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Εισαγωγή S 3

Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάπτυξη μίας νέας αλυσίδας καταστημάτων 

από την εταιρεία DORAL. Η αλυσίδα αυτή θα έχει ως αντικείμενό της την 

πώληση εσωτερικών κουφωμάτων, θωρακισμένων θυρών ασφαλείας και 

προϊόντων ηλιοπροστασίας. Σκοπός της DORAL είναι η διείσδυση και 

καθιέρωση στην αγορά των εσωτερικών κουφωμάτων, με την ανάπτυξη μίας 

νέας αλυσίδας μέσα από ένα σύστημα franchising.

Η DORAL αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής 

κουφωμάτων και υαλοπετασμάτων στην Ελλάδα. Το μίγμα προϊόντων της 

περιλαμβάνει εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου, ρολά, πατζούρια, 

εξωτερικές κύριες εισόδους, υαλοπετάσματα, κουνουπιέρες, πόρτες 

ασφαλείας, εσωτερικές πόρτες και παράθυρα στέγης. Η διανομή των 

προϊόντων της γίνεται μέσα από 50 καταστήματα σε όλη την επικράτεια, 40 εκ 

των οποίων λειτουργούν με το σύστημα franchising.

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτελούν τα εξής δύο «στρατηγικά» 

ερωτήματα :

• ποιο θα ήταν το καταλληλότερο μίγμα προϊόντων για τη νέα αλυσίδα;

• ποια η στρατηγική σηματοποίησης που θα πρέπει να εφαρμοστεί;

Το πρώτο θέμα που πρόκειται να εξετασθεί, αφορά τον προσδιορισμό του 

προϊοντικού εκείνου μίγματος, που θα ανταποκριθεί με επιτυχία στις ανάγκες 
και τα δεδομένα της αγοράς. Το δεύτερο ερώτημα αφορά τη στρατηγική 

σηματοποίησης και πιο συγκεκριμένα την εμφανή ή όχι σύνδεση της νέας 

αλυσίδας με την ήδη υπάρχουσα.

Η δομής της μελέτης περιλαμβάνει καταρχάς μία ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας για θέματα σχετικά με το μίγμα προϊόντων, τις στρατηγικές 

σηματοποίησης και τα δίκτυα μάρκετινγκ. Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση 

της παρούσας κατάστασης και πιο συγκεκριμένα η ανάλυση ελκυστικότητας 

της βιομηχανίας, του ανταγωνισμού και των καταναλωτών. Μέσα από την



ανάλυση των στρατηγικών πόρων της DORAL και των αγορών στόχων, 

προκύπτει η τοποθέτηση της νέας αλυσίδας έτσι ώστε τελικά να οριστεί και να 
περιγράφει το μίγμα μάρκετινγκ για τη νέα επιχείρηση.

Η έρευνα αυτή έχει βασιστεί τόσο σε πρωτογενή, όσο και σε δευτερογενή 

στοιχεία. Στην πρώτη κατηγορία εμπίπτουν οι συνεντεύξεις με επαγγελματίες 

των σχετικών κλάδων, καταναλωτές που ανήκουν στις αγορές στόχους, 

καθώς και η προσωπική επιτόπια παρατήρηση, επίσκεψη και εξέταση 

σημείων πώλησης. Τα δευτερογενή στοιχεία της έρευνας αφορούν μελέτες της 

ICAP, στατιστικά στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε., άρθρα οικονομικών περιοδικών και 

εφημερίδων, ισολογισμούς εταιρειών, ενημερωτικά δελτία του Τ.Ε.Ε.
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Κεφάλαιο 1 : Το Μίγμα Προϊόντων και η Γραμμή Προϊόντωνssgjjjgasp

1.1 Ορισμοί

Ένα βασικό θέμα το οποίο πρόκειται να αναλυθεί στην παρούσα μελέτη είναι 

το μίγμα που θα προσφερθεί μέσα από την νέα αλυσίδα καταστημάτων της 

DORAL.

«Το μίγμα προϊόντων (product mix) είναι τα διάφορα προϊόντα τα οποία προ

σφέρει μία επιχείρηση στους καταναλωτές. Το μίγμα προϊόντων δηλαδή περι

λαμβάνει όλα τα προϊόντα που προσφέρει η επιχείρηση.» (Σιώμκος 1999).

«Γραμμή προϊόντος (product line) είναι μία ευρεία ομάδα προϊόντων τα οποία 

είναι παρόμοια σε ότι αφορά την χρήση ή τα χαρακτηριστικά τους. Οι διάφορες 

γραμμές προϊόντων της επιχείρησης ανήκουν στο μίγμα προϊόντων που δια
θέτει.» (Σιώμκος 1999).

Τα βασικά χαρακτηριστικά του μίγματος προϊόντων ή και των γραμμών προϊό

ντων που διαθέτει μία επιχείρηση, είναι τα εξής:

❖ το εύρος (width) του μίγματος προϊόντων, αναφέρεται στον αριθμό των 

διαφορετικών γραμμών προϊόντων που διατίθενται.

❖ το μήκος (length) περιγράφει τον συνολικό αριθμό των προϊόντων που πε
ριλαμβάνει το μίγμα προϊόντος.

❖ το βάθος (depth) της γραμμής προϊόντος αναφέρεται στον συνολικό αριθμό 
των εναλλακτικών επιλογών για κάθε γραμμή προϊόντος.

❖ το πλάτος (breadth) της γραμμής προϊόντος περιγράφει την ευρύτητα ή την 

ποικιλία της γραμμής, δηλαδή ο αριθμός των τύπων του προϊόντος που 
προσφέρει μία γραμμή.

❖ τέλος, το πόσο στενά σχετίζονται οι διάφορες γραμμές προϊόντων μεταξύ 

τους, περιγράφει την συνοχή (consistency) του μίγματος. Η εγκύτητα ανά-
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μέσα στα προσφερόμενα είδη μπορεί να σχετίζεται με την τελική χρήση, τα

κανάλια διανομής, τον τρόπο παραγωγής ή οτιδήποτε άλλο.

Οι παραπάνω τέσσερις διαστάσεις συνιστούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο μία 
επιχείρηση μπορεί να επιλέξει την στρατηγική μίγματος προϊόντων και/ ή 

γραμμής προϊόντων που θα ακολουθήσει. Έτσι μία επιχείρηση έχει την δυνα

τότητα να επεκτείνει τις δραστηριότητές της προς τέσσερις κατευθύνσεις. Δι

ευρύνοντας την προϊοντική γκάμα προσθέτοντας νέες γραμμές προϊόντων, 

επιμηκύνοντας τις γραμμές προϊόντων με νέα είδη σε κάθε γραμμή, προ- 

σφέροντας περισσότερες εναλλακτικές επιλογές σε κάθε προϊόν, ή τέλος 

προσδίδοντας μεγαλύτερη ή μικρότερη συνοχή στο μίγμα ανάλογα με το εάν 

στόχος είναι η έντονη σύνδεση και κυριαρχία σε ένα συγκεκριμένο κλάδο ή η 

συμμετοχή σε περισσότερους.

Παρακάτω θα ακολουθήσει μία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σε θέματα 

σχετικά με το μίγμα προϊόντος , τη διαχείριση γραμμής προϊόντος και τις ανά

λογες στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει μία επιχείρηση, προκειμένου 

εν συνεχεία να εξετασθούν τα ζητήματα αυτά σε σχέση με την συγκεκριμένη 

περίπτωση της νέας αλυσίδας καταστημάτων της DORAL.

2.1 Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Σχετικής με το Μίγμα και την Γραμμή 
Προϊόντων

Ο Kotler (1997) σχετικά με την γραμμή προϊόντος αναφέρει ότι ένα σοβαρό 

ζήτημα που απασχολεί τους διαχειριστές αυτών, είναι το βέλτιστο βάθος της. 
Μία γραμμή προϊόντος είναι πολύ ρηχή όταν υπάρχει η δυνατότητα αύξησης 

των κερδών προσθέτοντας είδη, ενώ είναι πολύ βαθιά όταν η αύξηση των 
κερδών προκύπτει ως αποτέλεσμα της μείωσης των ειδών.

Ωστόσο το βάθος της γραμμής προϊόντος επηρεάζεται και καθορίζεται έως 

ένα βαθμό από τους στόχους της επιχείρησης. Εταιρείες που επιζητούν υψη

λό μερίδιο και ανάπτυξη της αγοράς, υιοθετούν βαθύτερη γραμμή χωρίς να
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ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το εάν ένα είδος συνεισφέρει στο σύνολο των κερ
δών. Αντιθέτως, επιχειρήσεις που εστιάζουν τις προσπάθειές τους στην υψη

λή κερδοφορία, επιλέγουν πολύ προσεκτικά το κάθε τμήμα της γκάμας τους 

δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο κοντότερες γραμμές.

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για να αυξηθεί το μήκος της γραμμής προϊόντος : η 

επιμήκυνση (line stretching) και ο εμπλουτισμός (line filling).

Line Stretching

Η γραμμή προϊόντος μίας επιχείρησης καλύπτει ένα συγκεκριμένο μήκος από 

το συνολικά δυνατό. Η επιμήκυνση της γραμμής επιτυγχάνεται όταν η προϊο- 

ντική γραμμή εκτείνεται έξω από αυτό το διάστημα. Ανάλογα με την θέση 

(ποιότητας-τιμής) που κατέχουν τα προϊόντα μίας γραμμής στην αγορά, μπο

ρεί αυτή να τεντωθεί είτε προς τα πάνω (upward stretch), είτε προς τα κάτω 

(downward stretch), είτε προς και τις δύο κατευθύνσεις (two-way stretch).

Ορισμένοι από τους λόγους που μπορεί να οδηγήσουν μία επιχείρηση στο τέ

ντωμα της γραμμής προς τα επάνω είναι (Σιώμκος 1999):

1. η επιθυμία καθιέρωσης της επιχείρησης ως παραγωγός πλήρους γραμμής.

2. η στόχευση σε κάποιο τμήμα του επάνω άκρου της αγοράς, το οποίο φαί
νεται ελκυστικό λόγω του ρυθμού ανάπτυξης ή του περιθωρίου κέρδους 

που παρουσιάζει.

3. η ενίσχυση του κύρους των υπαρχόντων προϊόντων.

Το τέντωμα της γραμμής προς τα επάνω εμπερικλείει όμως και ορισμένους 
κινδύνους. Μία τέτοια κίνηση μπορεί ενδεχομένως να εξωθήσει τους ανταγω

νιστές που δραστηριοποιούνται στο επάνω άκρο της αγοράς να κινηθούν 
προς τα κάτω. Επίσης συναντάται συχνά μεγάλη δυσκολία στο να πεισθούν οι 

καταναλωτές ότι μπορεί η επιχείρηση να προσφέρει ανώτερα ποιοτικώς προϊ

όντα. Επιπλέον, δεν είναι πάντοτε βέβαιο ότι το υπάρχον σύστημα διανομής 

και πωλήσεων της επιχείρησης είναι σε θέση από άποψη κατάρτισης και ικα-
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νοτήτων να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά τα νέα τμήματα της αγοράς που 

στοχεύονται.

Λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν στην εφαρμογή της στρατηγικής τεντώμα

τος προς τα κάτω, είναι (Σιώμκος 1999) :

1. Εντοπισμός υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης στο χαμηλό άκρο της αγοράς.

2. Πιθανόν η επιχείρηση να εισήλθε στο υψηλό άκρο της αγοράς ώστε να ε- 

γκαθιδρύσει μία εικόνα υψηλής ποιότητας και εν συνεχεία να «ξεδιπλώσει» 

την γραμμή προς τα κάτω.

3. Ως αντίδραση σε επίθεση από τον ανταγωνισμό στο υψηλό άκρο της αγο

ράς.

Η επέκταση σε προϊόντα χαμηλότερης τιμής και ποιότητας μπορεί να αποδει- 

χθεί επικίνδυνη και πρέπει να χρησιμοποιείται πολύ προσεκτικά έτσι ώστε να 

μην διαστρεβλωθεί η εικόνα της εταιρείας. Άλλα πιθανά προβλήματα που εν

δεχομένως να εμφανιστούν με την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής και που 

μπορούν να αποδειχθούν επιζήμια για την επιχείρηση είναι ο κανιβαλισμός 

μεταξύ των προϊόντων των διαφορετικών επιπέδων ποιότητας και τιμής. Τέ

λος ως αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής μπορεί να προκύψει και η εισβολή 

των ανταγωνιστών στο υψηλό άκρο της αγοράς.

Επίσης αποτελεσματική μπορεί να αποδειχθεί και η στρατηγική του αμφίδρο- 

μου τεντώματος ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κάπου 
στη μέση.

Line filling

Μία γραμμή προϊόντος μπορεί να εμπλουτιστεί προσθέτοντας περισσότερα 

είδη (items) τα οποία ανήκουν στην ίδια γραμμή. Η στρατηγική αυτή ακολου

θείται προκειμένου να «γεμίσουν» κενά της αγοράς, τα οποία είτε δεν αντιλή- 

φθηκαν οι ανταγωνιστές, είτε προέκυψαν ως αποτέλεσμα αλλαγών στις προ

τιμήσεις των καταναλωτών (Σιώμκος 1999).
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Υπάρχουν αρκετά κίνητρα που μπορεί να οδηγήσουν μία επιχείρηση προς 
αυτήν την κατεύθυνση : α) επιδίωξη επιπλέον κερδών, β) ικανοποίηση των 
διανομέων που διαμαρτύρονται ότι χάνουν πωλήσεις επειδή δεν είναι πλήρης 

η γραμμή, γ) κάλυψη των κενών ως προληπτικό μέτρο για να αποτραπεί η 

είσοδος νέων ανταγωνιστών, δ) προσπάθεια της επιχείρησης να καταστεί ηγέ

της πλήρων γραμμών, ε) χρησιμοποίηση υπερβάλλουσας παραγωγικής ικα

νότητας.

Το πρόβλημα που μπορεί να προκύψει από την εφαρμογή αυτής της στρατη

γικής είναι ο κανιβαλισμός μεταξύ των ειδών και η σύγχυση στο μυαλό του κα

ταναλωτή. Γι’ αυτόν το λόγο τα προϊόντα που θα προστεθούν θα πρέπει να 

διαθέτουν τουλάχιστον μία αξιοσημείωτη διαφορά. Επίσης τα νέα είδη πρέπει 

να ικανοποιούν μία συγκεκριμένη ανάγκη που υπάρχει στην αγορά και όχι 

μόνο μία εσωτερική ανάγκη της επιχείρησης.

Η Kahn (1998) υποστηρίζει ότι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να ανταγω

νιστούν με επιτυχία οι επιχειρήσεις τον 21 αιώνα, είναι να καλύπτουν τις ανά

γκες των καταναλωτών με καλύτερο τρόπο από τους υπόλοιπους, προσφέ- 

ροντας μία γραμμή προϊόντος με μεγάλη ποικιλία. Υπάρχουν δύο λόγοι για 

τους οποίους η αύξηση της ποικιλίας μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ικα

νοποίησης και της αφοσίωσης του πελάτη. Η μεγαλύτερη ποικιλία στην προϊ- 

οντική γραμμή αυξάνει την πιθανότητα να βρει ο κάθε καταναλωτής αυτό α

κριβώς που επιθυμεί (customization strategy). Επιπλέον επιτρέπει στον πελά

τη να απολαμβάνει διαφορετικές εναλλακτικές επιλογές στο χρόνο (variety
seeking strategy). Κάθε μία από τις παραπάνω στρατηγικές μπορεί να αυξή

σει το μερίδιο αγοράς μίας επιχείρησης ή ακόμη και την πρωτογενή ζήτηση 
για αυτήν την κατηγορία προϊόντος.

Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα των στρατηγικών μεγάλης ποικιλίας - 

σύμφωνα πάντα με την συγγραφέα- είναι:
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❖ παρέχουν τη δυνατότητα στην επιχείρηση να προσφέρει ένα προϊόν το ο

ποίο θα καλύπτει με μοναδικό τρόπο τις ανάγκες του καταναλωτή γεγονός 
που πιθανώς θα οδηγήσει και στην απόκτηση της αφοσίωσής του.

❖ εάν υπάρχει σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα, η εταιρεία θα μπορεί να 

χρεώσει ένα ρΓΘίπίυπι στην τιμή και το σημαντικότερο θα απέχει και από τον 

ανταγωνισμό με βάση την τιμή του προϊόντος.

❖ προστατεύουν την επιχείρηση από λανθασμένη ή ανακριβή εκτίμηση των 

προτιμήσεων των καταναλωτών. Σε κλάδους όπου οι προτιμήσεις μετα

βάλλονται με ταχείς ρυθμούς ή δεν είναι εύκολο να προβλεφθούν, οι στρα

τηγικές αυτές παρέχουν κάποια μορφή ασφάλειας από το υπάρχον ρίσκο.

❖ επιτρέπουν την κατάκτηση υψηλών μεριδίων σε μικρές αγορές.

❖ παρουσιάζουν πλεονεκτήματα τόσο για τα χαμηλής όσο και για τα υψηλής 

ανάμιξης προϊόντα. Στην πρώτη περίπτωση γιατί ικανοποιούν την ανάγκη 

του καταναλωτή για ποικιλία στο χρόνο και στη δεύτερη γιατί μέσω της ποι

κιλίας είναι βέβαιο ότι ο καταναλωτής θα βρει αυτό ακριβώς που ταιριάζει 

στις ανάγκες του με μοναδικό τρόπο.

Ένα κρίσιμο σημείο για την εφαρμογή αυτών των στρατηγικών (high-variety 

strategies) είναι η μέθοδος που εφαρμόζει η επιχείρηση προκειμένου να βοη

θήσει τον πελάτη να επιλέξει το προϊόν που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες 

του. Ο ιδανικός τρόπος για να επιλέξει ένας καταναλωτής μέσα από μία μεγά

λη προσφερόμενη ποικιλία, θα ήταν να μάθει πρώτα τις ιδιαίτερες ανάγκες και 

προτιμήσεις του και στην συνέχεια να επιλέξει βάσει της γνώσης αυτής.

Ο ρόλος της επιχείρησης στο σημείο αυτό είναι καθοριστικός, καθώς πρέπει 

να λειτουργήσει ως συνεργάτης σε αυτήν την διαδικασία μάθησης, ιδιαίτερα 

μάλιστα για προϊόντα υψηλής ανάμιξης. Το όφελος από αυτήν τη διαδικασία 

δεν είναι μόνο ότι οι πελάτες θα κάνουν ορθότερες επιλογές και κατ’ επέκταση 

θα είναι περισσότερο ευχαριστημένοι, αλλά η καταγραφή αυτών των προτιμή

σεων μπορεί να αποδειχθεί το πιο ισχυρό μακροπρόθεσμα συγκριτικό πλεο

νέκτημα αυτών των στρατηγικών. Η γνώση των προτιμήσεων του καταναλωτή 

δε δίνει μόνο τη δυνατότητα να δημιουργήσει η επιχείρηση ακριβώς τα προϊό-
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ντα που είναι επιθυμητά αλλά και την ευκαιρία για παράλληλη πώληση άλ

λων συναφών ειδών.

Η εφαρμογή των στρατηγικών μεγάλης ποικιλίας (customization, variety

seeking strategies) απαιτεί προσοχή. Εάν κάθε διαφορετική επιλογή είναι χει

ροποίητη τότε το κόστος μπορεί να είναι αστρονομικό και η υψηλή τιμή που 

θα πρέπει να χρεωθεί πιθανώς να περιορίσει την ζήτηση. Υπάρχει όμως η δυ

νατότητα να τυποποιηθούν εκείνα τα σημεία του προϊόντος που δεν ενδιαφέ

ρουν τόσο πολύ τον καταναλωτή ενώ παράλληλα τα κρίσιμα στοιχεία που 

προσδίδουν προστιθέμενη αξία να σχεδιάζονται προσαρμοσμένα στις προτι
μήσεις του. Με αυτόν τον τρόπο (mass customization) επιτυγχάνεται τόσο η 

ικανοποίηση των αναγκών και προτιμήσεων του κάθε πελάτη, όσο και η συ

γκράτηση του κόστους παραγωγής σε λογικά επίπεδα.

Το ζήτημα όμως είναι πόση ποικιλία πρέπει να προσφερθεί για να είναι επω

φελής. Περιγραφικά υπάρχει ένα συνεχές σχετικά με το εύρος της ποικιλίας 

που διατίθεται, από την καθόλου ποικιλία (pure standardization) όπου καθέ

νας στην αγορά λαμβάνει ακριβώς το ίδιο προϊόν έως την πλήρη ποικιλία ό
που το κάθε προϊόν είναι μοναδικό και παράγεται κατόπιν ειδικής παραγγελί

ας. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα υπάρχουν και άλλα επίπεδα που μπορούν 

να εντοπιστούν (Lampel and Mintzberg, 1996):

❖ τυποποίηση κατά τμήμα (segmented standardization), όπου η αγορά είναι 

χωρισμένη σε συγκεκριμένα αναγνωρίσιμα τμήματα και στο κάθε ένα από 
αυτά προσφέρεται μία συγκεκριμένη επιλογή.

❖ τυποποίηση κατά πελάτη (customized standardization), όπου προσφέρο- 
νται στον πελάτη συγκεκριμένα συστατικά/ τμήματα τα οποία ο ίδιος τα 

συνδυάζει έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες του.

❖ εξατομίκευση (tailored customization), όπου ο πελάτης δίδει κάποιο πρω

τότυπο, περιγράφει αυτό ακριβώς που επιθυμεί και το προϊόν γίνεται στα 

μέτρα του.
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Παρόλα αυτά το ερώτημα του πόση ποικιλία πρέπει να προσφερθεί εξακο
λουθεί να είναι θέμα εμπειρίας και εξαρτάται από την φύση του ανταγωνισμού 

και τις αξίες του καταναλωτή σε κάθε συγκεκριμένο κλάδο. Σε κάποιους κλά

δους οι εταιρείες που προσφέρουν μεγάλη ποικιλία παρουσιάζουν συγκριτικό 

πλεονέκτημα, ενώ σε άλλους όχι. Προφανώς το ζήτημα της ποικιλίας που είναι 

ωφέλιμο να προσφερθεί εξαρτάται και από το πόσο ετερογενείς είναι οι προτι

μήσεις των καταναλωτών.

Οι Gilmore και Pine (1997) προτείνουν δύο ακόμη τρόπους να προσφέρει μία 

επιχείρηση ποικιλία προϊόντων χωρίς ουσιαστικά να αυξήσει το πλάτος της 

γραμμής. Πιο συγκεκριμένα ορίζουν δύο είδη εξατομίκευσης (customization) 

την προσαρμοσμένη (adaptive) και την κοσμητική (cosmetic), όπου και οι δύο 

στρατηγικές προσφέρουν ουσιαστικά το ίδιο προϊόν σε όλους. Στην πρώτη 

περίπτωση προσφέρεται ποικιλία στον καταναλωτή μέσω της δυνατότητας να 

προσαρμόσει το προϊόν στις δικές του ανάγκες (π.χ. μία καρέκλα γραφείου 

που μπορεί να ρυθμιστεί κατάλληλα για να ταιριάζει στην φυσική ιδιοσυγκρα

σία του κάθε ατόμου). Στην δεύτερη περίπτωση το προϊόν είναι 

τυποποιημένο, αλλά παρουσιάζεται με έναν εξειδικευμένο τρόπο έτσι ώστε να 

φαίνεται μοναδικό στον κάθε πελάτη. Στην πιο απλή της μορφή, αυτή η στρα

τηγική εφαρμόζεται κάθε φορά που ένα προϊόν εξατομικεύεται με το όνομα του 

πελάτη.

Η Kahn (1998) επισημαίνει την περίπτωση στην οποία η πολύ μεγάλη ποικιλία 
μπορεί όχι μόνο να μην είναι επωφελής, αλλά να γίνει αντιληπτή με αρνητικό 

τρόπο από τους καταναλωτές. Αυτό μπορεί να συμβεί στις περιπτώσεις όπου 

η ποικιλία αντί να προσφέρει εναλλακτικές δυνατότητες και επιλογές, φαίνεται 
ως κάτι ενοχλητικό και δαιδαλώδες. Η προσφορά πολλών εναλλακτικών μπο

ρεί να κουράσει, να μπερδέψει τον καταναλωτή και να τον οδηγήσει σε πιο 

απλές διαδικασίες λήψης απόφασης προκειμένου να καταλήξει σε μία επιλογή 

ταχύτερα.
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Έχει επίσης αποδειχθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η μεγάλη ποικιλία μπο

ρεί να συντελέσει στην αύξηση της ευαισθησίας των καταναλωτών σε μεθό

δους προβολής των προϊόντων. Πιθανώς αυτό να συμβαίνει γιατί η πληροφο

ρία που παρουσιάζεται στην προβολή χρησιμοποιείται από τον καταναλωτή 

για το αρχικό ξεκαθάρισμα από τις μη αποδεκτές επιλογές, έτσι ώστε να προ

κόψει ένα μικρότερο και πιο εύκολο στη διαχείρισή του σύνολο αποδεκτών ε

ναλλακτικών λύσεων (Bawa, Landwehr and Krishna 1989).

Η ποικιλία που αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής είναι πολύ σημαντική μεταβλη

τή και μπορεί να ισούται με την πραγματική μπορεί όμως και όχι. Υπάρχουν 

δύο στοιχεία που συμβάλλουν στην αντιληπτή ποικιλία : ο αριθμός των απο

δεκτών εναλλακτικών επιλογών και η ποσότητα της επιθυμητής διαφοροποίη
σης μεταξύ αυτών (Kahn και Lehmann 1991).

Ο Villas-Boas (1998) υποστηρίζει πως εάν είναι εφικτό, η καλύτερη στρατηγι

κή για τον κατασκευαστή ενός προϊόντος, είναι να επιτύχει υψηλή διαφορο

ποίηση μεταξύ των ειδών που προμηθεύει. Εάν η αύξηση των διαφορών δεν 

είναι δυνατή, τότε θα πρέπει να τιμολογήσει την γκάμα που διαθέτει με τέτοιο 

τρόπο ώστε κάποια τμήματα των καταναλωτών να μην εξυπηρετούνται. Ο λό
γος για τον οποίο ο κατασκευαστής θα πρέπει να αυξήσει τις διαφορές μεταξύ 

των προϊόντων του, είναι ότι με αυτόν τον τρόπο εξακολουθεί να έχει σημαντι

κά κέρδη από τα υψηλά τμήματα της αγοράς (high end segments), ενώ ταυ

τοχρόνους απολαμβάνει κάποια κέρδη και από τα χαμηλότερα. Επιπλέον, ε
ξασφαλίζεται ότι ο πωλητής στοχεύει με τα διαφορετικά προϊόντα τα τμήματα 

εκείνα της αγοράς που επιθυμεί ο κατασκευαστής. Εάν παρ’ όλα αυτά δεν υ
πάρχει δυνατότητα να προσφερθούν διαφορετικά προϊόντα στα διαφορετικά 

τμήματα της αγοράς, τότε ο πωλητής θα πρέπει να στοχεύσει μόνο στα υψη
λότερα τμήματα.

Κάτι που παρατηρείται συχνά λόγω των διπλών περιθωρίων κέρδους, είναι η 

διαστροφή των τιμών σε μία γραμμή προϊόντος με αποτέλεσμα τον κανιβαλι

σμό ανάμεσα στα διάφορα είδη. Ένας τρόπος για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο
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είναι και πάλι η αύξηση της διαφοροποίησης μέσα στην γραμμή προϊόντος, 
εάν αυτό δεν είναι εφικτό τότε η εστίαση γίνεται στα υψηλά τμήματα που είναι 

και τα πιο επικερδή. Επίσης το περιθώριο κέρδους και του παραγωγού και του 

διανομέα φαίνεται να αυξάνει με το επίπεδο της προσφερόμενης ποιότητας 

του προϊόντος.

Οι Blachander και Srinivasan (1994) ασχολήθηκαν με το θέμα της επιλογής 

του επιπέδου της ποιότητας και των τιμών μίας γραμμής προϊόντος, προσφε- 

ρόμενη από την επιχείρηση που πρώτη μπαίνει σε έναν κλάδο και λαμβάνει 

υπόψη της τον μελλοντικό ανταγωνισμό που θα προκύψει. Η επιχείρηση αυτή 

απολαμβάνει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μπορεί να το γνωστοποιήσει 

στους πιθανούς ανταγωνιστές με την επιλογή της προϊοντικής γκάμας που θα 

επιλέξει. Στο συγκεκριμένο μοντέλο που εξετάζουν οι συγγραφείς, η επιχείρη

ση κερδίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όντας ανώτερος παραγωγός ποιότη

τας με αποδοτικό τρόπο (cost-efficient) και επιλέγει να υιοθετήσει προϊοντική 

γραμμή υψηλής ποιότητας και υψηλής τιμής προκειμένου να αποθαρρύνει πι

θανούς ανταγωνιστές να μπουν στην αγορά. Αυτό συμβαίνει γιατί η ακριβή και 

υψηλής ποιότητας προϊοντική γκάμα είναι απαγορευτική από άποψη κόστους 
για μία λιγότερο ισχυρή επιχείρηση.
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Κεφάλαιο 2 : Το Όνομα και οι Στρατηγικές Σηματοττοίησης 
Προϊόντων

a# ■
-

2.1 Εισαγωγή

Στη δεδομένη περίπτωση το όνομα δεν αφορά ένα μόνο προϊόν αλλά ολό

κληρη την αλυσίδα , δηλαδή το προϊόν κατά μία έννοια θα είναι τα ίδια τα κα

ταστήματα.

Όταν αναπτύσσεται μία στρατηγική μάρκετινγκ από μία επιχείρηση, ένα από 

τα βασικά ζητήματα που προκύπτουν είναι αυτό της ονοματοδοσίας 

(branding). Η επιλογή της χρήσης ενός συγκεκριμένου ονόματος και κατ’ επέ

κταση η δημιουργία ενός επώνυμου προϊόντος, απαιτεί και προϋποθέτει μα

κροπρόθεσμες επενδύσεις και προσπάθειες κυρίως όσον αφορά την προβολή 
του.

Σύμφωνα με τον Kotler (1997) πιθανώς το πιο διακριτό χαρακτηριστικό των 

marketers, είναι η δυνατότητά τους να δημιουργούν, διατηρούν, προστατεύ

ουν και προάγουν μάρκες (brands). Ή όπως χαρακτηριστικά λέγεται « η ονο

ματοποίηση είναι η τέχνη και ο ακρογωνιαίος λίθος του μάρκετινγκ». Ο Αμερι

κανικός Οργανισμός Μάρκετινγκ (The American Marketing Association) ορίζει 
την μάρκα ως εξής : «Μάρκα είναι ένα όνομα, όρος, σήμα, σύμβολο ή σχέδιο, 

ή ένας συνδυασμός αυτών, που στοχεύουν στην αναγνώριση των προϊόντων 
ή υπηρεσιών ενός πωλητή ή μίας ομάδας και στην διαφοροποίησή τους από 
αυτά των ανταγωνιστών.»

Γενικά, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της ονομασίας των 

προϊόντων (branding) μίας επιχείρησης και αυτό λόγω της «ταυτότητας» που 

αποκτά ένα προϊόν μέσα από το όνομά του. Ο καταναλωτής αντιλαμβάνεται 

την ταυτότητα αυτή ως μία εγγύηση διατήρησης κάποιου συγκεκριμένου επι-



Ανάπτυξη Νέας Αλυσίδας Καταστημάτων από την DORAL 12

πέδου ποιότητας για το προϊόν. Δηλαδή κάθε φορά που οι καταναλωτές αγο

ράζουν την ίδια μάρκα, «περιμένουν» ότι θα έχει την ίδια ποιότητα με αυτή 

που γνωρίζουν (Σιώμκος 1999).

Η δημιουργία επώνυμων προϊόντων επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αποφύ

γουν τον άμεσο ανταγωνισμό με βάση την τιμή και μόνο, εφόσον οι κατανα

λωτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερο για κάποιο προϊόν λόγω 

του ονόματος του και των όσων σημαίνει αυτό για τους ίδιους.

Κατά την διαδικασία ονοματοδοσίας ενός προϊόντος οι επιχειρήσεις πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τους ότι ένα καλό όνομα θα πρέπει να (Σιώμκος 1999) :

□ προτείνει ισχυρά πλεονεκτήματα/ οφέλη του προϊόντος (να είναι δηλαδή 

σχετικό με το προϊόν)

□ είναι εύκολο στην προφορά και την αναγνώρισή του

□ προσφέρει μία καλή εικόνα για την μάρκα

□ έχει διάρκεια (να μην συνδέεται δηλαδή με κάποια «μόδα» σύντομης χρονι

κής διάρκειας)

□ ξεχωρίζει από ονόματα παρόμοιων προϊόντων

□ μεταφράζεται εύκολα σε άλλες γλώσσες χωρίς να αλλάζει η σημασία του

□ μπορεί να κατοχυρωθεί νομικά

2.2 Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Σχετικής με την Σηματοποίηση

Ουσιαστικά, η μάρκα είναι η υπόσχεση του πωλητή για σταθερή παράδοση 

ενός συνόλου χαρακτηριστικών, ωφελειών και υπηρεσιών στους αγοραστές. 
Οι καλύτερες μάρκες αποπνέουν μία εγγύηση ποιότητας. Αλλά μία μάρκα είναι 

κάτι ακόμη πιο πολύπλοκο και μπορεί να υποδηλώνεται μέσα από έξι επίπε

δα νοήματος (Kotler 1997):

❖ ιδιότητες (attributes)

❖ ωφέλειες (benefits)

❖ αξίες (values)
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❖ κουλτούρα (culture)
❖ προσωπικότητα (personality)

❖ χρήστης (user)

Εάν μία επιχείρηση αντιμετωπίσει την μάρκα απλώς σαν μία ονομασία, τότε 

χάνει το νόημα της ονοματοδοσίας. Η πρόκληση έγκειται στην ανάπτυξη ενός 

συνόλου βαθύτερων νοημάτων για την μάρκα. Όταν οι καταναλωτές μπορούν 

να δουν και τις έξι διαστάσεις της μάρκας, τότε αυτή είναι βαθιά εάν όχι τότε 

είναι ρηχή. Με δεδομένες τις έξι διαστάσεις ενός ονόματος η επιχείρηση πρέ

πει να αποφασίσει σε ποιο επίπεδο/ α θα αγκυροβολήσει την ταυτότητα της 

μάρκας της.

Ένα λάθος που συναντάται συχνά στις επιχειρήσεις είναι η προβολή μόνο 

των ιδιοτήτων (attributes) της μάρκας τους. Πρώτον, ο αγοραστής δεν ενδια- 

φέρεται τόσο για τα χαρακτηριστικά, όσο για τις ωφέλειες που μπορεί να απο

λάβει. Δεύτερον, οι ανταγωνιστές μπορούν εύκολα να αντιγράψουν αυτές τις 

ιδιότητες και τρίτον, τα χαρακτηριστικά που είναι πολύ σημαντικά για μία μάρ

κα σήμερα μπορεί στο μέλλον να μην είναι το ίδιο κρίσιμα με αποτέλεσμα να 

βλάψουν μία μάρκα που έχει συνδεθεί στενά με αυτά. Η προβολή συγκεκρι

μένων ωφελειών επίσης μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη και να εγκλωβίσει 

μία μάρκα μέσα σε αυτές. Τα χαρακτηριστικά μίας μάρκας με την μεγαλύτε

ρη διάρκεια είναι οι αξίες της, η κουλτούρα και η προσωπικότητά της. Όλα 

αυτά προσδιορίζουν την πραγματική της ουσία.

Οι εναλλακτικές στρατηγικές σηματοποίησης (brand-narie decision) ανάμεσα 

στις οποίες μπορεί να επιλέξει μία επιχείρηση είναι οι εξής (Kotler 1997):
❖ ατομική σηματοποίηση (individual brand names)
❖ οικογενειακό όνομα για όλα τα προϊόντα (blanket family name)

❖ οικογενειακή σηματοποίηση όλων των προϊόντων της ίδιας κατηγορίας 

(separate family names)

❖ εταιρικό όνομα σε συνδυασμό με ατομικά ονόματα (company trade name 

combined with individual product names)
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Οι επιλογές όσον αφορά στην επιλογή στρατηγικής μάρκας (brand-strategy 

decision) είναι (Kotler 1997) :
❖ προεκτάσεις γραμμής (line extensions) - υπάρχουσα μάρκα που επεκτείνε- 

ται σε νέα μεγέθη, γεύσεις κλπ στην ίδια κατηγορία προϊόντος

❖ προεκτάσεις μάρκας (brand extensions)- επέκταση υπάρχουσας μάρκας 

σε νέα κατηγορία προϊόντος

❖ πολυμάρκες (multibrands)- νέα μάρκα στην ίδια κατηγορία προϊόντος

❖ νέες μάρκες (new brands)- νέα μάρκα σε νέα κατηγορία προϊόντος

❖ συνδυαστικές (cobrands)- μάρκα που συνδυάζει δύο ή και περισσότερα 
προϋπάρχοντα ονόματα

Συχνά οι επιχειρήσεις προκειμένου να αποφύγουν έξοδα αλλά και τον κίνδυνο 

εισαγωγής μίας νέας μάρκας, χρησιμοποιούν το ήδη υπάρχον όνομα και σε 

νέες κατηγορίες προϊόντων (brand extension). Μέχρι ποιου σημείου μπορεί να 

επεκταθεί μία μάρκα ποικίλει, εξαρτάται δε και από την δύναμη του ονόματος. 

Είναι κρίσιμο ωστόσο να διασφαλισθεί ότι η όλη διαδικασία δεν επηρεάζει αρ

νητικά τη θέση και τις αξίες της μάρκας που πρόκειται να επεκταθεί. Όσο πε

ρισσότερο απέχει η αρχική κατηγορία προϊόντος από την νέα, τόσο μεγαλύτε

ρος είναι και ο κίνδυνος για αποτυχία και κατ’ επέκταση προσβολή του ονόμα

τος.

Η στρατηγική επέκτασης της μάρκας χρησιμοποιείται συχνά λόγω του υπερ
βολικά υψηλού κόστους εισαγωγής μίας εντελώς νέας μάρκας, αλλά και λόγω 

του υψηλού ποσοστού αποτυχίας των νέων μαρκών. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος 
που εμπερικλείει αυτή η στρατηγική είναι η πιθανότητα να πληγεί η εικόνα της 
μάρκας με αποτελέσματα ιδιαίτερα δυσμενή.

Η επιτυχία των brand extensions αλλά και των line extensions, στηρίζεται 

στην επαλήθευση τριών υποθέσεων που κάνουν οι επιχειρήσεις (Σιώμκος 
1999):

1. Οι καταναλωτές έχουν ευνοϊκή στάση απέναντι στην μάρκα.
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2. Αυτή η ευνοϊκή στάση μεταφέρεται και στην επέκταση μάρκας.
3. Αρνητικές εντυπώσεις που θα δημιουργηθούν για την επέκταση δεν μετα- 

φέρονται στην μάρκα-δότη.

Σχετικά με την στρατηγική επέκτασης μαρκών, πρέπει επίσης να προσεχθούν 

και τα εξής (Σιώμκος 1999):
❖ οι επεκτάσεις σε προϊόντα υψηλότερης ποιότητας μπορεί να έχουν ως απο

τέλεσμα τη βελτίωση της εικόνας της βασικής μάρκας, ακόμη και στην πε

ρίπτωση αποτυχίας της επέκτασης.

❖ η δημιουργία προσήλωσης στη μάρκα-δότη, μπορεί να λειτουργήσει προ

στατευτικά στην περίπτωση δημιουργίας αρνητικών εντυπώσεων για την ε

πέκταση.

