
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ( MBA ) 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ FRANCHISING:
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ EVEREST.

everest s.a.
GROUP OF COMPANIES

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΤΑ Δ.Π.Μ.Σ. ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ :
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
Α.Μ. Μ 30 / 01

ΕΠΙΒ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: 
κ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΥΤΣΟΥΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1, ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1
2, EXECUTIVE SUMMURY 3
3, ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗ 7

3.1 Γιατί franchising 7
3.2 To franchising ως μέσο επέκτασης 10

4, ΓΙΑΤΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΣΤΙΑΣΗ 15
5, Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 16

5.1 Ο κλάδος - ιστορικά στοιχεία 16
5.2 Ο κλάδος σήμερα 18
5.3 Γενικά χαρακτηριστικά και επιχειρήσεις του κλάδου 20

6, EVEREST 22
6.1 Ιστορικά στοιχεία 22
6.2 Δραστηριότητες του ομίλου 25
6.3 Πλεονεκτήματα - Υποστήριξη - Προϋποθέσεις 27

BUSINESS PLAN 30
7, ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 31

7.1 Ανάγκη της αγοράς 31
7.2 Περιγραφή προϊόντος 32
7.3 Η έννοια της επιχείρησης 32

8, ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 35
8.1 Οικονομία 35
8.2 Δημογραφικά στοιχεία 37
8.3 Κοινωνικοί παράγοντες 39
8.4 Πολιτικό περιβάλλον 42
8.5 Τεχνολογικό περιβάλλον 43

9, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 44
9.1 Μέγεθος αγοράς 44

9.2 Ανταγωνισμός 47
9.3 Συνθήκες ανταγωνισμού 48
9.4 Εντοπισμός αγοράς - στόχου 52

10, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MERCHIDISING 54
10.1 Τοποθεσία 54



10.2 Τιμολόγηση 56
10.3 Προβολή 57
10.4 Merchidising 58
10.5 Οργάνωση και προσωπικό 59

11, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 61
12, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 64
13, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 66
14, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ 88



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ FRANCHISING
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Μ 30/01

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το θέμα της εργασίας αυτής είναι η μελέτη σκοπιμότητας και η εκπόνηση 
ενός επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη ενός λιανεμπορικού 
καταστήματος μέσω μιας αλυσίδας δικαιόχρησης ( franchising ). Πιο 
συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με την δημιουργία ενός καταστήματος Everest 
που ανήκει στον ευρύτερο κλάδο των αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης 
εξυπηρέτησης. Θα αναλυθούν σε γενικές γραμμές οι λόγοι που μας οδηγούν 
στην επιλογή ενός franchising, και πιο συγκεκριμένα στην επιλογή ενός 
Everest. Στην συνέχεια ακολουθεί το bussines plan το οποίο θα αποτελείται 
από τον ορισμό της επιχειρησιακής δραστηριότητας, την ανάλυση της 
παρούσας κατάστασης, την αξιολόγηση της αγοράς, την στρατηγική 
merchadising και τέλος την χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης.

Πρέπει να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι στην μελέτη αυτή 
συμπεριφερθήκαμε σαν σύμβουλοι επιχειρήσεων ή σαν επενδυτική 
σύμβουλοι. Σκοπός μας ήταν να μελετήσουμε μια αγορά και να προτείνουμε 
στον υποψήφιο επενδυτή μια λιανεμπορική επιχείρηση, μια επένδυση 
ουσιαστικά, της τάξεως των 100,000€. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε μια 
επένδυση με χαμηλό σχετικά ρίσκο και με υψηλή κερδοφορία για να 
προτείνουμε και καταλήγουμε στην ίδρυση ενός νέου καταστήματος της 
αλυσίδας γρήγορης εστίασης Everest.

