηά. 
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Πίλαθαο 3.1 Κξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ πξάμε γηα επηινγή ηδεώλ 

3.2.3 Δπηρεηξεκαηηθή αλάιπζε (Business analysis/Concept Development & Testing). 

ην ζηάδην ηεο επηρεηξεζηαθήο αλάιπζεο ε ηδέα ηνπ λένπ πξντφληνο κεηαθξάδεηαη ζε 

πσιήζεηο, ζε θφζηνο θαη ζε θέξδνο. Αλ ην θέξδνο ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν είλαη ηθαλνπνηεηηθφ, 

ηφηε ε ηδέα πξνρσξάεη γηα ηελ πινπνίεζή ηεο. Πσιήζεηο, θφζηε θαη θέξδε εθηηκψληαη 

δπλακηθά, ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλνληαη φρη κφλν ζηα έμνδα πνπ πξέπεη λα θάλεη ε 

επηρείξεζε (φπσο λέα πάγηα, κεηεθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, έξεπλα, δαλεηζκφο θεθαιαίσλ, 

δηαθήκηζε) αιιά θαη ηα έζνδα κε ή ρσξίο ηηο πηζαλέο θηλήζεηο αληίδξαζεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ. Αλαιπηηθφηεξα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο αλάιπζεο ζα πξέπεη 

λα κειεηεζνχλ νη εμήο κεηαβιεηέο : 

 Κφζηνο.  Καηά ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο ηνπ λένπ πξντφληνο, ζα πξέπεη 

λα ιακβάλνληαη ππφςηλ ην θφζηνο αλάπηπμεο ηνπ λένπ πξντφληνο, ην θφζηνο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηα ζηνηρεία κάξθεηηλγθ ηνπ λένπ πξντφληνο, ην δηνηθεηηθφ θφζηνο πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε εηζαγσγή ηνπ θαη ηέινο ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ λένπ πξντφληνο. 

http://mnav.com/focus-group-center/concept-testing/
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 Έζνδα.  Γηα λα πξνβιεθζνχλ επαθξηβψο ηα αλακελφκελα κειινληηθά έζνδα ηεο 

επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα γίλεη πξφβιεςε ηεο δήηεζεο ζε ζρέζε κε ην αλακελφκελν 

κεξίδην αγνξάο (market share) θαζψο θαη κε ηνλ αλακελφκελν θχθιν δσήο ηνπ 

πξντφληνο . 

 Καληβαιηζκφο. Ζ επηρείξεζε  ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίζεη ηελ πηζαλή αξλεηηθή 

επίδξαζε πνπ ζα έρεη ην λέν πξντφλ ζηηο πσιήζεηο ησλ άιισλ πξντφλησλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Οηθνλνκίεο θιίκαθαο. Ζ επηρείξεζε ζα απνβιέςεη λα επηηεπρζνχλ νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο κε ηελ αλάπηπμε ηνπ λένπ πξντφληνο θαη νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςηλ θαηά ηελ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ λένπ πξντφληνο. 

 Φνξνινγηθέο επηπηψζεηο.  Ζ πηζαλή αχμεζε ζηα ζπλνιηθά θέξδε ηεο επηρείξεζεο 

εμαηηίαο ηνπ λένπ πξντφληνο είλαη πηζαλφ λα έρεη θαη επηπηψζεηο ζηηο θνξνινγηθέο 

επηπηψζεηο ηεο εηαηξείαο ζην κέιινλ.  

Ζ ζπρλφηεηα αγνξάο ελφο πξντφληνο θαζνξίδεη ηηο εθηηκήζεηο πσιήζεσλ. Σα πξντφληα ηα 

νπνία αγνξάδνληαη γηα πξψηε θνξά , αξρηθά έρνπλ αλνδηθφ δείθηε πσιήζεσλ ν νπνίνο κε ηε 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κεηψλεηαη ζεκαληηθά. Πξντφληα ηα νπνία αγνξάδνληαη ζε αξαηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, παξνπζηάδνπλ πσιήζεηο αξρηθά εμαηηίαο θάπνηαο αληηθαηάζηαζεο ή γηα ιφγνπο 

θζνξάο ή αηζζεηηθήο. Σέινο, ηα κε δηαξθή πξντφληα αγνξάδνληαη ζπρλά είηε απφ λένπο είηε 

απφ πηζηνχο  αγνξαζηέο. Έλα κέξνο ησλ αγνξαζηψλ, ζα θαηαιήμεη ζηελ θαηεγνξία ησλ  

πηζηψλ θαηαλαισηψλ. Αλ ην λέν πξντφλ ηθαλνπνηεί ηνπο πειάηεο, ηφηε ζα έρεη παξαηεηακέλν 

θχθιν δσήο. 

Καηά ην ζηάδην ηεο επηρεηξεκαηηθήο αλάιπζεο ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίζεη θαη 

ηνπο πηζαλνχο παξάγνληεο αβεβαηφηεηαο θαη γηα ην ιφγν απηφ λα αλαπηπρζνχλ δηαθνξεηηθά 

ζελάξηα ηα νπνία είλαη πηζαλφλ λα ζπκβνχλ, φπσο έλα αηζηφδνμν ζελάξην θαηά ην νπνίν φια 

ζα εμειηρζνχλ νκαιά θαη δελ ζα ππάξμνπλ αξλεηηθέο ζπγθπξίεο θαη αληηδξάζεηο απφ ην 
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πεξηβάιινλ, έλα πηζαλφ ζελάξην θαηά ην νπνίν ζα αλαπηπρζνχλ φιεο νη αλακελφκελεο 

επηδξάζεηο απφ ην πεξηβάιινλ, θαζψο θαη έλα απαηζηφδνμν ζελάξην θαηά ην νπνίν ε 

επηρείξεζε ππνζέηεη πσο φια φζα ζα αληηκεησπίζεη ην λέν πξντφλ ζηελ αγνξά ζα είλαη 

αξλεηηθά. 

3.2.4 Αλάπηπμε πξντόληνο (Product Development). 

Καηά ην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο πξντφληνο, ε ηδέα πινπνηείηαη ζε πξντφλ. Πνιιά ζηειέρε πνπ 

αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο, φπσο κεραληθνί, ζρεδηαζηέο, ζηειέρε 

κάξθεηηλγθ θαη άιινη ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ απφ θνηλνχ ιήςε απφθαζεο γηα ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντφληνο, ελψ ηαπηφρξνλα ζπκθσλνχλ γηα ην πξσηφθνιιν ηνπ πξντφληνο 

θαηά ην νπνίν απαξηζκνχληαη ηα αλακελφκελα ραξαθηεξηζηηθά θαη νθέιε απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο. 

3.2.5 Γνθηκαζηηθή εηζαγσγή ζηελ αγνξά (Test Marketing). 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ελφο λένπ πξντφληνο είλαη απηφ πνπ 

ζπλαληάηαη ιηγφηεξν. Τπνινγίδεηαη φηη κφλν έλα 22.5% ησλ projectζα πεξάζνπλ απφ ην 

ζηάδην ηεο δνθηκαζηηθήο εηζαγσγήο ζηελ αγνξά. 

Καηά ηε δνθηκαζηηθή εηζαγσγή ζηελ αγνξά ην λέν πξντφλ κπαίλεη ζε δνθηκαζηηθή θαη 

πεξηνξηζκέλε παξαγσγή.  Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο επηιέγεηαη κία αγνξά ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη σο αληηπξνζσπεπηηθή ηεο εζληθήο θαη εηζάγεηαη ζε απηήλ ην λέν πξντφλ κε 

φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ θαη γηα έλα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Σν πείξακα πνπ γίλεηαη έρεη ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ γηα ηηο 

πσιήζεηο θαη γεληθά γηα ηνλ ηξφπν αληίδξαζεο ησλ θαηαλαισηψλ. Αλ νη πσιήζεηο είλαη νη 

αλακελφκελεο, ηφηε ην πξντφλ κπνξεί λα πεξάζεη ζην επφκελν ζηάδην. 

Ζ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ζα εμεηάζεη θαηά πφζν ηα απνηειέζκαηα ηεο ελέξγεηαο ζα είλαη 

κεγαιχηεξα απφ ην αλακελφκελν θφζηνο ηεο, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.5  ην ζπγθεθξηκέλν 
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ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο έξρεηαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ πηζαλφηεηα δεκίαο γηα 

ηελ επηρείξεζε, παξά λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ πηζαλφηεηα γηα θέξδε. 

 

ρήκα 3.5 Κύξηνο πξνβιεκαηηζκόο απόθαζεο γηα πξαγκαηνπνίεζε ηεο δνθηκήο αγνξάο 

Δπεηδή ε δνθηκαζηηθή εηζαγσγή ζηελ αγνξά έρεη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα φπσο ην θφζηνο 

ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο, ηελ πηζαλή επίδξαζε ζηελ εηθφλα θαη ηελ επηζπκεηή ηνπνζέηεζε ηεο 

επσλπκίαο, ηελ απνθάιπςε ησλ κειινληηθψλ θηλήζεσλ ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ παξνρή 

ρξφλνπ αξθεηνχ ψζηε λα αλαπηπρζεί ζηξαηεγηθή αληίδξαζεο θαη ηελ έιιεηςε ρξφλνπ 

ηδηαίηεξα γηα πξντφληα κε κηθξφ θχθιν δσήο ή πνπ παξνπζηάδνπλ επνρηθφηεηα, γηα ην ιφγν 

απηφ  πνιιέο θνξέο αληηθαζίζηαηαη απφ πξνζνκνησκέλεο (simulated) ζπλζήθεο ή αθφκα θαη 

απφ εξγαζηήξη. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο νη θαηαλαισηέο ππνβάιινληαη ζε δηάθνξεο εξσηήζεηο 

βξηζθφκελνη ζε εκπνξηθά θέληξα , είηε θαινχκελνη κέζα ζε εξγαζηήξη. 

3.2.6 Δηζαγσγή θαη εκπνξία (Launch and Commercialization). 

Με ην ζηάδην απηφ ηειεηψλεη ε δηαδηθαζία ηεο θαηλνηνκίαο θαη αξρίδεη ε δηαδηθαζία 

πηνζεζίαο ηνπ πξντφληνο απφ ηνπο θαηαλαισηέο. ην ηειεπηαίν απηφ ζηάδην θαη αθνχ ην λέν 

πξντφλ έρεη δνθηκαζηεί, έρεη ειεγρζεί θαη έρεη βειηησζεί , ε επηρείξεζε αξρίδεη λα παξάγεη ην 
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λέν πξντφλ ζε ξπζκφ θαλνληθήο ή εκπνξηθήο παξαγσγήο. Ο θχθινο εηζαγσγήο ηνπ λένπ 

πξντφληνο αξρίδεη απφ ηελ απφθαζε εηζαγσγήο ηνπ ζηελ αγνξά θαη ζπλερίδεη κέρξη εθείλν ην 

ρξνληθφ ζεκείν φπνπ ην πξντφλ γίλεηαη απνδεθηφ ζηελ αγνξά-ζηφρν. 

 

3.3 Η διαδικαςύα προγραμματιςμού και τα ςτϊδια τησ 

Ζ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ελφο πξνγξάκκαηνο κάξθεηηλγθ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ησλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο λέσλ 

πξντφλησλ. Δθφζνλ ε ζπιινγή θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ε αλάπηπμε 

ζηξαηεγηθψλ γηα ηα λέα πξντφληα, ραξαθηεξίδνληαη απφ ρξνληθφ πεξηνξηζκφ, δελ είλαη 

δπλαηφ λα ππάξρεη αξρή θαη ηέινο ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ζην ζχλνιφ ηεο.  

Σν ηππηθφ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο αθνινπζείηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο πινπνηνχληαη φια ηα πξνγξάκκαηα, φπσο απηά ηεο δηαλνκήο, ηεο 

πξνψζεζεο θαη ηεο δηαθήκηζεο. Ο έιεγρνο θαη ε εθηίκεζε ηφζν ηεο απφδνζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο φζν θαη ησλ αιιαγψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ αληαγσληζκφ, ζηνπο 

θαηαλαισηέο θαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ απνηεινχλ ζπλερή θαζήθνληα. Ζ πιεξνθφξεζε 

απηή ηξνθνδνηεί ζε ζπλερή βάζε ην ηππηθφ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ. Ζ θπθιηθή 

ηδηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κάξθεηηλγθ εμαζθαιίδεη ηεο αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε πιεξνθφξεζε πνπ ζπιιέγεηαη απφ ηελ 

αγνξά θαη αθνξά ηελ απφδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελζσκαηψλεηαη ζην πξφγξακκα ηνπ 

επφκελνπ ρξφλνπ. 

ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, ν ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο κάξθεηηλγθ απνηειεί κία 

ζπλερή δηαδηθαζία κε νθηψ βήκαηα, ε νπνία ζπκβάιιεη θπξίσο ζηα εμήο : 

 ηελ επηινγή ησλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο ε επηρείξεζε θαη ην λέν πξντφλ ζα ζηνρεχζεη. 

 ην ζπληνληζκφ ησλ πξνζπαζεηψλ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ επηκέξνπο πξντφλησλ. 
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 ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηελ επηρείξεζε ζρεηηθά κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηίζεληαη 

ζρεηηθά κε ηνλ επηκεξηζκφ ησλ επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ. 

Σα πξψην βήκα ηεο δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ε ζπιινγή, ε πξνζαξκνγή θαη ε 

αλαζεψξεζε ζηνηρείσλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ζπλήζσο πξνζσξηλά θαη θαη‟ εθηίκεζε. Γηα παξάδεηγκα ν 

ζρεδηαζκφο γηα ην έηνο 2016 ιακβάλεη ρψξα ην 2015. ηε ρξνληθή απηή πεξίνδν, ηα εηήζηα 

δεδνκέλα γηα ηηο πσιήζεηο ή γηα ην κεξίδην αγνξάο ζα είλαη δηαζέζηκα κφλν γηα ην 2013 θαη 

ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε γηα ην 2014, εμαηηίαο ησλ θαζπζηεξήζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηε 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, νη ππεχζπλνη ζρεδηαζκνχ βαζίδνληαη ζπρλά ζε 

πξνβιέςεηο ή εθηηκήζεηο πνπ δελ έρνπλ κία απζηεξή αληηθεηκεληθή βάζε. 

Σν επφκελν βήκα είλαη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο. Ζ αλάιπζε ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ νδεγεί ζηελ αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο (situation analysis), πνπ απνηειεί 

ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Καηά ην ηξίην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλαιχνληαη ηα ππάξρνληα δεδνκέλα γηα λα 

πξνβιεθζνχλ νη ελέξγεηεο ηνπ αληαγσληζκνχ, ε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ, νη 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαζψο θαη φια ηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά θαη φζνπο 

εληάζζνληαη ζε απηήλ. Σα ζηνηρεία απηά ρξεζηκνπνηνχληαη, ζηε ζπλέρεηα, σο βάζε γηα ην 

ζρεδηαζκφ ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ δηνίθεζεο. 

Σν ηέηαξην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ ζεσξείηαη θαη ην ζεκαληηθφηεξν κηαο 

θαη πξνζδηνξίδεη κε ζαθήλεηα ηνπο ζηφρνπο πνπ ζα πξέπεη λα επηηχρεη ην λέν πξντφλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ελφο ρξφλνπ ή κηαο ρξνληθέο πεξηφδνπ. Δίλαη ην ζηάδην θαηά ην νπνίν ηα ζηνηρεία 

ηνπ παξειζφληνο (ηξίην ζηάδην) αλαιχνληαη θαη ζρεκαηίδνληαη πξνηάζεηο γηα λα  

αλαπηπρζνχλ νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη, νη ζηξαηεγηθέο θαη ηα πξνγξάκκαηα δξάζεο ηνπ λένπ 

πξντφληνο. 
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ην επφκελν ζηάδην γίλεηαη ε πξνεηνηκαζία πξνθαηαξθηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εγγξάθσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζπληάζζεηαη κία έθζεζε κε ηνπο 

δηάθνξνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη ηα ζηνηρεία γηα ηα απνηειέζκαηα, θέξδε ή δεκίεο ηεο 

επηρείξεζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο έθζεζεο, ιακβάλνληαη ππφςηλ 

δηάθνξεο πξνβιέςεηο γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ αλακέλνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ξνέο, κε 

βάζε ηηο απνθάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα κάξθεηηλγθ. 

ην έθην ζηάδην, ην πξφγξακκα κάξθεηηλγθ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα, 

ζπλήζσο πηνζεηείηαη σο έρεη, ρσξίο πξνζαξκνγέο, απφ ηελ αλψηεξε δηνίθεζε. ε κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο, ηα πξνγξάκκαηα κάξθεηηλγθ λέσλ πξντφλησλ αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα απνζπάζνπλ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν κεξίδην απφ ηνπο πεξηνξηζκέλνπο 

επηρεηξεζηαθνχο πφξνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ δηνηθεηή πξντφληνο κε ηελ 

αλψηαηε δηνίθεζε απνδεηθλχεηαη πνιιέο θνξέο ηδηαίηεξα ζθιεξή. 

ην έβδνκν ζηάδην, γίλεηαη παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο. Αλ 

ην πεξηβάιινλ κεηαβιεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ, ζα πξέπεη λα γίλεη δηφξζσζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ κέηξεζε πνηνηηθψλ θαη 

πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ ηίζεληαη σο ζηφρνη, ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη ζπλερψο. Γηα ηελ 

απνδνηηθφηεξε παξαθνινχζεζε θαζψο θαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ, ζα πξέπεη λα 

ππάξρνπλ πξφηππα απφδνζεο, λα γίλεηαη κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαζψο θαη λα γίλεηαη 

έιεγρνο ησλ απνθιίζεσλ. 

Σν ηειεπηαίν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ , είλαη ν ηειηθφο έιεγρνο. Ζ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ ειέγρνπ παξέρεη ζεκαληηθέο δηαγλσζηηθέο πιεξνθνξίεο 

ρξήζηκεο ηφζν γηα ην παξφλ φζν θαη γηα κειινληηθέο πξνζπάζεηεο ζρεδηαζκνχ.  
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3.4 Μϋθοδοι ανϊλυςησ χαρτοφυλακύων που ςυμβϊλουν ςτη διαδικαςύα 

προγραμματιςμού 

Σν 1963 ν Drucker εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, απνδερφκελνο 

φηη ηα πεξηζζφηεξα πξντφληα ή νη αγνξέο κηαο  επηρείξεζεο κπνξνχλ λα ρσξηζζνχλ ζε έμη 

επδηάθξηηεο θαηεγνξίεο. Οη δχν πξψηεο πεξηιακβάλνπλ ηα πξντφληα κε κεγάιεο δπλεηηθέο 

απνδφζεηο, νη επφκελεο ηξεηο εθείλα κε ρακειέο ή αλχπαξθηεο απνδφζεηο θαη ε ηειεπηαία 

θαηεγνξία βξίζθεηαη αλάκεζα ηνπο. Σα πξντφληα ησλ δχν πξψησλ θαηεγνξηψλ είλαη ηα 

«tomorrow‟s breadwinners» θαη «today‟s breadwinners». Σα «tomorrow‟s breadwinners» 

είλαη λέα πξντφληα ή ηξνπνπνηήζεηο θαη βειηηψζεηο ησλ «today‟s breadwinners» ηα νπνία 

είλαη θαηλνηνκίεο ηνπ ρζεο. Οη θαηεγνξίεο ησλ ρακειψλ ή αλχπαξθησλ απνδφζεσλ 

πεξηιακβάλνπλ ηα «yesterday‟s breadwinners» (πξντφληα κε πςειέο πσιήζεηο αιιά 

θαηαθεξκαηηζκέλεο ζε κηθξέο παξαγγειίεο πνπ απαηηνχλ κεγάιε ππνζηήξημε θαη αληινχλ 

δπζαλάινγα πνιινχο πφξνπο), ηα «also-rans» (νη ειπίδεο ηνπ ρζεο πνπ δελ θαηάθεξαλ λα 

γίλνπλ επηηπρεκέλα πξντφληα) θαη ηα «failures» (ηα απνηπρεκέλα πξντφληα πνπ ηείλνπλ λα 

θαηαξγνχληαη απφ κφλα ηνπο). Ζ θαηεγνξία πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα, πεξηιακβάλεη φια 

εθείλα ηα πξντφληα ηα νπνία είλαη ζε ζέζε λα απνθέξνπλ πςειέο απνδφζεηο αξθεί λα 

ιεθζνχλ δξαζηηθά κέηξα φπσο π.ρ. ε κείσζε ησλ πνηθηιηψλ ζηηο νπνίεο δηαηίζεληαη θαη ε 

καδηθνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ηνπο. 

Ζ ζηξαηεγηθή ραξηνθπιαθίνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαρείξηζε ελφο αξηζκνχ δηαθνξεηηθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην επηρεηξεζηαθφ ραξηνθπιάθην. Πεξηιακβάλεη ηελ 

αγνξαπσιεζία ηξαηεγηθψλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Μνλάδσλ (Strategic Business Units–SBUs) 

θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο, ψζηε λα κεγηζηνπνηεζνχλ ηα θέξδε ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα κεησζεί ν 

θίλδπλνο. Σα αλψηεξα ζηειέρε νκίισλ επηρεηξήζεσλ είλαη απηνί νη νπνίνη ζα ιάβνπλ 

απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ ζηηο δηάθνξεο ηξαηεγηθέο 

Δπηρεηξεκαηηθέο Μνλάδεο, θαζψο θαη κε επελδχζεηο λένπ θεθαιαίνπ. Οη δηάθνξεο 
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ζηξαηεγηθέο ραξηνθπιαθίνπ πξνηείλνπλ φηη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε, βαζηδφκελα ζε έλα ή 

πεξηζζφηεξα θξηηήξηα, ζα πξέπεη λα επελδχνπλ πεξηζζφηεξν ζε ηξαηεγηθέο Δπηρεηξεκαηηθέο 

Μνλάδεο πνπ είλαη αθ‟ ελφο κελ ειθπζηηθέο, αθ‟ εηέξνπ δε βξίζθνληαη ζε ηζρπξή ζέζε 

ζρεηηθά κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο. 

Αξθεηά ππνδείγκαηα κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηα ζηειέρε ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε 

ηηο ζηξαηεγηθέο ραξηνθπιαθίνπ. Σα ππνδείγκαηα απηά ζπλήζσο θαινχληαη πίλαθεο 

ραξηνθπιαθίνπ πξντφληνο, γηαηί εκθαλίδνληαη κε ηε κνξθή πίλαθα (κήηξαο). 

Οη πιένλ γλσζηνί πίλαθεο ραξηνθπιαθίνπ πξντφληνο είλαη ν πίλαθαο Ρπζκνχ Αλάπηπμεο – 

Μεξηδίνπ Αγνξάο (Growth Share Matrix) πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ εηαηξεία ζπκβνχισλ 

Boston Consulting Group θαη είλαη γλσζηφο θαη σο «BCGκήηξα», θαη ν πίλαθαο 

Διθπζηηθφηεηαο Αγνξάο–Αληαγσληζηηθήο Θέζεο (Industry Attractiveness -  Competitive 

Position), πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηηο εηαηξείεο General Electric θαη McKinsey&Co, είλαη 

γλσζηφο σο « GEBusiness Screen» θαη είλαη ν πξψηνο πνπ εηζήγαγε πνιιαπιά θξηηήξηα γηα 

ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή δηάζηαζε. 

3.4.1 Boston Consulting Group (BCG) 

Ζ κήηξα BCG ζρεδηάζηεθε απφ ηελ εηαηξεία ζπκβνχισλ Boston Consulting Group. 

Απνηειείηαη απφ έλαλ νξηδφληην άμνλα, ην «ζρεηηθφ κεξίδην αγνξάο» θαη έλαλ θάζεην άμνλα, 

ην «ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο αγνξάο». Σν κνληέιν ξπζκνχ αλάπηπμεο έρεη σο ζθνπφ λα νξίζεη 

ηηο ζηξαηεγηθέο θάζε πξντφληνο αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ ζηε κήηξα θαη λα πξνζδηνξίζεη ηελ 

επηρείξεζε σο ζχλνιν. χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ, ην θάζε πξντφλ δηαρσξίδεηαη αλάινγα 

κε ην κεξίδην θαη ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο αγνξάο, ζπγθξηηηθά κε ηνλ κεγαιχηεξν 

αληαγσληζηή.  
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Πίλαθαο 3.2Μήηξα αμηνιόγεζεο πξντόληηθνύ ραξηνθπιαθίνπ BCG 

Κάζε θχθινο αληηπξνζσπεχεη έλα πξντφλ ηεο επηρείξεζεο. Κάζε άμνλαο δηαθξίλεηαη ζε 

πςειέο θαη ζε ρακειέο θαηεγνξίεο θαη ην κέγεζνο ησλ πξντφλησλ κέζα ζε απηέο εμαξηάηαη 

απφ ηηο πσιήζεηο ηνπ θάζε πξντφληνο μερσξηζηά αλάινγα κε ηηο πσιήζεηο ηνπ σο πξνο ηηο 

πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο. χκθσλα κε ην κνληέιν, ηα πξντφληα παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή 

«ζθπιηψλ», «αγειάδσλ», «εξσηεκαηηθψλ» θαη «αζηεξηψλ». Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε θαη 

αμηνπνίεζε ηεο κήηξαο BCG ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε αλάιπζε ησλ ηκεκάησλ πνπ 

απνηειείηαη.  

«Πξνβιεκαηηθά ή θπιηά» 

Σα πξντφληα απηά ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε πεγψλ ξεπζηφηεηαο. Μπνξεί κάιηζηα λα 

θέξλνπλ θαη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ επηρείξεζε, ή λα απαζρνινχλ πφξνπο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα επελδπζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ζε άιια πξντφληα κε κέιινλ. Γηα ην ιφγν 

απηφλ, φηαλ ην κεξίδην αγνξάο ηνπο είλαη πνιχ κηθξφ ή ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο πνιχ 

ρακειφο, ηφηε είλαη θαιχηεξν γηα ηελ επηρείξεζε λα ηα απνκαθξχλεη απφ ην ραξηνθπιάθηφ 

ηεο. 
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«Υξπζσξπρεία ή Αγειάδεο» 

Δίλαη πξντφληα πνπ έρνπλ  πςειφ κεξίδην αγνξάο ζε θιάδνπο ρακειήο ειθπζηηθφηεηαο. Σα 

πξντφληα απηά απνθέξνπλ κεγάια θέξδε, κεγαιχηεξα απφ ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο αγνξάο 

θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά. Ζ θαηάζηαζε απηή νδεγεί ζε αλεπαξθή 

αλάπηπμε θαη ζηαζηκφηεηα ησλ πσιήζεσλ.  

«Ακθίβνιά ή Δξσηεκαηηθά» 

Δίλαη πξντφληα ζρεηηθά αληαγσληζηηθά αδχλακα (ρακειφ ζρεηηθά κεξίδην αγνξάο), αιιά 

αληαγσλίδνληαη ζε ειθπζηηθνχο θιάδνπο (πςειφο ξπζκφο αλάπηπμεο αγνξάο), θαη επνκέλσο 

ίζσο έρνπλ επθαηξίεο γηα καθξνπξφζεζκε πνξεία θαη θέξδε. Δμαηηίαο ηνπ κηθξνχ ζρεηηθνχ 

κεξηδίνπ αγνξάο δεκηνπξγνχλ πεξηνξηζκέλα  ξεπζηά, αιιά επεηδή βξίζθνληαη ζε 

ειθπζηηθνχο θιάδνπο, ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ξεπζηψλ είλαη κεγάιε. Ο ιφγνο πνπ ην 

ηεηαξηεκφξην απηφ νλνκάδεηαη «Ακθίβνιά ή Δξσηεκαηηθά» είλαη φηη ππάξρεη έλα δίιιεκα 

ζηελ κεηξηθή εηαηξεία γηα ην πψο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη απηά ηα πξντφληα. Αλ δειαδή 

ζα ηα βνεζήζεη λα αλαπηπρζνχλ θαη λα πεξάζνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ αζηέξσλ, 

κεηαθηλνχκελεο πξνο ηα αξηζηεξά, ή αλ ζα ηηο απφ-επελδχζεη θαη ζα δεκηνπξγήζεη ξεπζηά 

γηα λα ηα επελδχζεη ζε άιια πξντφληα. 

 

«Αζηέξηα»  

Σα «Αζηέξηα» είλαη πξντφληα κε πςειφ ξπζκφ αλάπηπμεο θαη κε κεξίδην αγνξάο κεγαιχηεξν 

απφ ηνπ αληαγσληζηή. Γη‟ απηφ ην ιφγν θαηαλαιψλνπλ αξθεηνχο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

πφξνπο πνπ παξάγνπλ ή ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο. 

Απνηεινχλ εξσηεκαηηθά θαη κπνξνχλ λα θαηαιήμνπλ ζε αγειάδεο ξεπζηφηεηαο. 