❖ η επέκταση δεν πρέπει να στηρίζεται σε προσωπικές ανάγκες στελεχών για 

την παρουσίαση κάτι καινούργιου, αλλά να στοχεύει στη μακροπρόθεσμη 

κερδοφορία, στην ενδυνάμωση της αξίας των μαρκών (brand equity), στην 

προσέλκυση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών, στην αντιμετώπιση του 

ανταγωνισμού, στην διαχείριση μίας καινοτομίας και στην ανταπόκριση στις 

συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι η αξιοπιστία της βασικής μάρκας δε μεταφέ- 

ρεται πλήρως στη νέα μάρκα που προκύπτει από την επέκταση. Δύο όμως 

είναι τα στοιχεία που μεταφέρονται και στην επέκταση : α) η «ποιότητα» της 

βασικής μάρκας, και β) το «ταίριασμα» ανάμεσα στις τεχνολογίες που χρησι
μοποιούνται για την παραγωγή της βασικής μάρκας και σε αυτές της επέκτα
σης.
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Οι Hankinson και Cowking (1993) περιγράφουν τη διαδικασία επέκτασης μίας 

μάρκας με το παρακάτω σχήμα :

Σχήμα 2-1

Η Ανάπτυξη της Μάρκας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

The Brand Franchise Matrix (adapted from Ansoff 1957)

Πηγή : Hankinson and Cowking (1993), σε λ. 75

Σε σχέση με την ανάπτυξη προϊόντος, μία μάρκα επεκτείνεται προσθέτοντας 
από περισσότερη ποικιλία έως εντελώς νέα προϊόντα. Σε σχέση με την άλλη 

διάσταση, δηλαδή την ανάπτυξη της αγοράς, η αρχική μάρκα (και προϊόν) 
λανσάρεται σε νέα τμήματα της ίδιας αγοράς και εν συνεχεία σε νέες αγορές 

πράγμα που μπορεί στο τέλος να οδηγήσει και στην δημιουργία μίας παγκό

σμιας μάρκας. Συνήθως η επέκταση γίνεται σε σχέση και με τις δύο διαστά
σεις.

Ο Aaker (1991) σχετικά με το ίδιο θέμα αναφέρει ότι ένα ισχυρό όνομα είναι 

οικείο για τον καταναλωτή με αποτέλεσμα να παρέχει σημαντική βοήθεια σε
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θέματα σχετικά με την ανάπτυξη της αναγνωρισημότητας (awareness), τις δο

κιμαστικές αγορές (trial purchases) και την εύρεση καναλιών διανομής. Ακόμη 
πιο σημαντικό όμως από την αναγνώριση ενός ονόματος, είναι το τι ακριβώς 

σημαίνει αυτό και ποιοι οι συνειρμοί του (brand name associations). Υπάρ

χουν τέσσερις τύποι συνειρμών σχετικοί με μία μάρκα :

❖ η εικόνα υψηλής (ή χαμηλής) αντιληπτής ποιότητας

❖ ιδιότητες που σχετίζονται με τη μάρκα ή την κατηγορία προϊόντος και που 

θα βοηθούσαν το νέο προϊόν

❖ ιδιότητες που θα επηρέαζαν αρνητικά το νέο προϊόν

❖ σύνδεση με μία κατηγορία προϊόντος

Τρεις παράγοντες καθορίζουν ποιοι από τους παραπάνω συνειρμούς θα με

ταφερθούν και στο νέο προϊόν :

1. Η δύναμη της σύνδεσης με μία ιδιότητα ή με ένα επίπεδο ποιότητας στο 

υπάρχον προϊόν.

2. Το ταίριασμα της μάρκας με το νέο προϊόν.

3. Το εάν είναι ευλογοφανές ή όχι να σκεφτεί κανείς την δεδομένη μάρκα στο 

νέο προϊόν.

Η επέκταση ενός ονόματος μπορεί να του προσφέρει σημαντική στήριξη αυ

ξάνοντας το επίπεδο αναγνωρισημότητας και ενισχύοντας τις συνδέσεις του 

(associations). Τελικά ίσως το χειρότερο πιθανό αποτέλεσμα από την επέκτα

ση μίας μάρκας να είναι το χάσιμο της ευκαιρίας να δημιουργηθεί μία νέα.

Ο Erdem (1998) σε μία εμπειρική μελέτη σχετικά με την στρατηγική της επέ
κτασης της μάρκας, κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα :

❖ οι καταναλωτές είναι αβέβαιοι ως προς την ποιότητα των προϊόντων και α
κόμη και η εμπειρία τους από την χρήση ενός προϊόντος συχνά δεν τους 

παρέχει την ικανή πληροφόρηση ώστε να σχηματίσουν γνώμη για αυτό.

❖ οι καταναλωτές περιμένουν το επίπεδο ποιότητας των προϊόντων που βρί

σκονται κάτω από το ίδιο όνομα να συσχετίζεται πολύ έντονα, γεγονός που 

αυξάνει την αναμενόμενη ποιότητα και χρησιμότητα ενός προϊόντος που
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μοιράζεται τι ίδιο όνομα με κάποιο άλλο ήδη επιτυχημένο και ποιοτικό προϊ
όν.

❖ η στρατηγική αυτή παρόλο που διευκολύνει την εισαγωγή νέων προϊόντων, 

δεν αποτελεί εγγύηση επιτυχίας. Εάν το προϊόν δεν ανταποκριθεί στις 

προσδοκίες των καταναλωτών, τότε αυτοί θα επαναπροσδιορίσουν την ε

κτίμησή τους για την ποιότητα του προϊόντος.

Ενώ οι περισσότεροι συγγραφείς εξέτασαν το θέμα της παραπάνω στρατηγι

κής ως εγγύηση ποιότητας για τον καταναλωτή , οι Montgomery και Werner- 

Felt (1992) δοκίμασαν ένα εμπειρικό μοντέλο περιγράφοντας την συγκεκριμέ

νη στρατηγική ονοματοποίησης ως μέσο μείωσης του κινδύνου. Τα αποτελέ

σματα υπήρξαν συμβατά με αυτή την θεωρία, υποδεικνύοντας ότι η στρατηγι

κή αυτή εξυπηρετεί λειτουργία μείωσης του κινδύνου και ότι αυτό το αποτέλε

σμα είναι εντονότερο όταν το προϊόν είναι ακριβό.
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Κεφάλαιο 3 : Κανάλια Μάρκετινγκ ή Κανάλια Διανομής

3.1 Ορισμοί

Οι περισσότεροι παραγωγοί χρησιμοποιούν μεσάζοντες για να προσφέρουν 

τα προϊόντα τους στην αγορά. Οι ενδιάμεσοι αυτοί (marketing intemrediaries) 

συνιστούν ένα κανάλι μάρκετινγκ (marketing channel) ή αλλιώς εμπορικό κα

νάλι (trade channel) ή τέλος κανάλι διανομής (distribution channel). Οι Stern 

και El-Ansary (1996) ορίζουν τα κανάλια διανομής ως εξής :

«Κανάλια Μάρκετινγκ είναι το σύνολο των αλληλοεξαρτώμενων οργανισμών 

που συμμετέχουν στην διαδικασία διάθεσης ενός προϊόντος προς χρήση ή 

κατανάλωση».

3.2 Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Σχετικής με τα Κανάλια Διανομής

Σύμφωνα με τον Takeuchi (1991) υπάρχουν τρεις κρίσιμες αποφάσεις σχετικά
με τα κανάλια διανομής :

❖ προσδιορισμός του μήκους καθετοποίησης του καναλιού διανομής. Το μή

κος του καναλιού διανομής αναφέρεται στον αριθμό των μεσαζόντων 

(intermediaries) που συμμετέχουν στην διαδικασία μεταφοράς του προϊό

ντος από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή.

❖ επιλογή του εύρους (breadth) του καναλιού διανομής. Το εύρος του κανα
λιού ή αλλιώς η ένταση κάλυψης (intensity of distribution coverage) αναφέ- 
ρεται στον αριθμό και το είδος των καταστημάτων λιανικής πώλησης μέσω 

των οποίων το προϊόν διατίθεται στους καταναλωτές. Έτσι μία επιχείρηση 

μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στην ευρεία (intensive), την επιλεκτική 
(selective) και την αποκλειστική (exclusive) διανομή.

❖ θέματα σχετικά με την μετατροπή του καναλιού διανομής για την εκμετάλ

λευση νέων ευκαιριών στην αγορά. Μία επιχείρηση εκτός από την επιλογή 

και τον σχεδίασμά ενός καναλιού διανομής, θα πρέπει αρκετά συχνά να α-
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ξιολογεί εκ νέου τις επιλογές της και να προβαίνει στις ανάλογες τροπο
ποιήσεις προκειμένου να εκμεταλλευτεί νέες ευκαιρίες στην αγορά.

Η επιλογή καναλιών διανομής περιγράφεται συνήθως σαν δύο διαδοχικές α

ποφάσεις (σχήμα 3-1). Αρχικά τίθεται η επιλογή ανάμεσα στην άμεση επαφή 

με τον πελάτη και στην έμμεση. Εν συνεχεία ο παραγωγός πρέπει να διαλέξει 

συγκεκριμένα κανάλια. Η απόφαση σχετικά με την άμεση ή έμμεση επαφή με 

τον πελάτη, όπως σχεδόν και κάθε άλλη απόφαση, εξαρτάται από την σχετική 

κερδοφορία που θα έχουν ως αποτέλεσμα οι δύο μέθοδοι.

Σχήμα 3-1
Επαφή Παραγωγού-Πελάτη

παραγωγός

Πηγή: Lehman και Winer (1997), σελ. 376.

Η άμεση επαφή φαίνεται προτιμότερη από την έμμεση όταν (Lehman and 
Winer 1997):

1. Η απαιτήσεις για λεπτομερείς πληροφορίες είναι υψηλές.
2. Η εξατομίκευση του προϊόντος είναι πολύ σημαντική.

3. Απαιτείται διασφάλιση της ποιότητας.

4. Η μεταφορά και η αποθήκευση είναι πολύπλοκες διαδικασίες.

Αντιθέτως, στις παρακάτω περιπτώσεις φαίνεται προτιμότερη η έμμεση επα

φή με τον πελάτη :



Ανάπτυξη Νέας Αλυσίδας Καταστημάτων από την DORAL 21

1. Επιθυμείται μία και μόνη στάση για την αγορά πολλών προϊόντων.

2. Η διαθεσιμότητα είναι σημαντική για τον καταναλωτή.
3. Οι υπηρεσίες μετά την πώληση είναι κρίσιμο χαρακτηριστικό.

Δίδοντας ο παραγωγός το δικαίωμα αντιπροσώπευσης των προϊόντων του σε 

κάποιον ή κάποιους ενδιάμεσους χάνει εν μέρει τον έλεγχο του πως και σε 

ποιον πωλούνται τα προϊόντα του. Με αυτόν τον τρόπο φαίνεται πως η μοίρα 

της επιχείρησής του βρίσκεται στα χέρια των μεσαζόντων. Παρ’ όλα αυτά 

προκύπτουν σημαντικά πλεονεκτήματα από την χρήση τους (Kotler 1997):

❖ πολλοί παραγωγοί δεν διαθέτουν τους αναγκαίους χρηματοοικονομικούς 

πόρους για να στηρίξουν την άμεση διανομή (direct marketing) των προϊό

ντων τους.

❖ σε ορισμένες περιπτώσεις το άμεσο μάρκετινγκ δεν είναι εφικτό λόγω της 
φύσης του προϊόντος.

❖ παραγωγοί που εγκαθιστούν τα δικά τους κανάλια διανομής, μπορούν συ

χνά να επιτύχουν υψηλότερη απόδοση κεφαλαίων εάν επενδύσουν και επι

κεντρωθούν στην βασική τους δραστηριότητα (παραγωγή) και όχι στην 

δευτερεύουσα (διανομή).

Η χρήση των ενδιάμεσων βασίζεται κυρίως στην ικανότητά τους να διαθέτουν 

ευρέως τα διάφορα αγαθά, διεισδύοντας ταυτόχρονα στις αγορές στόχους. 

Μέσω των επαφών, εμπειριών και της εξειδίκευσης, οι μεσάζοντες μπορούν 

συχνά να προσφέρουν στην παραγωγό επιχείρηση αποτελέσματα που μόνη 

της δεν θα μπορούσε να επιτύχει.

Οι μεσάζοντες εξομαλύνουν τη ροή των προϊόντων και υπηρεσιών. Η διαδικα
σία αυτή είναι απαραίτητη για την γεφύρωση των διαφορών που προκύπτουν 
ανάμεσα στα είδη που προσφέρονται από τον παραγωγό και στα είδη που 

ζητά ο καταναλωτής. Η διαφορά προκύπτει από το γεγονός ότι οι παραγωγοί 

συνήθως παράγουν μεγάλη ποσότητα από μία περιορισμένη ποικιλία προϊό

ντων, ενώ οι καταναλωτές συνήθως επιθυμούν περιορισμένη ποσότητα από 

μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων (Stern and El-Ansary 1996).
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Το πρώτο βήμα για τον σχεδίασμά των καναλιών αποτελεί η κατανόηση του 

τι, που, γιατί, πότε και πως αγοράζουν το προϊόν οι καταναλωτές που συνι- 
στούν την αγορά στόχο. Επίσης πρέπει να προσδιοριστεί το είδος και το επί

πεδο των υπηρεσιών που οι καταναλωτές επιθυμούν και αναμένουν όταν α

γοράζουν το προϊόν. Τα κανάλια μπορούν να προσφέρουν πέντε είδη υπηρε

σιών (Kotler 1997):

❖ μέγεθος παραγγελίας (lot size): είναι ο αριθμός των μονάδων που επιτρέπει 

το κανάλι στον καταναλωτή να αγοράσει.

❖ χρόνος αναμονής (waiting time): είναι ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης του 

πελάτη.

❖ διευκόλυνση (spatial convenience): εκφράζει τον βαθμό στον οποίο το κα

νάλι διανομής διευκολύνει τον καταναλωτή να αγοράσει το προϊόν που επι

θυμεί.

❖ ποικιλία προϊόντος (product variety): προσδιορίζει το προσφερόμενο πλά

τος (breadth) της ποικιλίας που διατίθεται από το κανάλι στον καταναλωτή.
❖ υπηρεσίες υποστήριξης (service backup): είναι κάθε είδους επιπλέον υπη

ρεσία παρεχόμενη από το κανάλι όπως π.χ. διακανονισμοί πληρωμής, με

ταφορά, εγκατάσταση, επισκευή.

Οι παραγωγοί διαφέρουν πολύ ως προς τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζο

νται τα κανάλια διανομής τους. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν μία από τις 

παρακάτω μορφές εξουσίας ώστε να επιτύχουν τη συνεργασία μαζί τους 
(Kotler 1997):

❖ καταναγκαστική (coercive power), εξασκείται όταν ο παραγωγός απειλεί να 

αποσύρει κάποιον πόρο ή να σταματήσει τη συνεργασία στην περίπτωση 
που ο διανομέας αποτύχει σε κάποιο τμήμα της συνεργασίας.

❖ ανταμοιβής (reward power), συμβαίνει όταν ο κατασκευαστής προσφέρει 

στο κανάλι διανομής επιπλέον οφέλη λόγω της επιτυχημένης συνεργασίας 

ή της επίτευξης συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.

❖ νόμιμη (legitimate power), υπάρχει όταν ο παραγωγός απαιτεί μία συγκε

κριμένη συμπεριφορά που έχει συμφωνηθεί μέσω συμβολαίου.
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❖ εμπειρίας (expert power), εφαρμόζεται όταν ο κατασκευαστής διαθέτει 

γνώση και εμπειρία που είναι πολύτιμη για τον διανομέα.

❖ σεβασμού (referent power), αυτή εξασκείται όταν ο παραγωγός είναι τόσο 

σπουδαίος και σεβαστός ώστε οι μεσάζοντες να είναι υπερήφανοι που δια

κινούν τα προϊόντα του.

3.3 Το Σύστημα του Franchising______________________________________

Μία από τις σημαντικότερες πρόσφατες αλλαγές σε σχέση με τα κανάλια δια

νομής, είναι η ανάπτυξη των κάθετων συστημάτων μάρκετινγκ (Vertical Mar
keting Systeris), τα οποία δημιουργήθηκαν προκαλώντας άμεσα τα παραδο

σιακά κανάλια μάρκετινγκ (Conventional Marketing Channel). Ένα παραδο

σιακό κανάλι μάρκετινγκ συνίσταται από έναν ανεξάρτητο παραγωγό, τον 

χονδρέμπορο και τον λιανοπωλητή. Κάθε ένας από αυτούς αποτελεί μία ξε

χωριστή επιχειρηματική μονάδα που επιδιώκει το προσωπικό όφελος και κέρ

δος, ακόμη και αν αυτό πραγματοποιείται εις βάρος του όλου καναλιού. Επί

σης κανένα από τα μέλη του καναλιού δεν ελέγχει πλήρως κάποιο άλλο.

Αντιθέτως, ένα κάθετο σύστημα μάρκετινγκ αποτελείται από τον παραγωγό, 

τον/ τους χονδρεμπόρους και τον/ τους λιανοπωλητές, οι οποίοι λειτουργούν 

όλοι μαζί σε ένα ενοποιημένο σύστημα. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να καθο

δηγείται από τον παραγωγό, τον χονδρέμπορο ή τον λιανοπωλητή. Τα δίκτυα 

αυτά προέκυψαν από την προσπάθεια ισχυρών μελών του καναλιού να επι

κρατήσουν και να ελέγξουν την συμπεριφορά των υπολοίπων και να μειώ
σουν τις προστριβές μεταξύ τους. Υπάρχουν τρία είδη κάθετων συστημάτων 

μάρκετινγκ : corporate, administered και contractual (Kotler 1997).

Τα κάθετα συστήματα μάρκετινγκ που λειτουργούν βάσει συμβολαίου αποτε

λούνται από ανεξάρτητες επιχειρήσεις σε διαφορετικά επίπεδα παραγωγής και 

διανομής που ολοκληρώνουν τις δραστηριότητες και τα προγράμματά τους, 

προκειμένου να επιτύχουν μεγαλύτερες οικονομίες και/ ή διείσδυση στην αγο

ρά από αυτήν που θα επιτύγχαναν μόνοι τους.
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Το σύστημα του franchising εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία. To franchising 
(δικαιόχρηση) είναι μια μέθοδος με την οποία ο ιδιοκτήτης του σήματος 

(δικαιοπάροχος, πωλητής - franchisor) δίνει το δικαίωμα στον συνεργάτη του 

(δικαιοδόχο, αγοραστή - franchisee) να χρησιμοποιεί το όνομά του, την τεχνο

γνωσία καθώς και όλα εκείνα τα εφόδια με τα οποία θα μπορέσει να οργανώ

σει και να λειτουργήσει με επιτυχία την επιχείρησή του.

To franchising συνήθως στηρίζεται σε κάποιο ιδιαίτερο προϊόν, υπηρεσία, μέ

θοδο, σε ένα ισχυρό εμπορικό σήμα ή στην υπεραξία που έχει δημιουργήσει ο 

δικαιοπάροχος. Γενικά τα συστήματα franchising διακρίνονται από τρία χαρα

κτηριστικά (Kotler 1997):

1. Ο δικαιοπάροχος κατόπιν αμοιβής (royalty payments) επιτρέπει στον δικαι- 

οδόχο τη χρήση του εμπορικού σήματός του.

2. Ο δικαιοδόχος είναι υποχρεωμένος να πληρώσει προκειμένου να συμμετά- 
σχει στο σύστημα.

3. Ο δικαιοπάροχος παρέχει στους δικαιοδόχους ένα σύστημα μάρκετινγκ και 

λειτουργιών για να οργανώσουν την επιχείρησή τους.

Τόσο για τον δικαιοπάροχο όσο και για τον δικαιοδόχο το σύστημα μπορεί να 

αποδειχθεί ωφέλιμο. Τα κύρια οφέλη για τον franchisor είναι : η δυνατότητα 

ταχύτατης επέκτασης του δικτύου με τα χρήματα και τον χρόνο κάποιου άλ

λου, η αφοσίωση και η κινητροποίηση των franchisees που δεν είναι απλοί 
υπάλληλοι αλλά συνεργάτες, η οικειότητα και η γνώση των τοπικών συνθηκών 

από τους δικαιοδόχους, η τεράστια διαπραγματευτική δύναμη και οι οικονομίες 
κλίμακας που επιτυγχάνονται λόγω της έκτασης του δικτύου.

Οι δικαιοδόχοι επωφελούνται εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία να γίνουν αφεντι

κά του εαυτού τους. Με αυτόν τον τρόπο δίδεται η δυνατότητα σε άτομα χω

ρίς καμία προηγούμενη εμπειρία να δημιουργήσουν μία επιχείρηση, καθώς 

τους παρέχεται ένα πλήρες πακέτο που εκτός του ονόματος, συμπεριλαμβάνει 

βοήθεια στην επιλογή τοποθεσίας, στη διαμόρφωση του καταστήματος, και
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στην προμήθεια εξοπλισμού, εκπαίδευση σε βασικά θέματα διοίκησης και 

διαρκής υποστήριξη μέσω ενεργειών προώθησης.

Τα δύο βασικότερα προβλήματα που παρουσιάζονται έντονα τα τελευταία 

χρόνια και για τα οποία διαμαρτύρονται οι δικαιοδόχοι είναι πρώτον η καταπά

τηση που προκύπτει με την εγκατάσταση και νέου δικαιοδόχου στην ίδια πε

ριοχή και δεύτερον τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας που πραγματοποιού

νται σε σχέση με τα όσα δηλώνονται από τους δικαιοπαρόχους (Kotler 1997).

Οι Kaufrnann και Eroglu (1998) εξέτασαν το ζήτημα του βαθμού της τυποποί

ησης (standardization) και της προσαρμοστικότητας (adaptation) που πρέπει 

να διαθέτει ένα σύστημα franchising. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η ουσία 

του συστήματος αυτού έγκειται στον συνδυασμό των οικονομιών κλίμακας 

που εμφανίζονται σε μεγάλα δίκτυα και των πλεονεκτημάτων των μικρών, το

πικών επιχειρήσεων. Ο ιδιοκτήτης της μητρικής εταιρείας ως εμπνευστής, δη

μιουργός και προστάτης ενός ιδιαίτερου επιχειρηματικού δικτύου, είναι υπεύ

θυνος για την αποτελεσματική διαχείριση ενός πολύπλοκου συστήματος από 

ανεξάρτητους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Ένα από τα δυσκολότερα θέματα που 

έχει να αντιμετωπίσει ένας franchisor είναι ο καθορισμός των ορίων της μορ

φής των επιχειρήσεων. Η διατήρηση δηλαδή της απαραίτητης ομοιομορφίας 

στο σύστημα ώστε να επιτευχθούν οι οικονομίες κλίμακας, με ταυτόχρονη δυ

νατότητα αποτελεσματικής προσαρμογής στα τοπικά δεδομένα της κάθε αγο
ράς.

Το σύστημα franchising αποτελείται από τέσσερα ξεχωριστά συστατικά 
(Kaufrnann and Eroglu 1998):

❖ product/ service deliverables. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέ- 
ρονται είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών που συνιστούν το ιδιαίτερο 

σχήμα του συστήματος franchising και προσδιορίζουν το τμήμα της αγοράς 
που αποτελεί στόχο.

❖ benefit communicators. Αναφέρονται στα χαρακτηριστικά που μετατρέπουν 
τα άυλα οφέλη σε υλικά.
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❖ system identifiers. Είναι το σύνολο των οπτικών ή ακουστικών χαρακτηρι

στικών που συνδέουν ένα συγκεκριμένο κατάστημα με το όλο σύστημα ή 

αλυσίδα.

❖ format facilitators. Είναι οι πολιτικές και διαδικασίες που συνιστούν τη βάση 

της λειτουργίας του συστήματος.

Το κάθε ένα από τα παραπάνω τέσσερα χαρακτηριστικά αποτελείται από διά

φορα στοιχεία των οποίων η κρισιμότητα διαφέρει σημαντικά. Για παράδειγμα 

η σημασία του ονόματος ή του εμπορικού σήματος είναι πολύ μεγαλύτερη για 

την αναγνώριση του συστήματος, από ότι τα χρώματα που θα χρησιμοποιη

θούν μέσα στο κατάστημα. Έτσι γίνεται μία διάκριση ανάμεσα σε στοιχεία πυ

ρήνα και περιφερειακά (core and peripheral elements). Στοιχεία πυρήνα ονο

μάζονται εκείνα των οποίων ο βαθμός τυποποίησης πρέπει να είναι πολύ υ

ψηλός σε όλο το δίκτυο, εφόσον είναι κρίσιμα για την αναγνώριση και επιβίω

ση του συστήματος. Αντιθέτως περιφερειακά είναι εκείνα τα στοιχεία για τα 

οποία ο δικαιοπάροχος πρέπει να σταθμίσει τα οφέλη της τυποποίησης με 

αυτά που προκύπτουν από την προσαρμογή στις τοπικές αγορές. Είναι πά

ντως δυνατό ένα στοιχείο να κρίνεται περιφερειακό για ένα σύστημα και πυρή

να για κάποιο άλλο.

Ένα από το βασικότερα κίνητρα που οδηγούν στην τυποποίηση του συστήμα

τος είναι οι οικονομίες κλίμακας που προκύπτουν τόσο από τις αγορές ,το 

μάρκετινγκ, την έρευνα και ανάπτυξη, όσο και από την ευκολότερη εφαρμογή 

και διαχείριση των προγραμμάτων λειτουργίας. Ο έλεγχος της παρεχόμενης 
ποιότητας από το σύστημα διευκολύνεται ουσιαστικά όταν αυτό είναι τυπο
ποιημένο σε μεγάλο βαθμό.

Η τυποποίηση του συστήματος συμβάλλει επιπλέον στην συνοχή και σταθε

ρότητα της εικόνας του συστήματος σε κάθε αγορά. (Levitt, 1983). Η έννοια 

του franchising περιλαμβάνει την δημιουργία μίας σταθερής εικόνας με συνο

χή και ομοιομορφία σε όλο το σύστημα, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από την 

τήρηση συγκεκριμένων κανόνων και προδιαγραφών. Όλα τα συστατικά του
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συστήματος είναι - είτε άμεσα είτε έμμεσα- κρίσιμα για την δημιουργία και δια
τήρηση αυτής της εικόνας. Ιδιαίτερη σημασία στην διαμόρφωση μίας ενιαίας 
εικόνας αποτελεί η ξεκάθαρη διατύπωση της ουσίας και της ταυτότητας του 

συστήματος και η διαρκής επικοινωνία τους στον χρόνο και στον χώρο.

Τίθεται βέβαια το ερώτημα πως γίνεται να είναι το σύστημα πλήρως τυπο

ποιημένο από την στιγμή που κάθε κατάστημα διαφέρει από το άλλο. Κατά 

την άποψη των Kaufrnann και Eroglu, στον βαθμό που τα κεντρικά στοιχεία 
πυρήνα του συστήματος διαμορφώνονται με ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο και 

οι αποκλίσεις περιορίζονται στα περιφερειακά συστατικά, τότε η σταθερή και 

διαρκής εικόνα του δικτύου θα διατηρηθεί στο χρόνο απρόσβλητη.

Ειδικότερα στην αρχή του κύκλου ζωής του συστήματος είναι ιδιαίτερα σημα

ντικό να διαμορφωθεί ένα μεγάλο σύνολο από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

που να εμφανίζονται πλήρως τυποποιημένα στο δίκτυο, έτσι ώστε η ταυτότη

τα του συστήματος να αναγνωρίζεται και να μην συνδέεται με ένα μόνο κατά

στημα αλλά με όλο το δίκτυο.

Τα μειονεκτήματα που μπορούν να παρουσιαστούν από την τυποποίηση τους 

συστήματος πηγάζουν από την αδυναμία πλήρους προσαρμογής του προϊό

ντος στην κάθε επιμέρους αγορά. Οι διαφορές των αγορών σε χαρακτηριστι

κά όπως η αισθητική, το εισόδημα, η μόρφωση, τα ήθη, τα έθιμα κλπ, μειώ

νουν τα οφέλη της τυποποίησης και υποδεικνύουν ότι μέχρις ενός σημείου η 
προσαρμογή στα τοπικά δεδομένα μπορεί να αποφέρει υψηλότερα κέρδη. Το 

ζήτημα είναι ότι όποιος τοπικός πωλητής καλύπτει αποτελεσματικότερα τις α
νάγκες της αγοράς θα κατέχει και το μεγαλύτερο μερίδιο.
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Κεφάλαιο 4 : Ανάλυση Παρούσας Κατάστασης

Στην συνέχεια θα ακολουθήσει η ανάλυση της παρούσας κατάστασης για τους 

τρεις διαφορετικούς κλάδους: εσωτερικών κουφωμάτων, θωρακισμένων θυ- 

ρών ασφαλείας και προϊόντων ηλιοπροστασίας, στους οποίους κατατάσσονται 

τα προϊόντα που πρόκειται να διαθέτονται μέσω της νέας αλυσίδας καταστη

μάτων της DORAL.

4.1 Ανάλυση Ελκυστικότητας Βιομηχανίας

4.1.1 Ορισμός της Βιομηχανίας 

Εσωτερικά Κουφώματα

Τα εσωτερικά κουφώματα ή αλλιώς εσωτερικές πόρτες ανήκουν στην ευρύτε

ρη κατηγορία των κουφωμάτων, τα οποία με την σειρά τους εμπίπτουν στον 

κλάδο των οικοδομικών υλικών. Η αναλογία ανάμεσα στα εξωτερικά και εσω

τερικά κουφώματα όσον αφορά τις συνολικές πωλήσεις είναι περίπου 85% και 
15% αντίστοιχα.

Μία άλλη κατάτμηση της αγοράς που μπορεί να γίνει είναι με κριτήριο τον χώ

ρο τοποθέτησης των εσωτερικών κουφωμάτων. Έτσι λοιπόν οι συνήθεις χώ

ροι εφαρμογής των προϊόντων είναι:

1. μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες (κυρίως ιδιόκτητες)
2. μεζονέτες (ιδιόκτητες αλλά και εργολαβικές)

3. πολυκατοικίες (κυρίως εργολαβικές αλλά και ιδιόκτητες)

4. κτίρια γραφείων (κυρίως εργολαβικά αλλά και ιδιόκτητα εταιρειών)

5. δημόσια κτίρια (κατόπιν δημοπράτησης αλλά και με ανάθεση)

6. επαγγελματικά κτίρια (εμπορικοί και βιομηχανικοί χώροι)
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Πρέπει επίσης να διαχωρίσουμε την συνολική αγορά εσωτερικών κουφωμά

των σε αυτά που τοποθετούνται σε νέες κατασκευές και σε αυτά που προορί
ζονται για αντικαταστάσεις.

Τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα μία εσωτερικής πόρτας είναι : το υλικό 

και το είδος της εξωτερικής και εσωτερικής επένδυσης (ξύλο, πλαστικό, αλου

μίνιο), το σχέδιο, η διάσταση και ο τύπος (ανοιγόμενη, συρόμενη, φυσούνα).

Θωρακισμένες Πόρτες Ασφαλείας

Ο κλάδος των θυρών ασφαλείας εντάσσεται στον γενικότερο κλάδο των θυ- 

ρών κατοικιών. Πόρτες ασφαλείας λέγονται οι θωρακισμένες με κάποιο ή κά

ποια υλικά πόρτες, οι οποίες διαφοροποιούνται από τους υπόλοιπους τύπους 

θυρών κατοικιών, λόγω της αυξημένης διαρρηκτικής προστασίας που παρέ

χουν.

Οι θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας τοποθετούνται συνήθως ως εξωτερικές 

πόρτες κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και καταστημάτων. Όπως και στην 

προηγούμενη περίπτωση των εσωτερικών θυρών, οι πόρτες ασφαλείας το

ποθετούνται τόσο σε νέες κατασκευές όσο και σε αντικαταστάσεις παλαιών 
θυρών.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των θωρακισμένων θυρών είναι : η θωράκιση, οι 

διαστάσεις, η στήριξη, οι πύροι και η κλειδαριά. Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι επίσης η 
τοποθέτηση από την οποία εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό η προστασία 
που πρόκειται να παρέχει μία πόρτα ασφαλείας. Ο τρόπος δηλαδή τοποθέτη

σης αποτελεί έναν σημαντικότατο παράγοντα που επηρεάζει την λειτουργία 
του προϊόντος και την ασφάλεια που αυτό προσφέρει.

Προϊόντα ηλιοπροστασίαο

Η κατηγορία των προϊόντων ηλιοπροστασίας περιλαμβάνει: οριζόντιες και κά

θετες περσίδες (βενετικά και βέρτικαλ) και τα αντηλιακά ρολά (ρόλερ στορ). Τα 

συνήθη υλικά κατασκευής είναι αλουμίνιο για τις περσίδες και ακρυλικό ή πλα-
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στικοποιημένο ύφασμα για τα ρολά. Επίσης τα βενετικά στορ μπορούν να κα
τασκευαστούν και από ξύλο. Η κύρια χρήση των προϊόντων αυτών είναι η 
προστασία τόσο από τον ήλιο όσο και η προστασία της ιδιωτικής ζωής των 

χρηστών ενός χώρου.

Τα παραπάνω προϊόντα τοποθετούνται εσωτερικώς στα εξωτερικά κουφώμα

τα στην θέση που παραδοσιακά χρησιμοποιούνται οι κουρτίνες. Η τοποθέτη

σή τους τα προηγούμενα χρόνια ήταν συνηθέστερη σε επαγγελματικούς χώ

ρους (π.χ. γραφεία, καταστήματα, εστιατόρια, μπαρ, πανεπιστήμια, ιδρύματα). 

Τα τελευταία όμως χρόνια έχει αποτελέσει μόδα η τοποθέτηση αντηλιακών 

στορ και στις κατοικίες κυρίως μάλιστα σε χώρους όπως η κουζίνα ή κάποια 

τζαμαρία. Έτσι έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα μία μεγαλύτερη εξοικείωση 

του καταναλωτή με τα είδη αυτά και μέσα στον προσωπικό χώρο του σπιτιού 

του.

4.1.2 Παράγοντες Ελκυστικότητας της Βιομηχανίας

4.1.2.1 Γενικοί Παράγοντες της Αγοράς

Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης

Ο κρισιμότερος προσδιοριστικός παράγοντας της ζήτησης και για τα τρία 

προϊόντα αλλά κυρίως για τα εσωτερικά κουφώματα, είναι ο βαθμός ανάπτυ

ξης της οικοδομικής δραστηριότητας. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι 

υπάρχουν δύο μορφές οικοδομικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν εξίσου 
σημαντικό ενδιαφέρον : η ανέγερση νέων κτιρίων και οι ανακαινίσεις παλαιών.

Την περίοδο 1988-1992 υπήρξε μία σημαντική αύξηση των πωλήσεων των 
δομικών υλικών και κατ 'επέκταση των κουφωμάτων, η οποία οφείλονταν 

στην θεαματική άνοδο των νέων αδειών που εκδόθηκαν τα προηγούμενα 

χρόνια (1997-1990) (Σχήμα 1). Οι ανακοινώσεις για μελλοντικές αυξήσεις στο 

κόστος των δομικών προϊόντων καθώς και άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις, 

συνέτειναν στην έκδοση περισσότερων αδειών οικοδομής.
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όγκος νέων οικοδομικών αδειών σε χιλ. μ3
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Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.

Στη συνέχεια, από το 1991 έως και το 1995 σημειώθηκε μία διαρκής πτώση 

της οικοδομικής δραστηριότητας η οποία κατά κύριο λόγο οφείλεται στο απο

κορύφωμα που παρατηρήθηκε τα προηγούμενα τρία έτη . Η καθοδική αυτή 

πορεία άρχισε όμως να ανακάμπτει και πάλι από το 1996 έως σήμερα. Το 

1996 υπήρξε σημαντική αύξηση 11% της οποίας όμως ο ρυθμός μειώθηκε 

κατά τα δύο επόμενα έτη σε 2,5% και 2,2% αντιστοίχως (Πίνακας 4-1).

Πίνακας 4-1

. I —....................—_______________________-

Ετος Αριθμός νέων οικοδομικών αδειών % μεταβολή

Πηγή : Ε.Σ.Υ.Ε.

Αν και η ανοδική πορεία των τελευταίων ετών είναι ενθαρρυντική υπάρχουν 

ωστόσο παράγοντες που δείχνουν πως η οικοδομική δραστηριότητα στην 

χώρα μας βρίσκεται μάλλον στο πρώτο στάδιο της ωρίμανσης. Αυτό το συ

μπέρασμα προκύπτει τόσο από τους σχετικά χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης 

όσο και από το αναλογικά αυξημένο ποσοστό της ιδιωτικής κατοικίας στην
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Ελλάδα. Ο μοναδικός τομέας στον οποίο η χώρα μας βρίσκεται πάνω από τον 
μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυτός της ιδιωτικής κα
τοικίας. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΟΚ για το έτος 1990, το μεγαλύ

τερο ποσοστό ιδιόκτητων κατοικιών (79%) από όλες τις χώρες- μέλη, το κατέ

χει η Ελλάδα, χωρίς μάλιστα να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία της αυθαίρετης 

δόμησης που στην χώρα μας είναι πολύ υψηλή (Παράρτημα πίνακας 4-1). Το 

80% των ελληνικών οικογενειών έχουν τουλάχιστον ένα σπίτι, ενώ είναι χαρα

κτηριστικό ότι υπάρχουν περίπου 5.200.000 κατοικίες για 3.300.000 οικογέ

νειες (Hellenews, Ιούνιος 1994).

Ωστόσο, στην περίοδο 1994 έως το τέλος του 1998, δηλαδή μέσα στην τε

λευταία πενταετία εξαπλασιάστηκε ο δανεισμός για αγορά κατοικίας. Το πο

σοστό της ετήσιας αύξησης των στεγαστικών δανείων ανέρχονταν σε 83,8% 

το 1996, 56,9% το 1997 και 38,7% το 1998 (ΤΟ ΒΗΜΑ, 28/03/99).

Ο τομέας των αντικαταστάσεων των παλαιών κουφωμάτων με καινούργια εί

ναι ιδιαίτερα σημαντικός και αποτελεί ένα μεγάλο τμήμα της αγοράς. Η έντονη 

οικοδομική δραστηριότητα κατά τις δεκαετίες 1960 και 1970 με την δημιουρ

γία οικοδομών και διαμερισμάτων αντί κατοικιών, συνοδεύτηκε από την χρήση 

μη κατάλληλων, φθηνών και μη μελετημένων υλικών στην πλειοψηφία των 

κατασκευών. Σύμφωνα με στοιχεία, μέχρι το 1989 από το σύνολο των 

1.775.000 κύριων κατοικιών το 67,5% είναι σε πολυκατοικίες και το επίπεδό 

τους είναι από μέτριο έως κακό σε ποσοστό 62% (Ενημερωτικό Δελτίο Τ.Ε.Ε., 
14/06/93).

Όπως φαίνεται και από το παρακάτω σχήμα, το 89,4% των κατοικιών έχει α- 

νεγερθεί πριν από το έτος 1981, ενώ τη δεκαετία 1960-1970 έχει κατασκευα- 
σθεί το 61% περίπου του συνόλου των κατοικιών με διάρκεια ζωής έως σήμε

ρα 30 έως 40 χρόνια.
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Σχήμα 4-2
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Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.

Τα παραπάνω στοιχεία σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέ

δου των Ελλήνων και τις αυξημένες απαιτήσεις τους πλέον για ποιοτικότερη 

ζωή, υπογραμμίζουν την σημαντικότητα των αντικαταστάσεων στο συνολικό 
τμήμα της αγοράς.

Η ζήτηση για θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας εκτός από την εξέλιξη της οι

κοδομικής δραστηριότητας που εξετάσθηκε παραπάνω, επηρεάζεται σε πολύ 

μεγάλο βαθμό και από την εξέλιξη των αδικημάτων κατά ιδιοκτησίας και κατά 

περιουσιακών δικαιωμάτων. Η αύξηση δηλαδή ή η μείωση των κλοπών με 
διάρρηξη αλλά και η γενικότερη έξαρση ή μη της εγκληματικότητας, συνιστούν 

τον βασικότερο ίσως παράγοντα επηρεασμού της ζήτησης των θυρών ασφα
λείας.