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η πρόσβαση σε μελέτες του 
κλάδου, η σύγκριση στοιχείων των διαφόρων εταιρειών του κλάδου και η 
μελέτη γενικότερα της οικονομικής κατάστασης της χώρας όσον αφορά την 
ελκυστικότητα διαφόρων μορφών επενδύσεων. Χρησιμοποιήθηκαν μελέτες 
και στατιστικά στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. και της εταιρείας συμβούλων και μελετών 
I.C.A.P. Ακόμα χρησιμοποιήθηκαν δημοσιοποιημένοι ισολογισμοί και άλλα 
οικονομικά στοιχεία διαφόρων εταιρειών του κλάδου καθώς και άρθρα και 
συνεντεύξεις ειδικών από ελληνικό τύπο ειδικό πάνω στο franchising. Τέλος 
πρέπει να αναφέρουμε ότι αξιοποιήθηκε και ξένη αρθρογραφία πάνω στο 
αντικείμενο του franchising και των αλυσίδων εστιατορίων και η μεταφορά των 
εμπειριών αυτών στην ελληνική πραγματικότητα.
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Το σύγχρονο μακροοικονομικό περιβάλλον, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός, 
η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, ο κορεσμός των αγορών, και γενικότερα 
το σύγχρονο οικονομικό γίγνεσθαι, επιβάλουν νέους κανόνες και περιορίζουν 
τις επενδυτικές προτάσεις όσων αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι 
οποίες κατεξοχήν υπήρξαν η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. 
Επιπλέον προβλήματα όπως η ανεργία, η μικρή δυνατότητα απορρόφησης 
στελεχών από τις επιχειρήσεις, το επιχειρηματικό δαιμόνιο και η τάση 
ανεξαρτησίας που διακατέχει πολλούς Έλληνες, το σχετικά μικρό ύψος της 
επένδυσης και ορισμένες ευκολίες χρηματοδότησης κάνουν ελκυστική την 
περίπτωση μιας μικρομεσαίας λιανεμπορικής επιχείρησης.

Τα τελικά συμπεράσματα από την μελέτη που πραγματοποιήθηκε ήταν 
παραπάνω από ικανοποιητικά. Με ένα λογικό ύψος επένδυσης μπορεί ο 
επενδυτής να συμμετέχει ουσιαστικά σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους 
στην Ελλάδα, να απολαμβάνει ουσιαστικά την σιγουριά και το μειωμένο ρίσκο 
μιας τέτοιας συνεργασίας, αλλά ταυτόχρονα να έχει και υψηλές αποδόσεις 
από την επένδυση του.
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2. EXECUTIVE SUMMARY

Το παρακάτω σχέδιο αναφέρεται στην ίδρυση ενός καταστήματος 
γρήγορης εστίασης με την μέθοδο της δικαιόχρησης.

Το πρώτο σκέλος της μελέτης αφορά κάποια γενικά στοιχεία για την 
τεχνική της δικαιόχρησης. Συγκεκριμένα αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους 
επιλέγουμε την ανάπτυξη ενός καταστήματος χρησιμοποιώντας την τεχνική 
αυτή. Οι κλάδοι που συνήθως αναπτύσσονται με την τεχνική της 
δικαιόχρησης είναι αυτοί του λιανικού εμπορίου, της γρήγορης εστίασης και 
των υπηρεσιών κυρίως τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα η γρήγορη εστίαση 
πρωτοστάτησε διεθνώς στην εξάπλωση της δικαιόχρησης.

Αναλύονται ακόμα τα οφέλη που προκύπτουν και που είναι η εμπειρία 
του δικαιοπάροχου, η εκπαίδευση, η διαφήμιση, η συνεχής υποστήριξη, οι 
συνεργίες που αναπτύσσονται και οι αγορές. Καθώς η δικαιόχρηση έχει 
μεγάλο παρελθόν στο εξωτερικό, χρησιμοποιήθηκε και διεθνής αρθρογραφία 
όπου μεταφέρεται η διεθνής εμπειρία ανάλογων επιχειρήσεων, αλλά και 
προβλήματα που είναι πιθανόν να προκύψουν και οι νέες τάσεις που τείνουν 
να διαμορφωθούν διεθνώς.