 χκθσλα κε ηε κήηξα BCG ν θχθινο δσήο ησλ πξντφλησλ θηλείηαη θάζεηα. Με ηελ 

δηαδξνκή απηή, ηα εξσηεκαηηθά γίλνληαη ζθπιηά θαη ηα αζηέξηα γίλνληαη αγειάδεο. Ο 
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ζθνπφο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πξντφλησλ, είλαη κία επηρείξεζε λα πεξηέρεη ιίγα ή θαλέλα 

ζθπιηά, νξηζκέλα εξσηεκαηηθά θαη αζηέξηα θαη κεξηθέο αγειάδεο. Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί ηα θέξδε απφ ηηο αγειάδεο θαη λα ηα επελδχεη ζηα αζηέξηα κε ζηφρν λα γίλνπλ 

κεγάιεο αγειάδεο.  

Αλαιπηηθφηεξα, ε κήηξα BCG δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα ζπιιέμεη ην ξπζκφ 

αλάπηπμεο αγνξάο, ην ζρεηηθφ κεξίδην αγνξάο θαη ην πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ θάζε 

πξντφληνο επί ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ ηεο επηρείξεζεο. Ωζηφζν, απηέο νη πιεξνθνξίεο δελ 

ζεσξνχληαη ηθαλέο ψζηε λα νδεγήζνπλ ηνλ ππεχζπλν marketing ζε πιήξε θαη ζε νξζά 

απνηειέζκαηα πξντφλησλ θαζψο θαη ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο.  

3.4.2 General Electric 

Ζ κήηξα General Electric αλαπηχρζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ McKinsey θαηά ηε δεθαεηία 

ηνπ 70 θαη ηαμηλνκεί ηηο επηρεηξήζεηο κε θξηηήξην ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο αγνξάο θαη ηελ 

αληαγσληζηηθή ζέζε. Ζ ινγηθή ηνπ κνληέινπ ηεο General Electric είλαη φηη µηα επηρείξεζε 

έρεη επηηπρία µφλν αλ εηζέξρεηαη ζε µηα ειθπζηηθή αγνξά θαη έρεη απαηηνχκελεο 

επηρεηξεκαηηθέο δπλάκεηο θαη ζηεξίγκαηα πνπ ρξεηάδνληαη. 

 ε αληίζεζε κε ην κνληέιν BCG, θάζε πξντφλ ηνπνζεηείηαη ζηε κήηξα αλάινγα κε ηηο 

επηρεηξεζηαθέο δπλαηφηεηεο θαη κε ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπο/αγνξάο. Όπσο θαίλεηαη 

ζηνλ πίλαθα 3.3 ππάξρνπλ ελλέα θειηά (cells), πνπ νλνκάζζεθαλ νζφλε επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (business screen). ηνλ πίλαθα ε ειθπζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ θαζψο θαη ε 

αληαγσληζηηθή ζέζε είλαη κεηαβιεηέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ παξάγνληεο φπσο ν ξπζκφο 

αλάπηπμεο ηεο αγνξάο, ην κεξίδην αγνξάο, ην πεξηζψξην θέξδνπο, ηελ πνηφηεηα ηνπ 

πξντφληνο θ.ιπ. 



Page | 70  

 

Ζ κήηξα ραξηνθπιαθίνπ ηεο General Electric πξνηείλεη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη ε επηρείξεζε αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη ε επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ή ην πξντφλ ζηε κήηξα. 

Γεληθά, ε κήηξα ρσξίδεηαη ζε ηξεηο δψλεο. Σα ηξία ΄΄θνπηάθηα΄΄ ζηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία 

ηεο κήηξαο πεξηιακβάλνπλ ηηο επθαηξίεο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα επελδχζεη πφξνπο ε 

επηρείξεζε κε πξννπηηθή ηε καθξνρξφληα αλάπηπμε ηεο. Σα ηξία δηαγψληα ΄΄θνπηάθηα΄΄ απφ 

ηελ θάησ αξηζηεξή γσλία σο ηελ επάλσ δεμηά γσλία ηεο κήηξαο, αληηπξνζσπεχνπλ κία 

κεζαία θαηάζηαζε απφ πιεπξάο ειθπζηηθφηεηαο θαη ζπλεπψο πξνηεξαηφηεηαο γηα επελδχζεηο 

θαη αληηζηνηρνχλ ζηα “εξσηεκαηηθά‟‟ ή “πξνβιεκαηηθά‟‟ παηδηά ηεο κήηξαο ηνπ BCG. Ωο 

θαηάιιειε ζηξαηεγηθή ζεσξείηαη απηή θαηά ηελ νπνία δηαηεξείηαη ε ζέζε (κεξίδην αγνξάο) 

θαη νη επηιεθηηθέο επελδχζεηο εθεί φπνπ ε επηρείξεζε είλαη ζρεηηθά ηθαλή θαη έρεη πείξα. 

Σέινο ηα ηξία ππφινηπα ΄΄θνπηάθηα΄΄ ζηελ θάησ δεμηά γσλία ηεο κήηξαο πεξηέρνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο ή πξντφληα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα “ζθπιηά‟‟ ηνπ BCG θαζφζνλ νχηε ε 

αγνξά/θιάδνο είλαη ειθπζηηθή, αιιά νχηε θαη ε επηρείξεζε έρεη ηηο δπλαηφηεηεο γηα λα 

εθκεηαιιεπηεί ηηο επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε επηρείξεζε 

ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο απφ-επέλδπζεο ή ηεο ζπγθνκηδήο (Harvesting). 
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Πίλαθαο 3.3Μήηξα Διθπζηηθόηεηαο Αγνξάο / Δπηρεηξεζηαθώλ Γπλαηνηήησλ 

ηνλ πίλαθα 3.3 ην κέγεζνο ηνπ θχθινπ παξηζηάλεη  ην κέγεζνο ηεο αγνξάο, ε πίηα ην κεξίδην 

ηεο αγνξάο θαη ην βέινο ηε κειινληηθή πνξεία ηνπ ηκήκαηνο ή ηνπ πξντφληνο.  

3.4.3 Barksdale θαη Harris 

 'έλα άξζξν ηνπο ζην πεξηνδηθφ Long –Range planning ην 1992 νη Barksdale θαη Harris 

αλέπηπμαλ έλα νινθιεξσκέλν κνληέιν ραξηνθπιαθίνπ, ην νπνίν ελζσκαηψλεη ηηο 

πξνζεγγίζεηο ηνπ Κχθινπ Εσήο ηνπ Πξντφληνο (ΚΕΠ) θαη ηνπ  Boston Consulting Group 

(BCG). 

Ζ πξνζέγγηζε ησλ Barksdale θαη Harris παξνπζηάδεηαη ζηνπο πίλαθεο 3.4 θαη 3.5. Οη 

ζπγγξαθείο αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ησλ αξρηθψλ θαη ησλ ηειηθψλ ζηαδίσλ ηνπ Κχθινπ 

Εσήο ησλ Πξντφλησλ ζηηο ζηξαηεγηθέο αμηνινγήζεηο, παξνπζηάδνπλ ζην κνληέιν ηνπο ηξεηο 

λέεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ : α) ηα θαηλνηνκηθά πξντφληα (pioneering 

products) ηα νπνία νλνκάδνπλ „Νενγέλλεηα‟ (Infants) θαη ηα νπνία απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλν 

κάξθεηηλγθ. πλήζσο δελ απνθέξνπλ θέξδε γηα ην κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ αγνξά, ελψ παξάιιεια απαηηνχλ ζεκαληηθνχο ρξεκαηηθνχο πφξνπο,  β) ηα 
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πξντφληα ηα νπνία θαηέρνπλ έλα κεγάιν κεξίδην κηαο παξαθκάδνπζαο αγνξάο θαη ηα νπνία 

νλνκάδνπλ „Άινγα Πνιέκνπ‟ (Warhorses) θαη έρνπλ ηζρπξή αληαγσληζηηθή ζέζε ζηελ αγνξά 

θαη κε ην ζσζηφ κάλαηδκελη κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ζεκαληηθέο πεγέο ρξεκαηηθψλ πεγψλ 

γηα ηελ επηρείξεζε, θαη  γ) ηα πξντφληα ηα νπνία θαηέρνπλ έλα κηθξφ κεξίδην κηαο 

παξαθκάδνπζαο αγνξάο θαη ηα νπνία νλνκάδνπλ „Dodos‟, ηα νπνία ζπλήζσο θαηαξγνχληαη 

απφ ην ραξηνθπιάθην πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο, αλ θαη θακία θνξά ιφγσ ηεο 

απνκάθξπλζεο ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη επηθεξδέο γηα ηελ επηρείξεζε λα δηαηεξήζεη έλα 

„Dodo‟ ζε παξαθκάδνπζα αγνξά.  

 

Πίλαθαο 3.4Μήηξα ραξηνθπιαθίνπ/ Κύθινπ δσήο πξντόληνο 
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Πίλαθαο 3.5ύλζεζε Πξνζεγγίζεσλ ΚΕΠ θαη Υαξηνθπιαθίνπ Πξντόλησλ 

 

 

3.5 Τα περιεχόμενα ενόσ προγρϊμματοσ μϊρκετινγκ 

Ζ πιεηνςεθία ησλ πξνγξακκάησλ κάξθεηηλγθ απνηεινχληαη απφ νξηζκέλα θνηλά ζπζηαηηθά. 

Έλα απιφ πεξίγξακκα ελφο πξνγξάκκαηνο κάξθεηηλγθ πεξηιακβάλεη ηηο θπξηφηεξεο πεξηνρέο 

αλάιπζεο θαη ζπιινγήο ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηάξηηζε ελφο ηππηθνχ 

πξνγξάκκαηνο κάξθεηηλγθ. ηνλ πίλαθα 3.6 δίλεηαη έλα γεληθφ πεξίγξακκα κάξθεηηλγθ κε ηα 

ζηνηρεία πνπ ην απαξηίδνπλ, πάλσ ζην νπνίν ε επηρείξεζε ή ν νξγαληζκφο ζα ρξεηαζζεί λα 

θάλεη δηάθνξεο πξνζζαθαηξέζεηο θαη αλαπξνζαξκνγέο, ψζηε απηφ λα ζπκβαδίδεη κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ.  
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1. Δηζαγσγή 

2. Πξνπαξαζθεπαζηηθά ζηνηρεία 

           2.1 Ηζηνξηθή παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ 

           2.2 Ανάλσζη ηης σπάρτοσζας καηάζηαζης 

           2.3 πιθανά ζενάρια ζτεηικά με ηο ζτεδιαζμό 

3. Αληηθεηκεληθνί επηρεηξεζηαθνί ζηόρνη 

4.  ηξαηεγηθή Μάξθεηηλγθ 

5.  Πξόγξακκα Μάξθεηηλγθ 

6.  Αλαγθαία νηθνλνκηθά έγγξαθα 

7.  Γηαδηθαζία παξαθνινύζεζεο ηεο πινπνίεζεο θαη  έιεγρνο 

8. Δθεδξηθά πξνγξάκκαηα 

9. Δπαλαπιεξνθόξεζε 

10. Πεξίιεςε 

Πίλαθαο 3.6 Πεξηερόκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο κάξθεηηλγθ 

3.5.1 Ζ εηζαγσγή 

Ζ εηζαγσγή πεξηιακβάλεη κία αλαθνξά ζην πξντφλ γηα ην νπνίν αλαθέξεηαη ην ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα. ηφρνο ηεο εηζαγσγήο είλαη λα νξηζζνχλ κε ζπληνκία νη θαηεπζχλζεηο ζηηο 

νπνίεο ζα πξέπεη λα θηλεζεί ην πξφγξακκα. 

Δπηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ ζην ραξηνθπιάθην ηνπο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο πξντφλησλ, ζα 

πξέπεη λα θαηαξηίδνπλ κηα ζεηξά απφ εηήζηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ θάζε θαηεγνξία. Σν 

πξφγξακκα κάξθεηηλγθ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ πεξίνδν ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηε ζρέζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηα ππφινηπα εηήζηα πξνγξάκκαηα κάξθεηηλγθ θαζψο θαη ηα ζηειέρε 

θαη ηα ηκήκαηα πνπ δεζκεχνληαη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. 

3.5.2 Σα πξνπαξαζθεπαζηηθά ζηνηρεία 

Σα πξνπαξαζθεπαζηηθά ζηνηρεία απνηεινχλ ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία θαηαξηίδεηαη 

νπνηαδήπνηε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ θαη απνηειείηαη απφ ηξία ππνζηάδηα, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ : 
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 Τελ ηζηνξηθή παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ην ηζηνξηθφ ηεο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη εχθνια ην 

πξφγξακκα κάξθεηηλγθ γηα θάπνηνλ πνπ ην δηαβάδεη θαη λα κελ δεκηνπξγνχληαη 

εξσηεκαηηθά. ηε παξνπζίαζε απηή, δίλεηαη ηδηαίηεξν βάξνο ζε ζηνηρεία ηεο αγνξάο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα νη πσιήζεηο, ην κεξίδην αγνξάο ή πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

δηαθήκηζε θαη ηελ ηηκνιφγεζε, ηα ηζηνξηθά θφζηε, ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

θέξδε, ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ή ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο. Όια απηά ηα ζηνηρεία 

ζα πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζε έλα μερσξηζηφ αξρείν , ην νπνίν ζπλήζσο νλνκάδεηαη 

«Βηβιίν Γεγνλφησλ ηνπ Πξντφληνο».  

 Τελ αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε ιεπηνκεξή 

αλάιπζε ησλ ηξερνπζψλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ αλάιπζε ησλ 

πσιήζεσλ, ηελ αλάιπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ θιάδνπ, ηελ αλάιπζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαζψο θαη ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο ζηφρνπ. 

 Τα πηζαλά ζελάξηα ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ, δειαδή ηελ πνηθηιία ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ δξάζεο, θαηά ηελ νπνία αλαθέξεηαη ε δπλακηθφηεηα ηεο αγνξάο ηνπ 

πξντφληνο, πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε ιήςε απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ 

αλακελφκελε κειινληηθή αχμεζε ζηηο πσιήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο 

πξντφλησλ θαη ηελ θαηαλνκή επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ.  ην κέξνο απηφ 

πεξηιακβάλνληαη επίζεο πξνβιέςεηο ηφζν γηα ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο, φζν θαη γηα 

δηάθνξνπο κε ειεγρφκελνπο παξάγνληεο, φπσο νη πξψηεο χιεο θαη ε πξνζθνξά 

εξγαζίαο. 

3.5.3 Οη αληηθεηκεληθνί επηρεηξεζηαθνί ζηόρνη 

Οη αληηθεηκεληθνί επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην επξχηεξν επηρεηξεζηαθφ 

πξφγξακκα θαη κπνξνχλ λα αθνξνχλ έλα δηάζηεκα πνπ θπκαίλεηαη απφ 5 έσο 10 ρξφληα. 

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηα πνζνηηθά δεδνκέλα είλαη ηφζν ζεκαληηθά 
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φζν θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ηα ππφινηπα πξντφληα ηεο 

επηρείξεζεο. Τπάξρνπλ γεληθνί επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη, φπσο γηα παξάδεηγκα ε  « απφδνζε 

ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ 30% ζε δηάζηεκα 5 εηψλ», φπσο επίζεο θαη θαζνξηζκέλνη 

ζηφρνη πνπ έρνπλ πνζνηηθφ ραξαθηήξα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηφρνη πνπ αθνξνχλ ηνλ 

εηήζην θχθιν εξγαζηψλ θαη ηα θέξδε αλά ηκήκα ηεο επηρείξεζεο ή αλά νκάδα πξντφλησλ ή 

αλά πξντφλ. 

3.5.4 Ζ ζηξαηεγηθή Μάξθεηηλγθ 

Ζ ζπλέρεηα ηνπ πξνπαξαζθεπαζηηθνχ ζηαδίνπ είλαη ην ζηξαηεγηθφ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κάξθεηηλγθ πνπ πεξηιακβάλεη κία έθζεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ κάξθεηηλγθ, δειαδή ην 

΄΄πνπ ζέινπκε λα πάκε΄΄, ηελ ίδηα ηε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ, δειαδή  ην ΄΄πψο ζα θζάζνπκε 

εθεί πνπ ζέινπκε λα πάκε ΄΄ θαη ηα κέξε ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ δειαδή ΄΄ηη αθξηβψο ζα 

θάλνπκε θαη κε ηη ζεηξά ΄΄. 

3.5.5 Σν πξόγξακκα Μάξθεηηλγθ 

Σν κέξνο απηφ πεξηιακβάλεη κία ιεπηνκεξή αλαθνξά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο πνπ 

πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. ην παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα 

ζεκεία δξάζεο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κάξθεηηλγθ ηνπ 

πξντφληνο. 

 

Πίλαθαο 3.7 Κύξηα ζηνηρεία αλάιπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξντόληνο 
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 Αλάπηπμε αγνξάο. Πεξηιακβάλεη θάζε κεηαβνιή ζηελ αγνξά πνπ πξνβιέπεηαη ζαλ 

απνηέιεζκα ησλ γεληθψλ ηάζεσλ ή ηεο άκεζεο δξάζεο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ 

αληαγσληζκνχ. 

 Αλάπηπμε ηνπ πξντφληνο. θάζε δξαζηεξηφηεηα αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο ζα επηδξάζεη 

άκεζα ζην εηήζην πξφγξακκα δξάζεο. 

 Η δηαλνκή. ην ζεκείν απηφ εμεηάδεηαη ε επέθηαζε ή ν πεξηνξηζκφο ηεο θπζηθήο 

δηαλνκήο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κάξθεηηλγθ. 

 Η δχλακε ησλ πσιήζεσλ.  Δδψ αλαθέξνληαη φια νη αιιαγέο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ 

ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δνκή ηνπ ηκήκαηνο ησλ πσιήζεσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ησλ πσιήζεσλ. 

 Η δηαθήκηζε.  Καηαξηίδεηαη έλα ιεπηνκεξέο ζρέδην γηα φια ηα κέζα θαη ηνπο ηχπνπο 

ηεο δηαθήκηζεο, θαζψο επίζεο θαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ κέηξεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαθήκηζεο. 

 Η πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ. Πεξηιακβάλεη κία ιεπηνκεξή αλάιπζε ηνπ 

ζρεδηαδφκελνπ ηξφπνπ δξάζεο, ζε επέιηθηε κνξθή πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε λα 

είλαη ζε ζέζε λα εθκεηαιιεπηεί ην πιενλέθηεκα ησλ πηζαλψλ επίθαηξσλ ζεκάησλ. 

 Η δεκνζηφηεηα ηνπ πξντφληνο θαη νη δεκφζηεο ζρέζεηο. Σα κέζα πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη πνιιά (direct mail, ζεκηλάξηα, δψξα θ.ιπ.). 

Όπνηα κέζνδνο θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί φκσο ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ ηα ζηνηρεία 

εθείλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα  ηελ ηειηθή κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 Η έξεπλα. Ζ έξεπλα ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη έγθαηξα θαη λα είλαη ζσζηά 

δηακνξθσκέλε, κε ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην κέγεζνο θαη ην θφζηνο. 

 Οη δηάθνξεο δνθηκέο ιεηηνπξγηψλ. Τπάξρνπλ πάληα πνιιέο κεηαβιεηέο πνπ είλαη 

ζθφπηκν λα εμεηαζηνχλ, κηα πνπ αθνξνχλ ην κέιινλ, φπσο γηα παξάδεηγκα λέεο 

ζπζθεπαζίεο, λέα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα, κίια δηαθνξεηηθή κέζνδνο δηαλνκήο ή 

έλαο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο ηηκνιφγεζεο. 
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 Οη ζηφρνη. Οη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη θαζνξίδνληαη ζηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κάξθεηηλγθ. ηε ζπλέρεηα γίλνληαη δηάθνξεο αλαιχζεηο ησλ ζηφρσλ ζηα επηκέξνπο 

ηκήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη πξαγκαηνπνηήζηκνη κε ηε 

κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία. 

 Οη πξνυπνινγηζκνί.  ην ζεκείν απηφ φια ηα ζπζηαηηθά ηνπ θφζηνπο 

ελζσκαηψλνληαη πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξνηεζεί ν πξνυπνινγηζκφο. 

 Τν ρξνληθφ πξφγξακκα. Απνηειεί έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο 

επίζεο θαη έλαλ άξηζην κεραληζκφ ειέγρνπ. Σν ρξνληθφ πξφγξακκα πεξηιακβάλεη κηα 

θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά έθζεζε ησλ δηαθφξσλ ελεξγεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρξφλνπ. 

3.5.6 Σα αλαγθαία νηθνλνκηθά έγγξαθα 

Σν πξφγξακκα κάξθεηηλγθ ζα πξέπεη λα ζχκθσλν κε ηελ εηθφλα πνπ ζέιεη λα έρεη ε 

επηρείξεζε ζπλνιηθά, θαζψο θαη κε ηνπο νηθνλνκηθνχο ηεο ζηφρνπο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο. 

Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κία ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε γηα ην 

πξφγξακκα κάξθεηηλγθ θαη ηελ πηζαλή ζπκβνιή ηνπ ζηελ ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πνξεία ηεο 

επηρείξεζεο. Έγγξαθα ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο απαηηνχκελεο επελδχζεηο, θαζψο θαη αλάιπζε  

δεηθηψλ φπσο ηεο ξεπζηφηεηαο, ηεο απφδνζεο θαη ηεο θεξδνθνξίαο, αλακέλεηαη λα 

απνηεινχλ κέξνο ηεο παξνπζίαζεο ησλ πξνγξακκάησλ. 

3.5.7 Ζ δηαδηθαζία παξαθνινύζεζεο ηεο πινπνίεζεο θαη ν έιεγρνο 

θνπφο απηνχ ηνπ ζπζηαηηθνχ κέξνπο είλαη ε εμππεξέηεζε ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο 

πνπ επηθνξηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ επηβάιιεηαη λα αλαηξέρνπλ 

ζην πξφγξακκα απηφ αξθεηά ζπρλά. Σν πξφγξακκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε 

ελδηαθεξφκελν κέινο λα γλσξίδεη ηη πξέπεη λα θάλεη θαη ζε πνην αθξηβψο ρξνληθφ δηάζηεκα.  
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3.5.8 Σα εθεδξηθά πξνγξάκκαηα 

Όηαλ ην πεξηβάιινλ ραξαθηεξίδεηαη απφ δπλακηθφηεηα, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε 

εθεδξηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ην πξντφλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο κε 

ζθνπφ λα νδεγήζνπλ ζην ίδην απνηέιεζκα, φπσο απηφ έρεη θαζνξηζηεί απφ ηελ αξρή. Σα 

εθεδξηθά απηά πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ ίδηα γεληθή επηζπκεηή πνξεία, 

φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ πξντφληνο. 

3.5.9 Ζ επαλαπιεξνθόξεζε 

Σα φζα πεξηγξάθνληαη ζην πξφγξακκα απνηεινχλ ζηφρνπο, γηα ηελ επίηεπμε ησλ νπνίσλ 

ππάξρεη δέζκεπζε. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη ρξνληθέο ζηηγκέο θαη ηξφπνη 

ζπιινγήο ζηνηρείσλ, πνπ ζα παξέρνπλ επαλαπιεξνθφξεζε γηα ηελ πνξεία επίηεπμεο ησλ 

επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ. Ζ επαλαπιεξνθφξεζε κπνξεί λα ζπκβάιεη είηε γηα ηε ιήςε 

θάπνησλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, είηε αθφκα θαη ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο αλ 

απηφ θξηζεί απαξαίηεην. 

3.5.10 Ζ πεξίιεςε 

Γηα επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ πνιιά πξντφληα θαη θαηαξηίδνπλ κεκνλσκέλα πξνγξάκκαηα 

κάξθεηηλγθ γηα θάζε έλα απφ απηά, ζα πξέπεη λα ζπληάζζεηαη κηα πεξίιεςε, ε νπνία ζα 

πεξηιακβάλεη ηα βαζηθά ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο κάξθεηηλγθ πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα 

γίλεη εχθνια θαηαλνεηφ ζε φια ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο. 

3.6 Τα ςυνηθιςμϋνα λϊθη ςτη διαδικαςύα προγραμματιςμού 

Πνιιέο θνξέο ηα πξνγξάκκαηα κάξθεηηλγθ απνηπγράλνπλ εμαηηίαο ιαζψλ πνπ εληνπίδνληαη 

ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηα νπνία εκθαλίδνληαη θαη ζην ζρεδηαζκφ κάξθεηηλγθ. Σα πην 

ζπλεζηζκέλα απφ απηά είλαη : 
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1. Ζ δνκή ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ. Παξ΄‟νιν πνπ ε χπαξμε κηαο ηππηθήο δνκήο 

ζρεδηαζκνχ θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα επηβιεζεί έλα είδνο πεηζαξρίαο 

ζηνπο ππεπζχλνπο  ηνπ ζρεδηαζκνχ, γηα ην ιφγν φηη ηα δεδνκέλα πνπ πξέπεη λα 

ζπιιερζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ είλαη ζπγθεθξηκέλα. Ωζηφζν, ε ηππηθή δνκή 

ζρεδηαζκνχ δελ ζα πξέπεη λα είλαη γξαθεηνθξαηηθή. Έλαο εκθαλήο θίλδπλνο είλαη φηη 

ε πηνζέηεζε κηαο ηππηθήο δνκήο κπνξεί λα επηθέξεη ηελ αληηθαηάζηαζε ελφο 

ηκήκαηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

2. Ζ ηαρύηεηα ηεο δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνύ. Ζ δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ 

κπνξεί λα είλαη είηε αξθεηά αξγή, κε απνηέιεζκα ηα ζηειέρε λα ζπκπιεξψλνπλ 

ζπλερψο έγγξαθα, κε απνηέιεζκα λα απνζπψληαη απφ ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο 

θαζήθνληα, είηε αξθεηά γξήγνξε, κε απνηέιεζκα ηα ζηειέρε λα νδεγνχληαη ζε 

ζεκαληηθέο παξαβιέςεηο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη. 

3. Ζ ηαπηόηεηα ηνπ ζηειέρνπο πνπ επηβιέπεη.  ηειέρε πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά 

ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο απαξηίδνπλ ηελ επηηξνπή πνπ επηβιέπεη ηελ επηηπρή 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο κάξθεηηλγθ. πλεπψο, νη επηδησθφκελνη ζηφρνη ζα 

επηηεπρζνχλ κέζσ πνιηηηθψλ πνπ απνιακβάλνπλ ηελ ππνζηήξημε φισλ ησλ ηκεκάησλ 

ηεο επηρείξεζεο.  Έλα ζπρλφ ιάζνο, είλαη ν δηνηθεηήο ηνπ πξντφληνο λα ζεσξεί ην 

πξφγξακκα κάξθεηηλγθ ηνπ πξντφληνο γηα ην νπνίν είλαη ππεχζπλνο σο ηδηνθηεζία ηεο 

δηνίθεζεο. 

4. Σν κέγεζνο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ.  Έλα ηζνξξνπεκέλν κέγεζνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κάξθεηηλγθ είλαη απαξαίηεην , πξνθεηκέλνπ λα είλαη ιεηηνπξγηθφ. χκθσλα κε 

κειέηε, ην κέζν κέγεζνο ελφο πξνγξάκκαηνο γηα βηνκεραληθά πξντφληα είλαη 30 

ζειίδεο, ελψ γηα ηα θαηαλαισηηθά πξντφληα  θαη ηηο ππεξεζίεο είλαη 25 ζειίδεο. 

5. Ο όγθνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη. Σα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα 

απνθεχγνπλ ηφζν ηελ ειιηπή, φζν θαη ηελ ππεξβνιηθή ζπιινγή ζηνηρείσλ. Σν 
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θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη αξθεηά ζπρλά είλαη ν λφκνο ηεο θζίλνπζαο απφδνζεο 

ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, δειαδή νη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαη απφ έλα 

κηθξφ πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ. 

6. Οη ελαιιαθηηθέο ιύζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε. Γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ θξίζεο, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο. Ζ πνζφηεηα φκσο ησλ ελαιιαθηηθψλ δξάζεσλ δελ ζα πξέπεη λα είλαη 

πεξηζζφηεξεο απφ φζεο πξαγκαηηθά ρξεηάδνληαη, κηαο θαη θάηη ηέηνην ζα απμήζεη ην 

θφζηνο θαη ην ρξφλν ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ. 

