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«Κάθε επιχείρηση σήμερα ανταγωνίζεται σε δύο κόσμους: στο φυσικό κόσμο, ο οποίος είναι ορατός
και απτός στους επιχειρηματίες, και σε έναν εικονικό κόσμο φτιαγμένο από πληροφορίες. Ο
τελευταίος έδωσε υπόσταση στον κόσμο του ηλεκτρονικού εμπορίου.» (Rayport και Sviokla, 1995).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ

Ορισμοί

□

«Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μια γενική έννοια, που καλύπτει κάθε τύπο επιχειρηματικής
συναλλαγής

ή

ανταλλαγής

πληροφοριών,

πραγματοποιούμενων

με

τη

βοήθεια

πληροφοριακής και επικοινωνιακής τεχνολογίας, μεταξύ επιχειρήσεων, μεταξύ επιχειρήσεων
και πελατών ή μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων φορέων. Το ηλεκτρονικό εμπόριο
περιλαμβάνει εμπόριο αγαθών, υπηρεσιών και ηλεκτρονικού υλικού.»1
Από τον παραπάνω ορισμό είναι εμφανές το γεγονός ότι η αποτελεματική επικοινωνία αποτελεί τον
πυρήνα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Προκύπτουν μάλιστα τρεις βασικές κατηγορίες - μοντέλα:2

□

Διεπιχειρησιακή επικοινωνία (business to business)

□

Επικοινωνία επιχείρησης με δημόσιους φορείς (business to public sector)

□

Επικοινωνία με τον καταναλωτή (business to consumer)

Το ηλεκτρονικό εμπόριο εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια του εμπορικού κύκλου, από την προμήθεια
πρώτων υλών μέχρι το τελικό σημείο κατανάλωσης και παράδοσης του προϊόντος. Στη διαδικασία του
ηλεκτρονικού εμπορίου συμμετέχουν και τρίτοι φορείς όπως τράπεζες, μεταφορικές εταιρίες,
δημόσιοι τομείς, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία του εμπορικού κύκλου.

1 Whitley D., Would you buy an ice-cream cone over the internet?, Eleventh International Bled Electronic
Commerce Conference, Bled, Slovenia, June 8-10, 1998
2 Kiani G. R., Marketing opportunities in the digital world, Electrinic Metworking Applications and Policy, Vol.
8, Issue 2,1998
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Διαφορές μεταξύ παραδοσιακής - πραγματικής (marketplace) και εικονικής αγοράς
(marketspace).

Η παραδοσιακή συναλλαγή μεταξύ φυσικού πωλητή και φυσικού αγοραστή εξουδετερώνεται στα
πλαίσια της εικονικής αγοράς. Τα βασικά στοιχεία της συναλλαγής διαφέρουν:1

□

Το περιεχόμενο της συναλλαγής (content), που προσφέρουν οι επιχειρήσεις.

□

Το γενικό πλαίσιο (context), μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η συναλλαγή. Η «πρόσωπο με
πρόσωπο» συναλλαγή αντικαθιστάται απο την ηλεκτρονική συναλλαγή.

□

Η υποδομή (infrastructure), η οποία επιτρέπει την πραγματοποίηση της συναλλαγής.

Στην παραδοσιακή αγορά επιδιώκεται ο συνδυασμός των τριών παραπάνω στοιχείων σε μια πρόταση,
με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας για τους καταναλωτές.
Στην εικονική αγορά τα τρία αυτά στοιχεία μπορούν να διαχωριστούν και παρόλα αυτά να αυξήσουν
την αξία για τους καταναλωτές.

Ο ρόλος του λιανέμπορου στην «πραγματική» αγορά

Στην παραδοσιακή αγορά το λιανικό εμπόριο αποτελεί ένα σημαντικότατο ενδιάμεσο κρίκο μεταξύ
κατασκευαστών, χονδρεμπόρων και άλλων προμηθευτών με τον τελικό καταναλωτή, όπως φαίνεται
στο σχήμα που ακολουθεί:3

3 Rayport J.F. and Sviokla J.J., Managing in the marketspace, Harvard Business Review November - Decenber
1994
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Βιομηχανία

\
Χονδρέμπορος

\
Λιανοπωλητής

Καταναλο»τής

Σχήμα 1: Τυπικό κανάλι διανομής. Πηγή:Διοικητικό Μάρκετινγκ στο Λιανικό
Εμπόριο, Κιουλάφας Κ. Κ., Κυριαζόπουλος Π. Γ.

Ο λιανέμπορος συγκεντρώνει προϊόντα και μάρκες από περισσότερους χονδρέμπορους και δίνει στον
καταναλωτή τη δυνατότητα επιλογής αυτών σε ένα σημείο πώλησης. Γεφυρώνει δηλαδή το χάσμα
μεταξύ κατασκευαστών και καταναλωτών. Ικανοποιεί τους προμηθευτές αγοράζοντας σε μεγάλες
ποσότητες την περιορισμένη ποικιλία προϊόντων τους και ταυτόχρονα τους καταναλωτές
προσφέροντάς τους μια μεγάλη ποικιλία αγαθών και υπηρεσιών που συλλέγει από διάφορους
προμηθευτές και τα πωλεί σε μικρές ποσότητες. Επιπλέον ο λιανέμπορος αποτελεί το μέσο
επικοινωνίας μεταξύ των χονδρεμπόρων και καταναλωτών. Οι πελάτες πληροφορούνται τη
διαθεσιμότητα και τα χαρακτηριστικά αγαθών και υπηρεσιών καθώς και τις ειδικές προσφορές μέσα
από τις διαφημίσεις, τους πωλητές και τις εκθέσεις στα καταστήματα. Οι κατασκευαστές και οι
χονδρέμποροι παίρνουν πληροφορίες αντίστοιχα για τις προβλέψεις πωλήσεων , τις καθυστερήσεις
κατά τη μεταφορά, τα παράπονα των καταναλωτών, τα ελαττωματικά προϊόντα, την ταχύτητα
κυκλοφορίας του αποθέματος κλπ. Το αποτέλεσμα της επανατροφοδότησης των προμηθευτών από
τους λιανέμπορους είναι οι πολλές τροποποιήσεις σε προϊόντα. Ο λιανέμπορος, τέλος, ολοκληρώνει
τη συναλλαγή, πραγματοποιώντας την πώληση στον τελευταίο κρίκο του καναλιού διανομής, τον
καταναλωτή.
Ο λιανέμπορος παίζει στην παραδοσιακή αγορά τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο του μεσάζωντα, ο
οποίος γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ κατασκευαστή και καταναλωτή.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
Μαρκα A
ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΣ!
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΙΣ
Μαρκα Β

ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΣ!

|------ ►

j ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΗΣ

Μαρκα Α ^/Ι\\
Μαρκα Λ
Καταναλωτές
Καταναλωτές
Μάρκα Β
Καταναλωτές!

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΙΣ
Μάρκα Γ
ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΣ)—1
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
Μαρκα A

Μάρκα Ε
Καταναλωτές

Ψ 1

Μαρκα Γ
Μαρκα L
Καταναλωτές Καταναλωτές

Σχήμα 2: Ο ρόλος του λιανέμπορου στη διαδικασία ροής των αγαθών από τον κατασκευαστή
στον καταναλωτή. Πηγή:Διοικητικό Μάρκετινγκ στο Λιανικό Εμπόριο.

Περιορισμός του ρόλου του μεσάζοντα στην εικονική αγορά

Στην περίπτωση όμως της εικονικής αγοράς (marketspace) αναπτύσσονται απευθείας σχέσεις μεταξύ
προμηθευτών και καταναλωτών. Η άμεση αυτή επικοινωνία ενδυναμώνει προμηθευτές και
καταναλωτές. Αντίθετα ο ρόλος των μεσαζώντων σε πολλές περιπτώσεις περιορίζεται σημαντικά, και
για να ακριβολογούμε, αναπροσδιορίζεται στα πλαίσια της εικονικής αγοράς, όπως θα δούμε
παρακάτω, διαφοροποιώντας τη διάρθρωση της αλυσίδας του καναλιού διανομής.

Παράκαμψη μεσαζώντων ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης

Η παράκαμψη μεσαζώντων, στην οποία αναφερόμαστε, δεν είναι δυνατή για όλες τις επιχειρήσεις
στον ίδιο βαθμό. Οι επιχειρήσεις, των οποίων τα έσοδα προκύπτουν αποκλειστικά από την
πληροφορία, είναι σε θέση να παρακάμψουν εντελώς τους μεσάζοντες. Στην περίπτωση αυτή,
αναφερόμαστε στο άμεσο ηλεκτρονικό εμπόριο, που καλύπτει την ηλεκτρονική παραγγελία, πληρωμή
και παράδοση άϋλων προϊόντων ή υπηρεσιών, όπως λογισμικού, υπηρεσιών πληροφόρησης, κ.α.
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Οι επιχειρήσεις, των οποίων τα προϊόντα είναι απτά και χαμηλότερης έντασης πληροφοριών είναι σε
θέση μέσω της εικονικής αγοράς να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους όχι όμως και να
παρακάμψουν εντελώς τους μεσάζοντες. Εδώ αναφερόμαστε στο έμμεσο ηλεκτρονικό εμπόριο, όπου
η παραγγελία γίνεται ηλεκτρονικά, η παράδοση όμως των προϊόντων γίνεται με τον παραδοσιακό
τρόπο, όπως ταχυδρομείο και εταιρίες διανομής.

Υπάρχοντα κανάλια διανομής

Για τις περισσότερες επιχειρήσεις η εισαγωγή τους στο χώρο του διαδικτύου αποτελεί μια ενέργεια
επέκτασης των δραστηριοτήτων και όχι παραίτηση από την παραδοσιακή αγορά. Ένας παράγοντας
που καθορίζει αν η επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα της για ηλεκτρονική παράδοση των
προϊόντων της είναι η υπάρχουσα δομή διανομής. Για προϊόντα και υπηρεσίες χαμηλής έντασης
πληροφοριών όπως τσιγάρα και φαγητό, η χρήση του διαδικτύου για online πωλήσεις συνεπάγεται τη
δημιουργία ενός νέου ανταγωνιστικού καναλιού διανομής. Η νέα δομή δύναται να διαταράξει τις
υπάρχουσες σχέσεις. Οι περισσότερες επιχειρήσεις χαμηλής έντασης πληροφοριών εμαφανίζονται
προς το παρόν διστακτικές ως προς την υιοθέτηση των ενεργειών της ηλεκτρονικής αγοράς
επιδιώκοντας τη διατήρηση των υφισταμένων δομών διανομής.
Οι επιχειρήσεις, οι οποίες αρνούνται να παρακάμψουν τους μεσάζοντες και να πουλήσουν απευθείας
στους καταναλωτές, προσπαθούν να αναπτύξουν μια πιο στενή σχέση με τους λιανεμπόρους
βελτιώνοντας την ταχύτητα και ακρίβεια της πληροφοριακής ροής μεταξύ τους. Είναι πεπεισμένες ότι
είναι πιο επικερδές για τις ίδιες να εξακολουθήσουν οι διανομείς να διαχειρίζονται για χρέος τους τα
πολλά χαμηλού κέρδους, μικρά αγαθά παρά να αναλλάβουν οι ίδιες το πακετάρισμα και την
αποστολή αυτών στους επιμέρους προορισμούς τους.
Ωστόσο, πιο πρωτοποριακές επιχειρήσεις επιχειρούν να αυξήσουν την αξία τους για τους
καταναλωτές χρησιμοποιώντας την τεχνολογία μέσα στην αλυσίδα αξίας.
Είναι προφανές ότι όσο πιο υψηλή ένταση πληροφοριών παρουσιάζουν τα προϊόντα μιας επιχείρησης,
όπως ασφαλιστικών επιχειρήσεων, τόσο περισσότερη πληροφόρηση επιχειρεί η επιχείρηση να
προσφέρει στους δυνητικούς πελάτες ώστε να προκαλέσει πωλήσεις. Η προσφερόμενη πληροφορία
στην ιστοσελίδα αυτών εμπλουτίζεται με τη χρήση internal links και
πληροφορίες.
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Ο νέος ρόλος των μεσαζώντων στην εικονική αγορά

Από τα παραπάνω προκύπτει μια πρόκληση για τους μεσάζοντες, οι οποίοι εργάζονται και για τους
δύο τύπους επιχειρήσεων, να βρουν νέους τρόπους με τους οποίους θα αυξήσουν την αξία τους για
τους πελάτες τους καθώς και νέες μοναδικές υπηρεσίες να παρέχουν σε αυτούς. Ο ρόλος των
μεσαζώντων δύνατας σε πολλούς κλάδους, να αναπροσδιοριστεί και όχι να εξαφανιστεί. Η παροχή
προσωπικών υπηρεσιών, ειδικών συμβουλών καθώς και η συγκέντρωση πλήθους πληροφοριών
αποθηκευμένων σε χιλιάδες ιστοσελίδες τους καθιστά αναντικατάστατους στη νέα αγορά,
τουλάχιστον προς το παρόν.

Συνέπειες - Πλεονεκτήματα του περιορισμένου ρόλου του μεσάζοντα στην εικονική
αγορά

Α. Γ ια τον καταναλωτή

□

Μείωση του κόστους.

Συνίσταται στη μείωση της γραφειοκρατίας, που προέκυπτε μεταξύ προμηθευτών - μεσαζώντων και
μεσαζώντων - καταναλωτών και φυσικά στον περιορισμό των προμηθειών των μεσαζώντων.

□

Μείωση του χρόνου της συναλλαγής.

Είναι προφανής καθώς τα βήματα του καναλιού διανομής δεν είναι πλέον προμηθευτής - μεσάζοντες
- καταναλωτής αλλά προμηθευτής - καταναλωτής. Το αποδεκτό χρονικό διάστημα μεταξύ
εκδήλωσης των αναγκών του καταναλωτή και ικανοποίησής τους έχει μειωθεί σημαντικά. Οι
καταναλωτές θα κλίνουν σαφώς προς την επιχείρηση που είναι σε θέση να παρέχει το μικρότερο
δυνατό διάστημα παράδοσης. Η αλλαγή αυτή στην καταναλωτική συμπεριφορά σχετίζεται άμεσα με
τους γρήγορους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής, που δεν αφήνουν πολλά χρονικά περθώρια για
αναμονή σε ένα αναλογικό κατάστημα.

□

Ευκολία των αγοραστών σε σχέση με το χρόνο

Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες καθόλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και επτά μέρες την
εβδομάδα.

□

Ευκολία των αγοραστών σε σχέση με το χώρο.

Δεν είναι απαραίτητη η μετακίνηση των αγοραστών για την έυρεση πληροφοριών για το προϊόν. Οι
πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε όλο τον κόσμο. Ο καταναλωτής θεωρεί πλέον αυτονόητο το
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δικαίωμά του σε οποιαδήποτε πληροφορία αφορά την επιχείρηση. Το κατά πόσο η πρόσβαση του σε
αυτήν είναι εφικτή αποτελεί σήμερα έναν από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την τελική
του απόφαση σχετικά με την επιλογή προϊόντων.

□

Έλεγχος, μεγαλύτερη ικανοποίηση του καταναλωτή.

Δίνει τον έλεγχο της αγοραστικής διαδικασίας στον αγοραστή και τη δυνατότητα εύρεσης του
καταλληλότερου προϊόντος που ικανοποιεί τις ανάγκες του.

Β. Γ ία την επιχείρηση

□

Χαμηλότερο κόστος προϊόντος και μικρότερος χρόνος παράδοσης.

□

Άμεση επικοινωνία με τους πελάτες.

Οι ελκυστικές και καλά δομημένες παρουσιάσεις των προϊόντων, υπηρεσιών και των εφαρμογών του,
δίνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα στους πελάτες, με αποτέλεσμα τη μείωση του κύκλου των
πωλήσεων και τη μείωση του κόστους ενημέρωσης και επικοινωνίας.

□

Δυνατότητα εφαρμογής του relationship marketing.

Αύξηση της αφοσίωσης του πελάτη και αναβάθμιση της επικοινωνίας επιχείρησης - καταναλωτή.

□

Ευελιξία προσαρμογής της επιχείρησης στις αλλαγές της αγοράς.

Η ενημέρωση των στοιχείων σε μια ηλεκτρονική σελίδα είναι εύκολη και ταχύτατη, λόγω της φύσης
του μέσου. Αντίθετα, αν η εταιρία θελήσει να ενημερώσει τον έντυπο κατάλογο και να το διανείμει,
το κόστος και ο χρόνος που θα χρειαστούν είναι σαφώς μεγαλύτερα.

□

Διεξαγωγή ερευνών.

Παρέχεται

στην

επιχείρηση

η

δυνατότητα

διαξαγωγής

ερευνών

και

η

μέτρηση

της

αποτελεσματικότητας και του βαθμού ικανοποίησης των πελατών από συγκεκριμένο προϊόν.

□

Σέρβις-υποστήριξη.

Αναβάθμιση του σέρβις στον πελάτη και μείωση του κόστους υποστήριξης.

□

Μείωση των εμποδίων εισόδου σε μια αγορά.

Κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα του μεγέθους της, έχει πλέον τη δυνατότητα να απευθυνθεί στην
παγκόσμια αγορά, μια αγορά εκατομμυρίων καταναλωτών.
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□

On line και just in time εξυπηρέτηση πελατών.

□

On line παραδόσεις

On line παράδοση πληροφοριακού υλικού και άλλων προϊόντων συνήθως υψηλής έντασης
πληροφορίας π.χ. λογισμικού, ηλεκτρονικών εφημερίδων.

□

Μειωμένος αριθμός προσωπικού.

Δεν υφίσταται ανάγκη προσωπικής παρουσίας για τη λήψη των παραγγελιών και την επεξεργασία των
πληρωμών, δηλαδή επιτυγχάνεται μείωση του κόστους και οικονομία χρόνου.

□

Παραγγελίες.

Οι παραγγελίες μπορούν να γίνουν αντικείμενα επεξεργασίας online σε πραγματικό χρόνο ή offline
ομαδοποιημένες. Η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει την πιο συμφέρουσα εναλλακτική.

□

Δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης των ανταγωνιστικών προϊόντων.

□

On line συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις.

Το δίκτυο διανομής, οι μεσάζοντες, οι αντιπρόσωποι, οι πωλητές μπορούν να επικοινωνούν
καθημερινά και να ζητούν πληροφορίες για τα προϊόντα.

Διαφορές στο μάρκετινγκ μεταξύ παραδοσιακής, npaypcmidte(niarketplace)

και

εικονικής αγοράς(πΐ3^εί8ρ3εε)

Η ειδοποιός διαφορά στο μάρκετινγκ της εικονικής αγοράς σε σχέση με αυτό της παραδοσιακής
αγοράς προκύπτει από το γεγονός ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα να στοχεύσεις με ένα μήνυμα ένα
επιλεγόμενο κοινό το οποίο θα δεχθεί ή θα απορρίψει το μήνυμα σου. Στην περίπτωση του διαδικτύου
οι καταναλωτές είναι αυτοί που κάνουν το πρώτο βήμα, αναζητώντας για πληροφορία και διαφήμιση.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα για τους διαφημιστές την ανάγκη να δημιουργήσουν ένα νέο είδος
μηνυμάτων. Τα σημεία στα οποία εντοπίζονται οι διαφορές είναι τα παρακάτω:

□

Χώρος

□

Χρόνος
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□

Δημιουργία «εικόνας»

□

Επικοινωνία

□

Πρόσκληση για δράση

Χώρος

Στην περίπτωση της παραδοσιακής διαφήμισης ο χώρος είναι ιδιαίτερα περιορισμένος και ακριβός.
Είτε πρόκειται για μια βιτρίνα είτε για μια καταχώρηση στον έντυπο τύπο ο χώρος είναι πολύ
συγκεκριμένος. Οι πληροφορίες οι οποίες μπορείς να παράσχεις είναι οι απόλυτα απαραίτητες ενώ
ένα πλήθος πληροφοριών μένει πάντα στην αφάνεια.
Στην περίπτωση της εικονικής διαφήμισης ο χώρος αποκτά μια εντελώς νέα έννοια καθώς δεν
εμπεριέχει τους παραπάνω περιορισμούς. Ο χώρος στο διαδίκτυο είναι φθηνότερος και απεριόριστος.
Παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να διαθέσουν στους χρήστες του δικτύου κάθε πληροφορία
που αυτές επιθυμούν χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς.

Χρόνος

Ο χρόνος στην παραδοσιακή διαφήμιση παρουσιάζει παρόμοιους περιορισμούς με το χώρο, είναι
συγκεκριμένος και ακριβός. Μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα, που έχει συνήθως μια επιχείρηση στη
διάθεσή της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πρέπει να εκπέμψει το μήνυμα που επιθυμεί για την ίδια
και τα προϊόντα της.
Στο διαδίκτυο ο χρόνος αποκτά μια διαφορετική διάσταση. Είναι σημαντικότερος για τους χρήστεςεπισκέπτες μια ιστοσελίδας παρά για την ίδια την επιχείρηση. Αυτό συμβαίνει επειδή ο χρήστης,
πρώτον πληρώνει για το χρόνο που βρίσκεται στο δίκτυο και δεύτερον επειδή ο χρόνος που ξοδεύει
μέσα σε αυτό, για να βρει κάποια πληροφορία μειώνει τον υπόλοιπο χρόνο του, τον ελεύθερο ή της
εργασίας του. Για να ωθήσει η επιχείρηση τον χρήστη στην αγορά πρέπει η ιστοσελίδα της να είναι
ιδιαίτερα ελκυστική και να του δημιουργεί την επιθυμία να τη ξαναεπισκεφτεί. Οι επιχειρήσεις πρέπει
να αυξήσουν την αξία της εμπειρίας της «περιήγησης» των χρηστών μέσα στις ιστοσελίδες τους.
Τα παραπάνω επιτυχάνονται με την προβολή υψηλής ποιότητας προϊόντων και πληροροφοριών για
αυτά, παρουσιασμένα με ελκυστικό τρόπο. Η παροχή επίσης, πέρα από ξερές πληροφορίες,
δυνατοτήτων ιδιαίτερης ενημέρωσης, αγοράς κλπ. Στην περίπτωση των τραπεζών για παράδειγμα
(βλέπε Σχήμα 3: Πηγή: www.novabank.gr: ) η δυνατότητα ελέχου του προσωπικού λογαριασμού.
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πληρωμής κάποιων λογαριασμών, ενημέρωση και αγορά δανείου αποτελούν στοιχεία, τα οποία
πραγματικά αυξάνουν την αξία της επίσκεψης στην ιστοσελίδα και δίνουν την αίσθηση στο χρήστη
της σωστής αξιοποίησης του χρόνου του.

Οι δυο βασικοί συνεργάτες του NovaWeb, ο NovaBanker και ο Novalnvestor βρίσκονται
πάντα στη διάθεσή σας για να πραγματοποιήσουν τις τραπεζικές και χρηματιστηριακές σας
συναλλαγές.
Συναλλαγές NovaBanker:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πληροφορίες και υπόλοιπα καταθετικών και δανειακών λογαριασμών
Εμβάσματα σε άλλη τράπεζα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
Μεταφορά χρημάτων μεταξύ των λογαριασμών σας ή σε λογαριασμούς τρίτων
προσώπων
Εμφάνιση των κινήσεων των λογαριασμών σας, που μπορείτε να τυπώσετε ή να
μεταφέρετε σε Microsoft Money
Καθορισμός από μέρους σας της συχνότητας που θέλετε να επαναλαμβάνονται οι
πληρωμές σας
Ηλεκτρονική απόδειξη των συναλλαγών σας
Έκδοση τραπεζικής επιταγής
Παραγγελία μπλοκ επιταγών
Ανάκληση επιταγής
Αλλαγή Μυστικού Κωδικού
Αίτηση για πιστωτική κάρτα και δάνεια.

Συναλλαγές Novalnvestor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αγορά
Αγορά
Πλήρη
Online

και πώληση μετοχών
και πώληση αμοιβαίων
αποτίμηση του χαρτοφυλακίου σας
παρακολούθηση της συνεδρίασης στο ΧΑΑ
•
Συμμετοχή σε Δημόσιες Εγγραφές
Συμμετοχή σε Γενικές Συνελεύσεις
Εργαλείο τεχνικής ανάλυσης μετοχών (MetaStock), με δυνατότητα σύγκρισης με
γραφήματα
Διαβίβαση και άμεση επιβεβαίωση εκτέλεσης εντολών σας
Ιστορικό των εντολών σας
Σύνοψη του οικονομικού τύπου κάθε μέρας
Νέα της αγοράς για τις εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρείες
Εικόνα ξένων χρηματιστηρίων
Αξία των μεριδίων σας - χαρτοφυλάκιο

Και μην ξεχνάτε ότι από το site της Τράπεζάς μας, μπορείτε να συμπληρώσετε αίτηση ανοίγματος
λογαριασμού για οποιονδήποτε από τους καταθετικούς λογαριασμούς, ή ακόμα και αίτηση για
δάνειο ή πιστωτική κάρτα.
Επίσης, αν επιθυμείτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση
τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, NovaLine και να επιλέξετε την χρονική στιγμή που θέλετε να σας
πάρουμε τηλέφωνο και να συζητήσουμε μαζί σας οποιοδήποτε τραπεζικό θέμα σας απασχολεί.

Για να κάνετε όλες τις τραπεζικές
και επενδυτικές σας συναλλαγές μ' ένα κλικ!

Σχήμα 3: Πηγή: www.novabank.gr:
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Δημιουργία «εικόνας»

Η δημιουργία εικόνας ή μηνύματος πραγματοποιείται στη συμβατική αγορά με τη συμβολή στατικής
ή κινητικής εικόνας, μουσική, φωτισμό, δράση. Για τη δημιουργία της χρησιμοποιούνται «σκηνές»
και όχι πληροφορίες, οι οποίες περνάν σε δεύτερη μοίρα εξαιτίας του περιορισμού των δύο
προαναφερθέντων στοιχείων, χώρου και χρόνου.
Η Marlboro για παράδειγμα δίνει μέσα από τις διαφημίσεις της την εικόνα του Marlboro Man και δεν
παρέχει καθόλου πληροφορίες για τα τσιγάρα της.
Στον κόσμο της εικονικής αγοράς οι «εικόνες» δημιουργούνται από τις πληροφορίες. Συμπληρώνουν
τις εικόνες ή τα video, είναι όμως αυτές που δίνουν την επιπλέον αξία.
Ας πάρουμε για παράδειγμα τις τροφές, τις οποίες μπορεί να αντιληφθεί κανείς σε περισσότερα
επίπεδα. Η εικόνα μιας σοκολάτας συνοδευόμενη από μια παράγραφο (βλέπε

Σχήμα 4: Πηγή:

www.kraft.gr: ), η οποία εξυμνεί τη γεύση, το άρωμα της κλπ αποκτά πραγματική αξία για κάποιον
που ενδιαφέρεται για την υγιεινή διατροφή όταν συνοδεύεται και από πληροφορίες για τα συστατικά,
τις θερμίδες κλπ του προϊόντος.

ΓΕΜΙΣΤΕΣ ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ
Lacta Lm/it

Την ερωτεύεσαι και μόνο που την βλέπεις. Σε 'ρίχνει' μόνο και μόνο με το
που έρχεσαι κοντά της. ..πριν καν την ανγίξ&ί· Απ'εξω πλούσια σοκολάτα
γάλακτος που λιώνει απαλά στο στόμα. Από μέσα πολλές στρώσεις
υπέροχης τραγανής νκοφρέτας, που κάνουν τη κάθε όανκωνιά πιο
απολαυστική Μια γκοφρέτα που είναι έτοιμη να πλημμυρίσει όλες τις
αισθήσεις σου με την πραγματικά ξεχωριστή γεύση της. Ανήκει στην πιο
αγαπημένη οικογένεια σοκολάτας, την οικογένεια της Lacta!!!!!
Μόλις τη δοκιμάσεις ξετρελαίνεσαι! Δε θα έχεις μάτια για άλλη...
Σχήμα 4: Πηγή: www.kraft.gr:

Στην περίπτωση τεχνολογικών προϊόντων αυτό είναι αυτονόητο. Οι πραγματικές πληροφορίες είναι
αυτές που σε τελική ανάλυση ενδιαφέρουν το δυνητικό αγοραστή ώστε να οδηγηθεί στην απόφαση
αγοράς και όχι απλά η εικόνα του προϊόντος. Τα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα, η τιμή δύναται
να είναι αρκετά για έναν απλό χρήστη. Όμως ένας πιο ειδικός χρήστης χρειάζεται επιπλέον και πιο
λεπτομερή πληροφόρηση, την οποία μπορεί να βρει μέσα στην ιστοσελίδα. Το ίντερνετ δίνει τη
δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν την εικόνα που επιθυμούν βασισμένη σε τόση
πληροφορία όση ο εκάστοτε δυνητικός πελάτης χρειάζεται ώστε να καταλήξει στην απόφαση αγοράς.
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Επικοινωνία

Οι αποδέκτες των διαφημίσεων των παραδοσιακών μέσων παίζουν έναν παθητικό ρόλο και οι οποίοι
άλλοτε προσέχουν και άλλοτε αγνοούν εντελώς το μήνυμα της διαφήμισης. Ερωτήσεις, οι οποίες
πιθανώς προκύπτουν για το προϊόν, δεν μπορούν άμεσα να απαντηθούν καθώς το συγκεκριμένο
διαφημιστικό παρέχει περιορισμένο και απόλυτα συγκεκριμένο αριθμό πληροφοριών.
Στην εικονική αγορά ο ρόλος των καταναλωτών είναι ενεργητικός καθώς αυτοί ξεκινούν την
αναζήτηση του μηνύματος της επιχείρησης. Είναι δική τους επιλογή να βρίσκονται στην ιστοσελίδα
της συγκεκριμένης επιχείρησης και να αναζητούν πληροφορίες για αυτή και τα προϊόντα της.
Επιπλέον όμως γνωρίζουν ότι είναι δυνατή και η επικοινωνία με την επιχείρηση. Περαιτέρω
ερωτήσεις που πιθανώς έχουν μπορούν γρήγορα π.χ. με ένα email να απαντηθούν. Δημιουργείται μια
αμφίδρομη σχέση μεταξύ της επιχείρησης και του καταναλωτή, η οποία αν υποστηριχτεί με τον
κατάλληλο τρόπο από την επιχείρηση, π.χ. με γρήγορες και έγκυρες απαντήσεις, μπορεί να
προκαλέσει την αφοσίωση των καταναλωτών στην επιχείρηση και φυσικά να τους οδηγήσει στην
αγορά.