Στην συνέχεια εξηγείται γιατί επιλέγουμε την γρήγορη εστίαση. Ο κλάδος 
γνωρίζει συνεχή ανάπτυξη, και κυρίως οι οργανωμένες αλυσίδες είναι 
πρωταγωνίστριες στην επέκταση αυτή. Ο κλάδος γενικά αποδεικνύεται 
παραπάνω από ελκυστικός καθώς και γνωρίζει συνεχή ανάπτυξη, αλλά 
απολαμβάνουν οι επιχειρήσεις υψηλά ποσοστά κερδοφορίας. Ακόμα 
παρατίθενται πολλά ιστορικά στοιχεία του κλάδου με τις παλαιότερες 
επιχειρήσεις και πως αυτές εξελίχθηκαν, ενώ τέλος υπάρχει και η ανάλυση 
του κλάδου σήμερα, με τις σημαντικότερες επιχειρήσεις που συμμετέχουν και 
γενικά χαρακτηριστικά του κλάδου.

Στο τέλος του πρώτου σκέλους υπάρχει μια εκτενής αναφορά στα 
Everest, στο πως ξεκίνησε ο όμιλος, τις δραστηριότητες του σήμερα με τις 
πολλές και διαφοροποιημένες επενδύσεις, καθώς και τα οφέλη που 
αποκομίζει ένας επενδυτής μέσω της συνεργασίας με έναν τέτοιο όμιλο.
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Ο κλάδος της γρήγορης εστίασης είναι από τους πλέον γρήγορα 
αναπτυσσόμενους και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν 
απολαμβάνουν μεγάλα περιθώρια κέρδους. Ακόμη περισσότερο όταν ένα 
κατάστημα είναι μέλος μιας μεγάλης αλυσίδας. Η αγορά της Θεσσαλονίκης 
ήταν πάντοτε πρόσφορη για τέτοιου είδους επιχειρηματικές ενέργειες. Τέτοια 
καταστήματα όπως και γενικότερα οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις 
χαρακτηρίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την τοποθεσία. Όταν λοιπόν 
μιλάμε για ανάγκη της αγοράς εννοούμε τις δυνατότητες που μας δίνει μια 
περιορισμένη γεωγραφικά περιοχή με μεγάλη όμως, από την άλλη μεριά, 
συγκέντρωση των πληθυσμιακών ομάδων που μας ενδιαφέρουν. Τέτοια 
περιοχή είναι στην Θεσσαλονίκη τα Λαδάδικα για λόγους που αναλύονται με 
λεπτομέρεια παρακάτω.

Η αλυσίδα ειδικεύεται στον κλάδο τυρόπιτα-σνακ. Θα διατίθεται λοιπόν 
μια σειρά από 20 διαφορετικά ζεστά σνακ (πίττες, κ.λ.π.) τοστ σε διάφορους 
συνδυασμούς όπου ο πελάτης θα επιλέγει ανάμεσα από 30 διαφορετικά είδη, 
κρύα σάντουιτς με τον ίδιο αριθμό επιλογών και χοτ-ντογκ. Ακόμα το 
κατάστημα θα διαθέτει πολλά είδη γλυκών και παγωτών αλλά και διάφορους 
καφέδες. Όλα τα παραπάνω θα συνοδεύονται από διάφορα ποτά και 
αναψυκτικά.

Είναι γνωστό ότι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας επιτυχίας της κάθε 
επιχείρησης είναι το πώς θα διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό. Τα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ενός τέτοιου καταστήματος πηγάζουν κατά 
κύριο λόγο από την συνεργασία με αυτό τον πολύ μεγάλο όμιλο. Τέτοια 
πλεονεκτήματα είναι η συσσωρευμένη εμπειρία όλων των προηγούμενων 
καταστημάτων του ομίλου, η διαφήμιση σε πανελλήνιο επίπεδο, το σταθερά 
ανώτερο ποιοτικά προϊόν αλλά και οι οικονομίες κλίμακας που αναπτύσσονται 
μέσω της συνεργασίας με μια μεγάλη επιχείρηση. Όλα τα παραπάνω 
δύσκολα τα συναντάμε στα ανταγωνιστικά καταστήματα της περιοχής.

Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και όλοι οι παράγοντές του 
παρουσιάζονται θετικοί για την ανάπτυξη ενός τέτοιου καταστήματος. Το 
οικονομικό περιβάλλον εμφανίζεται θετικό καθώς οι επιχειρήσεις του κλάδου 
παρουσιάζονται ανεπηρέαστες από την ύφεση που παρουσιάζεται τα 
τελευταία χρόνια γενικότερα στην οικονομία. Η αγορά ειδών διατροφής απαιτεί
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μικρότερο ποσοστό από το διαθέσιμο εισόδημα του Έλληνα αλλά το 
πραγματικό γεγονός είναι ότι έχει αυξηθεί κατά πολύ η αγοραστική δύναμη 
των καταναλωτών. Οι δημογραφικοί παράγοντες είναι επίσης θετικοί, τόσο 
γενικότερα για την πόλη, αλλά και ειδικότερα για την συγκεκριμένη περιοχή. 
Παρατηρείται λοιπόν υψηλή συγκέντρωση νέων ως 35 ετών κατά τις πρωινές 
ώρες καθώς στην περιοχή εδρεύουν πάρα πολλά γραφεία και επιχειρήσεις. 
Αλλά και κατά τις βραδινές ώρες εμφανίζεται αυξημένη ροή ανθρώπων καθώς 
στα Λαδάδικα υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα διασκέδασης. Κοινωνικοί 
παράγοντες που ευνοούν τις επιχειρήσεις του κλάδου είναι ότι οι Έλληνες όλο 
και περισσότερο συνηθίζουν να τρώνε σε τέτοια καταστήματα είτε από ανάγκη 
λόγο φόρτου εργασίας, είτε για λόγους ευκολίας. Το πολιτικό και νομικό 
περιβάλλον επηρεάζει τέτοιες δραστηριότητες καθώς η νομοθεσία για τα 
τρόφιμα είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Βεβαίως, τα κριτήρια που θέτουμε εμείς για 
τα προϊόντα μας είναι αυστηρότερα από αυτά που θέτει ο νόμος. Τέλος, το 
τεχνολογικό περιβάλλον είναι επίσης θετικό καθώς ο σύγχρονος εξοπλισμός 
ενός καταστήματος επιτρέπει την καλύτερη συντήρηση τροφίμων αλλά και την 
σωστότερη προετοιμασία των γευμάτων.

Η αγορά της γρήγορης εστίασης παρουσιάζει συνεχή αύξηση τα 
τελευταία δέκα χρόνια για να φτάσει τα 100 δις δραχμές, κατά το 1998. Το 
15% της αγοράς αυτής αφορά τον κλάδο τυρόπιτα-σνακ, ο οποίος είναι και ο 
ταχύτερα αναπτυσσόμενος. Όσον αφορά τον ανταγωνισμό στην περιοχή 
δραστηριοποιούνται δύο ακόμα επιχειρήσεις γνωστών αλυσίδων και διάφορα 
άλλα μεμονωμένα καταστήματα, που όμως δεν μπορούν να θεωρηθούν 
απειλή για εμάς ή που να μπορούν να αποσπάσουν μεγάλο μερίδιο της 
συνολικής αγοράς. Το κοινό στο οποίο στοχεύουμε είναι οι νέοι από 25-35 
ετών περίπου οι οποίοι εργάζονται στα γραφεία και τις επιχειρήσεις της 
περιοχής. Η περιοχή του λιμανιού γενικότερα θεωρείται ένα από τα 
επιχειρηματικά κέντρα της Θεσσαλονίκης με αυξημένο αριθμό επιχειρήσεων 
και πολλούς εργαζόμενους και πελάτες. Ακόμα, στην περιοχή 
συγκεντρώνονται πολλοί νέοι ηλικίας 17-25 ετών, καθώς η περιοχή πόλο 
έλξης για την νεολαία κατά τις βραδινές ώρες που ως γνωστό είναι και οι 
τακτικότεροι πελάτες καταστημάτων γρήγορης εστίασης.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ FRANCHISING
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Μ 30/01