7. Ζ ζπρλόηεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ. Έλα αξθεηά ζπρλφ πξφβιεκα, είλαη ε 

ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο, θαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην 

ζρεδηαζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο κάξθεηηλγθ.  Μία ζπάληα ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία 

ζρεδηαζκνχ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλαπνηειεζκαηηθή ζπκπεξηθνξά, ελψ κία 

ππεξβνιηθά ζπρλή ζπκκεηνρή κπνξεί λα θάλεη ηελ ίδηα δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ 

πξνβιεκαηηθή. Πιένλ ζεσξείηαη αλαγθαία ε αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κάξθεηηλγθ αξθεηά ζπρλά, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο φπνηεο αιιαγέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη ε επηρείξεζε αληαγσληζηηθή. 
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4 Κεφϊλαιο 4 

4.1 Ο ρόλοσ και η φύςη τησ ϋρευνασ αγορϊσ-μϊρκετινγκ 

Ζ έξεπλα αγνξάο
7
 είλαη επξχηεξε δηνηθεηηθή δξαζηεξηφηεηα απ‟ φηη ζπλήζσο αλαγλσξίδεηαη 

ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ έξεπλα αγνξάο δελ πεξηνξίδεηαη απιά ζην λα ξσηάεη ηνπο 

ηειηθνχο θαηαλαισηέο γηα ην ηη πηζηεχνπλ θαη ζθέθηνληαη ή αηζζάλνληαη γηα δηάθνξα 

πξντφληα ή ππεξεζίεο. Γηα λα γίλνπλ πην αληαγσληζηηθνί, ηα ζηειέρε κάξθεηηλγθ ζηεξίδνληαη 

θαη ζε άιιεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο, φπσο ε παξαηήξεζε (πξνζσπηθή ή κεραληθή), νη 

δνθηκαζηηθέο αγνξέο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ππαξρφλησλ δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ απνθάζεσλ ηνπο. πλεπψο, ε έξεπλα αγνξάο κπνξεί λα πάξεη 

θαη αξθεηέο κνξθέο. Ο βαζηθφο ηεο φκσο ζθνπφο είλαη λα βνεζήζεη ηα ζηειέρε κάξθεηηλγθ 

λα παίξλνπλ ηηο θαιχηεξεο απνθάζεηο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

Ο ξφινο ηεο έξεπλαο αγνξάο ζηε ιήςε απνθάζεσλ είλαη αξθεηά απιφο, κηαο θαη έγθεηηαη 

ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηα ζηειέρε ηνπ κάξθεηηλγθ πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ απνθάζεηο. 

Ζ έξεπλα αγνξάο είλαη ν έλαο απφ ηνπο ηέζζεξηο ηξφπνπο γηα ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ 

θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. Οη ππφινηπεο ηξεηο είλαη ε γλψκε ησλ εηδηθψλ, φπνπ άηνκα πνπ 

δηαζέηνπλ εκπεηξία ζηε ιήςε απνθάζεσλ δίλνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο κε 

απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη δξαζηηθά ν ρξφλνο ζπιινγήο ησλ πιεξνθνξηψλ, ε δηαίζζεζε , 

φπνπ νη πιεξνθνξίεο απηέο ζπρλά δε ζπκβαδίδνπλ κε ηα πξνυπάξρνληα δεδνκέλα θαη άιια 

εκπεηξηθά ζηνηρεία θαη ζηεξίδνληαη ζην έλζηηθην, θαη ε εκπεηξία, φπνπ ε απνθάζεηο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο ζηεξίδνληαη ζην έλζηηθην κηαο θαη δελ ζπκβαδίδνπλ κε εκπεηξηθά 

ζηνηρεία θαη κε πξνυπάξρνληα δεδνκέλα. 

                                                 
7
Ζ έξεπλα αγνξάο είλαη ε «ζπζηεµαηηθή θαη αληηθεηµεληθή ζπιινγή, αλάιπζε θαη ηαθηνπνίεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ µε ζθνπφ λα βνεζήζεη ηελ δηνίθεζε ελφο νξγαληζµνχ θαη έρεη ζρέζε µε ηελ εχξεζε θαη ηελ ιχζε 

πξνβιεµάησλ θαη ηελ δεµηνπξγία πξννπηηθψλ ζην µάξθεηηλγθ ηνπο» 
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Ζ έξεπλα αγνξάο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζρεδηαζκφ, επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη 

έιεγρν. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζρεδηαζκφ, ε έξεπλα αγνξάο απνζθνπεί ζην λα θαζνξίζεη 

πνηεο απφ ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη ειθπζηηθέο θαη κπνξνχλ λα απνδψζνπλ θαη 

πνηεο φρη. ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε έξεπλα αγνξάο ζρεηίδεηαη κε ηηο βξαρπρξφληεο θαη 

ηηο καθξνρξφληεο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ 

κίγκαηνο κάξθεηηλγθ. ηνλ έιεγρν, ε έξεπλα αγνξάο βνεζά ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο λα 

εληνπίζνπλ ηηο αδπλακίεο θαη ηα πξνβιήκαηα θαη λα επηηχρνπλ ηνλ θαιχηεξν έιεγρν ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο. 

πκπεξαζκαηηθά, ε έξεπλα αγνξάο, γίλεηαη κε ζθνπφ λα δνζνχλ απαληήζεηο ζε ζέκαηα φπσο, 

νη πηζαλέο πξνηηκήζεηο ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ, ε χπαξμε αλάγθεο ζηελ αγνξά γηα έλα λέν 

πξντφλ ή ππεξεζία, νη πηζαλφηεξεο νκάδεο πιεζπζκνχ πνπ ζα ην πξνηηκήζνπλ, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ πξντφληνο, φπσο θαη αξθεηά άιια παξεκθεξή ζέκαηα. 

 

4.2 Στόχοι τησ ϋρευνασ αγορϊσ-μϊρκετινγκ 

Ζ έξεπλα αγνξάο-κάξθεηηλγθ είλαη ην ζχλνιν ησλ κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ ζαλ 

ζηφρν : 

 Δληνπηζκφ επθαηξηψλ θαη πξνβιεκάησλ. Ζ έξεπλα κάξθεηηλγθ ζπκβάιεη ζηνλ λα 

εληνπηζηνχλ επθαηξίεο ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζε λα εθκεηαιιεπηεί ε επηρείξεζε φπσο 

λέα πξντφληα, λένπο ρξήζηεο ή επέθηαζε ηεο αγνξάο. Δπίζεο ε έξεπλα κάξθεηηλγθ 

κπνξεί λα εληνπίζεη πξνβιήκαηα ηα νπνία ε επηρείξεζε ζα πξνζπαζήζεη λα εμαιείςεη 

ε λα ηα απνθχγεη φπσο νη αιιαγέο ησλ θαηαλαισηηθψλ ηάζεσλ ή κία έληνλε 

δπζαξέζθεηα ησλ θαηαλαισηψλ. 

 Αλάπηπμε θαη αμηνιφγεζε δπλεηηθψλ ελεξγεηψλ κάξθεηηλγθ. Με ηελ έξεπλα αγνξάο ζα 

κπνξνχζαλ λα αλαπηπρζνχλ λέα ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ φπσο δηαθεκηζηηθέο 
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εθζηξαηείεο , νη νπνίεο ζα πινπνηεζνχλ θαη ζα αμηνινγεζνχλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

απήρεζε πνπ ζα είρε ζηνπο θαηαλαισηέο έλα λέν δηαθεκηζηηθφ ζπνη. 

 Έιεγρνο ηεο απφδνζεο κάξθεηηλγθ. Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα κεηξήζεη ην βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο κηαο νκάδαο ζηφρνπ γηα έλα δηαθεκηζηηθφ ζπνη, ή λα κεηξήζεη ην 

βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηψλ κεηά απφ κηα αιιαγή ζηε ζπζθεπαζία ελφο 

πξντφληνο. 

 Βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ κάξθεηηλγθ. χκθσλα κε ηελ Ακεξηθαληθή Έλσζε 

Μάξθεηηλγθ , ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο κάξθεηηλγθ είλαη επίζεο ε βειηίσζε θαη ε 

επέθηαζε ηεο γλψζεο γηα ηελ επηζηήκε ηνπ κάξθεηηλγθ. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

δεκηνπξγνχληαη ζεσξίεο νη νπνίεο ζπληεινχλ ζηελ εμήγεζε, ηελ πεξηγξαθή αιιά θαη 

ηελ πξφβιεςε, δηαθφξσλ θαηλνκέλσλ ηνπ κάξθεηηλγθ. Οη έξεπλεο απηέο 

δεκνζηεχνληαη ζε δηάθνξα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, φπσο είλαη ην Journal of 

Marketing Research. 

4.3 Η διαδικαςύα μιασ ϋρευνασ αγορϊσ 

πλήζσο ηα πξνβιήκαηα έξεπλαο γηα ηα νπνία ηα ζηειέρε ηνπ κάξθεηηλγθ δεηνχλ 

απαληήζεηο, έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδηαηηεξφηεηεο θαη απαηηνχλ εηδηθνχο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο. 

Ωζηφζν, ππάξρεη κία ζεηξά βεκάησλ ή ζηαδίσλ ηα νπνία αθνινπζνχληαη γηα ηε δηεμαγσγή 

κηαο έξεπλαο αγνξάο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα ζηάδηα απηά δηελεξγνχληαη ηαπηφρξνλα θαη 

αιιεινεπεξεάδνληαη, δειαδή ζηε δηαδηθαζία απηή νη πξψηεο απνθάζεηο ζα επεξεάζνπλ ηηο 

ηειεπηαίεο απνθάζεηο ελψ φιεο νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη ηαπηφρξνλα. Σέινο, αμίδεη λα 

αλαθέξνπκε πσο  ππάξρεη ζπλερήο επαλαζεψξεζε ησλ αξρηθψλ απνθάζεσλ ππφ ην θσο 

κεηαγελέζηεξσλ απνθάζεσλ. 

Με βάζε ινηπφλ ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν ε δηαδηθαζία έξεπλαο κάξθεηηλγθ έρεη ηα 

αθφινπζα έμη ζηάδηα : 
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ρήκα 4.1 Σα ζηάδηα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο αγνξάο 

ηάδην 1
ν
 : Οξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο (Problem definition). 

Ο θαζνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ην πξψην ζηάδην ζηε δηαδηθαζία έξεπλαο 

αγνξάο/κάξθεηηλγθ. Αλ θαη θαηλνκεληθά είλαη εχθνιν, ζηελ πξάμε είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν 

θαη γη‟ απηφ ρξεηάδεηαη αξθεηή πξνζνρή θαη ρξφλνο. Απφ ην πφζν επηηπρήο είλαη ν 

θαζνξηζκφο ζα εμαξηεζεί θαη ε επηηπρία ησλ επφκελσλ ζηαδίσλ. Σν πην ζχλεζεο ζθάικα 

είλαη ε ηαχηηζε ησλ ζπκπησκάησλ ελφο πξνβιήκαηνο κε ην ίδην ην πξφβιεκα. Μεηά ηνλ 

νξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο, ν ζρεδηαζηήο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε ηεο έξεπλαο. 

ηάδην 2
ν
 : Αλάπηπμε κηαο πξνζέγγηζεο γηα ην πξόβιεκα (Development of an approach 

to the problem). 

Καηά ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζέγγηζεο, εληνπίδνληαη νη κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ην 

ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηψκελσλ. 
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Βαζηθφ ζεκείν απηνχ ηνπ ζηαδίνπ είλαη ε επηινγή, ε πξνζαξκνγή θαη ε αλάπηπμε ελφο 

ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ (conceptual framework). 

ηάδην 3
ν
 : Αλάπηπμε ηνπ ζρεδίνπ έξεπλαο(Research design developed). 

Σν ζρέδην έξεπλαο απνηειεί ην πιαίζην εξγαζίαο ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζπιινγή 

θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο. Σν θαηάιιειν ζρέδην έξεπλαο ζα εμαζθαιίζεη φηη ε 

έξεπλα ζα αληαπνθξίλεηαη ζηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαζψο επίζεο ζα γίλεηαη ρξήζε 

κεζφδσλ θαη ηερληθψλ κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Ζ έξεπλα αγνξάο κπνξεί λα πάξεη 

ηξεηο κνξθέο. Μπνξεί λα είλαη δηεξεπλεηηθή (exploratory research), δειαδή λα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ζηφρν ηε ζπγθέληξσζε πξνθαηαξθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα δηαθσηίζνπλ 

ηελ πξαγκαηηθή θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζα πξνηείλνπλ πηζαλέο ιχζεηο ή λέεο ηδέεο. 

Δπίζεο ε έξεπλα αγνξάο κπνξεί λα είλαη πεξηγξαθηθή (descriptive research), δειαδή λα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ζηφρν λα πεξηγξάςεη νξηζκέλα κεγέζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή έξεπλαο αγνξάο επηηπγράλνληαη: ε ζθηαγξάθεζε ηνπ πξνθίι 

ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ ηεο αγνξάο, ην πνζνζηφ ή ε αλαινγία ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζα 

ζπκπεξηθεξζεί κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, ε δηαπίζησζε ηεο ζηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ 

απέλαληη ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, ε δεκηνπξγία πξνβιέςεσλ. Οη ηερληθέο ζηηο νπνίεο 

βαζίδεηαη είλαη ηα πξσηνγελή ζηνηρεία έξεπλαο θαη θαηά ζπλέπεηα απαηηείηαη κεγάιε 

αθξίβεηα ζηνπο ραξαθηεξηζκνχο πνηνο, ηη, πφηε, γηαηί θαη πσο, δηαθνξεηηθά ππάξρεη ν 

θίλδπλνο νη ζπγθεληξσκέλεο πιεξνθνξίεο λα απνδεηρζνχλ ειάρηζηα ρξήζηκεο κε ζπλέπεηα ηε 

απψιεηα ρξφλνπ θαη ρξεκάησλ. Σέινο κπνξεί λα είλαη αηηηνινγηθή (causal research), δειαδή 

λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ζηφρν λα δνθηκάζεη κηα ζρέζε αηηίαο – αηηηαηνχ. ηελ πεξίπησζε 

απηή θαζνξίδεηαη κηα ζρέζε κεηαμχ δπν κεηαβιεηψλ θαη θαινχκαζηε λα εληνπίζνπκε ηηο 

επηξξνέο ηεο κηαο πάλσ ζηελ άιιε. Μηα ηέηνηα ζρέζε ζα κπνξνχζε λα ήηαλ ε κεηαβνιή ζε 

έλα κεξίδην αγνξάο κεηά ηε κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηνπ πξντφληνο. Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε πσο 

δελ είλαη απαξαίηεην θαζεκία απφ ηηο παξαπάλσ κνξθέο έξεπλαο λα ρξεζηκνπνηείηαη 
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μερσξηζηά. Αληίζεηα ν ζπλδπαζκφο δπν ή πεξηζζνηέξσλ απφ απηέο κπνξεί λα θαλεί 

απνδνηηθφηεξνο. 

ηάδην 4
ν
 : πιινγή ησλ ζηνηρείσλ(Fieldwork or data collection). 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπιινγήο ησλ πιεξνθνξηψλ ζε κία έξεπλα κάξθεηηλγθ είλαη ην ζηάδην κε 

ην κεγαιχηεξν θφζηνο θαη κε ηηο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο ζθάικαηνο. Ζ πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο γίλεηαη κε ηελ δεπηεξνγελή θαη ηελ πξσηνγελή έξεπλα. Πιένλ, ππάξρεη 

ζαθήο βειηίσζε ησλ κεζφδσλ ζπιινγήο ζηνηρείσλ εμαηηίαο  ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ θαη 

ηελ εμέιημεο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ θαζψο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. 

ηάδην 5
ν
 : Πξνεηνηκαζία θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ (Data preparation and analysis). 

ην ζηάδην ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπιιερζεί, παξνπζηάδνληαη θαηά ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη 

ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ή ηελ παξνπζίαζε ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Ζ 

αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ απαηηεί ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ (coding), ηελ επεμεξγαζία 

ησλ ζηνηρείσλ (editing) θαη ηελ πηλαθνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ (tabulation) κέζσ ηεο ρξήζεο 

ησλ θαηάιιεισλ ζηαηηζηηθψλ κνληέισλ θαη κεζφδσλ. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηελ αλάιπζε ηφζν πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ, φζν θαη πνηνηηθψλ. 

ηάδην 6
ν
 : Πξνεηνηκαζία ηεο αλαθνξάο θαη παξνπζίαζε (Report preparation and 

presentation). 

ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο έξεπλαο κάξθεηηλγθ γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ ηεο 

έξεπλαο ζηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο κέζσ γξαπηήο αλαθνξάο ( research report), ε νπνία 

πεξηγξάθεη ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. Δπηπξφζζεηα, γίλεηαη κία 

πξνθνξηθή παξνπζίαζε ζην πειάηε πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηνχλ ηπρφλ απνξίεο ή λα 

δνζνχλ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο. 
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4.4 Μϋθοδοι τησ ϋρευνασ αγορϊσ 

Ζ πην δηαδεδνκέλνο ηξφπνο γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζπκπεξηθνξά, ηε ζηάζε, ηε γλψκε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαλαισηψλ είλαη λα 

εξσηεζνχλ κε άκεζν ηξφπν. Απηφ φκσο δελ είλαη πάληνηε εθηθηφ, αιιά νχηε θαη επηζπκεηφ 

απφ ηνπο θαηαλαισηέο, ελψ ηαπηφρξνλα κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα δαπαλεξφ ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ν εξεπλεηήο κπνξεί λα θαηαθχγεη ζηε ρξήζε νξηζκέλσλ ηερληθψλ θαη 

κεζφδσλ πνπ αλαθέξνληαη σο πνηνηηθή έξεπλα (qualitative research). 

4.4.1 ε βάζνο ζπλέληεπμε (Depth Interviews) 

χκθσλα κε απηή ηε κέζνδν, ν εξεπλεηήο πξαγκαηνπνηεί κία πξφζσπν-κε-πξφζσπν 

ζπλέληεπμε, δηάξθεηαο 30-45 ιεπηά, κε ηνλ εξσηψκελν. Ο εξεπλεηήο έρεη ηελ ειεπζεξία λα 

δεκηνπξγήζεη εξσηήζεηο θαη λα δεηάεη δηεπθξηλήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμεη φζν ην 

δπλαηφλ θαιχηεξεο πιεξνθνξίεο.  ηα πιαίζηα ηεο κεζνδνινγίαο απηήο, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηξεηο ηερληθέο εξσηήζεσλ. Οη θιηκαθσηέο εξσηήζεηο (laddering) φπνπ ν 

εξεπλεηήο δεηάεη απφ ηνλ εξσηψκελν λα θαζνξίζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα ηα νπνία 

δηαθνξνπνηνχλ ηηο κάξθεο πξντφλησλ, νη θξπθνγελείο εξσηήζεηο (hidden-issue questioning) 

φπνπ ν εξεπλεηήο εζηηάδεη ηε πξνζνρή ηνπ ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ εξσηψκελνπ κε εξσηήζεηο 

γηα ζέκαηα πνπ ζεσξνχληαη πξνζσπηθά επαίζζεηα, θαη ηέινο κε ηελ ηερληθή ησλ ζπκβνιηθψλ 

εξσηήζεσλ (symbolic questioning) φπνπ νη εξσηψκελνη θαινχληαη λα πεξηγξάςνπλ ηα 

αληίζεηα ελφο πξντφληνο / δξαζηεξηφηεηαο ή ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ / δξαζηεξηφηεηαο. 

Σν θπξηφηεξν πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη γηα ηε 

ζπιινγή πιεξνθνξηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ αλεμάξηεην πινχην, πνιιέο ιεπηνκέξεηεο, 

θαζψο θαη κε απνθάιπςε νπζησδψλ δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ είλαη αδχλαηνλ λα 

ζπγθεληξσζνχλ κε δηαθνξεηηθή ηερληθή. 
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4.4.2 Οκάδεο εζηίαζεο (Focus Groups ) 

ηε κέζνδν απηή, έλαο κηθξφο αξηζκφο αηφκσλ (ζπλήζσο 8-12 άηνκα), ζπγθεληξψλνληαη ζε 

θάπνην ρψξν γηα λα ζπδεηεζεί έλα ζέκα ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ ρνξεγφ ηεο νκάδαο εζηίαζεο. 

Ζ ζχλζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αληαλαθιά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο – ζηφρν γηα ηελ νπνία ελδηαθέξεηαη ν εξεπλεηήο. Ζ ζπδήηεζε 

δηεπζχλεηαη απφ έλαλ ζπληνληζηή (moderator) θαη ν θάζε ζπκκεηέρσλ εθηίζεηαη ζηηο ηδέεο 

άιισλ ελψ ηαπηφρξνλα θαηαζέηεη θαη ηηο δηθέο ηνπ.  

Οη νκάδεο εζηίαζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα γέλλεζε λέσλ δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ ζηε δηαθήκηζε 

πξντφλησλ, ζηελ απνθάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ θαη ζηάζεσλ θαηαλαισηψλ, αιιά θαη γηα ηνλ 

έιεγρν ηδεψλ ( concepts) γηα λέα πξντφληα. 

4.4.3 Πξνβνιηθέο Σερληθέο (Projective Techniques) 

Δίλαη ηερληθέο ζρεδηαζκέλεο λα εληνπίδνπλ θίλεηξα ησλ θαηαλαισηψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπο, παξά ηηο ππνζπλείδεηεο εμεγήζεηο πνπ απηνί κπνξεί λα δψζνπλ ή ηηο 

πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινπλ πξνθεηκέλνπ λα ηηο ζπγθαιχςνπλ. Οη ηερληθέο απηέο 

απνηεινχληαη απφ αξθεηά ζπγθεθαιπκκέλα θαη αφξηζηα εξεζίζκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα 

θσηνγξαθίεο ρσξίο ιεδάληα, αηειείο πξνηάζεηο, εμηζηφξεζε ηζηνξηψλ (storytelling), ηεζη 

ζχλδεζεο ιέμεσλ θαη ραξαθηεξηζκνχο άιισλ πξνζψπσλ. Με ηελ ηερληθή απηή, νη 

θαηαλαισηέο πξνβάιινπλ ηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα αθφκα θαη αλ ηηο 

απνδίδνπλ ζε θάηη ή θάπνηνλ άιινλ κε απνηέιεζκα λα απνθαιχπηνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο, 

θφβνπο, θίλεηξα θαη επηζπκίεο. Όζν πην αθεξεκέλν είλαη ην αληηθείκελν πνπ ζα πξέπεη λα 

πεξηγξάςεη ν εξσηψκελνο, ηφζν πην αλαγθαζκέλνο ζα είλαη λα ΄΄μεδηπιψζεη΄΄ ηνλ εζσηεξηθφ 

ηνπ θφζκν ψζηε λα θάλεη ηελ πεξηγξαθή. 
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4.4.4 Δπηζθνπήζεηο (Surveys) 

ηελ ηερληθή απηή δεηείηαη απφ έλαλ κεγάιν αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ λα απαληήζνπλ ζε 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο αγνξαζηηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη πνπ 

κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη επηζθνπήζεηο, φπσο πξνζσπηθά, ηαρπδξνκηθά, 

ηειεθσληθά, ή θαη on-line. Οη επηζθνπήζεηο, ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία ζπιινγήο ζηνηρείσλ ζε 

γξαπηή κνξθή (εξσηεκαηνιφγην) φπνπ νη θαηαλαισηέο-ζπκκεηέρνληεο απαληνχλ ζε έλα 

πξνθαζνξηζκέλν ζχλνιν εξσηήζεσλ. Ο φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνη δίλνληαη απφ ηηο 

επηζθνπήζεηο είλαη ηεξάζηηνο, ελψ πιενλέθηεκα ηεο ηερληθήο απηήο είλαη ε δπλαηφηεηα λα 

επηδέρνληαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε. 

4.4.5 Παξαηήξεζε (Observation) 

Ζ θηινζνθία ηεο παξαηήξεζεο( κεραληθή ή κε) σο κεζφδνπ ζπιινγήο ζηνηρείσλ ζηεξίδεηαη 

ζηελ παξαδνρή φηη ν θαιχηεξνο ηξφπνο απφθηεζεο κηαο ζε βάζνο θαηαλφεζεο ησλ ζρέζεσλ 

αλάκεζα ζε θαηαλαισηέο θαη πξντφληα είλαη ε άκεζε παξαηήξεζε ησλ θαηαλαισηψλ θαηά 

ηε δηαδηθαζία αγνξάο θαη ρξήζεο πξντφλησλ. 

Τπάξρνπλ ηξεηο ιφγνη πνπ θάλνπλ ηελ παξαηήξεζε ηελ επηζπκεηή κέζνδν ζπιινγήο 

ζηνηρείσλ. Έλαο ιφγνο είλαη ε αδπλακία πνιιέο θνξέο ησλ θαηαλαισηψλ λα ζπκεζνχλ 

ζπκπεξηθνξέο ή ιφγνπο ζπκπεξηθνξψλ. Έλαο δεχηεξνο ιφγνο είλαη ε άξλεζε ησλ 

θαηαλαισηψλ λα δψζνπλ απαληήζεηο γηα ζέκαηα θαηαλάισζεο ¨αξλεηηθψλ¨ πξντφλησλ φπσο 

ην ηζηγάξν, ή ε ηάζε πνπ έρνπλ νη θαηαλαισηέο λα απνθξχπηνπλ ην ζπλνιηθφ φγθν 

θαηαλάισζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ. Σέινο, έλαο εμίζνπ ζεκαληηθφο ιφγνο είλαη ε 

αδπλακία ησλ θαηαλαισηψλ λα γλσξίδνπλ ηνπο ιφγνπο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, φπσο επίζεο 

ε αδπλακία ηνπο λα ηελ εθθξάζνπλ. 
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Ζ παξαηήξεζε κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο εμήο ηέζζεξηο ηξφπνπο: 

 Άλζξσπνη παξαθνινπζνχλ αλζξψπνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη παξαηεξεηέο νη 

νπνίνη παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία ησλ αγνξαζηψλ κέζα ζε έλα θαηάζηεκα 

 Άλζξσπνη παξαθνινπζνχλ θπζηθά θαηλφκελα, φπσο γηα παξάδεηγκα νη παξαηεξεηέο 

νη νπνίνη κεηξνχλ ηελ θίλεζε απηνθηλήησλ ζε έλα δξφκν. 

 Μεραλέο παξαθνινπζνχλ αλζξψπνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα κία θάκεξα εληφο ελφο 

θαηαζηήκαηνο ε νπνία θαηαγξάθεη ηηο θηλήζεηο θαη ηηο εθθξάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. 

 Μεραλέο παξαθνινπζνχλ θπζηθά θαηλφκελα, φπσο γηα παξάδεηγκα κία θάκεξα έμσ 

απφ έλα θαηάζηεκα ε νπνία θαηαγξάθεη πφζα άηνκα βιέπνπλ ηελ βηηξίλα. 

 

4.4.6 Πεηξάκαηα (Experiments) 

Ζ πξαγκαηνπνίεζε πεηξακάησλ ζην κάξθεηηλγθ έρεη σο ζηφρν λα πξνζδηνξίζεη ηηο ζρέζεηο 

αηηίαο – αηηηαηνχ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν κεηαβιεηέο πνπ ειέγρνληαη 

απφ ην κάξθεηηλγθ, επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή. ε έλα ειεγρφκελν 

πείξακα, κία κεηαβιεηή (αλεμάξηεηε) ειέγρεηαη θάζε θνξά, ελψ ηα ππφινηπα ζηνηρεία 

παξακέλνπλ ζηαζεξά. Με απηφ ηνλ ηξφπν, νπνηαδήπνηε κεηαβιεηή (εμαξηεκέλε) 

παξνπζηάζεη κεηαβνιή ζην απνηέιεζκα, ζα νθείιεηαη ζηελ αιιαγή ηνπ επηπέδνπ ηεο ππφ 

κειέηεο κεηαβιεηήο θαη ζε θαλέλαλ άιινλ εμσγελή παξάγνληα. 

Τπάξρνπλ δχν είδε πεηξακάησλ, ηα εξγαζηεξηαθά πεηξάκαηα (laboratory experiments) ηα 

νπνία πξνζνκνηψλνπλ ηελ αγνξαζηηθή εκπεηξία ηνπ πεδίνπ κέζα ζε έλα εξγαζηήξην 

(νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κία αίζνπζα κε θαηάιιειν εμνπιηζκφ)θαη ηα πεηξάκαηα πεδίνπ 

(field experiments), φπνπ νη εξεπλεηέο ελδηαθέξνληαη λα κεηξήζνπλ ην πσο νη θαηαλαισηέο 

θαη ην εκπφξην αληηδξνχλ ζηελ πξάμε, φηαλ ην πξντφλ κε ην πξφγξακκα (κίγκα) κάξθεηηλγθ 

πνπ ην ππνζηεξίδεη, εηζαρζεί ζηελ αγνξά. 
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5 Κεφϊλαιο 5 

5.1 Η ϋννοια του μύγματοσ επικοινωνύασ 

Ζ επηθνηλσλία (Communication) ζεσξείηαη κηα αλαγθαηφηεηα γηα ηελ επηρείξεζε, κηαο θαη 

θάλεη γλσζηά ζην επξχ θνηλφ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ πξντφλησλ. Σαπηφρξνλα, ζπκβάιεη 

απνηειεζκαηηθά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ κάξθεηηλγθ κε ηε πξαγκαηνπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ απνηειεζκάησλ, κηα πνπ ε βαζηθή ηεο ιεηηνπξγία παξακέλεη ε 

γλσζηνπνίεζε ηεο χπαξμεο θαη ησλ σθέιηκσλ ζπκβνιηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πξντφληνο 

ζηνλ πηζαλφ πειάηε. 

Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κάξθεηηλγθ επελδχεηαη γηα ηελ επηθνηλσλία, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ ελίζρπζε κηαο νξηζκέλεο, ππνθεηκεληθήο εηθφλαο 

ελφο πξντφληνο ζην κπαιφ ησλ πηζαλψλ θαηαλαισηψλ. Ο ζπρλφηεξνο ηξφπνο είλαη ε 

δηαθήκηζε θαη ηα Μ.Μ.Δ , ελψ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο 

θαη άιιεο κνξθέο πξνψζεζεο. 

Ζ επηρεηξεζηαθή επηθνηλσλία ζπλνιηθά απνηειείηαη απφ πέληε βαζηθά ζηνηρεία, φπσο 

θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.1 θαη ηα νπνία απνηεινχλ ην κίγκα επηθνηλσλίαο (πξνβνιήο). Σν θάζε 

έλα απφ απηά έξρεηαη λα εληζρχζεη ηα ππφινηπα θαζψο επίζεο λα ππνζηεξίμεη ηε γεληθφηεξε 

εηθφλα ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη ην χςνο ηεο 

δαπάλεο πνπ ζα δηαζέζεη ζην κάξθεηηλγθ, θαζψο επίζεο θαη ην πψο νη πφξνη απηνί ζα 

επηκεξηζηνχλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ελαιιαθηηθψλ επηθνηλσληαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηα ην 

ιφγν απηφ, είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

κνξθψλ πξνψζεζεο . 
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ρήκα 5.1 Μίγκα επηθνηλσλίαο - Πξνώζεζεο 

 

5.1.1 Γηαθήκηζε (Advertising) 

Ζ δηαθήκηζε είλαη ε πιεξσκέλε θαη απξφζσπε
8
 παξνπζίαζε ηδεψλ, πξντφλησλ ή παξαγσγψλ 

απφ κία κνλάδα πνπ αλαγλσξίδεηαη εχθνια. Ζ δηαθήκηζε ρξεζηκνπνηεί καδηθά κέζα 

επηθνηλσλίαο (φπσο ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, εθεκεξίδεο θιπ.) πνπ απεπζχλνληαη ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν θνηλφ-ζηφρν, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηφζν ηνπο ησξηλνχο φζν θαη ηνπο 

δπλεηηθνχο αγνξαζηέο. Γηα ην ιφγν απηφ ε δηαθήκηζε νθείιεη λα εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηεο 

ζε άηνκα πνπ έρνπλ θάπνην ελδηαθέξνλ γηα ηελ επηρείξεζε. 

5.1.2 Πξνζσπηθή Πώιεζε (Personal Selling) 

Ζ πξνζσπηθή πψιεζε είλαη ε πξνθνξηθή θαη άκεζε επηθνηλσλία κε έλαλ ε πεξηζζφηεξνπο 

πηζαλνχο αγνξαζηέο κε ζθνπφ ηε δηελέξγεηα πψιεζεο. ηελ πξνζσπηθή πψιεζε, εθηφο απφ 

                                                 
8
Απξφζσπε νλνκάδεηαη ε επηθνηλσλία πνπ δελ απεπζχλεηαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξνπο ζπγθεθξηκέλνπο θαη  

γλσζηνχο εθ ησλ πξνηέξσλ δέθηεο κελπκάησλ. 
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ηελ πξνθνξηθή κεηάδνζε κελπκάησλ, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη εθθξάζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ, νη θηλήζεηο ζψκαηνο, ν ηφλνο ηεο θσλήο, ν ηξφπνο ληπζίκαηνο θ.ά. 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζσπηθψλ πσιήζεσλ είλαη δχν. Οη πσιεηέο ζηεξίδνπλ ζε 

θάπνην βαζκφ πεηζηηθφηεηαο γηα λα επηβάιινπλ ηελ ζέιεζή ηνπο θαη δεχηεξνλ νη πσιεηέο 

εκπλένπλ θάπνην βαζκφ δπζπηζηίαο θαη κεξηθέο θνξέο δεκηνπξγνχλ ηελ εηθφλα ηεο κε 

ηηκηφηεηαο. 

Οη πξνζσπηθέο πσιήζεηο απνηεινχλ ην πην απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν ζε νξηζκέλα ζηάδηα 

ηεο αγνξαζηηθήο δηαδηθαζίαο φπσο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξνηίκεζεο ησλ θαηαλαισηψλ,  ή 

ηεο ηειηθήο απφθαζεο. Ζ πξνζσπηθή πψιεζε απνηειεί κηα δσληαλή, άκεζε θαη ακνηβαία 

ζρέζε αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ πξνζψπσλ ελψ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε 

θάζε είδνπο ζρέζεο, απφ απιή γλσξηκία κέρξη βαζηά πξνζσπηθή θηιία. 

5.1.3 Πξνώζεζε Πσιήζεσλ (Sales Promotion) 

Ζ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη 

ζηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ θαη φιεο ηηο κνξθέο πξνψζεζεο πνπ 

βαζίδνληαη ζε νηθνλνκηθά θίλεηξα θαη απνβιέπνπλ ζηελ πξνβνιή ηνπ πξντφληνο ζηηο 

δηάθνξεο νκάδεο θνηλνχ (θαηαλαισηέο, εκπφξνπο, επηρείξεζε, νκάδεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

αγνξά). Τπάξρνπλ πνιιέο κνξθέο πξνψζεζεο πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο ηειηθνχο 

θαηαλαισηέο, ηα ζεκαληηθφηεξα απφ ηα νπνία είλαη : 

 Γσξεάλ πξφζζεηα πξντφληα (ζπλδπαζκέλε πξνψζεζε) 

 Μεησκέλεο ηηκέο ή Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο 

 Κνηλέο πξνζθνξέο κεηαμχ ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ πνπ αλήθνπλ ζε κηα εηαηξεία, ή 

κε κάξθεο άιιεο εηαηξείαο 

 Γσξεάλ δείγκαηα 

 Κνππφληα 

 Γηαγσληζκνί θαη θιεξψζεηο 
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5.1.4 Γεκόζηεο ρέζεηο (Public Relations) 

Οη δεκφζηεο ζρέζεηο έρνπλ νξηζηεί σο νη ζρέζεηο κε ην θνηλφ κέζν δεκνζηφηεηαο. Δίλαη νη 

ιεηηνπξγίεο ελφο νξγαληζκνχ ή επηρείξεζεο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ πιεξνθφξεζε ηνπ 

θνηλνχ ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο θαη ζηε δεκηνπξγία κηαο επηζπκεηήο εηθφλαο γηα 

ηελ επηρείξεζε-νξγαληζκφ. 

Με ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο κηα επηρείξεζε επηδηψθεη ηελ επίδξαζε ζηα αηζζήκαηα, ηηο ζηάζεηο, 

ηηο γλψκεο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο πνπ έρνπλ δηάθνξεο νκάδεο ή δέθηεο ζηφρνη, 

φπσο πειάηεο, κέηνρνη, ππάιιεινη, δπλεηηθνί πειάηεο, ηνπηθνί παξάγνληεο, κέιε ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θ.α.  ζρεηηθά κε ηελ επηρείξεζε, ηα πξντφληα ηεο, ην ξφιν ηεο, ηηο 

πξννπηηθέο ηεο θ.ιπ.. Σν κίγκα πξνβνιήο πεξηιακβάλεη ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηε 

δεκνζηφηεηα θαη ηε ρνξεγία. 

Ζ δεκνζηφηεηα (Publicity) είλαη ε κε πιεξσκέλε θαη απξφζσπε παξνπζίαζε ηεο 

επηρείξεζεο ή ελφο πξντφληνο απφ ηα ΜΜΔ θαη αλαιπηηθφηεξα ε δεκνζίεπζε άξζξσλ, 

εηδήζεσλ, ζρφιησλ , ζπλεληεχμεσλ ηχπνπ, θσηνγξαθηψλ, αλαθνηλψζεσλ, πξνηάζεσλ αγνξάο 

θ.α. ζρεηηθψλ κε κία επηρείξεζε, ηα πξντφληα ηεο ή έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, ηα ζρέδηα ηεο, 

ηηο επελδχζεηο ηεο, ηα επηηεχγκαηά ηεο θιπ. 

Ζ ρνξεγία (Sponsorship) απνηειεί έλα ηζρπξφ επηθνηλσληαθφ εξγαιείν, πνπ αμηνπνηνχλ θαη 

εθαξκφδνπλ ηα πξνγξάκκαηα δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Δηδηθφηεξα, ε ρνξεγία µπνξεί λα πεηχρεη 

ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ηελ εηθφλα ηεο εηαηξείαο µε ρακειφηεξν θφζηνο απφ φηη ε δηαθήκηζε. 

Κπξίαξρν φθεινο ηεο ρνξεγίαο είλαη ε θνηλσληθή θαηαμίσζε πνπ πξνζθέξεη ζην ρνξεγφ ην 

ρηίζηκν ηε εηθφλαο ηνπ θαη ε δεκηνπξγία ζεηηθψλ εληππψζεσλ. Ζ ηαχηηζε ηνπ ρνξεγνχ µε ην 

γεγνλφο ζηα µάηηα ηνπ θνηλνχ θαη ε αλάπηπμε θαη ε θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ, µπνξεί λα 

επηθέξεη πνιιαπιέο επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ζην κέιινλ. 



Page | 96  

 

5.1.5 Άκεζν Μάξθεηηλγθ (Direct Marketing) 

Σν άκεζν κάξθεηηλγθ ζεσξείηαη ην θαηαιιειφηεξν εξγαιείν γηα κάξθεηηλγθ πςειήο 

ζηφρεπζεο θαη γηα ηελ δεκηνπξγία δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο. Απηφ ζπκβαίλεη 

γηαηί φπνηα κνξθή άκεζνπ κάξθεηηλγθ θαη λα επηιέμνπκε (φπσο γηα παξάδεηγκα άκεζε 

ηαρπδξνκηθή απνζηνιή, ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ, ηειεκάξθεηηλγθ θ.α.), παξνπζηάδνληαη 

ηέζζεξα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Σν κήλπκα ηνπ άκεζνπ κάξθεηηλγθ είλαη ζηηγκηαίν γηαηί δηακνξθψλεηαη ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 Σν κήλπκα ηνπ άκεζνπ κάξθεηηλγθ απεπζχλεηαη αηνκηθά θαη φρη δεκφζηα. 

 Σν κήλπκα ηνπ άκεζνπ κάξθεηηλγθ κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ 

αληαπφθξηζε ηνπ πηζαλνχ πειάηε ( δηαδξαζηηθφ κήλπκα). 

 Σν κήλπκα ηνπ άκεζνπ κάξθεηηλγθ είλαη πξνζαξκφζηκν ψζηε λα έρεη απήρεζε ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο. 

Σν άκεζν κάξθεηηλγθ είλαη φιεο εθείλεο νη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο θέξλνπλ απ' επζείαο ζε 

επαθή ηνλ πσιεηή κε ηνλ πηζαλφ πειάηε. πλήζσο ηα εκπνξεχκαηα παξαγγέιλνληαη 

απξφζσπα θαη απνζηέιινληαη ζηνλ αγνξαζηή κέζσ ηνπ ηαρπδξνκείνπ θαη ε πιεξσκή γίλεηε 

κε αληηθαηαβνιή. Σν άκεζν κάξθεηηλγθ έρεη ζρέζε κε ηελ ζπιινγή φισλ ησλ ζρεηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ηελ απνζήθεπζή ηνπο ζε εηδηθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ έρεη αλαπηπρζεί ψζηε λα 

επεμεξγάδνληαη θαη λα αλαιχνληαη απηά ηα ζηνηρεία.  

 

5.2 Προγραμματιςμόσ τησ εκςτρατεύασ επικοινωνύασ για το νϋο προώόν 

Οη ζηφρνη κηαο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο ελφο λένπ πξντφληνο κπνξεί λα είλαη πνιινί. Ο 

βαζηθφο φκσο ζηφρνο ζα πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε έλα πξφβιεκα κάξθεηηλγθ ή κε κία 

επθαηξία πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ έξεπλα αγνξάο.  
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Δπίζεο, νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε πξνψζεζε λέσλ πξντφλησλ απμάλεη ζε ζεκαζία είλαη 

αξθεηνί, νη ζεκαληηθφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη: 

 Ζ έληνλε αληηπαξάζεζε γηα ηελ θαηάθηεζε κεξηδίσλ αγνξάο, θαηά ηελ νπνία ηα 

πξντφληα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα θιάδν, έρνπλ σο ζηφρν λα απνζπάζνπλ 

πσιήζεηο απφ ηα άιια αληαγσληζηηθά πξντφληα. 

  Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο ηεξαξρίαο ηνπ λένπ πξντφληνο, θαηά ηελ νπνία ηα πξντφληα 

πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ ηξίηε ζέζε ζε κία αγνξά θαη βξίζθνληαη παγηδεπκέλα 

ζην κέζν επίπεδν, είλαη πηζαλφλ λα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα απφδνζεο, κηαο θαη 

δελ κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ ην θπξίαξρν πξντφλ νχηε ζηε δηαθήκηζε, αιιά νχηε 

θαη ζηελ ηηκή. 

 Πξντφληα ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ηα νπνία εηζάγνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο κε ηελ δηθή 

ηνπο επσλπκία, θαη γηα ην ιφγν απηφ απαηηείηαη ε ελίζρπζε ηεο εηθφλαο ηνπο. 

 Σα ΜΜΔ, ε πνιππινθφηεηα ησλ νπνίσλ θάλεη ηελ επηθνηλσλία λα ρξεζηκνπνηείηαη 

πεξηζζφηεξν γηα λα ππεξαζπίζεη ηε ζέζε ησλ πξντφλησλ παξά γηα λα «ρηππήζεη» ηνλ 

αληαγσληζκφ. 

Αλεμαξηήηνπ ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζηφρνπ, ε εθζηξαηεία επηθνηλσλίαο ζα πξέπεη λα ιάβεη 

ππφςε ηνπο παξαθάησ ηξεηο παξάγνληεο θαηά ηε δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ. 

1. Ο ηύπνο ηνπ πξντόληνο. Σν αλ έλα πξντφλ ζεσξείηαη λέν ή είλαη θαζηεξσκέλν, 

είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ ζα έρεη επίδξαζε ζηελ δηαδηθαζία πξνψζεζεο αιιά 

θαη ζηνλ ηξφπν ηεο πξνψζεζεο. εκαληηθφο παξάγνληαο επίζεο, ζεσξείηαη ε 

ζπρλφηεηα θαη ε έθηαζε ρξήζεο ηνπ πξντφληνο. Γηα παξάδεηγκα έλα πξντφλ πνπ 

αγνξάδεηαη ζπρλά απφ ηνπο θαηαλαισηέο, ρξεηάδεηαη κηα ζπλερή επηθνηλσληαθή 

ππνζηήξημε. 
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ηελ πεξίπησζε πνπ ην πξντφλ αλήθεη ζε κία γξακκή πξντφλησλ, ζεκαληηθή είλαη ε 

απφθαζε ηνπ θαηά πφζν ζα παξνπζηάδεηαη νιφθιεξε ε γξακκή ή κφλν ην ζπγθεθξηκέλν 

πξντφλ ζην επηθνηλσληαθφ κήλπκα. 

Ζ ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο ζην ζεκείν πψιεζεο, ζα πξέπεη λα ππελζπκίδεη ζηνλ αγνξαζηή 

ηηο δηάθνξεο επηθνηλσληαθέο ππνζρέζεηο θαη γηα ην ιφγν απηφ ε ζπζθεπαζία ζεσξείηαη ην 

θέληξν ηνπ κελχκαηνο πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο. 

2. Σν θνηλό – ηόρνο. Τπάξρνπλ δηάθνξεο κεηαβιεηέο νη νπνίεο καδί κε ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ην θνηλφ 

γηα ηα θαηαλαισηηθά αγαζά κε ηε κέζνδν ηεο ηαμηλφκεζεο ζε πίλαθεο δχν 

εηζφδσλ, κε παξάγνληεο φπσο ην θχιν, ηελ νκάδα ειηθίαο, ηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε, ηελ θνηλσληθή ηάμε, ηε ηνπνζεζία, ηα επίπεδα εηζνδήκαηνο, ην 

ζηάδην ζηνλ θχθιν δσήο θιπ. 

Οη παξαπάλσ παξάγνληεο ζπλδπάδνληαη κε ηηο κεηαβιεηέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ 

πξνδηαζέζεσλ πξνθεηκέλνπ λα δνζεί κηα πην ιεπηνκεξήο εηθφλα γηα ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ 

θνηλνχ. Με ηελ βνήζεηα ηεο ςπρνγξαθηθήο πξνζέγγηζεο, ν ζρεδηαζκφο ησλ εθζηξαηεηψλ 

επηθνηλσλίαο, δίλεη έκθαζε ζην πξντφλ πξνθεηκέλνπ λα ηαπηηζηεί κε έλαλ νξηζκέλν ηξφπν 

δσήο πνπ πξνηείλεηαη ζην θνηλφ-ζηφρν. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δψζεη 

έκθαζε ζηελ αηκφζθαηξα, ζηελ δηάζεζε θαη ζην πεξηβάιινλ γηα ηε ρξήζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ, ρξεζηκνπνηείηαη 

αξθεηά ζπρλά ε κε πξνθνξηθή επηθνηλσλία, φπσο ε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλεο αηκφζθαηξαο 

ζε κία δηαθήκηζε κε εμσηεξηθφ/εζσηεξηθφ, ήξεκν ή έληνλν πεξηβάιινλ, είδνο κνπζηθήο, 

ζηπι επίπισζεο θαη εκθάληζε κνληέισλ. 

Ζ ρξήζε ηεο πξνψζεζεο απφ ηνπο αληαγσληζηέο είλαη έλα γεγνλφο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

ππφςε, ηφζν γηα ηα πξντφληα, φζν θαη γηα ηηο ππεξεζίεο. Γηα ην ιφγν απηφ, κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο, φπσο ε πξνζπάζεηα επηθξάηεζεο ζε θάπνην κέζν 
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επηθνηλσλίαο ή ε δεκηνπξγία άκεζσλ ζπγθξίζηκσλ ηζρπξηζκψλ γηα ην πξντφλ ζε ζρέζε κε ηα 

αληαγσληζηηθά. 

Όηαλ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί νη ζρεηηθέο κεηαβιεηέο θαη ηα ηκήκαηα ηεο αγνξάο γηα κία 

ζπγθεθξηκέλε εθζηξαηεία, κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα πνζνζηηθνπνηεζνχλ θαη λα ζπγθξηζνχλ 

κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλνχ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ην δηαζέζηκν κέζν. 

Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί σο έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ θαηαλαισηψλ ζε ζρέζε κε κηα πξνψζεζε , ην είδνο ηεο απφθαζεο πνπ θαινχληαη λα 

ιάβνπλ. Γηα παξάδεηγκα γηα έλα πξντφλ ην νπνίν ζεσξείηαη ηερλνινγηθά πνιχπινθν θαη ην 

νπνίν απαηηεί αξθεηή πιεξνθφξεζε πξηλ ηελ αγνξά ηνπ, ζα πξέπεη λα μνδεπηνχλ 

πεξηζζφηεξνη πφξνη γηα δηαθήκηζε απ‟ φηη ζε πξνψζεζε. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, γηα έλα 

πξντφλ γηα ην νπνίν ε αγνξά ηνπ ζεσξείηαη ξνπηίλα θαη απαηηεί ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο πξηλ 

ηελ αγνξά ηνπ, ηφηε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο επηθνηλσληαθήο ηνπ πξνψζεζεο ζα πξέπεη λα 

δνζεί ζηελ πξνψζεζε πσιήζεσλ. 

3. Ζ επηινγή ηνπ κέζνπ θαη ηεο κεζόδνπ. ε απηφ ην ζηάδην, ηα δηάθνξα 

δηαζέζηκα κέζα επηθνηλσλίαο θαη πξνψζεζεο εμεηάδνληαη ζπλνπηηθά καδί κε ηηο 

δηάθνξεο κνξθέο πξνψζεζεο ελψ ζπγθξίλεηαη ην θφζηνο ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ. 

 

5.3 Μϋτρηςη αποτελεςματικότητασ τησ προώθηςησ 

Δίλαη αξθεηά δχζθνιν λα απνκνλσζνχλ νη επηδξάζεηο ησλ επηκέξνπο κεηαβιεηψλ 

κάξθεηηλγθ ζηελ αληίδξαζε ηνπ θαηαλαισηή, θαη γηα ην ιφγν απηφ ε εθηίκεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο κάξθεηηλγθ, ζε φξνπο αιιαγήο ή ελίζρπζεο 

νξηζκέλσλ πξνδηαζέζεσλ ζην θνηλφ-ζηφρν ζεσξείηαη δχζθνιε. 

Θεσξεηηθά, νη επηθνηλσληαθνί ζηφρνη κπνξνχλ λα ηεζνχλ θαη λα κεηξεζνχλ πξηλ θαη κεηά 

ηελ έξεπλα. ηελ θαηεχζπλζε αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ππάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθέο 
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πξνζεγγίζεηο. Ζ πξνζέγγηζε ησλ πσιήζεσλ (άκεζε κέζνδνο), ε νπνία πξνζπαζεί λα 

δηακνξθψζεη κηα ζρέζε αηηίνπ-απνηειέζκαηνο κεηαμχ επηθνηλσλίαο θαη πσιήζεσλ, θαη ε 

πξνζέγγηζε επηθνηλσλίαο (έκκεζε κέζνδνο), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε δηαθήκηζε, φπσο θαη 

νη άιιεο κνξθέο πξνψζεζεο, είλαη ηερληθέο επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο δηαζέηνπλ 

ζπγθεθξηκέλνπο επηθνηλσληαθνχο ζηφρνπο πνπ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ. 
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6 Κεφϊλαιο 6 

6.1 Η ςτρατηγικό των logistics 

Ζ επηινγή ζσζηήο ζηξαηεγηθήο logistics απαηηεί ηηο ίδηεο δηαδηθαζίεο, φπσο θαη ν 

θαζνξηζκφο κηαο θαιήο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο. χκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο θαη ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο, ε θιαζζηθή ζηξαηεγηθή logisticsέρεη ηξείο θχξηνπο ζηφρνπο : 

1. Σε κείσζε θφζηνπο 

2. Σε κείσζε θεθαιαηνπρηθψλ αλαγθψλ θαη 

3. Σε βειηίσζε ππεξεζηψλ. 

Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο είλαη ε ζηξαηεγηθή πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

κεηαβιεηψλ δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθίλεζε θαη ηελ απνζήθεπζε. Γηα ηελ επηινγή 

ηεο θαιχηεξεο ζηξαηεγηθήο, αμηνινγνχληαη νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, φπσο ε επηινγή κεηαμχ 

ελαιιαθηηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο ή ελαιιαθηηθψλ ηνπνζεζηψλ απνζήθεπζεο. Ο θχξηνο 

ζθνπφο είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ. 

Με αλάινγν ηξφπν επηδηψθεηαη θαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ εζφδσλ απφ ηηο δηάθνξεο 

επελδπηηθέο απνθάζεηο. Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο 

ηεο επέλδπζεο (φπσο γηα παξάδεηγκα ε άκεζε απνζηνιή ησλ εκπνξεπκάησλ ζηνπο πειάηεο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί  ε απνζήθεπζε, ε επέλδπζε ζε απηφκαην εμνπιηζκφ ή ε επηινγή 

δεκνζίσλ έλαληη ηδηφθηεησλ απνζεθψλ) κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε πςειφηεξεο κεηαβιεηέο 

δαπάλεο ζε ζρέζε κε άιιεο ζηξαηεγηθέο πνπ απαηηνχλ πςειφηεξν επίπεδν επελδχζεσλ, αιιά 

ηειηθά εμαζθαιίδνπλ αχμεζε ηεο απφδνζεο ηνπ θεθαιαίνπ. ε θάζε πεξίπησζε ν ζηφρνο 

είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο, ε νπνία πξνθχπηεη ζπλήζσο κε αχμεζε ησλ εζφδσλ θαη 

ηαπηφρξνλε κείσζε ησλ δαπαλψλ. 

Οη ζηξαηεγηθέο βειηίσζεο ησλ “ππεξεζηψλ” βαζίδνληαη ζηελ άπνςε φηη ηα έζνδα 

εμαηξψληαη απφ ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ logistics.Παξφιν πνπ ε βειηίσζε 
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ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο παξαπέκπεη ζε αχμεζε ησλ δαπαλψλ, απηέο αληηζηαζκίδνληαη 

απφ ηα απμεκέλα έζνδα.  Ζ ζχγρξνλε αληίιεςε ζεσξεί φηη ε ζχγρξνλε ζηξαηεγηθή ησλ 

logistics, δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ηκήκα ηεο γεληθφηεξεο πνιηηηθήο ηεο επηρείξεζεο γηα 

δηαθνξνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο. Ζ ζχγρξνλε επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα 

παγθφζκην πεξηβάιινλ θαη γηα ην ιφγν απηφ έρεη θαη απαηηήζεηο γηα ηα ιεγφκελα “global 

logistics” , φξνο ν νπνίνο κεηαθξάδεηαη ζε πξνζθνξά ππεξεζηψλ ζε παγθφζκηα βάζε. Ζ 

δήηεζε εθηίζεηαη ζε θηλδχλνπο παγθφζκηνπ εκπνξίνπ θαη αληαγσληζκνχ, ελψ ε πξνζθνξά 

αλαγθάδεηαη ζε ζπκκαρίεο θαη δηθηπψζεηο, έηζη ψζηε λα παξέρεη ππεξεζίεο παγθνζκίσο, λα 

δηαηεξήζεη ην θφζηνο ζηα ρακειφηεξα δπλαηά επίπεδα κε νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη λα 

δηαθνξνπνηεζεί απφ ηνπο αληαγσληζηέο ζε παγθφζκην επίπεδν. 

 

6.2 Μϊρκετινγκ και διανομό 

Σν κάξθεηηλγθ απνβιέπεη ζην λα εηζάγεη θαη λα δεκηνπξγεί αλάγθεο ζηνπο θαηαλαισηέο, κε 

ζθνπφ λα παξάγεηαη φ,ηη κπνξεί λα πνπιεζεί, αληί λα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα πνπιεζεί φ,ηη 

έρεη παξαρζεί. Απνηειεί νπζηψδε ιεηηνπξγία ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θαη αθνξά 

ελέξγεηεο ζρεηηθέο κε ηε κεηαθνξά αγαζψλ απφ ην παξαγσγφ πξνο ηνλ θαηαλαισηή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ ζηαδίσλ πνπ δεκηνπξγνχλ ρξεζηκφηεηα/αμία ρξφλνπ 

(δηάζεζε πξντφλησλ, φηαλ ρξεηάδεηαη), ρξεζηκφηεηα/ αμία ρψξνπ (εθεί πνπ ρξεηάδνληαη), 

ρξεζηκφηεηα παξαιήπηε (γηα φπνηνλ ηα ρξεηάδεηαη) γηα ηα αγαζά πνπ έρνπλ παξαρζεί. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη κία πξνζνδνθφξα αγνξά γηα ηα πξντφληα ηνπ ν παξαγσγφο, ζα 

πξέπεη λα δηαζέηεη πξντφληα θαιήο πνηφηεηαο ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο. Όηαλ έλα πξντφλ έρεη 

παξαρζεί κε βάζε ηελ εθηηκψκελε δήηεζε, πξέπεη λα θηάζεη ζηνπο πηζαλνχο αληαγσληζηέο. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ κάξθεηηλγθ πξνζδηνξίδεη ηελ θάιπςε ηεο αγνξάο θαη ηα κέζα κε ηα νπνία 

ζα θζάζεη ην πξντφλ ζηελ αγνξά. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ κάξθεηηλγθ ζα θαζνξίζεη ηνλ ηχπν θαη 
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ηνλ αξηζκφ ησλ ζεκείσλ πψιεζεο πνπ ζα εθνδηαζηνχλ κε ην πξντφλ θαη ηνλ ηξφπν δηαλνκήο 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 

Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θάιπςεο ηεο αγνξάο (είδνο θαη αξηζκφο πεξηνρψλ πψιεζεο) ε 

ιεηηνπξγία ηεο δηαλνκήο δηαθξίλεηαη ζε εληαηηθή, επηιεθηηθή ή εμεηδηθεπκέλε. Γηα ηα 

θαηαλαισηηθά πξντφληα πξψηεο αλάγθεο φπσο ηα ηξφθηκα, ε θάιπςε ζα είλαη κέγηζηε θαη ε 

δηαλνκή εληαηηθή. Γηα πξντφληα ηα νπνία είλαη πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλα φπσο ηα έπηπια, ε 

δηαλνκή ζα είλαη πεξηζζφηεξν επηιεθηηθή ή πνιχ εμεηδηθεπκέλε. ε θάζε πεξίπησζε ε 

πξνκήζεηα ζα απαηηεί δηαθνξεηηθά θαλάιηα δηαλνκήο. 