Ο πίνακας 4-2 του παραρτήματος και το ακόλουθο σχήμα, παρουσιάζουν το 

σύνολο των κλοπών με διάρρηξη των τελευταίων 12 ετών. Τα στοιχεία αυτά 

συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι την τελευταία οκταετία διαπιστώνεται σημα

ντικότατη αύξηση των κρουσμάτων κλοπής με διάρρηξη. Καθ' όλη την εξετα

ζόμενη περίοδο η αύξηση ήταν της τάξεως του 30,7%.
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Σχήμα 4-3

αδικήματα (κλοπές) κατά ιδιοκτησίας και περιουσιακών 
δικαιωμάτων

Πηγή: Υπουργείο Δημόσιας Τάξης

Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί ορισμένες αλλαγές σχετικά με τα 

εγκλήματα και αδικήματα που λαμβάνουν χώρα. Πρώτον, οι γραφικοί παρα

δοσιακοί διαρρήκτες που ήταν γνωστοί κατά κύριο λόγο στις διωκτικές αρχές, 

έχουν αντικατασταθεί από αδίστακτους οπλισμένους δράστες που δεν διστά

ζουν να σκοτώσουν όταν αισθανθούν ότι κινδυνεύουν. Η Αστυνομία από την 

άλλη πλευρά εμφανίζεται ανίκανη όχι μόνο να αποτρέψει, αλλά και να εξιχνιά
σει αυτές τις μορφές εγκληματικών πράξεων. Δεύτερον, η ανεξέλεγκτη προσέ

λευση μεταναστών από τις γύρω χώρες έχει επίσης επηρεάσει ως ένα βαθμό 

τα επίπεδα της εγκληματικότητας στην χώρα μας. Τρίτον, έχει παρατηρηθεί 
μία διασπορά των κλοπών ανά την επικράτεια και κυρίως σε παραθεριστικές 

περιοχές, κάτι που μόλις μία δεκαετία πριν ήταν αδιανόητο. Όλα τα παραπά

νω σε συνδυασμό με την υπερβολική πολλές φορές προβολή των αδικημά

των από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, έχουν δημιουργήσει έντονο κλίμα α

νασφάλειας στους πολίτες οι οποίοι καταφεύγουν μόνοι τους σε μέτρα προ-
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στασίας προκειμένου να προφυλάξουν της περιουσία τους και την οικογένειά 

τους.

Ένα από τα πιο δημοφιλή μέτρα προστασίας αποτελούν οι θωρακισμένες 

πόρτες ασφαλείας. Έτσι από τη μια παρουσιάζεται υψηλό το ενδιαφέρον των 

καταναλωτών για αντικατάσταση των συμβατικών τους θυρών με θωρακισμέ

νες, ενώ παράλληλα άρχισαν αν καθιερώνονται αυτού του είδους οι πόρτες ως 

βασικός εξοπλισμός για τα νέα έργα. Τα ποσοστά που αντιστοιχούν σε κάθε 

μία από τις παραπάνω κατηγορίες υπολογίζεται πως είναι, με βάση την δρα- 

στηριοποίηση των διαφόρων εταιρειών, 60% για τις αντικαταστάσεις και 40% 

για τα νέα κτίσματα.

Όσον αφορά τα προϊόντα ηλιοπροστασίας, εκτός από την οικοδομική δραστη

ριότητα, οι κλιματολογικές συνθήκες είναι ένας ακόμα καθοριστικός παράγο

ντας. Πιο συγκεκριμένα στην χώρα μας υπάρχει μεγάλη δυνατότητα ανάπτυ

ξης των προϊόντων της κατηγορίας αυτής λόγω της αυξημένης ηλιοφάνειας 

σχεδόν σε όλη την διάρκεια του χρόνου. Παράγοντες όπως η μόδα για συγκε

κριμένα είδη ηλιοπροστασίας, διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο ως 

προς την ζήτηση για τα προϊόντα αυτά.

Μέγεθος αγοράς - Ανάπτυξη Αγοράς - Κύκλος Ζωής Προϊόντος- Εποχικότητα 

Αντιθέτως με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια όσον 
αφορά το κυρίαρχο υλικό κατασκευής (αλουμίνιο) των εξωτερικών κουφωμά

των, στα εσωτερικά κουφώματα κυριαρχεί σχεδόν ολοκληρωτικά το ξύλο λόγω 
της αποδεδειγμένης αισθητικής του υπεροχής.

Το μέγεθος της αγοράς των εσωτερικών κουφωμάτων υπολογίζεται ότι απο
τελεί περίπου το 15% του συνολικού κύκλου εργασιών των κουφωμάτων. Οι 

συνολικές πωλήσεις για εσωτερικά και εξωτερικά κουφώματα εκτιμάται ότι α

νέρχεται περίπου στο ύψος των ΙΟΟδις δραχμών από όπου υπολογίζεται ότι 

και το μέγεθος της αγοράς για τις εσωτερικές πόρτες είναι περίπου 15δις 
δραχμές.
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Όσον αφορά το μέγεθος της αγοράς σε ποσότητα τεμαχίων από τα στοιχεία 
του πίνακα 4-2, μπορεί να υπολογιστεί χονδρικά ότι η ζήτηση για εσωτερικές 

πόρτες κατά το έτος 1997, διαμορφώθηκε περίπου στα 430.000 τεμάχια.

Πίνακας 4-2

αριθμός κατοικιών με 1&2 δωμάτια 
αριθμός κατοικιών με 3 δωμάτια kc

1995 1996 1997

19.882 22.989 23.095
50.980 63.704 66.508
____________________________

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.

Όπως γίνεται αντιληπτό από τον παρακάτω πίνακα το μέγεθος της αγοράς για 

εσωτερικές πόρτες στο βαθμό που εξαρτάται από τον αριθμό των νέων κατοι

κιών αυξάνεται με μειούμενη πορεία. Το ετήσιο δηλαδή ποσοστό αύξησης της 

αγοράς φθίνει.

Πίνακας 4-3

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.
I

Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί έως εδώ προκύπτει το συμπέρασμα ότι η 

αγορά των εσωτερικών κουφωμάτων διανύει το στάδιο της αργής ανάπτυξης. 
Διανύει δηλαδή ακόμη την περίοδο της ανάπτυξης και αναμένεται να εισέλθει 
στο στάδιο της ωριμότητας

Τα συγκεκριμένα προϊόντα παρουσιάζουν μία σχετική εποχικότητα η οποία 

οφείλεται κυρίως στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας που επηρεάζονται έντο

να από τους παγετούς του χειμώνα, οπότε και περιορίζεται η οικοδομική δρα-
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στηριότητα (Παράρτημα σχήμα 4-1). Έτσι σημειώνεται μία μικρή πτώση της 

ζήτησης κατά τους χειμερινούς μήνες.

Το μέγεθος της αγοράς για τις θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας σύμφωνα με 

εκτιμήσεις σε σχετική μελέτη της ICAP (Μάιος 1998) κατά τα τρία προηγούμε

να έτη διαμορφώθηκε ως εξής:

Πίνακας 4-4

Αγορά Θωρακισμένων Θυρών Ασφαλείας

Έτος Εγχώρια Εισαγωγές Εξαγωγές Φαινομενική Κα- %

Παραγωγή τανάλωση Μεταβολή

Με μία μέση τιμή λιανικής περίπου τις 200.000 δραχμές το μέγεθος της αγο

ράς υπολογίζεται για το 1998 περίπου στα 13,3 δις δραχμές. Η ετήσια ποσο

στιαία μεταβολή τα δύο τελευταία έτη ήταν θετική και ανήλθε στο 37,5% και 

21% αντίστοιχα. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι οι θωρακισμένες πόρτες 

ασφαλείας βρίσκονται στο στάδιο της γρήγορης ανάπτυξης.

Η εποχικότητα που παρουσιάζεται είναι μικρή και επηρεάζεται κυρίως από την 
εποχικότητα της οικοδομικής δραστηριότητας όσον αφορά τα νέα κτίσματα. 

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει έντονα τον ρυθμό των αντικαταστά

σεων μέσα στον χρόνο είναι η προβολή από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας 
των αδικημάτων που πραγματοποιούνται. Σε περιόδους έντονης δημοσιοποί

ησης τέτοιων συμβάντων ο κόσμος κινητοποιείται περισσότερο προς την κα

τεύθυνση αντικατάστασης της συμβατικής του πόρτας.

Για τα προϊόντα ηλιοπροστασίας δυστυχώς δεν υπάρχουν στοιχεία, αλλά ούτε 

και εκτιμήσεις σχετικά με το μέγεθος της αγοράς, τον ρυθμό ανάπτυξης κλπ.
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Επομένως η μόνη σύνδεση που είναι εφικτή να γίνει είναι με την εξέλιξη της 
οικοδομικής δραστηριότητας στην χώρα μας. Όσον αφορά τη δυνατότητα δι

εύρυνσης της αγοράς, εκτιμάται ότι είναι υψηλή καθώς σε μία χώρα με τόση 

ηλιοφάνεια, η χρήση τους δεν είναι ακόμη πολύ διαδεδομένη.

Επιπλέον όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η τάση της μόδας σχετικά με την 

εσωτερική διακόσμηση των χώρων και κυρίως των κατοικιών έχει στρέψει 

τους καταναλωτές στα προϊόντα ηλιοπροστασίας ακόμη και σε χώρους που 

παραδοσιακά κυριαρχούσαν οι κουρτίνες. Παρόλα αυτά η κουρτίνα αποτελεί 

βεβαίως το κυρίαρχο μέσο κάλυψης των εσωτερικών κουφωμάτων στις κατοι

κίες.

4.1.2.2 Παράγοντες Βιομηχανίας

Ο βαθμός συγκέντρωσης της βιομηχανίας για τα εσωτερικά κουφώματα υπο

λογίζεται να είναι σχετικά μικρός. Στο συγκεκριμένο χώρο -μετά από το κλείσι

μο της ELDOOR- δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις μικρού και μεσαί

ου κυρίως μεγέθους με αποτέλεσμα η αγορά να είναι κατακερματισμένη όπως 
άλλωστε και η αγορά των κουφωμάτων γενικότερα.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των μονάδων παραγωγής εσωτερικών κουφωμάτων 

είναι μικρά κατασκευαστικά εργαστήρια (μαραγκοί, ξυλουργοί και βιοτέχνες) με 

μηχανολογικό εξοπλισμό χαμηλού επιπέδου, που δεν έχουν την δυνατότητα 
να παρέχουν προϊόντα υψηλής και σταθερής ποιότητας. Εκτός όμως από 
τους παραγωγούς υπάρχουν και οι εισαγωγείς εσωτερικών θυρών, κυρίως α

πό την Ιταλία, οι οποίοι προσπαθούν να καλύψουν τα κενά της εσωτερικής 
παραγωγής.

Στον κλάδο των θωρακισμένων θυρών ασφαλείας, οι εγχώριοι κατασκευαστές 

είναι πολύ λιγότεροι στον αριθμό, ενώ η πλειοψηφία των προϊόντων που δια- 

κινούνται στην αγορά είναι ιταλικής προέλευσης. Όσον αφορά τη χονδρική ο 

βαθμός συγκέντρωσης είναι σαφώς υψηλότερος από αυτόν της λιανικής. Συ-
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γκεκριμένα υπολογίζεται ότι οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες κατέχουν περισσό

τερο από το 50%. Παρατηρείται επομένως ένας υψηλός βαθμός συγκέντρω
σης του κλάδου.

Η κατάσταση σε επίπεδο λιανικής όμως είναι διαμορφωμένη τελείως διαφορε

τικά και ο βαθμός συγκέντρωσης είναι μικρός. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην 

πώληση συγκεκριμένων μαρκών σε όλη την Ελλάδα από πάρα πολλά μικρά 

και μεγάλα καταστήματα.

Στα προϊόντα ηλιοπροστασίας ο βαθμός συγκέντρωσης είναι αρκετά υψηλός 

σε επίπεδο χονδρικής, γεγονός που οφείλεται στον πολύ περιορισμένο αριθμό 

εισαγωγέων και κατασκευαστών. Συγκεκριμένα στην Βόρεια Ελλάδα υπάρ

χουν ουσιαστικά μόνο τρεις μεγάλοι κατασκευαστές που ελέγχουν συνολικά 

πάνω από το 50% της αντίστοιχης αγοράς. Σε επίπεδο λιανικής πώλησης τα 

ποσοστά είναι περισσότερο διεσπαρμένα και δεν φαίνεται να υπάρχουν πολύ 

μεγάλες επιχειρήσεις που να οδηγούν την αγορά, ακριβώς γιατί υπάρχουν 

πολλά, μικρά και διαφορετικού είδους καταστήματα που εμπορεύονται αυτά τα 
είδη.

Η απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών στον τομέα των εσωτερικών κουφωμά

των είναι αρκετά υψηλή, τόσο λόγω της σχετικής ανάπτυξης που παρουσιάζει 

ο κλάδος, όσο και της έλλειψης -μετά το κλείσιμο της ELDOOR- κάποιου ιδιαί

τερα ισχυρού ονόματος στον χώρο. Επίσης τόσο η κατασκευή όσο και η ει
σαγωγή κυρίως από την Ιταλία δεν παρουσιάζουν αυξημένη δυσκολία έτσι ώ
στε να δρουν απαγορευτικά.

Ο κλάδος των θωρακισμένων θυρών ασφαλείας χαρακτηρίζεται μεν από έντο

νη ανάπτυξη αλλά και από έντονο ανταγωνισμό, γεγονός που δυσκολεύει κά

πως την είσοδο νέων επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά η πλεονάζουσα παραγω

γική δραστηριότητα και ο κορεσμός της γειτονικής Ιταλίας στον χώρο αυτό, 

κάνουν την εισαγωγή θωρακισμένων θυρών ασφαλείας πολύ εύκολη, γι' αυτό 

και τα εμπόδια εισόδου και εξόδου δεν είναι υψηλά. Επιπλέον, η διαδικασία
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δημιουργίας ενός νέου ακόμη και μικρού, συνοικιακού καταστήματος είναι πο

λύ απλή λόγω της εύκολης τροφοδοσίας που επιτυγχάνεται από τους μεγαλο- 

εισαγωγείς των ιταλικών οίκων.

Ο χώρος των προϊόντων ηλιοπροστασίας είναι ένας αρκετά άγνωστος κλάδος 

στον οποίο η πιθανότητα εισόδου νέων ανταγωνιστών σε επίπεδο χονδρικής 

είναι μάλλον πολύ μικρή ακριβώς λόγω της ασάφειας που υπάρχει γύρω από 

αυτόν. Δεδομένης όμως της μη ύπαρξης ενός ισχυρού ονόματος στο χώρο 

υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα να αντιληφθεί κάποιος το κενό αυτό στην αγο

ρά και να εισχωρήσει δυναμικά.

Τόσο για τις εσωτερικές πόρτες όσο και για τις ασφαλείας και τα προϊόντα η- 

λιοπροστασίας, η διαπραγματευτική δύναμη των καταναλωτών διακρίνεται 

στην δύναμη των καταναλωτών λιανικής, των βιομηχανικών καταναλωτών και 

των αντιπροσώπων/ καταστήματα πώλησης.

Οι καταναλωτές λιανικής έχουν πολύ περιορισμένη διαπραγματευτική ισχύ 

γιατί αγοράζουν μία ή δύο φορές στην ζωή τους το προϊόν. Οι βιομηχανικοί 

καταναλωτές αντιθέτως διαθέτουν αυξημένη διαπραγματευτική δύναμη επειδή 

καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες, κάνουν επαναλαμβανόμενες αγορές και 

έχουν αρκετές διαφορετικές επιλογές. Οι αντιπρόσωποι είναι αυτοί που ελέγ

χουν τα κανάλια διανομής και επειδή ο καταναλωτής δεν διαθέτει ιδιαίτερη 

γνώση σχετικά με το προϊόν, είναι σε θέση να κατευθύνουν τις πωλήσεις ανά
λογα με τα δικά τους συμφέροντα.

Ο κίνδυνος από υποκατάστατα προϊόντα για τις εσωτερικές πόρτες είναι ου
σιαστικά ανύπαρκτος. Υφίσταται μόνο μεταξύ των διαφορετικών υλικών κατα

σκευής. Έτσι για τις ξύλινες εσωτερικές πόρτες (που αποτελούν και το βασικό 

κομμάτι της αγοράς) υποκατάστατα προϊόντα θεωρούνται οι αντίστοιχες πλα

στικές και αλουμινένιες η χρήση των οποίων όμως είναι αρκετά περιορισμένη.
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Υποκατάστατα με την στενή έννοια του όρου για τις θωρακισμένες πόρτες α

σφαλείας δεν υπάρχουν. Υπάρχει όμως υποκατάσταση του συγκεκριμένου 
τρόπου ασφαλείας από άλλους όπως για παράδειγμα συστήματα συναγερ

μού, κλειδαριές ασφαλείας σε συμβατικές πόρτες, πρόσληψη εταιρειών φύλα

ξης. Τα συγκεκριμένα είδη προφύλαξης χρησιμοποιούνται κυρίως στις μονο

κατοικίες όπου δεδομένης της εύκολης της περισσότερες φορές πρόσβασης 

από άλλα σημεία του κτιρίου εκτός της κυρίας εισόδου, θεωρούνται περισσό

τερο αποτελεσματικά μέσα.

Τέλος για τα στορ ηλιοπροστασίας το βασικό και ευρέως διαδεδομένο υποκα

τάστατο προϊόν είναι η κουρτίνα. Οι κουρτίνες αποτελούν παραδοσιακά το κύ

ριο μέτρο για προφύλαξη από τον ήλιο και από τα αδιάκριτα βλέμματα. Η 

χρήση τους ωστόσο έχει υποκατασταθεί ως ένα βαθμό από τα αντηλιακά 

στορ, κυρίως δε σε επαγγελματικούς χώρους.

4.2 Ανάλυση Ανταγωνισμού

4.2.1 Ανάλυση ανταγωνισμού για τις εσωτερικές πόρτες 

Επίπεδο ανταγωνισμού
Τα εσωτερικά κουφώματα διαθέτονται στην αγορά μέσα από τριών ειδών κα
ταστήματα : τα καταστήματα λιανικής εσωτερικών κουφωμάτων ή και άλλων 

προϊόντων (π.χ. Πλαίσιο, Γκούτας, Spitze, Tetras) , τα εργαστήρια μικρών 

ξυλουργών/ μαραγκών και τα υπέρ- μάρκετς τύπου Praktiker, Makro κλπ.

Έτσι, ο αμεσότερος ανταγωνισμός με βάση τον τύπο του προϊόντος για την 

νέα αλυσίδα καταστημάτων, αφορά τις επιχειρήσεις της πρώτης κατηγορίας. 

Τα καταστήματα αυτά διακινούν εσωτερικές ξύλινες πόρτες με ένα ικανοποιη

τικό επίπεδο ποιότητας και ποικιλίας καθώς και αρκετά υψηλές τιμές. Τα πε

ρισσότερα καταστήματα διακινούν παράλληλα και άλλα είδη προϊόντων όπως:
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έπιπλα κουζίνας, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, εξωτερικά κουφώματα, 

ντουλάπες.

Στο επίπεδο του ανταγωνισμού με βάση την κατηγορία προϊόντος, τότε όλες 

οι παραπάνω επιχειρήσεις, ακόμη δηλαδή και οι μαραγκοί ή τα υπέρ- μάρκετς, 

συνιστούν το ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ανταγωνιστές δηλαδή θεωρούνται 

όλοι όσοι διαθέτουν στην αγορά ξύλινα εσωτερικά κουφώματα τα οποία έχουν 

παρόμοια χαρακτηριστικά, ανεξάρτητα από το επίπεδό τους. Βεβαίως, σε αυ

τό το επίπεδο οι ανταγωνίστριες εταιρείες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους 

ως προς την ποιότητα, την ποικιλία, τις τιμές, την εξυπηρέτηση κλπ.

Στο γενικό και ευρύτερο επίπεδο του ανταγωνισμού, όπου όλα τα προϊόντα 

που ικανοποιούν την ίδια ανάγκη του καταναλωτή θεωρούνται υποκατάστατα, 

ο ανταγωνισμός περιλαμβάνει κάθε κατάστημα ή εργαστήριο ή υπέρ- μάρκετ, 

που προσφέρει οποιαδήποτε πόρτα, οποιοσδήποτε ποιότητας και οποιοσδή

ποτε υλικού (ξύλο, πλαστικό, αλουμίνιο).

Τέλος σε επίπεδο προϋπολογισμού, όπου όλα τα προϊόντα ανταγωνίζονται 

για το ίδιο διαθέσιμο εισόδημα του καταναλωτή, όλα τα δομικά υλικά συνι- 

στούν ανταγωνιστικά προϊόντα. Αυτό συμβαίνει στο βαθμό που μπορεί να α

ποφασίσει κάποιος καταναλωτής που χτίζει ή ανακαινίζει το σπίτι του, να δια

θέσει περισσότερα χρήματα από τον προϋπολογισμό του π.χ. σε πλακίδια α

ντί σε εσωτερικές πόρτες.

Συνοπτική παρουσίαση ανταγωνιστών

Το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις κατασκευ

ής ή εισαγωγής εσωτερικών κουφωμάτων είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Μέχρι 

το 1998 ο βασικός ανταγωνισμός ήταν εγχώριος, καθώς ο ηγέτης που επικρα

τούσε με μεγάλη διαφορά και οδηγούσε την αγορά ήταν η ελληνική εταιρεία 

παραγωγής εσωτερικών κουφωμάτων ELDOOR. Το 1998 διακόπηκε η λει

τουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης με αποτέλεσμα ο κύριος κορμός του 

ανταγωνισμού να είναι πλέον εισαγόμενος και μάλιστα από την Ιταλία.
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ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.
Η εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην εισαγωγή εσωτερικών κου

φωμάτων, θυρών ασφαλείας, πυρασφαλείας και συστημάτων για συρόμενες 

πόρτες. Τα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά προέρχονται από Ιταλικούς οί

κους. Διαθέτει δικά της συνεργεία τοποθέτησης και service, ενώ συνολικά α

πασχολεί περίπου 60 άτομα. Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ 

Σίνδου Θεσσαλονίκης και διαθέτει σημεία πώλησης στην Αθήνα καθώς και σε 

άλλες πόλεις όπως : Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο, Κατερίνη, Πάτρα, Σπάρτη 

και Ρόδο.

Αναφορικά με τις εσωτερικές πόρτες διαθέτει μεγάλη γκάμα προϊόντων (230 

σχέδια) με έξι διαφορετικές γραμμές (Profili, Reven, Sintone, Capri, Progeti, 

Milano) διαφορετικής τιμής, ποιότητας και αισθητικής.

Το όνομα της εταιρείας είναι πολύ γνωστό στην Θεσσαλονίκη λόγω της πολύ

χρονης παρουσίας του καταστήματος της στην συγκεκριμένη αγορά. Αντιθέ

τους στην Αθήνα το brand name της διαθέτει πολύ χαμηλά επίπεδα αναγνωρι- 

σημότητας. Τον τελευταίο χρόνο όμως προσπαθεί με έντονη δραστηριοποίη- 

ση να διεισδύσει δυναμικά και στην αγορά της Αθήνας, ανοίγοντας τρία νέα 

καταστήματα.

Οσον αφορά την προβολή της, η ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ασκεί έντονη διαφημιστική 
καμπάνια κυρίως μέσα από περιοδικά για το σπίτι και την διακόσμηση. Επί

σης συμμετέχει σε εκθέσεις όπως η Infacoma και η Δ.Ε.Θ.. Τον τελευταίο και

ρό οι προσπάθειές της φαίνεται να έχουν επικεντρωθεί στην ισχυροποίηση του 
ονόματος της εκτός των ορίων της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στην αγορά 

της Αθήνας. Επίσης η εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ έχει δημιουργήσει δική της σελίδα στο 

Internet απ' όπου προβάλει ορισμένα από τα προϊόντα της.
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Το μεγαλύτερο τμήμα των πωλήσεων της ΠΛΑΙΣΙΟ αφορά εργολαβικές κατα

σκευές. Στον συγκεκριμένο χώρο φαίνεται πως έχει επιτευχθεί υψηλός βαθμός 

διείσδυσης.

VESTA - Γ. ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Η εταιρεία VESTA - ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ εμπορεύεται εσωτερικά κουφώματα, 

πόρτες ασφαλείας, ντουλάπες και εξωτερικά κουφώματα από PVC. Είναι α

ποκλειστικός εισαγωγέας του ιταλικού οίκου SJB για τις εσωτερικές πόρτες και 

τις πόρτες ασφαλείας.

Διαθέτει μόνο ένα κατάστημα στη Θεσσαλονίκη γι' αυτό και η επωνυμία της 

δεν είναι καθόλου διαδεδομένη. Πρόκειται για μία έκθεση υψηλής αισθητικής 

που ξεχωρίζει σε σχέση με τις υπόλοιπες της πόλης. Επίσης η εξυπηρέτηση 

μέσα στο κατάστημα είναι πολύ καλή.

Ο κύριος όγκος των δραστηριοτήτων της αφορά τις εσωτερικές πόρτες στις 

οποίες διαθέτει μεγάλη ποικιλία. Συγκεκριμένα προσφέρει τέσσερις διαφορετι

κές από άποψη αισθητικής, ποιότητας και τιμής, γραμμές προϊόντων 

(Classica, Soluzione, Europa και Conteriporanea). Οι τιμές της ξεκινούν υψη

λότερα από τα συνήθη επίπεδα της αγοράς (π.χ. 80.000 δραχμές για μία α

πλή ανιγκρέ πόρτα και 91.000 δραχμές για μία απλή λευκή λάκα, χωρίς το 

Φ.Π.Α. και την τοποθέτηση) και μπορούν να φτάσουν έως πολύ υψηλά (πάνω 
από 300.000 δραχμές).

Διαθέτουν συνεργείο τοποθέτησης και υπόσχονται διαρκή υποστήριξη και με
τά την πώληση. Ο χρόνος παράδοσης για τις εσωτερικές πόρτες είναι αρκετά 

μεγάλος (περίπου τρεις μήνες). Ένα βασικό μειονέκτημα είναι η υψηλή τυπο

ποίηση των σχεδίων , η έλλειψη δηλαδή ευελιξίας στην τροποποίηση και τον 

συνδυασμό των τύπων προϊόντων. Επίσης δεν αναλαμβάνουν ούτε την απο

ξήλωση των παλαιών θυρών (στην περίπτωση της αντικατάστασης), ούτε την 

τοποθέτηση τζαμιού. Τέλος, όπως και οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν διαθέ-
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τουν πόμολα για τις πόρτες. Αυτά τα προμηθεύεται ο καταναλωτής από άλλο 

κατάστημα και η εταιρεία αναλαμβάνει μαζί με την τοποθέτηση της πόρτας να 
εγκαταστήσει και το πόμολο. Όσον αφορά τον τρόπο πληρωμής, υπάρχει η 

δυνατότητα για τρεις δόσεις (προκαταβολή με την παραγγελία, δόση και εξό

φληση με την τοποθέτηση).

Η συγκεκριμένη εταιρεία δεν προβαίνει σε καταχωρήσεις (εκτός του Χρυσού 
Οδηγού) ούτε και σε συμμετοχή σε εκθέσεις. Επίσης το προωθητικό υλικό 

που διαθέτει μέσα στο κατάστημά της και το οποίο διαθέτει υψηλή αισθητική, 

είναι φτιαγμένο από την ιταλική εταιρεία της οποίας τα προϊόντα εισάγει.

TETRAS

Η εταιρεία TETRAS δραστηριοποιείται στο χώρο της εισαγωγής και εμπορίας 

επίπλων κουζίνας, εξωτερικών κουφωμάτων, εσωτερικών θυρών, ασφαλείας 

και ντουλαπών. Για αρκετά χρόνια λειτουργούσε ως αντιπρόσωπος των προϊ

όντων ELDOOR. Μετά από την διακοπή λειτουργίας της ELDOOR, διακινεί 

εσωτερικές πόρτες της ελληνικής εταιρείας της Βορείου Ελλάδας Interno.

Διαθέτει μόνο μία έκθεση που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και η οποία δεν εί

ναι αρκετά προσεγμένη. Το επίπεδο εξυπηρέτησης μέσα στο κατάστημα είναι 

χαμηλό. Στις εσωτερικές πόρτες διαθέτονται δύο είδη : ξύλινες και αλουμινίου 

σε πολύ περιορισμένο αριθμό σχεδίων. Επίσης όλες οι ξύλινες πόρτες προ- 

σφέρονται σε ένα μόνο είδος ξύλου την καρυδιά (δηλαδή ανιγκρέ). Τα εκθέμα

τα δεν είναι σε καλή κατάσταση και δεν προβάλλονται με κατάλληλο τρόπο. Οι 
τιμές είναι από τις αρκετά ανταγωνιστικές της αγοράς (π.χ. απλή ή με σχέδιο 

παντογράφου 70.000 δραχμές χωρίς τοποθέτηση και Φ.Π.Α.). Ο χρόνος πα

ράδοσης είναι αρκετά σύντομος, περίπου δηλαδή 25 ημέρες και γίνονται με
γάλες διευκολύνσεις στον τρόπο πληρωμής μέσω καρτών (12 άτοκες δόσεις).

Προβολή της εταιρείας μέσω καταχωρήσεων κλπ δεν γίνεται (εκτός του Χρυ

σού Οδηγού), ούτε υπάρχει συμμετοχή σε εκθέσεις. Τα διαφημιστικά φυλλάδια
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που υπάρχουν μέσα στο κατάστημα είναι πολύ κακής και χαμηλής αισθητικής 

αντίληψης.

SPITZE
Η εταιρεία SPITZE δραστηριοποιείται στον χώρο της εισαγωγής και εμπορίας 

ξύλινων και συνθετικών εσωτερικών κουφωμάτων, θυρών ασφαλείας και εσω

τερικών κουφωμάτων. Διαθέτει εκθέσεις στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, τη Λά

ρισα και τον Πειραιά.

Τόσο η έκθεσή της όσο και η εξυπηρέτηση μέσα στο κατάστημα δεν είναι υ

ψηλής ποιότητας. Οι εσωτερικές πόρτες που διαθέτει είναι ιταλικής και ελληνι

κής κατασκευής. Η προϊοντική γκάμα είναι κάπως περιορισμένη και καθόλου 

ευέλικτη, δεν υπάρχει δηλαδή δυνατότητα συνδυασμών σχεδίου, ξυλεπενδύ- 

σεων κλπ. Επίσης δεν αναλαμβάνουν την προσθήκη τζαμιού. Οι τιμές της εί

ναι αρκετά υψηλές (π.χ. απλή ανιγκρέ 110.000 δραχμές, λάκα 130.000 δραχ

μές). Διαθέτει τρία δικά της συνεργεία τοποθέτησης και αναλαμβάνει τόσο την 

εγκατάσταση όσο και την αποξήλωση. Ο χρόνος παράδοσης είναι περίπου 3 

μήνες.

Το προωθητικό υλικό που παρέχεται μέσα στο κατάστημα είναι περιορισμένο 

και μέτριας αισθητικής. Η μόνη ενέργεια προβολής στην οποία προβαίνει είναι 
η καταχώρηση στον Χρυσό Οδηγό.

Η εταιρεία SPITZE έχει επίσης διεισδύσει αρκετά στην αγορά των εργολάβων 
κατοικιών.

4.2.2 Ανάλυση ανταγωνισμού για τις Θωρακισμένες Πόρτες Ασφαλείας

Άμεσος ανταγωνισμός σε επίπεδο τύπου και κατηγορίας προϊόντος 

Οι θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας διανέμονται στην αγορά μέσω καταστη

μάτων λιανικής που συνήθως εμπορεύονται και άλλα προϊόντα όπως εσωτε

ρικά και εξωτερικά κουφώματα, χρηματοκιβώτια, κλειδαριές και παντζούρια
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ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας κλπ. Ωστόσο υπάρχουν πολλά καταστήματα που 

πωλούν αποκλειστικά θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας.

Στο χώρο των θωρακισμένων θυρών ασφαλείας δραστηριοποιούνται τόσο εγ

χώριοι παραγωγοί όσο και μεγάλοι εισαγωγείς. Ο κλάδος της κατασκευής συ

γκροτείται από επιχειρήσεις μικρού κυρίως μεγέθους πολλές εκ των οποίων 

δραστηριοποιούνται και σε άλλους παρεμφερείς κλάδους. Η συνεχιζόμενη αύ

ξηση της ζήτησης θωρακισμένων θυρών έχει προκαλέσει την αύξηση του πα

ραγωγικού τομέα του εν λόγω κλάδου στη χώρα μας.

Η πλειοψηφία των παραγωγικών μονάδων βρίσκεται κοντά στις βασικές αγο

ρές στόχους, δηλαδή την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει να τονιστεί 

στο σημείο αυτό, ότι η πλειοψηφία των υλικών που χρησιμοποιούνται για την 

κατασκευή μίας θωρακισμένης πόρτας προέρχεται από την Ιταλία. Έτσι αρκε

τές από τις εταιρείες που παρουσιάζονται ως κατασκευάστριες ουσιαστικά 

προβαίνουν μόνο σε συναρμολόγηση. Μερικές από τις μεγαλύτερες κατα

σκευαστικές εταιρείες είναι οι εξής : Νικολόπουλος Σπ. Γ. (STEELDOOR), 

PIERDOOR, Σικ Δαυίδ (PORTABLOCK). Η διανομή των προϊόντων τους στην 
αγορά διεξάγεται τόσο μέσω δικών τους καταστημάτων όσο και μέσω αντι

προσώπων σε όλη την Ελλάδα.

Ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας θυρών α

σφαλείας είναι : η PORTE HELLAS Α.Β.Ε.Ε., η TESIO Ε.Π.Ε και η ΠΛΑΙΣΙΟ 
Α.Ε.. Η PORTE HELLAS αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα τον Ιταλικό οίκο 
DIERRE και βασικός της πελάτης είναι η συγγενής εταιρεία PROTECTA 

Ε.Π.Ε. στην οποία κατευθύνεται το 40% των εισαγόμενων θυρών ασφαλείας. 
Το υπόλοιπο 60% των θυρών της κατευθύνεται σε μία πληθώρα μεγάλων και 

μικρών, κεντρικών ή συνοικιακών καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Η TESIO 

(BLOKAPORT) είναι αντιπρόσωπος του ομώνυμου Ιταλικού οίκου στην Ελλά

δα και διαθέτει τα προϊόντα της μέσω δύο αποκλειστικών αντιπροσώπων στη 

Θεσσαλονίκη και 35 περίπου στην Αττική. Διαθέτει επίσης αντιπροσώπους 

και σε άλλες περιοχές της χώρες όπως : Πάτρα, Αγρίνιο, Ιωάννινα, Καβάλα,
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Βέροια, Κοζάνη, Τρίπολη, Φλώρινα, Λάρισα και Ηράκλειο. Τέλος η ΠΛΑΙΣΙΟ 

αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα την Ιταλική εταιρεία MASTER. Ολες οι παρα
πάνω εισαγωγικές επιχειρήσεις διατηρούν σημεία λιανικής και ταυτόχρονα 

προμηθεύουν μικρά καταστήματα σε όλη τη χώρα.

Εκτός όμως από τους μεγάλους κατασκευαστές και εισαγωγείς, υπάρχει και 

ένας σχετικά μεγάλος αριθμός μικρών εγχώριων κατασκευαστών (π.χ. ΑΡΡΗ

ΚΤΩΝ, PORTE ARMEE, SAFEDOOR, ΘΩΡΑΚ). Αυτές οι επιχειρήσεις δεν 

διαθέτουν ανεπτυγμένο δίκτυο πωλήσεων και τα προϊόντα τους είναι χαμηλής 

αισθητικής και ποιότητας. Ο κύριος όγκος των πωλήσεών τους αποτελείται 

από εργολαβικά έργα με αποτέλεσμα να αποκτά ο καθένας σημαντικό μερίδιο 

στην περιοχή του.

Ο ανταγωνισμός λοιπόν επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα τιμής και όχι στα 

χαρακτηριστικά των προϊόντων. Αυτό γιατί δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές 
στις πόρτες που προέρχονται, σχεδόν εξολοκλήρου, από την Ιταλία. Επίσης ο 

ανταγωνισμός δραστηριοποιείται σε δύο μέτωπα. Της λιανικής πώλησης με 

καταστήματα «βιτρίνα» (ειδικά στην Αττική), αλλά κυρίως με την εμπορία θω

ρακισμένων θυρών προμηθεύοντας και το τελευταίο μικρομάγαζο. Έτσι ο ει

σαγωγέας αυξάνει το περιθώριο κέρδους του στις πωλήσεις μέσα από τα κα- 

ταστήματά του, αφού οι τιμές στις οποίες αγοράζει από τον κατασκευαστή - 

λόγω της αυξημένης ποσότητας- είναι χαμηλότερες. Επιπλέον με αυτόν τον 

τρόπο αποφεύγει και το ρίσκο του να διατηρεί δικό του δίκτυο πωλήσεων.

Χαρακτηριστικό των τελευταίων χρόνων είναι η διαρκής δημιουργία και παύση 

καταστημάτων λιανικής πώλησης. Από τη μία η γρήγορη ανάπτυξη της ζήτη

σης για το προϊόν και από την άλλη η επιθετική πολιτική λόγω του εσωτερικού 
κορεσμού της ιταλικής αγοράς από τις ξένες εταιρείες, έχουν οδηγήσει στο συ

νεχές άνοιγμα πολύ μικρών συνοικιακών καταστημάτων. Τα καταστήματα αυ

τά χωρίς καμία δυσκολία και δίχως να απαιτούνται ιδιαίτερες προϋποθέσεις, 

προμηθεύονται από τις μεγάλες εισαγωγικές επιχειρήσεις προϊόντα τα οποία 

δεν είναι πάντα σε θέση να υποστηρίξουν κατάλληλα με εκπαιδευμένα συνερ-
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γεία τοποθέτησης, after sale service κλπ. Τα συγκεκριμένα λοιπόν καταστή

ματα μη διαθέτοντας κανένα άλλο ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αρχί
ζουν τον πόλεμο σε επίπεδο τιμής. Όλα τα παραπάνω οδηγούν βεβαίως πολ

λά μικρά καταστήματα σε πολύ σύντομους κύκλους ζωής και στην αύξηση της 

έντασης του ανταγωνισμού.

Όσον αφορά την προβολή των επιχειρήσεων του κλάδου αυτού παρατηρείται 

έντονη διαφημιστική προβολή. Πιο συγκεκριμένα παραδείγματα δίνονται στον 

Πίνακα 4-3 του Παραρτήματος από όπου συνάγεται ότι το βασικό μέσο δια

φήμισης είναι τα περιοδικά. Τα συνήθη περιοδικά προβολής των εταιρειών του 

χώρου είναι αυτά που έχουν ως θέμα το σπίτι και τη διακόσμηση. Επίσης, οι 

κατασκευαστές και οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς λαμβάνουν μέρος και σε εκθέ

σεις όπως η Infacoria και η Δ.Ε.Θ.

Στη συνέχεια θα εξεταστούν ορισμένα ενδεικτικά καταστήματα λιανικής πώλη

σης της Θεσσαλονίκης.

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα η εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ δραστηριοποιείται εκτός 

των άλλων και στην αγορά των θωρακισμένων θυρών ασφαλείας αντιπροσω

πεύοντας μάλιστα τον Ιταλικό οίκο MASTER. Διαθέτει τις πόρτες αυτές μέσω 

του δικού της δικτύου πωλήσεων όσο και μέσω μικρών ανεξάρτητων κατα

στημάτων.