Πρόσκληση για δράση

Οι παραδοσιακές προωθητικές ενέργειες βασίζονται στο συναίσθημα και στο κίνητρο. Συνθήματα που
επικρατούν είναι του τύπου: «Λίγα κομμάτια», «Η προσφορά λήγει αυτό το μήνα», καθώς και «Με
την αγορά δύο προϊόντων ένα προϊόν δώρο».
Στο διαδίκτυο οι χρήστες ψάχνουν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα και προϊόντα που να
ικανοποιούν συγκεκριμένες ανάγκες. Αν η επιχείρηση διαθέτει το κατάλληλο προϊόν και το
περιγράφει σωστά, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες γαι αυτό, έχει περισσότερες πιθανότητες
να προκαλέσει την αγορά παρά αν απευθυνθεί στο συναίσθημα.

Μειονεκτήματα - κίνδυνοι του Ιντερνετ ως μέσο μάρκετινγκ. Επιφυλάξεις.

Η είσοδος μιας επιχείρησης στο ίντερνετ και η χρήση αυτού ως μέσο μάρκετνγκ δεν αποτελεί την
απόλυτη λύση για όλες τις επιχειρήσεις. Εκτός από το γεγονός ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με
τον ίδιο τρόπο από όλες τις επιχειρήσεις για να φέρει τα ίδια αποτελέσματα, όπως αναφέρεται
παρακάτω, παρουσιάζει, πέρα από τα πλεονεκτήματα, και μειονεκτήματα.

□

Μικρή δυνατότητα στόχευσης
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Αν και το δυνητικό κοινό μοιάζει να είναι τεράστιο, ο δυνητικός πελάτης-χρήστης είναι αυτός που
έχει τον έλεγχο και όχι η επιχείρηση. Αυτός θα ψάξει μέσα στο ίντερνετ, μέσα στην ιστοσελίδα της
επιχείρησης για να δει τελικά το προωθητικό μήνυμα. Καθώς όλο αυξάνονται οι επιχειρήσεις που
χρησιμοποιούν το ίντερνετ για την προώθηση των προϊόντων τους, γίνεται όλο κια πιο δύσκολο για
μια επιχείρηση να ξεχωρίσει.

□

Κόστος σε σχέση με βαθμό προσέγγισης

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ιστοσελίδα μιας επιχείρησης είναι δυνατόν να προσεγγίζει μικρή μερίδα
δυνητικών αγοραστών και μάλιστα μικρότερη από ότι για παράδειγμα μια έντυπη διαφήμιση σε
περιοδικό. Το κόστος όμως της δημιουργίας, ανάπτυξης και συντήρησης της ιστοσελίδας της
επιχείρησης δύναται να είναι σημαντικά μεγαλύτερο.

□

Ασυμβατότητα των μηνυμάτων

Παρουσιάζεται όταν τα τμήματα μάρκετινγκ και πληροφοριακών συστημάτων δε συνεργάζονται.
Στην περίπτωση αυτή, και καθώς η ιστοσελίδα μιας επιχείρησης «χτίζεταυ> συνήθως από το τμήμα
πληροφοριακών συστημάτων, το μήνυμα που τελικά εμφανίζεται στο ίντερνετ παραποιείται και δεν
αντιπροσωπεύει τελικά την επιχείρηση.

□

Επιφυλακτική φύση των χρηστών

Έρευνες4 αποδεικνύουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών είναι ακόμα ιδιαίτερα επιφυλακτικό
απέναντι σε συναλλαγές μέσω ίντερνετ. Οι λόγοι για αυτό είναι ότι φοβούνται τους χάκερς και επίσης
το γεγονός ότι δε θέλουν να αποκαλύψουν προσωπικά τους στοιχεία.
Γενικότερα τα θέματα ασφαλείας του ίντερνετ είναι πολύ σημαντικά και αποτελούν τους
μεγαλύτερους ανασταλτικούς παράγοντες στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η εξασφάλιση
των απαραίτητων παραμέτρων ασφαλείας για ένα ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτεί προσεκτικό
σχεδίασμά, χρόνο και χρήμα , και είναι κρίσιμος παράγοντας για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης του
καταναλωτή.

□

Ταχύτητα επικοινωνίας

Οι επικοινωνίες πολυμέσων απαιτούν ένα bandwidth τουλάχιστον 2 εκατομμυρίων bits ανά
δευτερόλεπτο5). Η τρέχουσα τεχνολογία modem έχει μέγιστο bandwidth μόνο 28000 bits ανά
4 Net not ready for transactions, Insurance technology Report, Insurance technology Report June 1996.
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δευτερόλεπτο. Πρέπει να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια τηλεπικοινωνιών ώστε να μπορέσει το
ίντερνετ να περάσει στο επόμενο στάδιο.5

5 Manchester Ρ., Bandwidth gap needs bridging, Financial Times, 3 October,1995.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
LAYOUT ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Παραδοσιακό λιανικό εμπόριο και περιβάλλον6
Το λιανικό εμπόριο αναπτύσσεται μέσα σε κάποιο περιβάλλον, το οποίο διαρκώς μεταβάλλεται. Το
περιβάλλον αυτό αποτελείται από κάποια στοιχεία-δυνάμεις, όπως κοινωνικές, οικονομικές,
τεχνολογικές, θεσμικές και ανταγωνιστικές, οι οποίες επηρεάζουν τη λιανική πώληση.
Στοιχεία όπως η πληθυσμιακή αύξηση, τα εισοδηματικά επίπεδα, η διακίνηση των μαζών, η
ιδιοκτησία αυτοκινήτου, η μεγάλη αύξηση του αριθμού των εργαζομένων γυναικών και οπωσδήποτε
οι γεωγραφικές και ιστορικές συνθήκες κάθε τόπου επιδρούν στην ανάπτυξη του λιανικού εμπορίου.

Α) Πληθυσμός
Ο πληθυσμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες, που επηρεάζουν άμεσα το
λιανικό εμπόριο. Πιο συγκεγκριμένα τα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζει κανείς σε σχέση με τον
πληθυσμό είναι δύο:

1 )Η ταχύτητα με την οποία μεταβάλλεται ο αριθμός των κατοίκων μιας περιοχής.
Στις περιοχές όπου μειώνεται ο πληθυσμός επόμενο είναι να μειώνονται και οι ευκαιρίες για λιανικές
πωλήσεις ενώ αντίθετα στις περιοχές όπου παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού εντοπίζονται οι
μεγαλύτερες ευκαιρίες για επέκταση των λιανικών πωλήσεων.

2)Η πυκνότητα του πληθυσμού7
Από την πυκνότητα του πληθυσμοού εξαρτώνται κάποια στοιχεία όπως η έκταση του χώρου, που θα
διατεθεί για τις πωλήσεις καθώς και η μορφή που θα πάρουν οι πωλήσεις αυτές.

Β) Το ύψος του εισοδήματος

Το ύψος του εισοδήματος ενός πληθυσμού και ο ρυθμός της αύξησής του έχει μεγάλη σημασία για τις
επιχειρήσεις λιανικής πώλησης.
Σε περιοχές όπου παρατηρείται αύξηση του εισοδήματος οι συνέπειες για το λιανικό εμπόριο είναι
είτε αύξηση του όγκου των πωλήσεων είτε αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων προς κατανάλωση
ειδών.
6 Μάρκετινγκ λιανικού εμπορίου, Τζωρτζάκης Κ. Μ., 1993
7 Retailing, PintelG., Diamond J., Prentice-Hall, 1983
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Γ) Η αύξηση των ιδιόκτητων αυτοκινήτων

Η αύξηση των ιδιόκτητων αυτοκινήτων και η αυξανόμενη χρησιμοποίησή τους για ψώνια παίζει ένα
πολύ σημαντικό ρόλο για τις ευκαιρίες για λιανικές πωλήσεις.
Τα αυτοκίνητα βοήθησαν στην ανάπτυξη των σουπερμάρκετ και των υπεραγορών. Είναι γεγονός πως
οι υπεραγορές δημιουργήθηκαν για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των αγοραστών που
χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο για τις μεταφορές τους. Με το αυτοκίνητο μπορεί κανείς να μεταφέρει
στο σπίτι του μεγαλύτερες ποσότητες εμπορευμάτων σε μια διαδρομή. Με τη βοήθεια του
αυτοκινήτου γίνεται ευκολότερη και η πώληση και η μεταγορά μεγάλων πακέτων με εμπορεύματα.
Το αυτοκίνητο παρέχει επίσης τη δυνατότητα στον αγοραστή να πηγαίνει σε διάφορα μέρη για τις
αγορές του και έτσι βοηθά στο να αναπτυχθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των καταστημάτων στα
διάφορα εμπορικά κέντρα. Το αυτοκίνητο επίσης συμβάλλει στο να εξατμισθεί σιγά σιγά η προτίμηση
και η υποστήριξη που δείχνουν μέχρι τώρα ορισμένοι πελάτες για ορισμένα εμπορικά καταστήματα.

Δ) Η χειραφέτηση των γυναικών

Η χειραφέτηση των γυναικών και η εξίσωση των ημερομισθίων τους με εκείνα των ανδρών είναι ένας
από τους λόγους που εξηγεί γιατί θα μεγαλώνει συνέχεια ο αριθμός των παντρεμένων γυναικών που
θα ασχολούνται με εξωσπιτικές εργασίες, αυξάνοντας έτσι το οικογενειακό εισόδημα.
Αυτό θα έχει ως συνέπεια από τη μία την αύξηση του ρευστού στα νοικοκυριά για προαιρετικά έξοδα
και από την άλλη τη ζήτηση για γρήγορες και εύκολες αγορές στις ώρες που δε θα εργάζονται οι
γυναίκες καθώς και για φαγητά ευκολίας.

Ε) Κινητικότητα πληθυσμού

Οι ευκαιρίες πώλησης ειδικών αγαθών και υπηρεσιών επηρεάζονται κυρίως από δύο τύπους
μετακίνησης των πληθυσμών: 1) μετανάστευση με στόχο την αναζήτηση εργασίας και 2) προσωρινή
μετακίνηση για διακοπές.
Στις περιοχές όπου οι μετανάστες είναι συγκεντρωμένοι σε μεγάλους αριθμούς παραουσιάζεται η
ευκαιρία για ειδικά καταστήματα για την πώληση ειδών που προέρχονται από τις πατρίδες των
μεταναστών, το οποίο αποτελεί ευκαιρία για τις υπεραγορές να διαθέτουν και μια ποικιλία προϊόντων
που εισάγονται από τις πατρίδες των μεταναστών.
Πολλοί άνθρωποι πραγματοποιούν σήμερα ταξίδια στο εξωτερικό για τις διακοπές τους. Δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι με την αύξηση των ταξιδιών στο εξωτερικό αυξάνουν και οι ευκαιρίες για την πώληση
«ξένων» προϊόντων καθώς και άλλων ειδών εγχώριας κατασκευής που μοιάζουν με ξένα.
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Η επιλογή του τόπου εγκατάστασης

Οι επισκέψεις των πελατών σε ένα λιανικό κατάστημα, άρα και το ύψος των πωλήσεων, εξαρτώνται
άμεσα από την τοποθεσία του καταστήματος.
Η τοποθεσία ενός καταστήματος δεν αποτελεί ένα σταθερό στοιχείο καθώς οι συνθήκες του
περιβάλλοντος αλλάζουν διαρκώς. Δεν μπορεί να θεωρηθεί μόνιμη αξία αλλά αποτελεί ένα συνεχές
πρόβλημα του μόνιμου καταστήματος σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Οι βασικοί παράγοντες,
που αναφέρονται σα συντελεστές για την αλλαγή του τόπου της αγοράς, είναι:

□

Οι αλλαγές στις διαδρομές των μέσων συγκοινωνίας

Η κατάργηση, η δημιουργία ή η αντικατάσταση διαδρομών συγκοινωνίας επηρεάζει σημαντικά το
ρεύμα της πελατείας των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης.

□

Οι αλλαγές στη ρυμοτομία

Η πεζοδρόμηση ενός δρόμου δημιουργεί ένα νέο «εμπορικό κέντρο», η δημιουργία ενός νέου
«περιφερειακού» δρόμου καταργεί τη συνεχή ροή κίνησης από τον παλιό δρόμο με προφανή
αποτελέσματα.

□

Η ανάπτυξη νέων συνοικιών

Η δημιουργία μιας νέας συνοικίας αποτελεί έναν παράγοντα, ο οποίος αν προβλεφθεί εγκαίρως και
εκτιμηθεί σωστά μπορεί να οδηγήσει στην τοποθέτηση και ένταξη του λιανικού καταστήματος μέσα
σε αυτή.

Διάταξη καταστήματος (Layout)

Με τον όρο διάταξη ή Layout ενός καταστήματος χαρακτηρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο έχουν
οργανωθεί οι εσωτερικοί χώρος ο εξοπλισμός, το εμπόρευμα, τα διάφορα βοηθήματα ενός
καταστήματος. Οι θέσεις των εισόδων-εξόδων, η σωστή σηματοδότηση μέσα στο κατάστημα, η
σύνθεση των επίπλων πώλησης, η κατανομή των προϊόντων, η σύνθεσή τους, η διακόσμηση του
καταστήματος αλλά και των βιτρινών κλπ. αποτελούν στοιχεία τα οποία πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη πολύ σοβαρά κατά το σχεδίασμά της εσωτερική διαρύθμισης ενός καταστήματος. Από τον
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συνδυασμό των απαιτήσεων των παραπάνω στοιχείων θα προκόψει η τελική διαρύθμιση του
καταστήματος.

Στόχοι της διάταξης

Ξεκινώντας τη διαδικασία καθορισμού της διάταξης ενός καταστήματος είναι πολύ σημαντικό να
ορίσουμε τους στόχους, τους οποίους αυτή θα πρέπει να ικανοποιεί. Οι στόχοι που παρατίθενται είναι
γενικότερης ισχύος ανεξάρτητα από τον τύπο του καταστήματος και τα προϊόντα που διαθέτει.
Οι σημαντικότεροι στόχοι, τους οποίους θα πρέπει να ικανοποιεί η διάταξη ενός καταστήματος είναι
οι εξής: 8

□

Η διευκόλυνση της πελατείας και συγχρόνως η καλύτερη διεκπεραίωση της υπηρεσίας.

□

Η εμφάνιση του καταστήματος να είναι τέτοια, που να προκαλεί τους πελάτες να εισέρχονται.

□

Η αποτελεσματική και συνεπώς οικονομική διαχείριση.

□

Η προστασία του καταστήματος και των εμπορευμάτων.

Κατανομή χώρου

Μια ενέργεια που προηγείται της διαρρύθμισης του χώρου είναι η κατανομή του. Ανάλογα με την
επιφάνεια, την οποία κάθε κατάστημα διαθέτει, και τον τύπο του καταστήματος πρέπει η διεύθυνση
κάθε καταστήματος να αποφασίσει τον ποσοστιαίο διαχωρισμό του χώρου στις διάφορες «περιοχές»
ώστε να προβεί στη συνέχεια στο χωροταξιακό σχεδίασμά. Μόνο έτσι η επιχείρηση μπορεί να
αντιληφθεί το διαθέσιμο χώρο για βιτρίνες, σήματα και άλλα μηνύματα.
Οι περιοχές οι οποίες αναφέρονται είναι οι εξής:

8 Μάρκετινγκ λιανικού εμπορίου, Τζωρτζάκης Κ. Μ., 1993
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Χώρος πώλησης.

Είναι η περιοχή, η οποία χρησιμοποιείται για βιτρίνες και επίδειξη προϊόντων, για την επαφή ανάμεσα
στο προσωπικό πωλήσεων και τους πελάτες, επιδείξεις, κλπ. Ο χώρος πώλησης αποτελεί συνήθως το
μεγαλύτερο μέρος του καταστήματος.

Χώρος εμπορευμάτων

Είναι η περιοχή όπου αποθηκεύονται τα εμπορεύματα , τα οποία δεν επιδεικνύονται. Το σύνολο του
όγκου κάθε προϊόντος, που βρίσκεται στο χώρο πώλησης και εμπορευμάτων πρέπει να καλύπτει τις
ανάγκες πώλησης ορισμένων ημερών.

Χώρος προσωπικού

Είναι ο χώρος, τον οποίο το προσωπικό χρειάζεται για αλλαγή ενδυμασίας, για διαλλείματα φαγητού
και καφέ και για ξεκούραση. Επειδή ο χώρος του καταστήματος είναι πολύτιμος, το τμήμα που
διατίθεται στο προσωπικό είναι συνήθως περιορισμένο.Παρόλα αυτά όταν οι λιανέμποροι σχεδιάζουν
το χώρο προσωπικού θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ότι ένας άνετος και ευχάριστος χώρος τις
ώρες διαλείμματος βελτιώνει το ηθικό του προσωπικού όπως και την εμφάνισή του.

Χώρος πελατών

Ο χώρος πελατών μπορεί να περιλαμβάνει, ανάλογα με τον τύπο του καταστήματος, καναπέδες,
πάγκους και καρέκλες, δοκιμαστήρια, χώρο αναψυχής, εστιατόριο, κάθετη μεταφορά, χώρους
καπνιζόντων, παιδικό σταθμό και χώρο στάθμευσης. Οι λιανέμποροι χαμηλής εικόνας συνήθως
ελαχιστοποιούν ή και παραλείπουν τους περισσότερους από αυτούς τους χώρους ενώ οι λιανέμποροι
με εικόνα προσανατολισμένη προς τον καταναλωτή παρέχουν στους πελάτες τους ικανοποιητικό
χώρο για πολλά από τα παραπάνω. 9

9 Διοικητικό Μάρκετινγκ στο Λιανικό Εμπόριο, Κιουλάφας Κ.Κ, Κκυριαζόπουλος Π.Γ., Σύγχρονη εκδοτική,
Αθήνα 1994
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Βασικές αρχές για τη διαρρύθμιση

Οι διαφορές μεταξύ των διαφορετικών τύπων καταστημάτων και προϊόντων τους καθώς και τα
διαφορετικού σχήματος, μεγέθους ακίνητα, τα οποία καλούνται να στεγάσουν τα λιανικά καταστήμτα,
καθιστούν αδύνατη τη διατύπωση ενός γενικού κανόνα, ο οποίος θα υπαγορεύει τη διαρρύθμιση του
καταστήματος.
Υπάρχουν παρόλα αυτά κάποιες γενικές αρχές, οι οποίες πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη από
την επιχείρηση.10

□

Κάθε κατάστημα πρέπει να έχει μια πρόσοψη καλαίσθητη και εμφανή, η οποία να προϊδεάζει
για το είδος του εμπορικού καταστήματος.

□

Η είσοδος του καταστήματος πρέπει να είναι ελκυστική ώστε να προκαλεί την πελατεία να
μπει μέσα.

□

Η

αισθητική

του

καταστήματος,

εσωτερική

και εξωτερική,

δεν πρέπει ποτέ

να

πραγματοποιείται εις βάρος της λειτουργικότητας. Διαρκής προσπάθεια πρέπει να γίνεται για
τον καλύτερο συνδυασμό αυτών των δύο στοιχείων.

□

Οι πινακίδες, που δείχνουν το εμπόρευμα και τα είδη που προσφέρονται , πρέπει να είναι
καλαίσθητες και καθαρά διατυπωμένες.

□

Οι βιτρίνες, εξωτερικές και εσωτερικές πρέπει να είναι κατάλληλες για την έκθεση των
εμπορευμάτων που διαθέτει το κατάστημα.

□

Αν πρόκειται για καταστήματα αρκετά ευρύχωρα, θα πρέπει οι διάδρομοι και οι χώροι μεταξύ
των πάγκων να είναι διαρρυθμισμένοι με τρόπο που να επιτρέπουν την εύκολη διακίνηση της
πελατείας σε οποιοδήποτε τμήμα του καταστήματος. Θα πρέπει να είναι αρκετά πλατείς ώστε
τα ρεύματα της πελατείας να κινούνται με ευχέρεια και χωρίς κόπο. Δε θα πρέπει να
υπάρχουν οποιουδήποτε τύπου εσωτερικά εμπόδια στην ελεύθερη θέση των διαφόρων
τμημάτων του καταστήματος.

□

Τόσο ο φωτισμός, όσο και οι χρωματισμοί θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με τρόπο που να
δημιουργούν ευχάριστη και ήρεμη ατμόσφαιρα.

10 Retailing, Pintel G., Diamond J., Prentice - Hall 1983
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: ΜΠΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ
Βασ. Όλγας 77 - Θεσσαλονίκη - Τηλ. (2310) 819611, e-mail: mbalt@tee.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Μ.Β.Α.
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ: ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, Καθηγητής: Γ. I. Σιώμκος
- 27 -

□

Αν πρόκειται για κατάστημα που έχει περισσότερα από ένα τμήματα καλό θα είναι να
φαίνεται ευκρινώς κοντά σε κάθε τμήμα ο τύπος εμπορευμάτων που διατίθεται εκεί ώστε να
διευκολύνεται η πελατεία.

□

Κατάλληλη σηματοδότηση ώστε ο καταναλωτής να βρίσκει εύκολα το τμήμα που ψάχνει.

□

Το κατάστημα πρέπει να έχει τον κατάλληλο αερισμό και την πρέπουσα θέρμανση.

□

Οι πάγκοι, τα ράφια και τα άλλα εξαρτήματα πώλησης πρέπει να είναι σχεδιασμένα με τρόπο
που να επιτρέπει την έκθεση των εμπορευμάτων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σγχρόνως
να τα προστατεύει από σπάσιμο,φθορά και κίνδυνο κλοπής.

□

Καλό είναι να υπάρχουν εγκαταστάσεις εξυπηρετικές της πελατείας όπως καθίσματα,
τηλέφωνο κλπ.

□

Οι εσωτερικές βιτρίνες πρέπει να βρίσκονται σε μέρη που να υποβοηθούν την πώληση του
εμπορεύματος ή να αυξάνουν το γόητρο του καταστήματος.

□

Τέλος στο εξωτερικό του καταστήματος και κυρίως σε πολυκαταστήματα και Super Markets
πρέπει να γίνεται πρόβλεψη για πάρκινγκ.

Καθορισμός διάταξης Ροής και κίνησης

Η επιχείρηση λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω καθώς και τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε
ακινήτου, το οποίο θα στεγάσει το κατάστημα, πρέπει να καθορίσει τον τρόπο ροής της κίνησης. Οι
δυνατότητες που υπάρχουν είναι : ευθεία ροή κίνησης, καμπυλωτή ροή κίνησης και ο συνδυασμός
τους".

Ευθεία ροή κίνησης

Ευθεία ροή κίνησης σημαίνει ότι οι βιτρίνες και οι πτέρυγες είναι διαμμορφωμένες σε πολυγωνική ή
γραμμωτή διάταξη. Η ευθεία διάταξη κίνησης χρησιμοποιείται συχνότερα από λιανέμπορους
τροφίμων, εκπτωτικά καταστήματα και άλλα καταστήματα ευκολίας. Αυτή η διάταξη έχει αρκετά11

11 Διοικητικό Μάρκετινγκ στο Λιανικό Εμπόριο, Κιουλάφας Κ.Κ, Κκυριαζόπουλος Π.Γ., Σύγχρονη εκδοτική,
Αθήνα 1994
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πλεονεκτήματα όπως ότι οι πελάτες μπορούν να κάνουν τις αγορές τους γρήγορα, αξιοποιείται όλος ο
διαθέσιμος χώρος δαπέδου, απλοποιούνται ο έλεγχος εμπορευμάτων και η ασφάλεια. Επίσης η
αυτοεξυπηρέτηση είναι δυνατή, επομένως και η μείωση του λειτουργικού

κόστους. Τα

μειονεκτήματα της γραμμωτής διάταξης είναι η απρόσωπη ατμόσφαιρα, η περιορισμένη έρευνα από
τους πελάτες και η βιαστική αγοραστική συμεριφορά.

Καμπυλωτή ροή κίνησης (free-form).

Καμπυλωτή ροή κίνησης σημαίνει ότι οι βιτρίνες και οι πτέρυγες είναι διαμορφωμένες σε διάταξη
ελεύθερης ροής. Χρησιμοποιείται συχνότερα από πολυκαταστήματα, καταστήματα ρούχων κλπ.
Υπάρχουν αρκετά ωφέλη από αυτή τη διάταξη όπως η δημιουργία φιλικής ατμόσφαιρας. Οι πελάτες
παρακινούνται να περπατήσουν στο κατάστημα προς κάθε κατεύθυνση με όποιο τρόπο επιθυμούν
χωρίς να αισθάνονται βιασύνη και άρα αυξάνονται οι παρορμητικές ή απρογραμμάτιστες αγορές. Τα
μειονεκτήματα της διάταξης ελεύθερης ροής είναι η πιθανή σύγχιση του πελάτη, η σπατάλη χώρου
δαπέδου, οι δυσκολίες στον έλεγχο αποθεμάτων και στην ασφάλεια, η υψηλή λειτουργική ένταση και
η ενθάρρυνση της χρονοτριβής μέσα στο κατάστημα.

Συνδυασμός ευθείας - καμπυλωτής ροής

Στο συνδυασμό των δύο ροών έχουμε έναν ευθύγραμμο ή πολυγωνικό βασικό άξονα κίνησης ενώ
εκατέρωθεν του κεντρικού άξονα τα προϊόντα διατάσσονται σε ελεύθερη ροή. Χρησιμοποιείται
συχνότερα από πολυκαταστήματα. Παρουσιάζει μικρότερη σπατάλη χώρου και λιγότερες δυσκολίες
στον έλεγχο αποθεμάτων και στην ασφάλεια από ότι η αμιγώς καμπυλωτή ροή συνδυάζοντας το
πλεονέκτημα της φιλικής ατμόσφαιρας.
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Σχήμα 5: Παραδείγματα διαρρύθμισης καταστημάτων
αυτοεξυπηρέτησης.Πηγή:Retailing, Cox R., Macdonalds και Evans, GB 1986

Κατακόρυφη σύνδεση επιπέδων

Οι παραπάνω ροές μπορεί να εμφανίζονται σε περισσότερα από ένα επίπεδα με τα μειονεκτήματα και
πλεονεκτήματα που παρατέθηκαν. Η κατακόρυφη επικοινωνία γίνεται συνήθως με ανεκλυστήρα ή σε
μεγαλύτερα καταστήματα με κοιλιόμενες σκάλες ενώ τελευταία χρησιμοποιείται συχνά και η
κοιλιόμενη ράμπα. Ο ανελκυστήρας προτιμάται σε μικρότερα καταστήματα επειδή εξυπηρετεί
μικρότερο αριθμό ατόμων και ταυτόχρονα καταλαμβάνει λιγότερο χώρο από τις άλλες δύο λύσεις.
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Ομαδοποίηση διατιθέμενων προϊόντων

Το εμπόρευμα του καταστήματος ομαδοποιείται σύμφωνα με κάποια κριτήρια και τοποθετείται ανά
ομάδα μέσα στο κατάστημα. Τα πιθανά κριτήρια ομαδοποίησης είναι τα παρακάτω:

□

Λειτουργικότητα των προϊόντων. Το εμπόρευμα ενός καταστήματος χωρίζεται σε κατηγορίες
και επιδεικνύεται βάση των κοινών χρήσεών του.

□

Προσπάθεια επιτάχυνσης της συναλλαγής. Τα προϊόντα ομαδοποιούνται με βάση την ανάγκη
του καταναλωτή να αγοράσει ένα προϊόν και το χρόνο που αυτός διατείθεται να καταναλώσει
για αγορές.

□

Τμηματοποίηση της αγοράς. Κάθε ομάδα προϊόντων αποτελείται από προϊόντα, τα οποία
απευθύνονται σε κοινή αγορά-στόχο.

□

Απαίτηση για ειδικούς χειρισμούς στην πώληση. Προϊόντα, τα οποία απαιτούν ειδικούς
χειρισμούς κατά την πώλησή τους ομαδοποιούνται όσον αφορά την τοποθέτησή τους.