5



Η τοποθεσία είναι όπως έχουμε πει ο σημαντικότερος παράγοντας 
επιτυχίας για μια λιανεμπορική επιχείρηση. Στην περίπτωση μας θα 
επιλέξουμε την περιοχή των Λαδάδικων καθώς συγκεντρώνει όλες τις 
προϋποθέσεις που θέτει ο όμιλος αλλά και άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά 
που μπορούν να κάνουν την επένδυση επιτυχημένη. Η τιμολόγηση των 
προϊόντων γίνεται κατά κύριο λόγο από την εταιρεία για να υπάρχει η 
αναγκαία ομοιομορφία ανάμεσα στα διάφορα καταστήματα εκτός αν θέλουμε 
να κάνουμε κάποιες προσφορές για προωθητικούς λόγους. Άλλο ένα 
σημαντικό στοιχείο είναι η προβολή του καταστήματος. Το όνομα της 
επιχείρησης έχει υψηλή αναγνωρισιμότητα και σε αυτό συμβάλει η πανελλήνια 
διαφημιστική εκστρατεία που λαμβάνει χώρα κάτω από την ευθύνη του 
ομίλου. Για αυτό το λόγο άλλωστε το κάθε κατάστημα υποχρεούται στην 
καταβολή 2% του μηνιαίου τζίρου στην εταιρεία για διαφημιστικά έξοδα. Τον 
εξοπλισμό του καταστήματος αναλαμβάνει ο όμιλος ενώ και η διαμόρφωση 
των καταστημάτων θα πρέπει να διακρίνεται από την απαραίτητη ομοιογένεια. 
Τα καταστήματα του ομίλου διακρίνονται για την ποικιλία και την ποιότητα των 
προϊόντων τους στην κατηγορία σνακ - τυρόπιτα με πολλές επιλογές από 
ζεστά και κρύα σνακ για τους πελάτες τους. Το προσωπικό που θα 
επανδρώσει ένα τέτοιο κατάστημα που θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση φτάνει 
τα 18 άτομα περίπου, ανάμεσα σε αυτούς βέβαια και οι προϊστάμενοι και οι 
διευθυντές, οι οποίοι εκπαιδεύονται με έξοδα και ευθύνη του ομίλου σε δικές 
τους εγκαταστάσεις. Τέλος αναφέρονται γενικά οικονομικά στοιχεία της 
επιχείρησης όπως πωλήσεις, κερδοφορία αλλά και σύγκριση σημαντικών 
χρηματοοικονομικών δεικτών με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι λόγω έλλειψης στοιχείων δεν κατέστη δυνατόν να γίνει 
χρηματοοικονομική ανάλυση για ένα μεμονωμένο κατάστημα όπως θα ήταν 
και το πιο σωστό.
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3. ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗ

3.1 Γ ιατί franchising

Η μέθοδος του franchising εμφανίστηκε στην Ελλάδα την τελευταία 15ετία 
με πρωτοπόρο την αλυσίδα γρήγορης εστίασης Goody’s. Γρήγορα η μέθοδος 
αυτή εξαπλώθηκε και γνώρισε μεγάλη άνθιση κυρίως στα μέσα της δεκαετίας 
του 90’ με αποτέλεσμα να υπάρχουν σήμερα πάνω από 500 δίκτυα στην 
Ελλάδα με δραστηριότητες που περιλαμβάνουν από web development μέχρι 
pet shops και από εμπορία επώνυμων ενδυμάτων μέχρι εστιατόρια.

Οι κλάδοι που αναπτύσσονται μέσω δικαιόχρησης είναι σε γενικές 
γραμμές:

> Εκπαίδευση
> Ένδυση - Υπόδηση
> Εστίαση
> Λιανική
> Οικιακός εξοπλισμός
> Προσωπική φροντίδα και αναψυχή
> Τρόφιμα-ποτά
> Υπηρεσίες

Κατά μέσο όρο μία επένδυση σε μία από αυτές τις αλυσίδες αποφέρει 
κέρδη της τάξεως του 30% επί του κεφαλαίου, που σε συνδυασμό με τα 
μακρόχρονα συμβόλαια αποτελούν μια πολλή αξιόπιστη επένδυση.

Βέβαια δεν μπορούν όλα τα καταστήματα να είναι προσοδοφόρα και όλες 
οι αλυσίδες επικερδής. Χρειάζεται μελέτη τόσο από τον δικαιοπάροχο όσο και 
από τον υποψήφιο επενδυτή για την ελκυστικότητα της αγοράς, τους όρους 
συνεργασίας κ.α.

Πιο συγκεκριμένα τα πλεονεκτήματα του franchising συνοψίζονται στα

εξής:
Η εμπειρία του franchisor.