Σα θαλάιηα δηαλνκήο ρσξίδνληαη ζπλήζσο ζε δχν θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

ελδηάκεζσλ κεζαδφλησλ πνπ παξεκβάιινληαη, δειαδή ζηα άκεζα (ή κηθξά), φηαλ ε 

ηδηνθηεζία ησλ εκπνξεπκάησλ δελ κεηαθέξεηαη ζε θάπνην κεζάδνληα θαη ζηα έκκεζα ( ή 

καθξά), φηαλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη κεζνιαβεηέο (ιηαλέκπνξνη, ληήιεξο, ρνλδξέκπνξνη) 

παίξλνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ηελ ηδηνθηεζία κε ζθνπφ ηε κεηαπψιεζε ( έκπνξνη), ή ηελ αγνξά 

θαη πψιεζε πξντφλησλ, θεξδίδνληαο θάπνηα πξνκήζεηα (πξάθηνξεο πνπ πνπινχλ θαη 

αγνξάδνπλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ). 

Ζ επηινγή ηνπ θαλαιηνχ δηαλνκήο εμαξηάηαη απφ ηε θαηάζηαζε ησλ πεξηνρψλ πνπ πξφθεηηαη 

λα εθνδηάζνπλ, απφ ηνλ φγθν ηνπ εκπνξίνπ θαη απφ ηελ γεσγξαθηθή ζέζε. Γηα ηνλ 

εθνδηαζκφ ησλ αλεμάξηεησλ ιηαλεκπφξσλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο επί ηνλ πιείζησλ έκκεζα 

θαλάιηα δηαλνκήο, γεγνλφο ην νπνίν κεηαθξάδεηαη ζε ζπγθέληξσζε δηαθφξσλ πξντφλησλ 

απφ κεζάδνληα, ελψ γηα ηνλ εθνδηαζκφ ελφο πνιπθαηαζηήκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη άκεζα 

θαλάιηα δηαλνκήο. 

Καη ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα ζχζηεκα απφ απνζήθεο 

θαη θέληξα δηαλνκήο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαλνκήο. Οη απνζήθεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

ρψξνη απνζήθεπζεο. Σα πξντφληα ζηνηβάδνληαη ζε ζηξαηεγηθά εγθαηεζηεκέλεο απνζήθεο γηα 

θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα βξίζθνληαη θνληά ζηνλ θαηαλαισηή (απνζήθεο 
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logistics), φηαλ ζα ηα ρξεηαζηνχλ, ή γηα αλακνλή θαιχηεξσλ επθαηξηψλ γηα πψιεζε 

(απνζήθεο επθαηξίαο). 

Σα θέληξα δηαλνκήο (hubs, αλ θαη κνηάδνπλ κε ηηο απνζήθεο, έρνπλ δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία. 

Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζαλ κέζα κεηαθνξάο πξνθεηκέλνπ λα πεξάζεη ην θνξηίν απφ ην 

έλα κέζν κεηαθνξάο ζην άιιν, αιιά γηα ηελ ελνπνίεζε ή ην δηαρσξηζκφ ηνπ θνξηίνπ θαη γηα 

νπνηαδήπνηε ιεηηνπξγία πνπ ζα πξνζδψζεη αμία ζην πξντφλ. 

Γηεπθνιχλνληαο ηε ζπγθέληξσζε ησλ πξντφλησλ απφ ην κέξνο ηεο πξνέιεπζεο θαη ηε 

δηαλνκή ηνπο ζην ηφπν πξννξηζκνχ, απηά ηα ελδηάκεζα ζηάδηα απνηεινχλ κέξνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο “ hub-and-spokes” (θέληξα δηαλνκήο καθξψλ ξνψλ) πνπ θαζνξίδεη λένπο 

ηξφπνπο καδηθήο κεηαθνξάο θάησ απφ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ δξνκνινγίσλ κε 

δηαζθνξπηζκέλα ζεκεία παξαιαβήο θαη παξάδνζεο ζε νιφθιεξε ηελ ελδνρψξα. 

Μία απιή πεξηγξαθή ησλ δχν ηχπσλ θαλαιηψλ θπζηθήο δηαλνκήο είλαη ε παξαθάησ : 

 Άκεζν θαλάιη δηαλνκήο  

 Πξνκεζεπηήο – ηνπνζεζία πψιεζεο 

 Πξνκεζεπηήο – θέληξν δηαλνκήο – ηνπνζεζία πψιεζεο 

 

 Έκκεζν θαλάιη δηαλνκήο 

 Πξνκεζεπηήο – απνζήθε –  ηνπνζεζία πψιεζεο 

 Πξνκεζεπηήο – απνζήθε – θέληξν δηαλνκήο πψιεζεο – ηνπνζεζία πψιεζεο 

 ε ζρέζε κε ηε δηαλνκή ε ζηξαηεγηθή ηνπ κάξθεηηλγθ θαζνξίδεη ηφζν ηηο πεξηνρέο 

δηαθίλεζεο φζν θαη ηα θαλάιηα δηαλνκήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Οη ζρεηηθέο 

απνθάζεηο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηελ ελδερφκελε αγνξά, ηελ νηθνλνκηθή 

δπλαηφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ εηδίθεπζε ηνπ πξντφληνο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

ν παξαγσγφο δελ ζα επηιέμεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν θαλάιη, αιιά ην ζπλδπαζκφ 
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δηαθφξσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ θαλαιηψλ. ρεηηθά κε ην απφζεκα ηεο δηαλνκήο, νη 

παξαγσγνί θαη νη κεζάδνληεο αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθή ζηξαηεγηθή. 

 Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ παξαγσγνχ επηθεληξψλεηαη ζηε ρσξηθή νξγάλσζε ησλ κνλάδσλ 

παξαγσγήο θαη δηαλνκήο, θαηά ηελ νπνία ν θπζηθφο δηαρσξηζκφο δελ είλαη 

νπζηαζηηθφ θξηηήξην. Ο ζπληνληζκφο θαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα απηψλ ησλ 

κνλάδσλ, φπσο θαη ε επειημία ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο είλαη πνιχ ζεκαληηθά 

ζηνηρεία. Ζ παξαγσγή πξέπεη λα είλαη ηθαλή λα πξνζαξκνζηεί ζε νπνηαδήπνηε 

κεηαβνιή ηεο δήηεζεο. Πξέπεη λα είλαη δπλακηθή θαη ηθαλή λα αληηδξά κέζα ζην 

αλαγθαίν ρξνληθφ πιαίζην. Κάζε βήκα ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο πξέπεη λα μεθηλά 

ην θαηάιιειν ρξφλν, γηα λα απνθεχγεηαη ε ππεξθάιπςε θαη ην θφζηνο απνγξαθψλ 

θαη φρη πνιχ αξγά, γηα λα κε ράλνληαη επηθεξδείο επθαηξίεο πψιεζεο. 

 Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ κεζάδνληα έρεη ζηφρν λα απμήζεη ηε γεσγξαθηθή θάιπςε ηεο 

αγνξάο ή λα εμεηδηθεπηεί ζε νξηζκέλεο κφλν πεξηνρέο ή λα εμεηδηθεπηεί ζε κεξηθέο 

κφλν πεξηνρέο. ζεκαληηθφ ζεσξείηαη ην γεγνλφο φηη αλαπηχζζεη ηε δηθή ηνπ 

ζηξαηεγηθή δηαλνκήο, πξνζζέηνληαο ζην δίθηπν ζεκεία πψιεζεο, έλα δίθηπν 

απνζεθψλ θαη θέληξσλ δηαλνκήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ απμάλεηαη ν έιεγρνο πνπ 

αζθείηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαλνκήο. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο νινθιήξσζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο, ηα πξντφληα είλαη ζπλήζσο αλαγθαίν λα πεξάζνπλ απφ απηφ ην 

ζχζηεκα. Σν δηακεηαθνκηζηηθφ θφζηνο εμηζψλεηαη κε ηελ έθπησζε ιφγνπ φγθνπ 

θνξηίνπ ηελ νπνία ιακβάλνπλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο. Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο γηα ιφγνπο ζπλεηαηξηθνχ θέξδνπο, φπνπ απνζεθεχνληαη 

κεγάιεο πνζφηεηεο πνπ έρνπλ αγνξαζηεί ζε πνιχ ρακειέο ηηκέο. Ζ αλάπηπμε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ κεζαδφλησλ ζην ηνκέα ηεο δηαλνκήο απνδπλακψλεη ηε ζρέζε 

παξαγσγνχ-θαηαλαισηή, ηδηαίηεξα ζην ηνκέα ησλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ, κηαο 

θαη νη παξαγσγνί δελ είλαη ζε ζέζε πιένλ λα γλσξίδνπλ πνηνη είλαη νη πξαγκαηηθνί 

θαηαλαισηέο, κε απνηέιεζκα ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο κεγάισλ απνζεκάησλ, ψζηε λα 
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βξίζθνληαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηήζνπλ κεγάιεο θαη πνιιέο θνξέο απξφβιεπηεο 

παξαγγειίεο απφ ηνπο κεζάδνληεο.  

 

6.3 Στρατηγικϋσ και τακτικϋσ διανομόσ 

Οη απνθάζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ζηξαηεγηθή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ην Physical 

Distribution (φπσο απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ίδξπζε απνζεθψλ θαη θέληξσλ 

δηαλνκήο, ζπκβάζεηο κε κεηαθνξηθέο εηαηξείεο, επελδχζεηο ζε κεηαθνξηθά κέζα)είλαη 

ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, γηαηί αθνξνχλ καθξνρξφληεο επελδχζεηο θαη δεζκεχζεηο ηεο εηαηξείαο, 

νη νπνίεο κεηαβάιινληαη/ ηξνπνπνηνχληαη πνιχ πην δχζθνια απφ ηηο αληίζηνηρεο απνθάζεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ινηπά P‟s Marketing Mix (price, promotion, product). 

Δίλαη ζαθέο φηη ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ physical distribution (PD) είλαη 

έλα αξθεηά πνιχπινθν έξγν, ην νπνίν θαιείηαη βαζηθά λα ηζνξξνπήζεη ηηο δπλάκεηο θφζηνπο 

θαη απφδνζεο θαη γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο είλαη αξθεηέο θαη νη δηαζέζηκεο ζηξαηεγηθέο πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη κάλαηδεξο. Οη θπξηφηεξεο θαη πην δηαδεδνκέλεο απφ απηέο 

ηηο ζηξαηεγηθέο είλαη νη αθφινπζεο : 

1. Καζέηνπ ξνήο πιηθώλ ζύζηεκα 

ην ζχζηεκα απηφ ε ξνή ησλ πξντφλησλ αθνινπζεί δηαδνρηθέο θαη πξνθαζνξηζκέλεο 

ηνπνζεζίεο ππνδνρήο πιηθψλ (θέληξα δηαλνκήο, απνζήθεο θ.ιπ.) κέρξη ηε ζηηγκή ηεο ηειηθήο 

απνζηνιήο ηνπο ζην πειάηε/ θαηαλαισηή. Έηζη, νη θαηαζθεπαζηέο πξντφλησλ θαη νη 

πξνκεζεπηέο απνζηέιινπλ ηα πξντφληα ηνπο ζε κεγάιεο πνζφηεηεο, ζε έλα θέληξν δηαλνκήο 

ή ζε κία πεξηθεξεηαθή απνζήθε, κε ζθνπφ απηά λα νκαδνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο 

παξαγγειίεο ησλ ιηαλέκπνξσλ ή ησλ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ. 
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Με ηελ ίδηα ινγηθή, κία κεγάιε εηαηξεία κε δηάθνξα θέληξα παξαγσγήο ρξεζηκνπνηεί έλα 

θέληξν δηαλνκήο γηα λα ελνπνηεί ηα πξντφληα, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεη κείσζε ηνπ 

κεηαθνξηθνχ θφζηνπο, ιφγσ ηεο απμαλφκελεο ζπγθέληξσζεο πιηθψλ. 

2. Απεπζείαο ζύζηεκα 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε ππνζηήξημε ησλ δηαλνκψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο 

θεληξηθέο απνζήθεο, φπνπ ην ζχζηεκα θάλεη πνιιέο απνζηνιέο ρξεζηκνπνηψληαο πνιιά 

ζχγρξνλα ζπζηήκαηα κεηάδνζεο ησλ παξαγγειηψλ θαζψο θαη ηαρέα κεηαθνξηθά κέζα, κε 

απνηέιεζκα ην θφζηνο λα είλαη ηδηαίηεξα πςειφ. 

αλ αληηζηάζκηζκα ησλ παξαπάλσ, ππάξρεη κηθξφηεξε επέλδπζε ζε απνζέκαηα (κηαο θαη δελ 

ππάξρεη πιένλ αλάγθε λα δηαηεξνχληαη απνζέκαηα), απνθέληξσζε ζηα θέληξα δηαλνκήο θαη 

ηηο πεξηθεξεηαθέο απνζήθεο. Δπίζεο, κε απηφ ηνλ ηξφπν, απνθεχγνληαη νη πνιιέο 

θνξηνεθθνξηψζεηο ησλ πιηθψλ θαη νη πηζαλέο απνξξένπζεο δεκηέο θαη απψιεηεο. 

3. Μηθηά ζπζηήκαηα 

πρλά, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ν ζπλζήθεο απαηηνχλ νξηζκέλεο πνζφηεηεο λα 

ζπγθεληξψλνληαη γηα ελνπνίεζε ζε θέληξα δηαλνκήο θαη θάπνηεο άιιεο λα απνζηέιινληαη 

απεπζείαο απφ ηα θεληξηθά απνζέκαηα ζηνπο πειάηεο, νπφηε κηιάκε γηα κηθηά ζπζηήκαηα. 

Σν πνηνο ζπλδπαζκφο κεηαμχ ελνπνίεζεο θαη απεπζείαο απνζηνιήο είλαη θαη ν βέιηηζηνο, ζα 

πξέπεη λα απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο ησλ παξακέηξσλ ηεο θάζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξίπησζεο. 

Τπάξρνπλ επίζεο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα 

πεξηιακβάλεη ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ απνζηνιψλ πνπ ζα γίλνληαη απεπζείαο απφ ηα θεληξηθά 

απνζέκαηα πξνο ην πειάηε ζηε πεξίπησζε πνπ ην θέληξν δηαλνκήο ή θάπνηα πεξηθεξεηαθή 

απνζήθε δελ βξίζθεηαη ζε ζέζε λα θαιχςεη θάπνηεο παξαγγειίεο ιφγσ έιιεηςεο ζηα 
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απνζέκαηα. Γηα λα κελ παξαβηαζηνχλ νη ζηφρνη ηνπ customer service, επηιέγεηαη ε απεπζείαο 

απνζηνιή ησλ πιηθψλ κε κεγαιχηεξν θφζηνο. 

ε κία δηαθνξεηηθή πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ κηθηνχ ζπζηήκαηνο, θάπνηνο πειάηεο ν 

νπνίνο βξίζθεηαη ζε ζεκείν ίζνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο δχν ή πεξηζζνηέξσλ απνζεθψλ, 

δίλεηαη ε επθαηξία πιήξνπο αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο physical 

distribution, εμππεξεηψληαο ην πειάηε απφ πεξηζζφηεξεο απφ κία απνζήθεο, αλάινγα κε ηε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ απνζεκάησλ. Ζ πνιηηηθή απηή κπνξεί λα ππαγνξεχεηαη απφ ηε ζρέζε ηνπ 

θφζηνπο απνζηνιήο απφ θάζε ζεκείν πξνο έλαλ ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ, δειαδή κπνξεί λα 

είλαη ζπκθέξνπζα ε απνζηνιή κηθξψλ πνζνηήησλ απφ ηελ πεξηθεξεηαθή απνζήθε θαη 

κεγάισλ ζπγθεληξσκέλσλ πνζνηήησλ απφ ηα θεληξηθά απνζέκαηα. 

4. πζηήκαηα αλαβνιήο ηεο ηειηθήο κνξθνπνίεζεο 

χκθσλα κε απηφ ην πιάλν ζηξαηεγηθήο, ηα πξντφληα δελ είλαη πιήξσο δηακνξθσκέλα, αιιά 

παξακέλνπλ ζε εκηέηνηκε θαηάζηαζε, θαη  ζηε ζπλέρεηα κνξθνπνηνχληαη θαη απνζηέιινληαη 

ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ησλ πειαηψλ. Μέξνο ηεο ηειηθήο κνξθνπνίεζεο ηνπ πξντφληνο 

γίλεηαη απφ ηα θέληξα δηαλνκήο θαη απφ θάπνην κέινο ηνπ θαλαιηνχ δηαλνκήο. Αζθαιψο θαη 

δελ ζα πξέπεη λα παξαβιεθζεί ν παξάγνληαο θφζηνο κεηαθνξάο. ηε πεξίπησζε πνπ ζηα 

πξντφληα κεηά ηε ηειηθή ηνπο κνξθνπνίεζε πξνζηίζεηαη βάξνο ή αθαηξείηαη, ζα πξέπεη ε 

κνξθνπνίεζε λα γίλεηαη θνληά ζην ζεκείν θαηαλάισζεο ή ζε απηφ ηεο παξαγσγήο 

αληίζηνηρα. 

5. Γεσγξαθηθή αλαβνιή 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, δηαηεξείηαη απφζεκα δηακνξθνχκελνπ 

πξντφληνο ζην ηέινο ηεο γξακκήο παξαγσγήο θαη φηαλ ιακβάλεηαη ε παξαγγειία ηνπ πειάηε, 

μεθηλά ε δηαδηθαζία απνζηνιήο απεπζείαο πξνο ην πειάηε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο physical 

distribution. ηε πεξίπησζε απηή ε Δηαηξεία δηαηεξεί πιήξσο ηνλ έιεγρν ηεο ηειηθήο 
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κνξθνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ (ςπγεία, απηνθίλεηα θ.ιπ.) θαη ην ζχζηεκα δηαθηλεί ήδε 

ηειηθά δηακνξθσκέλα πξντφληα. 

6. Γεσγξαθηθή νκαδνπνίεζε απνζηνιώλ 

χκθσλα κε απηή ηε ζηξαηεγηθή, δηάθνξεο κηθξφηεξεο παξαγγειίεο νκαδνπνηνχληαη θαηά 

ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ρακειφηεξν κεηαθνξηθφ 

θφζηνο, ιφγσ ηνπ κεγαιχηεξνπ κεηαθεξφκελνπ φγθνπ. Ζ νκαδνπνίεζε ησλ πξντφλησλ 

κπνξεί λα γίλεη είηε ζηηο απνζήθεο ηεο επηρείξεζεο, είηε ζε θάπνηα άιιε πεξηθεξεηαθή 

απνζήθε ή θέληξν δηαλνκήο . 

Γηα λα είλαη δπλαηή ε επίηεπμε ηεο γεσγξαθηθήο νκαδνπνίεζεο, είλαη πηζαλφλ λα ππάξρεη 

κία κηθξή ρξνληθή θαζπζηέξεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζεί ν επηζπκεηφο αξηζκφο 

παξαγγειηψλ. Όκσο ε κειέηε ησλ παξακέηξσλ πηζαλφο λα επηηξέπεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ηέηνησλ απνζηνιψλ  νκαδνπνηεκέλσλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα 

παξνπζηαζηεί θαη ζηνπο πειάηεο πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηνχλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

πξνζθέξνπλ νη πξνγξακκαηηζκέλεο παξαδφζεηο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα 

ζπλεθηηκεζνχλ ηα standards ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο πειαηψλ θαη νη ελέξγεηεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ. 

Τπάξρνπλ επίζεο πεξηπηψζεηο φπνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί ε ελνπνίεζε απνζηνιψλ 

δηαθνξεηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ίδηα γεσγξαθηθή πεξηνρή. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ηελ ελνπνίεζε θαη κεηαθνξά αλαιακβάλεη θάπνηνο ηξίηνο (Third-party 

physical distribution) θαη ζπλήζσο απηφο είλαη ν ιεγφκελνο δηακεηαθνξέαο (Freight 

forwarder). 

ηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηα 

επίπεδν ηνπ customer service πνπ επηζπκεί λα πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο, ζε ζπλάξηεζε 

κε ην άκεζν θαη έκκεζν θφζηνο πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη. 
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6.4 Κανϊλια διανομόσ 

Ζ επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη κία ζεηξά απφ επηινγέο θαλαιηψλ δηαλνκήο, φπσο 

θαίλεηαη ζην ζρήκα 6.1 βαζηδφκελε ζηα παξαθάησ θξηηήξηα : 

 Δπίπεδν εμππεξέηεζεο πειαηψλ 

 Αξηζκφο επηζπκεηψλ ζεκείσλ δηαλνκήο 

 Σηκνινγηαθή πνιηηηθή 

 

ρήκα  6.1 Δπηινγέο θαλαιηώλ δηαλνκήο 

 

 Γεσγξαθηθή θαηαλνκή θαη δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο ησλ δηαθφξσλ γεσγξαθηθψλ 

πεξηνρψλ. 

 Κεξδνθνξία 

 Όξνη θαη ζπκθσλίεο πνπ ηζρχνπλ κε ηνπο δηαλνκείο θαη ηνπο ελδηάκεζνπο 

 Πνιηηηθέο απνζεκαηνπνίεζεο θαη ζπλζήθεο απνζήθεπζεο 

 Sales turnover ηνπ θάζε ζεκείνπ δηαλνκήο 

 πλεξγαζία αλαθνξηθά κε ην sales promotion 
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 Δπίπεδν δχλακεο ησλ πσιήζεσλ 

 Δηθφλα ησλ θαηαζηεκάησλ δηαλνκήο 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ιάβεη κηα ζεηξά απφ απνθάζεηο 

ζρεηηθά κε ην αλ ζα ηνπνζεηήζεη ηα πξντφληα ηεο ζε έλα επηιεγκέλν αξηζκφ θαηαζηεκάησλ, 

αλ ζα ηα δηαζέηεη απφ φια ηα θαηαζηήκαηα ηεο πεξηνρήο ή αλ ζα έρεη πεξηνξηζκέλε δηαλνκή, 

δηαζέηνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηα πξντφληα ηεο ζε έλα θαηάζηεκα αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή. 

Οη παξαπάλσ ηξεηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο είλαη γλσζηέο σο : 

 Δληαηηθή δηαλνκή. Αθνξά επηρεηξήζεηο πνπ θπξίσο παξάγνπλ ή δηαλέκνπλ πξντφληα 

πνπ δηαηίζεληαη ζε κεγάιε πνζφηεηα θαη είλαη θπξίσο ρακειήο αμίαο θαη κεγάιεο 

δήηεζεο  θαη ν θαηαλαισηήο - αγνξαζηήο επηζπκεί λα ηα βξίζθεη εχθνια (π.ρ. 

ηζηγάξα).  

 Δπηιεθηηθή δηαλνκή. Υξεζηκνπνηείηαη, φηαλ ππάξρεη αλάγθε γηα κηα μερσξηζηή 

ζρέζε κεηαμχ ηνπ πξντφληνο θαη ηνπ ζεκείνπ πψιεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

αλάγθε γηα service.πλήζσο αθνξά πάγηα θαηαλαισηηθά αγαζά, γηα ηα νπνία ν 

θαηαλαισηήο δελ έρεη αληίξξεζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα 

πξνθεηκέλνπ λα κεηαβεί ζην ζεκείν πψιεζεο , πξνθεηκέλνπ λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπγθξίλεη ην πξντφλ κε άιια παξφκνηα. ε απηή ηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ δηαζέηνπλ ην πξντφλ ηεο ίδηαο 

επηρείξεζεο, φπσο επίζεο είλαη απαξαίηεηε θαη ε αλάπηπμε ζηελφηεξσλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ επηρείξεζεο θαη ελδηακέζσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θαιχηεξνο 

ζρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ promotional plan, θαζψο επίζεο θαη 

θαιχηεξε θάιπςε ηεο αγνξάο, κε αληίζηνηρε κείσζε ηνπ θφζηνπο. 

 Απζηεξά επηιεθηηθή δηαλνκή (Απνθιεηζηηθή δηαλνκή).ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε 

επηρείξεζε δηαζέηεη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλν αξηζκφ θαηαζηεκάησλ ζηα νπνία 

δηαλέκεη ηα πξντφληα ηεο, θαη κπνξεί λα είλαη αθφκα θαη έλα ζε νιφθιεξε ηε 
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γεσγξαθηθή πεξηνρή. ηε πεξίπησζε απηή νη dealers έρνπλ απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα 

δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ζηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή κε ηελ πξνυπφζεζε λα κελ 

δηαλέκνπλ θαη αληαγσληζηηθά πξντφληα. Σα πξντφληα πνπ ρξεηάδνληαη 

“απνθιεηζηηθφηεηα”, είλαη εθείλα γηα ηα νπνία ρξεηάδεηαη λα γίλεη κηα κεγάιε αξρηθή 

επέλδπζε. 

 

Πίλαθαο 6.1 Υαξαθηεξηζηηθά πξντόληνο θαη επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο δηαλνκήο 

Πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε λα ιάβεη κία ηέηνηα απφθαζε, ζα πξέπεη λα έρεη ππφςηλ ηεο ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θχζε ηνπ πξντφληνο, ηελ αγνξά πνπ ζηνρεχεη θαη ηε ζέζε 

ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά. 

 Οη πειάηεο έρνπλ αλάγθε ή επηζπκνχλ εηδηθή ππνζηήξημε ή service γηα ηα πξντφληα 

ηεο επηρείξεζεο. 

 Σν imageπνπ πξνζδίδεη ζην πξντφλ ή ζηελ επηρείξεζε, ε απνθιεηζηηθή δηαλνκή ηνπ 

πξντφληνο. 

 Ο βαζκφο πνπ επηδξά ε ζπγθεθξηκέλε κνξθή δηαλνκήο ζηηο πσιήζεηο ηνπ πξντφληνο. 

 Ο βαζκφο ειέγρνπ πνπ επηζπκεί λα έρεη ε επηρείξεζε ζην θαλάιη δηαλνκήο θαη ζηνπο 

ελδηάκεζνπο ηνπ θαλαιηνχ. 
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Ζ αλάγθε γηα νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο δηαλνκήο, απφ πιεπξάο επηρείξεζεο 

θαη ελδηάκεζσλ, έρεη ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε ή ηνπ ηειηθνχ 

ρξήζηε ηνπ πξντφληνο. Ζ δηαλνκή είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηρείξεζε θαη ζα 

πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο ηνπ marketing mixηεο επηρείξεζεο. Θα πξέπεη λα 

γίλεηαη κε ηξφπν πνπ ζα επηηξέπεη ηελ αξκνληθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο ,ησλ 

δηαλνκέσλ θαη ησλ ππνινίπσλ ελδηακέζσλ ζην θαλάιη δηαλνκήο, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ησλ  

κεηαμχ ηνπο πξνζηξηβψλ. 

 

6.5 Επιλογό βϋλτιςτου ςυςτόματοσ διανομόσ 

Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ βέιηηζηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο δελ είλαη ίδηα γηα θάζε 

επηρείξεζε θαη εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο φπσο ην πιήζνο ησλ ζεκείσλ πψιεζεο θαη ε 

γεσγξαθηθήο ηνπο δηαζπνξά, ην είδνο ησλ πξντφλησλ πνπ δηαθηλνχληαη θ.ιπ. ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπο νη επηρεηξήζεηο λα πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο ην θαιχηεξν επίπεδν 

εμππεξέηεζεο κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο, ε επηινγή ηνπ βέιηηζηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαλνκήο ή ν αλαζρεδηαζκφο κηαο ήδε ππάξρνπζαο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζπρλά απνηειεί 

κνλφδξνκν θαη ηαπηφρξνλα επθαηξία γηα ζεκαληηθά ρξεκαηηθά νθέιε (costing savings) κέζσ 

ηεο πξαγκαηνπνίεζεο κεγάισλ ηνκψλ νη νπνίεο ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

επηβίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Γηα ηε ιήςε νξζψλ απνθάζεσλ ζα πξέπεη λα ππάξμεη αλαιπηηθή απνηχπσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη αμηνιφγεζε θαη ζχγθξηζε (benchmarking) κε βάζε ζηνηρεία θφζηνπο, 

ηα νπνία ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηάο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο κεγάιεο ζπζρέηηζήο ηνπο κε 

καθξνπξφζεζκα έκκεζα κεηαβιεηά θφζηε (long-term variable costs-overheads) δελ κπνξνχλ 

λα εμαρζνχλ απφ ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο. Ζ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε 
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παξέρεηαη κε ηε ρξήζε θαη εθαξκνγή ηερληθψλ Activity based managementθαη 

πξνυπνινγίδνληαη νη επηπηψζεηο απφ κία δεδνκέλε παξέκβαζε (what if analysis). 

6.5.1 (Αλα)ζρεδηαζκόο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

Α. Σσνήθεις λόγοι ποσ οδηγούν ζηον (ανα)ζτεδιαζμό. 