Καθορισμός του διαθέσιμου χώρου για κάθε προϊόν

Ο καθορισμός της ποσότητας του χώρου, ο οποίος θα διατεθεί για την επίδειξη κάθε κατηγορίας
προϊόντος είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια δύο μεθόδων. Σύμφωνα με την πρώτη
μέθοδο του μοντέλου αποθεμάτων, ο λιανέμπορος προκαθορίζει το χώρο δαπέδου που του είναι
απαραίτητος για να τοποθετήσει και να επιδείξει σωστά την ποικιλία των εμπορευμάτων του. Με τη
δεύτερη μέθοδο, του δείκτη πωλήσεων παραγωγικότητας, ο λιανέμπορος διαθέτει το χώρο δαπέδου με
βάση τις πωλήσεις ή το κέρδος ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι κατηγορίες προϊόντων με υψηλά κέρδη
καταλαμβάνουν μεγάλα τμήματα του χώρου, ενώ κατηγορίες με οριακά εμφανιζόμενο κέρδος
καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο.

Βασικές αρχές τοποθέτησης των κατηγοριών προϊόντων

□

Είδη πρώτης ανάγκης, που απαιτούν λίγη σκέψη για την αγορά τους, παρορμητικά προϊόντα,
και φθηνά προϊόντα πρέπει να τοποθετούνται σε περιοχές υψηλής κίνησης. Ως τέτοιες
χαρακτηρίζονται οι περιοχές δίπλα στις εισόδους, σε σκάλες και ασανσέρ, στα ταμεία.
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□

Shopping goods, τα οποία απαιτούν περισσότερη σκέψη όπως ρούχα ή έπιπλα πρέπει να
τοποθετούνται στα πίσω τμήματα καταστημάτων ενός επιπέδου και σε ορόφους σε περίπτωση
πολυόροφων καταστημάτων.

□

Αν ένα κατάστημα είναι πολυόροφο συνιστάται συνήθως να παρουσιάζεται στο ισόγειο ένα
αντιπροσωπευτικό δείγμα του εμπορεύματος όλων των ορόφων. Για παράδειγμα ενώ το
αντρικό ένδυμα παρουσιάζεται στο δεύτερο όροφο του καταστήματος παρουσιάζεται στο
ισόγειο ένα τμήμα με γραβάτες και πουκάμισα. Τα προϊόντα αυτού του τμήματος είναι
συνήθως χαμηλών τιμών ώστε να αγοράζονται συχνά ως παρορμητικά προϊόντα. Ο στόχος
του όμως κατά βάση είναι να ενημερώσει το δυνητικό πελάτη για τον τύπο του ανδρικού
ενδύματος που διατίθεται στο κατάστημα και να τον ενθαρρύνει να κινηθεί προς το
συγκεκριμένο όροφο.

□

Ο αποθηκευτικός χώρος δύναται να τοποθετείται συνολικά σε ένα επίπεδο, συνήθως στο
υπόγειο ή τμηματικά σε κάθε όροφο.

Άλλα στοιχεία του εσωτερικού Layout12

Σηματοδότηση

Πολύ σημαντικό στοιχείο, ιδιαίτερα στα μεγάλα καταστήματα, αποτελεί η σωστή σηματοδότηση, η
οποία βοηθάει τον πελάτη να κινηθεί άνετα και εύκολα μέσα στο κατάστημα χωρίς να
αποπροσανατολίζεται. Για τη σηματοδότηση εκτός από τις πινακίδες και τις ταμπελίτσες που
επιστρατεύονται, γίνεται χρήση χρωμάτων.

Χρώματα

Χρώματα στο ταβάνι, στο πάτωμα, στους γύρω τοίχους ομαδοποιούν ή διαχωρίζουν περιοχές μέσα
στο κατάστημα. Επιπλέον το χρώμα αποτελεί ένα πολύ βασικό στοιχείο για την παρουσίαση του ίδιου
του προϊόντος καθώς είναι συχνά το στοιχείο, το οποίο θα «τραβήξευ> το μάτι του καταναλωτή. Ο
σωστός συνδυασμός χρωμάτων μπορεί να διευκολύνει ή και να δυσχαιράνει την ανάγνωση της
ταμπελίτσας ενός προϊόντος και δύναται να αποτελέσει το λόγο, για τον οποίο ο καταναλωτής μπορεί
να επιλέξει ή όχι τη συγκεκριμένη μάρκα προϊόντος έναντι της διπλανής αντίστοιχης μάρκας.
12 Retailing, Pintel G., Diamond J., Prentice - Hall 1983
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Φωτισμός

Ένα επίσης πολύ ουσιαστικό στοιχείο του εσωτερικού Layout αποτελεί και ο φωτισμός, ο οποίος
είναι σημαντικός από αισθητική και λειτουργική άποψη. Η ποσότητα και τα σημεία φωτισμού πρέπει
να ορίζονται από ειδικούς ώστε με τον καλύτερο τρόπο να αναδεικνύουν το κατάστημα και τα
προϊόντα. Ο φωτισμός πρέπει να προβλέπεται όχι μόνο για τις απογευματινές ώρες άλλα και για τις
πρωινές. Από λειτουργική άποψη πρέπει, τέλος, να είναι αρκετός ώστε οι πελάτες να μη
δυσκολεύονται να διαβάσουν τις ταμπέλες και τις αναγραφόμενες ετικέτες στα προϊόντα κλπ.

Έπιπλα -Εξοπλισμός

Ιδιαίτερα σηματικό ρόλο για την αιθητική του καταστήματος παίζουν τα «έπιπλα» στα οποία
τοποθετούνται τα προϊόντα. Αυτά αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο προβάλλονται τα διατιθέμενα
προϊόντα. Ο τύπος και η δομή τους εξαρτάται άμεσα από τον τύπο του καταστήματος, service ή selfservice. Από τον τύπο προκύπτουν για παράδειγμα πάγκοι, μέσα στους οποίους τα προϊόντα είναι
κλειδωμένα ή πάγκοι προσβάσιμοι από όλους αντίστοιχα.

Υλικά

Τέλος, τα υλικά που χρησιμοποιούνται μέσα σε ένα κατάστημα παίζουν καθοριστικό ρόλο. Τα υλικά
για πατώματα, ταβάνια, διαχωριστικά, έπιπλα κλπ. Συνιστάται η επιλογή των υλικών να
πραγματοποιείται με τη βοήθεια ειδικών συμβούλων, οι οποίοι έχουν μια καλύτερη αντίληψη για τα
αποτελέσματα που μπορεί να δημιουργήσει η χρήση συγκεκριμένων υλικών.

Ατμόσφαιρα καταστήματος

Όλα τα παραπάνω στοιχεία μαζί με κάποια συμπληρωματικά, που αφορούν το εξωτερικό και το
εσωτερικό του καταστήματος συνθέτουν αυτό που ονομάζουμε ατμόσφαιρα του καταστήματος. Πιο
συγκεκριμένα με τον όρο ατμόσφαιρα εννούμε τα συναισθήματα που δημιουργούνται στον πελάτη
όταν επισκέπτεται ένα κατάστημα. Πολλοί καταναλωτές σχηματίζουν εντυπώσεις για ένα κατάστημα
πριν ή αμέσως μόλις μπουν. Αυτοί οι καταναλωτές μπορεί να κρίνουν το κατάστημα πριν να
εξετάσουν από κοντά το εμπόρευμα και τις τιμές.
Ο Kotler

(1973-4) θεωρεί την ατμόσφαιρα καταστήματος ως έναν από τους πιο σημαντικούς

παράγοντες που επηρεάζουν την αντίληψη του καταναλωτή για το κατάστημα καθώς και τη
συμπεριφορά του μέσα σε αυτό. Πράγματι, έρευνες πάνω στην ατμόσφαιρα καταστήματος βρήκαν ότι
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αυτή επηρεάζει την απόλαυση του καταναλωτή από την εμπειρία της αγοράς προϊόντων, το χρόνο που
δαπανάται στο ψάξιμο και στην εξέταση των προσφορών του καταστήματος, την προθυμία για
συνομιλία με το προσωπικό του καταστήματος και την τάση για διαπάνη παραπάνω χρημάτων από
όσα είχαν προϋπολογιστεί Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η ατμόσφαιρα του εκάστοτε
καταστήματος πρέπει να προκύπτει μετά από προσεκτικό σχεδιασμό του χώρου με στόχο να
δημιουργήσει τις κατάλληλες επιρροές στους δυνητικούς πελάτες, οι οποίες θα επηρεάσουν την
καταναλωτική τους συμπεριφορά.

(

\

'Πρόσοψη
• Επιγραφή
•Είσοδοι
• Βιτρίνες
•Υφος κτιρίου
«Μέγεθος κτιρίου

/
•Δάπεδα
• Χρώματα
•Φωτισμός
•Οσμές, ήχοι
•Κατασκευές
•Υφή τοίχων
•θερμοκρασία
•Πλάτος πτερύγων
\ «Δοκιμαστήρια

•Ορατότητα
•Μοναδικότητα
•Γύρω καταστήματα
•Γύρω περιοχή
•Χώροι στάθμευσης
•Συνωστισμός

Λ

J

^\
•Κάθετη μεταφορά
•Νεκρές ζώνες
•Προσωπικό
•Αυτοεξυπηρέτηση
•Εμπόρευμα
•Τιμές (επίπεδο & περιθώρ.)
•Τοποθέτηση ταμείων
•Εκσυγχρονισμός
•Καθαριότητα

•Κατανομή χώρου δαπέ
δου για πώληση, εμπ/τα,
προσωπικό, και πελάτες
Ομαδοποιήσεις προϊό
ντων

•Ροή κίνησης
•Κατηγορία χώρου/προϊόν
•Τοποθέτηση τμημάτων
•Ρυθμίσεις μέσα στα τμήμα
τα

•Ποικιλία
•Παρουσίαση
•Σύνολο θέματος
•Ράφια και θήκες

•Θήκες και κάδοι
•Αφίσες, σήματα και κάρτες
•Οχήματα
•Διακόσμηση τοίχων

Σχήμα 6: Ατμόσφαιρα καταστήματος. Πηγή: Διοικητικό
Μάρκετινγκ στο Λιανικό Εμπόριο
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Εικόνα καταστήματος

Η ατμόσφαιρα αναφέρεται στα φυσικά χαρακτηριστικά του καταστήματος που χρησιμοποιούνται για
να αναπτυχθεί μια εικόνα του καταστήματος, η οποία θα προσεκλύσει πελάτες. Οτιδήποτε από τα
στοιχεία που αναφέραμε πιο πάνω, ενεργοποεί τις αισθήσεις του πελάτη μέσα στο κατάστημα
συνεισφέρει στην εικόνα που δημιουργείται στους καταναλωτές και περιλαμβάνει όλες τις προσφορές
αγαθών και υπηρεσιών.
Πιο συγκεκριμένα οι παράγοντες, οι οποίοι συνθέτουν την εικόνα του καταστήματος είναι οι εξής:13

□

Τα χαρακτηριστικά της αγοράς στόχου.

□

Η τοποθέτηση του καταστήματος (positioning)

□

Η θέση του καταστήματος.

□

Η σύνθεση των εμπορευμάτων.

□

Το επίπεδο τιμών.

□

Τα φυσικά χαρακτηριστικά του καταστήματος (ατμόσφαιρα).

□

Η παροχή πιστώσεων και λοιπών υπηρεσιών στους πελάτες.

□

Η δυνατότητα ανταπόκρισης στα κοινά.

□

Η μαζική διαφήμιση και δημοσιότητα.

□

Ο τύπος και ο βαθμός της προσωπικής πώλησης.

□

Η προώθηση πωλήσεων

Ο στόχος της διεύθυνσης κάθε καταστήματος θα πρέπει να είναι, με τη συμβολή των παραπάνω
παραγόντων, η δημιουργία μίας ευδιάκριτης και καθαρής εικόνας, καθώς και η διατήρηση αυτής. Η
εικόνα πρέπει να είναι συνεχής ώστε να μην αποπροσανατολίζει τους καταναλωτές.

13 Διοικητικό Μάρκετινγκ στο Λιανικό Εμπόριο, Κιουλάφας Κ.Κ, Κκυριαζόπουλος Π.Γ., Σύγχρονη εκδοτική,
Αθήνα 1994
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' Γενικά χαρακτηριστικά
Ιίοσο κ.αιρο λειτουργεί το

Χαρακτηρ. Εμπορεύματος

•Ποικιλία

κατάστημα

•Ποιότητα

•Πόσο γνωστό είναι

•Λιαθεσιμοτητα

• Εκταση γεωγραΐ(ΐκης κάλυ

•Χρήση επώνυμων μάρκων

ψης (διασπορά υποκαταστ.Ι

•Εξάρτηση

•Αναζητηση αγορας στόχου

•Πρωτοπορία

•Τοποθεσία καταστήματος

Χαρακτηριστικό τιμής
Φυσικά χαρακτηριστικά

•Επίπεδο

•Πρόσοψη, επιγραηές. είσο

•Εύρος

δος, βιτρινες

•Σχέση με ανταγωνισμό

•Ορατότητα πρόσοψης
•Μοναδικότητα

•Συχνότητα πωλήσεων

•Γειτονικά καταστ.& περιοχ.
•Χώροι στάθμευσης και κυκλ.
συμηορηαη. πρόσβαση από

Χαρακτ. Εξνπηρετ. πελατών

λεωφόρους κ.λ,π.

•Αριθμός

•Αάπεδα, χρώματα, ηωτισμός,

•Επίπεδο

οσμές, ήχοι

•Τροποι πληρωμής

•Εξαρτήματα

•Ανταπόκριση στον καταναλ.

•Πλάτος πτερύγων
•Αιευκολέ'νσεις δοκιμαστη
ρίων, (κάθετη μετακόμιση).
•Τεχνολογία
•Καθαριότητα
•Χωροταξία
•Ροη κίνησης στο κατάστημα
εμπτ/τος, έκθεση εμπ/τος
^•Πληροηορίες

Χαρακτηριστικό προβολής
•Μέσα που χρησιμοποιούνται
•Βαθμός προβολής
•Περιεχόμενο
•Πειστικότητα

.Χαρακτηριστικά .προσωπικοί'

Χαρακτ. Εξνπηρ. της κοινότ.

•Γι ώσεις προσωπικού

•Βαθμός

•Φιλικότητα προσωπικοί’

•Επίπεδο

Αριθμός προσωπικού

•Αηομοίωση από τους κατα

•Ιίειθαρχια προσωπικόν

ναλωτές

\

Σχήμα Σχήμα 7: Στοιχεία της εικόνας καταστήματοςΓΙηγή(Διοικητικό Μάρκετινγκ
στο Λιανικό Εμπόριο
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
LAYOUT ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εικονικό λιανικό εμπόριο και περιβάλλον

Το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται το εικονικό εμπόριο έχει μια εντελώς διαφορετική
υπόσταση από αυτό του συμβατικού εμπορίου. Δεν αφορά το φυσικό χώρο - περιβάλλον αλλά το
χώρο του διαδικτύου με τα ιδιαίτερα στοιχεία - δυνάμεις που επηρεάζουν τη λιανική πώληση μέσα
από το δίκτυο. Τα στοιχεία αυτά στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν διαφορετικό
χαρακτήρα από αυτά του παραδοσιακού.

Πληθυσμός

Παράγοντες του πληθυσμού που επηρεάζουν σημαντικότατα την ανάπτυξη του λιανικού εμπορίου
όπως η μεταβολλή των κατοίκων μιας περιοχής καθώς και η μεταβολλή της πυκνότητας του
πληθυσμού αφήνουν ουσιαστικά ανεπηρέαστο το εικονικό εμπόριο. Αυτά τα στοιχεία του πληθυσμού,
αφορούν το φυσικό χώρο, μετακινήσεις κ.λ.π. ενώ το εικονικό εμπόριο υπερβαίνει τα όρια και τους
περιορισμούς του «φυσικού» χώρου. Γενικότερα η λέξη πληθυσμός για το διαδίκτυο έχει μια
ξεχωριστή έννοια και αναφέρεται στους χρήστες του διαδικτύου. Επιπλέον δίνει πολύ μικρότερη αξία
στην απόσταση του χρήστη από το σημείο της πώλησης, χωρίς να την καταργεί εντελώς.

Αλλα στοιχεία επίδρασης του εικονικού εμπορίου

Διαφορετική επίδραση στην ανάπτυξη του εικονικού εμπορίου ασκούν, πέρα από τον πληθυσμό και
άλλα στοιχεία - δυνάμεις που αναφέρθηκαν ως καθοριστικά για το παραδοσιακό εμπόριο όπως το
ύψος του εισοδήματος ενός πληθυσμού. Καθώς ο όρος πληθυσμός ξεφεύγει από την έννοια του
αριθμού καταναλωτών σε μια συγκεκριμένη περιοχή οι αλλαγές στο ύψος του εισοδήματος που
πιθανώς θα επηρέαζαν το εικονικό εμπόριο θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο.
Γενικότερα στην περίπτωση του εικονικού εμπορίου καθώς ο «πληθυσμός» αποτελείται από το
σύνολο των χρηστών του διαδικτύου και όχι από τους κατοίκους μιας συνοικίας, περιοχής, πόλης
κ.λ.π. όπως στο συμβατικό εμπόριο, παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά το εμπόριο πρέπει να
αφορούν την παγκόσμια τάξη πραγμάτων και να μην αφορούν απλά μια περιορισμένη γεωγραφικά
περιοχή.
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Η επιλογή του τόπου εγκατάστασης

Η επιλογή του τόπου εγκατάστασης αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στο παραδοσιακό λιανικό
εμπόριο. Την ίδια σημασία έχει και για μια κατηγορία ιστοσελίδων ο τόπος εγκατάστασής τους μέσα
στο διαδίκτυο. Η κατηγορία στην οποία αναφέρομαι είναι αυτή των micro-sites, οι οποίες είναι
«κρεμασμένες» από ανεξάρτητες ιστοσελίδες άλλων επιχειρήσεων και προϊόντων. Ο χρήστης
οδηγείται στις ιστοσελίδες αυτές μέσα από την περιπλάνηση σε ανεξάρτητες σελίδες με περεμφερές
περιεχόμενο. Το «κρέμασμα» (τοποθέτηση) ενός micro-site από μια ακατάλληλη ανεξάρτητη
ιστοσελίδα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μικρό αριθμό επισκέψεων δηλαδή ουσιαστικά το ίδιο
αποτέλεσμα με ένα κατάστημα του παραδοσιακού εμπορίου, η τοποθέτηση του οποίου αποτελεί
λανθασμένη επιλογή.
Ο όρος «τόπος εγκατάστασης» υφίσταται λοιπόν μέσα στο διαδίκτυο για μια κατηγορία ιστοσελίδων
με μια διαφορετική έννοια που δεν εμπεριέχει την έννοια του φυσικού χώρου.

Στόχοι της διαμόρφωσης μιας ιστοσελίδας

Αντίστοιχα με τη διαδικασία καθορισμού της διάταξης ενός καταστήματος, και στη διαμόρφωση μιας
ιστοσελίδας ο καθορισμός των στόχων αποτελεί το πρώτο βήμα. Αφού οριστεί η βασική θέση της
επιχείρησης (objective) για την ιστοσελίδα, η οποία πρέπει να είναι συνεπής με τη γενικότερη θέση
της επιχείρησης, προσδιορίζονται οι επιμέρους στόχοι. Παρακάτω παρατίθενται κάποιοι στόχοι, τους
οποίους θέτουν οι περισσότερες επιχειρήσεις για την ιστοσελίδα τους. Βέβαια ανάλογα με τις ανάγκες
της κάθε επιχείρησης οι στόχοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιούνται λίγο, να προστίθενται κάποιοι
άλλοι ή και να αφαιρούνται κάποιοι από τους παρακάτω. Εδώ γίνεται απλά προσπάθεια παράθεσης
ενός γενικότερου πλαισίου.

□

Η εμφάνιση του εικονικού καταστήματος να είναι τέτοια που να ελκύει τους χρήστες.

□

Η διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών.

□

Η πώληση προϊόντων και υπηρεσιών.

□

Η διευκόλυνση της πελατείας κατά την αναζήτηση πληροφοριών.

□

Η παροχή εύκολα κατανοητών πληροφοριών.
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□

Η καλύτερη διεκπεραίωση της ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

□

Η προστασία των χρηστών όσον αφορά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και στους
τρόπους πληρωμής.

□

Η ενίσχυση του brand image.

Βασικές αρχές για τη διαμόρφωση

Παρακάτω γίνεται μια προσπάθεια παράθεσης κάποιων βασικών αρχών για τη διαμόρφωση μιας
ιστοσελίδας εικονικού καταστήματος σε αναλογία με τις βασικές αρχές για τη διαρύθμιση ενός
συμβατικού - παραδοσιακού καταστήματος.

□

Η αρχική σελίδα (home page) πρέπει να είναι καλαίσθητη και με την όλη της παρουσίαση να
προϊδεάζει για το είδος και το στυλ του εικονικού καταστήματος. Η αρχική σελίδα πρέπει να
εμφανίζεται σε μία ή το πολύ σε δύο οθόνες και να είναι λιγότερο από 50k . Σύμφωνα με
έρευνες οι χρήστες σπάνια περιμένουν περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα για να κατέβει μια
σελίδα.

□

Όλες οι σελίδες θα πρέπει να εμπεριέχουν τα βασικά στοιχεία - χαρακτηριστικά της αρχικής
σελίδας καθώς με τη βοήθεια μηχανής αναζήτησης και τη χρήση διαφορετικών λέξεων κλειδιών οι χρήστες μπορούν να «εισέλθουν» στην ιστοσελίδα όχι υποχρεωτικά από την
αρχική σελίδα αλλά από οποιαδήποτε σελίδα. Υπάρχει δηλαδή η πιθανότητα η κάθε σελίδα
να είναι η πρώτη που θα αντικρίσουν οι χρήστες κατά την είσοδό τους στην ιστοσελίδα οπότε
και θα πρέπει να διαμορφώνεται καταλλήλως.14

□

Η αισθητική του εικονικού καταστήματος δεν πρέπει ποτέ να πραγματοποιείται εις βάρος της
λειτουργικότητας. Όπως αναφέρεται και στο κεφάλαιο για τις παγίδες που ελοχεύουν κατά τη
διαμόρφωση μιας ιστοσελίδας, τα πολύ πλούσια γραφικά, τα οποία υπερφορτώνουν την
ιστοσελίδα, αποτελούν τελικά ανασταλτικό παράγοντα για την «περιήγηση» των χρηστών
μέσα σε αυτή.

□

Ο τύπος των γραμμάτων που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι ιδιάιτερα καλαίσθητος. Το
μέγεθος των επιγραφών σε σχέση με τη σελίδα και οι χρωματικοί συνδυασμοί (φόντου επιγραφής) πρέπει να είναι πολύ προσεγμένα και να κάνουν το κείμενο ευδιάκριτο. Το
κείμενο πρέπει να είναι καλά διατυπωμένο.

14 .Vassos Tom, Strategic Internet Marketing, 1996
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: ΜΠΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ
Βασ. Όλγας 77 - Θεσσαλονίκη - Τηλ. (2310) 819611, e-mail: mbalt@tee.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Μ.Β.Α.
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ: ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, Καθηγητής: Γ. I. Σιώμκος
- 39 -

□

Οι σελίδες ενός εικονικού καταστήματος δε θα πρέπει να είναι πολύ φορτωμένες ώστε να
είναι δυνατή και εύκολη η μετάβαση από τη μία σελίδα στην επόμενη εσωτερικά του
καταστήματος ακόμη και για χρήστες με συμβατικά modem.

□

Οι χρωματικοί συνδυασμοί θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με τρόπο που να δημιουργούν
ευχάριστη και ελκυστική εικόνα στο μάτι του χρήστη.

□

Αν πρόκειται για κατάστημα που έχει περισσότερα από ένα τμήματα καλό θα είναι να γίνεται
σαφής διαχωρισμός των διαφορετικών τμημάτων.

□

Ο χρήστης θα πρέπει να έχει ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή του ένα «χάρτη» του εικονικού
καταστήματος ώστε να μπορεί εύκολα να «κινηθεί» μέσα στα διάφορα τμήματα και να βρει
το εμπόρευμα που θέλει.

Οι αρχές που παρατίθενται παραπάνω παρουσιάζουν σημαντικές αντιστοιχίες με αρχές που ισχύουν
για τη διαμόρφωση των συμβατικών καταστημάτων. Στον παρακάτων πίνακα φαίνονται συνοπτικά οι
αντιστοιχίες αυτές:
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Παραδοσιακό κατάστημα

Καλαίσθητη

πρόσοψη,

Εικονικό κατάστημα

ελκυστική

είσοδος,

προϊδεάζουν για το εσωτερικό
Κατάλληλος

συνδυασμός

Καλαίσθητη

αρχική

σελίδα(Ιιοπΐ6

page)

προϊδεάζει για τη συνέχεια
αισθητικής

Κατάλληλος

συνδυασμός

λειτουργικότητας

λειτουργικότητας

Καλαίσθητες, καθαρά διατυπωμένες πινακίδες

Καλαίσθητα

γράμματα,

αισθητικής

ευδιάκριτο,

καλά

διατυπωμένο κείμενο
Διαρύθμιση, η οποία διευκολύνει τη διακίνηση

Διαμόρφωση, η οποία διευκολύνει τη γρήγορη

των πελατών

μετάβαση από σελίδα σε σελίδα των χρηστών

Φωτισμός

και

χρωματισμοί

δημιουργούν

Χρωματικοί

συνδυασμοί

δημιουργούν

ευχάριστη και ήρεμη ατμόσφαιρα

ευχάριστη , ελκυστική εικόνα

Σαφής διαχωρισμός των τμημάτων ανάλογα με

Σαφής διαχωρισμός των τμημάτων ανάλογα με

το είδος των προϊόντων

το είδος των προϊόντων

Σωστή σηματοδότηση ώστε ο πελάτης να Ύπαρξη χάρτη του εικονικού καταστήματος
βρίσκει αμέσως αυτό που ψάχνει

ώστε ο πελάτης να βρίσκει εύκολα αυτό που
ψάχνει

Κατάλληλος αερισμός, πρέπουσα θέρμανση

Δεν υπάρχει αντιστοιχία καθώς τα δύο αυτά
στοιχεία αφορούν στο χώρο και όχι στο
επίπεδο.

Σχήμα 8: Αντιστοιχία αρχών που ισχύουν για τη διαμόρφωση
Αντιστοιχία αρχών που ισχύουν για τη διαμόρφωση
παραδοσιακών και εικονικών καταστημάτων.
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Καθορισμός διάταξης Ροής και κίνησης15

Tree or hub structure

Η διάταξη αυτή αντιστοιχεί στην ευθύγραμμη ροή κίνησης (grid) σε ένα πραγματικό κατάστημα. Σε
αυτή τη διάταξη οι καταναλωτές πρέπει πρώτα να περάσουν μέσα από ένα hub (για παράδειγμα την
αρχική σελίδα) ώστε με τη χρήση του back - forward ή των διαθέσιμων links να περάσουν σε μια
κατηγορία προϊόντων.

Pipeline structure

Η δομή αυτή αντιστοιχεί στην καμπυλωτή ροή
κίνησης. Εδώ οι καταναλωτές μπορούν να
έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε κατηγορία

Ρ

@

9
»

πληροφορίες

υπηρεσίες
φοιτητικά

ερευνά
μεταπτυχιακό

Τ

τμήματα

L___________________

______________________ Α

προϊόντων του καταστήματος χρησιμοποιώντας
τους

πολλαπλούς

δεσμούς

(links)

1

Σχήμα 9:Πηγή:www.uoIn.gr

που

διατίθενται σε κάθε σελίδα του εικονικού
καταστήματος.

Πανεπιστήμιο
**v.V· c *
7"

Μακεδονίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΝ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ

***?€>

?

Υπηρεσίες
f Βιβλιοθήκη 1 Γ Κέντρο ΐπολονιστών 1 f Γpatpdo AioouvSectu: 1-----------------------------------------------------t Ειΰικό ΕΗΠαιΰΕυτικό Προσωπικά 1 Γ Επιτροπή Epsuvcov 1
___ ΕΤΓίλέξΐε___
▼
[ Γρο<ρειο ΔιζΑνών και Anuooicov Σνίοιων 1 [ Γροφςιο AiqueαολαΟηστΊί J
[ Γoaijjzuj Φυαικιχ Avtoviic ] I Mnyaviquoc ΕκΰόαΣων ΠανΕπιστηοίοι* Maigfioviac ]
Γ Αποΰ^Ατίωση 1 Γ Downloads 1

Σχήμα 10:ί1ηγή:πΛν\ν. uom.gr

Guiding pathway

Στην Τρίτη δομή οι καταναλωτές καθοδηγούνται από το σύστημα να κινηθούν μέσα από
συγκεκριμένους «δρόμους» μέσα στο εικονικό κατάστημα ώστε να βρουν τα προϊόντα που ψάχνουν.
15 Doukidis, G.I.,\ Ο’ Keefe R. Μ., Vrechopoulos A. P., Virtual Store Atmosphere in Internet Retailing, 13th
International Bled Electronic Commerce Conference, Bled, Slovenia, June 19-21,2000
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Μια μηχανή αναζήτησης που δίνει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να εντοπίσει γρήγορα και εύκολα
το προϊόν που ψάχνει δύναται να μην είναι πάντα επιθυμητή από την πλευρά του λιανικού
καταστήματος. Προϊόντα των οποίων η αγορά είναι αυθόρμητη, παρορμητική και όχι προσχεδιασμένη
πρέπει να παρουσιάζονται με κάποιο τρόπο στον καταναλωτή κατά τη διάρκεια της αγοραστικής
διαδικασίας. Αν ο καταναλωτής βρίσκει απευθείας τα προϊόντα που ψάχνει δεν έρχεται καθόλου σε
επαφή με άλλα προϊόντα αυθόρμητης αγοράς. Μέσα από αυτή τη δομή όμως ο καταναλωτής
«αναγκάζεταυ> να έρθει σε οπτική επαφή με τέτοιου είδους προϊόντα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει
στην αγορά αυτών. Η δομή αυτή εξυπηρετεί δηλαδή περισσότερο τους σκοπούς των επιχειρήσεων
που διαθέτουν προϊόντα αυθόρμητης αγοράς.