Με την μέθοδο του franchising συνδυάζεται η επιχειρηματικότητα και η 
πρωτοβουλία ενός ανεξάρτητου επενδυτή-συνεργάτη, με την εμπειρία και την 

ασφάλεια που παρέχει ένα οργανωμένο δίκτυο. Αποφεύγονται λοιπόν
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προβλήματα που παρουσιάζονται στην έναρξη λειτουργίας ενός 
καταστήματος λόγω έλλειψης εμπειρίας από τον επιχειρηματία. Ο 
δικαιοπάροχος, που όπως λέει και η λέξη παρέχει το δικαίωμα χρήσης του 
ονόματος, παρέχει συνεχή βοήθεια κατά το στήσιμο της επιχείρησης με 
αποτέλεσμα να εξοικονομείται σημαντικός χρόνος και χρήμα κατά την 
σημαντική αυτή διαδικασία.

Εκπαίδευση
Ακόμα ένα βασικό πλεονέκτημα για τον επιχειρηματία είναι η εκπαίδευση 

που παρέχει η αλυσίδα τόσο σε αυτόν, όσο και στο διοικητικό και λοιπό 
προσωπικό. Επίσης η λειτουργία της επιχείρησης υποστηρίζεται από τα 
εγχειρίδια λειτουργίας που παρέχονται. Ακόμα η εκπαίδευση είναι συνεχής 
ώστε να μπορούν να προληφθούν τα όποια προβλήματα πριν εμφανιστούν 
και ωφελείται έτσι ο επιχειρηματίας, αλλά και η αλυσίδα από την ομοιομορφία 
διαδικασιών και προϊόντων σε όλα τα καταστήματα.

Διαφήμιση
Ο επιχειρηματίας συμμετέχει στην διαφημιστική εκστρατεία της εταιρείας 

τόσο σε τοπικό, όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο. Δημιουργείται λοιπόν ένα 
κοινό ταμείο μάρκετινγκ με τις εισφορές όλων, και χρησιμοποιείται για την 
υλοποίηση των σχεδίων μάρκετινγκ και διαφήμισης της εταιρείας προς όφελος 
όλων. Έτσι το κάθε κατάστημα έχει μεγαλύτερη απόδοση πράγμα πολύ 
δύσκολο ως ανέφικτο για ανεξάρτητες επιχειρήσεις.

Συνεχής υποστήριξη
Όπως συμβαίνει σε όλες τις επιχειρήσεις έτσι και εδώ εμφανίζονται 

προβλήματα κατά την λειτουργία τους. Αν το θέμα δεν μπορεί να επιλυθεί 
ενδοεπιχειρησιακά τότε μπορεί ο επιχειρηματίας να αποταθεί στα κεντρικά 
που συνεργάζονται με εξειδικευμένους συμβούλους επιχειρήσεων και 
νομικούς για την επίλυση του οποιουδήποτε προβλήματος.

Συνεργίες
Όπως είναι γνωστό όσο μεγαλώνει και αναπτύσσεται μια επιχείρηση 

εμφανίζονται οικονομίες κλίμακας και συνεργίες που βοηθούν και 
υποστηρίζουν τις λειτουργίες της. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε την 
συγκέντρωση γνώσεων και εμπειριών πολλών επιχειρηματιών οι οποίοι 
ουσιαστικά έχουνε κοινά συμφέροντα. Έτσι υπάρχει συνεχής βελτίωση
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προϊόντων, υπηρεσιών, και λειτουργιών μέσα στην αλυσίδα και κατά συνέπεια 
και στην επιχείρηση.
Αγορές

Οι προμήθειες και οι αγορές πρώτων υλών και προϊόντων, αλλά σε 
ορισμένες περιπτώσεις και η παρασκευή τους, γίνεται σε μεγάλες ποσότητες 
ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες ολόκληρης της αλυσίδας. Αυτό όπως είναι 
φυσικό γιατί μπορεί η αλυσίδα λόγω μεγέθους παραγγελίας να επιτύχει 
χαμηλότερες τιμές, καλύτερη ποιότητα, αλλά και ευνοϊκότερους όρους 
πίστωσης πράγμα αδύνατο για μια μεμονωμένη μικρομεσαία επιχείρηση. 
Αυτομάτως λοιπόν εμφανίζεται ένα πολύ σημαντικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα απέναντι σε πολλούς ανεξάρτητους ανταγωνιστές.
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3.2 To franchising ως μέσο επέκτασης των επιχειρήσεων.
Η διεθνής εμπειρία.