Δίηε πξφθεηηαη γηα λενζχζηαηε επηρείξεζε, είηε πξφθεηηαη γηα ήδε ππάξρνπζα επηρείξεζε ην 

έξγν (αλα)ζρεδηαζκνχ πνιιέο θνξέο μεθηλά ζπλήζσο γηα έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

 αλ κία πξνζπάζεηα λα κεησζεί ην θφζηνο ησλ δηαδηθαζηψλ. Γηα παξάδεηγκα ζε 

πεξίπησζε πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη ζχγθξηζε κε ηε κεηξηθή εηαηξεία ή 

έπεηηα απφ έξεπλα αγνξάο γίλεηαη ζχγθξηζε κε ηνπο αληαγσληζηέο. 

 Σα κέιε ηνπ Supply chain αζθνχλ πηέζεηο πξνθεηκέλνπ λα δηαθνξνπνηεζεί ν ηξφπνο 

ζπλεξγαζίαο κε αληίζηνηρε αιιαγή ησλ παξερφκελσλ εθπηψζεσλ. Γηα παξάδεηγκα 

Logistics rebate γηα θεληξηθέο απνζήθεο full track παξαδφζεηο παξαγγειηψλ κεγέζνπο 

full pallet ζηνπο Α θσδηθνχο, layer ζηνπο Β θσδηθνχο θ.ιπ. 

 Με ηελ είζνδν ζηελ αγνξά λέσλ πξντφλησλ ηα νπνία απαηηνχλ ηελ αλάπηπμε λέσλ 

θαλαιηψλ δηαλνκήο κε απνηέιεζκα λα πξνθχπηνπλ ζέκαηα ζρεδηαζκνχ ηνπο θαη 

εμέηαζεο πηζαλψλ ζπλεξγηψλ κε ηελ πθηζηάκελε νξγάλσζε, πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

θφζηνπο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο, αλάιπζεο ηεο βησζηκφηεηάο ηνπο ζε 

ζρέζε κε ην Marketing plan θαη εχξεζεο ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 Απφ ηελ αλάγθε λα παξέρεηαη ζηνπο πειάηεο έλα θαιχηεξν επίπεδν εμππεξέηεζεο κε 

ην ίδην ή κε κηθξφηεξν θφζηνο, νπφηε πξνθχπηνπλ ζέκαηα αλαδηνξγάλσζεο θαη ησλ 

salesθαη ησλ Logistics regions, φπσο γηα παξάδεηγκα κε ρξήζε εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ κηθξψλ πειαηψλ. 

 Απφ ηελ αλάγθε επηινγήο πειαηψλ πνπ ζα εμππεξεηνχληαη απφ ηε λέα νξγάλσζε. 

 Απφ ηελ αλάγθε ππνινγηζκνχ ηνπ λένπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη θαζνξηζκνχ ηνπ 

απνδεθηνχ πνζνζηνχ πνπ κπνξεί λα δνζεί ζηνλ εηδηθφ ζπλεξγάηε. 
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Β. Γιαδικαζία αναζτεδιαζμού ηης εθοδιαζηικής αλσζίδας. 

Σν έξγν αλαζρεδηαζκνχ ηεο κνξθήο νξγάλσζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κηαο επηρείξεζεο 

ζπλίζηαηαη απφ κηα δηαδηθαζία επηά ζηαδίσλ ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 

 

ρήκα 6.2 ηάδηα πνπ αθνινπζνύληαη θαηά ηνλ (αλα)ζρεδηαζκό ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

 Αξρηθά, θαζνξίδνληαη ηα αξρηθά θξηηήξηα θαη νη ζηφρνη ηνπ αλαζρεδηαζκνχ. Γηα 

παξάδεηγκα κία κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 20% ηνπ Logistics cost, ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ θέληξσλ δηαλνκήο ζην ειάρηζην, ηε δηακφξθσζε ηηκνινγηαθήο 

πνιηηηθήο γηα ηελ αλάζεζε ζε ηξίηνπο ( outsourcing) κέξνπο ή φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ 

Logistics. 
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 Αθνινπζεί ε αλαιπηηθή δηεξεχλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε απνηχπσζε θαη 

αμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηηο 

ηάζεηο αγνξάο (Benchmarking). ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ νη 

πειάηεο ηεο επηρείξεζεο σο πξνο ην κέγεζφο ηνπο θαη ηε ζπρλφηεηα εμππεξέηεζήο 

ηνπο (ζε ζρέζε κε ην ηδίξν ηνπο) ζε A, B, C , key accountsθ.ιπ. πρλά, γίλεηαη 

αλάζεζε ελφο κέξνπο ή φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ Logistics (Μεηαθνξά – Απνζήθεπζε – 

Γηαλνκή) ζε εμσηεξηθφ εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγάηε (outsourcing). Ζ ιχζε ηνπ 

outsourcingζεσξείηαη θαιχηεξε, νηθνλνκηθφηεξε θαη πην επέιηθηε γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εμάιεηςε ηνπ ζηαζεξνχ θφζηνπο (fixed costs) θαη ηε κεηαηξνπή 

ηνπο ζε κεηαβιεηά ή ζε επηρεηξήζεηο φπνπ εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ ηνπο κεγέζνπο είλαη 

αδχλαηνλ λα αλαπηχμνπλ απφ κφλεο ηνπο έλα απνηειεζκαηηθφ θαη αληαγσληζηηθφ 

θαλάιη δηαλνκήο γηα ηα πξντφληα ηνπο. 

 ηε ζπλέρεηα δνκνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε κεζφδσλ ππνινγηζκνχ, 

ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο ηνπ θφζηνπο φπσο : Κνζηνιφγεζε βαζηζκέλε ζε δηαδηθαζίεο 

(Activity based costing). Ζ κεζνδνινγία ABC ζεσξείηαη ε πιένλ ζχγρξνλε ηερληθή 

ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο. Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπζηεκάησλ ABC είλαη ε 

δπλαηφηεηα άκεζεο ζπζρέηηζεο κε ηα δηάθνξα επίπεδα πξντφλησλ θαη πειαηψλ θαη 

ηηο ηπρφλ δελδξηθέο δνκέο απηψλ. Κάζε activity δειαδή ζρεηίδεηαη κε πξντφληα ή 

πειάηεο αλαιφγσο ηεο θχζεσο ηνπ θαη κάιηζηα ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα.  

 Σα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάιπζε επαηζζεζίαο (what-if) παξαγφλησλ θαη 

ηε ζχγθξηζε κε ηελ θνζηνιφγεζε ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ νδεγνχλ ζηελ ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ην θαηαιιειφηεξν ζελάξην θαη ηελ επηινγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ 

κειψλ ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο. 

 Σέινο, εθαξκφδεηαη ε απφθαζε ε νπνία ιήθζεθε (implementation). 
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6.5.2 Βαζηθέο αξρέο κεζνδνινγίαο ABC 

ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα ν επηκεξηζκφο ηνπ θφζηνπο (π.ρ. ζπιινγήο, δηαλνκήο, 

απνζήθεπζεο, παξαιαβήο, ηηκνιφγεζεο) ζηα πξντφληα θαη ζηνπο πειάηεο γίλεηαη βάζεη 

θάπνηνπ κεγέζνπο (π.ρ. ηδίξνο, ηνλάδ) (volume-related costing), ζεσξψληαο φηη ε 

θαηαλάισζε ησλ πφξσλ (π.ρ. κεραλεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ, εξγαηψλ) είλαη αλάινγε απηψλ 

ησλ κεγεζψλ. πλήζσο φκσο ε πξαγκαηηθή αηηία απνξξφθεζεο επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο 

παξάγνληεο (π.ρ. ηελ απνζήθεπζε θαη ζπιινγή ζε παιέηεο ή θηβψηηα, ηε θφξησζε κε 

παιέηεο ή δέκαηα, ηελ παξαιαβή παιεηνπνηεκέλνπ ή απαιεηνπνίεηνπ θνξηίνπ, ηε δηαλνκή 

θαη pickingεπί θνξηεγνχ ή ηε δηαλνκή full pallet-full track θ.ιπ. Δπηπιένλ δελ είλαη δπλαηφο 

ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ελεξγεηψλ θαη ε ιήςε απνθάζεσλ 

παξεκβάζεσλ επί ησλ δηαδηθαζηψλ κε επίγλσζε ηνπ θφζηνπο – νθέινπο. 

ηηο κέξεο καο, απαηηείηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ε ρξήζε ηεο κεζνδνινγίαο ABC costing 

ε νπνία δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα ζηα αθφινπζα : 

 Κνζηνιφγεζε δξαζηεξηνηήησλ (activities) κε ηαπηφρξνλν ππνινγηζκφ δεηθηψλ 

απφδνζεο απηψλ θαη ζχγθξηζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο βέιηηζηνπο ηνπ ρψξνπ 

(benchmarking). 

 Τπνζηήξημε ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε παξεκβάζεηο ζηνλ ηξφπν εθηέιεζεο 

δξαζηεξηνηήησλ κέζσ άκεζνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ αληίζηνηρνπ θφζηνπο – νθέινπο. 

 Οξζνινγηθφηεξε απφδνζε θφζηνπο (θνζηνιφγεζε) ζηα πξντφληα θαη ζηνπο πειάηεο 

άκεζα ζρεηηδφκελα κε φ,ηη δεκηνπξγεί ην θφζηνο θαη φρη απζαίξεηα ή έζησ κε κηθξή 

πξνζέγγηζε. 
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Ζ κεζνδνινγία ηεο ABC costing δηέπεηε απφ ηηο παξαθάησ δχν βαζηθέο αξρέο : 

1) Έλα ζχζηεκα ABC πξνζπαζεί λα απνηππψζεη επαθξηβψο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

δεκηνπξγνχλ ηα θφζηε, φπσο γηα παξάδεηγκα ην picking θαη ν έιεγρνο ησλ 

παξαγγειηψλ πξηλ ηε θφξησζή ηνπο είλαη δξαζηεξηφηεηεο φπνπ δεκηνπξγνχλ θφζηε. 

2) Σα πξντφληα ή νη πειάηεο (cost objects) δεκηνπξγνχλ δήηεζε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Έλα ζχζηεκα ABCπξνζπαζεί λα βξεη ηκήκα ηνπ θφζηνπο πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ην νπνίν θαηαλαιψλεη θάζε cost object. 

Γηα παξάδεηγκα νη γξακκέο παξαγγειηψλ ζε πνιιαπιάζηα παιεηψλ ή layersαπαηηνχλ 

ιηγφηεξν ρξφλν γηα pickingθαη έιεγρν θαη ζα απνξξνθήζνπλ κηθξφηεξν θφζηνο απφ 

γξακκέο ζε ηεκάρηα ή θηβψηηα. 

Ζ κεζνδνινγία ABC απνηειείηαη απφ δχν θάζεηο (two stage allocation) : 

ηελ πξψηε θάζε (resource allocation) γίλεηαη επηκεξηζκφο ηνπ θφζηνπο γηα θάζε overheads 

resources (εξγαηηθά pickers, ειεγθηψλ παξαγγειηψλ, νδεγψλ πεξνλνθφξσλ, αληίζηνηρεο 

απνζβέζεηο θαη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο) ζηα ζρεηηδφκελα activities (ζπιινγή θαη έιεγρνο 

αθέξαηαο παιέηαο, layer, θηβσηίνπ) κε βάζε πνζνζηά ζπκκεηνρήο (resource drivers) ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ είηε απφ αθξηβείο κεηξήζεηο κέζσ θαηαγξαθήο ησλ ελεξγεηψλ (π.ρ. κε 

ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ – paperless picking, κε ρξήζε barcodes) ζε έλα εμειηγκέλν 

κεραλνγξαθηθφ πεξηβάιινλ warehouse management, είηε απφ πξφηππνπο ρξφλνπο κέζσ 

ρξνλνκεηξήζεσλ ή ζηηγκηαίσλ παξαηεξήζεσλ. 

ηε δεχηεξε θάζε (cost allocation) ηα θφζηε θάζε δξαζηεξηφηεηαο επηκεξίδνληαη ζηα cost 

objects (πξντφληα ή πειάηεο) κε βάζε ηνπο νδεγνχο θφζηνπο (activity cost drivers). Έλα 

παξάδεηγκα ηεο δεχηεξεο θάζεο είλαη ν αξηζκφο ησλ αθέξαησλ παξαγγειηψλ πνπ 

ζπιιέρζεθαλ γηα έλαλ πειάηε. 
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Σα ζπζηήκαηα Activity Based Costing Γεχηεξεο Γεληάο παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ησλ πφξσλ (Resources), ησλ δξαζηεξηνηήησλ (Activities) θαη ησλ 

αληηθεηκέλσλ θφζηνπο (cost objects) φπσο πξντφληα θαη πειάηεο. Δπηπιένλ έλα ηέηνην 

ζχζηεκα νξγαλψλεη, ζπγθεληξψλεη θαη δηαθηλεί ηέηνηνπ είδνπο πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα. 

Απφ ηελ ζθνπηά ησλ ζπζηεκάησλ ABC δεχηεξεο γεληάο ππάξρεη κηα κεηαηφπηζε ηεο 

έκθαζεο πνπ δίλεηαη, πξνο ηελ έλλνηα ηνπ Activity Based Management (ABM), ρσξίο λα 

παξαγθσλίδεηαη ε ζεκαζία ηνπ Activity Based Costing. Δηδηθφηεξα, έλα ζχζηεκα ABC 

ζπγθεληξψλεη, νξγαλψλεη θαη παξέρεη ηελ απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε γηα ηελ 

νξζνινγηθφηεξε θνζηνιφγεζε (costing) θαη παξάιιεια γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ρεηξηζκνχ θαη 

ειέγρνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ (activity management). ηφρνο ηνπ Activity Based 

Management είλαη (ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αθξηβή, πιήξε θαη αλαιπηηθή πιεξνθνξία ηνπ 

θφζηνπο) λα απμήζεη ηειηθά ηελ αμία (value) ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη 

ζηνπο πειάηεο θαη σο εθ ηνχηνπ λα απμεζεί ε ζπλνιηθή θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο 

παξέρνληαο ηελ επηπιένλ πξνζηηζέκελε αμία (added value). 

Μέζσ ησλ ζπζηεκάησλ Activity Based Costing δεχηεξεο γεληάο αλαγλσξίδνληαη θαη 

ηππνπνηνχληαη δηάθνξεο επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο, εθηφο ηνπ 

γηαηί θαη πψο θαηαλαιψλνληαη νη πφξνη. Έηζη είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε πνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο απαηηνχλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο πφξνπο, ηη ηχπνη πφξσλ απαηηνχληαη απ‟ 

απηέο, ηη πεξηζψξηα βειηίσζεο ππάξρνπλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο απηψλ, θιπ. 

Δπίζεο, απφ ηελ θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, είλαη δπλαηφο ν ραξαθηεξηζκφο ηνπο ζε:  

 

• Value-added: Πξφθεηηαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζηελ επηρείξεζε 

θαη πξνζζέηνπλ αμία ζην πξντφλ.  

• Nonvalue added: Πξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία νξαηή απφ ηνλ 

ηειηθφ θαηαλαισηή θαη πνπ δελ είλαη επηζπκεηφο ν πεξηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο απηψλ.  
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Δθηφο ηνπ ραξαθηεξηζκνχ θάζε δξαζηεξηφηεηαο ζαλ value-added ή nonvalue added, είλαη 

εθηθηή παξάιιεια θαη ε κέηξεζε ηεο απφδνζεο απηήο κε θάπνηα θαιψο νξηζκέλα θξηηήξηα 

θαη κνλάδεο κέηξεζεο. Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηφ ε εθηίκεζε ηεο απφδνζεο θάζε activity λα 

ζπκπίπηεη κε ηνπο activity cost drivers, θάηη πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δελ είλαη δπλαηφ. 

Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη, γηα ιφγνπο ζσζηήο θαηαλνκήο ηνπ πξντφληνο, κεηξάεη 

βαζηθά θάπνην κέγεζνο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ ηξφπν θαηαλάισζεο ησλ πφξσλ π.ρ. ην 

πιήζνο ησλ θηλήζεσλ ζπλαξκνιφγεζεο θάζε πξντφληνο ζε κηα δξαζηεξηφηεηα 

ζπλαξκνιφγεζεο, ή κε βάζε ηελ άκεζε εξγαζία. Σν απνηέιεζκα, ή θαιχηεξα ε κέηξεζε ηεο 

απφδνζεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο ηδίσο φηαλ ζρεηίδεηαη κε δηαθνξεηηθά κεγέζε, φπσο π.ρ. γηα 

ηελ αλσηέξσ δξαζηεξηφηεηα λα κεηξάηε ην πιήζνο ησλ παξαγνκέλσλ ηεκαρίσλ, 

θαλνληθνπνηεκέλσλ έζησ κε βάζε ην πιήζνο ησλ κεξψλ πξνο ζπλαξκνιφγεζε αλά πξντφλ 

θιπ. 

6.6 Διανομό με ύδια μϋςα ό μϋςω τρύτων 

ηηο κέξεο καο, επηθξαηεί έληνλνο αληαγσληζκφο θαη απμεκέλε θαηαλαισηηθή δηάζεζε. Οη 

ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ, 

ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηηο ζπλήζεηεο ηνπ θαηαλαισηή, είλαη ππνρξεσκέλεο λα 

κεηψζνπλ ην θφζηνο ηνπο θαη ηαπηφρξνλα λα δηαζέηνπλ έλα ζχλνιν πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο 

ζα ζπκβάιινπλ ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ηνπο. 

ηελ Διιάδα, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ απνζεθεχεη θαη δηαθηλεί ηα 

πξντφληα ηεο απηφλνκα. Ζ δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ απνζεθεπηηθψλ θέληξσλ θαη 

αληαγσληζηηθψλ θαλαιηψλ δηαλνκήο είλαη αξθεηά δχζθνιε, κηαο θαη ην θφζηνο Logisticsπνπ 

απνξξέεη είλαη αξθεηά πςειφ. Παξάιιεια ε ιεηηνπξγία ελφο απηφλνκνπ θπθιψκαηνο 

Logistics ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα απμεζνχλ ηα ζηαζεξά θφζηε ηεο επηρείξεζεο. 
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ε αληίζεζε κε ηελ Διιάδα, νη επηρεηξήζεηο ηεο Δπξσπατθήο αγνξάο, έρνπλ πηνζεηήζεη απφ 

θαηξφ ηελ αλάζεζε ηνπ ζπλφινπ ή ελφο κέξνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θπθιψκαηνο 

Logisticsζε εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείεο Third-party, πξνθεηκέλνπ λα εμαιείςνπλ ηα ζηαζεξά 

ηνπο έμνδα θαη λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθέο. 

Οη εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείεο Third-party επηηπγράλνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο κε ηε 

ζπγθέληξσζε δξαζηεξηνηήησλ (ζπλέξγεηεο), ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ εκπεηξία πνπ δηαζέηνπλ 

θαη έηζη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ νηθνλνκία, πνηφηεηα θαη αληαγσληζηηθέο ππεξεζίεο 

Logistics. 

Ζ ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία επηρεηξήζεσλ κε κία εηαηξεία Third-party δελ 

βαζίδεηαη κφλν ζηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ νη παξαδνζηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην θχθισκα παξνρήο ππεξεζηψλ, απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο. Οη 

απαηηήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ ππεξεζίεο φπσο 

δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο εκπνξεπκάησλ, εγγχεζε ζσζηήο θχιαμεο θαη πξνζηαζίαο 

εκπνξεπκάησλ, εχθνιε πξνζπέιαζε θαη γξήγνξε δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ, επειημία ζηελ 

παξαιαβή θαη απνζήθεπζε θάζε ηχπνπ εκπνξεχκαηνο θ.ιπ. 

Ζ πιήξεο κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ, ζεσξείηαη ν ζεκαληηθφηεξνο 

ηνκέαο ζηα Logistics. Αλαιπηηθφηεξα, ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα κηαο εηαηξείαο Third-

party είλαη λα πξνζθέξεη εηδηθνχ ηχπνπ ππεξεζίεο κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο είλαη: 

 ήκαλζε ησλ πξντφλησλ πνπ δηαρεηξίδνληαη κε εηηθέηεο Barcode 

 Δμαζθάιηζε ηεο ηρλειαζηκφηεηαο γηα ηελ αλάθιεζε ησλ εκπνξεπκάησλ (Lot trace, 

lot recall) 

 Τπνζηήξημε ζπζηεκάησλ FIFO, FEFO ή LIFO αλάινγα κε ην είδνο θαη ηε 

δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο παξάθακςεο 

 Υεηξηζκφο επηζηξνθψλ 
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 Γπλαηφηεηα δέζκεπζεο – απνδέζκεπζεο ζέζεσλ θαη εηδψλ βάζεη θσδηθνχ, Lot 

number ή πξνζέιεπζεο 

 Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ ζηηο αθφινπζεο ηξεηο θαηεγνξίεο: 

ζπζθεπαζκέλα ζε παιέηα ηα νπνία απνζεθεχνληαη ζε παιέηα, ζε ξάθηα ή ζηνίβαμε, 

πξντφληα κεγάινπ φγθνπ πνπ δελ παιεηνπνηνχληαη θαη απνζεθεχνληαη ζε ειεχζεξνπο 

ρψξνπο επί δαπέδνπ θαη κηθξά αληηθείκελα πνπ απνζεθεχνληαη ζε ζπξίδεο. 

 Παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ θάζε θίλεζεο ζηελ απνζήθε ζε 

επίπεδν παιέηαο, θηβσηίνπ ή inner box. 

Ζ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο δηνίθεζεο ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ είλαη αζθαιψο ην ζσζηφ 

πξντφλ ζηε ζσζηή ηηκή. Όκσο ζηηο κέξεο καο απηφ δελ είλαη αξθεηφ γηα λα παξακείλεη κία 

επηρείξεζε αληαγσληζηηθή. Πιένλ, ην πξντφλ ζα πξέπεη λα είλαη ζην ζσζηφ ρξφλν, ζην 

ζσζηφ ηφπν, ζηε ζσζηή πνηφηεηα θαη ζην ζσζηφ θφζηνο κε ην ζσζηφ service. Πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ νη ζσζηέο εηαηξείεοThird-party Logistics. 
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7 Κεφϊλαιο 7: Case study-Ανϊπτυξη νϋου προώόντοσ εταιρεύασ 

L’Oreal 

7.1 Περιγραφό τησ εταιρεύασ. 

Ζ ηζηνξία ηεο L‟Oreal μεθίλεζε ην 1909 φηαλ ν λεαξφο ρεκηθφο θαη εθεπξέηεο,  Eugene 

Scheuller είρε ηελ παξάδνμε ηδέα λα δεκηνπξγήζεη ηελ πξψηε ζπλζεηηθή βαθή γηα καιιηά. Ζ 

δηνξαηηθφηεηα ηνπ ηδξπηή ηεο  ηεο L‟Oreal ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζσζηφ timing ζα νδεγήζεη 

ηελ εηαηξεία κέζα ζηα επφκελα ρξφληα ζε κία δπλαηή εηαηξεία κε θήκε θαη αμίεο : ηνλ έξσηα 

γηα ην πξντφλ, ηελ πίζηε ζηελ έξεπλα θαη ηελ φξεμε γηα δνπιεηά. Σν 1988, ηα ελία ηεο 

εηαηξείαο αλέιαβε ν38ρξφλνο Lindsay Owen-Jones, ν νπνίνο θαηάθεξε λα πςψζεη ηε ζεκαία 

ηεο L‟Oreal ζηηο πέληε επείξνπο, ελψ έδσζε αθφκα κεγαιχηεξε έκθαζε θαη ζεκαζία ζ ‟απηφ 

πνπ απνηεινχζε πάληα ηε ξαρνθνθαιηά ηεο εηαηξείαο : ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία. Με ην 

άλνηγκα ζηηο Γηεζλείο αγνξέο θαη ηελ πξνζέγγηζε ιαψλ κε δηαθνξεηηθά θπιεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά δέξκαηνο θαη καιιηψλ θαζψο θαη κε δηαθνξεηηθέο πξνζδνθίεο, πξνέθπςε ε 

αλάγθε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ θαη δεκηνπξγήζεθαλ εξεπλεηηθά θέληξα πέξαλ 

ηεο Δπξψπεο, ζε Ακεξηθή θαη Αζία. Οη επελδχζεηο ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε 

πνιιαπιαζηάζηεθαλ, ελψ ρηιηάδεο λέεο θφξκνπιεο παξάγνληαη θαη εθαηνληάδεο δηπιψκαηα 

επξεζηηερλίαο απνθηψληαη θάζε ρξφλν. 

 Ζ θηινζνθία πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξηο άμνλεο. 

1. Δθαξκφδεη έλα επηηπρεκέλν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν. 

2. Απνηειεί εάλ εμαηξεηηθφ ηφπν δνπιεηάο. 

3. Μεηαηξέπεη ηα πξνβιήκαηα ζε επθαηξίεο. 

4. Δίλαη έλαο ππνδεηγκαηηθφο εηαηξηθφο πνιίηεο. 
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ηφρνο ηεο L‟Oreal είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ηφζν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηεο 

κνληέινπ πνπ βαζίδεηαη ζηελ πνηφηεηα, ηελ θαηλνηνκία θαη παγθνζκηνπνίεζε, φζν θαη ησλ 

αμηψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ εηαηξεία. Ξερσξηζηή ζεκαζία γηα ηελ εηαηξεία έρεη ν 

αλζξσπνθεληξηθφο ηεο ραξαθηήξαο. Παξά ην ηεξάζηην κέγεζφο ηεο θαη ηνπο 63.000 

εξγαδνκέλνπο, ζηε L‟Oreal επηθξαηεί ε άηππε επηθνηλσλία θαη ηα ηεξάζηηα πεξηζψξηα 

αλάιεςεο πξσηνβνπιίαο πνπ αθήλεη ζηνπο ζπλεξγάηεο ηεο. Ωο απνηέιεζκα, νη λένη 

αλαιακβάλνπλ επζχλεο λσξίο «κε δηθαίσκα ζην ιάζνο» θαη εμειίζζνληαη γξήγνξα κε 

δπλαηφηεηα λα θηλεζνχλ αλάκεζα ζε πξντφληα, ζε κάξθεο ή ζε ρψξεο.   

ήκεξα, ε παγθφζκηα αγνξά ραξαθηεξίδεηαη  απφ έλα έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ 

κέζα ζην νπνίν νη επηρεηξήζεηο έρνπλ σο ζηφρν ηηο αχμνπζεο απνδφζεηο θιίκαθαο κέζσ 

ειαρηζηνπνίεζεο / κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο κε κεγάιε ηαρχηεηα θαη 

επειημία. Ζ L'Oreal σο κηα δηεζλήο αιπζίδα πξνζπαζεί λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο απηνχο 

κέζα απφ ηηο θαηλνηνκίεο ηνπ ηκήκαηνο Δ & Α πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ πξντφληα πνπ 

λα είλαη εκπνξεχζηκα θαη λα έρνπλ έλα ζεκαληηθφ θχθιν εξγαζηψλ κέζα ζε δηάθνξα 

ηκήκαηα θαη ζε επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο δηεζλνχο αγνξάο. 

Δπηπιένλ, εάλ νπνηαδήπνηε επηρείξεζε απνηχρεη λα αληαπνθξηζεί ζηα λέα πξντφληα ησλ 

αληαγσληζηψλ κέζα ζε έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφηε είλαη πηζαλφλ  λα ράζεη ην 

επηζπκεηφ κεξίδην ηεο αγνξάο ιφγσ ηεο θαζπζηεξεκέλεο δηείζδπζεο ζηελ αγνξά κε 

απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ θεξδψλ. 