Διαθέτει έξι διαφορετικά μοντέλα θωρακισμένων θυρών και οκτώ διαφορετικά 
σχέδια εξωτερικών και εσωτερικών επενδύσεων . Η τοποθέτηση και το service 
γίνεται από δικά της συνεργεία.

ANCO

Η εταιρεία ANCO εμπορεύεται μέσα από δύο καταστήματα λιανικής, ένα στην 

Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη, θωρακισμένες πόρτες, εξωτερικά κουφώμα-
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τα ξύλινα και πλαστικά, καθώς και κουνουπιέρες. Η έκθεση της Θεσσαλονίκης 
είναι περιποιημένη αλλά πολύ μικρή. Η εξυπηρέτηση είναι καλή και φιλική.

Οι θωρακισμένες πόρτες προέρχονται από δική της εισαγωγή ενός μικρού ιτα

λικού οίκου και διαθέτουν κλειδαριά ATRA με σύστημα για εύκολη αλλαγή σε 

περίπτωση που χαθούν τα κλειδιά. Υπάρχουν τρία διαφορετικά μοντέλα (μονή 

θωράκιση, διπλή θωράκιση και μονή με διπλή κλειδαριά και διπλή πατούρα). 

Επίσης υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία σχεδίων στις επενδύσεις. Δίδεται ακόμη 

και η δυνατότητα προσωπικής δημιουργίας της διακοσμητικής επένδυσης.

Η τοποθέτηση γίνεται από δικό της συνεργείο το οποίο αναλαμβάνει και το 

μερεμέτι που απαιτείται μετά την εγκατάσταση χωρίς επιπλέον χρέωση. Οι τι

μές κυμαίνονται από 270.000 δραχμές έως 500.000 και η παράδοση είναι ά
μεση.

Η εταιρεία ANCO το τελευταίο διάστημα προβάλλεται αρκετά έντονα μέσω κα- 

ταχωρήσεων σε σχετικά περιοδικά. Το προωθητικό υλικό που διανέμει μέσα 

στο κατάστημα είναι μέτριας αισθητικής.

KEY LOCK CENTRE

Η επιχείρηση αυτή λειτουργεί ως αντιπρόσωπος Βορείου Ελλάδας της STEEL 

DOOR και κατασκευάζει ορισμένα από τα προϊόντα της σε βιοτεχνία που βρί

σκεται λίγο έξω από την Θεσσαλονίκη. Τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιεί 
για τις θωρακισμένες πόρτες είναι τα εξής : DURA, BLINDA και STEELDOOR. 

Εμπορεύεται πόρτες και παντζούρια ασφαλείας, χρηματοκιβώτια, κλειδιά και 

κλειδαριές. Έχει δύο καταστήματα στην Θεσσαλονίκη τα οποία είναι αρκετά 
προσεγμένα. Επίσης η εξυπηρέτηση και η παρουσίαση τον προϊόντων είναι 
αρκετά καλή.

Η ποικιλία των θυρών ασφαλείας είναι πολύ μεγάλη τόσο σε τύπους πόρτας 

όσο και σε διακοσμητικές επενδύσεις. Συγκεκριμένα υπάρχουν επτά διαφορε

τικά είδη πόρτας από την απλή έως την αλεξίσφαιρη. Επίσης διαθέτουν μεγά-
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λη ποικιλία σε σχέδια και ποιότητες καπλαμάδων για την εξωτερική και εσωτε

ρική επένδυση. Η κλειδαριά είναι MOTTURA και δεν διαθέτει σύστημα μήτρας 
για εύκολη αλλαγή σε περίπτωση απώλειας των κλειδιών.

Οι τιμές για τους δύο πρώτους και πιο απλούς τύπους πόρτας ξεκινούν από 

τις 260.000 δραχμές και 370.000 δραχμές αντίστοιχα. Ο χρόνος παράδοσης 

είναι περίπου 15 ημέρες. Το συνεργείο τοποθέτησης δεν ανήκει στην εταιρεία, 

αλλά είναι εξωτερικός συνεργάτης. Κατά την παρουσίαση των προϊόντων δί

δεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο εγκατάστασης της πόρτας (απαιτούνται 

τουλάχιστον τρεις ώρες, τοποθετούνται μπετονόβεργες χιαστή και όχι τζινέτια, 

τσιμέντο και όχι αφρός) , διαδικασία που θεωρείται από τους ίδιους ως ένα ι

σχυρό ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Παρόλα αυτά τοποθετεί μονή κάσα 

και όχι διπλή όπως κάποιες άλλες εταιρείες.

Έμμεσος ανταγωνισμός σε γενικό επίπεδο

Ανταγωνισμός σε γενικό επίπεδο υπάρχει από οποιαδήποτε προϊόντα θεω
ρούνται υποκατάστατα και μπορούν να ικανοποιήσουν την ίδια ανάγκη του 

καταναλωτή. Στην κατηγορία λοιπόν αυτή εμπίπτουν όλα τα είδη προφύλαξης 

όπως τα συστήματα συναγερμού, οι εταιρείες φύλαξης και προστασίας, τα 

παντζούρια και τζάμια ασφαλείας, οι ειδικές κλειδαριές κλπ. Όλα αυτά τα προϊ

όντα χρησιμοποιούνται προκειμένου να προστατευθούν πρόσωπα, χώροι ι

διωτικοί και επαγγελματικοί από οποιαδήποτε εξωτερική παραβίαση ή επίθε

ση. Αν και όλα αυτά τα μέτρα προστασίας διαφέρουν πολύ μεταξύ τους ως 
προϊόντα ή υπηρεσίες, παρόλα αυτά χρησιμοποιούνται προκειμένου να επι

τευχθεί ο ίδιος στόχος που είναι η προστασία και η ασφάλεια. Έτσι λοιπόν α
ποτελούν και αυτά ένα είδος ανταγωνισμού για τις θωρακισμένες πόρτες α
σφαλείας. Θα πρέπει ωστόσο να τονισθεί ότι τα προϊόντα αυτά μπορούν να 

λειτουργήσουν και ως συμπληρωματικά ή να χρησιμοποιηθούν ταυτοχρόνως.

4.2.3 Ανάλυση ανταγωνισμού για τα προϊόντα ηλιοπροστασίας 

Άμεσος ανταγωνισμός σε επίπεδο τύπου και κατηγορίας προϊόντος
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Ο κλάδος των προϊόντων ηλιοπροστασίας χαρακτηρίζεται από έναν πολύ μι

κρό αριθμό βιοτεχνιών και εργοστασίων. Στην Βόρεια Ελλάδα πιο συγκεκριμέ
να είναι μόλις τρεις οι μεγάλες επιχειρήσεις σε επίπεδο χονδρικής πώλησης, οι 

οποίες μάλιστα συγκεντρώνουν περισσότερο από το 50% των πωλήσεων 

στον γεωγραφικό αυτό χώρο. Χαρακτηριστικό του μεγέθους των επιχειρήσεων 

είναι ότι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές στη Θεσσαλονίκη απα

σχολεί στο εργοστάσιό του περίπου 10 άτομα.

Πέρα από τους μεγάλους κατασκευαστές υπάρχουν αρκετές μικρές βιοτεχνίες 

που επίσης παράγουν αντηλιακά στορ. Οι πρώτες ύλες (φύλλα αλουμινίου, 

ύφασμα και μηχανισμοί) για όλους τους παραγωγούς προέρχονται από το ε

ξωτερικό (Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία και Αμερική για τις ξύλινες περσί- 

δες) και αυτό που γίνεται στη συνέχεια είναι η κοπή και συναρμολόγησή τους. 

Αναφορικά με τις πρώτες ύλες οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου (ειδικά 

της Αττικής) προβαίνουν σε εισαγωγές και εν συνεχεία τροφοδοτούν και άλλες 

μικρές βιοτεχνίες σε όλη την Ελλάδα. Τόσο η κατασκευή του προϊόντος όσο 

και η τοποθέτησή του είναι σχετικά απλή και εύκολη.

Τα αντηλιακά στορ διαθέτονται στην αγορά από καταστήματα λιανικής συνή

θως μαζί με άλλα προϊόντα όπως : κουρτινόξυλα, μοκέτες, τέντες, πτυσσόμε

νες πόρτες, αντικουνουπικές σήτες κλπ. Από τα καταστήματα αυτά μπορεί 

κάποιος να προμηθευτεί στορ οποιοσδήποτε διάστασης ανάλογα με την πε

ρίπτωση. Συνήθως μάλιστα γίνεται επίσκεψη κάποιου από το κατάστημα στον 
χώρο του πελάτη προκειμένου να υπολογιστούν με ακρίβεια τα μέτρα.

Ο ανταγωνισμός πάντως δεν φαίνεται να βασίζεται στην τιμή αφού σε όλη την 
αγορά επικρατούν σχεδόν οι ίδιες χρεώσεις. Αυτό που διαφέρει μεταξύ των 

καταστημάτων είναι η ποικιλία των εκθεμάτων και η ποιότητα του καταστήμα

τος. Η αισθητική των περισσότερων καταστημάτων, που συχνά είναι παράλ

ληλα και βιοτεχνίες, είναι από μέτρια έως κακή. Είναι πολύ λίγα αυτά που είναι 

προσεγμένα και διαθέτουν αρκετά διαφορετικά εκθέματα. Η αισθητική του κα

ταστήματος βέβαια, δεν αποτελεί για όλες τις περιπτώσεις των καταναλωτών
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σημαντικό κριτήριο. Το πόσο σημαντικός είναι αυτός ο παράγοντας εξαρτάται 

από το είδος του καταναλωτή, την χρήση για την οποία το προορίζει, δηλαδή 
τον χώρο που θα το τοποθετήσει, την ποικιλία την οποία αποζητά κλπ. Ένας 

ακόμη παράγοντας που φαίνεται να είναι αρκετά σημαντικός σχετικά με την 

επιλογή καταστήματος είναι η εγκύτητα αυτού στον καταναλωτή. Ένα άλλο 

είδος καταστημάτων που επίσης εμπορεύεται αντηλιακά στορ είναι τα υπέρ- 

μάρκετς τύπου Praktiker, Makro κλπ. Σε αυτά βέβαια υπάρχει μικρή ποικιλία 

και σε τυποποιημένες μόνο διαστάσεις, ενώ παράλληλα δίνονται οδηγίες για 

την τοποθέτηση από τον πελάτη.

Οι επιχειρήσεις του χώρου συνολικά δεν προβαίνουν σε καμία σχεδόν μορφή 

προβολής πέραν της καταχώρησης στον Χρυσό Οδηγό. Είναι πολύ λίγες οι 

περιπτώσεις αυτών που διαφημίζονται σποραδικά στο ραδιόφωνο. Επίσης 

δεν γίνονται καταχωρήσεις σε ειδικά περιοδικά από καμία εταιρεία. Οι κατα

σκευαστές του χώρου όμως συμμετέχουν σε εκθέσεις όπως : η Furnitec, η 

Infacoma και η Δ.Ε.Θ. .

Λόγω της πολύ περιορισμένης προβολής δεν έχει επικρατήσει κάποιο συγκε

κριμένο brand name στην αγορά για αυτού του είδους τα προϊόντα. Ο συνη- 

θέστερος τρόπος για να εντοπίσει ο καταναλωτής ένα τέτοιο κατάστημα είναι 

να κοιτάξει στον χρυσό οδηγό, ή να ρωτήσει κάποιον γνωστό. Δεν έχει δηλαδή 

διαμορφωθεί στην αγορά ένα όνομα για τα είδη αυτά το οποίο να είναι γνωστό 

εκ των προτέρων, πριν δηλαδή γίνει κάποια έρευνα αγοράς από τον κατανα
λωτή.

Έμμεσος ανταγωνισμός σε γενικό επίπεδο

Εκτός από τον ανταγωνισμό μεταξύ των κατασκευαστών και εμπόρων των 

αντηλιακών στορ ο οποίος όπως συνάγεται από τα παραπάνω δεν είναι ιδιαί

τερα έντονος, η ισχυρότερη μορφή ανταγωνισμού είναι η έμμεση από υποκα

τάστατα προϊόντα που ικανοποιούν την ίδια ανάγκη, δηλαδή τις κουρτίνες κά

θε είδους.
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Οι κουρτίνες θεωρούνται παραδοσιακά το κυρίαρχο μέσο κάλυψης των παρα

θύρων. Είναι σαφώς πολύ περισσότερο διαδεδομένες και χρησιμοποιούνται 
εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η μεγαλύτερη επομένως πρόκληση βρίσκεται 

στην κατάκτηση τμήματος της αγοράς που χρησιμοποιεί κουρτίνες. Βεβαίως, 

υπάρχει ήδη εκτεταμένη χρήση και προτίμηση για τα αντηλιακά στορ σε κάθε 

μορφής επαγγελματικό χώρο, είτε αυτός είναι ιατρείο, είτε πανεπιστήμιο, νο

σοκομείο κλπ. Από την άλλη πλευρά όμως, υπάρχουν συγκεκριμένοι χώροι 

μέσα σε μία κατοικία στους οποίους με πολύ μεγάλη δυσκολία θα μπορέσουν 

να αντικατασταθούν οι κουρτίνες. Ωστόσο, εντοπίζεται σημαντική δυνατότητα 

ανάπτυξης της αγοράς των αντηλιακών στορ εις βάρος των κουρτινών.

4.3 Ανάλυση Καταναλωτών της Ελληνικής Αγοράς εσωτερικών θυρών, 
Ουρών ασφαλείας και αντηλιακών στορ._______________________________

4.3.1 Κατηγορίες πελατών

Και για τα τρία προϊόντα διακρίνονται δύο μεγάλες κατηγορίες καταναλωτών: 

α) Καταναλωτές λιανικής, που αγοράζουν εσωτερικές πόρτες, πόρτες 

ασφαλείας και αντηλιακά στορ, όταν χτίζουν ή ανακαινίζουν το σπίτι τους, όταν 

διαμορφώνουν ή ανακαινίζουν την επαγγελματική τους στέγη. Ειδικότερα για 

τις θωρακισμένες πόρτες, η αγορά μπορεί να προκόψει και σε άλλη στιγμή ε

κτός ανακαίνισης. Όπως δηλαδή έχει αναλυθεί και νωρίτερα, η τοποθέτηση 

μίας πόρτας ασφαλείας μπορεί να γίνει όταν κάποιος αποφασίσει να λάβει 
κάποια μέτρα προφύλαξης, ανεξαρτήτως εάν ανακαινίζει το σπίτι του (ή το 
γραφείο του) ή όχι.

β) Βιομηχανικοί καταναλωτές, οι οποίοι αγοράζουν όχι για τον εαυτό 

τους, αλλά για να δημιουργήσουν ένα νέο προϊόν. Σε αυτή την κατηγορία πε

ριλαμβάνονται κατασκευαστές κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, δημοσίων 

έργων, βιομηχανικών χώρων, ξενοδοχείων κλπ.
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Οι δυνητικοί πελάτες προέρχονται από τις ίδιες κατηγορίες καταναλωτών και 
χρησιμοποιούν υποκατάστατα ανταγωνιστικά προϊόντα. Πιο συγκεκριμένα 

μπορεί να προτιμούν εσωτερικές πόρτες από αλουμίνιο ή PVC, άλλα μέτρα 

προφύλαξης αντί μίας θωρακισμένης και κουρτίνες αντί για αντηλιακά στορ.

4.3.2 Τα χαρακτηριστικά των πελατών

Με βάση την κατηγοριοποίηση που έγινε παραπάνω οι πελάτες μπορούν να 

διαχωριστούν σε light users και heavy users.

1. light users 

Δημογραφικά

• άνδρες και γυναίκες ηλικίας 25-45 ετών μεσαίας και ανώτερης οικονομικής 

κατάστασης που κατοικούν κυρίως σε αστικές περιοχές και αγοράζουν ε

σωτερικές πόρτες, ασφαλείας και στορ, όταν κτίζουν το σπίτι τους.

• άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 45-65 ετών με τα ίδια κατά τα άλλα χαρακτηρι

στικά, οι οποίοι αγοράζουν τα αντίστοιχα προϊόντα όταν ανακαινίζουν το 

σπίτι τους.

• άνδρες και γυναίκες 25-55 ετών, μεσαίας και ανώτερης οικονομικής κατά

στασης, που εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες και που αγοράζουν τα 

προϊόντα αυτά προκειμένου να διαμορφώσουν ή να ανακαινίσουν το γρα

φείο τους.

Ψυχογραφικά

Τα άτομα αυτά όταν κτίζουν ή ανακαινίζουν το σπίτι τους λειτουργούν πολύ 
συναισθηματικά. Το σπίτι αποτελεί για αυτούς ένα σημαντικό τμήμα της ζωής 

τους, ένα σύμβολο που θα τους χαρακτηρίζει στο μέλλον, ένα απόκτημα με

γάλης αξίας το οποίο είναι κατά κάποιο τρόπο το δικό τους προσωπικό παλάτι 

και μέσα σε αυτό θα ενσωματώσουν τις επιθυμίες και τα όνειρά τους. Είναι κά

τι που προσπαθούν να το φτιάξουν έτσι όπως το φαντάστηκαν κάποτε και μέ

σω του οποίου θα εκφράσουν το προσωπικό τους γούστο και μεράκι. Με άλλα 

λόγια υπάρχει έντονος συναισθηματικός δεσμός ανάμεσα στον καταναλωτή 

και το σπίτι του το οποίο έχει τόσο ψυχολογική όσο και συμβολική αξία. Το
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σπίτι και κατ' επέκταση όλα τα βασικά υλικά που το συνιστούν, αποτελεί ένα 

αντικείμενο υψηλής ανάμιξης.

Το ίδιο συμβαίνει και με τους καταναλωτές που θα τοποθετήσουν τα προϊόντα 

στον επαγγελματικό τους χώρο. Θεωρούν ότι αυτά τα προϊόντα αποτελούν 

βασικά συστατικά της συνολικής εικόνας που δημιουργείται για τον χώρο και 

για αυτό το λόγο τα επιλέγουν προσεκτικά ώστε να δώσουν το ανάλογο ύφος 

που επιθυμούν και που τους εκφράζει καλύτερα.

Για όλους τους παραπάνω λόγους οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να ψά

ξουν πολύ για να βρουν αυτό που τους εκφράζει και που τους ταιριάζει καλύ

τερα από κάθε άποψη οικονομική , αισθητική κλπ. Επειδή και τα τρία προϊό

ντα είναι διαρκή καταναλωτικά αγαθά τα οποία θα αγοραστούν μία φορά συ

νήθως, η αγορά γίνεται κατόπιν έρευνας.

Κριτήρια αγοράς

Τα σημαντικότερα κριτήρια με βάση τα οποία επιλέγει ο καταναλωτής είναι η 

αισθητική, η τιμή και ποιότητα.

Για τις εσωτερικές πόρτες η αισθητική είναι το σημαντικότερο κριτήριο και α

ντιστοιχεί στην υποκειμενική ικανότητα των καταναλωτών να εκφραστούν μέ

σα από το προϊόν και να ταυτιστούν με αυτό. Η ανάμιξη είναι υψηλή και δεδο

μένου ότι οι πόρτες είναι από τα εμφανή στοιχεία του σπιτιού ή του γραφείου, 
η αισθητική αρμονία ανάμεσα στο προσωπικό γούστο του καταναλωτή και την 
εμφάνιση του προϊόντος πρέπει να είναι και αυτή υψηλή. Τα συστατικά του 

σπιτιού κατά κάποιο τρόπο υποδεικνύουν και τους ιδιοκτήτες, για αυτόν το λό
γο και ο καταναλωτής θέλει πάνω από όλα να τον εκφράζει το προϊόν και να 

είναι συμβατό με την δική του εικόνα.

Η ποιότητα βεβαίως είναι σημαντική για την επιλογή των εσωτερικών κουφω

μάτων αλλά λόγω της αδυναμίας πολλές φορές να την ελέγξουν, στην πραγ

ματικότητα ταυτίζουν την ποιότητα με την γενικότερη αίσθηση που δημιουργεί-
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ται από την εικόνα και τη επωνυμία του καταστήματος, το είδος του ξύλου, την 

χώρα προέλευσης, την τιμή του κλπ. Εξαιτίας πάντως του γεγονότος ότι οι 
λανθασμένες επιλογές σε αυτές τις περιπτώσεις πληρώνονται ακριβά ο κατα

ναλωτής θέλει να πεισθεί ότι το προϊόν που αισθητικά του αρέσει θα είναι και 

ποιοτικό.

Στις θωρακισμένες πόρτες η ποιότητα με την έννοια της ασφάλειας που θα 

παράσχει το προϊόν είναι το σημαντικότερο κριτήριο. Επειδή όμως δεν γνωρί

ζουν τεχνικές λεπτομέρειες και δεν είναι σε θέση να ελέγξουν την ποιότητα ε

νός προϊόντος προβαίνουν στην συλλογή πληροφοριών προκειμένου να α

ποφασίσουν. Τα κρίσιμα πάντως χαρακτηριστικά τα οποία ελέγχουν στο 

προϊόν και τα οποία τα συγκρίνουν προκειμένου να καταλήξουν, είναι ο αριθ

μός των πύρων και το είδος της κλειδαριάς. Συχνά συνδέουν επίσης την ποιό

τητα με το όνομα της εταιρείας που την πουλά και την οποία εμπιστεύονται, 

είτε γιατί είναι ευχαριστημένοι από άλλα προϊόντα της, είτε γιατί έχουν ακούσει 

άλλους να μιλούν για αυτή. Επίσης, η τιμή ταυτίζεται αρκετά συχνά με την 

ποιότητα του προϊόντος. Πολύ σημαντικός πάντως παράγοντας είναι η γνώμη 

γνωστών, φίλων και συγγενών που έχουν ήδη τοποθετήσει μία πόρτα ασφα

λείας.

Η αισθητική αποτελεί επίσης παράγοντα επιλογής μια και η κύρια είσοδος είναι 

ένα από τα πρώτα πράγματα που διακρίνει κάποιος σε ένα σπίτι ή σε έναν 

επαγγελματικό χώρο. Συνήθως όμως η αισθητική έπεται της ποιότητας, όπως 
βεβαίως την αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές, γιατί αυτό που προέχει βεβαίως 

είναι η παροχή ασφάλειας. Παρόλα αυτά το είδος της εξωτερικής και εσωτερι

κής επένδυσης που θα τοποθετηθεί στην πόρτα το επιλέγουν με μεγάλη προ
σοχή επιζητώντας κάτι αισθητικά όμορφο και συμβατό με το δικό τους γούστο.

Για τα αντηλιακά στορ η αισθητική είναι το σημαντικότερο κριτήριο. Λόγω του 

ότι παρέχεται μία αρκετά μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και υλικά ο κα

ταναλωτής ψάχνει να βρει αυτό ακριβώς που ταιριάζει καλύτερα στον χώρο
του.
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Η ποιότητα μετράται κυρίως με βάση τα υλικά, δηλαδή την ποιότητα του υφά

σματος στις οριζόντιες περσίδες, του ξύλου ή του αλουμινίου στις κάθετες. 

Πάντως, ακριβώς επειδή η ποιότητα και σε αυτό το προϊόν είναι δύσκολο να 

μετρηθεί από τον απλό καταναλωτή και του φαίνονται σχεδόν όλα τα προϊό

ντα ίδια ποιοτικώς, η αισθητική είναι αυτό που μετράει περισσότερο.

Η τιμή σε όλα τα παραπάνω προϊόντα αποτελεί βασικό προσδιοριστικό παρά

γοντα επιλογής. Η ανάγκη για οικονομία μπορεί πολλές φορές να υπερβεί την 

διάθεση για αισθητική, αλλά συνήθως η τελική αντίδραση επηρεάζεται έντονα 

από την σκέψη ότι «μια φορά κτίζουμε σπίτι», για αυτό και τις περισσότερες 

φορές οι πελάτες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν κάτι παραπάνω από αυτό 

που αρχικά προϋπολόγιζαν όταν βρουν αυτό που πραγματικά επιθυμούν για 

το σπίτι τους. Το ίδιο συμβαίνει συχνά και στη διαμόρφωση ενός επαγγελματι

κού χώρου, με την έννοια ότι ο πελάτης είναι διατεθειμένος να πληρώσει κάτι 

περισσότερο προκειμένου να αποδώσει το επιθυμητό ύφος στο γραφείο του. 

Ωστόσο η τιμή εξακολουθεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρε
άζει την τελική επιλογή των προϊόντων.

Στην όλη πάντως διαδικασία αγοράς, πρέπει να τονισθεί ότι η γυναίκα είναι το 

άτομο κλειδί το οποίο διαδραματίζει συνήθως τον βασικότερο ρόλο στην τελι

κή επιλογή. Η γυναίκα είναι αυτή που θα επιλέξει και αυτό που φαίνεται είναι 

ότι επιλέγει παρακινούμενη από αισθητικά κριτήρια.

Διαδικασία αγοράς

Η διαδικασία αγοράς εσωτερικών θυρών, συνήθως ξεκινά με συζήτηση μέσα 
στην οικογένεια και εν συνεχεία αρχίζει η συλλογή πληροφοριών από το άμε

σο περιβάλλον δηλαδή τους φίλους, τους συγγενείς, τους συναδέλφους. Σε 

αυτό το στάδιο προσπαθούν να μάθουν από άτομα που είχαν παρόμοια 

προηγούμενη εμπειρία για το τι επικρατεί στην αγορά, εάν έμειναν ευχαριστη

μένοι οι ίδιοι, τι έχουν ακούσει για κάποιο κατάστημα ή μάρκα κλπ.
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Επίσης αρχίζουν να αγοράζουν περιοδικά με θέμα το σπίτι και την διακόσμη- 

ση προκειμένου να ενημερωθούν ακόμη περισσότερο για τα είδη των προϊό

ντων που κυκλοφορούν, τις μάρκες, την μόδα, τα καταστήματα κλπ. Σε αυτό 

το σημείο, καταχωρήσεις με βάση την προβολή αισθητικών χαρακτηριστικών 

και παρακίνησης των συγκινησιακών στοιχείων διαδραματίζουν σημαντικό ρό

λο, αφού όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα η αισθητική και μάλιστα της γυναί

κας αποτελεί το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής. Στις καταχωρήσεις αυτές 

το ζευγάρι και ιδίως η σύζυγος ψάχνει να βρει αυτήν την εικόνα την οποία επι

θυμεί για το σπίτι της και με την οποία ταυτίζεται περισσότερο.

Αρκετές φορές ζητείται και η γνώμη κάποιου ειδικού π.χ. αρχιτέκτονα, μηχανι

κού, διακοσμητή, για το τι ταιριάζει καλύτερα με το σπίτι τους, ποια καταστή

ματα ο ίδιος προτείνει κλπ.

Τέλος επισκέπτονται εκθεσιακούς χώρους όπου επηρεάζονται σε μεγάλο 

βαθμό από την αίσθηση που τους δημιουργεί το κατάστημα, από τον τρόπο 

προβολής και από τη γνώμη του πωλητή.

Κατά την διαδικασία αγοράς μίας θωρακισμένης πόρτας ισχύει η παραπάνω 

διαδικασία σε γενικές γραμμές με την διαφορά ότι κατά την συλλογή πληρο

φοριών από γνωστούς, ειδικούς και περιοδικά, δίδεται ίσως μεγαλύτερη έμφα

ση στην ποιότητα του προϊόντος. Η ποιότητα μπορεί συχνά να ταυτίζεται με το 

όνομα της εταιρείας που την εμπορεύεται. Επίσης πολύ σημαντική είναι η ε

πιρροή από την εμπειρία, θετική ή αρνητική, άλλων ανθρώπων. Αυτό συμβαί

νει γιατί στην περίπτωση της πόρτας ασφαλείας η ποιότητα είναι αυτή που 

πρωτίστως ενδιαφέρει τον καταναλωτή, αλλά δεν είναι εύκολο για τον ίδιο λό

γω έλλειψης εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων να την αξιολογήσει. Έτσι, η 

γνώμη των ανθρώπων του άμεσου περιβάλλοντος και οι καταχωρήσεις με 

προβολή της ποιότητας και της εγγύησης που σημαίνει το όνομα της εταιρείας 

είναι ιδιαίτερα κρίσιμα στοιχεία.
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Αναφορικά με τα προϊόντα ηλιοπροστασίας η διαδικασία είναι κάπως πιο σύ

ντομη, τόσο γιατί δεν γίνονται καταχωρήσεις από αυτές τις επιχειρήσεις στα 

περιοδικά, όσο και γιατί το προϊόν είναι λιγότερο σημαντικό από τα προηγού

μενα. Έτσι συνήθως η επιλογή γίνεται από επίσκεψη κάποιου ή κάποιον κα

ταστημάτων, τα οποία συνήθως ο καταναλωτής τα ανακαλύπτει μέσα από τον 

χρυσό οδηγό.

2. heavy users

Σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτουν οι κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες α

γοράζουν τα πλακίδια για «βιομηχανική χρήση». Πιο συγκεκριμένα οι heavy 

users μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής :

❖ κατασκευαστές δημοσίων έργων (σχολεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια κλπ)

❖ εργολάβοι κατοικιών (μεζονέτες, οικοδομές)

❖ κατασκευαστές μεγάλων ιδιωτικών έργων (εμπορικά κέντρα, κτίρια γραφεί

ων) και ξενοδοχείων.

α. Για τους εργολάβους κατοικίας μεταξύ τιμής, αισθητικής και ποιότητας, το 

σημαντικότερο χαρακτηριστικό είναι η τιμή. Οι πελάτες αυτοί πραγματοποιούν 

επαναλαμβανόμενες αγορές για κάθε έργο που αναλαμβάνουν. Από τα τρία 

προϊόντα που εξετάζονται (εσωτερικές πόρτες, θωρακισμένες και αντηλιακά 

στορ) αυτό το οποίο χρησιμοποιείται σε κάθε τους κατασκευή είναι οι εσωτερι

κές πόρτες. Οι θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας έχουν αρχίσει τα τελευταία 

χρόνια να χρησιμοποιούνται από ορισμένους μόνο εργολάβους ως βασικός 

εξοπλισμός μίας νέας κατοικίας, ωστόσο ο συνολικός αριθμός των εργολάβων 

που τοποθετεί μία τέτοια πόρτα εξακολουθεί να είναι μικρός. Αναφορικά με τα 

αντηλιακά στορ οι κατασκευές αυτού του είδους δεν περιλαμβάνουν σχεδόν 

ποτέ τέτοια προϊόντα και επομένως το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς δεν 

αποτελεί στόχο.

Οι εργολάβοι κατοικίας ενδιαφέρονται να βρουν πόρτες που να φαίνονται 

ποιοτικές, να έχουν κάποιο σχέδιο και να είναι φθηνές, έτσι ώστε και καλή ε

ντύπωση να δημιουργείται στον πελάτη, ότι δηλαδή η κατασκευή είναι καλή
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και προσεγμένη, αλλά και να μην κοστίζει ακριβά. Προσπαθούν με άλλα λόγια 

να αυξήσουν το value for money για τον πελάτη. Πρέπει επίσης να σημειωθεί 

ότι ο εργολάβος δεσμεύεται από το συμβόλαιο που συνάπτει με τον αρχικό 

ιδιοκτήτη του οικοπέδου ή ακινήτου, να χρησιμοποιήσει υλικά συγκεκριμένου 

τύπου, ποιότητας ή εύρους τιμών. Αυτή είναι μία ακόμη παράμετρος που 

πρέπει να εκπληρωθεί με την επιλογή των κατάλληλων προϊόντων.

Προκειμένου όμως να επιλέξουν τον συνεργάτη/ προμηθευτή τους, οι εργολά

βοι κατοικιών εξετάζουν και άλλες παραμέτρους εκτός από την τιμή, οι οποίες 

σχετίζονται με τους όρους συνεργασίας. Πιο συγκεκριμένα ενδιαφέρονται να 

έχουν στενή άμεση συνεργασία, προσωπική επαφή, ακρίβεια παράδοσης και 

ευελιξία. Για το λόγο αυτό προτιμούν σε πολύ μεγάλο βαθμό μικρές βιοτεχνίες/ 

μαραγκούς, γιατί μαζί τους μπορούν να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφο

ρά το σχέδιο, τις διαστάσεις, τους όρους πληρωμής.

Επιπλέον το μικρό μέγεθος αυτών των εταιρειών κάνει τους πελάτες αυτούς 

σημαντικούς, ενώ αντιθέτως σε μεγάλες επιχειρήσεις/ βιομηχανίες ένας εργο

λάβος δεν είναι τόσο σημαντικός πελάτης με αποτέλεσμα να μην του δίδεται 

πολλές φορές η απαραίτητη σημασία. Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια η 

συνεργασία μεταξύ εργολάβου - μαραγκού να είναι καλύτερη με την έννοια ότι 

όποιο μαστόρεμα, μερεμέτι, συμπλήρωμα, επισκευή, διόρθωση κλπ χρειάζε

ται να είναι πιο εύκολο για τον εργολάβο να το ζητήσει. Επίσης, οι εργολάβοι 

επιθυμούν να έχουν ένα συνεργάτη ο οποίος θα αναλάβει όλες τις ξύλινες κα

τασκευές και όχι μόνο τις πόρτες (εσωτερικές ντουλάπες, έπιπλα κουζίνας, 

μικρά πορτάκια παταριού, κουτιά ΟΤΕ και ΔΕΗ κλπ). Η ακρίβεια στον χρόνο 

παράδοσης είναι επίσης πολύ σημαντικός παράγοντας καθώς υπάρχει μία 

δεδομένη σειρά των εργασιών στο κτίσμα και όταν κάποια καθυστερήσει τότε 

καθυστερεί όλη η κατασκευή στο σύνολο.

Ακόμη οι όροι συνεργασίας με μεγάλες εταιρείες του χώρου είναι συχνά πιο 

αυστηροί και άκαμπτοι με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να μην νοιώθουν άνε

τα. Επιπροσθέτως, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του χώρου είναι εισαγωγείς
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και όχι κατασκευάστριες, γεγονός που επηρεάζει την ευελιξία στις τιμές, τον 

χρόνο παράδοσης, τις διαστάσεις και τα σχέδια. Για όλους τους παραπάνω 

λόγους οι εργολάβοι κατοικιών προσπαθούν να βρουν συνεργάτες με τους 

οποίους θα έχουν άμεση και άτυπη πολλές φορές επαφή έτσι έως ένα βαθμό 

να μπορούν οι ίδιοι να οριοθετήσουν και να προσδιορίσουν τη βάση της συ

νεργασίας

Η διαφήμιση για αυτήν την κατηγορία πελατών δεν παίζει σημαντικό ρόλο. 

Βασικότερο είναι να βρουν ένα φθηνό και καλό αισθητικά προϊόν σε συνδυα

σμό με έναν ευέλικτο και συνεπή συνεργάτη με τον οποίο να επικοινωνούν 

άμεσα.

β. Οι κατασκευαστές δημοσίων έργων έχουν μεγάλη διαπραγματευτική δύνα

μη, κυρίως λόγω του όγκου των αγορών τους. Για αυτόν το λόγο συχνά προ

σπαθούν να παρακάμπτουν τα κανάλια διανομής και να διαπραγματεύονται 

απευθείας με τους παραγωγούς ή τους μεγαλοεισαγωγείς. Επίσης ορισμένες 

φορές μπορεί να κάνουν και οι ίδιοι την εισαγωγή προκειμένου να επιτύχουν 

καλύτερους όρους αγοράς.

Στη διαδικασία επιλογής οι σημαντικότεροι παράγοντες είναι η τιμή και οι όροι 

πληρωμής. Είναι δεσμευμένοι να τηρήσουν τις προδιαγραφές που έχουν 

συμφωνηθεί και για αυτό το λόγο ψάχνουν πάρα πολύ μέχρι να βρουν το κα

τάλληλο αλλά και φθηνότερο προϊόν.

γ. Γ ια τους κατασκευαστές μεγάλων ιδιωτικών έργων και ξενοδοχειακών συ

γκροτημάτων ισχύει ότι και για την προηγούμενη κατηγορία με τη διαφορά ότι 

η επιλογή προϊόντων επηρεάζεται και από τις επιθυμίες του ιδιώτη/ χρηματο

δότη του έργου. Επιπλέον συνήθως δε δεσμεύονται για την χρήση υλικών συ

γκεκριμένης ποιότητας και για αυτό το λόγο προκειμένου να μειώσουν το κό

στος, είναι πιθανό να επιλέξουν προϊόντα χαμηλής ποιότητας.
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Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι η μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη 

των δύο τελευταίων κατηγοριών των heavy users, προκύπτει τόσο από τον 

όγκο των αγορών τους, όσο και από την πολύ μεγάλη σημασία που έχουν οι 

κατασκευές τους ως «έργα βιτρίνες» για τους προμηθευτές των προϊόντων 

αυτών.
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Παράρτημα 4ου Κεφαλαίου

Πίνακας 4-1

Πηγή : Ενημερωτικό Δελτίο Τ.Ε.Ε., 14/06/93
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Πίνακας 4-2

Πηγή: Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
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Σχήμα 4-1

αριθμός οικοδομικών αδειών κατά μήνα για το έτος 1998

Πηγή: Ε.Σ. Υ.Ε.

Πίνακας 4-3

Balomenos 1996 0 0 0
Doors 1997 0 2,495 0
protecta 1996 0 10,887 14,25

1997 0 1,928 0
blokaport 1996 0 726 0

λ qq7 no n1997 000 
siamo 1996 0 1,939 0

1997 0 2,257 0
n&s Halkias 1996 0

1QQ7 Πiyy/ u 
Porta 1996 0
di Casa 1997 0
Σύνολο 1996 0

2,419
3,144
—

442 0
0 0
17,138 14,255
6,680 0

■ ;· · >.

εμπορικό
σήμα

έτος τηλεόρα- περιοδικά εφημερίδες ραδιόφωνο σύνολο 
ση

Πηγή: ICAP (1998)
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Κεφάλαιο 5 : Ανάλυση των Στρ< ών Πόρων

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφω

ση στρατηγικής σε μία επιχείρηση, εκτός από το εξωτερικό και ανταγωνιστικό 

περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται και την αξιολόγηση της πα

ρούσας κατάστασης, είναι οι επιχειρησιακοί πόροι που διαθέτει. Τα διάφορα 

δηλαδή εσωτερικά όπλα που κατέχει και τα οποία είναι σε θέση να τα χρησι

μοποιήσει προς όφελος της.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ορισμένους από τους στρατηγικούς πό

ρους, που μπορεί να διαθέτει μία επιχείρηση ανά λειτουργική περιοχή:

Πίνακας 5-1

Στρατηγικοί Πόροι της Επιχείρησης

Λειτουργική Περιοχή Στρατηγικοί Πόροι

■* Θέση στην αγορά 
■* Χαρακτηριστικά του πι 
■* Γνωστικότητα (awaren 
■* Κανάλια διανομής 
■* Εργοστάσιο 
·* Ποιότητα 
■* Τεχνολογία 

Κεφάλαιο 
■* Χρηματική ροή

Αδιάθετη ικανότητα δε 
** Εμπειρία

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Ικανότητει
Πηγή: Σιώμκος (1999), σελ.82

Γενικά σε κάθε λειτουργική περιοχή η DORAL διαθέτει ισχυρούς εσωτερικούς 

πόρους στρατηγικής σημασίας για τη διαμόρφωση και εφαρμογή κάθε νέας 

προσπάθειας. Αναφορικά με τις λειτουργίες του Μάρκετινγκ η DORAL διαθέτει 

ένα brand name πολύ ισχυρό, με υψηλό βαθμό γνωστικότητας σχεδόν σε όλη 

την Ελλάδα. Το όνομά της έχει συνδεθεί στο μυαλό του καταναλωτή με έν

νοιες όπως η ποιότητα, η διαρκής εξυπηρέτηση, η μεγάλη εταιρεία κλπ.
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Προσπάθειες ετών για την απόκτηση των πιο έγκυρων πιστοποιητικών δια

σφάλισης ποιότητας από ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς (κατέχει το ISO 

9001 από το 1995), τη δημιουργία της μεγαλύτερης αλυσίδας καταστημάτων 

στο χώρο με τη μέθοδο του franchising σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό 

(50 εκθέσεις σε όλη τη χώρα, εξαγωγές σε περισσότερα από 21 κράτη), είχαν 

ως αποτέλεσμα την κατάκτηση ηγετικής θέσης στον κλάδο των εξωτερικών 

κουφωμάτων. Η DORAL είναι αναμφισβήτητα η μεγαλύτερη βιομηχανία κου

φωμάτων στην Ελλάδα και αυτό είναι κάτι που το έχουν πλέον κατανοήσει σε 

μεγάλο βαθμό και οι καταναλωτές.