Γενικότερα πάντως υπάρχει η αντίληψη ότι ο χρήστης δεν πρέπει να πραγματοποιεί περισσότερα από
τρία clicks για να φτάσει ανά πάσα στιγμή στο σημείο που θέλει μέσα σε μια ιστοσελίδα.

Στατική ή δυναμική ιστοσελίδα

Στατική ιστοσελίδα
Ένα στατικό Site είναι μια συλλογή ιστοσελίδων αμετάβλητων κειμένων, χρησιμοποιώντας
οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας. Οι σελίδες αυτές δύναται να περιλαμβάνουν εκτενείς
πληροφορίες (όπως στοιχεία επικοινωνίας, τιμές, προϊόντα, υπηρεσίες ακόμα και γραφικά), αλλά δεν
μπορούν να τροποποιούνται εύκολα, γρήγορα και με χαμηλό κόστος. Ένα στατικό Site αποτελεί στην
ουσία μια συλλογή πληροφοριών.

Δυναμική ιστοσελίδα
Ένα δυναμικό Site έχει την «ιδιότητα» να ανανεώνεται διαρκώς προκειμένου να παρέχει αξιόπιστη
ενημέρωση προς τους επισκέπτες του. Ο δυναμικός μηχανισμός δημιουργεί web σελίδες με έναν
αυτόματο τρόπο. Διαβάζει πληροφορίες που προέρχονται από μια βάση δεδομένων, εισάγει τις
πληροφορίεςίάεώ) αυτές σε ένα “Template” και στέλνει τη σελίδα πίσω στο web browser16.

16 Ιντερνετ 2001, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ειδική έκδοση, 2001
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Σχεδιασμός ιστοσελίδας

Περιεχόμενο

Όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω ο χρόνος και ο χώρος στο συμβατικό μάρκετινγκ αποτελούν δύο
στοιχεία ακριβά και για αυτό είναι συνήθως περιορισμένα. Στο διαδύκτιο όμως ισχύει μιά άλλη
πραγματικότητα. Ο χώρος είναι απεριόριστος και κατά συνέπεια απεριόριστες και οι πληροφορίες που
η επιχείρηση μπορεί να παράσχει στους καταναλωτές. Είναι όμως πάντα θετική η παράθεση όλων των
πληροφοριών ή πρέπει να γίνει κάποια επιλογή αυτών; Η επιχείρηση για να αποφασίσει τελικά το
περιεχόμενο της ιστοσελίδας της θα πρέπει να δώσει απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:

□

Ποια προϊόντα θα προώθησει η επιχείρηση στο δίκτυο;

□

Όλα της τα προϊόντα ή μόνο τα highlights;

□

Επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό προϊόντων όπως βιβλιοπωλεία και δισκοπωλεία θα παρέχουν
κατάλογο όλων των βιβλίων και δίσκων αντίστοιχα, όπου με μια μηχανή αναζήτητης

ο

καταναλωτής θα βρίσκει αυτό ακριβώς που θέλει;

□

Πόση πληροφορία θα χρησιμοποιηθεί για να παρουσιαστεί κάθε προϊόν, μία γραμμή, μία
παράγραφος ή μία σελίδα;

□

Οι πληροφορίες που απευθύνονται σε διαφορετικά target groups θα βρίσκονται στην ίδια
σελίδα; Για παράδειγμα η παρουσίαση ενός φίλτρου νερού για τους χρήστες παρέχει στοιχεία
για την εξάλειψη των οσμών και τον καθαρισμό του νερού ενώ για έναν υδραυλικό παρέχει
στοιχεία για την εγκατάστασή του.

□

Πόσες εικόνες θα περιλαμβάνει η ιστοσελίδα; Οι εικόνες προσθέτουν κύρος στην εικόνα της
ιστοσελίδας και εντυπωσιάζουν. Οι μεγάλες όμως εικόνες αργούν να εμφανιστούν στην οθόνη
και δημιουργούν αντίθετα αποτελέσματα από τα επιθυμιτά. Καλή περίπτωση είναι η εμφάνιση
μικρών εικόνων με δυνατότητα των χρηστών επιλογής μεγένθυνσης

με ένα click και

παράλληλη ενημέρωσή τους για το μέγεθος της εικόνας και τον απαραίτητο χρόνο εμφάνισής
της.

□

Η ιστοσελίδα θα περιλαμβάνει ήχο ή video; Για κάποιες επιχειρήσεις ο ήχος και η κινούμενη
εικόνα μπορούν να είναι πολύ πιο αποτελεσματικά από ένα απλό κείμενο. Για παράδειγμα
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επιχειρήσεις με αντικείμενο την ψυχαγωγία μπορούν να έχουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα αν
παρουσιάσουν ένα απόσπασμα (video) μιας ταινίας.

Στοιχεία - πληροφορίες τα οποία πρέπει απαραίτητα να περιεχονται σε μια ιστοσελίδα.

Πίσω από τα καλαίσθητα γραφικά και το καλογραμμένο κείμενο μιας ιστοσελίδας κρύβεται πάντα ο
πραγματικός στόχος, που είναι η πώληση. Οι καλές ιστοσελίδες έχουν αποστολή την παροχή
πληροφοριών με έναν ευχάριστο και interactive τρόπο, ο οποίος βοηθάει όχι απλά να
πραγματοποιηθεί η πώληση αλλά και να δημιουργήσει αφοσιωμένσυς πελάτες.
Στη συνέχεια αναγράφονται κάποια στοιχεία - πληροφορίες τα οποία πρέπει απαραίτητα να
περιέχονται σε μια ιστοσελίδα.

Home page.H αρχική σελίδα (home page) καλωσορίζει τους πελάτες και παρέχει πληροφορίες για το
περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή για την επικοινωνία με την επιχείρηση.Το μέγεθος της αρχικής σελίδας
ποικίλει. Κάποιες φορές είναι τόσο όσο και η οθόνη του υπολογιστή, όπως στο σχήμα που ακολουθεί:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΗΈΙΟ ΗΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΙΝΑ ΝΙΚΑΝ ΑΣ1ΑΑΙΣΕΠΝ

OflED
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ο Οργανισμός Απασχόλησές Εργατικόν Δυναμικού (O.AJLA) είναι το κύριο όργανο εφαρμογής της Κυβερνητικής Ποληοςής για την απασχόληση, ώστε να
εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις ταχείας προσαρμογής της προσφοράς εργασίας προς τις απαιτήσεις της ζήτησης, σε αρμονία με το εκάστοτε Πρόγραμμα
Οικονομικής Ανάπτυξης της Χώρας και τις συναφείς κατευθύνσεις και οδηγίες του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Η λειτουργία του ΟΑΕΔ διεπεται από το καθεστώς του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και βρίσκεται υπό την εποπτεια του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλϋεων Είναι διοικητικά αυτόνομος και διοικείται από το Διοικητικό Συυβούλιο και το Διοικητή. Η συγκρότηση του ΔΣ, που στηρίζεται στην αρχή
της τριμερούς εκπροσώπησης, δημιουργεί ευνοϊκότερους όρους διαλόγου μεταξύ της Πολιτείας και των Κοινωνικών Εταίρων

AzmoidvcKX.
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Πολύ συχνά είναι μεγαλύτερη από την οθόνη του υπολογιστή και απαιτείται scroll για να τη διαβάσει
κανείς όπως φαίνεται στο Σχήμα 12: Πρώτη εικόνα ίση με την οθόνη του υπολογιστή και Σχήμα 13:
Δεύτερη εικόνα ίση με την οθόνη του υπολογιστή.
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To Bookinaiks |iou

^ Χριίιιο & Οικονοιιιο
(4 θέματα)

Nopioblein Travel
Κρατήσεις πτήσεων, ξενοδοχείων,
ενοικιάσεις αυτοκινήτων στην
Ελλάδα και τον κόσμο...
Πατήστε εδώ

Π.^ηροφορίες - Επικοινωνία - Δ ιαοτη ωστικές Υπηρεσίες - Νέα Καταχώρησα
ΑγχΑικη Εκδοση - Ελληνική EkSqoti

©1997 - 2002, Acmanet Ltd. - The Liquid Hew Hedia

Σχήμα 13: Δεύτερη εικόνα ίση με την οθόνη του υπολογιστή.
Πηγή: www.robby.com

Μικρές επιχειρήσεις που διαθέτουν μόνο ένα προϊόν δύναται η ιστοσελίδα τους να αποτελείται μόνο
από μία μακριά σελίδα, την αρχική σελίδα. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις διαθέτουν στην ιστοσελίδα
τους, (web site), πολύ περισσότερες σελίδες (subpages), οι οποίες ακολουθούν την αρχική.
Ονομασία της επιχείρησης. Η ονομασία της επιχείρησης πρέπει οποσδήποτε να εμφανίζεται στην
αρχική σελίδα.

Λογότυπο της επιχείρησης. Όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω θα πρέπει

Ο

να υπάρχει συνέπεια μεταξύ της γενικότερης εικόνας που η επιχείρηση
αποπνέει εντός και εκτός δικτύου. Το λογότυπο της επιχείρησης και όχι
μόνο η ονομασία της βοηθούν το χρήστη να αναγνωρίσει ευκολότερα την

vodafone

επιχείρηση.
Η ονομασία και το λογότυπο επειδή συνήθως αποτελούν γραφικά στοιχεία
δε θα πρέπει να καταλαμβάνουν όλη την οθόνη ώστε να μην

Σχήμα 14: Πηγή:
www.vodafone.gr

υπερφορτώνουν τη σελίδα και δυσκολεύουν και καθυστερούν την ανάγνωσής της.
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: ΜΠΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ
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Ο κεντρικός μας στόχος

Τοποθέτηση της επιχείρησης. Η «ταυτότητά» της πρέπει να

□ η ικονοποιηση του πελάτη □

γίνεται σαφής αν όχι στην αρχική σελίδα, η οποία κάποιες

μας οδηγεί

φορές αποτελείται μόνο από την ονομασία και το λογότυπο της

νο ονοτπύξουμε
διαφοροποιημένες υπηρεσίες
νιο προϊοντο κοι
κοΜίομίΐζ
ώσιε

να ανταττοκριθούμε

επιχείρησης, τουλάχιστον στη σελίδα που ακολουθεί. Στο
σημείο αυτό ο χρήστης πρέπει να ενημερώνεται για το ακριβές
αντικείμενο της επιχείρησης, για την αγορά που η επιχείρηση

στις προσδοκίες όλων των πεΛοτώνιιος

εξυπηρετεί καθώς και το κέρδος που ο χρήστης δύναται να έχει

Κ0#£ |KpO

από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της. Σε δεύτερη φάση, στην

κτίζοντας το μέλλον

ίδια σελίδα, η επιχείρηση μπορεί να εξηγεί σε ποια σημεία
Σχήμα 15: πηγή:
www.carefour.gr

διαφέρει από τους ανταγωνιστές της.

Πορεία της επιχείρησης. Μια σύντομη αναδρομή στην πορεία της επιχείρησης μπορεί να δώσει
σημαντικά στοιχεία στους καταναλωτές για αυτήν και τα προϊόντα της καθώς και να ενισχύσει την
αξιοπιστία των καταναλωτών προς την επιχείρηση.

Επικεφαλίδες των διατιθέμενων προϊόντων. Οι επικεφαλίδες αυτές οδηγούν (link) σε περιγραφές
και εικόνες των προϊόντων, τα οποία «φιλοξενούνται» σε ξεχωριστές σελίδες ή σύνολο σελίδων. Οι
περιγραφές είναι καλό να είναι λεπτομερείς και να παρέχουν όλες τις σχετικές με το προϊόν
πληροφορίες είτε πρόκειται για αγαθό είτε για υπηρεσία.

Ενημέρωση για

special events. Ενθάρυνση του χρήστη να επισκέπτεται την ιστοσελίδα και να

εξερευνεί το περιεχόμενό της.

Προσφορές. Οι προσφορές είναι καλό να εμφανίζονται στην αρχική σελίδα της επιχείρησης.
Ενημερώνουν επιγραμματικά το χρήστη για τις «καλές» αγορές αυτής της εβδομάδας, του μήνα κλπ.

Τί νέο υπάρχει; (What’s new?) Ενημέρωση των χρηστών για πληροφορίες, οι οποίες έχουν
προστεθεί ή έχουν αλλλάξει. Αυτού του τύπου η πληροφορία πρέπει επίσης να μπαίνει στην αρχική
σελίδα και να οδηγεί - συνδέει με τις σχετικές σελίδες.

Καταχωρήσεις του τύπου. Βοηθούν τους χρήστες να κατανοήσουν σε βάθος στοιχεία της εικόνας
της επιχείρησης. Επιπλέον τα δελτία τύπου, άρθρα, σχόλια, που κάποιοι άλλοι έχουν γράψει για την
επιχείρηση συμβάλλουν στη δημιουργία αξιοπιστίας προς την επιχείρηση.
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Κατάλογος προϊόντων. Δείχνει στους καταναλωτές όλη τη γκάμα των προϊόντων της επιχείρησης με
περιγραφές, τιμές καθώς και πληροφορίες για πραγγελία αυτών.

Φόρμα εγγραφής-επικοινωνίας. Η επιχείρηση ζητάει μέσω της φόρμας προσωπικά στοιχεία των
χρηστών με σκοπό να δημιουργήσει μια σχέση με αυτούς. Οι φόρμες δεν είναι καλό να ζητάν πολλά
στοιχεία επειδή κουράζουν τους χρήστες και τελικά αρνούνται να τις συμπληρώσουν. Τα βασικά
στοιχεία που συνήθως απαιτεί η συμπλήρωση μιας φόρμας εγγραφής είναι όνομα, διεύθυνση, e- mail,
και κάποια δημογραφικά στοιχεία όπως ηλικία. Όσο περισσότερες ερωτήσεις καλείται ο χρήστης να
απαντήσει τόσο πιο έντονο είναι το αίσθημα της αποκάλυψης και τίθεται πιο έντονο θέμα
ιδιωτικότητας. Οι επιγραφές για τις φόρμες εγγραφής είναι συνήθως στο τέλος της αρχικής σελίδας
και συνδεύουν το χρήστη με τη φόρμα εγγραφής.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ενδιαφέρεστε
για:

Αμοιβ. Κεφάλαια
Γ κάρτες

Γ καταθέσεις
Επενδυτικά Προϊόντα

Σε περίπτωση που συμπληρωθούν η ταχυδρομική και
ηλεκτρονική διεύθυνση η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα
να στείλει διαφημιστικό υλικό
"Επώνυμο:

"Όνομα:

Διεύθυνση:

Τ.Κ.:

Πόλη:

e-mail:

Τηλ.Εργασίας:

Τηλ.Οικίας:

Κιν,Τηλέφωνο:

Επάγγελμα:

Γ~

Εταιρεία:
* Η συμπλήρωση των πεδίων με αστερίσκο (*) είναι
υποχρεωτική. Παρακαλούμε ενημερώστε μας για την ώρα που
θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Παρατηρήσεις:

Αποστολή

Διόρθωση

Σχήμα 16: Φόρμα επικοινωνίας
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Απόψεις- μαρτυρίες άλλων χρηστών. Η ανάγνωση θετικών σχολίων για τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα
μιας επιχείρησης μπορεί εύκολα να πείσει τους χρήστες να επενδύσουν στην επιχείρηση.

FAQs. (Frequently asked questions). Η καταχώρηση απαντήσεων για τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις
των χρηστών διευκολύνει τους χρήστες και απαλλάσει την επιχείρηση από την απάντηση των ίδιων
ερωτήσεων.

Ανακοινώσεις για θέσεις εργασίας μέσα στην επιχείρηση. Εδώ δίνεται περιγραφή διαθέσιμων
θέσεων εργασίας μέσα στην επιχείρηση.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
FD1 Accounting Officer 2/8/2002

Τοπικά προσόντα:

• Απόφοιτος οικονομικού πανεπιοτημίου με κατεύθυνση στη λογιστική
• 5-ετή προϋπηρεσία σε θέση λογιστή
• Αριστη γνώση Αγλικής γλώσσας (επίπεδο proficiency)
• Αριστη γνώση Η/Υ (MS Office)

Στείλτε το Ριονραφικό σοχ uc email

Σχήμα 17: Θέσεις εργασίας,Πηγή:
www.intertrust.gr

E-mail response form. Οι χρήστες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επικοινωνία
με την επιχείρηση.

Τίτλος σε κάθε υποσελίδα (page) της ιστοσελίδας (web site). Ο τίτλος αποτελεί ένα κομμάτι
πληροφορίας στο HTML document, το οποίο χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των υποσελίδιον.
Έτσι όταν για παράδειγμα ο χρήστης τυπώνει μια σελίδα της ιστοσελίδας, ο τίτλος εμαφνίζεται στο
πάνω μέρος της σελίδας, οπότε μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρει από ποια ιστοσελίδα προέρχεται η
συγκεκριμένη σελίδα και να ανατρέξει σε αυτή.
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conceived, developed and updated by

© cybex
Οι πληροφορίες δίνονται κατευθείαν από τα Χιονοδρομικά Κέντρα και ενημερώνονται οε καθημερινή βάση.
Snow Report γραμμή FAX για δελτία τύπου:010-3617794
Snow Report τηλεπικοινωνίας:!] 10-361 7790
E-mail: snowteporti'ctcybex.iji
Snow Report Copyiitilit notice

Σχήμα 18: Πηγή: www.snowreport.gr

Links σε άλλες ιστοσελίδες. Είναι πολύ θετικό να υπάρχει σε μια ιστοσελίδα μια λίστα με πηγές
πληροφόρησης, οι οποίες θα ενδιέφεραν τους αναγνώστες της σελίδας.

SNOW LINKS
Snow Forecast Greece (7 days)
Snow Forecast Greece (2 days)
Httro Radio
Klaoudatos Sports
Klik on Capital 96.3
EXPN - Snowboarding
Αυστριακό Snow Report

Παυος Βύης

Weather on Line

Πρόβλτψη καιρού

OpflpCTEIU

2 Delta Productions
About Snowboard
Mountain Zone
Salt Lake 2002
Ελβετικό Snow Report

Snow Cams στον κόσμο
Αθήνα 2004
BoardGeneration
Dimitriadis Action Stores
Ο καιρός από τον aexon

Σχήμα 19: Σ^βΠηγή: www.snowreport.gr

Κουπόνια. Τα κουπόνια αυτά μπορούν οι χρήστες να τα χρησιμοποιούν όταν επισκέπτονται το
συμβατικό - παραδοσιακό κατάστημα. Οι πληροφορίες σχετικά με τα κουπόνια φιλοξενούνται σε
ξεχωριστή σελίδα, η οποία εμπεριέχει μια registration form, που δίνει στην επιχείρηση την ευκαιρία
να μάθει περισσότερα στοιχεία για τους πελάτες της.

Διασκέδαση-Ψυχαγωγία. Μια ολοκληρωμένη ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει και ένα τμήμα με
διαγωνισμούς, σκιτσογραφίες, ανέκδοτα κλπ για να διασκεδάζει τους επισκέπτες του.

Registration ή log-on information. Επιχειρήσεις που περιορίζουν την πρόσβαση στην ιστοσελίδα
τους για λόγους ασφάλειας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο όπως τράπεζες, χρηματιστηριακές
εμφανίζουν στην αρχική τους σελίδα ένα log-in box.
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Πληροφορίες για «φυσική» επικοινωνία. Στοιχεία της επιχείρησης όπως η «φυσική» διεύθυνση, το
τηλέφωνο και το fax θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε κάθε υποσελίδα. Πολλές φορές οι χρήστες
τυπώνουν μεμονωμένες σελίδες, που δεν συνοδεύονται από την αρχική, που περιλαμβάνει τα
στοιχεία. Αν δεν μπορέσουν εύκολα να έρθουν σε επικοινωνία με την επιχείρηση υπάρχει μεγάλη
πιθανότητα να στραφούν σε κάποιον αναταγωνιστή και να χάσει η επιχείρηση την πώληση.

«Φυσικός» χάρτης. Πολλές επιχειρήσεις δίνουν το στίγμα του καταστήματος τους σε ένα χάρτη
συνοδευόμενο με οδηγίες για το πως μπορεί ο πελάτης να φτάσει εκεί

Ημερομηνία του τελευταίου update. Οι καταναλωτές θέλουν να ξέρουν αν κάτι έχει αλλάξει από
την τελευταία τους επίσκεψη στην ιστοσελίδα. Οι προσφορές που ίσχυαν την τελευταία φορά μπορεί
να μην ισχύουν πια και νέες προσφορές που δεν υπήρχαν τότε να ισχύουν τώρα.

You are visitor no...

Σχόλια; Παρατηρήσεις; Στείλτε email στο: webmasteirgpuom.gr

Τελευταία ενημέρωση: 02 Ιουλίου 2002
$ 1004 - 2002 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατια 166, 640 06 Θεσσαλονίκη

Σχήμα 20: Τελευταία ενημέρωση

74465 1
Last update: 03/10/2002
Best viewed 800x600
Internet Explorer 5X
Netscape Navigator 4X
Σχήμα 21: Τελευταία ενημέρωση

Μηχανές αναζήτησης. Η επιχείρηση πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να βρίσκει
γρήγορα την πληροφορία που ψάχνει αλλά εξίσου σημαντικό ε να τον ενημερώνει αμέσως αν κάποια
πληροφορία που αναζητά δεν υπάρχει στην ιστοσελίδα. Οι «εσωτερικές» μηχανές αναζήτησης
ψάχνουν μόνο μέσα στην ιστοσελίδα της επιχείρησης και όχι σε όλο το ίντερνετ.

ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ
Λέξη ή Φράση

ΕΠΙΛΕΞΤΕ
Μηχανή

ί Find in'gr

^«ζήτηση |

Σχήμα 22: Εσωτερική μηχανή αναζήτησης

Βραβεία. Αν η ιστοσελίδα έχει κερδίσει κάποιο βραβείο για παράδειγμα για την πιο «εύχρηστη»,
καλαίσθητη κλπ ιστλοσελίδα, θα ήταν καλό να εμφανίζεται το εικονίδιο της βράβευσης μέσα στην
ισοσελίδα. Παρόλα αυτά δεν πρέπει ποτέ να υπρεφορτώνουμε την ιστοσελίδα μας με τέτοιου είδους

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: ΜΠΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ
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εικονίδια γιατί όπως έχει ήδη αναφερθεί αυτή η υπερφότωση εξαιτίας των γραφικών κουράζει και
καθυστερεί τους χρήστες.

Copyright notice. Είναι απαραίτητο στοιχείο επειδή προστατεύει τη δουλειά της επιχείρησης.
Μία ιστοσελίδα που περιέχει όλα τα παραπάνω στοιχεία παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να
πληροφορηθούν τα πάντα για την επιχείρηση.

Αρχική Σελίδα Ιινιμά θέατρο Μουσική Clubbing Night Life Γιύση Ευρετήριο Τέχνες

Τηλ(όραση

Site developed by ATHINORAMA IT Dept., CCS S.A. and LiBECOM S.A - ©2001 All Rights Reserved

Σχήμα 23: Copyright notice. Πηγή: www.athinorama.gr

Καθοδήγηση των μηχανών αναζήτησης με Meta-information

Όπως έχει ήδη ειπωθεί μια σημαντική διαφορά στο μάρκετινγκ μέσα στο διαδικτύου προκύπτει από το
γεγονός ότι οι χρήστες κάνουν το πρώτο βήμα με την «επίσκεψή» τους στην ιστοσελίδα μιας
επιχείρησης. Για να φτάσουν στην ιστοσελίδα μιας επιχείρησης θα πρέπει είτε να γνωρίζουν για την
επιχείρηση και τα προϊόντα της εκ των προτέρων είτε να τη βρήκαν μέσω link από άλλη σελίδα είτε
τέλος από μηχανή αναζήτησης. Οι μηχανές αναζήτησης εντοπίζουν σελίδες σύμφωνα με φράσειςλέξεις κλειδιά που οι χρήστες επιλέγουν.

Οι φράσεις-λέξεις κλειδιά ορίζονται από τους

κατασκευαστές των ιστοσελίδων και λέγονται meta-information. Μια ιστοσελίδα δεν πρέπει να
χαρακτηρίζεται δηλαδή απλά από μία επικεφαλίδα αλλά και από meta-information. Η επιλογή αυτών
από πλευράς της επιχείρησης είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά καθώς
αποτελεί βασικό στοιχείο που θα φέρει, μέσω των μηχανών αναζήτησης τους χρήστες στην
ιστοσελίδα.

Χρώμα

Η επιλογή των χρωμάτων παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για το τελικό αποτέλεσμα μιας ιστοσελίδας
καθώς βασικά αποτελεί ένα αντικείμενο όρασης. Τα χρώματα συμβάλλουν στην αναγνώριση της
ταυτότητας μιας επιχείρησης και όπως θα δούμε και παρακάτω επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται για
την παρουσίαση μιας επιχείρησης σε μια ιστοσελίδα τα ίδια χρώματα με αυτά που χρησιμοποιεί η
επιχείρηση και εκτός δικτύου. Επιπλέον τα χρώματα, με την κατάλληλη επιλογή φόντου και βασικού
πλάνου (κειμένου), βοηθούν στην ευκολότερη ανάγνωση του κειμένου.
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Αντίστοιχα με τη χρησιμοποίησή τους στα παραδοσιακά καταστήματα, και στα εικονικά καταστήματα
βοηθούν στην ομαδοποίηση προϊόντων ή λειτουργιών μέσα στο κατάστημα. Για παράδειγμα στην
αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Hewlett-Packard (βλέπε Σχήμα 24) η παρσυσιάση των
διαφορετικών λειτουργιών προϊόντων γίνεται με διαφορετικό χρωματισμό της κάθε λειτουργίας.
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Σχήμα 24: Πηγή: www.hp.gr

Τέλος τα χρώματα βοηθούν, όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους υφιστάμενους «κανόνες», να
αντιλαμβανόμαστε καλύτερα κάποιες λειτουργίες. Έτσι για παράδειγμα link χρωματισμένο μπλε
σημαίνει συνήθως ότι δεν το έχουμε επισκεφτεί ενώ κόκκινο link είναι συνήθως το ενεργό link.
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Σχήμα 25

Παγίδες που εμφανίζονται στη διαμόρφωση μιας ιστοσελίδας

Μια παγίδα, στην οποία πέφτουν συχνά οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ όσον αφορά στην διαμόρφωση
(layout) της ιστοσελίδας της επιχείρησης είναι όταν την αναθέτουν αποκλειστικά σε ειδικούς
τεχνικούς ή γραφίστες. Η συμμετοχή των υπευθύνων μάρκετινγκ είναι απαραίτητη επειδή οι ειδικοί
διαμορφώνουν μια ιστοσελίδα με βάση τεχνικά ή αισθητικά αντίστοιχα χωρίς να λαμβάνουν υπόψη
τους τις ανάγκες των καταναλωτών. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο μια ιστοσελίδα να έχει
καταπληκτικά γραφικά, τα οποία όμως την επιβαρύνουν πολύ και τα συμβατικά modem των
καταναλωτών δυσκολεύονται να τη φορτώσουν. Μία τέτοια ιστοσελίδα όχι μόνο δεν ελκύει το
ενδιαφέρον των καταναλωτών αλλά τους αποθαρύνει να ξαναμπσύν στην ιστοσελίδα της επιχείρησης.
Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε τις γνώσεις των τεχνικών και γραφιστών αλλά τον έλεγχο της
διαμόρφωσης μιας ιστοσελίδας πρέπει να τον έχει πάντα το τμήμα μάρκετινγκ.
Ένα άλλο αρνητικό σημείο στην «περιπλάνηση» σε μια ιστοσελίδα είναι οι κακοφτιαγμένες μηχανές
αναζήτητης. Όταν οι χρήστες πληκτρολογούν μια φράση ή λέξη με κάποιο αναγραμματισμό ή
ορθογραφικό λάθος η μηχανή αναζήτητης δεν βγάζει αποτέλεσμα. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο θα
πρέπει να προβλέπεται από τους ειδικούς και να δημιουργούν μια «έξυπνη» μηχανή αναζήτησης, η
οποία να δέχεται τέτοιου είδους λάθη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Στόχοι

Η χρήση του διαδικτύου για την προώθηση και πώληση των προϊόντων μιας επιχείρησης αποτελεί για
το μάρκετινγκ δυνατότητα αύξησης των κερδών της επιχείρησης. Η αύξηση των κερδών μπορεί να
επιτευχθεί μέσα από ένα πρόγραμμα μάρκετινγκ, το οποίο θα επικεντρώνεται στους εξής στόχους:

□

Την αύξηση των συναλλαγών και των πωλήσεων (π.χ. με την προσαρμογή των προϊόντων στα
ζητούμενα των πελατών, τη διεύρυνση της αγοράς των πελατών, την αμφίδρομη επικοινωνία)

□

Τη μείωση του κόστους των συναλλαγών (π.χ. με την εξάλειψη μεσαζόντων, νέα κανάλια
ηλεκτρονικής διανομής για ορισμένα προϊόντα, εικονικά καταστήματα)

□

Την

πώληση

των

ιδίων

πληροφοριών

(π.χ.