Δλ πξνθεηκέλσ, ε  L'Oreal πξνζπαζεί λα ειέγρεη ηα πξντφληα ηνπ αληαγσληζηή ηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε βησζηκφηεηα ησλ θαηλνηνκηψλ ηνπο θαηά ηε δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο ησλ λέσλ πξντφλησλ, θαη απηφ γίλεηαη απφ ην ηκήκα Δ & Α ηεο L'Oreal. Ζ 

L'Oreal δαπαλά πεξίπνπ 20% πεξηζζφηεξν γηα ηελ Δ & Α ησλ λέσλ πξντφλησλ ζε ζχγθξηζε 

κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο φπσο ε Procter & Gamble θαη ε Unilever, θαηαιακβάλνληαο ηελ 

πξψηε ζέζε ζηελ αγνξά. 
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Δηθόλα 7.1 Brand Portfolio ηεο εηαηξείαο L'Oreal 

ρεηηθά κε ην δίθηπν δηαλνκήο ηεο L‟Oreal παγθνζκίσο αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε θαηέρεη 

έλα κεγάιν θαη δηεπξπκέλν δίθηπν δηαλνκήο. Ο φκηινο ηεο L‟oreal απαζρνιεί πεξίπνπ 7.000 

άηνκα ζην θνκκάηη ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ην νπνίν εμππεξεηεί 130 αγνξέο, 

εθπιεξψλνληαο παξαγγειίεο ηεο ηάμεο ησλ 16εθ. εηεζίσο. Λεηηνπξγεί 150 θέληξα δηαλνκήο 

ζε παγθφζκην επίπεδν πνπ εμππεξεηνχλ πεξίπνπ 40 εξγνζηάζηα, κε πεξίπνπ ηα κηζά απφ 

απηά λα ιεηηνπξγνχλ απφ ηελ επηρείξεζε θαη ηα ππφινηπα κηζά απφ 3
pls 

εηαηξείεο.  Απηφ 

ζεκαίλεη φηη θαιχπηεη κεγάιν κέξνο ηεο αγνξάο θαη ηα πξντφληα ηεο δηαηίζεληαη ζε κηα 

επξεία γθάκα επηινγψλ δηαλνκήο, ψζηε ν ηειηθφο θαηαλαισηήο λα είλαη ζε ζέζε λα 

ελεκεξσζεί γη‟ απηά θαη λα ηα αγνξάζεη, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα θαηαβάιεη θακία ηδηαίηεξε 

πξνζπάζεηα 
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7.2 Γηαηί ε αλάπηπμε λέσλ πξντόλησλ είλαη ηόζν ζεκαληηθή γηα κηα εηαηξεία 

όπσο ε L'Oreal; 

Ζ L'Oreal είλαη κηα θαζηεξσκέλε εηαηξεία ζηελ επηρείξεζε κφδαο θαη πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξεζεί ε εγεηηθή ηεο ζέζε ζηελ παγθφζκηα αγνξά, ζα πξέπεη λα ζέζεη κεγάιε έκθαζε 

ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ. Ζ κφδα έρεη θαζνξηζηεί απφ ηνλ Paul 

F. Nystrom σο «ηίπνηα πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν απφ ην επηθξαηψλ ζηπι ζε θάζε δεδνκέλε 

ζηηγκή». Γχν ζεκαληηθέο έλλνηεο κπνξεί λα πξνέιζνπλ απφ απηή ηε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή: 

πξψηνλ, έλα ζηπι δελ είλαη κφδα εθηφο αλ είλαη θνηλψο απνδεθηφ (επηθξαηψλ). Γεχηεξνλ, ε 

κφδα είλαη παξνδηθή (αλά πάζα ζηηγκή). Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο κφδαο 

είρε ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ, ηνλ θχθιν δσήο ηνπ πξντφληνο θαη ηελ 

πνιππινθφηεηα ησλ αγνξψλ πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηελ L'Oreal θαη ηηο ππφινηπεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. 

Ζ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία αιιάδεη ε αγνξά  κφδαο είλαη πνιχ πςειή, κε ηνλ θχθινπ δσήο ησλ 

πξντφλησλ λα είλαη αξθεηά ζχληνκνο. Σα πεξηζζφηεξα πξντφληα ηεο κφδαο έρνπλ θχθιν δσήο 

κηζφ ρξφλν, ή αθφκα θαη κεξηθέο εβδνκάδεο. Οη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ εμαξηψληαη 

απφ ηελ επνρή, ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

πξνεγνχκελεο επηθνηλσλίαο κάξθεηηλγθ γηα πξντφληα κφδαο ή ππνθαηάζηαηα πξντφληα. 

πλεπψο, ε έγθαηξε αληαπφθξηζε ζε απηέο ηηο κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία.  

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο βηνκεραλίαο ηεο κφδαο απαηηνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα πξνβνχλ ζε 

ζηξαηεγηθέο επηινγέο ζρεηηθά κε παξάγνληεο φπσο ε πνηφηεηα, ε ηαρχηεηα, ε ηερλνινγία, ε 

ηηκή θαη ε επειημία: νη παξάγνληεο απηνί θαζνξίδνπλ ηελ ηνπνζέηεζε κηαο εηαηξείαο. 

Παξαηεξψληαο ην παξαθάησ δηάγξακκα, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ε L'Oreal 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζην άλσ άθξν ηεο αγνξάο κφδαο κε ζαθή ηνπνζέηεζε ζηελ αγνξά, ε 

νπνία κπνξεί λα πεξηγξάθεη σο εμήο: 
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ρήκα 7.1 L'Oreal Market Positioning 

 

ηνρεπκέλα ηκήκαηα αγνξάο ηεο L'Oreal κπνξεί λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ξπζκηζηέο ηεο ηάζεο 

ηεο κφδαο, θαη απηνί είλαη νη πειάηεο ηνπ βξίζθνληαη ζηα  πςειά θαη κεζαία / πςειά 

ηκήκαηα ηεο αγνξάο: νη ζπγθεθξηκέλνη πειάηεο αλαδεηνχλ πξντφληα κε θαηλνηφκεο κνξθέο, 

πνπ δηαζέηνπλ απνθιεηζηηθά ζπζηαηηθά κε θπζηθέο ηδηφηεηεο θαη πνιχ πςειφ επίπεδν 

πνηφηεηαο, αλεπηπγκέλα απφ επηζηήκνλεο θαη ζρεδηαζηέο πνπ έρνπλ ρηίζεη ηε θήκε ζε 

ηζρπξέο κάξθεο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο καδηθήο αγνξάο, πνπ ζηνρεχεη ζε νπαδνχο ηεο κφδαο (fashion followers), ηείλνπλ 

λα κηκεζνχλ ηα πξντφληα πςειήο απφδνζεο απφ ηηο θνξπθαίεο κάξθεο φπσο είλαη ε L'Oreal 

θαη σο εθ ηνχηνπ, ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα απφ ηηο θνξπθαίεο κάξθεο ππνρσξεί κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, θάλνληαο ηνλ θχθιν δσήο ηνπ πξντφληνο  αθφκα πην ζχληνκε. Με 

δεδνκέλε ηελ αλακελφκελε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο θαη ην ζχληνκν θχθιν δσήο ησλ 

πξντφλησλ πνπ επηθξαηνχλ ζην ρψξν ηεο κφδαο, ε L'Oreal έρεη πηνζεηήζεη κηα θάζεηε 

νινθιήξσζε, ε νπνία ζα παξέρεη πιήξε έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο. 
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Μηα πξνδξαζηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ ζηε βηνκεραλία ηεο κφδαο 

κπνξεί λα είλαη ε πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα εηαηξείεο φπσο είλαη ε 

L'Oreal. Σα λέα πξντφληα κπνξεί λα έρνπλ ηε κνξθή ηεο επέθηαζεο, ηεο εθ λένπ 

δηακφξθσζεο θαη ηελ έλαξμεο ηεο δεχηεξεο γεληάο πξντφληνο. Ο αληίθηππνο απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κία βηψζηκε 

ζέζε ζηελ αγνξά, ε νπνία κπνξεί λα εθπξνζσπείηαη απφ ηελ άπνςε ηνπ κηθξνχ θχθινπ δσήο 

ησλ πξντφλησλ. 

7.3 Έρευνα και Καινοτομύα ςτη L’Oreal 

Ζ έξεπλα & Καηλνηνκία γηα ηε L‟Oreal είλαη κία πνιππνιηηηζκηθή δηεπηζηεκνληθή 

εξεπλεηηθή θνηλφηεηα , ε νπνία ζπλδπάδεη ηελ επηζηεκνληθή εκπεηξνγλσκνζχλε κε 

επαηζζεζία ζηελ αγνξά. Σν ηκήκα ηεο Έξεπλαο & Καηλνηνκίαο  ηεο L'Oréal απαζρνιεί 3.870 

αλζξψπνπο πεξίπνπ 60 δηαθνξεηηθψλ εζληθνηήησλ, νη νπνίνη εξγάδνληαη ζε 30 

δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο (φπσο Βηνινγίαο, Υεκείαο, Φπζηθήο, Οπηηθήο, 

Μηθξνβηνινγίαο, ηαηηζηηθήο Αλάιπζεο, Βηνπιεξνθνξηθήο, Δζλνινγίαο , Κνηλσληνινγίαο, 

Γεξκαηνινγίαο θιπ). Οη  πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο ππαιιήινπο είλαη γηαηξνί ή 

κεραληθνί, θαη είλαη ππεχζπλνη γηα πάλσ απφ 497 δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο γηα ην 2015.  Ζ 

νξγάλσζε ηνπ ηκήκαηνο Έξεπλαο & Καηλνηνκίαο βαζίδεηαη ζε 3 παγθφζκηα θέληξα, ελψ 

ζηεξίδεηαη ζε 5 Γηαλνκείο (ΖΠΑ, Ηαπσλία, Κίλα, Ηλδία θαη Βξαδηιία). Τπάξρνπλ 18 

εξεπλεηηθά θέληξα θαη 16 θέληξα αμηνιφγεζεο φπσο επίζεο θαη 52 επηζηεκνληθά θαη ηερλν-

ξπζκηζηηθά θέληξα.   

Μνληέιν Καηλνηνκίαο ηεο L’Oreal 

Ζ L'Oreal αλέθαζελ έρεη επηιέμεη λα αλαπηχμεη ηζρπξή έξεπλα ζε φηη αθνξά ην ρψξν ηεο 

νκνξθηάο, κηαο θαη ε επηζηήκε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαηλνηνκία. Σν κνληέιν ηεο έξεπλαο 
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θαη ηεο θαηλνηνκίαο κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζε νπνηαδήπνηε πνηθηιφκνξθε απαίηεζε 

νκνξθηάο ζε θάζε πεξηνρή ηνπ θφζκνπ. Όπσο έρεη δειψζεη θαη ν Laurent Attal 

(Δθηειεζηηθφο Αληηπξφεδξνο, έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο), ε έξεπλα βξίζθεηαη πάληα ζην 

επίθεληξν ηεο αλάπηπμεο ηεο L'Oreal, κε ηξεηο ζεκαληηθέο θηλεηήξηεο δπλάκεηο γηα ηε 

θαηλνηνκία: ελεξγά ζπζηαηηθά, ζχλζεζε, αμηνιφγεζε. 

Ζ επηζηήκε , είλαη ν νδεγφο ηεο θαηλνηνκίαο ζηα θαιιπληηθά. Γηα ην ιφγν απηφ,  γηα πάλσ 

απφ έλαλ αηψλα, ε L'Oreal έρεη ρηίζεη ηελ αλάπηπμή ηεο ζε κηα πεπνίζεζε: κφλν κε ηζρπξή 

έξεπλα κπνξνχλ  λα δεκηνπξγεζνχλ  θαιιπληηθά πξντφληα πνπ λα είλαη ηθαλά λα παξάγνπλ 

πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα. Σν κνληέιν έξεπλαο & θαηλνηνκίαο, κνλαδηθφ ζηε βηνκεραλία 

θαιιπληηθψλ, νξγαλψλεηαη γχξσ απφ ηξεηο θχξηνπο ππιψλεο:  

 Πξνεγκέλε έξεπλα, επηθνξηηζκέλε κε ην ζπλερή εκπινπηηζκφ ησλ επηζηεκνληθψλ 

γλψζεσλ γηα ην δέξκα θαη ηα καιιηά ζε φιν ηνλ θφζκν, θαη ηελ αλαθάιπςε λέσλ 

δξαζηηθψλ ζπζηαηηθψλ. 

 Δθαξκνζκέλε έξεπλα, πνπ αλαπηχζζεη ζπζηήκαηα δηακφξθσζεο, ηα νπνία ζηε 

ζπλέρεηα ηξνπνπνηνχληαη  ζηηο δηαθνξεηηθέο νηθνγέλεηεο ησλ πξντφλησλ. 

 Αλάπηπμε, ε νπνία παξέρεη ζηηο δηάθνξεο κάξθεο θαηλνηφκεο θφξκνπιεο νη νπνίεο 

πξνζαξκφδνληαη ζηελ ηαπηφηεηά ηεο θάζε κάξθαο θαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ 

θαηαλαισηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν. 

ην L'Oreal, ε θαηλνηνκία έρεη γαινπρεζεί απφ έλαλ ζπλερή δηάινγν κεηαμχ ηεο έξεπλαο θαη 

ηνπ κάξθεηηλγθ. Απηφ βαζίδεηαη ζηελ νινέλα θαη πην αθξηβή επηζηεκνληθή γλψζε ηνπ 

δέξκαηνο θαη ησλ καιιηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν, αιιά βαζίδεηαη επίζεο ζηελ πξνζεθηηθή  

αθξφαζε ησλ θαηαλαισηψλ ζε φιεο ηηο επείξνπο θαη ζηελ παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπο, ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηελ νκνξθηά. Μηα αιεζηλή πεγή έκπλεπζεο είλαη ε κεγάιε 

πνηθηινκνξθία ησλ ηχπσλ νκνξθηάο, ε νπνία αλνίγεη λέα πεδία εμεξεχλεζεο. 
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Με ηελ ελίζρπζε ηεο παγθφζκηαο παξνπζίαο ηεο κέζσ ησλ έμη πεξηθεξεηαθψλ θέληξσλ - 

Δπξψπε, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, Ηαπσλία, Κίλα, Βξαδηιία θαη Ηλδία, ε Έξεπλα & Καηλνηνκία 

ηεο L'Oreal έξρεηαη πην θνληά ζηηο κεγάιεο αγνξέο, αιιά θαη ζηνλ πινχην ηεο επηζηεκνληθήο 

γλψζεο ηεο θάζε πεξηνρήο. ε θάζε κία πεξηνρή, νη εξεπλεηηθέο νκάδεο αλαπηχζζνπλ 

ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο κε επηζηεκνληθνχο εκπεηξνγλψκνλεο θαη ηνπηθέο startups γηα λα 

εμεξεπλήζνπλ λέα εδάθε. 

7.4 Ανϊπτυξη ςτρατηγικού ςχεδιαςμού  ενόσ νϋου προώόντοσ τησ L’Oreal 

Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη αλαπηχζζνληαη νη επηρεηξήζεηο 

είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αληαγσληζηηθφ θαη πεξίπινθν, ελψ νη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ 

θαη νη ηάζεηο ηεο κφδαο ζπλερψο κεηαβάιινληαη. Όιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην 

θιάδν, έρνπλ πξνζαξκφζεη ζηελ νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο ηνπο έλα απηνηειέο ηκήκα 

ζηξαηεγηθήο πξντφληνο, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχζζνπλ έλα θαιά νξηνζεηεκέλν ζρέδην δξάζεο 

θαη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο, κε ζθνπφ λα θεξδίζνπλ κεγαιχηεξν θνκκάηη  ζηελ 

αγνξά ελάληηα ζηνπο αληαγσληζηέο ηνπο θαη λα απμήζνπλ ην κεξίδην ησλ πσιήζεψλ ηνπο. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα έρεη έλα απφιπηα ζαθέο θαη ζπγθεθξηκέλν 

πιάλν ζηξαηεγηθήο κε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεη θαη λα δηαηεξήζεη ην αληαγσληζηηθφ ηεο 

πιενλέθηεκα κε πξντφληα πνπ δηαζέηεη θαη πξνσζεί. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

επηινγή θαη ηελ αλάπηπμε ελφο πξντφληνο είλαη δηαθνξεηηθή γηα θάζε επηρείξεζε γηαηί αθνξά 

πεξηζζφηεξν ηελ εζσηεξηθή απφθαζε θαη νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο ζπλδπαζηηθά κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθάζηνηε πξντφληνο θαη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ έρεη ην πειαηνιφγηφ ηεο. Ο 

ζηφρνο φκσο ηεο θάζε επηρείξεζεο αλαπηχζζνληαο έλα ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ κάξθεηηλγθ 

παξακέλεη ν ίδηνο : λα θεξδίδεη φιν θαη πεξηζζφηεξνπο θαηαλαισηέο, κε ην λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο αλάγθεο ηνπο θαη λα πξνζθέξεη πνηφηεηα ζηηο επηινγέο ηνπο. ε απηή ηε ινγηθή, πξέπεη 

λα επηιέγεη απηφο ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο κάξθεηηλγθ, ν νπνίνο ζα ηαηξηάδεη θαιχηεξα 
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ζηνπο πειάηεο πνπ ε επηρείξεζε ζα ζέιεη λα πξνζειθχζεη θαη απηφ είλαη ζέκα ππνθεηκεληθφ 

ζηε δηνίθεζε θαη ηνπο ηζχλνληεο απηήο. 

ε απηά ηα πιαίζηα, πξσηαξρηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εηζαγσγή ελφο λένπ πξντφληνο ζηελ 

αγνξά, απνηειεί έλα θαιά δνκεκέλν ζρέδην marketing ην νπνίν ζπληάζζεηαη θάζε θνξά 

θαηά ηελ έλαξμε κηαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζρεκαηίδεηαη έλα 

πιάλν είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο αθνχ πξνγξακκαηίδεη ηηο ελέξγεηεο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα 

αθνινπζήζεη κε ζαθή θαη πξνθαζνξηζκέλα βήκαηα θαη ζίγνπξα δελ κπνξεί λα είλαη “ηπραίν 

ζην ρξφλν”. Ζ νξγάλσζε ηνπ πιάλνπ marketing γηα ηελ εηζαγσγή ελφο λένπ πξντφληνο 

απνζθνπεί ζηα εμήο : 

 Αχμεζε πειαηψλ σο πξνο ην κεξίδην αγνξάο θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ πσιήζεσλ θαη 

ησλ θεξδψλ ηεο. 

 Δμέηαζε ησλ παξακέηξσλ ψζηε λα γλσξίδεη ηη πξέπεη λα αιιάμεη γηα λα κπνξεί λα 

αληαπεμέιζεη ζηηο αλάγθεο ησλ πειάησλ πνπ ζπλερψο κεηαβάιινληαη θαη πάληα 

εθφζνλ απηφ δεηεζεί. Με άιια ιφγηα λα θξαηήζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή επειημία 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα θαη θαη‟ επέθηαζε ην 

κεξίδην αγνξάο ηεο. 

 Πξνζδηνξηζκφο ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο πνπ ζα αθνινπζήζεη αλαινγηθά πάληα 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. 

Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, θαηά ηελ αλάπηπμε ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ελφο λένπ 

πξντφληνο, ην πξσηαξρηθφ θαη πην νπζηαζηηθφ βήκα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ επηρείξεζε 

είλαη ε επηινγή ηνπ πξντφληνο. Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα γίλεη αξθεηά πεξίπινθε κηαο θαη 

ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα επηιέμεη πνην πξντφλ αλάκεζα ζε πνιιά άιια πξντφληα ζα εηζάγεη 

ζηελ αγνξά. Σα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή απηή είλαη πνιιά, φπσο γηα παξάδεηγκα νη αλάγθεο 

ησλ πειαηψλ, ην θφζηνο, ην ζχλνιν ησλ κεραλεκάησλ, νη παξαγσγηθέο ηθαλφηεηεο ηεο 

επηρείξεζεο θ.ιπ. ε απηά ηα πιαίζηα, ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία απνηειεί πξαθηηθή εθαξκνγή 
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πξνζδηνξηζκνχ θαη πινπνίεζεο ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ελφο λένπ πξντφληνο, ζε κία 

απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο θαιιπληηθψλ παγθνζκίσο φπσο είλαη ε L‟Oreal. 

Ζ κειέηε πεξίπησζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε έλα πξντφλ ηεο L‟Oreal ην νπνίν έρεη θάλεη 

ήδε κία επηηπρεκέλε εηζαγσγή ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη ε αλάπηπμε ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ζα βαζηζηεί ζε εηθνληθά ζηνηρεία κε ηε ρξήζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν 

πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ αγνξάο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πειαηνινγίνπ ηεο L‟Oreal, φπσο 

έρνπλ ήδε αλαθεξζεί παξαπάλσ. Σν πξντφλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

κειέηεο είλαη ην «ElviveFibralogy» ην νπνίν αθνξά έλα πξντφλ πεξηπνίεζεο καιιηψλ, ην 

νπνίν ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ γπλαηθψλ ζηηο ειηθίεο 15-45.Ζ κειέηε 

πεξίπησζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη έρεη σο δεδνκέλν φηη ε εηαηξεία L‟Oreal έρνληαο πέληε 

πξνηάζεηο 40 λέσλ πξντφλησλ, κεηά απφ αλάιπζε ηειηθά απνθάζηζε φηη άμηδε θαη ηελ 

ζπλέθεξε λα εηζάγεη ζηελ αγνξά ην ζακπνπάλ «ElviveFibralogy». 

Καηά ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαη ζρεδηαζκνχ ηεο ζηξαηεγηθήο marketing, ε επηρείξεζε 

αθνινπζεί θάπνηα ζπγθεθξηκέλα βήκαηα γηα λα κπνξέζεη λα επηηχρεη ην θαιχηεξν δπλαηφ 

απνηέιεζκα κε δεδνκέλν ην κεξίδην αγνξάο ηεο θαη ηε δπλακηθφηεηά ηεο. Αξρηθά, γίλεηαη ε 

ζηνρνπνίεζε ηεο αγνξάο πνπ ε επηρείξεζε ζέιεη λα απεπζπλζεί. ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, ζηφρνο ηεο L‟Oreal είλαη ην γπλαηθείν θαηαλαισηηθφ θνηλφ θάζε ειηθίαο ην 

νπνίν αληηκεησπίδεη πξφβιεκα ππθλφηεηαο ζηελ ηξίρα. Καηά ην δεχηεξν βήκα ηνπ 

ζρεδηαζκνχ, ε εηαηξεία αζρνιείηαη κε ηνπο εκθαλείο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ζέζεη νη 

αληαγσληζηέο θαη πξνζπαζεί λα “ρηππήζεη” ζηα αδχλακα ζεκεία ή λα εκπλεπζηεί απφ 

απηνχο. Με ηελ πιήξε γλψζε ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ αληαγσληζηηθψλ ηεο πξντφλησλ, 

επηδίσμε ηεο L‟Oreal είλαη λα παξαζέζεη έλα πξντφλ πην εμειηγκέλν θαη πην πιήξεο απφ απηφ 

ησλ αληαγσληζηψλ ηεο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη πην απνδνηηθά ην θνηλφ ζην νπνίν 

απεπζχλεηαη θαη θαη‟ επέθηαζε λα κπνξέζεη λα δηαηεξήζεη ην αληαγσληζηηθφ ηεο 
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πιενλέθηεκα. Αθνινπζεί δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο πνξείαο ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ. 

 

ρήκα 7.2 ηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ λένπ πξντόληνο 

ην ηξίην βήκα ηνπ ζρεδηαζκνχ πινπνηείηαη ε ζηξαηεγηθή ηνπνζέηεζε, πνπ ζηελ νπζία 

πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζεί ην λέν πξντφλ ζηελ αγνξά. 

Απηή ε δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηα γλσζηά 4P ηνπ κείγκαηνο marketing«Product, Price, 

Place, Promotion», δειαδή ην πξντφλ, ηελ ηηκή, ηε δηαλνκή θαη ηελ πξνψζεζε. 

 

Μειέηε αγνξάο. 

H ρξήζε πξντφλησλ πεξηπνίεζεο µαιιηψλ ζεσξείηαη βαζηθή αλάγθε, µε ην 99% λα 

ρξεζηκνπνηεί ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πξντφλησλ. Ζ Διιελίδα γπλαίθα δελ ήηαλ αξθεηά 

ελεκεξσκέλε ηφζν γηα ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο πνπ είρε ην µαιιί ηεο φζν θαη γηα ηε ρξήζε 

ηεο ξνπηίλαο ηνπ haircare. Σα λνχκεξα πξνθαινχλ εληχπσζε, αλ ζθεθηεί θαλείο πσο, παξφηη 

δέθα ζηηο δέθα γπλαίθεο ρξεζηκνπνηνχλ ζακπνπάλ, µφιηο πέληε ζηηο δέθα ρξεζηµνπνηνχλ 

θάπνηα θξέµα, ηξεηο ζηηο δέθα µάζθα µαιιηψλ θαη µφιηο µία ζηηο δέθα ιάδη ή νξφ, πξντφληα 
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δειαδή µεηά ην ινχζηµν πνπ απνηεινχλ ζρεδφλ ην 30% ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο πεξηπνίεζεο 

µαιιηψλ. Ζ L‟Oreal βαζηδφκελε ζην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο θαη ηα ρξφληα εκπεηξίαο 

ηεο ζην ρψξν ηεο πεξηπνίεζεο καιιηψλ ζηελ Διιάδα, εξεχλεζε ηελ αγνξά πνπ αθνξά ηα 

ζακπνπάλ γηα καιιηά κε ιεπηή ηξίρα. Μέζα απφ ηε κειέηε δηαπηζηψζεθε φηη ν θιάδνο ησλ 

πξντφλησλ πεξηπνίεζεο καιιηψλ είρε νξηζκέλα “θελά” ζηα καιιηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ιεπηή ηξίρα κε απνηέιεζκα λα κελ έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή ππθλφηεηα θαη φγθν. Με ην πξντφλ 

απηφ ε L‟Oreal έρεη σο ζηφρν λα πξνζθέξεη κηα εμαηνκηθεπκέλε ιχζε ζε γπλαίθεο κε καιιηά 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κηθξή ππθλφηεηα ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Ζ εηθνληθή έξεπλα πνπ δηελεξγείηε έρεη πεξηνξίζεη ηα target group ζηηο παξαθάησ 

θαηεγνξίεο: 

1. Ο θαηαλαισηήο θαη αγνξαζηήο ηνπ ζακπνπάλ λα είλαη γπλαίθα νπνηαζδήπνηε 

ειηθίαο. 

2. Σα καιιηά ηνπ θαηαλαισηή λα ραξαθηεξίδνληαη απφ ιεπηή ηξίρα θαη λα 

αληηκεησπίδεη πξφβιεκα ππθλφηεηαο. 

3. Να είλαη κεηξίνπ θαη θαλνληθνχ επηπέδνπ νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο. Ζ αμία ηνπ 

πξντφληνο ζα είλαη ζε ζπκβαηή ηηκή ψζηε λα κπνξεί λα αγνξαζζεί απφ φιεο ηηο 

θνηλσληθέο ηάμεηο ησλ θαηαλαισηψλ ρσξίο νηθνλνκηθφ πεξηνξηζκφ. 

4. Άιια ζηνηρεία, φπσο νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, κνξθσηηθφ επίπεδν θ.ιπ. δελ 

επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ηνπ πξντφληνο. 

Πξντόλ 

Ζ επηινγή ηνπ πξντφληνο έγηλε θαηφπηλ ελδειερνχο έξεπλαο θαη αλάκεζα απφ άιια ηέζζεξα 

αγαζά. Ζ πξνηίκεζε ζην ζακπνπάλ καιιηψλ «ElviveFibralogy» έγηλε αθελφο, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, γηα ην γεγνλφο φηη ε αγνξά πζηεξεί ζε απηφ ην είδνο πξντφλησλ 

θαη αθεηέξνπ, γηαηί πεξηιακβάλεη κηα νηθνλνκηθή ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ ππθλφηεηα ησλ καιιηψλ. Ζ δηαθνξά ηνπ πξντφληνο απφ απηά 
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ησλ αληαγσληζηψλ έγθεηηαη ζην ζπζηαηηθφ Filloxane
9
, ην νπνίν δελ πεξηβάιιεη ηελ ηξίρα απφ 

ην εμσηεξηθφ, αιιά αληηζέησο δεκηνπξγεί ζψκα εζσηεξηθά. Ο ζπλδπαζκφο ησλ ηδηνηήησλ 

ηνπ κνξίνπ κε ηηο ηδηφηεηεο ησλ καιιηψλ δεκηνπξγεί λέα ππθλφηεηα. Απηφ ην θαιιπληηθφ 

φθεινο απμάλεη ην ζψκα ηεο ηξίραο, γηα λα δείρλνπλ ηα καιιηά πην ππθλά θαη λα είλαη πην 

εχθνια ζην styling. Ζ επηρείξεζε ζα δηαζέζεη κηα πιήξε ζεηξά πξντφλησλ 

(Boosterππθλφηεηαο, ζακπνπάλ, conditioner, κάζθα) πνπ απεπζχλεηαη θαη θαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ηεο αγνξάο. 

Γνθηκή ηνπ πξντόληνο 

ην ζηάδην ηεο δνθηκήο ηνπ πξντφληνο, ε L‟Oreal έρεη επηιέμεη ην αγαζφ πνπ ζεσξεί φηη 

αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζην ελ ιφγσ target group, θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο ηνπ θαη 

κεηαηξέπνληαο ηελ επηρεηξεκαηηθή ηδέα ζε πξντφλ. Απνηειεί ην βαζηθφ ζηάδην γηα ηελ 

κεηέπεηηα εμέιημε ηνπ πξντφληνο, αθνχ πξέπεη λα ειεγρζεί κε πξνζνρή ψζηε λα δηαπηζησζεί 

εάλ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξσηαξρηθή ηδέα ή απαηηνχληαη θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο. Με άιια 

ιφγηα, απηφ πνπ έρεη ζεκαζία ζην ζηάδην ηεο δνθηκήο, είλαη λα δηαπηζηψζεη ε εηαηξεία θαηά 

πφζν ην πξντφλ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί, θαιχπηεη ηηο αλάγθεο γηα ηηο νπνίεο δεκηνπξγήζεθε ή 

παξεθθιίλεη απφ ην ζθνπφ απηφ θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξηζηεί ε 

παξαγσγή ηνπ. 