Η μεγάλη επίσης εμπειρία των στελεχών της διοίκησης αναφορικά με την λει

τουργία του συστήματος franchising μέσω των σημείων πώλησης σε όλη την 

Ελλάδα, είναι ακόμη ένα δυνατό σημείο που διαθέτει η DORAL και το οποίο 

θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο για την ανάπτυξη της νέας αλυσίδας.

Ακόμη, η εκτεταμένη προβολή της DORAL το τελευταίο διάστημα με καταχω

ρήσεις σε περιοδικά όπως : Το Ιδανικό Σπίτι, Ιδέες και Λύσεις, Αρχιτέκτονες, 

με μηνύματα σε ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη τη χώρα, με δελτία τύπου 

σε εφημερίδες, με χορηγίες κλπ, έχει ως αποτέλεσμα τόσο την απόκτηση ε

μπειρίας για την λειτουργία των μέσων μαζικής επικοινωνίας, όσο και την ε

παφή με πρόσωπα που αποτελούν καθοδηγητές γνώμης (δημοσιογράφους, 

καθηγητές πανεπιστημίων κλπ.)

Επομένως, το ισχυρό όνομά, η ηγετική θέση στην αγορά, η υψηλή ποιότητα 

των προϊόντων της, η μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων, τα δικά της εξειδικευμέ- 

να συνεργεία τοποθέτησης και η παροχή service εφόρου ζωής, αποτελούν 

τους στρατηγικούς πόρους της επιχείρησης αναφορικά με την λειτουργία του 

μάρκετινγκ, οι οποίοι μάλιστα κρίνονται ιδιαίτερα ισχυροί.

Σε σχέση με την παραγωγική λειτουργία η DORAL επίσης διαθέτει ισχυρούς 

πόρους. Έχοντας πιστοποιηθεί από το 1995, έχει διασφαλίσει τη σταθερή
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ποιότητα στο σχεδίασμά, ανάπτυξη, παραγωγή, τοποθέτηση και εξυπηρέτηση 

μετά την πώληση. Οι εγκαταστάσεις της στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης είναι 

εξοπλισμένες με τον πιο σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και μέσω νέων 

επενδύσεων που πραγματοποιούνται, διαρκώς αναπτύσσονται και εκσυγχρο

νίζονται. Επίσης, ακριβώς επειδή η DORAL όχι μόνο παράγει αλλά και σχε

διάζει τα περισσότερα από τα προϊόντα της, διαθέτει και το απαραίτητο know

how.

Όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά η DORAL βρίσκεται σε ιδιαίτερα πλεονε

κτική θέση αυξάνοντας με ταχείς ρυθμούς από έτος σε έτος, τόσο τον συνολι

κό κύκλο εργασιών όσο όμως και την κερδοφορία της.

Τέλος αναφορικά με τους ανθρώπινους πόρους οι DORAL διαθέτει ένα ισχυ

ρότατο όπλο. Από τους 150 εργαζομένους της οι 40 είναι απόφοιτοι ανώτατων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ενώ αρκετά από τα στελέχη της είναι κάτοχοι μετα

πτυχιακών τίτλων. Τα παλαιότερα στελέχη της εταιρείας, μέσα στα οποία συ- 

μπεριλαμβάνονται και οι ιδιοκτήτες, είναι άτομα με μεγάλη εμπειρία στον χώ

ρο, γεγονός που τους δίδει την δυνατότητα να είναι διορατικοί και να λειτουρ

γούν κυρίως προληπτικά (proactive) και όχι αμυντικά (reactive) καθορίζοντας 

σε μεγάλο βαθμό οι ίδιοι τις εξελίξεις. Τα νέα στελέχη της επιχείρησης μπορεί 

να μην διαθέτουν μεγάλη πείρα, έχουν όμως υψηλή μόρφωση και έντονη διά

θεση για δουλειά. Οι ικανότητες του ανώτατου management τις εταιρείας είναι 

αποδεδειγμένες, εάν λάβει κανείς υπόψη του την μέχρι τώρα πορεία της 

DORAL.

Επιπλέον η DORAL διαθέτει μεγάλη δυνατότητα εκπαίδευσης τόσο του προ

σωπικού της, όσο και των συνεργατών της (franchisees). Με την διοργάνωση 

σεμιναρίων μία ή δύο φορές το χρόνο σε έναν ειδικά διαμορφωμένο και πλή

ρως εξοπλισμένο με οπτικοακουστικά μέσα χώρο, τα στελέχη της έχουν την 

δυνατότητα να εκπαιδεύσουν σε θέματα Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Τεχνικά, 

Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οικονομικά όλους τους συνεργάτες τους.
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Αυτή είναι μία ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα, με πολύ θετικά αποτελέ

σματα όπως έχει αποδειχθεί.

Επίσης η δημιουργία της ΑΙΘ.Ε.ΤΟ (Αίθουσα Εκπαίδευσης Τοποθέτησης) έ

δωσε τη δυνατότητα στην DORAL να εκπαιδεύσει άριστα και τα συνεργεία το

ποθέτησης που έχει σε όλη την Ελλάδα. Αυτού του είδους η εκπαίδευση είναι 

ιδιαίτερα κρίσιμη γιατί μεγάλο μέρος της ποιότητας των προϊόντων, εξαρτάται 

από την τοποθέτησής τους.

Επομένως και από την άποψη του ανθρώπινου δυναμικού η DORAL διαθέτει 

πραγματικό πλούτο, γεγονός που της προσδίδει ακόμη έναν στρατηγικό πόρο 

ο οποίος αξιοποιείται ακόμη περισσότερο μέσω της εκπαίδευσης που η επι

χείρηση είναι σε θέση να παρέχει.

Ο Aaker (1989) υποστηρίζει ότι προκειμένου ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

να είναι πραγματικά διατηρήσιμο, πρέπει να βασίζεται σε περιουσιακά στοιχεία 

(assets) και ικανότητες (skills) που κατέχει η επιχείρηση. Ο συνδυασμός αυ

τών των δύο στοιχείων είναι ο μόνος τρόπος για να αποκτήσει και να διατηρή

σει μία επιχείρηση ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ως περιουσιακό στοιχείο (asset) ορίζεται κάτι που κατέχει η επιχείρηση (π.χ. η 

μάρκα, η τοποθεσία λιανεμπορίου, τα κανάλια διανομής) και το οποίο υπερτε

ρεί του ανταγωνισμού. Ικανότητα (skill) είναι κάτι το οποίο κάνει καλύτερα από 

ότι οι ανταγωνιστές της (π.χ. διαφήμιση, αποδοτική παραγωγή, δημόσιες σχέ

σεις) (Σιώμκος 1999).

Οι κινήσεις και επιλογές μίας επιχείρησης είναι σχετικά εύκολο να αντιγραφούν 

από τους ανταγωνιστές. Οι ιδιαίτερες όμως ικανότητες και τα στρατηγικά πε

ριουσιακά στοιχεία δεν είναι καθόλου εύκολο να αποκτηθούν από οποιαδήπο

τε εταιρεία. Η απόκτηση λοιπόν αυτών των στοιχείων αποτελεί μία μορφή α

σπίδας που προστατεύει την επιχείρηση από τον ανταγωνισμό και της επι-
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τρέπει να διατηρεί το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα για μεγάλο χρονικό διά

στημα.

Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 5-1 του Παραρτήματος, σύμφωνα με τους 

managers 248 επιχειρήσεων της περιοχής της Βόρειας Καλιφόρνιας, με σημα

ντική διαφορά από το δεύτερο, η «φήμη για ποιότητα» είναι το πιο συχνά α- 

ναφερόμενο διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό το γεγονός ο

πωσδήποτε αντανακλά την σπουδαιότητα της ποιότητας για τις περισσότερες 

αγορές. Στο σημείο αυτό θα πρέπει όμως να γίνει κατανοητό, ότι τόσο η ποιό

τητα όσο και πολλά άλλα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που συμπεριλήφθη- 

καν στον πίνακα, ορίζονται πολυδιάστατα και καθορίζονται από τις προσδοκί

ες του πελάτη. Η εστίαση στον πελάτη είναι ένα ακόμη στοιχείο που αναφέρε- 

ται σχεδόν από όλους τους managers. Το κρίσιμο βέβαια σημείο σε σχέση με 

όλα αυτά τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, είναι ο εντοπισμός των συγκεκρι

μένων περιουσιακών στοιχείων και ικανοτήτων που θα οδηγήσουν την επιχεί

ρηση προς την κατάκτηση και διατήρησή τους.

Ένα όμως από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας, ήταν το γεγονός ότι 

οι επιχειρήσεις ανέφεραν κατά μέσο όρο 4,65 διατηρήσιμα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα, που σημαίνει ότι προκειμένου να ανταγωνισθείς με επιτυχία 

απαιτούνται πολλαπλές δυνάμεις.

Το γεγονός ότι η «φήμη για ποιότητα» είναι το πιο συχνά αναφερόμενο από 

τους managers διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, είναι ένα πολύ ση

μαντικό στοιχείο για την DORAL η οποία όχι μόνο έχει στρέψει εδώ και χρόνια 

τις προσπάθειές της στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που 

προσφέρει, αλλά έχει καταφέρει να το περάσει και στο μυαλό του καταναλω

τή. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό μέσα από τις απαντήσεις των πελατών της 

εταιρείας στο ερωτηματολόγιο που τους αποστέλλει. Στα περισσότερα από 

αυτά, ανεξαρτήτως από τον βαθμό ικανοποίησης του πελάτη, διαχέεται η ε

ντύπωση ότι η DORAL είναι η μεγαλύτερη και ποιοτικότερη εταιρεία στον χώ

ρο και ότι το όνομά της αποτελεί εγγύηση.
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Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, γίνεται φανερό πλέον ότι η DORAL 

διαθέτει αρκετούς από τους σημαντικότερους στρατηγικούς πόρους, τόσο σε 

περιουσιακά στοιχεία όσο και σε ικανότητες, γεγονός που της δίδει την δυνα

τότητα να ανταγωνιστεί με επιτυχία στις τωρινές της δραστηριότητες αλλά και 

στις νέες που πρόκειται να αναπτύξει. Η νέα λοιπόν αλυσίδα καταστημάτων, 

εφόσον δημιουργηθεί, θα έχει εξαρχής μία σημαντική προίκα που δεν είναι άλ

λη από τα περιουσιακά στοιχεία και της ικανότητες της DORAL.
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Παράρτημα 5ου Κεφαλαίου

Πίνακας 5-1

Διατηρήσιμα Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα 248 Επιχειρήσεων
Υψηλής
Τεχνολογίας Υπηρεσίες Αλλες Σύνολο
26 50 29 105
23 40 15 78

1. Φήμη για ποιότητα
2. Εξυπηρέτηση πελάτη/ υποστήριξη 
προϊόντος
3. Αναγνώριση ονόματος/ υψηλό προφίλ
4. Διατηρεί καλό management και μηχα
νικούς
5. Παραγωγή χαμηλού κόστους
6. Χρηματοοικονομικοί πόροι
7. Προσανατολισμός στον πελάτη/ ανα
τροφοδότηση/ έρευνα αγοράς
8. Εύρος προϊοντικής γραμμής
9. Τεχνική υπεροχή
10. Εγκατεστημένη βάση ικανοποιημέ
νων πελατών
11. Τμηματοποίηση/ εστίαση
12. Χαρακτηριστικά προϊόντος/ διαφο
ροποίηση
13. Συνεχιζόμενη καινοτομία παραγωγής
14. Μερίδιο αγοράς
15. Μέγεθος/ τοποθεσία διανομής
16. Προϊοντική προσφορά χαμηλής τι
μής/ υψηλής αξίας
17. Γνώση της επιχείρησης (business)
18. Πρωτοπορία/ πρώιμη είσοδος στη 
βιομηχανία
19. Αποδοτική, ευέλικτη παραγωγή/ λει
τουργίες προσαρμόσιμες στους πελάτες
20. Αποτελεσματικό ανθρώπινο δυναμι
κό πωλήσεων
21. Γενικές ικανότητες ΜΚΤ
22. Κοινό όραμα, κουλτούρα
23. Στρατηγικοί στόχοι
24. Ισχυρός, πολύ γνωστός γονέας της 
επιχείρησης
25. Τοποθεσία
26. Αποτελεσματική διαφήμιση/ εικόνα
27. Επιχειρηματικότητα
28. Καλός συντονισμός
29. Ανάπτυξη Μηχανικής Έρευνας
30. Βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός
31. Καλές σχέσεις με διανομείς
32. Άλλο

8 42 21 71
17 43 5 65

17 15 21 53
11 26 14 51
13 26 9 48

ιι 25 17 3 47
30 7 " 9 46
19 22 4 45

7 22 16 45
12 15 10 37

15 20 10 35
12 14 9 35
10 12 13 34
6 20 6 32

2 25 4 31
11 11 - 6 28

'4 . 17 4 26

10 9 4 23

7 9 7 23
5 13 4 22
6 7 9 22
|||| 7 6 20

0 10 10 20
5 6 6 17
4 3 6 ίι
3 2 5 10
8 2 0 10
2 1 5 8
6 20 5 31
6 20 5 31
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ΣΥΝΟΛΟ 322 552 283 1157
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 68 113 67 248
ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΗΡ. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΑΓΩΝ. 4,73 4,88 4,22
iSspiSSK

4,65

Πηγή: Aaker (1989), σελ. 94
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Κεφάλαιο 6 : Οι Εναλλακτικές Αγορές - Στόχοι για τη Νέα Αλυ
σίδα ανά Προϊόν

Με την ακόλουθη μήτρα προϊόντων / αγορών γίνεται μία παρουσίαση των βα

σικότερων προϊόντων που κατασκευάζει και εμπορεύεται η DORAL, των 

προϊόντων που θα εμπορεύεται η νέα αλυσίδα και των σημαντικότερων τμη

μάτων της αγοράς.

Πίνακας 6-1

Μήτρα Προϊόντων / Αγορών για την DORAL 
και τη Νέα Αλυσίδα Καταστημάτων

Light Users

Προϊόντα 
Εξωτερικά 
κουφώματα

Κουνουπιέρες

. άνομίχΗ
γυναίκες 25- γυναίκες 45-
45 ετών 65 μέτριας &
μέτριας & υψηλής Κ/Ο
υψηλής Κ/Ο 
τάξης 
κτίζουν

άνδρες-γυναίκες 
25-55 ετών που 
διαμορφώνουν

Heavy Users
εργολάβοι εργολάβοι 
κατοικιών δημόσιων 

έργων

Διείσδυση 
Αγοράς 
Διείσδυση 
Αγοράς

εργολάβοι
ιδιωτικών
έργων

81

Ρολά/ Διείσδυση

m-
Παντζούρια

ΘΠΑ 
Εσωτερικά 
κουφώματα

Υαλοπετάσματ
α
Παράθυρα 
στέγης 
Αντηλιακά 
Στορ__________

Αγοράς 
Διείσδυση 
Αγοράς/? 
Διείσδυση 
Αγοράς/ ? 

X

Διείσδυση
Αγοράς

?

Διείσδυση
Αγοράς
Διείσδυση
Αγοράς
Διείσδυση
Αγοράς
Διείσδυση
Αγοράς/ ?
Διείσδυση
Αγοράς/ ?

X

§n
Διείσδυση 
Αγοράς 

?

Διείσδυση 
Αγοράς

X

Διείσδυση 
Αγοράς 
Διείσδυση

..

Ι-Ι.:, . . ,
Ανάπτυξη Ανάπιυξη Ανάπτυξη
Αγοράς Αγοράς Αγοράς
XXX

Ανάπτυξη Ανάπτυξη Ανάπτυξη
Αγοράς Αγοράς
Ανάπτυξη X

Αγοράς/? Αγοράς/?
Διείσδυση Ανάπτυξη X/ ?
Αγοράς/ ? Αγοράς/ ?

X

Αγοράς 
X

■

X/? 

ΔιείσδυσηΔιείσδυση
Αγοράς Αγοράς 

X

Όλα τα προϊόντα, εκτός των αντηλιακών στορ, εμπορεύονται από το ύπαρχον 

δίκτυο καταστημάτων της DORAL. Τα εσωτερικά κουφώματα, οι θωρακισμέ

νες πόρτες ασφαλείας και τα προϊόντα ηλιοπροστασίας θα αποτελέσουν το 

αντικείμενο της νέας αλυσίδας καταστημάτων.

Τα τμήματα της αγοράς χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες : τους light us

ers (ιδιώτες) και τους heavy users (εργολάβοι/ κατασκευαστές) των οποίων τα

—
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χαρακτηριστικά αναλύθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο. Αυτά τα τμήματα είναι 

τα σημαντικότερα για την εταιρεία και αποτελούν τις αγορές στόχους για ορι

σμένα από τα προϊόντα της.

Ο λόγος που επιλέγονται αυτά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των ιδιωτών 

καταναλωτών, είναι ότι η νέα αλυσίδα θα πρέπει να κινηθεί, όπως άλλωστε και 

η DORAL, προς την κατεύθυνση της διαφοροποίησης και της υψηλής παρε

χόμενης ποιότητας και όχι προς την ηγεσία κόστους. Σαφώς υπάρχουν κατα

ναλωτές που δεν ανήκουν σε κανένα από αυτά τα τμήματα όπως προσδιορί

στηκαν, θεωρείται όμως ότι δεν θα έπρεπε να αποτελέσουν πιθανό στόχο λό

γω των χαμηλών απαιτήσεών τους σε ποιότητα και αισθητική. Πρόκειται δη

λαδή για τους καταναλωτές που ανήκουν στο κάτω άκρο της αγοράς και οι 

οποίοι κρίνεται πως δεν θα πρέπει -τουλάχιστον εξαρχής- να αποτελέσουν 

τμήμα - στόχο για τη νέα αλυσίδα.

Στα σημεία όπου υπάρχει η ένδειξη X, είναι τμήματα στα οποία λόγω της φύ

σης της επικρατούσας ζήτησης η στόχευση δεν είναι εφικτή. Οι περιοχές όπου 

εμφανίζεται το σήμα ?, αποτελούν τις περιοχές προϊόντων/ αγορών που συνι- 

στούν ευκαιρίες και θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν από τη νέα αλυσίδα. Οι 

υπόλοιπες περιοχές είναι αυτές που ήδη εξυπηρετούνται από την DORAL.

Αναφορικά με τις εναλλακτικές αγορές στόχους της νέας αλυσίδας καταστημά

των, παρατηρούνται τα εξής:

Εσωτερικές Πόρτες

Τα πιθανά τμήματα της αγοράς που θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο 

της νέας αλυσίδας είναι τόσο το σύνολο των ιδιωτών όσο και το σύνολο των 

εργολάβων.

Αυτή τη στιγμή οι εσωτερικές πόρτες για την DORAL αποτελούν ένα μικρό 

κομμάτι του συνολικού κύκλου εργασιών της. Τα προϊόντα αυτά μόλις προ

σφάτους άρχισαν να αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος για την εταιρεία, με
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την έννοια ότι ενώ υπήρχαν στην προϊοντική γκάμα, δεν υποστηρίζονταν κα

τάλληλα και δεν προωθούνταν. Επίσης, οι χρόνοι παράδοσης αλλά και οι τι

μές ήταν αρκετά υψηλές. Το τελευταίο όμως διάστημα έχει ξεκινήσει η σταδια

κή ανάπτυξη των εσωτερικών κουφωμάτων με κάποιες διορθωτικές κινήσεις, 

τόσο στην γκάμα, όσο και στις τιμές και το χρόνο παράδοσης. Επιπλέον έχει 

ενισχυθεί και η υποστήριξή τους με την δημιουργία νέου προσπέκτ και την το

ποθέτηση δειγμάτων σε ορισμένα από τα καταστήματα.

Οι αγορές στόχοι για την DORAL αυτή τη στιγμή είναι οι ιδιώτες και οι εργολά

βοι κατοικιών. Οι εργολάβοι δημοσίων έργων και μεγάλων ιδιωτικών δεν απο

τελούν τμήματα - στόχους λόγω της ιδιαιτερότητάς που παρουσιάζουν. Η 

DORAL λόγω του ότι δεν είναι κατασκευαστής και του ότι το προϊόν αυτό βρί

σκεται στο στάδιο της εισαγωγής για την εταιρεία, δεν είναι σε θέση να αντεπε- 

ξέλθει σε πολύ μεγάλους όγκους παραγγελιών. Επίσης, οι κατασκευαστές αυ

τού του είδους συχνά προκειμένου να επιτύχουν χαμηλές τιμές και λόγω της 

υψηλής διαπραγματευτικής τους δύναμης, προβαίνουν οι ίδιοι στην εισαγωγή 

των προϊόντων από το εξωτερικό.

Στην αγορά των εσωτερικών κουφωμάτων, από τη στιγμή που σταμάτησε τις 

δραστηριότητές της η εταιρεία ELDOOR, δημιουργήθηκε κενό στην αγορά τό

σο των ιδιωτών καταναλωτών όσο και των εργολάβων. Το κενό αυτό καλύ

πτεται αυτή τη στιγμή τόσο από εισαγωγείς του κλάδου όσο και από τοπικούς 

κατασκευαστές - βιοτέχνες και πολυκαταστήματα τύπου Praktiker.

Τα τμήματα που θα πρέπει να αποτελέσουν στόχο του νέου δικτύου, αναφο

ρικά με τα εσωτερικά κουφώματα είναι οι ιδιώτες που κτίζουν ή ανακαινίζουν 

και ανήκουν στην μεσαία ή ανώτερη κοινωνικό - οικονομική τάξη, καθώς και οι 

εργολάβοι κατοικιών οι οποίοι, σε αντίθεση με τις θωρακισμένες πόρτες, εδώ 

αποτελούν ένα μεγάλο τμήμα της αγοράς.

Αναφορικά με τα άλλα δύο τμήματα των heavy users, το κατά πόσον θα μπο

ρούν να εξυπηρετηθούν μέσα από τη νέα αλυσίδα, θα εξαρτηθεί από το μέγε-
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θος της παραγωγικής δυναμικότητας που αυτή θα διαθέτει και από το ύψος 

των τιμών που θα μπορεί να προσφέρει. Γενικά τα τμήματα αυτά είναι δυσκο

λότερα στην προσέγγιση και η εμπειρία της εταιρείας είναι ελάχιστη γΓ αυτό 

και δεν θα πρέπει να αποτελέσουν τον βασικό στόχο.

Η αγορά - στόχος που αποτελείται από τους ιδιώτες καταναλωτές παρουσιάζει 

σημαντικό ενδιαφέρον και μπορεί να εξυπηρετηθεί από το νέο δίκτυο. Η ου

σιαστική έλλειψη ενός ηγέτη στην αγορά καθώς και τα υπόλοιπα χαρακτηρι

στικά της που αναλύθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο, καθιστά αυτό το τμήμα 

ιδιαίτερα ελκυστικό.

Οι εργολάβοι κατοικιών επίσης συνιστούν ένα σημαντικό τμήμα της αγοράς το 

οποίο θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί. Το τμήμα αυτό όμως χρειάζεται ιδιαίτε

ρους τρόπους προσέγγισης και επικοινωνίας καθώς η πλειοψηφία αυτών 

προτιμά την συνεργασία με μικρούς βιοτέχνες, παρά με μεγάλους εισαγωγείς.

Φυσικά οι διαφορετικές αγορές - στόχοι θα πρέπει να προσεγγισθούν και εξυ

πηρετηθούν μέσα από διαφορετικά μίγματα μάρκετινγκ. Στους ιδιώτες η αι

σθητική, η ποικιλία και η ποιότητα είναι αυτά που πρέπει να προσφερθούν και 

προβληθούν περισσότερο, ενώ στους εργολάβους η χαμηλές τιμές και η καλή 

συνεργασία.

Θωρακισμένες Πόρτες Ασφαλείας
Τα σημαντικότερα τμήματα της αγοράς που θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

στόχο για την νέα αλυσίδα, είναι άνδρες και γυναίκες 25 έως 45 ετών που κτί

ζουν το σπίτι τους, άνδρες και γυναίκες 45 έως 65 ετών που ανακαινίζουν το 

σπίτι τους, ελεύθεροι επαγγελματίες που διαμορφώνουν το γραφείο τους και 

τέλος οι εργολάβοι κατοικιών. Τα τρία πρώτα τμήματα που ανήκουν στους 

light users και μάλιστα στη μεσαία και ανώτερη κοινωνικό - οικονομική τάξη.



Ανάπτυξη Νέας Αλυσίδας Καταστημάτων από την DORAL 79

Τα τέσσερα αυτά τμήματα της αγοράς είναι βεβαίως τα ίδια που αποτελούν 

στόχο και για την DORAL μέσα από το ήδη υπάρχον δίκτυο. Στις πρώτες κα

τηγορίες καταναλωτών ο βαθμός διείσδυσης είναι αρκετά υψηλός. Δεν είναι 

όμως ομοιογενής από περιοχή σε περιοχή της Ελλάδας. Τα δύο μεγαλύτερα 

αστικά κέντρα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) σίγουρα κατέχουν και τη μερίδα του 

λέοντος αναφορικά με τις πωλήσεις θυρών ασφαλείας της DORAL. Το γεγο

νός αυτό επεξηγείτε εν μέρει από τις υψηλότερες γενικά πωλήσεις αυτών των 

προϊόντων στις δύο περιοχές, κυρίως λόγω της αυξημένης εγκληματικότητας. 

Υπάρχει όμως ακόμη ένα στοιχείο που ενισχύει τις έντονες διαφορές που συ- 

ναντώνται μεταξύ των σημείων πώλησης DORAL σε όλη την Ελλάδα: η άρ

νηση των franchisees πολλές φορές να προωθήσουν αυτό το προϊόν. Αρκετοί 

από αυτούς, είναι παλαιοί αλουμινοκατασκευαστές και δεν είναι εξοικειωμένοι 

με τα ξύλο και τα παράγωγα προϊόντα του.

Σε σχέση με την αγορά των εργολάβων κατοικιών, η DORAL προσπαθεί τον 

τελευταίο καιρό να διεισδύσει και σε αυτό το τμήμα. Βέβαια, ακόμη βρίσκεται 

στο στάδιο της ανάπτυξης και δεν έχει επιτύχει υψηλό βαθμό διείσδυσης. Θα 

πρέπει όμως να σημειωθεί ότι δεν είναι ακόμη μεγάλο το ποσοστό των εργο

λάβων που τοποθετούν θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας στα κτίσματά τους.

Τα τέσσερα λοιπόν αυτά τμήματα αποτελούν και τις πιθανές αγορές στόχους 

μέσα στις οποίες θα μπορούσε να ανταγωνιστεί και η νέα αλυσίδα καταστημά

των. Οι κατηγορίες των ιδιωτών καταναλωτών, αποτελούν σημαντικά τμήματα 

της αγοράς, αφού όπως αναλύθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, τόσο η οικο

δομική δραστηριότητα όσο και οι ανακαινίσεις ιδιωτικών κατοικιών και επαγ

γελματικών χώρων αυξάνονται. Επιπλέον αυξάνεται έστω και με αργούς ρυθ

μούς και το ποσοστό των εργολάβων κατοικιών, οι οποίοι στην προσπάθειά 

τους να αυξήσουν το value for πιοηβγ των κατοικιών τους, έχουν αρχίσει να 

τοποθετούν ως βασικό εξοπλισμό και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο, ότι αυτά τα τμήματα στοχεύονται από την 

πλειοψηφία των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων του χώρου της κατασκευής
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και εμπορίας θωρακισμένων θυρών ασφαλείας. Για το λόγο αυτό ο ανταγωνι

σμός, ειδικά για τους ιδιώτες καταναλωτές, είναι πολύ έντονος.

Οι ανάγκες βεβαίως των light users και των heavy users είναι διαφορετικές, 

όπως διαφορετικός είναι και ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουν προϊόν. Η ε

μπειρία της DORAL, ειδικά με το πρώτο τμήμα καταναλωτών είναι αρκετά με

γάλη και μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση 

των καταναλωτών μέσω της νέας αλυσίδας, επαναλαμβάνοντας επιτυχημένες 

στρατηγικές και αποφεύγοντας προβληματικές περιοχές.

Το νέο δίκτυο θα πρέπει να προσφέρει στους ιδιώτες καταναλωτές αυτό που 

χρειάζονται. Δηλαδή υψηλή ποιότητα, ανώτερη αισθητική, διαρκή εξυπηρέτη

ση, άριστη τοποθέτηση και καλές τιμές. Όσον αφορά τους εργολάβους η ύ

παρξη φθηνών προϊόντων, η εγγύηση διαρκούς επαφής και εξυπηρέτησης και 

οι ευκολίες πληρωμής, θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση μίας καλής 

συνεργασίας. Βεβαίως, για την καταλληλότερη εξυπηρέτηση των δύο αυτών 

τμημάτων θα πρέπει να δημιουργηθούν δύο ή και περισσότερα διαφορετικά 

μίγματα μάρκετινγκ.

Το γεγονός πάντως ότι το νέο δίκτυο θα αναπτυχθεί μέσω franchising και το 

ότι η DORAL δεν αποτελεί ουσιαστικά κατασκευαστή θυρών ασφαλείας, υπο

γραμμίζει την σημαντικότητα της εξυπηρέτησης κατά κύριο λόγο των ιδιωτών 

καταναλωτών και όχι των εργολάβων. Επομένως τον κύριο στόχο θα πρέπει 

να τον συνιστούν οι ιδιώτες καταναλωτές και όχι οι εργολάβοι. Βεβαίως, υπάρ

χει η δυνατότητα για συνεργασία με τους εργολάβους, αλλά ακριβώς επειδή 

αποτελούν ένα μικρό σχετικά τμήμα της αγοράς δεν θα πρέπει να είναι το βα

σικό τμήμα στόχος. Ωστόσο θα πρέπει να δημιουργηθούν τα κανάλια επικοι

νωνίας και προσέγγισης και με τους εργολάβους, έτσι ώστε όταν το τμήμα αυ

τό αρχίσει να αναπτύσσεται περισσότερο να μπορεί να εισπράξει η αλυσίδα 

την αύξηση αυτή.
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Προϊόντα Ηλιοττροστασίας
Για τα αντηλιακά στορ τις σημαντικές αγορές - στόχους συνιστούν: οι ιδιώτες 

που κτίζουν ή ανακαινίζουν το σπίτι ή το γραφείο τους, και οι εργολάβοι δημο

σίων και μεγάλων ιδιωτικών έργων. Οι εργολάβοι κατοικιών δεν συνηθίζεται να 

τοποθετούν τέτοια ήδη, εφόσον τα διαμερίσματα ή οι μεζονέτες συνήθως πα- 

ραδίδονται χωρίς έπιπλα και κουρτίνες ή στορ.

Τα τμήματα των ιδιωτών είναι σημαντικά καθώς η χρήση των αντηλιακών 

στορ διαδίδεται όλο και περισσότερο. Ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες ή ι

διοκτήτες επιχειρήσεων που διαμορφώνουν τον επαγγελματικό τους χώρο 

συνιστούν ένα ιδιαίτερα ελκυστικό τμήμα, αφού σε αυτούς τους χώρους τοπο

θετούνται κατεξοχήν αντηλιακά στορ αντί για κουρτίνες.

Ωστόσο το μεγαλύτερο ίσως τμήμα της αγοράς συγκροτείται από τους μεγά

λους κατασκευαστές. Οι εργολάβοι δημόσιων αλλά και μεγάλων ιδιωτικών έρ

γων εξοπλίζουν τις κτιριακές τους μονάδες με τέτοια προϊόντα, καθώς οι χώροι 

είναι κυρίως ιδρύματα, σχολεία, πανεπιστήμια, γραφεία, νοσοκομεία κλπ, ό

που χρήση των αντηλιακών στορ υπερτερεί σημαντικά έναντι των κουρτινών. 

ΓΓ αυτόν τον λόγο οι κατασκευαστές σε αυτήν την περίπτωση αποτελούν το 

σημαντικότερο τμήμα της αγοράς.

Το κατά πόσο όμως η νέα αλυσίδα θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσει αυτό το 

κομμάτι, θα εξαρτηθεί από το εάν θα είναι κατασκευαστής των προϊόντων ή 

απλός έμπορος. Στην περίπτωση που είναι παραγωγός θα έχει τη δυνατότητα 

τόσο από άποψη μεγέθους παραγγελιών, όσο και από άποψη χαμηλών τιμών 

να ικανοποιήσει αυτούς τους καταναλωτές. Διαφορετικά θα είναι μάλλον δύ

σκολο να ανταγωνισθεί τους ήδη υπάρχοντες ανταγωνιστές.
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Κεφάλαιο 7 : Η Τοποθέτηση της Αξίας και της Νέας Αλυσίδας
Καταστημάτων

7.1 Η Τοποθέτηση Αξίας και Τα Βασικά Οφέλη των Αγορών - Στόχων

Μία κρίσιμη απόφαση πάνω στην οποία θα στηριχθούν οι στρατηγικές μάρκε

τινγκ, είναι η επιλογή του πως θα τοποθετηθεί η νέα επιχείρηση ώστε να δη

μιουργήσει αξία στην αγορά. Ποια δηλαδή θα είναι η δική της συγκεκριμένη 

τοποθέτηση της αξίας της.

Η επιλογή και η τοποθέτηση της αξίας μίας επιχείρησης συνεπάγεται την επι

λογή συγκεκριμένης ομάδας καταναλωτών, που αυτή σκοπεύει να εξυπηρε

τήσει (η αγορά - στόχος της επιχείρησης) και των βασικών ωφελειών που θα 

προσφερθούν σε αυτήν την αγορά.

Μόλις καθοριστεί η τοποθέτηση αξίας, η επιχείρηση πρέπει να μετατρέψει την 

επιθυμητή τοποθέτηση σε μία συγκεκριμένη προσφορά. Ως προσφορά νοείται 

το σύνολο των απτών και μη χαρακτηριστικών του προϊόντος, το επίπεδο 

ποιότητας αυτών των χαρακτηριστικών, η παρεχόμενη εξυπηρέτηση και η τιμή 

στην οποία προσφέρεται.

Αυτό που πρέπει να σημειωθεί σχετικά με τα οφέλη είναι ότι στην πραγματικό

τητα, για τον καταναλωτή το φυσικό προϊόν δεν είναι τίποτα περισσότερο από 

ένα μέσο ικανοποίησης των επιθυμητών οφελών (Σιώμκος 1999). Η διαφορά 

μεταξύ φυσικών χαρακτηριστικών και οφελών γίνεται κατανοητή με τις παρα

κάτω προτάσεις : «Οι βιομηχανικοί αγοραστές δεν αγοράζουν τρυπάνια 1/4 

της ίντσας, αλλά αγοράζουν τρύπες 1/4 της ίντσας» (καθηγ. Theodore Levitt) 

και «Στο εργαστήριο παράγουμε καλλυντικά. Στα καταστήματα πωλούμε ελπί

δα» (Charles Revson, ιδρυτής της εταιρείας Revlon). Αυτό λοιπόν που γίνεται 

αντιληπτό από αυτές τις προτάσεις είναι ότι τον καταναλωτή τον ενδιαφέρουν 

πολύ λίγο τα φυσικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Αντιθέτως, αυτό που 

πραγματικά τον ενδιαφέρει είναι το πως αυτά τα απτά και μη χαρακτηριστικά
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θα του προσφέρουν τα προσδοκούμενα οφέλη. Τα οφέλη αυτά σχετίζονται 

πολύ συχνά με τη συμβολική αξία του προϊόντος.

Στον παρακάτω πίνακα και με βάση την τμηματοποίηση και την ανάλυση των 

εναλλακτικών αγορών - στόχων που έγινε σε προηγούμενο κεφάλαιο, παρου

σιάζονται τα βασικά οφέλη που θα πρέπει να παρασχεθούν από τη νέα αλυ

σίδα σε κάθε τμήμα που θα επιλέξει να εξυπηρετήσει. Η επιλογή της τοποθέ

τησης αξίας βασίζεται στην ανάλυση των τμημάτων των καταναλωτών και στις 

ιδιαίτερες ανάγκες που τους χαρακτηρίζουν.

Πίνακας 7-1

Η Τοποθέτηση της Αξίας της Νέας Αλυσίδας σε κάθε Αγορά - Στόχο

Light Users Υψηλή Αισθητική & Ποιότητα (Ασφάλεια) & 
Ποιότητα Αισθητική

Heavy Users Χαμηλές Τιμές & Χαμηλές Τιμές &

Αισθητική

Προϊον

Εσωτερικές πόρτες
Αγορά Στο

ΘΠΑ Αντηλιακά Στορ

Έτσι λοιπόν οι ιδιώτες που αποτελούν στόχο (τα δημογραφικά και ψυχογραφι

κά τους χαρακτηριστικά αναφέρονται σε προηγούμενο κεφάλαιο) εν γένει επι

λέγουν με βάση την υψηλή αισθητική και την ποιότητα. Τα κύρια οφέλη που 

θέλουν να αποκομίσουν σχετίζονται με το αισθητικό αποτέλεσμα που θέλουν 

να δημιουργήσουν στο σπίτι ή το γραφείο τους και το οποίο επιθυμούν να 

τους χαρακτηρίζει και να τους εκφράζει όσο το δυνατό καλύτερα. Έτσι λοιπόν 

πολλά από τα οφέλη τα οποία εισπράττουν σχετίζονται με τη συμβολική αξία 

του προϊόντος.
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Οι εργολάβοι αντιθέτως, ενδιαφέρονται κυρίως για τις χαμηλές τιμές και τη δυ

νατότητα καλής συνεργασίας όπως αυτή έχει ορισθεί σε άλλο κεφάλαιο. Τα 

βασικά οφέλη στα οποία αποσκοπούν σχετίζονται με τη μείωση και συγκρά

τηση του κόστους κατασκευής, με την ταυτόχρονη ικανοποίηση των όποιων 

ποιοτικών δεσμεύσεων έχουν ενδεχομένως τεθεί. Έτσι, η τοποθέτηση αξίας 

γίνεται ακριβώς σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Προκειμένου δηλαδή το νέο δίκτυο 

να εξυπηρετήσει τα τμήματα αυτά της αγοράς, θα πρέπει να έχει τη δυνατότη

τα πρώτα από όλα να αντεπεξέρχεται σε μεγάλες παραγγελίες, να προσφέρει 

χαμηλές τιμές ανταγωνιζόμενη του μικρούς βιοτέχνες και να πείσει τους εργο

λάβους ότι η συνεργασία θα είναι φιλική, προσωπική και διαρκής παρά το μέ

γεθος της εταιρείας.

Αυτές είναι οι εναλλακτικές που διαθέτει η νέα επιχείρηση σχετικά με τις αγο

ρές - στόχους και την τοποθέτηση της αξίας της σε κάθε αγορά. Το εάν θα ε- 

πιλέξει πάντως να στοχεύσει σε όλα τα τμήματα θα εξαρτηθεί από το μέγεθος 

της, την παραγωγική της δυναμικότητα, τις συμφωνίες με τους ξένους προμη

θευτές και το ανθρώπινο δυναμικό με το οποίο θα στελεχωθεί.