στα

συναλλακτικά

συστήματα

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ) καθώς και την αναβάθμιση της επικοινωνίας με την αγορά
στόχο, γεγονός που θα αυξήσει το κέρδος και θα μειώσει το κόστος των επιχειρησιακών
συναλλαγών.

Τμηματοποίηση- Στόχευση

Οι τρόποι τμηματοποίησης στο παραδοσιακό μάρκετινγκ στο marketplace αποδυκνύονται άχρηστοι
και ανώφελοι στο marketspace, στο χώρο δηλαδή του ίντερνετ. Το γεγονός ότι οι χρήστες είναι πλέον
αυτοί που ξεκινούν την επαφή καθώς και αυτοί που ελέχουν τη ροή των πληροφοριών και
περιεχομένου του μηνύματος αλλάζει εντελώς τη «δομή» της τμηματοποίησης. Η δημιουργία
«εύκολων» προωθητικών μηνυμάτων που απευθύνονται σε μεγάλες δημογραφικές ομάδες δεν είναι
κατάλληλη προσέγγιση τμηματοποίησης για το ίντερνετ. Το ίντερνετ δεν αποτελεί ένα μέσο για
μαζικό μάρκετινγκ και μαζικές αγορές. Απευθύνεται σε ανθρώπους-άτομα με συγκεκριμένες
επιθυμίες, ανάγκες, προφίλ και ήθη. Εξαιτίας της αμεσότητας που διακατέχει το μέσο, οι καταναλωτές
επιλέγοντας τα μηνύματα που ικανοποιούν τις ανάγκες τους τμηματοποιούνται με κριτήριο τα
επιθυμητά προϊοντικά ωφέλη. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους marketers να εντοπίσουν τα ωφέλη
που οι καταναλωτές βλέπουν στα προϊόντα τους και στη συνέχεια να προσαρμόσουν τα διαφημιστικά
τους μηνύματα σύμφωνα με αυτά (ωφέλη). Το κλειδί λοιπόν για την τμηματοποίηση στο ίντερνετ
είναι τα ωφέλη (benefits) των καταναλωτών.
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Οι χρήστες αποτελούν διαφορετικά τμήματα με κοινό χαρακτηριστικό το γεγονός ότι αυτοί ξεκινούν
την επαφή. Η διαδικασία λήψης απόφασης είναι διαφορετική καθώς οι καταναλωτές παίζουν έναν
πολύ πιο ενεργό ρόλο. Ξεκινούν διαδικασίες για την έυρεση πληροφοριών, εκτίμησης των
εναλλακτικών και καταλήγουν στην αγορά. Ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας προκύπτει για τους
marketers το γεγονός ότι η εύρεση μιας ιστοσελίδας πρέπει να είναι εύκολη. Η προσιτότητα εντοπισμός (accessibility) είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Επιτυγχάνεται με τη διαφήμιση της
ηλεκτρονικής διεύθυνσης και την καταγραφή αυτής πάνω στις συσκευασίες των προϊόντων. Άλλος
τρόπος αύξησης της προσιτότητας είναι με τη χρήση click-throughs from linkages σε ιστοσελίδες
άλλων επιχειρήσεων.

Στρατηγικές μάρκετινγκ για το ίντερνετ

Στρατηγική προϊόντος17

Το διαδίκτυο έχει ήδη εκδηλώσει την προοπτική του στην αύξηση της αναγνωρισημότητας των
μαρκών, στην ανάπτυξη εικόνας για τη μάρκα καθώς και στο χτίσιμο της αξίας της μάρκας (brand
equity). Η διαδικασία της αλληλεπίδρασης, το ευχάριστο και ενδιαφέρον γραφικό περβάλλον είναι
παράγοντες που συμβάλλουν στην προσέλκυση της προσοχής τν καταναλωτών. Με βάση λοιπόν τις
συνθήκες που επικρατούν και τις προτιμήσεις των καταναλωτών, η στρατηγική προϊόντος πρέπει να
επικεντρώνεται στην αυθεντικότητα, τόσο του προϊόντος όσο και του πωλητή. Οι αναγνωρίσιμες
μάρκες και οι γνωστοί λιανοπωλητές έχουν πολλαπλασιαστικά μεγαλύτερο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Εγγυήσεις και πολιτικές επιστροφών θα πρέπει να
υιοθετούνται και να παρουσιάζονται εμφανώς, να εξηγούνται ξεκάθαρα και να υποστηρίζονται
σθεναρά. Επίσης, οι οικογενειακές σηματοποιήσεις και τα megabrands αυξάνουν τη σημαντικότητά
τους στον ηλεκτρονικό χώρο ενώ προβλέπεται ενίσχυση της ιδιωτικής σηματοποιήσης (private
branding) καθώς οι πελάτες εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους σε γνωστούς λιανέμπορους.

Στρατηγική τιμολόγησης

Το θέμα της τιμής των προϊόντων δε μοιάζει να είναι ακόμα υψηλής σημασίας στο χώρο του ίντερνετ.
Σε μελέτες που γίνονται για τις αγορές μέσα από το ίντερτετ, συχνοί αγοραστές αναφέρουν πρώτα
άλλα ωφέλη της αγοράς μέσα από το ίντερνετ και αργότερα τις χαμηλές τιμές. Στοιχεία όπως η
δυνατότητα αγορών εικοσιτέσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, η εξοικονόμιση χρόνου και χρήματος από
17 Τζαβλόπουλος 1. Ε., Διπλωματική Εργασία: E-Tailing στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη 2000
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: ΜΠΑΑΤΑ ΜΑΡΙΑ
Βασ. Όλγας 77 - Θεσσαλονίκη - Τηλ. (2310) 819611, e-mail: mbalt@tee.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Μ.Β.Α.
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ: ΔΙΑ ΤΑΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΣ, Καθηγητής: Γ. I. Σιώμκος
- 57 -

τη μεταφορά στο φυσικό τόπο αγοράς, που μπορεί να βρίσκεται χιλιόμετρα μακριά βαθμολογούνται
υψηλότερα από μια χαμηλή τιμή. Παρόλα αυτά όσο η είσοδος των επιχειρήσεων γίνεται εντονότερη
μέσα στο ίντερνετ και δεν περιορίζεται στην απλή παρουσία μέσα σε αυτό αλλά και χρησιμοποιείται
ουσιαστικά από αυτές για την αύξηση των πωλήσεων αυξάνει ο ανταγωνισμός μέσα στο marketspace.
Αυτό δε, έχει ως αποτέλεσμα μια νέα προσσέγγιση από πλευράς marketers, σύμφωνα με την οποία
στρατηγική προϊόντος και τιμολόγησης να είναι σε μεγαλύτερο βαθμό αλληλένδετες.
Η σοφότερη μακροπρόθεσμη στρατηγική είναι ίσως για τους marketers να επικεντρωθούν στο χώρο
του ίντερνετ σε προϊόντα που παρέχουν μοναδικά ωφέλη καθώς όπως προαναφέρθηκε αυτά
αποτελούν το κριτήριο τμηματοποίησης των χρηστών. Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
μέσα από την παροχή μοναδικών ωφελειών για τους καταναλωτές καθιστά αδύνατη την άμεση
σύγκριση της τιμής.
Για πιο συνηθισμένα και συμβατικά προϊόντα ο παράγοντας τιμή θα αποτελέσει στο μέλλον εξίσου
σημαντικό παράγοντα στο διαδίκτυο όσο και στην παραδοσιακή αγορά και πιθανώς ακόμα
σημαντικότερο καθώς η εξακρίβωση της τιμής ενός προϊόντος στο διαδίκτυο θα είναι πολύ εύκολη
υπόθεση. Η στρατηγική τιμολόγησης και στο διαδίκτυο δεν μπορεί να γίνει χωρίς να ληφθεί υπόψη η
στρατηγική των ανταγωνιστών. Η καλύτερη στρατηγική τιμολόγησης μπορεί να ανατραπεί από μια
αλλαγή στην τιμολόγηση ανταγωνιστικού προϊόντος. Όσο οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται έντονη
ομοιότητα μεταξύ των ανταγωνιστικών προϊόντων και επιχειρήσεων, ο τιμολογιακός ανταγωνισμός
θα αυξάνει.

Στρατηγική διανομής

Άμεσο μάρκετινγκ είναι το όνομα του παιχνιδιού στο ίντερνετ παρέχοντας σε καταναλωτές και
εμπόρους μεγαλύτερο έλεγχο και μικρότερα κόστη χάρη στις διευκολύνσεις που προσφέρει το δίκτυο.
Μια μεγάλη διαφορά της στρατηγικής μάρκετινγκ στο ίντερνετ και στην παραδοσιακή αγορά είναι η
ανάγκη της εκπλήρωσης ενός μηχανισμού πραγματοποιήσης της άμεσης επαφής με τον καταναλωτή
(direct-to-customer).

Επιχειρήσεις,

οι

οποίες

συμπεριλάμβαναν

στις

δραστηριότητές

τους

ταχυδρομικές παραγγελίες και τηλεφωνικές παραγγελίες βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση εξαιτίας της
εξοικείωσής τους με πελάτες «σε απόσταση» καθώς και εξαιτίας της ύπαρξης καναλιού άμεσης
επαφής με τον καταναλωτή.
Η δυνατότητα άμεσης επαφής κατασκευαστή - καταναλωτή παρακάμπτει, όπως έχει προαναφερθεί,
τους ενδιάμεσους κρίκους του καναλιού διανομής διαταράσσοντας την προ του ίντερνετ ισορροπία.
Καθώς όμως οι περισσότερες επιχειρήσεις που επεκτείνουν τις δραστηριότητες στο ίντερνετ
προφανώς και δεν εγκαταλείπουν την παραδοσιακή αγορά δεν επιθυμούν τη δυσανασχέτηση των
μεσαζώντων οι οποίοι διατηρούν ένα σημαντικό ρόλο σε αυτήν. Πολλές επιχειρήσεις δημιουργούν για
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αυτό το λόγο μια νέα προϊόντική γραμμή με μοναδικά ωφέλη, την οποία προωθούν μέσα από το
διαδίκτυο ενώ η παραδοσιακή τους γραμμή εξακολουθεί να προωθείται από τα κλασσικά κανάλια
διανομής.
Μια επιπλέον αλλαγή που προκύπτει εντοπίζεται στη σημασία της φυσικής

τοποθεσίας του

καταστήματος και της ατμόσφαιράς του. Χωρίς να μπορούμε να πούμε ότι περνάει σε δεύτερη μοίρα
εντέλει αντικαθίσταται σε κάποιες περιπτώσεις από την «ατμόσφαιρα» της ιστοσελίδας, που αποτελεί
τον προορισμό των καταναλωτών. Ο έντονος ανταγωνισμός αναγκάζει τις επιχειρήσεις να
δημιουργήσουν εκπληκτικές ιστοσελίδες καθώς μια επιχείρηση θα πρέπει να ξεχωρίζει σε όλους τους
τομείς. Οι ιστοσελίδες θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες, ψυχαγωγία και να είναι μοναδικές. Πολύ
σημαντικό επίσης στοιχείο, όπως έχει ήδη αναφερθεζ είναι να είναι έυκολες γαι τους χρήστες στην
περιήγηση.

Στρατηγική προώθησης

Το κλειδί της στρατηγικής προώθησης στο ίντερνετ είναι για μια επιχείρηση η ιστοσελίδα της. ο
χώρος δηλαδή, τον οποίο οι καταναλωτές «επισκέπτονταυ> για να μάθουν για την επιχείρηση και τα
προϊόντα της, να κρίνουν τη δημιουργικότητα της επιχείρησης, να δώσουν πληροφορίες για τους
ευατούς τους και φυσικά να αγοράσουν προϊόντα. Το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας εξαρτάται από
τους στόχους της επιχείρησης για την ιστοσελίδα, οι οποίοι βασίζονται στο χαρακτήρα της
επιχείρησης.

Συνέπεια στις προωθητικές ενέργειες εντός και εκτός δικτύου

Ένα

στοιχείο,

το

οποίο

οι

καταναλωτές

δεν

«συγχωρούν»

στις

επιχειρήσεις

έιναι

ο

αποπροσανατολισμός. Επιχειρήσεις, οι οποίες δημιουργούν αμφιβολίες στον καταναλωτή για την
ταυτότητά τους και τις μάρκες που εκπροσωπούν αποτελούν σύντομα παρελθόν για τον καταναλωτή.
Μια επιχείρηση, η οποία αποπνέει μια εικόνα εκτός δικτύου και διαφορετική εντός δημιουργεί τέτοιες
αμφιβολίες. Μια επιχείρηση που επεκτείνει τις προωθητικές της δραστηριότητες στο ίντερνετ, πρέπει
να παρουσιάζει στις ιστοσελίδες της ίδια εμφάνιση και να αποπνέει την ίδια εικόνα. Η συνέπεια της
εικόνας της επιχείρησης εντός και εκτός δικτύου, την αποζημιώνει με την ενίσχυση της αφοσιώσης
του καταναλωτή.
Τα παραπάνω αποτελούν ένα πολύ σημαντικό λόγο γιατί στο σχεδίασμά της ιστοσελίδας μιας
επιχείρησης πρέπει να συμμετέχουν στελέχη μάρκετινγκ και όχι απλά να ανατίθεται σε εξωτερικές
ομάδες «ειδικών». Το μήνυμα που εκπέμπει μια ιστοσελίδα πρέπει να είναι σύμφωνο με το γενικότερο
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«όραμα» της επιχείρησης, το οποίο προφανώς γίνεται καλύτερα αντιληπτό στα στελέχη της
επιχείρησης.
Πέρα από τη συνέπεια στην εικόνα-image της επιχείρησης εντός και εκτός δικτύου πρέπει να υπάρχει
συνέπεια και στην εικόνα-εμφάνιση της επιχείρησης. Το λογότυπο που η επιχείρηση χρησιμοποιεί στο
δικτύο θα πρέπει να είναι το ίδιο που χρησιμοποιείται και εκτός δικτύου. Το ίδιο ισχύει για τα
χρώματα με τα οποία εμφανίζεται η επιχείρηση και για όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά στοιχεία που
πιθανώς μια επιχείρηση χρησιμοποιεί και συμβάλλουν στην αναγνωρισιμότητά της.

Προϊόντα που διατίθενται στην ηλεκτρονική αγορά

Γενικά, τα πιο συνηθισμένα αγαθά που διατίθενται στο ίντερνετ είναι μικρά και ελαφριά αντικείμενα,
τα οποία αντέχουν κατά τη διαδικασία της μεταφοράς. Σύμφωνα με έρευνα της Ernst & Young, τα πιο
δημοφιλή ηλεκτρονικά προϊόντα είναι αυτά των PC και των περιφερειακών τους με ποσοστό 40%.
Ακολουθούν τα βιβλία με ποσοστό 20%, τα ταξίδια με 16%, τα ρούχα με 10%, η μουσική με 6%,
διάφορες συνδρομές πάλι με 6% και τέλος τα δώρα με 2%.18 Παρόλα αυτά στο διαδίκτυο μπορεί να
ανακαλύψει κανείς και σπάνια και μεγάλης αξίας προϊόντα, όπως ακριβές αντίκες, πούρα, παλιά
κρασιά, ακόμα και διαμάντια! Αντίθετα, προϊόντα υψηλής κατανάλωσης και μαζικής παραγωγής,
όπως φαγητό και ποτά μοιάζει να μη συμφέρει, προς το παρόν τουλάχιστον, να πωλούνται στην
ηλεκτρονική αγορά παρά μόνο σε μεγάλες ποσότητες.

Εργαλεία μάρκετινγκ στο ίντερνετ

Η παρουσία όλο και μεγαλύτερου αριθμού επιχειρήσεων στο διαδίκτυο αποδεικνύει ότι
συνειδητοποιούν το σημαντικό ρόλο του διαδικτύου για την πώληση των προϊόντων τους. Ο ρόλος
που το διαδίκτυο παίζει για μια επιχείρηση δύναται να είναι αυτός ενός επιπλέον καναλιού διανομής ή
ενός επιπλέον προωθητικού μέσου για τις εκτός δικτύου πωλήσεις.
Οι τρόποι με τους οποίους τα διαφημιστικά τμήματα των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν το διαδίκτυο
παρατίθενται παρακάτω:

18 Shopping στο Internet, RAM - ΣΕΙΡΑ Α’, Ιανουάριος 2002
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Δημιουργία Destination site

Οι μεγάλες επιχειρήσεις φροντίζουν να έχουν έντονη παρουσία στο διαδίκτυο μέσα από μια
ανεξάρτητη ιστοσελίδα, η οποία παρουσιάζει την ταυτότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης. Η
διεύθυνση της ιστοσελίδας μιας επιχείρησης, ειδικά όταν πρόκειται για μια αναγνωρισμένη
επιχείρηση, περιλαμβάνει συνήθως την ονομασία της. Έτσι για την επιχείρηση xyz

η πιο

συνηθισμένη και δικαίως διεύθυνση θα ήταν www.xyz.com . Στην περίπτωση που η ονομασία της
επιχείρησης δεν είναι ευρέως γνωστή είναι προτιμότερο στη διεύθυνση της ιστοσελίδας να
εμπεριέχεται μια λέξη κλειδί ή κάποια φράση, η οποία να εντοπίζεται εύκολα από μια μηχανή
αναζήτησης. Οι επιχειρήσεις που έχουν τη δική τους διεύθυνση (domain name) προβάλλουν μια
επαγγελματική εικόνα και προδιαθέτουν τους χρήστες ότι πρόκειται για μια αναγνωρισμένη
επιχείρηση.
Παρόλα

αυτά

μια

ολοκληρωμένη

και

καλοστημένη

ιστοσελίδα

δεν

εξασφαλίζει

την

αποτελεσματικότητα του διαδικτύου ως κανάλι πωλήσεων. Οι πωλήσεις επιχειρήσεων με προϊόντα
υψηλής έντασης πληροφοριών ενισχύονται σημαντικά δεν ισχύει όμως το ίδιο με τα fast moving
consumer goods. Για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν αυτού του είδους τα προϊόντα η παρουσία τους
στο ίντερντ παρέχει γενικότερες πληροφορίες για την επιχείρηση.
Οι ιστοσελίδες «προορισμού» μπορούν να διαχωριστούν σε διαφορετικούς τύπους:

□

Online storefront

Οι ιστοσελίδες αυτού του τύπου παρέχουν τη δυνατότητα απευθείας πωλήσεων μέσω συνήθως ενός
ηλεκτρονικού καταλόγου. Ο αριθμός των προϊόντων που παρουσιάζονται μέσα σε αυτές τις
ιστοσελίδες μπορεί να είναι απλά ένα ή και πολύ περισσότερα. Η «απόλυτη» ανάπτυξη αυτού του
τύπου ιστοσελίδας προκύπτει από τη δημιουργία προϊόντων που μπορούν να καταναλωθούν μόνο
μέσω ίντερνετ όπως είναι οι ηλεκτρονικές ευχετήριες κάρτες από χρήστη προς χρήστη.

□

Content sites

Ο τύπος αυτός χωρίζεται σε τρις υποκατηγορίες: Fee-based, Sponsored και Searchable Database.
Fee-based. Σε αυτή την κατηγορία ο provider παρέχει και/ή πληρώνει για το περιεχόμενο, στο οποίο ο
χρήστης έχει πρόσβαση μόνο μετά από καταβολή πληρωμής. Συχνά οι χρήστες έχουν ελεύθερη
πρόσβαση σε μια περίληψη του περιεχομένου και στη συνέχεια με την καταβολή ενός ποσού έχουν τη
δυνατότητα να διαβάσουν ολόκληρο το κείμενο. Το μοντέλο αυτό έχει περιορισμένη επιτυχία καθώς
οι χρήστες δείχνουν απροθυμία να πληρώσουν.
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□

-

Sponsored content.

Οι ιστοσελίδες αυτού του τύπου πωλούν διαφημιστικό χώρο ώστε να περιορίσουν την ανάγκη
χρέωσης ποσού στους χρήστες. Έτσι, όπως συμβαίνει και στα παραδοσιακά περιοδικά οι διαφημίσεις
παρουσιάζουν ποικιλία προέλευσης και πλαισιώνουν το περιεχόμενο του εκδότη.

□

Searchable Database.

Στο τελευταίο μοντέλο οι έμποροι και οι διαφημιστές πληρώνουν τον provider για την τοποθέτηση
πληροφοριών σε μια οργανωμένη λίστα σε ένα Searchable Database. Αυτό το μοντέλο είναι το
ακριβώς αντίθετο του Fee-based.

Δημιουργία Micro-site - Ανεξάρτητων ιστοσελίδων

Τα Micro-sites, που ανήκουν στην εκάστοτε μάρκα, είναι «κρεμασμένα» από ιστοσελίδες άλλων
επιχειρήσεων και προϊόντων. Έτσι για παράδειγμα από ιστοσελίδα κατασκευαστή νεανικών ρούχων
δύναται να «κρεμαστεί» micro-σελίδα με νεανικό περιεχόμενο. Αυτές οι ιστοσελίδες λειτουργούν
καλά με considered goods όπως ρούχα, είδη σπιτιού κλπ.
Οι ανεξάρτητες ιστοσελίδες παρουσιάζουν ένα βασικό πλεονέκτημα: ανά πάση στιγμή υπάρχει η
δυνατότητα μετακίνησης της ιστοσελίδας σε άλλο host και ταυτόχρονη διατήρηση της διεύθυνσης. Δε
συμαβαίνει το ίδιο με τα micro-sites, τα οποία δεν είναι κινητά και με την αλλαγή host ή ISP χάνουν
τα ωφέλη που προέκυψαν από τις προηγούμενες δραστηριότητες μάρκετινγκ στο διαδίκτυο.19
Το μειονέκτημα των ανεξάρτητων ιστοσελίδων σε σχέση με τα micro-sites είναι το υψηλότερο κόστος
τους, στο οποίο δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οι μικρότερες επιχειρήσεις .

Δημιουργία διαφημιστικής καμπάνιας

Η δημιουργία ολοκληρωμένων διαφημιστικών καμπανιών ειδικά για το ίντερνετ και όχι η
σπασμωδική παρουσία των επιχειρήσεων σε αυτό γίνεται σιγά σιγά πραγματικότητα. Τα ποσά παρόλα
αυτά που ξοδεύονται στο διαδίκτυο είναι ακόμα πολύ μικρά συγκρινόμενα με αυτά που ξοδεύονται

19 Marketing on the Web#l. The Tools of the Trade, www.lotus-gold.com /Copyright(c) Lotus
Development Corporation 1999
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στα υπόλοιπα μέσα. Ενδεικτικά, το έτος 1998 στις Η.Π.Α., μόνο το 1% όλων των διαφημιστικών
εξόδων πραγματοποιήθηκε στο διαδίκτυο.20
Το φαινόμενο της δημιουργίας ολοκληρωμένων διαφημιστικών καμπανιών εντείνεται καθώς
αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των χρηστών του ίντερνετ.
Σύμφωνα με έρευνες που έγιναν για την αγορά των ευρωπαϊκών χωρών, αναμένεται μέσα στην
τετραετία 2000-2004 να αυξηθούν οι ενεργοί χρήστες του ίντερνετ από 70 σε 255 εκατομμύρια! Στο
γεγονός αυτό βασίζονται και πολλές ηλεκτρονικές επιχειρήσεις για να αυξήσουν τα κέρδη τους.
Συγκεκριμένα, ενώ ο «ηλεκτρονικός τζίρος» κυμαίνεται περίπου στα 68 δισεκατομμύρια δολάρια,
μέχρι το τέλος του 2004 ο αριθμός εκτιμάται ότι θα έχει ανέβει στα 980 δισεκατομμύριο, αυξάνοντας
ραγδαία και την κερδοφορία των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων.21
Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας συμβούλων Strategic Intemational/K. Kataras SA, η ελληνική
αγορά ίντερνετ αυξήθηκε το έτος 2000 κατά 30%, ποσοστό που μεταφράζεται σε 45,4 δις. Δρχ.22
Καθώς βέβαια αυξάνεται το ενδιαφέρον του κοινού για το διαδίκτυο θα μετατοπίζεται η διάθεση
κονδυλίων για διαφημιστικούς λόγους από τα άλλα μέσα προς το διαδίκτυο.

Διαφημιστικά «μοντέλα» στο διαδίκτυο

Η συνολική προσπάθεια των διαφημιστών για τις online διαφημίσεις οδηγεί στη δημιουργία φιλικών
προς τους χρήστες διαφημίσεων. Ο στόχος δεν είναι να αντικατασταθεί το αρχικό banner αλλά να
γίνει πιο αποτελεσματικό με τη βοήθεια ενός format που προσαρμόζεται στις δυνατότητες του
χρήστη. Συγκεκριμένα στην περίπτωση που το σύστημα ενός χρήστη δεν μπορεί να δεχτεί ένα
εμπλουτισμένο format θα πρέπει οι διαφημιστές να το έχουν «συνδεδεμένο» με ένα απλό default
format, το οποίο να γίνεται αποδεκτό από απλότερα συστήματα ώστε τελικά να διαβάζεται από τους
περισσότερους χρήστες.
Τα διαφημιστικά «μοντέλα», που χρησιμοποιούνται είναι τα παράκατω:23

□

Banner Προς το παρόν αποτελεί την πιο διαδεδομένη μορφή διαφήμισης στο διαδίκτυο.
Συνήθως είναι απλά ένα HTML ή ένα αρχείο εικόνας. Η πρόκληση που παρουσιάζει είναι με
ελάχιστες λέξεις να πουλήσει το προϊόν μιας επιχείρησης και να έχει δηλαδή το ίδιο
αποτέλεσμα και μήνυμα με ένα τηλεοπτικό διαφημιστικό σποτ των 30 δευτερολέπτων ή με
μια διαφημιστική σελίδα στον έντυπο τύπο. Κοστολογείται ανά τον αριθμό χιλίων

20 Marketing on the Web#l. The Tools of the Trade, www.lolus-gold.com /Copyright(c) Lotus
Development Corporation 1999
21 Shopping στο Internet, RAM - ΣΕΙΡΑ A’, Ιανουάριος 2002
22 Gr Internet 2001, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Ειδική έκδοση, 2001
23 Marketing on the Web#l. The Tools of the Trade, www.lotus-gold.com /Copyright(c) Lotus
Development Corporation 1999
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εμφανίσεων στην οθόνη των καταναλωτών(οοεί per thousand impressions CPM), όπου
εμφάνιση θεωρείται η αποστολή της σελίδας στην οθόνη άσχετα αν αυτή τελικά διαβάζεται ή
όχι-

□

Αν λάβει κανείς υπόψη του το στοιχείο της αμφίδρομης επικοινωνίας το οποίο χαρακτηρίζει
το διαδίκτυο, αντιλαμβάνεται ότι ένα αντίστοιχο στοιχείο θα πρέπει να εμπεριέχεται και στις
διαφημίσεις του. Η αρχική προσέγγιση για ενθάρυνση του κοινού για ανταπόκριση ήταν η
προτροπή για click-through, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα ένα βραβείο ή την παροχή
παραπάνω πληροφοριών. Το μεγάλο βήμα έγινε όμως όταν στα διαφημιστικά μηνύματα
προστέθηκε ήχος και video μαζί με το κείμενο. Έτσι πλέον η διαφήμιση που αρχικά
εμφανίζεται μπορεί να είναι συνδεδεμένη από πίσω με απεριόριστες εφαρμογές , Scockwave,
RealAudio,HTML forms Java applets κλπ.

□

Η ανάπτυξη των interactive διαφημίσεων διαρκεί και στοιχίζει περισσότερο, έρευνες όμως
επισημαίνουν

ότι

εμφανίζουν

μεγαλύτερα

ποσοστά

recall

(brand

awareness)

και

ανταπόκρισης (click-through). Στο σημείο αυτό υπάρχει όμως και ένας πολύ σημαντικός
περιορισμός, που είναι η τεχνολογική δυνατότητα των χρηστών να φορτώσουν τελικά αυτές
τις διαφημίσεις.

□

Banner and daughter Window- παράθυρο που έχει περιεχόμενο σχετικό με το banner

□

Pop-up, έρχεται σε ξεχωριστό παράθυρο on top of the content, χωρίς να συνδέεται με κάποιο
banner.

□

Transitional Pop-Up, εμφανίζεται σε ξεχωριστό παράθυρο κατά τη διάρκεια της transition
between content pages.

□

Interstitial, μια διαφήμιση ολόκληρης οθόνης, η οποία φορτώνει ολόκληρη μεταξύ δύο
διαδοχικών σελίδων.

Μέτρηση της αποτελεσματικότητας στο διαδίκτυο

Οποιοδήποτε και αν είναι το format της διαφήμισης πώς μπορεί να ξέρει κανείς αν και πόσο
αποτελεσματικό είναι τελικά; Υπάρχουν τρόποι μέτρησης της αποτελεσματικότητας. Οι επιχειρήσεις
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χρησιμοποιούν συνήθως παραπάνω από μία μέθοδο ανάλογα με το ποιες εξυπηρετούν καλύτερα τις
ανάγκες τους.24

□

Hit Count. Η μέτρηση κάθε απαίτησης- αίτησης (request) για πληροφορία από το server.

□

Page

impression.

Η

μέθοδος

μετράει τον

αριθμό

των

ξεχωριστών

σελίδων

που

παρουσιάζονται στις οθόνες των χρηστών.