ε απηφ ην ζηάδην ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηάζεζεο ηνπ δνθηκαζηηθνχ πξντφληνο ζηνπο 

θαηαλαισηέο πνπ απεπζχλεηαη ζε έλα επηιεγκέλν δείγκα, κε ζθνπφ: 

                                                 
9
Σν Filloxaneείλαη έλα πνιπηάιαλην ελεξγφ ζπζηαηηθφ πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηαρέεη δσληάληα κέρξη ην 

βάζνο ηεο ηξίραο, γηα λα ηελ εληζρχεη απφ ην εζσηεξηθφ. Σν θιεηδί ζε απηφ ην ζπζηαηηθφ είλαη έλα κηθξφ κφξην 

πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εηζρσξεί ζηελ ηξίρα ζε πγξή θαηάζηαζε θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηαβαίλεη ζε ζηεξεή 

θαηάζηαζε, φπσο είλαη ε ηερλνινγία δηαιχκαηνο-πεθηψκαηνο, ράξε ζηελ νπνία ην Filloxaneέρεη ηελ ηθαλφηεηα 

λα αιιειεπηδξά ηφζν κε ηα παξφκνηα κφξηα, φζν θαη κε ηελ θεξαηίλε, ηελ βαζηθή πξσηετλε πνπ αλεπξίζθεηαη 

ζηελ ηξίρα. Σν λεξφ κεηαθέξεη ην Filloxaneθαη ην βνεζά λα εηζρσξεί ζηελ ηξίρα. Όηαλ απνκαθξπλζεί θαη ηα 

καιιηά ζηεγλψζνλ, ε ηξίρα έρεη γεκίζεη απν ην ηξηζδηάζηαην δίθηπν ηνπ ζπζηαηηθνχ θαη έρεη απνθηήζεη λέν 

ζψκα, κε απνηέιεζκα λα απμεζεί ε ππθλφηεηα ησλ καιιηψλ. 
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 Να δηαπηζηψζεη ε εηαηξεία εάλ ππάξρνπλ ηπρφλ πξνβιήκαηα, ηα νπνία κεηέπεηηα 

κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ή λα δηαθνξνπνηήζεη σο πξνο ηε ζχλζεζε θαη ηε δνκή ηνπ 

αγαζνχ. 

 Να εξεπλήζεη ηηο αληηδξάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ – target group σο πξνο ηελ αληίιεςε 

πνπ έρνπλ γηα ην πξντφλ πνπ έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο θαη ηε δηάζεζε ηνπο λα αγνξάζνπλ 

πεξαηηέξσ. 

 Να δηνξζψζεη ιάζε, παξαιείςεηο ή άιια ζηνηρεία πνπ δελ ιήθζεθαλ ππφςε θαηά ηε 

δνθηκή, κε απψηεξν ζθνπφ λα πξνζθέξεη ζηνπο αγνξαζηέο ην θαιχηεξν δπλαηφ 

απνηέιεζκα απφ πιεπξάο ζακπνπάλ ππθλφηεηαο. 

 

Αληαγσλίζηξηεο εηαηξείεο 

Ο θιάδνο ησλ θαιιπληηθψλ ζηνλ νπνίν ππάγνληαη ηα πξντφληα πεξηπνίεζεο καιιηψλ 

απνηειείηαη απφ πνιιέο επηρεηξήζεηο (φπσο Johnson&Johnson, Unilever, YSLBeaute, φκηινο 

αξάληε, NotosCom, φκηινο Γεξνιπκάηνπ, Procter&Gamble, είλαη κεξηθέο απφ απηέο) 

παγθνζκίσο πνπ πξνζπαζνχλ λα απνθηήζνπλ κεξίδην ζηελ ελ ιφγσ αγνξά. Ζ L‟Oreal είλαη 

κηα επηρείξεζε παγθνζκίνπ δξαζηεξηφηεηνο θαη θήκεο, ε νπνία βξίζθεηαη ζε πςειέο ζέζεηο 

ζηελ αγνξά ζε ρψξεο φπνπ πξνσζεί ηα πξντφληα ηεο ιφγσ ηνπ επηηπρεκέλνπ ζπλδπαζκνχ 

πνηφηεηαο θαη ηηκήο πνπ δηαζέηεη γηα ην ζχλνιν ησλ αγαζψλ πνπ πξνζθέξεη ζην θνηλφ. 

ε απηά ηα πιαίζηα, ζθνπφο ηεο L‟Oreal κε ηελ εηζαγσγή ηνπ «ElviveFibralogy», φζνλ 

αθνξά ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, είλαη λα δηαηεξήζεη ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα θαη λα 

εληζρπζεί νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, ψζηε λα απμήζεη ην κεξίδην ηεο αγνξάο ηεο. Ο 

αληαγσληζκφο απνηειεί βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ αθνχ κέζνπ 

απηνχ βξίζθνπλ λέεο ηδέεο θαη εμειίζζνληαη, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα εδξαησζνχλ ζηελ 

αγνξά θαη λα απμήζνπλ ην πειαηνιφγηφ ηνπο. 
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Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ε γλψζε ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ αληαγσληζηψλ θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ αγνξά είλαη επηβεβιεκέλε σο πξνο 

ηελ πξνψζεζε θαη πξνβνιή ησλ δηθψλ ηεο αγαζψλ, κηαο θαη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

ζπλδέεηαη θαη κε ην αληίζηνηρν ησλ αληαγσληζηψλ, ζηα πιαίζηα ηεο ειεχζεξεο νηθνλνκίαο. 

Οηθνλνκηθό πεξηβάιινλ 

Σν ζακπνπάλ ππθλφηεηαο «ElviveFibralogy» απνηειεί κία πνηνηηθή απφ πιεπξάο πγείαο θαη 

εμαηξεηηθά νηθνλνκηθή ιχζε γηα φιεο ηηο Διιελίδεο κε καιιηά πνπ αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα ππθλφηεηαο. Ζ L‟Oreal έρνληαο αληηιεθζεί ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

ρψξαο θαη ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία ηεο επνρήο, ζηνρεχεη ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ 

πεξηπνίεζεο πνπ ζα κπνξνχλ λα αγνξαζηνχλ απφ φινπο ρσξίο θάπνηα εμαηξεηηθή ρξεκαηηθή 

επηβάξπλζε. Δλδεηθηηθά, ε αγνξά πεξηπνίεζεο µαιιηψλ ζηελ Διιάδα, αλ θαη απνηειεί ηε 

κεγαιχηεξε αγνξά θαιιπληηθψλ ζηελ επξεία δηαλνκή, ράλεη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 

ζπζηεκαηηθά δπλακηθή ζε αμία. Δλψ ν φγθνο πσιήζεσλ δηαηεξείηαη ζε παξφκνηα επίπεδα, ζε 

µηα αγνξά θνξεζκέλε σο πξνο ηελ ρξήζε ζακπνπάλ, δεδνκέλνπ πσο ην 99,5% ηνπ 

πιεζπζκνχ ην ρξεζηκνπνηεί, ε αχμεζε ηεο πξνσζεηηθήο πίεζεο απφ ηηο εηαηξείεο θαηά δέθα 

ζρεδφλ κνλάδεο νδήγεζε ζε θαηαθφξπθε πηψζε ηεο µέζεο ηηκήο ηεο αγνξάο θαηά 14%. 

Δπηπξφζζεηα, ελψ ε θαηεγνξία ην 2007 απνιάκβαλε κία κεζνζηαζκηθή πηζηφηεηα ηεο ηάμεο 

ηνπ 50%, παξνπζίαζε γξήγνξα θαηάξξεπζε ιφγσ ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο, ζην επίπεδν 

ηνπ 8%, κε κεηαζηξνθή ησλ θαηαλαισηψλ ζε πην πξνζηηά brands, είηε ζε φξνπο out of 

pocket είηε ζε φξνπο κέζεο ηηκήο. 

Τπάξρνπλ δηαθφξσλ εηδψλ ζηφρνη πνπ ε εθάζηνηε επηρείξεζε επηζπκεί λα πξαγκαηνπνηήζεη. 

Οη εηαηξείεο ζπλεζίδνπλ λα εζηηάδνπλ ζηνπο νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο ρσξίο λα αγλννχλ ηνπο 

ππνινίπνπο πνπ είλαη θαη απηνί νπζηαζηηθνί γηα ηελ πνξεία θαη ην κέιινλ ηεο. 

ε απηά ηα πιαίζηα, νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ηεο ελ ιφγσ κειέηεο 

πεξίπησζεο είλαη νη εμήο : 
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 Οηθνλνκηθνί ζηφρνη (αχμεζε πσιήζεσλ, θέξδε απφ ηελ παξαγσγή θαη πψιεζε ηνπ 

πξντφληνο). 

 Marketing (απφθηεζε κεγαιχηεξνπ κεξηδίνπ αγνξάο, αχμεζε ηεο κφληκεο 

θαηαλαισηηθήο βάζεο θνηλνχ κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν καιιηψλ θ.ιπ.). 

 Λνηπνί ζηφρνη (δηεχξπλζε παγθνζκίνπ δηθηχνπ δηαλνκήο, αχμεζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

δηεζλψο θ.ιπ.). 

Πζραν όμωσ από τθν οριοκζτθςθ των ςτόχων, που αποτελεί πολφ βαςικι παράμετρο, θ 

επιχείρθςθ προγραμματίηει τισ ενζργειεσ που πρζπει να ακολουκιςει ϊςτε να επιτφχει τα 

αναμενόμενα αποτελζςματα που επικυμεί και κζλει να επιτφχει.  

Σχετικά με το νζο προϊόν «ElviveFibralogy», θ L’ Oreal κα εςτιάςει τισ κινιςεισ τθσ αρχικά 

ςτθ ςωςτι τοποκζτθςθ του προϊόντοσ ςτα δίκτυα διανομισ. Μετζπειτα κα πρζπει να είναι 

ςυγκεκριμζνεσ οι ανάγκεσ που κα καλφπτει το προϊόν, οι οποίεσ κα γίνουν γνωςτζσ από 

τουσ πωλθτζσ ςτουσ τελικοφσ καταναλωτζσ. Η τιμι που κα πωλείται το προϊόν είναι μια 

βαςικι παράμετροσ για τθν επίτευξθ του ςτόχου αφοφ θ ποςότθτα και θ ποιότθτα του 

προϊόντοσ πρζπει να είναι αντάξια τθσ τιμισ που προςφζρεται. Τζλοσ, ζνα από τα 

καταλυτικά ςθμεία για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων, αποτελεί θ διαφιμιςθ – προϊκθςθ του 

νζου προϊόντοσ «ElviveFibralogy» ϊςτε να γίνει γνωςτό ςτθν αγορά και να το 

αναηθτιςουν οι καταναλωτζσ. 

Αμία πξντόληνο 

Η τιμολογιακι πολιτικι είναι πολφ κακοριςτικόσ παράγοντασ ςτθν επιτυχία ενόσ προϊόντοσ 

και είναι άμεςα ςυνυφαςμζνθ από τθν κοςτολόγθςθ των αγακϊν, με τθν ζννοια του πόςο 

πραγματικά ςτοιχίηει θ παραγωγι ενόσ προϊόντοσ. Σε αυτό το πλαίςιο, θ τιμολογιακι 

πολιτικι που κα κακορίςει τθν αξία του προϊόντοσ επθρεάηεται από διάφορουσ 

παράγοντεσ, οι οποίοι είναι οι εξισ:  
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 Η αξία καταςκευισ και διανομισ του προϊόντοσ. Ζ L‟Oreal απνθάζηζε ην «Elvive 

Fibralogy» ζε κία ρακειή ηηκή ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν, πεξηνξίδνληαο ην θαζαξφ 

θέξδνο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα, ελψ ηαπηφρξνλα 

ζέβεηαη θαη εθηηκά ηελ εκπηζηνζχλε ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ. πλεπψο ε ηηκή 

πνπ πξφθεηηαη λα δηαηεζεί ην πξντφλ ζα είλαη πεξίπνπ ζηα 5 επξψ. 

 Η επωνυμία τθσ εηαηξείαο. Ζ L‟ Oreal είλαη κηα εηαηξεία δηεζλνχο θήκεο κε έλα πνιχ 

ηζρπξφ brand name πνπ δελ έρεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηελ πξνψζεζε ελφο λένπ 

αγαζνχ, αθνχ είλαη ήδε γλσζηή θαη δνθηκαζκέλε εηαηξεία ζηα κάηηα ησλ 

θαηαλαισηψλ. Απηφ ην γλσξίδεη θαιά ε εηαηξεία θαη ην ρξεζηκνπνηεί ζηελ 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη, πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ιίγν πεξηζζφηεξν ην 

πεξηζψξην θέξδνπο πνπ ζα έρεη απφ ηελ πψιεζε ηνπ «Elvive Fibralogy». 

 Η πρωτοτυπία του προϊόντοσ. ε απηή ηε ινγηθή, ε L‟ Oreal πξνζπάζεζε λα 

δεκηνπξγήζεη έλα  πξντφλ ην νπνίν ζα δψζεη ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο έιιεηςήο 

ππθλφηεηαο ησλ καιιηψλ. Απηή ε πξσηφηππε ηδέα δίλεη αμία ζην πξντφλ ηεο ελ ιφγσ 

εηαηξείαο, αιιά απφ ηελ άιιε απνηειεί κηα ηδηαίηεξε πξφθιεζε γηα ηελ επηρείξεζε, 

αθνχ ε πξσηνηππία ηνπ λένπ πξντφληνο κπνξεί ηειηθά λα κελ έρεη ηελ αλακελφκελε 

απήρεζε θαη ην πξντφλ λα απνηχρεη. 

 Παρόμοια προϊόντα. Σελ ζηηγκή ηεο απφθαζεο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ λένπ πξντφληνο 

ζηελ Διιεληθή αγνξά, ε L‟Oreal δελ είρε λα αληηκεησπίζεη πνιιά ππνθαηάζηαηά 

πξντφληα, θαη γηα ην ιφγν απηφ ε εηαηξεία απνθάζηζε λα παξάγεη θαη λα πξνσζήζεη 

ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. 

 Η ηιτθςθ που υφίςταται το ςυγκεκριμζνο προϊόν. Το τμιμα μάρκετινγκ τθσ L’Oreal 

πραγματοποίθςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ διεργαςίεσ διεξαγωγισ ερωτθματολογίου 

και ενδελεχοφσ ζρευνασ, ϊςτε να εξετάςει τθ πικανι ηιτθςθ για το προϊόν «Elvive 

Fibralogy». 
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 Μερίδιο αγοράσ. Ζ L‟Oreal ζηνρεχεη κε ηελ πξνψζεζε ηνπ λένπ πξντφληνο λα 

θαηαθηήζεη θπξίαξρε ζέζε ζηε κάξθα ηεο αγνξάο (απφ ηελ ηέηαξηε πνπ βξίζθεηαη 

ηψξα) θαη λα απμήζεη ην κεξίδην ηεο αγνξάο θαηά 5%. Δπίζεο ζηνρεχεη λα απμήζεη 

θαηά 30% ηε κφληκε θαηαλαισηηθή βάζε θέξλνληαο λέεο ειηθίεο θαη λέα θνηλά, πνπ 

είλαη ην δεηνχκελν γηα φιεο ηηο εηαηξείεο ζηνλ ρψξν. 

 Κζρδθ. Ζ L‟Oreal ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη πνιηηηθή ηηκνιφγεζεο πνπ λα θαιχπηεη 

ην θφζηνο παξαγσγήο θαη λα κελ απνθιίλεη απφ εθείλεο ησλ αληαγσληζηψλ.  

 

Μίγμα επικοινωνίασ προϊόντοσ 

 

Το μίγμα επικοινωνίασ για το νζο προϊόν «ElviveFibralogy», πεξηιακβάλεη κία νινθιεξσκέλε 

δηαθεκηζηηθή θακπάληα, φπσο άιισζηε ζπλεζίδεηαη απφ ηελ εηαηξεία γηα θάζε λέν πξντφλ 

πνπ εηζάγεηαη ζηελ αγνξά. Αξρηθά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ φινη νη ηξφπνη πξνβνιήο γηα ην 

πξντφλ, πνπ απνηεινχλ κηα θιαζζηθή θαη παξαδνζηαθή επηινγή δηαθήκηζεο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ην ξαδηφθσλν, ηηο εθεκεξίδεο, ηα πεξηνδηθά θαζψο θαη ηα δηαλεκφκελα 

δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα. Δπίζεο ε L‟Oreal αληαπνθξηλφκελε ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο 

επνρήο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ην δηαδίθηπν σο έλα εξγαιείν ηνπ κάξθεηηλγθ,  επεθηείλεη ηε 

δηαθεκηζηηθήο ηεο θακπάληα θαη ζε άιια κέζα επηθνηλσλίαο ελψ δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην 

ςεθηαθφ κάξθεηηλγθ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ αλαπηχζζεη φιν θαη πην δπλακηθά ηηο δηαθεκίζεηο ζηνλ 

θφζκν ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ηληεξλέη σο πξνο ηελ 

ηαρχηεηα δηάδνζεο ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ. Με απηή ηε γξακκή, ε L‟Oreal δηαθεκίδεη ηα 

πξντφληα ηεο ζηελ επίζεκε ζειίδα ηεο ζην Facebook, πνπ απνηειεί έλα γξήγνξν ηξφπν 

κεηάδνζεο δεδνκέλσλ επξέσο δηαδεδνκέλν ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ.  
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Δηθόλα 7.2Γηαθεκηζηηθή θακπάληα λένπ πξντόληνο 

Σν κίγκα επηθνηλσλίαο ηνπ λένπ πξντφληνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ πξνψζεζε πσιήζεσλ φπνπ 

πξνζθέξνληαη ζηνπο θαηαλαισηέο δείγματα του νζου προϊόντοσ, εκπτωτικά κουπόνια, 

πακζτα εκπτϊςεων, δϊρα, βραβεία μζςω on-lineδιαγωνιςμοφ, δωρεάν δοκιμζσ, επιδείξεισ 

προϊόντων και εκκζματα αυτϊν ςτα ςθμεία πϊλθςθσ. 

 

Δηθόλα 7.3Έθπησζε ηηκήο γηα αγνξά πξντόληνο    Δηθόλα 7.4Γσξεάλ δείγκα πξντόληνο ζε πεξηνδηθό 

 

Έλα παξάδεηγκα ηεο πξνψζεζεο πσιήζεσλ ηνπ «ElviveFibralogy», είλαη ε δηαλνκή δσξεάλ 

δεηγκάησλ ζηηο θαηαλαιψηξηεο κε ζθνπφ λα γλσξίζνπλ ην πξντφλ. Απηφ ζα ζπκβεί ηφζν ζηα 

θαηά ηφπνπο ζεκεία πψιεζεο κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ φζν θαη κέζσ πεξηνδηθψλ κφδαο, πνπ 

απεπζχλνληαη απνιχησο ζηνρεπφκελα ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ηνπ λένπ πξντφληνο. 
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Γηαλνκή πξντόληνο 

Ζ θαιή νξγάλσζε ηεο δηαλνκήο θαη παξάδνζεο ηνπ λένπ πξντφληνο εμαζθαιίδεη ηελ άκεζε 

ηνπνζέηεζε ηνπ πξντφληνο εθεί πνπ ην ρξεηάδεηαη ν πειάηεο. Σν θφζηνο ηεο δηαλνκήο θαη 

παξάδνζεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην θφζηνο απνζήθεπζεο, κεηαθνξηθψλ θαη επηζηξνθήο 

πξντφλησλ, ζα πξέπεη λα ππνινγηζζεί ζην θφζηνο ηνπ πξντφληνο. 

ρεηηθά κε ηε δηάζεζε ηνπ λένπ πξντφληνο, ε L‟Oreal ζηελ Διιάδα δηαζέηεη ηέζζεξα 

αλεμάξηεηα δίθηπα δηαλνκήο (επξείαο δηαλνκήο, θνκκσηεξίσλ, θαξκαθείσλ θαη επηιεθηηθήο 

δηαλνκήο). Σν ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ηεο L‟Oreal  ζα κπνξνχζε λα δηαηεζεί ζε πνιιά ζεκεία, 

ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ, αιιά θαη ιφγσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ζην νπνίν 

απεπζχλεηαη. Σν ζακπνπάλ «ElviveFibralogy» επηιέρζεθε ηειηθά λα δηαηεζεί ζηνπο εμήο 

ηφπνπο δηαλνκήο : 

1. Ζ πην ζπλεζηζκέλε ζέζε πξνβνιήο θαη θαη‟ επέθηαζε δηαλνκήο είλαη απηή ησλ 

πνιπζχρλαζησλ καγαδηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ κηα ζσξεία άιισλ αγαζψλ εθηφο απφ 

θαιιπληηθά θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ζνππεξκάξθεη, ηα θαξκαθεία θαη ηα 

πνιπθαηαζηήκαηα θαιιπληηθψλ (φπσο Hondo Center). Απνηειεί ηελ πην δηαδεδνκέλε 

επηινγή πξνψζεζεο πξντφλησλ, αθνχ νη πειάηεο αλαδεηνχλ ηέηνηνη είδνπο πξντφληα ή 

ζρεηηθά παξεκθεξή ζε απηέο ηηο αγνξέο, ρσξίο απφ πξηλ λα έρνπλ γλψζε ηη πξντφλ 

ζέινπλ λα επηιέμνπλ θαη απιά αλαδεηνχλ κηα πιεζψξα αγαζψλ ψζηε λα έρνπλ 

αξθεηέο επηινγέο. 

2. Γηάζεζε ηνπ πξντφληνο θαη αγνξά κέζσ e-shop. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο δηαλνκήο 

αλαπηχζζεηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο εχθνιεο πξφζβαζεο 

θαη εμνηθείσζεο πνπ έρνπλ νη θαηαλαισηέο κε ην ίληεξλεη, αιιά θαη ειιείςεη ρξφλνπ 

πνπ ππάξρεη ζηνπο αλζξψπνπο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο.  

3. Σέινο, νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα πξνκεζεχνληαη ην ζακπνπάλ θαη απ‟ επζείαο απφ 

ηνπο πσιεηέο ηεο εηαηξείαο L‟ Oreal πνπ βξίζθνληαη ζε πνιπζχρλαζηα -θεληξηθά 
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κέξε ηεο αγνξάο θαη εθηφο απφ ηελ πψιεζε ηνπ πξντφληνο θξνληίδνπλ λα 

ελεκεξψζνπλ ηνπο αγνξαζηέο γηα ην πεξηερφκελν ηνπ θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.  
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8 Συμπερϊςματα 

 

Ζ αλάπηπμε ελφο λένπ πξντφληνο (New Product Development - NPD) απφ κία εηαηξεία ή 

επηρείξεζε αξρίδεη φηαλ εκθαλίδεηαη ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο λένπ πξντφληνο είηε ιφγσ 

ηεο εκθάληζεο κηαο θαηλνχξηαο ηερλνινγίαο, είηε ιφγσ ηεο εκθάληζεο ελφο αληαγσληζηηθνχ 

πξντφληνο είηε ιφγσ κηαο αιιαγήο ηνπ ππάξρνληνο λνκνζεηηθνχ θαζεζηψηνο θαη 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ ηειηθή εηζαγσγή ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά. 

Αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ κπνξεί λα θάλεη κία εηαηξεία ή επηρείξεζε είηε αλήθεη ζε κία 

γξήγνξα ελαιιαζζφκελε αγνξά
10

 (Rapidly changing market) είηε φρη. Σα λέα πξντφληα 

κπνξεί λα είλαη πξντφληα ηα νπνία βαζίδνληαη ζε άιια θαη ιεηηνπξγνχλ σο πξφζζεηα ή 

βειηηψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ (Products that complement existing offerings), είηε λα είλαη 

ηειείσο θαηλνχξηα πξντφληα, ηα νπνία ζα βαζίδνληαη ζε κία λέα ηερλνινγία θαη δελ ζα 

ρξεηάδνληαη ηελ ππνζηήξημε άιισλ (Standalone products). 

Ζ απφθαζε αλάπηπμεο ελφο λένπ πξντφληνο απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο απνθάζεηο 

πνπ κπνξεί λα ιάβεη κία επηρείξεζε, κηαο θαη ε απφθαζε απηή ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε ηεο. Ζ επηρείξεζε πνπ θξίλεη απαξαίηεηε ηελ αλάπηπμε ελφο λένπ 

πξντφληνο, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απαληήζεη ζην εξψηεκα, ην νπνίν θξίλεηαη 

αλαγθαίν θαη ππνδειψλεη ηε ζρέζε κεηαμχ αλάπηπμεο λένπ πξντφληνο θαη ηεο πεξαηηέξσ 

εμέιημεο ηεο επηρείξεζεο,  “Πνπ βξίζθεηαη ε επηρείξεζε ζήκεξα θαη πνπ πξέπεη λα βξίζθεηαη 

κεηά απφ κία δεθαεηία”.  

                                                 
10

Γξήγνξα ελαιιαζφκελε αγνξά είλαη απηή ζηελ νπνία νη αικαηψδεο αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία ζπληζηνχλ 

γξήγνξεο αιιαγέο ζηελ δνκή ηεο αγνξάο, ζηηο ζπλήζεηεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ηειεπηαίσλ. 
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Κάζε επηρείξεζε αθνινπζεί κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ λέσλ 

πξντφλησλ ηεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη νξηζκέλα βήκαηα πνπ βνεζνχλ ζηελ νξγαλσκέλε 

ιεηηνπξγία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη νη πεξηηηέο θαη άζθνπεο θηλήζεηο ελψ 

ηαπηφρξνλα λα ιακβάλνληαη ππ‟ φςε φινη νη παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξεί λα επεξεάζνπλ 

ηελ απφδνζή ηεο. Σα βήκαηα απηά μεθηλνχλ απφ ηε ζχιιεςε ηεο ηδέαο θαη θαηαιήγνπλ ζηελ 

πινπνίεζή ηεο ζε πξντφλ θαη ηελ πξνψζεζή ηνπ ζηνπο θαηαλαισηέο. 

εκαληηθφ ξφιν γηα ηε δεκηνπξγία ελφο επηηπρεκέλνπ λένπ πξντφληνο είλαη ε ρξήζε ηεο 

έξεπλαο αγνξάο, κε ηελ νπνία είλαη δπλαηή ε θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε (the voice 

of the customer). Δίλαη αλαγθαίν ινηπφλ, θαηαλνψληαο απηέο ηηο αλάγθεο, λα πξνρσξήζνπκε 

ζηε ζρεδίαζε, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα λα ηηο 

θαιχςνπλ. 

Ζ επηηπρία απαηηεί επίζεο έλα αμηφινγν ηκήκα ηεο αγνξάο λα δείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Πξέπεη ινηπφλ λα θαζνξηζηεί ε αγνξά – ζηφρνο πξνηνχ δαπαλεζνχλ 

κεγάια πνζά γηα ηε ζρεδίαζε θαη ηε παξαγσγή ησλ λέσλ πξντφλησλ. Σαπηφρξνλα ε 

επηρείξεζε νθείιεη λα θαηαλνήζεη ηελ δπλακηθή ηεο αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ. Οη 

πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ δηαξθψο αιιάδνπλ, φπσο θαη ε ηερλνινγία, ελψ λέεο αγνξέο 

θαη επθαηξίεο παξνπζηάδνληαη, ελψ νη παξαδνζηαθέο αγνξέο φιν θαη ζπξξηθλψλνληαη. 

πλεπψο, ε ζηξαηεγηθή πνπ πξέπεη λα πηνζεηήζεη κία επηρείξεζε ζα πξέπεη ζπλερψο λα 

πξνζαξκφδεηαη πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο λέεο πξνθιήζεηο. 

Σν ηειηθφ ζηξαηεγηθφ ζρέδην ζηελ αλάπηπμε ελφο πξντφληνο πξηλ βγεη ζηελ αγνξά απνηειεί 

ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν βήκα ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξντφληνο, αθνχ δίλεη πξνζνρή ζηηο 

ιεπηνκέξεηεο παξνπζίαζεο, ρξήζεο θ.ιπ. ηνπ λένπ πξντφληνο κέζα ζηελ αγνξά.  

Σειεπηαίν ζηνηρείν ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ είλαη ε δηαλνκή, ην νπνίν πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

απνθάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηε ξνή ηνπ πξντφληνο απφ ηνλ παξαγσγφ 

ζηνλ ηειηθφ αγνξαζηή. θνπφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ είλαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ 
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πξντφλησλ ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν, ζηνλ θαηάιιειν ηφπν θαη κε ηελ θαηάιιειε παξνρή 

ππεξεζηψλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο πξέπεη ζήκεξα λα δηέπνληαη έληνλα απφ ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ. 
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