Τ^Τοττοθέτηση της Νέας Αλυσίδας Καταστημάτων

Τοποθέτηση (positioning) είναι η επιστήμη της διαφοροποίησης - διαχωρι

σμού μίας επιχείρησης ή ενός προϊόντος από ανταγωνιστές, πάνω σε πραγ

ματικές διαστάσεις, με τρόπο που η αγορά να προτιμά την επιχείρηση ή το 

προϊόν. Από την πλευρά των καταναλωτών, η τοποθέτηση τους βοηθά στο να 

αντιλαμβάνονται τις διαφορές μεταξύ των ανταγωνιστικών προϊόντων και κατά 

συνέπεια να μπορούν να επιλέξουν εκείνο το προϊόν που θα τους προσφέρει 

τη μεγαλύτερη αξία (DiMingo 1988). Με άλλα λόγια τοποθέτηση είναι η τέχνη 

της δημιουργίας της ταυτότητας της επιχείρησης ή του προϊόντος στο μυαλό 

του καταναλωτή.
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Ο όρος ψυχολογική τοποθέτηση (psychological positioning) αναφέρεται στο 

τι λέει η επιχείρηση για το προϊόν της, καθώς και στο πως το λέει. Η ψυχολογι

κή τοποθέτηση δεν είναι απαραίτητο να στηρίζεται σε πραγματικά, λειτουργι

κά, ή ουσιαστικά χαρακτηριστικά και διαστάσεις. Αντιθέτως, πραγματοποιείται 

με συντονισμένη συνεργασία τεχνικών προώθησης πωλήσεων, διαφήμισης, 

συσκευασίας και ονόματος (brand) του προϊόντος. Η ψυχολογική τοποθέτηση 

είναι ο συνδετικός ιστός που ενώνει τα πάντα μαζί, ώστε να δημιουργηθεί μία 

ξεχωριστή ταυτότητα, μία εικόνα, ένα μήνυμα για το προϊόν (DiMingo 1988).

Όπως είναι γνωστό η ανάπτυξη και διατήρηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημά

των για μία επιχείρηση μπορεί να προκόψει μόνο μέσα από την διαφοροποίη

ση. Η διαφοροποίηση ως έννοια αναφέρεται σε όλες εκείνες τις ενέργειες της 

επιχείρησης που σκοπό έχουν να την κάνουν ξεχωριστή στη βιομηχανία πάνω 

σε κάποιες διαστάσεις, οι οποίες συνδέονται με συγκεκριμένη αξία για τους 

καταναλωτές (Fulmer and Goodwin 1988).

Η διαφοροποίηση με βάση την τιμή (ηγεσία κόστους) μπορεί να επιτευχθεί 

μόνο από έναν ανταγωνιστή, επομένως οι υπόλοιπες επιχειρήσεις πρέπει να 

διαφοροποιηθούν ως προς άλλα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ, εκτός της 

τιμής. Το σημαντικότερο σε αυτή τη διαδικασία είναι ο προσδιορισμός της αξί

ας (value) του προϊόντος για τον καταναλωτή και η επίτευξη «δεσίματος» του 

καταναλωτή με ένα συγκεκριμένο προϊόν ή μία συγκεκριμένη επιχείρηση. Το 

«δέσιμο» αυτό είναι πολύ σημαντικό προκειμένου να δημιουργηθεί αξία στο 

μυαλό του καταναλωτή. Οι Falmer και Goodwin υποστηρίζουν ότι αν και το 

«δέσιμο» είναι εφικτό μέσω αποτελεσματικής διαφήμισης, η οποία συνδέει την 

αυτοαντίληψη του καταναλωτή με ένα συγκεκριμένο προϊόν, ένα ισχυρότερο 

και μεγαλύτερης αντοχής «δέσιμο» και αφοσίωση του πελάτη στο προϊόν, εί

ναι δυνατό να χτιστεί με βάση την προσφορά καλής εξυπηρέτησης μέσα στη 

σχέση παραγωγού - πελάτη.

Συχνά, γίνονται προσπάθειες τοποθέτησης προϊόντων ή και επιχειρήσεων 

που στηρίζονται σε πολλά χαρακτηριστικά με αποτέλεσμα την πολύ δύσκολη
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εφαρμογή αυτών των στρατηγικών στην πράξη και τη δημιουργία ενός συγκε

χυμένου image για το προϊόν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και για την απο

φυγή του παραπάνω προβλήματος, προτείνεται η στρατηγική τοποθέτησης με 

βάση τη σχέση τιμή- ποιότητα. Η νέα αλυσίδα καταστημάτων θα πρέπει να 

προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, γεγονός που θα τη 

διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό, αλλά θα της δίνει και τη δυνατότητα για 

ένα premium στην τιμή.

Το γεγονός βεβαίως του ότι η τοποθέτηση θα πρέπει να γίνει κυρίως με βάση 

τη σχέση ποιότητας- τιμής, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η επιχείρηση 

θα πρέπει να διαθέτει μόνο ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δηλαδή την καλή 

ποιότητα. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, για την επιτυχη

μένη πορεία και δραστηριοποίηση μίας επιχείρησης, απαιτούνται πλέον πε

ρισσότερα από ένα ή δύο σημεία υπεροχής.

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μία στροφή του καταναλωτή προς την α

ναζήτηση ποιοτικών προϊόντων. Οι λέξεις ποιότητα, διασφάλιση και πιστοποί

ηση ποιότητας, αναφέρονται διαρκώς για την προβολή προϊόντων, υπηρεσιών 

και επιχειρήσεων, γεγονός που έχει εκπαιδεύσει έως ένα σημείο τον κατανα

λωτή, ο οποίος πλέον -ιδιαιτέρως για τα μεγάλης αξίας προϊόντα- ερευνά την 

αγορά για να βρει και να αγοράσει εκείνα τα προϊόντα που εγγυώνται την 

ποιότητά τους. Η αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου και των απαιτήσεών του, 

υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα από πλευράς των επιχειρήσεων να προ

σφέρουν στην αγορά προϊόντα και υπηρεσίες πραγματικά υψηλής ποιότητας.

Η δεδομένη λοιπόν επιχείρηση, θα προσφέρει περισσότερα από άλλες σε ότι 

αφορά την εξυπηρέτηση, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, τα 

αποτελέσματα από τη χρήση τους. Για αυτό το λόγο θα έχει τη δυνατότητα να 

χρεώσει κάποιο premium για τα επιπλέον οφέλη που πρόκειται να προσφέρει. 

Η υψηλότερη τιμή σε αυτήν την περίπτωση θα είναι ενδεικτική της αντίστοιχης 

υψηλότερης ποιότητας του προϊόντος για τον καταναλωτή.
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Ο πίνακας 7-1 του παραρτήματος παρουσιάζει 15 στρατηγικές διαφοροποίη

σης, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως βάσεις τοποθέτησης επιχειρήσεων. Μερι

κές από αυτές βέβαια είναι κατάλληλες και για την τοποθέτηση προϊόντων. Με 

βάση λοιπόν αυτές τις στρατηγικές, η νέα επιχείρηση προτείνεται να κινηθεί 

προς την καθιέρωσή της στην αγορά ως ηγέτης ποιότητας και εξυπηρέτησης. 

Αυτά τα δύο στοιχεία δηλαδή να αποτελέσουν τα κύρια σημεία διαφοροποίη

σης της επιχείρησης.

Σε αυτό το σημείο θα ήταν σκόπιμο να γίνει μία αποσαφήνιση των όρων δια

φοροποίηση (differentiation) και τοποθέτηση (positioning). Σύμφωνα με τους 

Drumwright και Kosnik (1992), η εννοιολογική διαφορά μεταξύ διαφοροποίη

σης και τοποθέτησης είναι η εξής:

Διαφοροποίηση: Ποια είναι τα μοναδικά διαφορετικά οφέλη τα οποία προσφέ

ρει η επιχείρηση στους δυνητικούς της πελάτες;

Τοποθέτηση: Τι θα αντιλαμβανόταν οι καταναλωτές ως τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα της θέσης της επιχείρησης (ή του προϊόντος) σε σχέση με τον 

ανταγωνισμό;

Η νέα λοιπόν αλυσίδα καταστημάτων πρέπει να διαμορφώσει μία δική της 

«μοναδική πρόταση πώλησης» (unique selling proposition ή USP) που θα 

αποτελέσει το χαρακτηριστικό όφελος με βάση το οποίο θα υπερτερεί έναντι 

των ανταγωνιστών της. Η μοναδική πρόταση πώλησης -η οποία θα παρου

σιαστεί αναλυτικά στη συνέχεια με την παρουσίαση του μίγματος μάρκετινγκ 

της νέας αλυσίδας- θα πρέπει να βασίζεται στην υψηλή παρεχόμενη ποιότητα 

και εξυπηρέτηση.
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Παράρτημα 7ου Κεφαλαίου

Πίνακας 7-1
Εναλλακτικές Στρατηγικές για Διαφοροποίηση / 

Τοποθέτηση Επιχειρήσεων

Ηγέτης Η μεγαλύτερη επιχείρηση σε πωλήσεις στην αγορά
μεριδίου αγοράς
Ηγέτης
μεριδίου αγοράς

Η μεγαλύτερη επιχείρηση σε πωλήσεις στην αγορά

Ηγέτης ποιότητας 
Ηγέτης
εξυπηρέτησης
Ηγέτης
τεχνολογίας

Τα καλύτερα ποιο αξιόπιστα προϊόντα και υπηρεσίες 
Η πιο ευαίσθητη επιχείρηση όταν οι πελάτες αντιμετω
πίζουν προβλήματα
Η πρώτη επιχείρησης που αναπτύσσει μία τεχνολογία

Ηγέτης 
καινοτομιών 
Ηγέτης ποικιλίας 
Ηγέτης
προσαρμογής

Η πιο δημιουργική επιχείρηση στην εφαρμογή νέων τε
χνολογιών
Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών 
Η πιο ευέλικτη προσαρμόσιμη επιχείρηση

Ηγέτης σχέσεων

Ηγέτης γοήτρου 
Ηγέτης γνώσης 
Παγκόσμιος 
ηγέτης
Ηγέτης καλών
αγορών
«ευκαιριών»

Η πιο προσηλωμένη επιχείρηση στην επιτυχία του πε
λάτη
Η πιο αποκλειστική επιχείρηση 
Η μεγαλύτερη επιχείρηση σε εμπειρία ή πείρα 
Η καλύτερα τοποθετημένη επιχείρηση στην εξυπηρέτη
ση διεθνών αγορών 
Η χαμηλότερη τιμή

Ηγέτης αξίας
Ηγέτης
ακεραιότητας

Η καλύτερη τιμή (όχι απαραίτητα η χαμηλότερη) 
Η πιο ηθική αξιόπιστη επιχείρηση

Ηγέτης κοινωνικής 
υπευθυνότητας

Η πιο θετική δύναμη στις κοινωνίες που εξυπηρετεί.

Πηγή: Σιώμκος (1999), σελ 93
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8.1 Το Προϊόν

Στη δεδομένη περίπτωση, σε ορισμένα σημεία ως προϊόν θα θεωρηθεί ολό

κληρη η αλυσίδα, δηλαδή τα νέα καταστήματα. Έτσι, μεταβλητές του προϊό

ντος όπως για παράδειγμα το όνομα (brand name) θα αναφέρονται σε ολό

κληρη την αλυσίδα, ενώ παράλληλα βεβαίως θα εξεταστεί και το προϊόντικό 

μίγμα το οποίο θα διατεθεί μέσω αυτής.

8.1.1 Το Μίγμα Προϊόντων και τα Χαρακτηριστικά του ανά κατηγορία κατανα
λωτών.

Το εύρος του μίγματος προϊόντων που θα διαθέτει η νέα αλυσίδα θα είναι τρία, 

δηλαδή θα αποτελείται από τρεις διαφορετικές γραμμές προϊόντων : τα εσω

τερικά ξύλινα κουφώματα, τις θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας και τα είδη η- 

λιοπροστασίας για εσωτερικούς χώρους.

Ο βαθμός συνοχής του μίγματος αυτού είναι αρκετά υψηλός, καθώς και τα 

τρία είδη αφορούν τον εξοπλισμό κατοικιών ή επαγγελματικών χώρων. Παρό

λα αυτά δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο κατάστημα στην Ελλάδα σήμερα, 

που να διαθέτει αυτόν ακριβώς τον συνδυασμό γραμμών προϊόντων. Αντιθέ

τους αρκετά καταστήματα εμπορεύονται ταυτοχρόνως εσωτερικά κουφώματα 

και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας. Τα προϊόντα ηλιοπροστασίας για εσω

τερικούς χώρους πωλούνται συνήθως σε καταστήματα τα οποία επίσης διαθέ

τουν κουρτινόξυλα, τέντες, πτυσσόμενες πλαστικές πόρτες, μοκέτες κλπ.

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες ενότητες, η προσφερόμενη ποικι

λία και ποιότητα είναι μία ιδιαίτερα κρίσιμη απόφαση, η οποία πολύ δύσκολα 

προσδιορίζεται σε θεωρητικό επίπεδο, γιατί η εμπειρία είναι αυτή που συνή

θως καθοδηγεί τέτοιου είδους αποφάσεις. Με βάση τα τμήματα των κατανα

λωτών που αποτελούν στόχο θα πρέπει βεβαίως ανάλογα να διαμορφωθεί και 

το μίγμα προϊόντων. Τα τμήματα όπως έχουν περιγράφει σε άλλο σημείο, δια-
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κρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες : τους light users και τους heavy users. 

Οι προτάσεις για τα τμήματα αυτά θα πρέπει να διαφοροποιούνται ώστε να 

μπορούν να καλυφθούν όσο το δυνατό καλύτερα οι ανάγκες τους. Η έμφαση 

ωστόσο προτείνεται να δοθεί στους light users, δηλαδή τους ιδιώτες κατανα

λωτές που κτίζουν ή ανακαινίζουν το σπίτι ή τον επαγγελματικό τους χώρο και 

στη συνέχεια στους heavy users, δηλαδή τους εργολάβους έργων.

Light Users

Οι ιδιώτες καταναλωτές διακρίνονται στους: άνδρες - γυναίκες 25 έως 45 ετών 

που κτίζουν το σπίτι τους και στους: άνδρες - γυναίκες 45 έως 65 ετών που 

ανακαινίζουν την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία. Επιπλέον υπάρχει και το 

τμήμα εκείνο της αγοράς μεταξύ 25 έως 55 ετών που διαμορφώνουν τον ε

παγγελματικό τους χώρο. Από αυτούς στόχο αποτελούν οι καταναλωτές που 

ανήκουν στην μεσαία και ανώτερη κοινωνικό- οικονομική τάξη, οι οποίοι εν- 

διαφέρονται για ποιοτικά προϊόντα και έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα 

αποκτήσουν.

Η επιλογή αυτή στηρίζεται καταρχάς στην πρόταση διάθεσης στην αγορά 

ποιοτικά ανώτερων προϊόντων. Αυτό επιλέγεται για δύο βασικούς λόγους: 

πρώτον γιατί ταιριάζει με το image και τη νοοτροπία της μητρικής εταιρείας και 

δεύτερον γιατί οι καταναλωτές έχουν στραφεί προς αυτήν την κατεύθυνση, 

δηλαδή των ποιοτικών και πιστοποιημένων προϊόντων.

Το γεγονός ότι αποτελεί στόχο το μεσαίο και υψηλό τμήμα της αγοράς βασίζε

ται επίσης στα συμπεράσματα ερευνών που αποδεικνύουν ότι αυτά τα τμήμα

τα είναι τα ελκυστικότερα και τα περισσότερο κερδοφόρα. Επιπλέον με την υ

ψηλότερη παρεχόμενη ποιότητα και κάποιο premium στην τιμή, θα επιτευχθεί 

διαφοροποίηση, ενώ παράλληλα θα αποφευχθεί ο ανταγωνισμός με βάση την 

τιμή.

Εν συνεχεία θα εξεταστεί το μίγμα που θα προσφερθεί στους ιδιώτες κατανα

λωτές ανά προϊόν.
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Εσωτερικές Πόρτες
Οι στρατηγικές υψηλής ποικιλίας (high variety strategies) παρουσιάζουν ο

πωσδήποτε αρκετά πλεονεκτήματα (όπως εξετάστηκαν στο κεφάλαιο 1) κα

θώς διευκολύνουν τον καταναλωτή στο να βρει αυτό ακριβώς που χρειάζεται 

και να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του, ιδιαίτερα μάλιστα για τα υψηλής ανά

μιξης προϊόντα. Παρόλα αυτά εάν δεν γίνει προσεκτική επιλογή και προσφερ- 

θεί μεγάλη ποικιλία, δίχως όμως αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των ειδών 

(items) των διαφόρων γραμμών ή ακόμη και μεταξύ των διαφορετικών γραμ

μών προϊόντων, ελλοχεύει ο κίνδυνος για τη δημιουργία σύγχυσης στο μυαλό 

του καταναλωτή.

Επίσης, έχει ήδη τονιστεί η σημασία του mass customization, μέσω του οποί

ου δίδεται η δυνατότητα να τυποποιηθούν εκείνα τα σημεία του προϊόντος 

που δεν ενδιαφέρουν τόσο πολύ τον καταναλωτή, ενώ παράλληλα τα κρίσιμα 

στοιχεία που προσδίδουν προστιθέμενη αξία να σχεδιάζονται προσαρμοσμέ

να στις προτιμήσεις του. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται τόσο η ικανοποίη

ση των αναγκών και προτιμήσεων του κάθε πελάτη, όσο και η συγκράτηση 

του κόστους παραγωγής σε λογικά επίπεδα.

Τα εσωτερικά κουφώματα αποτελούν ένα προϊόν στο οποίο μπορεί να εφαρ

μοστεί η στρατηγική του mass customization, έτσι ώστε ο πελάτης να νοιώθει 

ότι βρίσκει αυτό που επιθυμεί. Προτείνεται λοιπόν να υπάρχουν περίπου τέσ

σερις γραμμές προϊόντων διαφορετικής αισθητικής, τιμής και ποιότητας, οι ο

ποίες μάλιστα θα είναι ευέλικτες ως προς το σχέδιο, την υάλωση, την επιλογή 

ξύλου κλπ.

Πιο συγκεκριμένα προτείνεται να υπάρχει μία σειρά που να διαθέτει τα πιο 

γνωστά και απλά σχέδια της αγοράς σε ανταγωνιστικές τιμές και σε ποικιλία 

ξυλεπενδύσεων, χρωμάτων (λάκας) και σχεδίων. Τα σχέδια αυτά ταιριάζουν 

σε ποικιλία χώρων και δεν αποτελούν ούτε ιδιαίτερα κλασσικά βαριά σχέδια,
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ούτε ιδιαίτερα μοντέρνα και design. Η σειρά αυτή θα είναι η βασική και θα α

πευθύνεται σε μεγάλο εύρος των καταναλωτών που αποτελούν στόχο.

Σημαντικό πάντως θα είναι να υπάρχει ευελιξία στη γραμμή αυτή, όπως και 

στις υπόλοιπες. Με τον όρο ευελιξία περιγράφεται η δυνατότητα συνδυασμών 

διαφόρων τμημάτων αυτής της γραμμής, με ποικίλες ξυλεπενδύσεις, υαλώ- 

σεις, χρώματα κλπ. Το σημαντικό είναι να αισθάνεται ο καταναλωτής τη δυνα

τότητα πως μπορεί να αποκτήσει αυτό ακριβώς που επιθυμεί, ακόμη και με 

μικρές αλλαγές ή μετατροπές.

Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να προσφέρονται σε διάφορα είδη ξυλεπένδυσης: 

καρυδιά, οξιά, δρυς, κερασιά κλπ. καθώς και σε ποικιλία χρωμάτων, εφόσον 

πρόκειται για βαφή λάκας. Ακόμη στα σχέδια των ξυλεπενδύσεων 

(ταμπλαδοτών και παντογράφου) θα πρέπει να προσφέρεται ποικιλία έως και 

δυνατότητα παραγωγής σχεδίου του πελάτη. Έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορεί 

να επιτευχθεί από τυποποίηση κατά πελάτη (customized standardization) έως 

και εξατομίκευση (tailored customization).

Επίσης, εκτός από τις τυποποιημένες διαστάσεις θα πρέπει να υπάρχει δυνα

τότητα προσαρμογής σε οποιαδήποτε άλλη. Γενικά θα πρέπει να δημιουργεί- 

ται η αίσθηση της ευελιξίας και της ποικιλίας στον καταναλωτή είτε προσφέρο- 

νται πολλά ή λίγα είδη. Οι εναλλακτικές δυνατότητες προσαρμογής είναι πολύ 

σημαντικές καθώς βοηθούν τον καταναλωτή να βρει αυτό που θέλει, χωρίς 

ωστόσο το κόστος να είναι απαγορευτικό.

Όπως αναφέρθηκε και σε άλλο σημείο για την επιλογή των εσωτερικών κου

φωμάτων κύριο ρόλο διαδραματίζουν η αισθητική και η ποιότητα. Για το λόγο 

αυτό τα σχέδια αλλά και ο τρόπος κατασκευής τους θα πρέπει να είναι ιδιαίτε

ρα προσεγμένος και παρόλο που θα πρόκειται για την πιο φθηνή ίσως γραμ

μή, το αισθητικό αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι πραγματικά πολύ καλό. Να 

δημιουργείται δηλαδή μία ποιοτική και όμορφη εικόνα για το προϊόν. Επίσης 

πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα και κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά την
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κατασκευή της κάσας, το γέμισμα της πόρτας, τα περιμετρικά λάστιχα και τους 

μεντεσέδες. Όλα πρέπει να συνθέτουν και να προάγουν την ίδια όμορφη και 

προσεγμένη εικόνα.

Αυτή η πρώτη γραμμή η οποία θα είναι η σχετικά πιο απλή και με χαμηλότε

ρες τιμές από τις υπόλοιπες αναμένεται να είναι ίσως και η πιο εμπορική. Για 

αυτό το λόγο οι χρόνοι παράδοσης των προϊόντων θα πρέπει να είναι αρκετά 

σύντομοι και να μην ξεπερνούν σε καμία περίπτωση τον ένα μήνα. Στην καλύ

τερη περίπτωση, εάν βεβαίως κάτι τέτοιο είναι εφικτό, θα πρέπει να παραδί- 

δονται μέσα σε 10 έως 20 ημέρες. Ο χρόνος παράδοσης έπεται βεβαίως της 

αισθητικής, της ποιότητας και της τιμής, αλλά είναι ένα επιπλέον κριτήριο το 

οποίο και αυτό θα συμβάλει στην εικόνα των προϊόντων και του καταστήμα

τος. Ο ιδιώτης ενδιαφέρεται πολλές φορές για τον χρόνο παράδοσης καθώς 

κατά τη διάρκεια κατασκευής οι διάφορες εργασίες θα πρέπει να γίνουν με μία 

συγκεκριμένη σειρά και η όποια καθυστέρηση σε μία από αυτές, έχει ως απο

τέλεσμα την αργοπορία σε όλο το έργο.

Όσον αφορά τα πόμολα, η πλειοψηφία εάν όχι όλα τα καταστήματα προσφέ

ρουν της πόρτες τους δίχως αυτά. Εν συνεχεία ο πελάτης τα προμηθεύεται ο 

ίδιος από άλλα καταστήματα και το συνεργείο τοποθέτησης τα τοποθετεί. 

Προτείνεται λοιπόν να υπάρχουν στα καταστήματα δύο ή τρία σχέδια που ται

ριάζουν με την γραμμή ως δείγματα και εάν επιθυμεί ο πελάτης να μπορεί να 

επιλέξει κάποιο από αυτά με κάποια μικρή ή καμία επιβάρυνση εάν το κόστος 

δεν είναι υψηλό. Σε διαφορετική περίπτωση θα αγοράσει δικά του πόμολα τα 

οποία θα τοποθετηθούν από το συνεργείο του καταστήματος. Δεν θα πρέπει 

όμως να υπάρχει ένα πόμολο το οποίο να επιβαρύνει έστω και λίγο την τιμή 

και με το οποίο υποχρεωτικά να παραδίδονται οι πόρτες.

Αναφορικά με τις υαλώσεις, οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν τις αναλαμβά

νουν και ο ιδιώτης απευθύνεται σε κάποιον ειδικό για τζάμια. Στην νέα αλυσίδα 

οι οποιοσδήποτε μορφής υάλωση θα πρέπει να αναλαμβάνεται από την ίδια 

και επίσης θα πρέπει να παρέχεται ποικιλία σχεδίων. Η πόρτα θα πρέπει να
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παραδίδεται πλήρης στον πελάτη χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον εργα

σία.

Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για την μετατροπή της πόρτας 

σε συρόμενη μονή ή διπλή. Αν και στα περισσότερα νέα κτίσματα δεν χρησι

μοποιούνται πλέον τόσο συχνά οι συρόμενες πόρτες θα πρέπει ωστόσο να 

παρέχεται αυτή η δυνατότητα. Πρώτον, γιατί στις ανακαινίσεις κατοικιών είναι 

πιθανή η χρήση τους και δεύτερον, γιατί εάν κάποιος χρειάζεται μία ή περισ

σότερες συρόμενες και δεν υπάρχουν τότε δεν θα μπορέσει να προβεί στην 

παραγγελία, εφόσον είναι μάλλον απίθανο να αγοράσει ορισμένες πόρτες από 

ένα κατάστημα και τις υπόλοιπες από άλλο.

Ακόμη, θα πρέπει να υπάρχουν και ένα ή δύο μοντέλα σπαστής πόρτας, δη

λαδή φυσούνας, οι οποίες χρησιμοποιούνται συχνά σε αποθήκες , μικρά μπά

νια κλπ. Μία ακόμη εναλλακτική που θα πρέπει να υπάρχει είναι οι πόρτες 

τύπου saloon που χρησιμοποιούνται σε κουζίνες. Αυτά βεβαίως τα μοντέλα 

δεν θα αποτελούν τα βασικά είδη, απλώς θα πρέπει να υπάρχουν ως δυνατό

τητες για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του πελάτη.

Τα εσωτερικά κουφώματα στη νέα αλυσίδα θα αποτελούν το βασικότερο 

προϊόν, για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει σχετική πληρότητα στις γραμ

μές έτσι ώστε με ευελιξία και μικρό αριθμό μοντέλων να δημιουργείται η αί

σθηση πλήρους γραμμής. Πέρα όμως από την πληρότητα το σημαντικότερο 

είναι η υψηλή αισθητική και ποιότητα σε σχέση πάντοτε με την ανάλογη τιμή.

Θέματα σχετικά με την τοποθέτηση και το after sale service, θα εξεταστούν 

συνολικά για όλες τις γραμμές παρακάτω.

Η πρώτη λοιπόν αυτή γραμμή θα είναι σχετικά απλή, κομψή, προσεγμένη και 

ποιοτική. Τα σχέδιά της θα ταιριάζουν σε ποικιλία χώρων και στυλ και θα απο

τελούν μία πολύ καλή και προσιτή λύση για τον καταναλωτή. Η γραμμή αυτή 

θα πρέπει να αποτελεί έναν ιδανικό συνδυασμό τιμής και αισθητικής.
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Η επόμενη προτεινόμενη γραμμή θα αποτελείται από περισσότερο κλασσικά 

σχέδια που θα ταιριάζουν σε ανάλογο στυλ διακόσμησης μίας κατοικίας. Η 

γραμμή αυτή θα απευθύνεται σε ένα μικρότερο τμήμα ιδιωτών καταναλωτών 

οι οποίοι προτιμούν την κλασσική και πιο βαριά διακόσμηση με αρκετά μασίφ 

και χειροποίητα σχέδια τα οποία σαφώς θα είναι και ακριβότερα.

Τα σχέδια προτείνεται να είναι μόνο ταμπλαδοτά και όχι παντογράφου, έτσι 

ώστε η πόρτα να φαίνεται και να είναι ανώτερης ποιότητας. Θα πρέπει να υ

πάρχει ποικιλία σχεδίων και ξυλεπενδύσεων, όχι όμως απαραίτητα τόσο με

γάλη όπως στην προηγούμενη σειρά. Η ποιότητα των ξύλων θα πρέπει να 

είναι πολύ καλή και η τεχνοτροπία των σχεδίων πάνω στην επένδυση να δη

μιουργεί αίσθηση κύρους. Σε αυτήν την σειρά ίσως απαιτείται να χρησιμο

ποιηθούν πιο πολύτιμα και σπάνια ξύλα τα οποία να κάνουν τη σειρά ακόμη 

πιο ξεχωριστή. Τα αρμοκάλυπτρα σε αυτήν την σειρά θα διαθέτουν κάποιο 

σχέδιο το οποίο να ταιριάζει και να ενισχύει το στυλ της πόρτας.

Οι καταναλωτές που θα επιλέξουν πόρτες αυτής της γραμμής θα ενδιαφέρο- 

νται ώστε η πόρτα να είναι υψηλής ποιότητας, τόσο όσον αφορά το εσωτερικό 

γέμισμα της πόρτας όσο και το χειροποίητο σχέδιο. Οι πόρτες αυτές πρέπει 

επίσης να υποδεικνύουν την υψηλή αξία και ποιότητά τους και να προσδίδουν 

κύρος στον χώρο που θα τοποθετηθούν. Οι συγκεκριμένες πόρτες ουσιαστικά 

θα διακοσμούν και θα ενισχύουν το όλο στυλ του χώρου δίνοντας την αίσθηση 

της διαχρονικής κομψότητας.

Θα πρέπει όπως και στην προηγούμενη γραμμή να υπάρχει σχετική ευελιξία 

αναφορικά με τις υαλώσεις, συρόμενους μηχανισμούς, διαστάσεις κλπ. Ο 

χρόνος παράδοσης θα δικαιολογείται να είναι λίγο μεγαλύτερος από την 

προηγούμενη γραμμή αλλά δεν θα πρέπει και πάλι να ξεπερνά τον ένα μήνα.
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Σχετικά με τα πόμολα προτείνεται να ακολουθηθεί η ίδια πολιτική, να προ- 

σφέρονται δηλαδή προαιρετικά δύο, τρία σχέδια που να ταιριάζουν με τη συ

γκεκριμένη γραμμή.

Γενικά αυτή η γραμμή θα απευθύνεται κυρίως σε μεγαλύτερης ηλικίας κατανα

λωτές ή σε νέους που όμως επιθυμούν να δημιουργήσουν στο χώρο τους μία 

αίσθηση κύρους, πολυτέλειας και κλασσικής κομψότητας. Η σειρά λοιπόν θα 

πρέπει να διακρίνεται για την υψηλή ποιότητα των ξύλων, των σχεδίων και της 

κατασκευής. Οι πόρτες αυτές θα είναι σχετικά ακριβές και αυτό θα πρέπει να 

είναι κάτι που να διακρίνεται.

Η τρίτη γραμμή προϊόντων προτείνεται να είναι περισσότερο μοντέρνα και νε

ανική. Να αποτελείται δηλαδή από είδη περισσότερο design που να δημιουρ

γούν μία αίσθηση μοντέρνας διακόσμησης και ανάλαφρης νεανικής διάθεσης. 

Αυτή η γραμμή θα απευθύνεται σε νέα κυρίως άτομα που επιθυμούν κάτι πιο 

πρωτότυπο, ξεχωριστό και μοντέρνο για το νέο τους σπίτι. Η σειρά αυτή θα 

ταιριάζει σε χώρους με αντίστοιχα μοντέρνα και νεανική διακόσμηση.

Στην γραμμή αυτή θα πρέπει να υπάρχει αρκετή ποικιλία σχεδίων που να δια

φέρουν και να ξεχωρίζουν από τα απλά συνηθισμένα ή τα κλασσικά. Θα πρέ

πει να χρησιμοποιηθεί ποικιλία ξυλεπενδύσεων καθώς και χρωμάτων λάκας. 

Αρκετά σχέδια μπορούν να περιέχουν και γυάλινες επιφάνειες. Επίσης σε αυ

τή τη σειρά μπορούν να γίνουν συνδυασμοί και σχέδια με διαφορετικά ξύλα 

πάνω στην ίδια επένδυση, ή σχέδια ψαροκόκαλου, ρίζας κλπ, ιδίως σε ανοι- 

χτόχρωμα ξύλα όπως δρυς και οξιά. Αυτά τα σχέδια που δημιουργούνται από 

τα ίδια τα ξύλα χωρίς σκαλίσματα ή κορνίζες, είναι ταυτοχρόνως απλά, κομψά, 

νεανικά και μοντέρνα, χωρίς όμως να είναι τόσο design ώστε να δεσμεύουν 

έναν χώρο με πολύ έντονα σχέδια, χρώματα, αντιθέσεις κλπ.

Μπορούν επίσης να περιλαμβάνονται στη γραμμή αυτή και κουφώματα με 

κάποια διχρωμία σε βαφή λάκας με ματ όμως όψη. Σχέδια δηλαδή στα οποία 

η πόρτα θα είναι βαμμένη και η κάσα θα είναι άλλο χρώμα ή ξύλο κερασιά ή
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οξιά. Οι πόρτες αυτές είναι λιτές, μίνιμαλ αλλά ταυτοχρόνους διαθέτουν πολύ 

στυλ.

Σε αυτήν τη γραμμή τα αρμοκάλυπτρα προτείνεται να είναι κουρμπαριστά, ό

πως επίσης και το τελείωμα της πόρτας. Αυτές οι λεπτομέρειες είναι αισθητικά 

πολύ όμορφες και συμπληρώνουν το στυλ της όλης γραμμής. Οι μεντεσέδες 

επίσης θα πρέπει να είναι περισσότερο προσεγμένοι όπως και η κλειδαριά.

Η σειρά αυτή θα πρέπει να αποτελεί μία προσιτή λύση (φυσικά ακριβότερη 

από την πρώτη γραμμή) για όσους θέλουν να δημιουργήσουν κάτι πιο πρω

τότυπο, πρωτοποριακό, κομψό και φίνο. Η γραμμή αυτή θα δίνει μία πολύ ό

μορφη και διακριτική αίσθηση στο χώρο που θα κοσμεί. Θα είναι μοντέρνα, θα 

ξεφεύγει από τα γνωστά σχέδια, ενώ ταυτοχρόνως δεν θα είναι τόσο δεσμευ

τική όσον αφορά την υπόλοιπη διακόσμηση του χώρου.

Σε σχέση με τις διαστάσεις, τα πόμολα, τις υαλώσεις κλπ, προτείνεται να ακο

λουθηθεί η ίδια πολιτική όπως και στις προηγούμενες σειρές. Ο χρόνος παρά

δοσης επίσης θα πρέπει να μην ξεπερνά τον ένα μήνα.

Η τέταρτη και τελευταία σειρά που προτείνεται θα μπορούσε να είναι καθαρά 

προαιρετική και να μην διατίθεται σε όλα τα καταστήματα. Η γραμμή αυτή θα 

αποτελείται από πολυτελείς πόρτες οι οποίες όμως δεν θα είναι όπως οι 

κλασσικές της δεύτερης γραμμής. Πρόκειται για μία αρκετά ακριβή γραμμή, με 

πολύ ιδιαίτερο σχέδιο επένδυσης και κάσας. Η σειρά αυτή θα απευθύνεται σε 

πολύ λίγους καταναλωτές. Ο λόγος που προτείνεται να συμπεριληφθεί παρό

λο που δεν αποτελεί εμπορική γραμμή είναι και για λόγους κύρους του κατα

στήματος.

Οι πόρτες αυτές θα κατασκευάζονται από πολύτιμα ξύλα και με ειδική επεξερ

γασία θα δημιουργείται ένα φίνο γυαλιστερό αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής 

και ποιότητας. Η ποικιλία δεν είναι απαραίτητο να είναι μεγάλη αλλά είναι ανα

γκαίο οι πόρτες αυτές να είναι άψογες από ποιότητα κατασκευής. Ο κατανα-
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λωτής που θα προτιμήσει μία τέτοια πόρτα θα έχει ιδιαίτερα επιλεκτικό και ε- 

κλεκτικό γούστο, ενώ παράλληλα θα διαθέτει και τους απαιτούμενους οικονο

μικούς πόρους καθώς η γραμμή αυτή θα είναι αρκετά ακριβότερη από τις 

προηγούμενες.

Ο χρόνος παράδοσης σε αυτήν την περίπτωση δικαιολογείται να είναι μεγαλύ

τερος μέχρι και ένα μήνα λόγω της ιδιαιτερότητας του προϊόντος.

Η σειρά αυτή όπως αναφέρθηκε και παραπάνω θα απευθύνεται σε πολύ μι

κρό και ιδιαίτερο τμήμα της αγοράς. Για το λόγο αυτό θα μπορούσε να υπάρ

χει σε ορισμένες μόνο εκθέσεις όπου εκτιμάται ότι υπάρχει αυτό το τμήμα. Η 

συγκεκριμένη γραμμή θα υπάρχει για την περίπτωση που κάποιος επιθυμεί 

κάτι τέτοιο καθώς επίσης και για να ενισχύει το ^age του καταστήματος. Βε

βαίως μία τέτοια σειρά θα μπορούσε να μην συμπεριλαμβάνεται και καθόλου 

σε ορισμένες εκθέσεις.

Γενικότερα για όλες τις σειρές ανεξαρτήτως στυλ, τιμής και ποιότητας θα πρέ

πει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην διαδικασία τοποθέτησης. Η τοποθέτηση 

των θυρών καθώς και η αποξήλωση των παλαιότερων σε περίπτωση ανακαί

νισης, θα γίνεται από συνεργεία που θα ανήκουν στην ίδια την επιχείρηση. Η 

τοποθέτηση είναι ένα ιδιαίτερα κρίσιμος παράγοντας για το εάν τελικά ο πελά

της και μετά την πώληση θα μείνει ευχαριστημένος από την εταιρεία έτσι ώστε 

να την συστήσει σε γνωστούς και φίλους, ή να την προτιμήσει πάλι ο ίδιος στο 

μέλλον. Η καλή ή όχι τοποθέτηση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικότατο ρό

λο στην τελική συνολική στάση που θα διαμορφώσει ο πελάτης για την επιχεί

ρηση.

Η ποιότητα του προϊόντος στα εσωτερικά κουφώματα πέραν της κατασκευής 

του, καθορίζεται και από την τοποθέτηση. Υπάρχει η περίπτωση η καλύτερη 

ποιοτικώς πόρτα να τοποθετηθεί λανθασμένα και το τελικό συνολικό αποτέ

λεσμα όχι μόνο να μην είναι ποιοτικό, αλλά να είναι και απογοητευτικό. Για 

τους λόγους αυτούς θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις ικανότητες των
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συνεργείων τοποθέτησης. Θα πρέπει να επιλεγούν τα κατάλληλα άτομα και να 

εκπαιδευτούν όχι μόνο ως προς την τοποθέτηση, αλλά και ως προς την εν γέ- 

νει συμπεριφορά τους απέναντι στους πελάτες που θα πρέπει να χαρακτηρί

ζεται από επαγγελματισμό και ευγένεια. Επίσης θα πρέπει το συνεργείο τοπο

θέτησης να αναλαμβάνει οποιαδήποτε συμπληρωματική εργασία (μερεμέτι) 

που θα προκόψει λόγω της τοποθέτησης καθώς και την τακτοποίηση και κα

θαρισμό του χώρου μετά το τέλος των εργασιών. Ο χρόνος τοποθέτησης θα 

πρέπει να είναι ο αναγκαίος ώστε να γίνει ποιοτική εργασία, αλλά να επιδιώκε

ται να ολοκληρώνεται μέσα σε μία ημέρα.

Το συνεργείο τοποθέτησης θα πρέπει να δημιουργεί αίσθηση ασφάλειας 

στους πελάτες, ότι δηλαδή γνωρίζουν καλά την δουλειά τους και ότι το αποτέ

λεσμα θα είναι το καλύτερο δυνατό. Επίσης το συνεργείο θα πρέπει να είναι 

σε θέση να απαντήσει σε βασικές ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα 

(συντήρηση, καθαρισμός κλπ.).