□

Click-through. Η μέθοδος αυτή μεράει τον αριθμό των ανθρώπων που ανταποκρίθηκαν σε μια
διαφήμιση πατώντας στο ανάλογο εικονίδιο. Η μέθοδος αυτή απαιτεί την ύπαρξη interactive
διαφημίσεων, τις οποίες δε διαθέτουν όλες οι επιχειρήσεις.

□

IP numbers. Η μέθοδος αυτή, όταν δεν υπάρχουν λεπτομέρεις και στοιχεία των επισκεπτών
μιας ιστοσελίδας, υπολογίζει τον αριθμό των επισκεπτών by tracking ανιχνεύοντας τους
ατομικού IP αριθμούς.

24Marketing on the Web#l. The Tools of the Trade, www.lotus-gold.com /Copyright(c) Lotus Development
Corporation 1999
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τρεις ανεξάρτητες ιστοσελίδες του «ελληνικού» διαδικτύου,
που έχουν τη δική τους διεύθυνση (domain name). Επιχειρείται σύγκριση των ιστοσελίδων των τριών
επιχειρήσεων αλλά και σύγκριση εικονικού - πραγματικού καταστήματος για την κάθε επιχείρηση με
στόχο να βγουν κάποια συμπεράσματα για το ελληνικό μάρκετινγκ στο διαδίκτυο.

FENA

Παραδοσιακό κατάστημα

Η Fena είναι ένα κατάστημα λιανικής πώλησης, το οποίο λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη 25 χρόνια.
Είναι ένα πολυκατάστημα διαμορφωμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα comer (κάθε εταιρία έχει το δικό
της χώρο με τα χαρακτηριστικά του οίκου της) και έχει μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και
παιδικά ρούχα, υποδήματα, δερμάτινα είδη, τσάντες και αξεσουάρ.
Στο παραδοσιακό κατάστημα γίνεται σαφής διαχωρισμός τριών τμημάτων: ανδρικού, γυναικείου,
παιδικού. Ο διαχωρισμός γίνεται μέσω των διαφορετικών επιπέδων του κτιρίου. Στα επιμέρους
επίπεδα η ροή κίνησης είναι βασικά καμπυλωτή ενώ σε κάποια σημεία εξαιτίας του μακρόστενου
σχήματος του κτιρίου δημιουργείται ένας κεντρικός άξονας κίνησης εκατέρωθεν του οποίου
αναπτύσσεται η καμπυλωτή ροή.
Μέσα σε κάθε τμήμα υπάρχει διαχωρισμός των προϊόντων ο οποίος δεν είναι όμως ιδιαίτερα
«αυστηρός», για παράδειγμα μέσα στο τμήμα των γυναικείων υπάρχει ένας συγκεκριμένος χώρος
όπου παρουσιάζονται υποδήματα, άλλος χώρος τσάντες κλπ.
Ο καταναλωτής καλείται να «περιπλανηθεί» ανάμεσα στα προϊόντα ωσότου να καταλήξει στην
πραγματοποίηση αγορών.

Εικονικό κατάστημα, www.fena.gr (Παράρτημα 1)

Στις δύο πρώτες σελίδες εμφανίζεται η ονομασία και το λογότυπο της εταιρίας ενώ δίνεται η
δυνατότητα στο χρήστη επιλογής γλώσσας, ελληνικής ή αγγλικής. Στην Τρίτη σελίδα δίνεται σε μια
παράγραφο η ταυτότητα της εταιρίας και η δυνατότητα πρόσβασης στις υπόλοιπες σελίδες.
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Η επιχείρηση δεν επιδιώκει την πραγματοποίηση πωλήσεων μέσα από την ιστοσελίδα της και δε δίνει
στους χρήστες τη δυνατότητα αγορών μέσα από αυτή. Η επιχείρηση επιθυμεί παρόλα αυτά την
παρουσία της μέσα στο διαδίκτυο. Η ιστοσελίδα της παρέχει στους χρήστες πληροφορίες για την
εταιρία, τη δραστηριότητά της σε χονδρικό και λιανικό εμπόριο, κάποια οικονομικά στοιχεία,
παρουσιάζει το χώρο-πολυκατάστημα στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση, τις μάρκες τις οποίες
αντιπροσωπεύει και άλλα στοιχεία που αφορούν την επιχείρηση και τα προϊόντα της. Ο στόχος της
επιχείρησης μέσα από το ίντερνετ είναι απλά η παρουσίασή της στους χρήστες. Από τους στόχους της
επιχείρησης προκύπτει και η διαμόρφωση της ιστοσελίδας της.
Στην ιστοσελίδα ο διαχωρισμός των βασικών τμημάτων ,ανδρικού, γυναικείου, παιδικού, είναι το ίδιο
σαφής όπως και στο παραδοσιακό κατάστημα. Πραγματοποιείται ήδη στην πρώτη σελίδα με την
παρουσιάση των λογότυπων του κάθε τμήματος ενώ στη δεύτερη δίνεται η δυνατότητα επιλογής
«εισόδου» σε ένα από τα τμήματα αυτά. Από τη στιγμή που ο χρήστης μπει σε ένα τμήμα η δομή είναι
ευθύγραμμη (pipeline), υπάρχει δηλαδή δυνατότητα κίνησης μόνο μέσω ενός βέλους για κίνηση
μπρος ή πίσω. Μέσα σε κάθε σελίδα αναφέρονται διαγραμματικά μάρκες, τις οποίες η επιχείρηση
αντιπροσωπεύει, οι οποίες συνοδεύονται από εικόνες. Μέσα σε κάθε τμήμα γίνεται απλή αναφορά,
βασικά μέσω εικόνας, για τις διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων που προσφέρονται, ρούχα,
υποδήματα, δερμάτινα είδη, αξεσουάρ κλπ. Το τελικό αποτέλεσμα δε διαφέρει καθόλου από αυτό που
θα περιμέναμε να δούμε σε μια διαφήμιση σε ένα περιοδικό μόδας και ουσιαστικά δεν προσφέρει στο
χρήστη κάποια επιπλέον και ουσιαστική πληροφορία.
Ο χρήστης έχει, μέσα σε κάθε τμήμα, τη δυνατότητα να βλέπει τη μία σελίδα μετά από την άλλη και
βέβαια ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να αλλάξει τμήμα και να περάσει για παράδειγμα από το
τμήμα Fena (γυναικείο τμήμα) στο τμήμα Fena for ΜΕΝ, όπου πάλι η κίνηση είναι ευθύγραμμη.
Μέσα στην ιστοσελίδα δεν υπάρχει μηχανή εσωτερικής αναζήτησης καθώς ούτως ή άλλως η
επιχείρηση δεν παρέχει ιδιαίτερες πληροφορίες για τα προϊόντα της και καθώς είναι θεμιτό από την
πλευρά της επιχείρησης ο καταναλωτής να έρθει σε οπτική επαφή με όλες τις μάρκες τις οποίες
εκπροσωπεί σε μία ευθύγραμμη κίνηση, η οποία έχει προκαθοριστεί από την επιχείρηση.
Ο χρήστης καλείται στην ιστοσελίδα, να επιλέξει ένα τμήμα και στη συνέχεια, αντίθετα με το ότι
συμβαίνει στο παραδοσιακό κατάστημα, να καθοδηγηθεί μέσα σε αυτό από την επιχείρηση. Στην
ουσία πρόκειται για μια στατική ιστοσελίδα που αποτελεί συλλογή πληροφοριών για τη επιχείρηση
και τα προϊόντα της.
Η διαφορετική δομή και διαμόρφωση του παραδοσιακού από το εικονικό κατάστημα της ίδιας
επιχείρησης προκύπτει από τους διαφορετικούς στόχους που η επιχείρηση FENA
παραδοσιακή και στην εικονική αγορά.
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ΦΩΚΑΣ

Παραδοσιακό κατάστημα

Ο όμιλος Φωκά αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό καταστημάτων με βασικό αντικείμενο την
ένδυση. Στο επίπεδο της παραδοσιακής αγοράς, πυρήνα αποτελούν τα πολυκαταστήματα, τα οποία
λειτουργούν με το σχήμα του shop in a shop ενώ υπάρχουν και τα καταστήματα που
αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένες μάρκες ρούχων του εξωτερικού με τις οποίες ο όμιλος συνεργάζεται
(GERRY WEBER και CACHARE, ESPRIT κλπ.)
Στα πολυκαταστήματα Φωκάς υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των επιμέρους τμημάτων. Ο
διαχωρισμός αυτός πραγματοποιείται με την αλλαγή επιπέδου. Σε διαφορετικούς ορόφους βρίσκει
κανείς τη γυναικεία ένδυση, την αντρική, την παιδική, τα αθλητικά είδη κ.λ.π. ενώ ιδιαίτερο ρόλο
παίζει συνήθως το ισόγειο. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων, που απευθείνεται σε
διαφορετικές ομάδες καταναλωτών καθώς και μια σειρά προϊόντων σε προσφορές, τα οποία πολύ
συχνά αποτελούν εποχιακά προϊόντα.
Η φιλοσοφία που επικρατεί στην πλειοψηφία των καταστημάτων του ομίλου όσον αφορά τη
διαμόρφωση του χώρου ανά όροφο παραπέμπει σε καμπυλωτή ροή. Και εδώ, αντίστοιχα με το
πολυκατάστημα FENA, που εξετάσαμε παραπάνω, ο καταναλωτής καλείται να περιπλανηθεί στο
χώρο των καταστημάτων μέχρι να επιλέξει τα προϊόντα που θέλει.

Εικονικό κατάστημα, wvvw.fokas.gr (Παράρτημα 2)

Η αρχική σελίδα της διεύθυνσης

www.fokas.gr

περιέχει την ονομασία της εταιρίας και δίνει

απευθείας τη δυνατότητα επιλογής υποσελίδας . Η αρχική σελίδα δε δίνει γενικές πληροφορίες για την
ταυτότητα της εταιρίας αλλά για τη νέα on line δραστηριότητά της. Η ταυτότητα της επιχείρησης
θεωρείται, από πλευράς της εταιρίας, ως γνωστή για το ελληνικό κοινό, στο οποίο απευθύνεται καθώς
δεν υπάρχει επιλογή γλώσσας,
Αντίθετα με την επιχείρηση FENA που εξετάσαμε παραπάνω η επιχείρηση Φωκάς επιθυμεί να προβεί
σε πωλήσεις μέσα από το εικονικό της κατάστημα. Στόχος της ιστοσελίδας δεν είναι απλά η παρουσία
της επιχείρησης στο διαδίκτυο αλλά και η πραγματοποίηση πωλήσεων μέσα από αυτή. Έτσι η
επιχείρηση διαθέτει προϊόντα προς πώληση μέσα στις σελίδες της.
FI ιστοσελίδα μπορεί να χαρακτηρισθεί ολοκληρωμένη καθώς περιέχει ένα σημαντικό αριθμό
πληροφοριών για την επιχείρηση και τα προϊόντα της. Παρέχει πληροφορίες για την πορεία της
επιχείρησης, για τη διαδικασία αγοράς και πληρωμής, για διάφορα θέματα σχετικά με τη μόδα,
παρέχει τη δυνατότητα στους επισκέπτες της ιστοσελίδας να γίνουν μέλη. Τέλος παρουσιάζει τις
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: ΜΠΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ
Βασ. Όλγας 77 - Θεσσαλονίκη - Τηλ. (2310) 819611, e-mail: mbalt@tee.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Μ.Β.Α.
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ: ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, Καθηγητής: Γ. I. Σιώμκος
-

68

-

μάρκες που αντιπροσωπεύει και μια σειρά προϊόντων αυτών με περισσότερες πληροφορίες, δίνοντας
έτσι τη δυνατότητα αγοράς αυτών μέσα από το ίντερνετ. Η ιστοσελίδα περιέχει και εσωτερική μηχανή
αναζήτησης

ώστε η εύρεση των πληροφοριών και προϊόντων που αναζητά ο χρήστης να είναι

ευκολότερη.
Ο διαχωρισμός των προϊόντων στο εικονικό κατάστημα είναι διαφορετικός από αυτόν στο
παραδοσιακό κατάστημα. Στο παραδοσιακό, όπως προαναφέρθηκε, γίνεται πρώτα διαχωρισμός με
βάση δημογραφικά χαρακτηριστικά, ανδρικό , γυναικείο, παιδικό τμήμα και μετά μέσα σε κάθε τμήμα
λειτουργεί το σύστημα shop in a shop. Τις μάρκες που θα συναντήσει δηλαδή ο καταναλωτής για
παράδειγμα στο δεύτερο όροφο του πολυκαταστήματος στο γυναικείο τμήμα με τα αντίστοιχα
γυναικεία προϊόντα τις ξανασυναντά στον τρίτο όροφο στο ανδρικό τμήμα με τα αντίστοιχα ανδρικά
προϊόντα. Αντίθετα στο εικονικό κατάστημα της επιχείρησης ο διαχωρισμός που προτείνεται στην
αρχική σελίδα γίνεται σύμφωνα με τις μάρκες. Ο καταναλωτής επιλέγει πρώτα τη μάρκα που επιθυμεί
και στη συνέχεια έχει στη διάθεσή του τα ανδρικά και γυναικεία προϊόντα της αντίστοιχης μάρκας. Η
έμφαση δηλαδή δίνεται στις μάρκες που η εταιρεία αντιπροσωπεύει και όχι στις κατηγορίες
προϊόντων.
Η επιχείρηση μέσα από την ιστοσελίδα της απευθύνεται στο ελληνικό αγοραστικό κοινό, η ιστοσελίδα
είναι μόνο στα ελληνικά, πράγμα που σημαίνει ότι όλοι οι χρήστες γνωρίζουν πάνω κάτω τη
δραστηριότητα του ομίλου Φωκά και ότι απευθύνεται σε όλα τα δημογραφικά τμήματα των
καταναλωτών. Η επιχείρηση επιλέγει να μη διαθέσει λοιπόν χώρο της αρχικής σελίδας για μια
πληροφορία που είναι σε όλους ήδη γνωστή αλλά να διαθέσει το χώρο αυτό για να παρουσιάσει τις
μάρκες που αντιπροσωπεύει, το οποίο ως στοιχείο είναι λιγότερο γνωστό και επομένως χρησιμότερη
πληροφορία για τους καταναλωτές. Βέβαια ήδη από την πρώτη σελίδα υπάρχει η δυνατότητα
επιλογής και αναζήτησης προϊόντων ανά κατηγορία, οπότε μετά

περνάμε στο σύστημα των

παραδοσιακών καταστημάτων.
Η ροή εδώ είναι καμπυλωτή καθώς ο χρήστης έχει ανά πάσα στιγμή, μέσα δηλαδή σε οποιαδήποτε
σελίδα βρίσκεται, τη δυνατότητα να περάσει από τη μιά μάρκα στην άλλη καθώς και από μία
κατηγορία προϊόντων σε άλλη.
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η αρχική σελίδα της ιστοσελίδας δεν παρουσιάζει κάποια κοινά
χαρακτηριστικά με το «αρχικό επίπεδο», ισόγειο - είσοδος του παραδοσιακού καταστήματος. Δεν
παρουσιάζει δηλαδή κάποιες ιδιαίτερες προσφορές ή κάποια προϊόντα εποχιακού χαρακτήρα, που
βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις των καταναλωτών τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Είναι εμφανές το γεγονός ότι η δραστηριότητα πωλήσεων της επιχείρησης μέσα από το διαδίκτυο
είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο καθώς επίσης ότι είναι δευτερευούσης σημασίας σε σχέση με τις
πωλήσεις των παραδοσιακών καταστημάτων της. Το συμπέρασμα αυτό συνάγεται από τον
περιορισμένο αριθμό προϊόντων που είναι προς πώληση στο εικονικό κατάστημα σε σχέση με τον
αριθμό προϊόντων που διατίθενται στα παραδοσιακά καταστήματα. Κάποιες μάρκες, τις οποίες η
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εταιρία

αντιπροσωπεύει,

δε

διαθέτουν

καν

προϊόντα

στο

διαδίκτυο

ενώ

κάποιες

άλλες

αντιπροσωπεύονται από περιορισμένο αριθμό προϊόντων.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Παραδοσιακό κατάστημα

Το ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Ε. ξεκινά τη διαδρομή του ως εμπορική επιχείρηση το
1969. Κύριο αντικείμενο της επιχείρησης είναι η συναρμολόγηση και εμπορία προϊόντων
πληροφορικής, καθώς και η εμπορία ειδών γραφείου και ειδικών προϊόντων. Στην περίπτωση
των καταστημάτων του Πλαισίου επίσης επιχειρείται ένας διαχωρισμός των κατηγοριών των
προϊόντων ανά όροφο, ο οποίος επιτυχάνεται στα μεγαλύτερα καταστήματα της επιχείρησης,
δεν είναι όμως απόλυτα σαφής στα μικρότερα, όπου δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος
και περισσότερες κατηγορίες συναντιόνται στον ίδιο όροφο. Η ροή στα καταστήματα είναι
καμπυλωτή ενώ δεν παρατηρείται στο ισόγειο ή τουλάχιστον στο χώρο της εισόδου κάτι
αντίστοιχο με το ισόγειο των πολυκαταστημάτων του Φωκά της παρουσιάσης κάποιων
προσφορών,

νέων

προϊόντων

ή

προϊόντων

που

παρουσιάζουν

κάποια

ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά.

Εικονικό κατάστημα, wwiv.plaisio.gr (Παράρτημα 3)
Στην αρχική σελίδα της διεύθυνσης www.plaisio.gr

εμφανίζεται το λογότυπο της εταιρίας ενώ η

ταυτότητα της θεωρείται μάλλον δεδομένη και γνωστή εφόσον δεν αναφέρεται. Από την πρώτη
σελίδα, αντίστοιχα με την αρχική σελίδα της εταιρίες Φωκά, δίνεται η δυνατότητα επιλογής άλλης
υποσελίδας, ενώ εδώ επιπλέον αναφέρονται και νέα - προτεινόμενα προϊόντα. Μια διαφορά επίσης με
τις αρχικές σελίδες των δύο προηγούμενων εταιριών είναι το γεγονός ότι η αρχική σελίδα
καταλαμβάνει χώρο μεγαλύτερο από την οθόνη δηλαδή πρέπει να γίνει scroll για να διαβαστεί
ολόκληρη.
Μέσα από τη διαμόρφωση της ιστοσελίδα της εταιρίας Πλαίσιο διαφαίνονται οι στόχοι της μέσα στο
διαδίκτυο για πραγματοποίηση πωλήσεων μέσα από αυτό. Αντίθετα με τις ιστοσελίδες των δύο
προηγούμενων εταιριών, η ιστοσελίδα του Πλαισίου εμπεριέχει έναν αναλυτικό κατάλογο όλων των
προϊόντων της επιχείρησης με αναλυτικές πληροφορίες για κάθε ένα από αυτά. Είναι σαφές ότι η
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επιχείρηση δε θεωρεί δευτερεύουσα δραστηριότητα την πραγματοποιήση πωλήσεων μέσα από το
διαδίκτυο σε σχέση με τις πωλήσεις μέσα από τα παραδοσιακά της καταστήματα. Εξάλλου αυτό είναι
απόλυτα σύμφωνο με άλλες δραστηριότητες μάρκετινγκ της εταιρίας όπως τη διανομή των έντυπων
καταλόγων που προωθούν τις τηλεφωνικές παραγγελίες και δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία των
καταναλωτών στο κατάστημα για την πραγματοποίηση αγορών.
Η ροή και εδώ είναι καμπυλωτή και διευκολύνεται με εσωτερική μηχανή αναζήτησης. Εντύπωση
προκαλεί η αρχική σελίδα της εταιρίας, η οποία αντίθετα με ότι θα περίμενε κανείς, καθώς είναι ένα
στοιχείο που δε συναντά στα παραδοσιακά καταστήματά της, παραθέτει νέα και προτεινόμενα
προϊόντα αντιπροσωπευτικών, διαφορετικών κατηγοριών. Η λογική αυτής της παρουσιάσης είναι ότι
ενώ στο συμβατικό κατάστημα ο καταναλωτής που «περιπλανιέταυ> στο χώρο του καταστήματος
κάποια στιγμή θα βρεθεί μπροστά στο νέο αυτό προϊόν στο εικονικό κατάστημα δεν προβλέπεται η
περιπλάνηση του καταναλωτή σε όλες τις σελίδες αλλά σε αυτές που παρουσιάζουν συγκεκριμένα
προϊόντα που τον ενδιαφέρουν. Η ενημέρωση για κάποια νέα προϊόντα πρέπει να γίνει με διαφορετικό
τρόπο, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η παρουσίασή τους στην αρχική σελίδα.
Ένα στοιχείο που διευκολύνει την εταιρία Πλαίσιο προς την κατεύθυνση της παρουσιάσης όλων της
των προϊόντων μέσα στην ιστοσελίδα της και την πραγματοποίηση πωλήσεων μέσα από το ίντερνετ
είναι τα σταθερά προϊόντα της. Αντίθετα με τις άλλες δύο εταιρίες που παρουσιάστηκαν η εταιρία
Πλαίσιο διαπραγματεύεται τα ίδια προϊόντα όλα το χρόνο ανεξάρτητα με τις εποχές. Ο κατάλογος των
προϊόντων της είναι κατά βάση σταθερός με μικρές αυξομοιώσεις και ανανεώσεις προϊόντων. Οι δύο
εταιρίες ρούχων που προαναφέρθηκαν πραγματοποιούν αλλαγή σχεδόν του συνολικού αριθμού
προϊόντων δύο φορές το χρόνο, με την αλλαγή δηλαδή κάθε σεζόν. Από άποψη κόστους η δημιουργία
ιστοσελίδας με την παρουσιάση όλων των προϊόντων για την εταιρία Πλαίσιο είναι εφικτή καθώς
πραγματοποιείται μια φορά και μετά απλά ενημερώνεται.

Σύγκριση των τριών ιστοσελίδων

Από τις τρεις ιστοσελίδες που παρουσιάστηκαν πιο πάνω η ιστοσελίδα της εταιρίας Fena είναι η πιο
καλαίσθητη με τα πιο ωραία γραφικά, γεγονός που είναι αναμενόμενο καθώς στόχος της ιστοσελίδας
είναι ακριβώς η καλαίσθητη παρουσίαση της επιχείρησης. Από άποψη πληροφοριών για τα προϊόντα
η προαναφερθείσα ιστοσελίδα προσφέρει ελάχιστες σε αντίθεση με την ιστοσελίδα της εταιρίας
Πλαίσιο, της οποίας επιδίωξη είναι οι πωλήσεις μέσα από το ίντερνετ και επομένως πρέπει να δώσει
στους χρήστες - καταναλωτές μια πλήρη σειρά πληροφοριών για τα προϊόντα της. Κάπου στη μέση
βρίσκεται η ιστοσελίδα της εταιρίας Φωκάς με στόχους για το διαδίκτυο μεταξύ παρουσίασης της
επιχείρησης και πραγματοποιήσης πωλήσεων.
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Άλλα στοιχεία, που και οι τρεις ιστοσελίδες περιλαμβάνουν είναι η αναδρομή στην πορεία της
επιχείρησης, πληροφορίες για τη φυσική διεύθυνση των καταστημάτων σε ξεχωριστή σελίδα, φόρμα
εγγραφής, e-mail response form, καταχωρήσεις του τύπου, ανακοινώσεις κλπ. Αξιοσημείωτο είναι το
γεγονός ότι σε καμία από τις τρεις ιστοσελίδες δεν εμφανίζονται τα στοιχεία της εταιρίας, διεύθυνση
κετρικών γραφείων, τηλέφωνο, mail κλπ., σε κάθε υποσελίδα όπως θα έπρεπε, όπως έχει
προαναφερθεί, ώστε σε περίπτωση για παράδειγμα εκτύπωσης κάποιων υποσελίδιον να είναι
διαθέσιμα τα στοιχεία της εταιρίας. Τέλος ένα στοιχείο που λείπει και από τις τρεις ιστοσελίδες είναι
η τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης της ιστοσελίδας.

Συμπεράσματα

Οι αποφάσεις για τη διαμόρφωση της ιστοσελίδας μιας επιχείρησης δεν είναι αυθαίρετες. Η
διαμόρφωση - layout αποτελεί στο μεγαλύτερο βαθμό της αντικείμενο του τμήματος μάρκετινγκ της
επιχείρησης, δεν υπακούει σε συγκεκριμένη τυπολογία, ακολουθεί όμως ορισμένους κανόνες.

Στόχοι της επιχείρησης για την ιστοσελίδα

Η διαμόρφωση μιας ιστοσελίδας εξαρτάται στο μεγαλύτερο βαθμό από τους στόχους, τους οποίους η
επιχείρηση έχει θέσει για την πορεία της στο διαδίκτυο. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη
το γενικότερο όραμα της επιχείρησης καθώς και τη γενικότερη αποστολής της. Οι στόχοι που μια
επιχείρηση θέτει για την πορεία της στο χώρο του διαδικτύου δεν είναι υποχρεωτικό να συμπίπτουν
με τους στόχους που θέτει στο χώρο του συμβατικού εμπορίου. Οι διαφορές προκύπτουν από τους
διαφορετικούς περιορισμούς και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των δύο χώρων. Είναι όμως σαφές
ότι οι διαφορετικοί στόχοι στα δύο επίπεδα του εμπορίου εξυπηρετούν τη μία-κοινή αποστολή της
επιχείρησης.
Από τη διαμόρφωση λοιπόν των στόχων προκύπτει σε μεγάλο βαθμό και η διαμόρφωση της
ιστοσελίδας. Η πραγματοποίηση πωλήσεων, η απλή παρουσίαση των προϊόντων κ.λ.π. κατευθύνουν
τη διαμόρφωση σε συγκεκριμένους δρόμους.

Το προϊόν

Ένα επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο για τη διαμόρφωση μιας ιστοσελίδας αποτελούν τα ίδια τα
χαρακτηριστικά του προϊόντος. Όπως είδαμε στα παραπάνω παραδείγματα, η παρουσίαση εποχιακών
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προϊόντων σε μια ιστοσελίδα ανεβάζει το κόστος της ιστοσελίδας καθώς εναλλάσονται τα προϊόντα
συχνά. Αντίθετα μη

εποχιακά προϊόντα έχουν χαμηλότερο κόστος και θέτουν λιγότερους

περιορισμούς στο θέμα της διαμόρφωσης της ιστοσελίδας.
Η παρουσίαση προϊόντων αυθόρμητης αγοράς οδηγεί σε διαφορετική διαμόρφωση ιστοσελίδας από
την παρουσίαση προϊόντων που απαιτούν σκέψη πριν την αγορά τους. Ο χρήστης συνήθως δε θα
αναζητήσει τα προϊόντα της πρώτης κατηγορίας οπότε αυτά θα πρέπει να «βρεθούν» μπροστά του. Η
δυνατότητα απόλυτα ελεύθερης «πορείας» σε μια ιστοσελίδα επιχείρησης, η οποία εμπορεύεται και
τέτοιου είδους προϊόντα, δεν είναι ίσως η ιδανικότερη. Θα πρέπει ο χρήστης εν μέρει τουλάχιστον να
οδηγηθεί προς αυτά. Αντίθετα σε ιστοσελίδες προϊόντων, η πώληση των οποίων δεν αποτελεί
απόφαση της στιγμής αλλά απαιτείται σκέψη από την πλευρά του καταναλωτή πριν καταλήξει στην
απόφαση της αγοράς η διαμόρφωση είναι διαφορετική. Ο καταναλωτής θα επιδιώξει να βρει τις
πληροφορίες που θέλει οπότε μια καμπυλωτή ροή κίνησης είναι επιθυμητή. Επιπλέον όσο
περισσότερη σκέψη απαιτεί η απόφαση αγοράς τόσο περισσότερα “clicks” είναι διατεθιμένος να
κάνει ο καταναλωτής.

Συνέπεια στην εμφάνιση της επιχείρησης

Σημαντικό στοιχείο για να μην αποπροσανατολίζεται ο χρήστης είναι η επιχείρηση να εμφανίζεται με
τα ίδια στοιχεία, λογότυπο, χρώματα κ.λ.π εκτός και εντός δικτύου. Πρέπει να είναι εμφανές στον
καταναλωτή το γεγονός ότι η επιχείρηση έχει κοινή πορεία στους χώρους της πραγματικής και
εικονικής αγοράς. Στην αντίθετη περίπτωση δημιουργείται σύγχυση στον καταναλωτή και πιθανώς
δυσπιστία για την επιχείρηση.
Συνέπεια στην εμφάνιση δε σημαίνει όμως συνέπεια και στην ατμόσφαιρα. Καθώς δεχόμαστε ότι η
επιχείρηση μπορεί να θέτει διαφορετικούς στόχους στην εικονική και στη συμβατική αγορά άρα και
να απευθύνεται σε διαφορετικά τμήματα αγοράς επόμενη είναι η διαφοροποιήση της εικόνας ή
μηνύματος της επιχείρησης στις δύο αγορές.