Το θέμα της τοποθέτησης χρίζει ιδιαίτερης προσοχής γιατί πέραν του ότι επη

ρεάζει σημαντικά την τελική ποιότητα, αποτελεί και την τελευταία επαφή του 

πελάτη με την επιχείρηση. Δημιουργεί δηλαδή την τελική εικόνα, η οποία ή ε

νισχύει την ήδη θετική για την επιχείρηση, ή την αλλοιώνει και την καταστρέ

φει. Είναι δηλαδή δυνατό να χαλάσει η όλη καλή εικόνα του πελάτη για την ε

πιχείρηση λόγω της κακής τοποθέτησης. Προκειμένου λοιπόν και το συνολικό 

τελικό αποτέλεσμα να είναι ποιοτικό και η γενική εντύπωση του πελάτη θετική, 

η τοποθέτηση θα πρέπει να είναι άψογη.

Επίσης προτείνεται η τοποθέτηση να επιβλέπεται από κάποιον τεχνικό σύμ

βουλο - πωλητή της επιχείρησης. Δηλαδή, είτε κατά την διάρκεια της τοποθέ

τησης, είτε κάποια από τις επόμενες ημέρες, να επισκέπτεται ο πωλητής ή 

κάποιο άλλο υπεύθυνο πρόσωπο της εταιρείας τον χώρο όπου τοποθετήθη

καν τα κουφώματα και να επιβεβαιώνει ότι όλα έγιναν σωστά ή να εντοπίζει 

σημεία που θα χρειαζόταν ίσως επιδιόρθωση. Το άτομο αυτό με αυτήν την 

τελική του επικοινωνία με τον πελάτη θα ενισχύει ακόμη περισσότερο την ει-
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κόνα της εταιρείας η οποία πραγματικά θα δείχνει ότι βρίσκεται κοντά στον 

πελάτη και μετά από το κλείσιμο της παραγγελίας.

Ακόμη η επιχείρηση θα πρέπει να έχει άτομα στην διάθεσή της τα οποία να 

ασχολούνται από κοντά με τυχόν προβλήματα που θα παρουσιαστούν στους 

πελάτες. Θα πρέπει δηλαδή να δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε οτιδήποτε ο πελά

της χρειαστεί και μετά την πώληση. Σε καμία μάλιστα περίπτωση δεν θα επι

τρέπεται να δημιουργηθεί η εντύπωση στον πελάτη ότι μετά το κλείσιμο της 

παραγγελίας η εταιρεία αδιαφορεί για εκείνον. Αντιθέτως και τα συνεργεία αλλά 

και το προσωπικό θα πρέπει να βρίσκονται διαρκώς στη διάθεση του πελάτη 

και να του δημιουργούν αίσθηση εμπιστοσύνης και ασφάλειας.

Θωρακισμένες Πόρτες Ασφαλείας

Για τους ιδιώτες καταναλωτές που αποτελούν στόχο της επιχείρησης, τα ση

μαντικότερα χαρακτηριστικά σε μία θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας είναι η α

ντιληπτή ποιότητα και η αισθητική. Με τον όρο ποιότητα στην δεδομένη περί

πτωση εννοείται η παροχή ασφάλειας σε περίπτωση απόπειρας διάρρηξης ή 

ακόμη και η απομάκρυνση του κακοποιού λόγω της ύπαρξής της. Ο όρος α

ντιληπτή ποιότητα χρησιμοποιείται γιατί η πραγματική ποιότητα σε μία πόρτα 

ασφαλείας δεν είναι εύκολα αντιληπτή και κατανοητή από τον πελάτη. Για το 

προϊόν αυτό η πλειοψηφία των καταναλωτών θα προβεί σε έρευνα αγοράς με 

αποτέλεσμα να κάνει συγκρίσεις σχετικά με τον αριθμό των πύρων, το είδος 

της κλειδαριάς, το είδος και το πάχος της θωράκισης, τον τρόπο τοποθέτησης 

κλπ., χαρακτηριστικά βάση των οποίων καλώς ή κακώς θα κάνει την επιλογή 

του.

Εκτός όμως της παρεχόμενης ασφάλειας και ποιότητας, οι καταναλωτές αυτής 

της κατηγορίας ενδιαφέρονται και για το αισθητικό αποτέλεσμα. Η θωρακισμέ

νη πόρτα αποτελεί κατά κύριο λόγο την είσοδο του σπιτιού και αυτό είναι ιδιαί

τερα σημαντικό καθώς είναι το πρώτο χαρακτηριστικό που διακρίνεται σε μία 

κατοικία. Ιδίως οι καταναλωτές που κτίζουν ή ανακαινίζουν το σπίτι τους - θα 

πρέπει να υπενθυμιστεί ότι για το προϊόν αυτό υπάρχουν και οι καταναλωτές
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που προβαίνουν εκτάκτως στην αγορά για λόγους ασφαλείας- ενδιαφέρονται 

πάρα πολύ για το αισθητικό αποτέλεσμα, σε συνέχεια βέβαια με την συνολική 

τους προσπάθεια για τη δημιουργία μίας όμορφης και ασφαλούς κατοικίας.

Βεβαίως, υπάρχουν πολλά είδη θυρών ασφαλείας από πολύ απλά μοντέλα 

έως τα αλεξίσφαιρα, μάλιστα υπάρχουν και ορισμένα πρότυπα ιταλικά με βά

ση τα οποία ένα μοντέλο πιστοποιείται ότι παρέχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο 

ασφάλειας. Στην ελληνική αγορά είναι ελάχιστες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν 

πιστοποιημένα μοντέλα, αντιθέτως πολλές είναι εκείνες που ισχυρίζονται ότι οι 

πόρτες τους είναι πιστοποιημένες από κάποια ανύπαρκτα ή άγνωστα ινστι

τούτα.

Για τη συγκεκριμένη αλυσίδα προτείνεται να προσφέρονται τρία ή τέσσερα 

διαφορετικά μοντέλα, έτσι ώστε να δημιουργείται στον καταναλωτή η αίσθηση 

πλήρους γκάμας και υψηλής σχέσης της εταιρείας με το συγκεκριμένο προϊόν. 

Εάν δηλαδή προσφέρεται μόνο ένα μοντέλο, ο καταναλωτής μπορεί να υπο

θέσει ότι το συγκεκριμένο κατάστημα δεν είναι ειδικευμένο για το προϊόν αυτό, 

εάν πάλι υπάρχουν περισσότερα των πέντε μοντέλα το πιθανό είναι να μπερ

δευτεί μεταξύ αυτών κατά τη διαδικασία επιλογής.

Τα μοντέλα αυτά θα διαφέρουν ως προς το φύλο θωράκισης, των αριθμό των 

πύρων και την ή τις κλειδαριές. Το σημαντικό είναι να υπάρχουν αξιοσημείω

τες διαφορές μεταξύ των μοντέλων τις οποίες να είναι σε θέση να τις αντιλη- 

φθεί και ο καταναλωτής ώστε να μην δημιουργείται ασάφεια και σύγχυση ως 

προς τα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα προϊόντα πρέπει να προ

έρχονται από μία έγκυρη και πιστοποιημένη εταιρεία, γεγονός που να διασφα

λίζει την ποιότητα της πόρτας.

Τα χαρακτηριστικά της πόρτας που φαίνεται να προσέχει περισσότερο ο κα

ταναλωτής είναι ο αριθμός των πύρων και το είδος της κλειδαριάς. Για αυτόν 

τον λόγο πρέπει να προσφέρονται μοντέλα με αρκετά μεγάλο αριθμό πύρων 

(10 έως 15) και με μηχανισμό κλειδαριάς ασφαλή και πρακτικό. Η κλειδαριά θα
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πρέπει να είναι φυσικά χρηματοκιβωτίου, κάποιας αξιόπιστης και ποιοτικής 

εταιρείας, ενώ παράλληλα θα πρέπει να διαθέτει κάποιο έξυπνο και εύκολο 

τρόπο αλλαγής σε περίπτωση που τα κλειδιά χαθούν, κλαπούν κλπ. Κάποιο 

από τα μοντέλα θα πρέπει να διαθέτει σύστημα κλειδαριάς υπηρεσίας η οποία 

όμως, αντίθετα με τις συνηθισμένες κλειδαριές υπηρεσίας που αφήνουν ανα

σφάλιστο το σπίτι, θα δίνει την δυνατότητα και της ασφάλειας και της πρό

σβασης σε κάποιο πρόσωπο του σπιτιού. Σε αυτό το σύστημα υπάρχει ένα 

δεύτερο κλειδί (υπηρεσίας) το οποίο ανοίγει την πόρτα όταν αυτή έχει ασφαλί

σει δύο φορές, είναι όμως αδύνατο να την ανοίξει εάν η πόρτα ασφαλίσει τέσ

σερις φορές. Το ακριβότερο μοντέλο της σειράς θα πρέπει να διαθέτει ηλε

κτρική κλειδαριά ασφαλείας.

Όλα τα μοντέλα πρέπει να διαθέτονται σε ποικιλία σχεδίων ξυλεπένδυσης 

(παντογράφου και χειροποίητα) καθώς και σε ποικιλία ξύλου και χρωμάτων 

λάκας. Ακόμη πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για πανό αλουμινίου από την 

εξωτερική πλευρά. Αυτή η επιλογή είναι πού σημαντική, πρώτον γιατί ουσια

στικά απαιτείται στις περιπτώσεις που η πόρτα είναι τοποθετημένη σε εξωτε

ρικό χώρο και κατ' επέκταση εκτεθειμένη στις κλιματολογικές συνθήκες και 

δεύτερον, γιατί είναι πολύ λίγες οι εταιρείες που έχουν τη δυνατότητα να προ

σφέρουν αυτού του είδους την εξωτερική επένδυση. Όλα τα σχέδια πάντως 

και ιδιαίτερα τα χειροποίητα θα πρέπει να είναι υψηλής αισθητικής και τεχνο

τροπίας, έτσι ώστε μία τέτοια πόρτα να αποτελεί ένδειξη για το γούστο και το 

κύρος μίας κατοικίας.

Εκτός των τυποποιημένων διαστάσεων πρέπει να υπάρχει δυνατότητα κατα

σκευής της πόρτας σε οποιαδήποτε διάσταση. Και σε αυτό το είδος προϊόντος 

πρέπει να δημιουργείται στον πελάτη η αίσθηση της ευελιξίας.

Σχετικά με τις χειρολαβές θα πρέπει να υπάρχει μία ποικιλία τριών ή τεσσά

ρων εναλλακτικών επιλογών σε τρεις διαφορετικούς χρωματισμούς (μπρονζέ, 

χρυσό και νίκελ). Όλες οι πόρτες θα πρέπει να παραδίδονται με μία βασική 

απλή χειρολαβή στο χρώμα που επιθυμεί ο πελάτης, αλλά επίσης με μία μι-
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κρή επιβάρυνση θα μπορεί να επιλέξει κάποιο άλλο μοντέλο. Επιπλέον θα 

πρέπει να υπάρχει μία σειρά διαφόρων αξεσουάρ για την πόρτα όπως μηχα

νισμοί επαναφοράς και στοπ ποδιού.

Η τοποθέτηση της πόρτας αποτελεί ένα πολύ κρίσιμο σημείο καθώς καθορίζει 

σε πολύ μεγάλο βαθμό την ποιότητα της πόρτας, την παρεχόμενη δηλαδή 

προστασία από διάρρηξη. Για αυτό το λόγο η τοποθέτηση θα πρέπει να γίνε

ται από ειδικά εκπαιδευμένα συνεργεία της ίδιας της επιχείρησης και μάλιστα 

με τη χρήση επιπλέον μεταλλικής κάσας, τζινετιών και τσιμέντου. Η τοποθέτη

ση θα πρέπει να γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με πολύ μεγάλη προ

σοχή και να ολοκληρώνεται μέσα σε μία ημέρα.

Γενικά για τα συνεργεία τοποθέτησης θα πρέπει να ισχύει ότι και για τις εσω

τερικές πόρτες, δηλαδή να αναλαμβάνουν την αποξήλωση της παλαιάς πόρ

τας όπου υπάρχει, να αναλαμβάνουν οποιαδήποτε μερεμέτια χρειαστούν, να 

καθαρίζουν το χώρο μετά την τοποθέτηση και να είναι σε θέση να δώσουν 

κάποιες γενικές πληροφορίες στον πελάτη σχετικά με τη χρήση και τα χαρα

κτηριστικά της πόρτας. Όπως για τις εσωτερικές πόρτες έτσι και για τις ασφα

λείας, θα πρέπει κάποιος τεχνικός του καταστήματος να επιθεωρεί την τοπο

θέτηση και να επιβεβαιώνει ότι όλα έγιναν σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Επιπλέον για τις θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας εάν είναι εφικτό θα μπο

ρούσε να παρέχεται τεχνική βοήθεια 24 ώρες το 24ώρο. Είναι τέτοια η φύση 

του προϊόντος που μπορεί να προκύψει κάποιο έκτακτο περιστατικό (κλοπή ή 

απώλεια κλειδιών, εγκλωβισμός μέσα στο σπίτι από σεισμό κλπ) και να χρει

αστεί η άμεση επέμβαση του συνεργείου.

Σχετικά με τον χρόνο παράδοσης, θα πρέπει καταρχάς να υπάρχουν ορισμέ

να μοντέλα τυποποιημένων διαστάσεων διαρκώς σαν απόθεμα για την ικανο

ποίηση έκτακτων περιστατικών (μετά από διάρρηξη) ή απαιτητικών πελατών. 

Πέραν αυτών των θυρών, ο κανονικός χρόνος παράδοσης πρέπει να κυμαίνε

ται μεταξύ 10 και 20 ημερών. Ο χρόνος παράδοσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό
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σημείο ειδικά σε νέα κτίσματα, γιατί δεν μπορεί να κλείσει το σπίτι δίχως την 

τοποθέτηση του προϊόντος και επομένως όλες οι υπόλοιπες εργασίες καθυ

στερούν μέχρι να μπει η είσοδος.

Προτείνεται επίσης να παρέχεται από την επιχείρηση δωρεάν ασφάλιση για 

κλοπή στον πελάτη για ένα ποσό περίπου 2 εκατομμυρίων δραχμών. Με τον 

τρόπο αυτό διαπιστώνει ο πελάτης το πόσο σίγουρη είναι η εταιρεία για τα 

προϊόντα της και έτσι αισθάνεται ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια. Επίσης, το γε

γονός ότι δέχεται μία ασφαλιστική εταιρεία να πραγματοποιήσει αυτήν την κά

λυψη, σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες πόρτες είναι πραγματικά αδιάρρηκτες και 

υψηλής ποιότητας. Παράλληλα το κόστος για την εταιρεία ενός τέτοιου συμβο

λαίου είναι πολύ μικρό και μάλιστα θα επιβαρύνει το κόστος της πόρτας χωρίς 

να γίνεται αντιληπτό από τον καταναλωτή.

Στην αγορά οι περισσότερες πόρτες που κυκλοφορούν έχουν παρόμοια χα

ρακτηριστικά και για αυτό το λόγο η επιλογή από τον καταναλωτή βασίζεται σε 

πολύ μεγάλο βαθμό στην εμπιστοσύνη που θα του εμπνεύσει το κατάστημα, 

ο πωλητής, η επιχείρηση κλπ. Τα περισσότερα μάλιστα καταστήματα διαθέ

τουν τα ίδια ακριβώς μοντέλα (κυρίως του οίκου DIERRE) με αποτέλεσμα να 

μην μπορεί να επιτευχθεί διαφοροποίηση ως προς το ίδιο το προϊόν , παρά 

μόνο ως προς την εξυπηρέτηση, την τιμή, το after sale service κλπ. Επιπλέ

ον, ο τρόπος παρουσίασης των προϊόντων από τους πωλητές είναι τόσο τυ

ποποιημένος που μοιάζει να ακούς τον ίδιο πωλητή συνέχεια. Πιο συγκεκριμέ

να η σειρά με την οποία παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά (θωράκιση, πύροι, 

κλειδαριά, ρυθμιζόμενο άνοιγμα, μεντεσέδες, διόπτρα, ανεμοφράκτης) καθώς 

και τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν, κάνουν πραγματικά σχεδόν όλες τις 

πόρτες ίδιες.

Για τους παραπάνω λόγους οι πωλητές των νέων καταστημάτων θα πρέπει 

να διαφοροποιούνται ως προς την παρουσίαση του προϊόντος, να δημιουρ

γούν αίσθηση εμπιστοσύνης και σιγουριάς στον πελάτη και να εκπαιδεύουν 

κατά κάποιο τρόπο τον πελάτη ως προς την σημαντικότητα ορισμένων χαρα-
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κτηριστικών της πόρτας, όπως για παράδειγμα την πιστοποίηση, έτσι ώστε να 

διαφοροποιείται το προϊόν στο μυαλό τους. Πάντως η εν γένει ατμόσφαιρα και 

εξυπηρέτηση του καταστήματος θα πρέπει να συμβάλλει στο να εμπιστευθεί ο 

πελάτης το συγκεκριμένο κατάστημα.

Προϊόντα Ηλιοπροστασίας
Τα προϊόντα ηλιοπροστασίας θα αποτελούν την τρίτη γραμμή προϊόντων της 

νέας αλυσίδας. Η χρήση των προϊόντων αυτών είναι πολύ διαδεδομένη σε ε

παγγελματικούς χώρους, ενώ παράλληλα εξελίσσεται διαρκώς και η τοποθέ

τησή τους σε χώρους κατοικιών. Η συνάφεια του προϊόντος αυτού με τα 

προηγούμενα και ιδίως με τα εσωτερικά κουφώματα είναι αρκετά υψηλή, πα

ρόλο που δεν έχουν συνδυαστεί με αυτόν τον τρόπο σε κάποιο κατάστημα.

Για την επιλογή των αντηλιακών στορ, η αισθητική διαδραματίζει τον σημαντι

κότερο ρόλο. Πρόκειται για ένα σχετικά απλό προϊόν του οποίου η ποιότητα 

καθορίζεται από την ποιότητα του υφάσματος ή του αλουμινίου και του μηχα

νισμού περιστροφής ή ανάκλησης. Τα περισσότερα καταστήματα που προ

σφέρουν αυτά τα είδη παρέχουν μία πολύ μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέ

δια, είδη κάθετων ή οριζόντιων περσίδων και στορ. Το προϊόν ως προς την 

ποιότητά του δεν διαφοροποιείται έντονα, καθώς όλα τα υλικά προέρχονται 

από το εξωτερικό και εδώ γίνεται απλώς η συναρμολόγηση. Έτσι η επιλογή 

βασίζεται ουσιαστικά στο αισθητικό αποτέλεσμα που δημιουργεί το κάθε προϊ

όν.

Στην νέα αλυσίδα προτείνεται να προσφέρονται όλα τα είδη των προϊόντων 

ηλιοπροστασίας. Οι κάθετες περσίδες θα διαθέτονται σε δύο διαστάσεις 25 και 

15 χιλιοστών από δύο υλικά: αλουμίνιο και ξύλο. Στην περίπτωση του αλουμι

νίου θα πρέπει να υπάρχει ποικιλία χρωμάτων καθώς και σχεδίων (διάτρητες, 

με σχεδιασμούς κλπ.). Οι οριζόντιες περσίδες και τα στορ θα αποτελούνται 

από υφάσματα πλαστικοποιημένα ή μη, σε αρκετά σχέδια και χρώματα. Αυτά 

είναι τα βασικά προϊόντα που προσφέρονται σχεδόν σε όλα τα καταστήματα 

που εμπορεύονται τέτοια είδη. Πέραν αυτών όμως μπορούν να προσφερθούν
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και άλλα είδη περισσότερο σπάνια στην αγορά και σαφώς αισθητικά πιο 

προηγμένα, όπως για παράδειγμα περσίδες πλισέ. Γενικά στο εξωτερικό τα 

προϊόντα αυτά είναι περισσότερο εξελιγμένα και διαδεδομένα, έτσι η ποικιλία 

και τα είδη είναι πολυπληθέστερα. Πάντως ανεξάρτητα από την προσφερόμε- 

νη ποικιλία, όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι αξιόπιστα και υψηλής ποιότη

τας.

Επειδή το προϊόν αυτό για τα νέα καταστήματα δεν είναι πρωταρχικής σημα

σίας, θα μπορούσαν απλώς να προσφέρονται τα βασικά και πιο διαδεδομένα 

είδη. Ελλείψει όμως άλλων καταστημάτων που να διαθέτουν περισσότερα εί

δη, ανώτερης αισθητικής ποιότητας, θα μπορούσαν κάλλιστα να συμπεριλαμ- 

βάνονται στην προϊοντική γκάμα και λιγότερο διαδεδομένα μοντέλα που δεν 

συναντούνται στην εγχώρια αγορά.

Οι διαστάσεις των προϊόντων αυτών δεν είναι τυποποιημένες, αλλά προσαρ

μόζονται με ακρίβεια στον κάθε χώρο. Η τοποθέτησή τους είναι μία πολύ α

πλή και εύκολη διαδικασία, την οποία θα αναλαμβάνει το συνεργείο του κατα

στήματος. Στην προκειμένη περίπτωση δεν απαιτείται έλεγχος από κάποιον 

τεχνικό του καταστήματος λόγω της απλής διαδικασίας, παρ’ όλα αυτά το συ

νεργείο θα πρέπει να είναι στη διάθεση του πελάτη οποιαδήποτε στιγμή χρει

αστεί κάποια βοήθεια, επισκευή κλπ. Επίσης οι άνθρωποι του συνεργείου θα 

πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν κάποια γενική πληροφόρηση για τα 

προϊόντα στους πελάτες (οδηγίες καθαρισμού, συντήρηση, λειτουργία κλπ.).

Heavy users

Αυτή η κατηγορία καταναλωτών αποτελείται από τους εργολάβους κατοικιών, 

τους κατασκευαστές δημόσιων έργων και τους κατασκευαστές μεγάλων ιδιω

τικών έργων ή ξενοδοχειακών συγκροτημάτων. Τα τμήματα αυτά παρουσιά

ζουν κάποια ιδιομορφία ως σύνολο και ως υποκατηγορίες, λόγω του ότι δεν 

είναι οι τελικοί χρήστες των προϊόντων που αγοράζουν και της υψηλής δια

πραγματευτικής δύναμής τους.
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Αναφορικά με τους εργολάβους κατοικιών όπως περιγράφηκε και σε άλλη ε

νότητα, το σημαντικότερο χαρακτηριστικό είναι η χαμηλή τιμή σε συνδυασμό 

με μία καλή εμφάνιση που να δημιουργεί την αίσθηση της ποιότητας στον α

γοραστή. Οι εργολάβοι κατοικιών ενδιαφέρονται λοιπόν να αυξήσουν το value 

for money του αγοραστή με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Επιπλέον επιθυ

μούν την συνεργασία με έναν κατασκευαστή που θα φτιάξει και άλλα πράγ

ματα όπως κουζίνες, ντουλάπες, μικρά πορτάκια κλπ. Για όλους του παρα

πάνω λόγους καθώς και γιατί επιθυμούν την άμεση σχέση, επικοινωνία και 

επιβολή πολλές φορές στον κατασκευαστή, συνεργάζονται με βιοτέχνες - μα

ραγκούς και όχι με μεγάλες εισαγωγικές επιχειρήσεις. Πέραν του χαμηλού κό

στους που εξασφαλίζουν με αυτόν τον τρόπο, ασκούν μεγαλύτερο έλεγχο και 

επιβολή επάνω του για θέματα πληρωμών, χρόνου παράδοσης, επισκευών 

κλπ, από ότι σε κάποια μεγάλη επιχείρηση.

Βεβαίως, η τοποθέτηση επώνυμων προϊόντων αυξάνει την αξία της κατα

σκευής και κατ’ επέκταση την τιμή πώλησης. Στην πραγματικότητα όμως δεν 

είναι βέβαιο ότι οι η πλειοψηφία των καταναλωτών θα επιθυμούσε μία επι

πλέον χρέωση επειδή τα εσωτερικά κουφώματα είναι κάποιας γνωστής εται

ρείας ή γιατί τοποθετήθηκε πόρτα ασφαλείας. Σε ορισμένες όμως ακριβότερες 

κατασκευές μπορεί όντως να αποτελεί ισχυρό επιχείρημα του πωλητή - εργο

λάβου προς τον αγοραστή.

Πάντως, για να καταφέρει η νέα επιχείρηση να προσεγγίσει με επιτυχία το κοι

νό αυτό, θα πρέπει καταρχάς να προσφέρει τις απλές πόρτες (ανιγκρέ ή λευκή 

λάκα επίπεδη ή με σχέδιο παντογράφου) της πρώτης σειράς σε πολύ αντα

γωνιστικές τιμές με βάση τις αντίστοιχες των μαραγκών. Επίσης για όσους ε

πιθυμούν να τοποθετήσουν μία θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας θα πρέπει να 

υπάρχει ένα απλό σχετικά μοντέλο το οποίο να προσφέρεται σε χαμηλή τιμή. 

Τα προϊόντα θα πρέπει να παραδίδονται με πλήρη εξοπλισμό δηλαδή κλειδα

ριά και κλειδιά, πόμολα, λάστιχα κλπ. χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.



Ανάπτυξη Νέας Αλυσίδας Καταστημάτων από την DORAL 108

Πέραν αυτών όμως θα πρέπει να αναπτυχθεί μία άμεση και ευέλικτη σχέση 

μαζί τους, γεγονός που θα διαλύσει την όποια προκατάληψή τους απέναντι 

στις μεγάλες επιχειρήσεις. Η ευελιξία θα αφορά τους όρους πληρωμής, τις 

διαστάσεις και τα σχέδια. Επίσης θα πρέπει να πεισθούν ότι τα συνεργεία το

ποθέτησης θα βρίσκονται στη διάθεσή τους οποιαδήποτε στιγμή εφ’ όρου ζω

ής-

Η συνέπεια και η ταχύτητα στον χρόνο παράδοσης, είναι ακόμη ένα στοιχείο 

που πρέπει να προσεχθεί καθώς οποιαδήποτε καθυστέρηση αργοπορεί την 

ολοκλήρωση και παράδοση του έργου.

Βεβαίως, η τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων και θυρών ασφαλείας σε 

πολλές εργολαβικές κατασκευές θα ήταν ίσως επιζήμιο για το κύρος και την 

εικόνα της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει οι τιμές να είναι πολύ 

χαμηλές και να επιλέγονται μόνο για το λόγο αυτό. Προτείνεται δηλαδή να δί

δονται και άλλα κίνητρα (συνέπειας, ποιότητας, service, κύρους) στους εργο

λάβους για να προτιμήσουν τα προϊόντα της αλυσίδας. Γενικότερα οτιδήποτε 

συνδέεται με την εργολαβική κατασκευή θεωρείται αυτομάτως μη ποιοτικό και 

φθηνό, για το λόγο αυτό οι εργολάβοι που θα χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα 

της εταιρείας θα πρέπει να κάνουν καλές και ποιοτικές κατασκευές και να είναι 

σε θέση να εκτιμήσουν την ποιότητα. Τα έργα δηλαδή τα οποία θα κατασκευ

άζουν να μην θίγουν το κύρος της εταιρείας.

Γενικότερα στο τμήμα αυτό των καταναλωτών θα πρέπει να δημιουργηθεί η 

πίστη ότι η επιχείρηση μπορεί να τους προμηθεύσει ποιοτικά, όμορφα και 

σχετικά φθηνά προϊόντα, σε συνδυασμό με καλή, μακροχρόνια, ευέλικτη και 

άμεση συνεργασία.

Αναφορικά με τους κατασκευαστές δημόσιων έργων, η προσέγγιση είναι πολύ 

πιο δύσκολη, καθώς λόγω του όγκου των παραγγελιών τους πολλές φορές 

καταφεύγουν οι ίδιοι στην εισαγωγή των προϊόντων που χρειάζονται, ή συναλ

λάσσονται απευθείας με τους εισαγωγείς.



Ανάπτυξη Νέας Αλυσίδας Καταστημάτων από την DORAL 109

Το εάν θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από τη νέα αλυσίδα αυτό το τμήμα της α

γοράς, θα εξαρτηθεί από το μέγεθος της εταιρείας, τη συμφωνία με τον προ

μηθευτή και το κατά πόσο θα γίνεται στην Ελλάδα η κατασκευή ή η συναρμο

λόγηση. Γενικά οι παραγγελίες για τέτοιους πελάτες είναι πολύ μεγάλες και α

παιτούν τελείως διαφορετική οργάνωση για την κατάλληλη εξυπηρέτησή τους 

από άποψη διαθέσιμου προσωπικού, ευελιξίας όρων πληρωμής, δυναμικότη

τας παραγωγικής διαδικασίας κλπ.

Ειδικά για τα αντηλιακά προϊόντα η ευκαιρία είναι αρκετά μεγάλη καθώς η 

χρήση τους σε τέτοια έργα είναι ουσιαστικά δεδομένη και δεν υπάρχουν πολ

λές και μεγάλες επιχειρήσεις στον κλάδο. Βέβαια η γραμμή αυτή για τη νέα ε

πιχείρηση θα είναι μάλλον δευτερεύουσας σημασίας, και ίσως να μην υπάρχει 

η δυνατότητα κάλυψης τόσο μεγάλων παραγγελιών. Σε περίπτωση πάντως 

που δεσμευτούν αρκετοί πόροι και για αυτό το προϊόν οι καταναλωτές αυτής 

της κατηγορίας κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικοί.

Οι ίδιες περίπου ιδιαιτερότητες εμφανίζονται και για τους κατασκευαστές μεγά

λων ιδιωτικών έργων ή ξενοδοχειακών μονάδων. Τα προϊόντα στην προκειμέ

νη περίπτωση πρέπει να είναι σύμφωνα με τις επιθυμίες του χρηματοδότη του 

έργου, να συνδυάζουν την απαιτούμενη ποιότητα και αισθητική με το χαμηλό 

κόστος. Η προσέγγιση των αυτού του τμήματος των καταναλωτών θα εξαρτη

θεί και πάλι από το μέγεθος και τις δεσμεύσεις σε ανθρώπινους και μη πόρους 

της επιχείρησης. Πάντως -αντίθετα από τις εργολαβικές κατασκευές κατοικιών- 

τέτοιου είδους έργα αποτελούν συνήθως πολύ καλή προβολή για την εταιρεία 

που θα τοποθετήσει τα προϊόντα της. ΓΓ αυτό και η διαπραγματευτική δύναμη 

των κατασκευαστών είναι πολύ υψηλή. Για την ικανοποίηση πάντως τέτοιων 

καταναλωτών απαιτούνται ευελιξία, ποιότητα, χαμηλές τιμές και συνέπεια.
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8.1.2 Τα νέα καταστήματα

Σε ένα σύστημα franchising το προϊόν δεν είναι απτό και συγκεκριμένο καθώς 

δεν αποτελείται μόνο από τα προϊόντα που πωλούνται. Αντιθέτως το προϊόν 

είναι μία συνολική ιδέα με τη μορφή ενός «πακέτου υπηρεσιών». Έτσι ως 

τμήμα του προϊόντος μπορεί να αντιμετωπισθεί και ολόκληρο το κατάστημα με 

το έμψυχο και άψυχο υλικό του. Ένα σύστημα franchising δεν αποτελείται μό

νο από τα καταστήματα αλλά και από άλλες υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση, η 

υποστήριξη σε θέματα μάρκετινγκ, πωλήσεων, οικονομικά κλπ. Η εικόνα ό

μως του καταστήματος που θα δημιουργηθεί από τον franchisor είναι καθο

ριστικής σημασίας (όπως βέβαια και όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες του συ

στήματος) για την επιτυχία.

Το ή τα πρώτα καταστήματα που θα δημιουργηθούν από τον franchisor θα 

αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία θα αναπτυχθεί το δίκτυο. Για το λόγο 

αυτό ο συνολικός σχεδιασμός της εικόνας και της ατμόσφαιράς τους θα πρέ

πει να γίνει με πολύ προσοχή.

Σε αυτό το σημείο θα ήταν χρήσιμο να προσδιορισθεί ο ορισμός της εικόνας 

του καταστήματος (Σιώμκος 1994):

Εικόνα Καταστήματος = Συνολική Αντίληψη Καταστήματος από τον Κατανα
λωτή

Επίσης : (Καταναλωτής = Πελάτης του Καταστήματος) = f (κριτήρια αξιολόγη
σης, αντίληψη χαρακτηριστικών του καταστήματος)
Το εάν ένας καταναλωτής θα γίνει πελάτης ενός συγκεκριμένου καταστήμα

τος, αυτό εξαρτάται από τα κριτήρια που χρησιμοποιεί για να αξιολογήσει τα 

καταστήματα και την αντίληψη που δημιουργεί για τα χαρακτηριστικά κάθε κα

ταστήματος. Η συνολική αντίληψη του καταναλωτή σε σχέση με ένα συγκεκρι

μένο κατάστημα συνιστά και την εικόνα του καταστήματος. Για κάθε είδος κα

ταστήματος ο καταναλωτής έχει στο μυαλό του κάποια σημαντικά κριτήρια - 

χαρακτηριστικά αξιολόγησης (π.χ. ποικιλία σχεδίων, χαμηλές τιμές, ατμόσφαι

ρα καταστήματος, εξυπηρετικοί πωλητές) και με βάση αυτά τα αξιολογεί και
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σχηματίζει στάσεις και αντιλήψεις. Συνήθως ο καταναλωτής επιλέγει, εάν βε

βαίως έχει τη δυνατότητα, το κατάστημα για το οποίο έχει δημιουργήσει τη θε

τικότερη στάση.

Το ποια είναι τα σημαντικότερα κριτήρια με βάση τα οποία ο καταναλωτής α

ξιολογεί τα καταστήματα εξαρτάται από το είδος του προϊόντος. Συνήθως ό

μως ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες (Σιώμκος 

1994):

1. τοποθεσία καταστήματος

2. φύση και ποιότητα προσφερόμενων προϊόντων

3. τιμές εμπορευμάτων

4. διαφήμιση και προβολή καταστήματος

5. προσωπικό πωλήσεων / πωλητές

6. προσφερόμενες υπηρεσίες / εξυπηρέτηση

7. φυσικά χαρακτηριστικά καταστήματος

8. φύση (χαρακτηριστικά) πελατείας καταστήματος

9. ατμόσφαιρα καταστήματος

10. ικανοποίηση του πελάτη μετά την αγορά προϊόντος από το κατάστημα

Η ατμόσφαιρα του καταστήματος κατά τον Kotler (1997) θεωρείται σαν ένας 

από τους σημαντικότερους παράγοντες επηρεασμού των αντιλήψεων και των 

στάσεων του καταναλωτή για κάποιο κατάστημα. Ως ατμόσφαιρα ο ίδιος ορίζει 

τον συνειδητό σχεδίασμά του χώρου του καταστήματος προκειμένου να δη- 

μιουργούνται ορισμένες επιδράσεις στην πελατεία του. Η ατμόσφαιρα ενός κα

ταστήματος σύμφωνα με τον Kotler συνίσταται από έξι διαστάσεις: οπτική 

(μέγεθος, σχήμα, φωτεινότητα, χρώμα), ακουστική (ένταση, τόνος), οσφραντι

κή (φρεσκάδα, οσμή) και διάσταση της αφής (θερμοκρασία, απαλότητα, ομα- 

λότητα).

Πολλές είναι οι έρευνες που έχουν έμπρακτα αποδείξει την αποτελεσματικότη- 

τα αυτών των θεωριών, ότι δηλαδή μεταβάλλοντας τις μεταβλητές της ατμό

σφαιρας μπορούν να προκληθούν συγκεκριμένες αντιδράσεις. Σύμφωνα μά-
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λίστα με άρθρο του Επιστημονικού Μάρκετινγκ (Μάιος 1993) πολλές είναι οι 

επιχειρήσεις που δαπανούν έως και $50.000 προκειμένου οι ειδικοί γκουρού 

της όσφρησης να δημιουργήσουν την κατάλληλη οσφρητική υπόκρουση στα 

καταστήματά τους.

Από όλα τα παραπάνω συνάγεται η σημαντικότητα τόσο της ατμόσφαιρας του 

καταστήματος όσο και της εικόνας που δημιουργεί ο καταναλωτής για αυτό. 

Τα καταστήματα της νέας αλυσίδας θα πρέπει να είναι αρκετά ευρύχωρα (το 

λιγότερο 80μ2) και με μεγάλες βιτρίνες, έτσι ώστε όλα τα προϊόντα να μπο

ρούν να παρουσιαστούν και τοποθετηθούν με τον καταλληλότερο τρόπο. 

Προτείνεται τα εσωτερικά κουφώματα να τοποθετούνται σε τεχνητούς τοίχους 

γύρω και πάνω στους οποίους θα τοποθετούνται μικροέπιπλα (καρέκλες, κα

λόγεροι, τραπεζάκια κλπ) και αντικείμενα (πίνακες, βάζα, γλάστρες κλπ) έτσι 

ώστε να δημιουργείται η εικόνα ενός δωματίου. Επίσης θα υπάρχουν και πα

ράθυρα τα οποία θα είναι και αυτά μέρος ενός δωματίου στα οποία θα τοπο

θετούνται τα ανάλογα κάθε φορά με το στυλ αντηλιακά προϊόντα. Σε περί

πτωση πάντως που ο χώρος δεν το επιτρέπει, ή το κόστος είναι απαγορευτι

κό, αντί πραγματικών αντικειμένων θα μπορούσαν εναλλακτικά να χρησιμο

ποιηθούν ζωγραφιστές απεικονίσεις χώρων. Κρίνεται μάλιστα σκόπιμο να υ

πάρχει ένας διακοσμητής ο οποίος θα διαμορφώνει ανάλογα την κάθε ξεχω

ριστή έκθεση.

Με τον τρόπο αυτό θα δίδεται η δυνατότητα να δει στην πραγματικότητα ο κα

ταναλωτής την πόρτα όπως θα ήταν τοποθετημένη σε ένα σπίτι και όχι α

πλώς να προσπαθήσει να την φανταστεί. Επίσης η κάθε σειρά εσωτερικών 

κουφωμάτων ταιριάζει αισθητικά με ορισμένα είδη διακόσμησης, έτσι ο κατα

ναλωτής θα μπορεί να δει ποιες πόρτες δένουν καλύτερα με τη συνολική εικό

να και ατμόσφαιρα που θέλει να δημιουργήσει στο σπίτι του. Έτσι θα υπάρ

χουν διαμορφωμένοι τέσσερις διαφορετικοί χώροι με το ανάλογο στυλ της κά

θε γραμμής εσωτερικών θυρών και αντηλιακών στορ. Με αυτήν την παρουσί

αση ο καταναλωτής θα αντιλαμβάνεται καλύτερα το κάθε προϊόν, το στυλ του, 

τις διαφορές μεταξύ των γραμμών, τη δυνατή και ποικίλη χρήση των προϊό-
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ντων ηλιοπροστασίας. Με ανάλογο τρόπο θα τοποθετούνται και οι θωρακι

σμένες πόρτες δημιουργώντας το ανάλογο σκηνικό μία εξώπορτας.

Βεβαίως ο τρόπος διακόσμησης δεν θα πρέπει να είναι δεσμευτικός ως προς 

τη χρήση των προϊόντων, απλώς θα πρέπει να υποδεικνύει το ιδιαίτερο στυλ 

τους και να προάγει την υψηλή αισθητική τους. Από κάθε σειρά θα πρέπει να 

υπάρχουν τοποθετημένες σε τοίχους με τη μορφή που περιγράφηκε μία ή δύο 

πόρτες (ανάλογα με τις δυνατότητες του εκάστοτε χώρου) ενώ τα υπόλοιπα 

σχέδια μπορούν να βρίσκονται σε κάποια κάθετη συρταριέρα ή προσπέκτ.

Ο συγκεκριμένος τρόπος έκθεσης είναι ιδιαίτερα πρωτότυπος και θα δημιουρ

γήσει μία ξεχωριστή ατμόσφαιρα στο κατάστημα. Ο χώρος θα είναι πιο όμορ

φος, φιλικός και ζεστός από τα υπόλοιπα καταστήματα. Επιπλέον ο κατανα

λωτής θα μπορεί με ευκολία να ανακαλύψει τι ακριβώς ταιριάζει καλύτερα στις 

ανάγκες του. Η ατμόσφαιρα που θα δημιουργείται θα λειτουργεί ενισχυτικά για 

την επιθυμητή εικόνα υψηλής ποιότητας και κύρους για την αλυσίδα.