Συνδυασμός αισθητικής - λειτουργίας

Η πραγματοποίηση πωλήσεων, στην Ελλάδα τουλάχιστον, αντιμετωπίζονται ακόμα με επιφύλαξη. Οι
επιχειρήσεις μέχρι πρότινος δεν είχαν λάβει σοβαρά το διαδίκτυο ως μέσο πραγματοποίησης
πωλήσεων και προσανατολίζονταν στη δημιουργία ιστοσελίδων με στόχο τον εντυπωσιασμό και όχι
τη λειτουργία.
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Οι ιστοσελίδες διαμορφώνονταν από γραφίστες και όχι από τους υπεύθυνους μάρκετινγκ. Το
αποτέλεσμα ήταν καλαίσθητο αλλά δεν αξυπηρετούσε τους στόχους της επιχείρησης. Επιπλέον
ελάχιστα λάμβανε κανείς υπόψη τον τεχνικό εξοπλισμό των χρηστών, τη δυνατότητα που είχαν
δηλαδή να φορτώνουν τις ιστοσελίδες και σε πόσο χρόνο.
Τώρα που ο ρόλος του διαδικτύου αναγνωρίζεται από όλο και περισσότερες επιχειρήσεις γίνεται
μεγαλύτερη προσπάθεια συνδυασμού των δύο στοιχείων. Οι ιστοσελίδες πρέπει να διαμορφώνονται
από τους ανθρώπους του μάρκετινκγ σε συνεργασία με γραφίστες και τεχνικούς. Το αποτέλεσμα
πρέπει σίγουρα να είναι καλαίσθητο αλλά κυρίως να εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους
στόχους, τους οποίους η επιχείρηση έχει θέσει για το χώρο του διαδικτύου και σαφέστατα να
λαμβάνει σοβαρά τις τεχνικές δυνατότητες των χρηστών. Μία καλαίσθητη ιστοσελίδα που σύμφωνα
με τους υπεύθυνους μάρκετινγκ της επιχείρησης εξυπηρετεί τους στόχους είναι τελικά αποτυχημένη
αν η πλειοψηφία των χρηστών αδυνατεί να τη φορτώσει μέσα σε ένα λογικό χρονικό πλαίσιο οπότε
αυτοί αποθαρρύνονται και εγκαταλείπουν περνώντας στην ιστοσελίδα της επόμενης επιχείρησης.
Απαραίτητος λοιπόν για κάθε είδος επιχείρησης και προϊόντος ο ισορροπημένος συνδυασμός
αισθητικής και λειτουργίας στη διαμόρφωση μιας ιστοσελίδας.
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Η FANNY S.A. είναι μια δυναμική εταιρία με έδρα τη
θεοσαλονίκη που ηγείται στο χώρο ιης εισαγωγής,
διακινηοης και πώλησης ενδυμάτων, υποδημάτων
κοι αζεσουαρ γιο τη γυναίκο, τον ανδρα κοι το παιδί.
Στο πλαίσιο της πολιτικής ποιότητας που ακολουθεί,
έχει ήδη ενταχθεί στο Σύστημα Διασφάλισης
Ποιότητας που ορίζεται από το Διεθνές Πρότυπο
ΕΝ ISO 9002/1994.

Η FANNY S.A. δραστηριοποιείται στο χώρο του
ενδύματος με:
► Τμπιιο Λιονικιίς πωληαης -FENA-FENA Stock-ESCADA
»· Tunuo Χονδρικής - FANNY S.A,
► Τμήμα Franchising - BETTY BARCLAY

Δευτέρα · Παρασκευή 9:00 · 20:30
ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 9:00 -18:00
000: Fena Stock | Oil: βιογραφικο | 012: οικονομικά στοιχεία | 013: οι χώροι 1021: Fena | 022: Fena for Men | 023: Fena Fresh 1024 Fena Kids| 025: Escada | 026: Fene
HOT summer 1031: Fena Club 1032: νεα προίοντα 1033: εκθεσεις 1034: δελτία τυπου - εκδηλώσεις 1041: οδηγος πλύσης 1042: συμβουλές 105: προσφορά εργασίας
051: φόρμα επισκέπτη 1052: πού βριοπομαστε 1061: night life | 062: η μόδα στο εξωτερικό | 063: links |

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: ΜΠΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ
Βασ. Όλγας 77-Θεσσαλονίκη-Τηλ. (2310) 819611, e-mail: mbalt@tee.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Μ.Β.Α.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ: ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, Καθηγητής: Γ. I. Σιώμκος
- 75

rψ
301· κ
mm

ζ/
ΟΡΑ

<<<<<

[ εταιρία ]
>011

>012

>013

ru

ΜΕ ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ ΠΡΟΣ ΤΗ FENA καλωντας το 0310-866866

>> >> >

£ Λ

|Ο0ΙΝ ΟΠΟΡΟ

X Ε I Μ 0 Ν Α Σ

2002)

-

IS KENZO KRIZIA AMERICANINO LACCStE KCOKAIIKKS KICKERS OICOSTA KEOS ADIDAS DSG JUNIOR HENRY COTTON'S DKNY JEANS BYBLOS DOCKERS
GERRY WEBER LOUIS FERAUD PARIS BETTY BARCLAY JOSEPH JANARD JOBIS AFTER SIX VERA MONT i
<ERN MARLBORO CLASSICS GUESS LACflS'
JRPHY & NYE LEVIS LUMBERJACK MERREL LACOSTE OKNY FALKE ROMEO GIGLI GUY LAROCHE

ΑΤΟΚΕΣ
ΔΟΣΕΙΣ
000: Fena Stock | 011: βιογραφικο | 012: οικονομικά στοιχεία | 013: οι χώροι | 021: Fena | 022: Fena for Men | 023: Fena Fresh | 024: Fena Kids| 025: Escada | 026: Feng
HOT summer 1031: Fena Club 1032: νεα προϊόντα 1033: εκθεσεις 1034: δελτία τυπου - εκδηλώσεις 1041: οδηγος πλύσης 1042: συμβουλές 105: προσφορά εργασίας
051: φόρμα επισκέπτη | 052: πού βρισκόμαστε | 061: night life 1062: η μόδα στο εξωτερικό 1063: links |

MV '

;ι

m

-mm
mm

K
ra
Ki

► [εταιρία]
>011

■01

>012

■oj

>013

·π:!

■04

■oj

■oj

►
Το κατάστημα λιανικής πώλησης με την ονομασία
Fena (Δημοκρίτου 6. Φοίνικας) είναι ένα πολυκατάστημα
διαμορφωμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα comer (κάθε εταιρία
έχει τον δικό της χώρο με τα χαρακτηριστικό του οίκου της)
και μεγάλη ποικιλία οε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα,
υποδήματα, δερμάτινα είδη, ιοάντες και αξεοουάρ,
►
Η FENA λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη με επιτυχία τα
τελευταία 25 χρόνια. Ακολουθώντας ένα έντονο αναπτυξιακό
πρόγραμμα, τμήμα του οποίου ολοκληρώθηκε πρόσφατα με
την κατασκευή και ολοκλήρωση ενός ιδιόκτητου τετραώροφου
χώρου 4500τμ, η Fena εγινε ενα από τα μεγαλύτερα
πολυκαταστήματα πώλησης επωνύμων ενδυμάτων.
βιογραφικο

011 ►

Η FENA προσφέρει στους πελάτες της κορυφαίο service με υπευθυνες πωλήτριες. όπως
επίσης δίνει τη δυνατότητα στους πελότες της να κάνουν χρήση όλων των πιστωτικών καρτών και την
παροχή πολλών άτοκων δόσεων, έως και 15 μήνες εξόφληση.
►
Για ένα ευχάριστο διάλειμμα από τις αγορές, μπορεί κάποιος να επιοκεφτεί το Fena Cafe,
όπου μπορεί να απολαύσει αφεψήματα και μια επιλογή απο ελαφρα σνακ, καθώς και ελληνικό και διεθνή
τάπα για ενημέρωση πάνω στις τελευταίες τάσεις της μόδας.
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Με δύο ορόφους στη διάθεση
της, η ανδρική μόδα
στο FENA FOR ΜΕΝ, αποκαλύπτει
τις διαφορετικές πλευρές της.
• ROY ROBSON · STRELLSON
• CASA MOOA* CARL GROSS
• OTTO KERN · KENZO
• EINHORN · LEVIS · CUSTO

για πιο κλασικές και επίσημες
γραμμές στο πεδίο
της επώνυμης ανδρικής ένδυσης.
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Η νέα, δυναμική είσοδος
απύ την TRUSSARDI
άλλωστε με πς συλλογές
SPORT και JEANS,
αποδεικνϋει πως ο στόχος
για αισβηπκη ανανέωση
οιο FENA for men.
ταυτίζεται με το
αποτέλεσμα.
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Την ένδυση και υπόδηση στο
FENA FOR ΜΕΝ. υπογράφουν:
CAMPER
LAC0STE
STONE HAVEN
DIESEL
SAX
PUMA

ΜΕΝ

To αξεσουάρ καθορίζουν άποψη:
FALKE DELSEY ROMEO
GIGLI SAMSONITE
TUMI
GUY LAROCHE
strelson

kenzo
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Από τις 25 βεβρουορίου ενα

σημαντικό γεγονός γιο τους
ψιλούς ιης μόδας;
ορανμαιοποήβηχε οιην
θεσοαλονίκη. Το καταστημα
■ τις
;ιορ(ες tou με νεες
ανανεωμένες και απόλυτα
κομψές συλλογές, έτοιμες να
ικανοποιήσουν και τα πιο
απαιτητικό γούστα.
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www.gerryweber.de

www.hucke.com

www.elenamiro.com

wwvi.kenzo.com

www.lacoste com

www.ronaldjoyce.com

www.jobis.de

www.royrobson.com

www.laperla.com

www bush de

www.bianca.de

www.camper.es

www.cartgross.de

www.adidas.com

www.frankushcr.co.u

www.trussardi.com

wviw.morgandetoi.com

vi ww.cinhorn.de

www.primigi.com

www.natnal-sa.com

www.lucia.de

www.brax-tashion.com

www.ikks.com

wwvi.misssixty.com

wviw parah.com

www.murphynye.com

viww.energy.il

www.diesel.com

www.betlybarciay.de

www tailun.de

www.dieselkids.com

www.simonellis.co.uk

www.charles-jourdan.com

www.lapin gr

www.giibret.de

www.marzotto.it
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4 ΑΥΓ

-*

LONDON FASHION WEEK

Β ΑΥΓ 2002

15 ΙΕΠ

—►

20 ΣΕΠ 2002

MILAN FASHION WEEK
2 OKT 2002

Excel LONDON

22 ΣΕΠ

(PURE 40" PREMIER , LEVEL 2)

PARIS FASHION WEEK

11 ΑΥΓ

-*■

13 ΑΥΓ 2002

3 OKT

-►

12 OKT 2002

MAISON & OBJET PARIS

εκθεοεις

PRET A PORTER PARIS

(INTERNATIONAL HOME - STYLE EXHIBITION)

30 ΑΥΓ

6 ΣΕΠ

-*

2 ΣΕΠ 2002

-*-10 ΣΕΠ 2002

033

300: Fena Stock | 011: βιογραφικο 1012: οικονομικά στοιχεία 1013: οι χώροι ] 021: Fena | 022: Fena for Men 1023: Fena Fresh 1024: Fena Kids) 025: Escada | 026: Feng
HOT summer 1031: Fena Club 1032: νεα -προϊόντα 1033: εκθεσεις 1034: δελτία τυττου - εκδηλώσεις 1041: οδηνος πλύσης 1042: συμβουλές 105: προσφορά εργασίας
351: φόρμα επισκέπτη | 052: πού βρισκόμαστε 1061: night life 1062: η μόδα στο εξωτερικό 1063: links |

► [νεα]
> 031

■Oil

1

■02

■ 03

> 032

> 033

>034

■J

■J

000: Fena Stock 1011: βιογραφικο 1012: οικονομικά στοιχεία 1013: οι χώροι 1021: Fena 1022: Fena for Men 1023: Fena Fresh 1024: Fena Kids| 025: Escada 1026: Fens
HOT summer | 031: Fena Club 1032: νεα προϊόντα 1033: εκθεσεις 1034: δελτία τυπου - εκδηλώσεις 1041: οδηγος πλύσης 1042: συμβουλές 105: προσφορά εργασίας
051: φόρμα επισκέπτη 1052: πού βρισκόμαστε | 061: night life 1062: η μόδα στο εξωτερικό 1063: links |

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: ΜΠΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ
Βασ. Όλγας 77 - Θεσσαλονίκη -Τηλ. (2310) 819611, e-mail: mbalt@tee.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μ Α ΚΕΔΟ ΝIΑ Σ - MBA.

[νεα]

□a ■ r
1r■

> 031

A

A

jm ■

1

BO?

B03

> 032

> 033

■J

>034

.J

■ dJ

©
6

/' η

>j- Δ
'

»Vi

■Fenadub

ίΜ

Η Fena Club Card οας φέρνει ακόμα πιο κονία mn Fena
Μαζί της. ενημερώνεστε πρώτοι γιο τις νέες τάσεις κοι επώνυμες
συλλογές, κερδίζετε πλούσιο δώρα, απολαμβάνετε μοναδικά προνόμια
μέλους και έχετε επιπλέον εκπτώσεις που φτάνουν το 15%!

031

>
Ιαχύουν wo σγαρες με /πσωτικές κάρτες

•

10 άτοκες για οποιοδηποτε nooo αγορών

Σε περιόδους εκπτώσεων ισχύει:
> Για αγορές από 150 έως 299 ευρώ.....5 άτοκες δόσεις
> Για αγορές από 300 ευρώ και πάνω... 10 άτοκες δόσεις

Σε ειδικός περιόδους ισχύουν 15 άτοκες δόσεις για οποιοδήποτε ποσό αγορών

•
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• Το ξηρό στέγνωμα και το απευθείας
Φως τείνουν να σκληραίνουν τα υφάσματα.
• Ποτέ μην πειραματίζεστε με τους πολύ
δύσκολους λεκεδες. Να πηγαίνετε το
ρούχο στο καθαριστήριο.
• Πάντα να κάνετε στεγνά καθάρισμα
στα φοδραρισμένα ρούχα.
• Χρησιμοποιείστε φυσικό απορρυπαντικό
για τα ευαίσθητα υφάσματα.
• Διαλύστε σωστά το απορρυπαντικό
και απλώστε το ομοιόμορφα για να
αποφύγετε τους λεκεδες.

συμβουλές

042

ΜΑΛΛΙ Ι ΒΑΜΒΑΚΙ I ΛΙΝΟ | ΜΕΤΑΞΙ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Φ

ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ | ΠΛΥΣΙΜΟ
ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΤΕΓΝΠΜΑ
ΛΕΥΚΑΝΣΗ

ΣΙΔΕΡΩΜΑ

ΕΩΣ

15

ΑΤΟΚΕΣ
ΔΟΣΕΙΣ
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HOT summer 1031: Fena Club | 032: νεα προϊόντα 1033: εκθεσεις | 034: δελτία τυπου - εκδηλώσεις 1041: οδηγος πλύσης | 042: συμβουλές | 05: προσφορά εργασίας
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Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: ΜΠΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ
Βασ. Όλγας 77-Θεσσαλονίκη-Τηλ. (2310) 819611, e-mail: mbalt@tee.gr
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fpn/ Δημοκρίτου 6. Φοίνικας
551 34 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 0310-471093
e-mail: tanny@lena.gr

■oe!

ΟΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Δευτέρο-Παρασκευή: 9.00 - 20:30

ΝΕΟ ΟΡΑΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
>>>>>> 9:00-18:00

«

Εγνατπος 52. θεοαολονίκη

-

ΤΟ*. 0310-253930
SCAD/

Μητρ. Ιωοήφ 5.
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 0310 264999. 473130

4

“

Μητρ. Ιωσήφ 3
| 546 22 Θεσσαλονίκη
— Τηλ. 0310-202770.202775
ηου βρισκόμαστε

052

# *

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

-

ι

-

ΕΩΣ

1 4

'
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ΜΕ ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ ΠΡΟΣ ΤΗ FENA
καλώντας το 0310-866866

ΑΤΟΚΕΣ
ΔΟΣΕΙΣ

TOO: Fena Stock | Ο11: βιογραφικο | 012: οικονομικά στοιχεία | 013: οι χώροι | 021: Fena 1022: Fena for Men 1023: Fena Fresh 1024: Fena Kids} 025: Escada 1026: Fen?
TOT summer 1031: Fena Club | 032: νεα προϊόντα 1033: εκθεσεις | 034: δελτία τυπου - εκδηλώσεις | 041: οδηγος πλύσης | 042: συμβουλές 105: προσφορά εργασίας
351: φόρμα επισκέπτη 1052: πού βρισκόμαστε | 061 night life 1062 η μόδα στο εξωτερικό | 063: links |
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[ Λαμπερά εγκαίνια της boutique ESCADA ]

ι Εκδήλωση του "Στοργή"
Στις 14 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια

• Εγκαίνια "ESCADA"

της boulique ESCADA στη Μητροπολίτου Ιωσήφ 5.

> Τριήμερο εκπλήξεων

ιταυ ετιαναλειιουργει υπο τη δτευθυνοτ) της κος

ι Βραδιά ονθρωπιος

Φάννυ Κότσου, ιδιοκτητριος των καταστημάτων

> Anatolia Garden Party

Fena κοι Betty Barclay.

' Δελτία Τυπου για τη FENA

Την κορδέλα των εγκαινίων έκαψε ο Δήμαρχος

1 Δελτία Tunou FENA Club Card
ι ESCADA Boulique

δελτία τυπου

Θεσσαλονίκης κ Βασίλης Παπαγεωργοπουλας

ενώ οτην εκδήλωση παρευρεθηκαν πολλοί
εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και πολιτικού
κοομαυ.

034
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Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: ΜΠΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ
Βασ. Όλγας 77 - Θεσσαλονίκη-Τηλ. (2310) 819611, e-mail: mbalt@tee.gr
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Δεύτερο κατοστημο Fena
στο κέντρο της πόλης..

Από to μέσα Σεπτεμβρίου το
γνωστό νεοκλασικό κτήριο με
το TicnojTOi έμβλημα, στρ:
καππεθέν Tnc Θεσσαλονίκης
fir. φ.Χοξενει σε 5 οραοοιις ίο
ξεχωριστή κπωνεμο στιιλ ττ.ς

Fens

Το κέντρο της πόλης αλλάζει!

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: ΜΠΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ
Βασ. Όλγας 77 - Θεσσαλονίκη - Τηλ. (2310) 819611, e-mail: mbalt@tee.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μ Α ΚΕΔΟ ΝIΑ Σ - Μ.Β.Α.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ: ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, Καθηγητής: Γ. I. Σιώμκος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

£ra<2 (tfafr/eCjAM
Γίνετε και εσείς τώρα
κάτοχος της κάρτας Club
F, και αποκτήστε τα
μοναδικά της προνόμια,
εντελώς δωρεάν.

#άτ/(ό4 Vfte&rr&tr...
Σας καλωσορίζουμε σ' έναν
ολοκαίνουργιο κόσμο προϊόντων, στο
Fokas On Line Store! Εδω θα μπορέσετε
να βρείτε μια μεγάλη γκάμα επώνυμων
προϊόντων για τον άνδρα, την γυναίκα,
το παιδί και το σπίτι. Θα κάνετε τις
αγορές σας πιο εύκολα, γρήγορα και με
ασφάλεια απο ποτέ. Κι όλα αυτά με την
εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος, των
καταστημάτων ΦΩΚΑΣ, που εδώ και 60
Χρόνια, φροντίζουν για εσάς με τον
καλύτερο τρόπο.

Εγγραφή

Ενημερωθείτε για τις
τελευταίες εξελίξεις απο
τον χώρο της μόδας, των
καλλυντικών και της
φροντίδας του σώματος,
αλλά και για τις εκπλήξεις
που σας επιφυλλάσουν
τ'άστρα, μέσα απο τις
σελίδες μας.

Μόδα ···»··>
Υγεία -»··»
Ομορφιά
Ωροσκόπιο ■■■» ·*

Ασφάλεια Συναλλαγών
Τρόποι Αποστολής
Όροι & Υποσχέσεις

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΜΟΔΑΣ!!!
Την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου στις 19.30 στο
πολυκατάστημα της Τσιμισκή 48-50 σας
προσκαλούμε σε μία βραδυά αγάπης και
μόδας.
Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα.

•
•
•

Πληροφορίες Μέλους
Παραγγελίες Μέλους
Προσωπικά Δεδομένα

•
•
•

Εξυπηρέτηση Πελατών
Διαδικασία Αγορών
Επικοινωνία μαζί μας

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: ΜΠΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ
Βασ. Όλγας 77 - Θεσσαλονίκη - Τηλ. (2310) 819611, e-mail: mbalt@tee.gr

ΦΩΚΑΣ
ESPRIT
MINI RAXEVSKY
TRIUMPH
DAS
IMPACT
MINERVA
LEVI'S
ΚΕΝΤΙΑ
MAUI & SONS
FEELING JEWELS
OXETTE

Η Εταιρία

Βοήθεια

Μέλη

On Line Αγορές
•
•
•

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

·
·
·

Ιστορία
Νέα
Καταστήματα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μ Α ΚΕΔΟ ΝIΑ Σ - Μ.Β.Α.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ: ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, Καθηγητής: Γ. I. Σιώμκος
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Το καλάθι αγορών σας δεν περιέχει κανένα προϊόν!
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Προϊόντα 1 εως 3 απο 3

Εταιρία: ΦΩΚΑΣ

Λ
Αναζητήστε προϊόντα,
δίνοντας μια λέξη-κλειδί.

ΰ

Σύνθετη Αναζήτηση

1 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΦΩΚΑΣ
ESPRIT
MINI RAXEVSKY
TRIUMPH
DAS
IMPACT
MINERVA
LEVI'S
ΚΕΝΤΙΑ
MAUI & SONS
FEELING JEWELS
OXETTE

'

Ασφάλεια Συναλλαγών
Τρόποι Αποστολής
Όροι & Υποσχέσεις

Παντελόνι MOSCHINO
Ανδρικά Είδη
Casual
101,42 €
(34.560 Δρχ.)

Πουκάμισο FCUK
Ανδρικά Είδη
Casual
45,34 €
(15.450 Δρχ.)

On Line Αγορές
•
•
•

Μπλούζα DIESEL
Ανδρικά Είδη
Casual
34,92 C
(11.900 Δρχ.)

Μέλη

•
•
•

Πληροφορίες Μέλους
Παραγγελίες Μέλους
Προσωπικά Δεδομένα

Βοήθεια

•
•
•

Η Εταιρία

Εξυπηρέτηση Πελατών
Διαδικασία Αγορών
Επικοινωνία μαζί μας

•

Ιστορία
Νέα
Καταστήματα

•

•

Η ΕΤΑΙΡΙΑ | ΜΕΛΗ | ΒΟΗΘΕΙΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Προϊόντα ανά Κατηγορία:

F0MS
Μ-4Μ»·

Τετάρτη 29 Ιανουάριου 2003, 06:53:10 μ.μ.
Το καλάθι αγορών σας δεν περιέχει κανένα προϊόν!
Προϊόντα 1 εως 1 απο 1

Εταιρία: MAUI & SONS

Μαγιό βερμούδα MAUI & SONS
Ανδρικά Είδη
Εσώρουχα - Μαγιό
38,74 €
(13.199 Δρχ.)

Σύνθετη Αναζήτηση

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΦΩΚΑΣ
ESPRIT
MINI RAXEVSKY
TRIUMPH
DAS
IMPACT
MINERVA
LEVI'S
ΚΕΝΤΙΑ
MAUI & SONS
FEELING JEWELS
OXETTE

On Line Αγορές
•
•
•

Ασφάλεια Συναλλαγών
Τρόποι Αποστολής
Όροι & Υποσχέσεις

Μέλη
•
•
•

Πληροφορίες Μέλους
Παραγγελίες Μέλους
Προσωπικά Δεδομένα

Βοήθεια
•
•
•

Εξυπηρέτηση Πελατών
Διαδικασία Αγορών
Επικοινωνία μαζί μας

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: ΜΠΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ
Βασ. Όλγας 77 - Θεσσαλονίκη -Τηλ. (2310) 819611, e-mail: mbalt@tee.gr

Η Εταιρία
•
•
•

Ιστορία
Νέα
Καταστήματα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -Μ.Β.Α.
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Προϊόντα ανά Κατηγορία:

FOMS

Τετάρτη 29 Ιανουάριου 2003, 06:54:14 μ.μ.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αναζητήστε προϊόντα,
δίνοντας μια λέξη-κλειδί.

Εταιρία | Νέα | Καταστήματα

Σύνθετη Αναζήτηση

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

•

ΦΩΚΑΣ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ESPRIT
MINI RAXEVSKY
TRIUMPH
DAS
IMPACT
MINERVA
LEVI'S
ΚΕΝΤΙΑ
MAUI & SONS
FEELING JEWELS
OXETTE

^

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: ΜΠΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ
Βασ. Όλγας 77 - Θεσσαλονίκη - Τηλ. (2310) 819611, e-mail: mbalt@tee.gr
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεύθυνση

Τηλέφωνο

Οράριο Λειτουργίας

Τσιμισκή 48-50

(031-0)
241 954

Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο
9.0016.00
Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή
9.0021.00

F

Ερμου 14 & Βενιζέλου

(031-0)
279 876

Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο
8.3015.30
Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή
8.3014.30 και 17.00-21.00

F SPORT

Τσιμισκή 64

Κατάστημα

F

(031-0)
268 381

Δευτέρα-Τετά ρτη-Σάββατο
9.0016.00
Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή
9.0014.30 και 17.00-21.00
Δ ευτέρα-Τετά ρτη-Σάββατο
9.0015.15
Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή
9.0014.15 και 17,15-21.00

GENERAL STORE

Μητροπάλεως119

(031-0)
240 554

GERRY WEBER

Ay· Σοφίας 16 &
Τσιμισκή

(031-0)
257 142

Δευτέρα-Τετά ρτη-Σάββατο
9.0015.15
Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή
9.0014.15 και 17.15-21.00

ESPRIT STORE

Αγ. Σοφίας 18-20

(031-0)
279 996

Δευτέρα-Τετά ρτη-Σάββατο
9.00- 15.15
Τρίτη-Παρασκευή
9.0014.15 και 17.15-21.00

Τσιμισκή 78

(031-0)
288 428

Δευτέρα-Τετά ρτη-Σάββατο
9.00-15.15
Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή
9:00-14:15 και 17:15-21:00

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

Οράριο Λειτουργίας

Μαιζώυος 83

(061-0)
625 015

Δευτέρα-Τετά ρτη-Σάββατο
9.0014.30
Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή
9.0013.30 και 17.30-21.00

ESPRIT

ΠΑΤΡΑ
Κατάστημα

ESPRIT

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: Μ ΠΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ
Βασ. Όλγας 77 - Θεσσαλονίκη - Τηλ. (2310) 819611, e-mail: mbalt@tee.gr
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Επικοινωνήστε μαζί μας
Γίνετε και εσείς τώρα
κάτοχος της κάρτας Club
F, και αποκτήστε τα
μοναδικό της προνόμια,
εντελώς δωρεάν.
Εγγραφή

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τις σελίδες του ηλεκτρονικού μας
πολυκαταστήματος. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, σχόλιο ή παράπονο, μη
διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας ακούσουμε και
ευελπιστούμε με τη βοήθειά σας να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι.
Thank you for visiting our e-store. If you have any questions, comments or
complaints, do not hesitate to communicate with us. Communicating with you
will be our pleasure and will give us the chance to improve and enhance our
efforts.
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΝ

Ενημερωθείτε για τις
τελευταίες εξελίξεις απο
τον χώρο της μόδας, των
καλλυντικών και της
φροντίδας του σώματος,
αλλά και για τις εκπλήξεις
που σας επιφυλλάσουν
τ' άστρα, μέσα απο τις
σελίδες μας.

Ονοματεπώνυμο
Fullname

Γ
—

E-mail

□
Μήνυμα
Message

Μόδα ··■*··>
Υγεία "»·>
Ομορφιά
>*>
Ωροσκόπιο
■*··>

_d

ΦΩΚΑΣ
ESPRIT
MINI RAXEVSKY
TRIUMPH
DAS
IMPACT
MINERVA
LEVI'S
ΚΕΝΤΙΑ
MAUI & SONS
FEELING JEWELS
OXETTE

Αποστολή / Submit

On Line Αγορές
Ασφάλεια Συναλλαγών
Τρόποι Αποστολής
Όροι & Υποσχέσεις

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Η Εταιρία

Βοήθεια

Μέλη
Πληροφορίες Μέλους
Παραγγελίες Μέλους
Προσωπικά Δεδομένα

•
•
•

Εξυπηρέτηση Πελατών
Διαδικασία Αγορών
Επικοινωνία μαζί μας

•
•
•

Ιστορία
Νέα
Καταστήματα

Η ΕΤΑΙΡΙΑ | ΜΕΛΗ | ΒΟΗΘΕΙΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Το καλάθι αγορών σας δεν περιέχει κανένα προΤόν!

Περιοχή Εγγεγραμμένων Μελών
Γίνετε και εσείς τώρα
κάτοχος της κάρτας Club
F, και αποκτήστε τα
μοναδικά της προνόμια,
εντελώς δωρεάν.

Απο την περιοχή των Μελών όπου βρίσκεστε τώρα, έχετε την δυνατότητα να
δείτε όλα τα προσωπικά σας στοιχεία που μας έχετε δώσει όταν εγγραφήκατε,
καθώς επίσης και να παρακολουθήσετε το status των παραγγελιών που έχετε
κάνει απο το Fokas On Line. Στα πεδία που ακολουθούν συμπληρώστε το
username (e-mail διεύθυνση) και το password, για να εισέλθετε.