Στα καταστήματα θα πρέπει να υπάρχει κλιματισμός, έτσι ώστε κατά τους θε

ρινούς μήνες ο καταναλωτής να αισθάνεται ευχάριστα μέσα στο κατάστημα 

και να μπορεί να παραμείνει αρκετή ώρα χωρίς ενόχληση. Θα πρέπει επίσης 

να υπάρχει τουλάχιστον ένα γραφείο όπου θα συμπληρώνονται οι προσφορές 

στους πελάτες. Όλοι οι χώροι θα πρέπει να είναι πάντοτε καθαροί και περι- 

ποιημένοι. Επίσης καλό θα είναι να υπάρχουν φυτά ή και φρέσκα λουλούδια 

που θα αρωματίζουν ευχάριστα το χώρο.

Οι πωλητές των καταστημάτων θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα και 

να είναι άρτια καταρτισμένοι σε θέματα τεχνικά και πωλήσεων. Καλό θα ήταν 

να είναι μηχανικοί ή διακοσμητές οι οποίοι να προσφέρουν δωρεάν τις συμ

βουλές τους στους πελάτες σχετικά με τη διαρρύθμιση, την επιλογή χρωμά

των, την εξοικονόμηση χώρου, συνδυασμούς προϊόντων κλπ. Επίσης η εν γέ- 

νει στάση των πωλητών και ο χειρισμός των πελατών θα πρέπει να προσε
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χθούν ιδιαίτερα και να εμφυσηθούν σε όλο το προσωπικό μέσω σεμιναρίων 

και εκπαίδευσης.

Όπως έχει ήδη σχολιαστεί τα καταστήματα θα διαθέτουν δικά τους εξειδικευ- 

μένα και καλά εκπαιδευμένα συνεργία τοποθέτησης τα οποία πέραν των ό

σων αναφέρθηκαν σε άλλη ενότητα ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν, 

προτείνεται επιπλέον να περνούν από κάθε χώρο που έχει γίνει η τοποθέτηση 

μία φορά μέσα στον χρόνο για επίβλεψη, συντήρηση, επιδιόρθωση τυχών 

προβλημάτων κλπ. Αυτό μπορεί να γίνει με μικρό σχετικά κόστος για την εται

ρεία, σε περιόδους με χαμηλή κίνηση, αλλά με πολύ μεγάλο όφελος για την 

ενίσχυση και ισχυροποίηση της εικόνας της επιχείρησης. Είναι μία ενέργεια 

πολύ σημαντική η οποία χωρίς ιδιαίτερο κόστος θα έχει πολύ θετικά αποτελέ

σματα στην αντίληψη και τη στάση των πελατών για την εταιρεία και το κατά

στημα.

Σε κάθε πάντως περίπτωση το μήνυμα πρέπει να είναι ένα και να ενισχύεται 

από κάθε συστατικό της ατμόσφαιρας, το ότι δηλαδή πρόκειται για μία καλά 

οργανωμένη επιχείρηση, αφοσιωμένη στην ποιότητα και στον πελάτη.

Ζητήματα σχετικά με την ομοιογένεια των καταστημάτων και τις προδιαγραφές 

για όλο το δίκτυο θα συζητηθούν σε επόμενο κεφάλαιο που θα αναφέρεται 

στη διανομή.

8.1.3 Το όνομα (brand name)

Όπως αναφέρθηκε και σε άλλο σημείο, η στρατηγική σηματοποίησης που θα 

επιλεγεί θα αφορά ολόκληρη την αλυσίδα. Το προϊόν δηλαδή θα είναι τα νέα 

καταστήματα. Στην ανάπτυξη της στρατηγικής μάρκετινγκ για τη νέα αλυσίδα 

ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που προκύπτουν είναι αυτό της ονομα- 

τοδοσίας. Η επιλογή ενός συγκεκριμένου ονόματος και κατ’ επέκταση η δη

μιουργία ενός επώνυμου προϊόντος, απαιτεί και προϋποθέτει μακροπρόθε

σμες επενδύσεις και προσπάθειες κυρίως όσον αφορά την προβολή του. Γένι-
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κά θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της ονομασίας και αυτό 

λόγω της «ταυτότητας» που αποκτά ένα προϊόν μέσα από το όνομά του, κα

θώς ο καταναλωτής αντιλαμβάνεται την ταυτότητα αυτή ως μία εγγύηση δια

τήρησης κάποιου συγκεκριμένου επιπέδου ποιότητας για το προϊόν.

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, η δημιουργία επώνυμων 

προϊόντων επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αποφύγουν τον άμεσο ανταγωνισμό 

με βάση την τιμή και μόνο, εφόσον οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να πλη

ρώσουν περισσότερο για κάποιο προϊόν λόγω του ονόματος του και των ό

σων σημαίνει αυτό για τους ίδιους.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση το σημαντικότερο θέμα που πρέπει να εξεταστεί 

είναι το εάν θα επιλεγεί η δημιουργία μίας νέας μάρκας ή η προέκταση της ήδη 

υπάρχουσας. Εάν δηλαδή η νέα αλυσίδα θα υποδηλώνει τη σχέση της με τη 

μητρική εταιρεία ή όχι.

Κάθε εναλλακτική επιλογή παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τα 

οποία θα πρέπει να εξετάζονται κατά περίπτωση, προκειμένου να παρθεί η 

καταλληλότερη απόφαση.

Η προέκταση μάρκας επιλέγεται πολύ συχνά από τις επιχειρήσεις ως επιλογή 

αποφυγής του κινδύνου που εμπερικλείει η εισαγωγή μία νέας μάρκας στην 

αγορά. Το κόστος για την υποστήριξη μία νέας μάρκας είναι τις περισσότερες 

φορές υπέρογκο, καθώς οι ενέργειες προβολής θα πρέπει να συνεχίζονται 

πολύ εντατικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, έως ότου το νέο όνομα αποκτή

σει τον απαιτούμενο βαθμό αναγνωρησιμότητας. Κάτι τέτοιο βέβαια εάν ανα- 

λογιστεί κανείς τα πολύ υψηλά ποσοστά αποτυχίας νέων μαρκών κάθε χρόνο, 

αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα υπέρ της επέκτασης μάρκας. Ειδικότερα 

για το κόστος εισαγωγής, σχετικές έρευνες το έχουν υπολογίσει από 50 έως 

100 εκατ. δολάρια, ενώ σύμφωνα με υπολογισμούς οι 8 ή 9 στις 10 νέες μάρ

κες αποτυγχάνουν. Η επέκταση λοιπόν μίας ήδη υπάρχουσας μάρκας μειώνει 

τον κίνδυνο αποτυχίας της, καθώς και το απαιτούμενο κόστος υποστήριξης.
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Επιπλέον, με την επέκταση μάρκας επιτυγχάνεται αύξηση της αναγνωρισημό- 

τητας συνολικά και για τις δύο μάρκες, δηλαδή την μητρική και την εκτεταμένη. 

Εάν και εφόσον μάλιστα η μητρική μάρκα έχει συνδεθεί με θετικούς συνειρ

μούς στην αντίληψη του καταναλωτή ως προς το επίπεδο ποιότητας, εξυπη

ρέτησης, ιδιότητες των προϊόντων και τη συνολική εικόνα για την εταιρεία, τότε 

η «νέα» μάρκα θα έχει σημαντικά προικοδοτηθεί με όλα αυτά τα θετικά στοι

χεία. Βεβαίως το κατά πόσο η αξιοπιστία της βασικής μάρκας θα 

«μεταφερθεί» στη νέα μάρκα που προκύπτει από την επέκταση, εξαρτάται α

πό την ποιότητα της βασικής μάρκας, το «ταίριασμα» ανάμεσα στις τεχνολογί

ες που χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα των δύο μαρκών και το κατά πόσο 

είναι ευλογοφανές ή όχι να σκεφτεί κανείς τη δεδομένη μάρκα στο νέο προϊόν. 

Η επέκταση ενός ονόματος μπορεί να του προσφέρει σημαντική στήριξη αυ

ξάνοντας το επίπεδο αναγνωρισημότητας και ενισχύοντας τις συνδέσεις του 

(associations).

Επιπροσθέτως, μέσω της επέκτασης της μάρκας διευκολύνεται σημαντικά η 

διαδικασία εύρεσης καναλιών διανομής. Στη δεδομένη μάλιστα περίπτωση ό

που πρόκειται για ένα δίκτυο franchising, η επέκταση μάρκας μπορεί να υπο

βοηθήσει σημαντικά την ταχύτερη ανάπτυξη του δικτύου.

Βεβαίως η στρατηγική αυτή δεν παρουσιάζει μόνο πλεονεκτήματα. Ένα από 

τα σημαντικότερα και ιδιαίτερα κρίσιμα σημεία αυτής της στρατηγικής είναι η 

πιθανότητα να πληγεί η μητρική μάρκα. Εάν κάτι στον όλο σχεδίασμά δεν λει

τουργήσει σωστά και στην πράξη σημειωθεί αποτυχία της νέας εκτεταμένης 

μάρκας, τότε το γεγονός αυτό είναι πιθανό να θίξει την θέση και τις αξίες της 

αρχικής μάρκας. Όσο μάλιστα περισσότερο απέχει η αρχική κατηγορία από τη 

νέα, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για αποτυχία και κατ’ επέκταση προ

σβολή του ονόματος.

Ένα άλλο μειονέκτημα αυτής της στρατηγικής είναι το χάσιμο της ευκαιρίας να 

δημιουργηθεί μία νέα μάρκα. Η δημιουργία μίας εντελώς νέας μάρκας, δεν
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παύει να αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση, που μπορεί να κινητροποιήσει και να 

εμπνέυσει το προσωπικό μίας επιχείρησης με ιδιαίτερα θετικό τρόπο. Επίσης 

με τη δημιουργία μίας νέας μάρκας γίνεται ξεκάθαρα αντιληπτή και η πραγμα

τική αξία που θα αποκτήσει στο μέλλον και θα ανήκει αποκλειστικά στην ίδια 

και όχι στη μητρική.

Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω γίνονται αντιληπτά τα πλεονεκτήματα και 

τα μειονεκτήματα της στρατηγικής δημιουργίας μίας νέας μάρκας. Καταρχάς 

εξαλείφεται ο κίνδυνος προσβολής του ονόματος, της εικόνας και θέσης της 

μητρικής επιχείρησης. Επίσης δημιουργείται ένα νέο όραμα, γεγονός που λει

τουργεί θετικά στο προσωπικό της επιχείρησης. Δίδεται η δυνατότητα για τη 

γέννηση ενός εντελώς νέου δημιουργήματος, η αξία του οποίου θα μπορεί να 

μετρηθεί ξεκάθαρα χωρίς να εμπλέκεται η υποστήριξη της μητρικής επιχείρη

σης. Φυσικά όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν μεγάλη και μακροπρόθεσμη 

δέσμευση πόρων, γεγονός που αυξάνει υπερβολικά το κόστος σε περίπτωση 

αποτυχίας του όλου εγχειρήματος.

Για τη νέα αλυσίδα λοιπόν υπάρχουν τρεις εναλλακτικές προτάσεις: η δη

μιουργία ενός εντελώς νέου ονόματος, η επέκταση του ήδη υπάρχοντος ή έ

νας συνδυασμός των δύο με τη δημιουργία μίας νέας μάρκας με εμφανή όμως 

την υποστήριξη της μητρικής εταιρείας (π.χ. Celebrate από το Affisoraria, 

Flocafe από τα Goody’s).

Η χρήση του ήδη υπάρχοντος εταιρικού ονόματος της DORAL αποτελεί μία 

πρόκληση καθώς υπάρχουν σημαντικά πλεονεκτήματα που οδηγούν προς 

την κατεύθυνση αυτή. Το όνομα της DORAL είναι ήδη αρκετά γνωστό σε όλη 

σχεδόν την Ελλάδα, ιδιαίτερα μάλιστα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Επιπλέον, 

για την πλειοψηφία των καταναλωτών το συγκεκριμένο όνομα αποτελεί εγγύ

ηση ποιότητας. Αυτό το συμπέρασμα ενισχύεται και από τις απαντήσεις που 

δίνουν στα ερωτηματολόγια οι ίδιοι οι πελάτες οι οποίοι δηλώνουν ότι προτί

μησαν τα προϊόντα γιατί θεωρούν ότι είναι ποιοτικώς ανώτερα και ότι μάλιστα 

εμπιστεύονται το όνομα της εταιρείας σε μεγάλο βαθμό. Επίσης, μεγάλο τμή
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μα των καταναλωτών φαίνεται να αντιλαμβάνεται το μεγάλο μέγεθος και την 

ισχύ της εταιρείας στην αγορά. Παρατηρούνται δηλαδή έντονα θετικοί συνειρ

μοί που λόγω της δύναμής τους, της συνάφειας του νέου αντικειμένου με το 

παλιό και της ευκολίας να σκεφτεί κανείς την επέκταση της μάρκας στα νέα 

καταστήματα, είναι δυνατό να μεταφερθούν σε μεγάλο βαθμό και στη νέα α

λυσίδα.

Με την επέκταση επομένως του ονόματος της DORAL και στη νέα αλυσίδα, 

θα αυξηθεί συνολικά η αναγνωρισιμότητα και θα ενισχυθεί η εικόνα των κατα

στημάτων τόσο των νέων, όσο και των παλιών. Τα νέα καταστήματα θα έχουν 

προικοδοτηθεί με ένα ισχυρό όνομα συνώνυμο για πολλούς με την ποιότητα, 

ενώ τα παλιά θα ενισχυθούν με την έννοια του ότι ανήκουν σε μία δυναμική 

και διαρκώς εξελισσόμενη μεγάλη οικογένεια.

Βεβαίως μία ακόμη θετική συνέπεια της επέκτασης θα είναι η ταχύτερη εύρεση 

καναλιών διανομής δηλαδή franchisees. Γνωρίζοντας ότι ένα τέτοιο όνομα θα 

στηρίξει τη νέα αλυσίδα, τότε θα είναι σαφώς ευκολότερο να βρεθούν συνερ

γάτες. Σε αυτήν την περίπτωση συγκεκριμένα όχι μόνο θα γνωρίζουν ότι η 

DORAL βρίσκεται πίσω από τη νέα αλυσίδα, αλλά θα προικοδοτηθούν και με 

το όνομά της, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει κίνητρο ως μέσω μείωσης 

του επιχειρηματικού κινδύνου.

Η επιλογή της στρατηγικής επέκτασης του ονόματος σαφώς συνεπάγεται και 

τα μειονεκτήματα που έχουν αναφερθεί παραπάνω. Το σημαντικότερο όλων 

είναι μάλιστα ο κίνδυνος να προσβληθεί το όνομα σε περίπτωση αποτυχίας 

των νέων καταστημάτων. Βεβαίως, αν και ο κίνδυνος αυτός εμπερικλείεται 

πάντοτε σε αυτήν τη στρατηγική, άλλοτε είναι περισσότερο πιθανός και άλλοτε 

όχι. Στη δεδομένη περίπτωση, αν ληφθεί υπόψη το μεγάλο κενό που υπάρχει 

αυτή τη στιγμή στην αγορά, σε συνδυασμό με την εμπειρία και τους στρατηγι

κούς πόρους της DORAL, ο κίνδυνος αποτυχίας φαίνεται μάλλον μακρινός. 

Φυσικά δεν είναι μία προοπτική που μπορεί να αποκλειστεί, απλώς οι συνθή

κες είναι έτσι διαμορφωμένες που μάλλον επιτρέπουν αισιόδοξες προβλέψεις.
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Εάν επιλεγεί η επέκταση ονόματος, τότε θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

ονόματα όπως: DORALIN, DORAMND, DORAL INTERIOR,

DORAL INTERNAL, L&port&dO DORAL

Η άλλη εναλλακτική στρατηγική είναι η δημιουργία ενός εντελώς νέου ονόμα

τος. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται και προϋποτίθεται μεγάλη και μακρο

χρόνια δέσμευση πόρων για την προβολή και προώθηση της νέας μάρκας. 

Με την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής δημιουργείται ένα εντελώς νέο όρα

μα: η ανάπτυξη μίας νέας μάρκας, γεγονός που μπορεί να λειτουργήσει θετικά 

μέσα στην επιχείρηση. Παράλληλα όμως το εγχείρημα αυτό θα χρειαστεί εντα

τική και πολυδάπανη υποστήριξη. Αυτή τη στιγμή στην αγορά δεν υπάρχει 

καμία καθιερωμένη μάρκα στον κλάδο αυτό, υπάρχουν όμως εταιρείες (π.χ. 

Πλαίσιο) που προσπαθούν με διαρκή προβολή να καλύψουν αυτό το κενό. 

Επομένως στην περίπτωση της νέας μάρκας, οι κινήσεις θα πρέπει να γίνουν 

γρήγορα και μάλιστα πριν προλάβει και καθιερωθεί κάποιο άλλο όνομα.

Σίγουρα η πρόκληση ενός νέου δημιουργήματος είναι μεγάλη, αλλά θα πρέπει 

να ληφθεί υπόψη ότι η πρόταση αυτή θα χρειαστεί χρόνο για να αποδώσει και 

να αποδείξει την αξία της, τα αποτελέσματα δηλαδή θα είναι περισσότερο μα

κροπρόθεσμα από ότι στην στρατηγική της επέκτασης τους ονόματος. Επίσης 

η διαδικασία εύρεσης νέων συνεργατών (franchisees) θα είναι μάλλον δυσκο

λότερη.

Σε περίπτωση δημιουργίας μίας νέας μάρκας μπορούν να χρησιμοποιηθούν

ονόματα όπως : Portal, Door land, Le^ Porte>.

Βεβαίως υπάρχει και η τρίτη εναλλακτική στρατηγική που προκύπτει από τον 

συνδυασμό και των δύο, όπου δημιουργείται ένα νέο όνομα με την εμφανή 

όμως υποστήριξη της μητρικής εταιρείας, τουλάχιστον για το στάδιο εισαγω

γής. Πιο συγκεκριμένα δημιουργείται ένα όνομα στο οποίο δεν περιέχεται το
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DORAL, αλλά στις καταχωρήσεις, τα δελτία τύπου, τα διαφημιστικά σποτ, α- 

ναφέρεται η σχέση με τη μητρική εταιρία. Αυτή η στρατηγική που ακοληθείται 

το τελευταίο διάστημα από αρκετές επιχειρήσεις, εμπερικλείει έναν συνδυασμό 

των θετικών στοιχείων από τις άλλες δύο, ενώ ταυτοχρόνως μετριάζει τα αρ

νητικά τους σημεία. Αποτελεί δηλαδή μία μέση λύση που συνδυάζει τα πλεο

νεκτήματα, αποφεύγοντας κατά κάποιο τρόπο ορισμένα από τα μειονεκτήμα

τα.

8.2 Η Διανομή

Όπως έχει γίνει ήδη αντιληπτό από τη νέα επιχείρηση πρόκειται να αναπτυ

χθεί μία αλυσίδα καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα με τη μέθοδο του fran

chising, μέσω των οποίων αποκλειστικά θα διακινούνται τα προϊόντα της.

Σε ένα σύστημα franchising μία κρίσιμη απόφαση είναι αυτή που αφορά στον 

απαιτούμενο βαθμό τυποποίησης (standardization) και προσαρμοστικότητας 

(adaptation) που πρέπει να διαθέτει. Η ουσία του συστήματος έγκειται στον 

συνδυασμό των οικονομιών κλίμακας που εμφανίζονται στα μεγάλα δίκτυα και 

των πλεονεκτημάτων των μικρών, τοπικών επιχειρήσεων.

Κάθε τέτοιο σύστημα όπως αναφέρθηκε σε άλλη ενότητα, αποτελείται από 

τέσσερα ξεχωριστά συστατικά τα οποία συνιστούν τα στοιχεία πυρήνα (core 

elements) ή τα περιφερειακά (peripheral elements). Ο παρακάτω πίνακας πε

ριγράφει ποιες είναι οι προτάσεις για τα στοιχεία αυτά.
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Σχήμα 8-1

Συστατικά
στοιχεία

Προϊόντα & 
Υπηρεσίες

Αυλα Οφέλη 
(benefit
communicators)

Οπτικά & 
ακουστικά χα
ρακτηριστικά 
(system identifi
ers)

Πολιτικές & 
Διαδικασίες 
(format facilita
tors)

Σημαντικότητα
πυρήνα

8··μίγμα
• εξυπηρέτηση
• after sale serv- · 

ice
• εξειδικευμένο 

συνεργείο 
τοποθέτησης

•

επαγγελματισμός 
τεχνική κατάρτιση 
οργάνωση 
συνέπεια 
εύκολος εντοπι
σμός έκθεσης 
(κεντρικό σημείο) 
ποιότητα

• πινακίδα με το «τιμολογιακή

• αίσθηση δωμα-

ευγένεια
καθαρός/

λειτουργίας
τίου για κάθε έκ- «οδηγίες λήψης 
θέμα μέτρων & το-

• ομοιογένεια στην ποθέτησης
εμφάνιση των «σύστημα
συνεργείων και αναφοράς
των αυτοκινήτων αποτελεσμάτων

ποιημένος και λει- 1 Ψ°ΡΙΓΙΥών «χρήση κοινού 
, προγράμματοςτουργικός χώρος

επιστημονική κα- · χρωματικό 
τάρτιση προσωπι-

• διακόσμησηκου
χώρος στάθμευσης

Η/Υ 
• τοπική 

διαφήμιση

____________

Στοιχεία πυρήνα επιλέγονται να είναι εκείνα των οποίων ο βαθμός τυποποίη

σης πρέπει να είναι πολύ υψηλός σε όλο το δίκτυο, εφόσον είναι κρίσιμα για 

την αναγνώριση και επιβίωση του συστήματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 

το μίγμα προϊόντων που θα προσφέρεται, η παρεχόμενη ποιότητα και εξυπη

ρέτηση καθώς το after sale service θα πρέπει να χαρακτηριστικά ομοιογενή 

σε όλα τα καταστήματα. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει για τον επαγγελματισμό, 

την οργάνωση και την περιποίηση του χώρου. Η πινακίδες με το όνομα ή το 

λογότυπο της εταιρείας κρίνονται επίσης απαραίτητες για τη λειτουργία του κα

ταστήματος. Επίσης θα πρέπει σε όλο το σύστημα να εφαρμόζεται κοινή τιμο

λογιακή πολιτική και μηχανισμοί λειτουργίας και αναφοράς αποτελεσμάτων. 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν κρίσιμα χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να 

είναι όμοια σε όλα τα καταστήματα κατά το δυνατό βαθμό έτσι ώστε να υπάρ

χει έλεγχος στην παρεχόμενη ποιότητα, συνοχή, σταθερότητα και ενίσχυση 

στην εικόνα του συστήματος στην κάθε αγορά.

Αντιθέτως ορισμένα άλλα στοιχεία όπως η επιστημονική κατάρτιση του ιδιο

κτήτη ή του προσωπικού, η ύπαρξη χώρου στάθμευσης, η ακριβής διακόσμη-
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ση, το είδος των εκθεμάτων κλττ., μπορούν να προσαρμοστούν στις εκάστοτε 

τοπικές συνθήκες με καλύτερα πολλές φορές αποτελέσματα, δίχως να βλά

πτεται η ομοιογένεια του συστήματος. Στο βαθμό που τα κεντρικά στοιχεία 

πυρήνα του συστήματος διαμορφώνονται με ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο και 

οι αποκλίσεις περιορίζονται στα περιφερειακά συστατικά, τότε η σταθερή και 

διαρκής εικόνα του δικτύου θα διατηρηθεί στο χρόνο απρόσβλητη.

Ειδικά στην αρχή του κύκλου ζωής του νέου δικτύου κρίνεται καθοριστικής 

σημασίας η διαμόρφωση ενός μεγάλου συνόλου από συγκεκριμένα χαρακτη

ριστικά που να είναι πλήρως τυποποιημένα, έτσι ώστε η ταυτότητα του συ

στήματος να αναγνωρίζεται και να μην συνδέεται με ένα μόνο κατάστημα αλλά 

με το σύνολο του δικτύου.

Πέραν των παραπάνω προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένα σύ

στημα franchising απαιτείται ένα καλά οργανωμένο, έξυπνο και ευέλικτο σύ

στημα οργάνωσης και λειτουργίας. Έτσι μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί κα- 

ταρχάς στον σχεδίασμά , στην γενικότερη σύλληψη της ιδέας και στον καθορι

σμό των προδιαγραφών. Το επόμενο και εξαιρετικά κρίσιμο βήμα είναι η επι

λογή των franchisees. Οι δικαιοδόχοι πρέπει απαραιτήτως να χαρακτηρίζονται 

από αξιοπιστία, δυναμισμό, διάθεση για εργασία, αφοσίωση στην ποιότητα και 

πνεύμα συνεργασίας. Η επιλογή αυτή είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς η 

αποτυχία ενός franchisee επιδρά αρνητικά σε όλο το σύστημα με ποικίλα α

ποτελέσματα. Επίσης μέσω των συμβάσεων και της συνεχούς εκπαίδευσης, 

θα πρέπει να διασφαλίζεται η άριστη λειτουργία όλου του δικτύου και να μην 

υπάρχουν περιθώρια για αποκλίσεις. Ο δικαιοπάροχος θα πρέπει ακόμη να 

παρέχει συνεχή υποστήριξη σε όλο το δίκτυο, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 

ελέγχει (μέσω δεικτών, αποτελεσμάτων, προβλημάτων .παραπόνων κλπ) τη 

λειτουργία του.

Στη δεδομένη περίπτωση, η DORAL διαθέτει ήδη ένα πολύ εκτεταμένο δίκτυο 

(περίπου 40 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα) που είναι οργανωμένο με βάση 

αυτή τη μορφή και η εμπειρία είναι πολύτιμη και βαθιά. Επομένως η ανάπτυξη
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και ο συντονισμός του νέου δικτύου πρόκειται να βασιστεί σε αυτήν την εμπει

ρία αποφεύγοντας μάλιστα τυχόν λάθη του παρελθόντος. Το σημαντικότερο 

όμως είναι το πως θα αναπτυχθεί το νέο δίκτυο δίχως να έρθει σε σύγκρουση 

με το ήδη υπάρχον.

Η κύρια δραστηριότητα του δικτύου της DORAL σήμερα είναι, με σημαντική 

διαφορά από τα άλλα προϊόντα, τα εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου. Οι θω

ρακισμένες πόρτες ασφαλείας για την πλειοψηφία του δικτύου είναι απλώς ένα 

συμπληρωματικό προϊόν, ενώ σε ακόμη υποδεέστερη θέση βρίσκονται τα ε

σωτερικά κουφώματα. Βέβαια, ιδίως για τις θωρακισμένες πόρτες που δέχθη

καν και αρκετά μεγάλη υποστήριξη από τη DORAL, υπάρχουν ορισμένοι συ

νεργάτες που πουλάνε σημαντικές ποσότητες. Οι εσωτερικές πόρτες μόλις 

τους τελευταίους μήνες άρχισαν ως προϊόν να προωθούνται από την DORAL, 

με τη δημιουργία νέου προσπέκτ, την ανανέωση της γραμμής, την τοποθέτη

ση δειγμάτων σε ορισμένες εκθέσεις. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινι

στεί, ότι υπάρχουν συνεργάτες που δεν επιθυμούν να ασχοληθούν με τα δύο 

αυτά προϊόντα (συνήθως πρόκειται για πρώην αλουμινοκατασκευαστές που 

δεν έχουν και δεν επιθυμούν να έχουν ιδιαίτερη επαφή με το ξύλο), ενώ πα

ράλληλα υπάρχουν άλλοι που ενδιαφέρονται έντονα να τα προωθήσουν.

Στην νέα αλυσίδα την κύρια γραμμή προϊόντων θα συνιστούν τα εσωτερικά 

κουφώματα, γεγονός που δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί προς το παρόν ιδιαί

τερα απειλητικό για το ήδη υπάρχον δίκτυο. Καθώς όμως έχει ξεκινήσει μία 

διαδικασία εντονότερης υποστήριξης από τη DORAL για τα προϊόντα αυτά, 

ενδέχεται στο άμεσο μέλλον να ενδιαφερθούν περισσότερο οι συνεργάτες και 

να νοιώσουν απειλημένοι.

Εστία απειλής θα μπορούσαν να αποτελέσουν και οι θωρακισμένες πόρτες 

και μάλιστα σε περισσότερους συνεργάτες. Είναι πιθανό λοιπόν είτε πωλούν 

αυτά τα προϊόντα είτε όχι, να αισθανθούν ότι απειλούνται από την λειτουργία 

της νέας αλυσίδας.
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Τα παραπάνω θέματα χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής και θα πρέπει να αντιμε- 

τωπισθούν έξυπνα και μεθοδικά, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουρ

γία και συνεργασία των δύο δικτύων. Καταρχάς θα πρέπει εγκαίρως να ενημε

ρωθούν από την ίδια την DORAL όλοι οι συνεργάτες, στους οποίους μάλιστα 

θα γίνει και η πρόταση να ανοίξουν οι ίδιοι (ή συγγενείς τους) το νέο κατάστη

μα στην περιοχή τους. Με αυτόν τον τρόπο οι πιο δραστήριοι και επιτυχημένοι 

συνεργάτες θα επεκτείνουν ακόμη περισσότερο τις δραστηριότητές τους. Σε 

αυτούς μάλιστα που θα θελήσουν να προβούν σε κάτι τέτοιο θα μπορούσαν 

να δοθούν και ορισμένα επιπλέον κίνητρα. Επίσης με τον δικό τους τρόπο οι 

άνθρωποι της DORAL θα πρέπει να πείσουν τους συνεργάτες ότι δεν απει

λούνται, αλλά ότι με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται ακόμη περισσότερο η εταιρεία 

και κατ’ επέκταση και οι ίδιοι.

Ακόμη πάντως και αν ανοίξουν από διαφορετικούς ιδιοκτήτες καταστήματα 

στις ίδιες πόλεις με τα υπάρχοντα, δεν είναι απαραίτητο ότι αυτό θα δημιουρ

γήσει πρόβλημα καθώς η κύρια δραστηριότητα θα είναι διαφορετική. Ο αντα

γωνισμός μάλιστα που θα προκύψει, μπορεί να φέρει ακόμη θετικότερα απο

τελέσματα μέσω της προσπάθειας για βελτίωση. Ενδέχεται δηλαδή η όλη δια

δικασία να τους κινητροποιήσει εντονότερα. Το σημαντικό σε κάθε περίπτωση 

είναι να μην νοιώσουν ότι η DORAL τους ξεγέλασε ή τους πούλησε. Αντιθέτως 

θα πρέπει να τους εμφυσηθεί η νοοτροπία ότι η ανάπτυξη της εταιρείας οδηγεί 

στην αύξηση του κέρδους για όλους.

Επιπλέον, υπάρχουν αρκετές ακόμη πόλεις της Ελλάδος με έντονη οικοδομι

κή δραστηριότητα στις οποίες δεν υπάρχουν συνεργάτες της DORAL. Έτσι 

δεν είναι απαραίτητο πως όλα τα νέα καταστήματα θα βρεθούν δίπλα στα πα

λιά.
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8.3 Η τιμή

Στον κλάδο των εσωτερικών κουφωμάτων η αγορά παρουσιάζει τις εξής εναλ

λακτικές : τους μαραγκούς ή τις μικρές βιοτεχνίες που προσφέρουν ικανοποιη

τική ποιότητα δουλειάς και ποικιλία σχεδίων και ξύλων με αρκετά χαμηλές τι

μές (από 40.000 δρχ.), τα καταστήματα τύπου Praktiker που διαθέτουν σχε

δόν καθόλου ποικιλία, χαμηλή ποιότητα και πολύ χαμηλές τιμές (από 15.000 

δρχ.) και τέλος τα καταστήματα λιανικής όπως Πλαίσιο, Vesta, Tetras κλπ. α

πό τα οποία ορισμένα διαθέτουν υψηλή ποιότητα και ποικιλία ενώ άλλα όχι 

και μάλιστα σε αρκετά υψηλές τιμές (από 80.000 δρχ.).

Η νέα αλυσίδα καταστημάτων θα εμπίπτει στην τελευταία κατηγορία και θα 

προσφέρει όπως έχει ήδη περιγράφει υψηλή ποιότητα, αισθητική και ποικιλία. 

Η νέα επιχείρηση δεν θα στηρίξει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στην τιμή 

και δεν πρόκειται να ανταγωνιστεί πάνω σε αυτήν. Τα πλεονεκτήματά της θα 

βασίζονται στην διαφοροποίηση πάνω στην ποιότητα, τα σχέδια, την ποικιλία, 

την εξυπηρέτηση, τον επαγγελματισμό, τη συνέπεια και αφοσίωση στον πελά

τη. Παρ’ όλα αυτά δεν πρόκειται να χρεώνει υψηλές τιμές παρά θα προσφέρει 

value for πιοηβγ. Οι τιμές δηλαδή θα είναι πολύ λογικές με βάση τα χαρακτη

ριστικά και την αξία των προϊόντων.

Έτσι προτείνεται οι τιμές για την πρώτη γραμμή να κυμαίνονται μεταξύ 60.000 

δρχ. και 180.000 δρχ. Οι χρεώσεις για τα σχέδια παντογράφου δεν θα πρέπει 

να είναι υψηλές (περίπου 30.000 δρχ.) και μάλιστα θα πρέπει να είναι ίδιες για 

όλα τα σχέδια. Στις τιμές αυτές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το κόστος 

τοποθέτησης και το ΦΠΑ. Σε περίπτωση όμως υάλωσης ή συρόμενου μηχα

νισμού θα υπάρχει επιπλέον χρέωση όσο το δυνατό όμως χαμηλότερη. Η 

δεύτερη γραμμή εσωτερικών κουφωμάτων η οποία θα διακοσμείται κυρίως 

από χειροποίητα σχέδια θα έχει ένα εύρος τιμών από 120.000 έως 220.000 

δρχ., ανάλογα κυρίως με το είδος και την ποιότητα του ξύλου. Ενώ περίπου 

στα ίδια επίπεδα θα πρέπει να κυμαίνεται και η τρίτη πιο μοντέρνα γραμμή. 

Τέλος η πιο ακριβή γραμμή θα ξεκινά περίπου από τις 200.000 δρχ.
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Για τις θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας οι τιμές προτείνεται να ξεκινούν από

180.000 δρχ. για το πρώτο μοντέλο, 250.000 δρχ. για το δεύτερο, 300.000 

δρχ. για το τρίτο και 500.000 για το ακριβότερο.

Οι τιμές στα αντηλιακά είδη σχεδόν σε όλη την αγορά παρουσιάζουν ομοιο

μορφία και σε αυτά περίπου τα επίπεδα προτείνεται να κυμανθούν και οι χρε

ώσεις στα νέα καταστήματα. Πιο συγκεκριμένα για τις οριζόντιες περσίδες από 

αλουμίνιο οι τιμές ξεκινούν από 4.000 δρχ./ μ2 και φθάνουν έως 12.000 δρχ., 

για τις ξύλινες από 25.000 δρχ., ενώ για τις κάθετες περσίδες ξεκινούν από 

4.500 δρχ..

Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα της αγοράς, οι παραπάνω τιμές λιανικής 

για όλα τα είδη, θα είναι όχι μόνο αντάξιες των χαρακτηριστικών τους, αλλά και 

ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. Η νέα αλυσίδα θα έχει τη δυνατότητα να προσελκύ- 

σει και να ικανοποιήσει πελάτες της μέσης και ανώτερης κοινωνικό - οικονομι

κής τάξης που επιθυμούν τη σιγουριά και την ποιότητα που τους προσφέρει 

μία μεγάλη επιχείρηση. Παρ’ όλα αυτά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 

χαρακτηριστούν ως ακριβά καταστήματα. Αντιθέτως θα πρέπει να καθιερω

θούν ως ποιοτικά καταστήματα με λογικές τιμές για ότι προσφέρουν.

Οι εργολάβοι κατοικιών ενδιαφέρονται ουσιαστικά για τις επίπεδες ή με παντο- 

γραφικό σχέδιο πόρτες και το πιο απλό μοντέλο θωρακισμένης. Για αυτό το 

τμήμα οι τιμές θα πρέπει να είναι περίπου 40.000 δρχ. για την επίπεδη και

50.000 δρχ. με το σχέδιο, ενώ η θωρακισμένη πόρτα θα πρέπει να κοστίζει 

περίπου 120.000 δρχ.

Το σημαντικό είναι πάντως να ακολουθείται μία σταθερή και ευέλικτη κοινή 

πολιτική τιμολόγησης σε όλο το δίκτυο. Όλα τα προϊόντα να κοστίζουν το ίδιο 

ακριβώς ανεξάρτητα από το σημείο πώλησης. Θα πρέπει επίσης το σύστημα 

τιμολόγησης να είναι ευέλικτο και να δίδεται η δυνατότητα εξόφλησης σε άτο

κες δόσεις με πιστωτικές κάρτες ή μη (με τη συνεργασία κάποιας τράπεζας).
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Ακόμη, προτείνεται να δίδονται περισσότερα κίνητρα για μεγάλες παραγγελιές, 

έτσι ώστε να προσελκύονται μεγάλοι πελάτες. Ευέλικτοι πρέπει να είναι και οι 

όροι πληρωμής για τους εργολάβους κατοικιών.

8.4 Η προβολή

Από τη στιγμή που έκλεισε η ELDOOR, δεν υπάρχει ένα όνομα στην αγορά 

συνώνυμο με τις εσωτερικές πόρτες. Η πλειοψηφία των καταναλωτών εάν πο

τέ δεν χρειάστηκε να ψάξει για το συγκεκριμένο προϊόν δεν αναγνωρίζει καμία 

μάρκα ή εταιρεία. Ακόμα και αυτοί που αγόρασαν εσωτερικά κουφώματα, οι 

περισσότεροι τα έφτιαξαν σε μαραγκό και πάλι δεν συνδέουν το προϊόν αυτό 

με μία μάρκα. Παρ’ όλα αυτά, το όνομα ELDOOR είναι πολύ γνωστό σε αγο

ραστές και μη.

Για το λόγο αυτό η νέα αλυσίδα θα έχει ανάγκη έντονης προβολής, προκειμέ- 

νου να προλάβει πριν από κάποιον άλλο ανταγωνιστή, να καθιερωθεί σε αυ

τήν την αγορά και να αποκτήσει γρήγορα υψηλό βαθμό αναγνωρισιμότητας. 

Πιο συγκεκριμένα θα χρειαστεί να γίνουν καταχωρήσεις όλο το χρόνο σε πε

ριοδικά με θέμα το σπίτι και τη διακόσμηση, παρουσίαση σε αυτά της εταιρείας 

με τη μορφή των δελτίων τύπου και προβολή των προϊόντων σε έρευνες αγο

ράς. Επίσης προτείνεται και ραδιοφωνική κάλυψη σε σταθμούς των οποίων το 

κοινό ενδιαφέρει την επιχείρηση. Επιπλέον, μπορεί να πραγματοποιηθεί di

rect mail για όσους ιδιώτες ή εργολάβους παίρνουν άδεια για ανέγερση νέου 

κτίσματος. Τέλος για την ταχύτερη επίτευξη της υψηλής αναγνωρισημότητας 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν γιγαντοαφίσες.

Η προβολή της νέας αλυσίδας θα πρέπει να γίνει βάσει οργανωμένου προ

γράμματος και να υπάρχει συνέχεια, συνέπεια και λογική σε αυτό. Να μην γί

νονται δηλαδή αποσπασματικές κινήσεις, αλλά να υπάρξει ένα συγκεκριμένο 

πλάνο που θα ακολουθείται.
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