Εγγραφή
Είσοδος Μέλους
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΝ
Username:
Ενημερωθείτε για τις
τελευταίες εξελίξεις απο
τον χώρο της μόδας, των
καλλυντικών και της
φροντίδας του σώματος,
αλλά και για τις εκπλήξεις
που σας επιφυλλάσουν
τ' άστρα, μέσα απο τις
σελίδες μας.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Password:

____

Μόδα
» *
Υγεία ··>·>
Ομορφιά
Ωροσκόπιο

On Line Αγορές
•
•
•

Ασφάλεια Συναλλαγών
Τρόποι Αποστολής
Όροι & Υποσχέσεις

Μέλη
•
•
•

Πληροφορίες Μέλους
Παραγγελίες Μέλους
Προσωπικά Δεδομένα

Βοήθεια
•
•
•

Εξυπηρέτηση Πελατών
Διαδικασία Αγορών
Επικοινωνία μαζί μας

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: ΜΠΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ
Βασ. Όλγας 77 - Θεσσαλονίκη - Τηλ. (2310) 819611, e-mail: mbalt@tee.gr

ΦΩΚΑΣ
ESPRIT
MINI RAXEVSKY
TRIUMPH
DAS
IMPACT
MINERVA
LEVI'S
ΚΕΝΤΙΑ
MAUI & SONS
FEELING JEWELS
OXETTE

Η Εταιρία
•
•
•

Ιστορία
Νέα
Καταστήματα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -Μ.Β.Α.
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αναζητήστε προϊόντα,
δίνοντας μια λέξη-κλειδί.

Εταιρία | Νέα | Καταστήματα
Ιστορία | Κοινωνικό Έργο | Οικονομικά Στοιχεία

Η αυγή του 21ου αιώνα είναι η «ΡΧΠ μιας νέας εποχής για τον όμιλο FOKAS.
1936

Σύνθετη Αναζήτηση

ΕΠΙΛΟΓΕ! ΠΡΟΪΟΝΤΟΝ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΦΩΚΑΣ
ESPRIT
MINI RAXEVSKY
TRIUMPH
DAS
IMPACT
MINERVA
LEVI'S
ΚΕΝΤΙΑ
MAUI & SONS
FEELING JEWELS
OXETTE

Είναι η ιδρυτική χρονολογία για τον Όμιλο, καθώς
συστήνεται η εταιρία Βεργόπουλος που αποτέλεσε τη βάση
για την εταιρία Φωκά, ενώ παράλληλα λειτουργεί το
πολυκατάστημα στην οδό Ερμου και Βενιζέλου της
Θεσσαλονίκης.

1958
Τα τρία αδέλφια Απόστολος, Λέανδρος και Οδυσσέυς Φωκάς
αναλαμβάνουν τη διοίκηση της εταιρίας και τη
μετονομάζουν σε Φωκάς.

1961
Αρχίζει το έργο της βιομηχανικής μονάδας του Ομίλου, η
οποία εφοδιάζει το κατάστημα και ταυτόχρονα
πραγματοποιεί εξαγωγές.

Στη Δεκαετία του 1970
Το κατάστημα της οδού Ερμου στη Θεσσαλονίκη,
επεκτείνεται (1970-71) δημιουργώντας τη γνωστή πια
"γωνία του Φωκά" στη συμπρωτεύουσα. Στις 6 Οκτωβρίου
του 1974, χάνει την ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα,
οΟδυσσεύς Φωκάς, ένας από τους ιδρυτές της εταιρίας, και
η εταιρία μετονομάζεται στη μνήμη του από Φωκάς σε
Οδυσσεύς Φωκάς. Το 1978 εγκαινιάζεται το μεγαλύτερο
πολυκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, ένα απο τα τρία
μεγαλύτερα στη χώρα μας, στην οδό Τσιμισκή, με συνολική
έκταση 7.500 τ.μ.
Στη Δεκαετία του 1980
0 Όμιλος μπαίνει πλέον δυναμικά στη χονδρική πώληση
αναλαμβάνοντας την αντιπροσώπευση γνωστών οίκων
μόδας του εξωτερικού. Στα πολυκαταστήματα της εταιρίας
αρχίζουν να δημιουργούνται τα πρώτα shops in shop στην
Ελλάδα.

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: ΜΠΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ
Βασ. Όλγας 77 - Θεσσαλονίκη - Τηλ. (2310) 819611, e-mail: mbalt@tee.gr

-

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μ Α ΚΕΔΟ ΝIΑ Σ - MBA.
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Στη Δεκαετία του 1990
Η ανάπτυξη του Ομίλου είναι ραγδαία. Το 1994 ανοίγουν
τα Original Levi's Stores στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη
και το General Store στη Θεσσαλονίκη με νεανικά ρούχα.
Το 1996 εγκαινιάζεται το νεανικό «Active» στη
Θεσσαλονίκη, ενώ στην Αθήνα ανοίγει το κατάστημα
«Gruppo Τ» και εξαγοράζεται η εταιρία Μπαλάσκας Α.Ε.
Παράλληλα, με τη δημιουργία του τμήματος Marketing
αρχίζει η οργάνωση events στα καταστήματα και
δημιουργοϋνται το Club Fokas και η κάρτα VIP Bonus για
τους πελάτες των καταστημάτων. Οι συνεργασίες και
αποκλειστικότητες με οίκους μόδας του εξωτερικού
αυξάνουν. Συνολικά τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν
250 περίπου shops in shop στα καταστήματα τηςΤσιμισκή
και Ερμου στη Θεσσαλονίκη. Το 1998 ανοίγουν οι
boutiques GERRY WEBER και CACHAREL. Την ίδια χρονιά
ιδρύεται η εταιρία ΝΕΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. με 12
συνολικά καταστήματα ανά την Ελλάδα, δημιουργώντας το
σημερινό υπό ανάπτυξη δίκτυο καταστημάτων ESPRIT σε
πόλεις όπως η Λάρισα, η Λαμία, η Πάτρα, ο Πειραιάς και η
Αθήνα. Τον Νοέμβριο του 1999, μετά από 63 χρόνια
παρουσίας στη Θεσσαλονίκη, η εταιρία Οδυσσεύς Φωκάς
A. Ε. κάνει μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο παραδοσιακά
εμπορικό κέντρο της Αθήνας. Αναμορφώνει εσωτερικά και
εξωτερικά και ανακαινίζει το νεοκλασσικό κτίριο που
βρίσκεται στη γωνία των οδών Ερμού και Βουλής. Πρόκειται
για ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο μικτής συνολικής
έκτασης 3,600 τ. μ. Το πολυκατάστημα διαθέτει 2,400 τμ
προς διάθεση στο καταναλωτικό κοινό και λειτουργεί με το
σχήμα του shop in a shop. Τον Οκτώβριο του 2000 ο
Όμιλος FOKAS επεκτάθηκε και στον αθλητικό χώρο με το
άνοιγμα του FSPORT του πρώτου αθλητικού
πολυκαταστήματος στην Ελλάδα έκτασης 2,000 τμ στην οδό
Τσιμισκή 64 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο μοντέρνος
χώρος 9 επιπέδων προσφέρει στους φίλους των σπορ
ολοκληρωμένες σειρές ρούχων, παπουτσιών και εξοπλισμού
από τις μεγαλύτερες εταιρίες του κόσμου.

On Line Αγορές
Ασφάλεια Συναλλαγών
Τρόποι Αποστολής
Όροι & Υποσχέσεις

Πληροφορίες Μέλους
Παραγγελίες Μέλους
Προσωπικά Δεδομένα

Η Εταιρία

Βοήθεια

Μέλη
•
•
•

•
•
•

Εξυπηρέτηση Πελατών
Διαδικασία Αγορών
Επικοινωνία μαζί μας

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: ΜΠΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ
Βασ. Όλγας 77 - Θεσσαλονίκη - Τηλ. (2310) 819611, e-mail: mbalt@tee.gr

•
•
•

Ιστορία
Νέα
Καταστήματα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μ Α ΚΕΔΟ ΝIΑ Σ - MBA.
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Εταιρία | Νέα | Καταστήματα

Αναζητήστε προϊόντα,
δίνοντας μια λέξη-κλειδί.

Τα Νέα του Ομίλου

Σύνθετη Αναζήτηση

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

•

Θεσσαλονίκη Μόδας και Αγάπης στα F-FOKAS.

•

Η Κατερίνα Βάγια στο GENERAL STORE.

•

Επίσημα εγκαίνια Helena Rubinstein στα F-FOKAS.

•

Μεγάλη επιτυχία είχε το παιδικό πάρτι της PLAYMOBIL στο πολυκατάστημα F-

•

Τα πολυκαταστήματα F για δεύτερη συνεχή χρονιά πραγματοποίησαν το "Φεστιβάλ

FOKAS της Τσιμισκή 48-50.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΦΩΚΑΣ
ESPRIT
MINI RAXEVSKY
TRIUMPH
DAS
IMPACT
MINERVA
LEVI'S
ΚΕΝΤΙΑ
MAUI & SONS
FEELING JEWELS
OXETTE

Εσώρουχου".
•

Ο χορός της εταιρίας Ο. ΦΩΚΑΣ Α.Ε στην Θεσσαλονίκη.

•

Επίσκεψη της ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΑΝΟΥ στο αθλητικό πολυκατάστημα F SPORT,

•

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ FOKA.

•

Επίσκεψη της Playmate 2001 στο πολυκατάστημα F-Fokas.

•

Το πολυκατάστημα Fokas σε συνεργασία με τον οίκο Christian Dior γιόρτασαν τα

•

Την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου

εγκαίνια του ανακαινισμένου χώρου ομορφιάς στην Τσιμισκή 48,

καταστήματος της αλυσίδας Esprit, στη Θεσσαλονίκη.
•

Τα δύο χρόνια παρουσίας στην Αθήνα γιόρτασαν τα πολυκαταστήματα F-FOKAS.

•

Ο Οργανισμός GrowthPlus εντάσσει τον Όμιλο ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε. στην λίστα
με τις δυναμικότερες εταιρείες της Ευρώπης.

•

Εκδήλωση VENUS VICTORIA - AMBER SMITH.

•

Cocktail πάρτυ του οίκου STRENESSE.

•

Τιμητική Πλακέτα απο τον Δήμαρχο Αθηναίων στο "FOKAS".

•

ESPRIT: Η φίρμα που αγαπήθηκε από όλο τον κόσμο τώρα κοντά σας σε 14 σημεία

•

και στην Ελλάδα
ESPRIT: Η φίρμα που αγαπήθηκε από όλο τον κόσμο τώρα κοντά σας σε 14 σημεία
και στην Ελλάδα

•

F SPORT: Η ΔΙΑΦΟΡΑ στα sports

•

Σε ανοδική πορεία ο Όμιλος FOKAS στην Αθήνα

•

Σάββατο 25/11/00: ... ευτυχισμένα γενέθλια πολυκατάστημα F

•

ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: ένα δώρο από τα F για τους αγαπημένους τους πελάτες...

•

Δίκτυο FOKAS: σας περιμένει με τις καλύτερες τιμές και τις περισσότερες δόσεις της
αγοράς.

On Line Αγορές
•
•
•

Ασφάλεια Συναλλαγών
Τρόποι Αποστολής
Όροι & Υποσχέσεις

Μέλη
•
•
•

Πληροφορίες Μέλους
Παραγγελίες Μέλους
Προσωπικά Δεδομένα

Η Εταιρία

Βοήθεια
•
Φ
•

Εξυπηρέτηση Πελατών
Διαδικασία Αγορών
Επικοινωνία μαζί μας

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: ΜΠΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ
Βασ. Όλγας 77-Θεσσαλονίκη-Τηλ. (2310) 819611, e-mail: mbalt@tee.gr

•
Φ
•

Ιστορία
Νέα
Καταστήματα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -M B.A.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ: ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, Καθηγητής: Γ. I. Σιώμκος
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I Υπηρεσίες Μελών

* nCWOXH ΜΕΛΩΝ

HARDWARE SOFTWARE

'--------1___

MULTIMEDIA ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ |ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ^ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ

* ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ *
ΒΟΗΘΕΙΑ «
SITE MAP *
ΤΕΧΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ *
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ *
γ-

Η Εταιρεία μας -J

INTERNET ^ ΣΧΕΔΙΟ

ΝΕΑ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

* ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Πληροφορίες -η

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ HOME THEATER ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ !

SVGA TRIPLEX Ti4800SE
Η νέα TRIPLEX Ti4800SE, με chipset NVIDIA GeForce
4 Ti 4400 SE, 128 MB DDR μνήμη και δίαυλο AGP 8x
είναι γεγονός, για ακόμα πιο ρεαλιστική απόδοση
τρισδιάστατων γραφικών και ταχύτητα στις εφαρμογές σας.
Παρέχει επίσης την δυνατότητα σύνδεσης DVI για περισσότερη
ευκρίνεια και περιλαμβάνει ακόμη Video-In και Video-Out και TVOut για σύνδεση με την τηλεόραση σας.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ j

I

όριο!
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Φτιάξτε μόνοι
το PC σας

j ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
I ΕΝΤΥΠΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟ»
* ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
| INVESTOR RELATIONS
* ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
« ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Μ/Β Κ7 ASUS Α7ΙΜ8Χ
Το νέο motherboard από την ASUS για επεξεργαστές
AMD με chipset NVIDIA nForce2 παρέχει σταθερότητα
και επιδόσεις και αποτελεί αξιόπιστη λύση για το
σύστημά σας. Ενσωματώνει κάρτα ήχου , Raid Controller και
κάρτα δικτύου για να συνδεθείτε άμμεσα σε τοπικό δίκτυο.

* ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

MINOLTA Χΐ + MINI ΤΡΙΠΟΔΟ + ΘΗΚΗ
Μια μοναδική πρόταση που συνδυάζει εκπληκτικό design
„ ασημένιου compact σχήματος και μεγέθους και
εκπληκτικές επιδόσεις αποτελεί η φωτογραφική μηχανή
ν '· MINOLTA Xi . Αποκτήστε την σε προνομιακή τιμή μαζί με
ένα μίνι τρίποδο και μια μεταλλική θήκη για να την παίρνετε μαζί
σας οπουδήποτε.

m

ΒΑΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΖΩΗ
Μπέιτε και εσείς σε έναν κόσμο γνώσης με την
εγκυκλοπαίδεια ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΖΩΗ. Με τεράστια
ποσότητα πολυμέσων και αναζητήσεις λημμάτων με
πολλούς εύκολους διαφορετικούς τρόπους. Επίσης δύνεται η
δυνατότητα για συνεχής ανανέωση μέσω του Internet για να
έχετε την εγκυκλοπαίδεια πάντα ενημερωμένη.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ OUICKTIONARY 11
Ένα μοναδικό και πολύτιμο εργαλείο που σας
επιτρέπει να μεταφράσετε λέξη προς λέξη ολόκληρα
κείμενα και να τα ακούτε ταυτόχρονα την προφορά
κάθε λέξης, Συνδυάζει τις δυνατότητες ενός
μεταφραστή και ενός scanner και το μέγεθος του σας επιτρέπει
να το παίρνετε μαζί σας όπου και αν πάτε. Υποστηρίζει Αγγλικά
ενώ με το MEMORY EXTENSION KIT 4ΜΒ μπορείτε να προσθέσετε
περισσότερες γλώσσες και εφαρμογές.
ΣΥΝΩΜΟΣΙΕΣ
Ένα νέο ελληνικό pc adventure game με ήρωα τον
επιστημονικό ερευνητή Νικ Δέλλιο ο οποίος καταλήγει
να γίνει ντετέκτιβ στην επίλυση υποθέσεων
βιομηχανικής κατασκοπείας. Πρόκειται να εξιχνιάσει μια
σκοτεινή υπόθεση αλλεπάλληλων συνωμοσιών.

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: ΜΠΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ
Βασ. Όλγας 77 - Θεσσαλονίκη - Τηλ. (2310) 819611, e-mail: mbalt@tee.gr

ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ

ΠΡΙΝ
ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ

^cosmore

ME12ΜΗΝΗΣΥΝΔΕΣΗ
ISDN ΙΝΤΕΡΝΕΤ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΣΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΤΙΜΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Μ.Β.Α.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ: ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, Καθηγητής: Γ. I. Σιώμκος
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Η πιο οΛοκΛηρωμένη
σπίτι ή το γραφείο σας
μοναδικό σύστημα που
πληρότητα του και τον

οικονομική πρόταση για το
από το ΠΛΑΙΣΙΟ. Ένα
θα ικανοποιήσει με την
πιο απαιτητικό χρήστη.

Για την προστασία των συναλλαγών σας μέσω δικτύου χρησιμοποιούμε ^riSigu
Για την πραγματοποίηση on-line αγορών απαιτείται η χρήση Internet Explorer ή Netscape εκδόσεων 4.0 ή
νεότερων

HARDWARE

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

SOFTWARE

MULTIMEDIA

ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΜΗΧ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΔΩΡΑ

HOME THEATER

INTERNET

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

.·. ·. ;V---Λ .'λ ·': ‘: ■/'/:

■*··. ,■■■■. ';··/ “ -■

HARDWARE

► CPU
► C.P.U. COOLERS
► FLOPPY DISK DRIVES
ί MOTHERBOARDS
► NOTEBOOKS
► SCSI - IDE CONTROLLERS
► TURBO-X/Έτοιμες Συνθέσεις
► ΔΙΚΤΥΑ
► ΘΗΚΕΣ Η/Υ
► ΚΑΡΤΕΣ ΓΡΑΦΙΚΟΝ
► ΜΝΗΜΕΣ
► ΟΘΟΝΕΣ
ί ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ
► ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ PC

7i/?30-X«P-V όρια /
ΦΤΙΑΞΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗ

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: ΜΠΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ
Βασ. Όλγας 77- Θεσσαλονίκη -Τηλ. (2310) 819611, e-mail: mbalt@tee.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μ Α ΚΕΔΟ ΝIΑ Σ - MBA.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ: ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, Καθηγητής: Γ. I. Σιώμκος
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HARDWARE

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

MULTIMEDIA

ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΜΗΧ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΔΩΡΑ

HOME THEATER

INTERNET

r Υπηρεσίες Μελών

_________ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

HARDWARE : C.P.U

29 Ιανουάριου 2003

- περιοχή μελών

__________SOFTWARE__________________ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

AMD ATHLON ΧΡ
2400 +

P200Q MHz CELERON
BOX /S478

P4 2,80 GHz BOX
533/512K S478

€ 209.00 (71217 ΔΡΧ.)

€97.00 (33053 ΔΡΧ.)

€ 455.00 (155041 ΔΡΧ.)

- ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
* ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

- Πληροφορίες -η
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ *
ΒΟΗΘΕΙΑ SITE MAP ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ *
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 4

ρ Η Εταιρεία μας
f ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
j ΕΝΤΥΠΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
* ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
* ΕΝΗΜΕΡ. ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

* : Τα προϊόντα αυτά υπάρχουν σε περιορισμένο αριθμό και μπορούν να αγοραστούν
ΜΟΝΟ από τα καταστήματα

* ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
< ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝ

ΤΙΜΗ

« ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
419265

AM D AT Η LO Ν ΧΡ 1700+ Ο Ηζ 2ΘΘ Μ ΗΖ

CEE3

€05.00
22149 ΔΡΧ.

420097

AM D AT Η LO Ν ΧΡ 1800+ Ο Ηζ 2ΘΘ Μ ΗΖ

EjfclsU

€78.00
2Θ579 ΔΡΧ.

431990

AMD ATHLON ΧΡ 2000+ GHz 26ΘΜΗΖ

yj ■·];/.*

€92.00
31349 ΔΡΧ.

4Θ1423

AMD ATHLON ΧΡ 2100+ GHz 2ΘΘΜΗΖ

€ 108.00
3Θ801 ΔΡΧ.

403353

AM D AT Η LO Ν XP 2200+ G Hz 2ΘΘ M HZ

€ 159.00
54179 ΔΡΧ.

485853

AM D AT H LO Ν XP 2400+ G Hz 20Θ M HZ

€209.00
71217 ΔΡΧ.

498410

AMD ATHLON XP 2Θ00+ GHz 288MHZ 2.13

4ΘΘ987

AMD ATHLON XP 2700+ GHz 333MHZ 2.10

€425.00
144819 ΔΡΧ.

517097

AMD ATHLON XP 2800+ GHz 333MHZ 2.25

€549.00
187072 ΔΡΧ.

431701

AMD DURON 1.2 GHZ CLOCK 200MHZ

LliUiJ

€37.00
12808 ΔΡΧ.

400931

AMD DURON 1.3 GHZ CLOCK 200MHZ

PJIfrlaLl

€46.00
15334 ΔΡΧ.

464788

PI700 MHz CELERON BOX400/128K S478

DEED

€60.00
22490 ΔΡΧ.

463765

PI800 MHz CELERON BOX 400/128K S478

bbd

€ 84.00
28023 ΔΡΧ.

474355

P2000 MHz CELERON BOX 400/128K S478

€97.00
33053 ΔΡΧ.

500232

P2100 M Hz C E LE R Ο Ν B OX 400/128 K S478

€ 107.00
3Θ40Ο ΔΡΧ.

500275

P2200 M Hz C E LE R Ο Ν B OX 400/128 K S478

€ 125.00
42594 ΔΡΧ.

433489

P4 1.8 GHz BOX 400/512 S478 NORTHWOOD 0.13

€ 169.00
57587 ΔΡΧ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: ΜΠΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ
Βασ. Όλγας 77 - Θεσσαλονίκη - Τηλ. (2310) 819611, e-mail: mbalt@tee.gr

m

€325.00
110744 ΔΡΧ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μ Α ΚΕΔΟ Ν IΑ Σ - Μ.Β.Α.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ: ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, Καθηγητής: Γ. I. Σιώμκος
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474363

Ρ4 2.66 GHz BOX 533/512Κ S478 NORTHWOOD 0.13

€340.00
118922 ΔΡΧ.

472719

P4 2.80 GHz BOX 533/512K S478 NORTHWOOD 0.13

€465.00
155041 ΔΡΧ.

484598

P4 3.06 GHz BOX 533/512K S478 NORTHWOOD 0.13
23 Προϊόντα

01 TIMES: ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ Φ.Π.Α

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: ΜΠΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ
Βασ. Όλγας 77 - Θεσσαλονίκη - Τηλ. (2310) 819611, e-mail: mbalt@tee.gr

EEZ1

€739.00
251814 ΔΡΧ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μ Α ΚΕΔΟ ΝIΑ Σ - MBA.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ: ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, Καθηγητής: Γ. I. Σιώμκος
- 95 HARDWARE

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

MULTIMEDIA

ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

_________ SOFTWARE________________ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
ΜΗΧ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ

________ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΔΩΡΑ

HOME THEATER

INTERNET

________ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

29 Ιανουάριου 2003

Υπηρεσίες Μελών

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

* Π€Ρ10ΧΗ Μ€ΛΩΝ

Τα πεδία με αστερίσκο ( * ) είναι υποχρεωτικά

* ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΟΥΣ

* ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

L Πληροφορίες -η
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ \
ΒΟΗΘΕΙΑ *

* Όνομα
* Επώνυμο
Επάγγελμα:

SITE MAP *
ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ *
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ *

ι— Η Εταιρεία μας
f ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
* ΕΝΤΥΠΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

* Τηλέφωνο 1
Τηλέφωνο 2
Fax
* Username

(απο 4 εώ ς 10 χαρακτήρες )

* Password

(•υιό 4 έως 8 χαρακτήρες )

- ΕΝΗΜΕΡ. ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

* Password (ξανά)

Ξαναγράψτε το password σας για επιβεβαίωση.

* ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

* Email Address

* ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

« ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

P Επιθυμώ να λαμβάνω πληροφορίες για προσφορές και νέα προϊόντα μέσω email.

* ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ/ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
* Ονοματεπώνυμο
Εταιρία:
Δραστηριότητα
ΑΦΜ:
ΔΟΥ:
* Διεύθυνση:

* Πόλη:
Περιοχή:
* Ταχ.Κώδ:
* Νομός:

Εαν η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ είναι ίδια με την διεύθυνση που γράψατε στην
ενότητα "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ/ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ", επιλέξτε το ακόλουθο κουτάκι
και μήν συμπληρώσετε την ενότητα "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"

Γ Η Διεύθυνση Αποστολής είναι ίδια με την Διεύθυνση Τιμολόγισης

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: ΜΠΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ
Βασ. Όλγας 77-Θεσσαλονίκη - Τηλ. (2310) 819611, e-mail: mbalt@tee.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -Μ.Β.Α.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ: ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, Καθηγητής: Γ. I. Σιώμκος
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
* Ονοματεπώνυμο
Εταιρία:
* Διεύθυνση:

* Πόλη.
Περιοχή:
* Ταχ.Κωδικός:
* Νομός:

Επιλέξτε

ΑΚΥΡΩΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ»

Τα στοιχεία που καταχωρείτε κατά την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα
είναι αυστηρά προσωπικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από την ΠΛΑΙΣΙΟ Computers
ΑΕΒΕ για την αποστολή των παραγγελιών σας και για την ενημέρωσή σας, στην
περίπτωση που το έχετε επιλέξει. Σε καμία περίπτωση δε θα γνωστοποιηθούν και δεν
θα χρησιμοποιηθούν από τρίτους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
29 Ιανοικφίου 2003

Αν 8α θέλατε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα σας ενδιαφέρει ή να μας
ενημερώσετε για τις παρατηρήσεις σας.
E-mail: |

γ

Υπηρεσίες Μελών

* ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝ

Στο Τμήμα: | Πληροφοριών

~^|

* ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
* ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Πληροφορίες -η
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ J
ΒΟΗΘΕΙΑ SITE MAP '
ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ *
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ *

ι— Η Εταιρεία μας —1
* ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Αποστολή Μηνύματος

* ΕΝΤΥΠΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
* ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
* INVESTOR RELATIONS
* ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
| ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Κεντρική Διεύθυνση : Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση. Τηλ: 2892000, 2847430-5. Fax: 2892289
e-mail: infolS)plaisio.ar

« ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: ΜΠΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ
Βασ. Όλγας 77 - Θεσσαλονίκη - Τηλ. (2310) 819611, e-mail: mbalt@tee.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μ Α ΚΕΔΟ ΝIΑ Σ - M.B.A.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ: ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, Καθηγητής: Γ. I. Σιώμκος
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
29 Ιανοικφίου 2003

Στουρνάρη 24
Τηλ. 010-3844001-4

Στουρνάρη 19
Τηλ. 010-3844001-4

Ομήρου 5
Νέο Ψυχικό

Φαβιέρου 5
Μεταμόρφωση
Τηλ. 010-2892000

Ζάΐμη 10
Τηλ. 010-3846483. 0103846433

r Υπηρεσίες Μελών
‘ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝ
* ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
* ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Πληροφορίες

-η

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ *
ΒΟΗΘΕΙΑ *
SITE MAP ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ *
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ *

γ-

Η Εταιρεία μας

f ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Τηλ. 010-6779200-3

Λαζαράκη &
Λ.Γ.Παπανδρέου 5
Τηλ. 010-8981700

* ΕΝΤΥΠΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
* ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
- ΕΝΗΜΕΡ. ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

II

* ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
« ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

4 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γλυφάδα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
29 Ιανουάριου 2003

Υπηρεσίες Μελών
*

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝ

‘ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
♦ ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Πληροφορίες -ι
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 4
ΒΟΗΘΕΙΑ *
SITE MAP *
ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ *
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ *

Το Πλαίσιο είναι υπερήφανο για τις συνεχείς διακρίσεις σε συγκριτικές δοκιμές των Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών TURBO X απο τα σημαντικότερα περιοδικά της Ελληνικής Αγοράς. Ο TURBO X από το
1986 είναι ο υπολογιστής με την καλύτερη σχέση τιμής - ποιότητας όπως επίσης και το Πλαίσιο κατέχει
και το βραβείο αναγνωστών για το καλύτερο service μετά την πώληση για το 1998 και το 1999. Τέλος,
τα προϊόντα που διαλέγει, εισάγει και διαθέτει το Πλαίσιο στην Ελληνική Αγορά έχουν βραβευθεί με
διακρίσεις στην παγκόσμια αγορά των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, περιφερειακών και αναλωσίμων.

Η Εταιρεία μας J
* ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
* ΕΝΤΥΠΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
* ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

4 ΕΝΗΜΕΡ. ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
* ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
* ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: ΜΠΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ
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HARDWARE

I

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

I

SOFTWARE

I

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

ΕΙΔΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

29 Ιανουάριου 2003

^

Επικοινωνία με το Επενδυτικό Κοινό

◄

- Υπηρεσίες Μελών

Εταιρικές Πράξεις έτους 2002

* Π€Ρ10ΧΗ Μ€ΛΩΝ
6ΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

- Πληροφορίες -η

30/10

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΑΝΟΔΟ ΚΑΤΑ 35,68% ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
ΑΕΒΕ

09/10

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ INTERNET

02/09

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ: ΣΤΙΣ 500 ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ, ΓΙΑ 3η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

24/07

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ 31% ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 12,5% ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΟΥ 2002 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

15/07

«ΠΛΑΙΣΙΟ» ΝΕΟΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΣ ΥΠΕΡΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

25/04

ΑΜΕΙΩΤΟΙ ΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΑΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2002 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΙΣΙΟ
COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

* ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

04/02

ΝΕΟ ΚΟΜΒΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΣΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

* ΕΝΤΥΠΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

07/01

ΠΛΑΙΣΙΟ: ΝΕΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΟΟΟτυ. ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 24

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ *
ΒΟΗΘΕΙΑ *
SITE MAP *
ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ *
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ '
γ-

Η Εταιρεία μας

* ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
« INVESTOR RELATIONS

1999 - 2000 - 2001 - 2002

* ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
*

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

* ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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