Η μέθοδος της δικαιόχρησης εμφανίστηκε και γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη 
στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία. Δεν ισχύει το ίδιο όμως και γα τις 
πιο ανεπτυγμένες οικονομίες όπου η δικαιόχρηση αποτελεί συνηθισμένη 
τακτική από το 1970 και μετά. Οι πρώτες επιχειρήσεις διεθνώς που 
εφάρμοσαν την δικαιόχρηση ήταν κυρίως αλυσίδες γρήγορης εστίασης και 
γενικά εστιατορίων. Έτσι οι περισσότερες μελέτες που έχουν γίνει για την 
δικαιόχρηση στηρίζονται σε παραδείγματα και εμπειρίες τέτοιων 
επιχειρήσεων. Στην ενότητα αυτή λοιπόν θα δούμε εν συντομία τι αναφέρει η 
διεθνής αρθρογραφία για την ανάπτυξη αλυσίδων γρήγορης εστίασης με την 
μέθοδο αυτή, τα οφέλη που προέκυψαν, αλλά και πιθανά προβλήματα που 
εμφανίστηκαν στην πορεία, και τα οποία μπορεί να είναι χρήσιμα για μια 
οικονομία σαν την δίκιά μας που τώρα εφαρμόζει τέτοιες μεθόδους.

Διεθνώς οι αλυσίδες εστιατορίων επιλέγουν μια μίξη από ιδιόκτητα 
καταστήματα και από καταστήματα franchising. Η τεχνική αυτή, ιδιαίτερα 
δημοφιλής στις αλυσίδες αυτές, επιτρέπει την γρήγορη ανάπτυξη, τον έλεγχο 
μιας ταχέως αναπτυσσόμενης επιχείρησης χωρίς προβλήματα, αλλά και την 
σημαντικότατη μείωση του ρίσκου των νέων επενδύσεων. Η τεχνογνωσία 
λοιπόν, η μεταβίβαση γνώσεων και εμπειριών από τον δικαιοπάροχο στον 
δικαιούχο, κυρίως σε θέματα κόστους, καθώς και το μικρότερο ρίσκο της 
επένδυσης είναι παράγοντες που οδηγούν προς την δικαιόχρηση. 
Παραδόξως θα λέγαμε, όλα τα παραπάνω απασχολούν περισσότερο τους 
υποψήφιους επενδυτές, παρά το ισχυρό όνομα που θα αποκτήσει η 
επιχείρηση τους. Ο μερισμός του κινδύνου ενδιαφέρει όπως είναι φυσικό και 
τον ίδιο τον δικαιοπάροχο καθώς επεκτείνει τις δραστηριότητες του έτσι χωρίς 
ουσιαστικά να προχωρά σε νέες επενδύσεις, εισέρχεται σε νέες αγορές, και 
εμφανίζεται σε σημεία που πολύ πιθανόν η επιχείρηση να μην ήθελε να 
επενδύσει. Ακόμα μπορεί έτσι να έχει έναν μάνατζερ σε κάθε κατάστημα ο 
οποίος δεν θα αφήσει ποτέ την θέση του και θα ενδιαφέρεται για το 
κατάστημα περισσότερο από τον καθένα. Αυτός ο μάνατζερ βέβαια είναι ο 
ιδιοκτήτης και επενδυτής του καταστήματος.
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Μια ακόμα άποψη για την δικαιόχρηση υποστηρίζει ότι είναι μια τεχνική 
που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις, κυρίως παροχής υπηρεσιών, όπως 
άλλωστε είναι και οι αλυσίδες εστιατορίων, με στόχο την εύκολη ανεύρεση και 
«συναρμολόγηση» πηγών ώστε να μπορέσει η επιχείρηση να αναπτυχθεί 
ταχύτατα και να αποκτήσει τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνει αυτός που θα 
κινηθεί πρώτος σε μια αγορά. Το τελικό αποτέλεσμα των μελετών δείχνει ότι 
το πλεονέκτημα του πρώτου στην αγορά, ή του πρώτου δικαιούχου της 
αλυσίδας σε μια γεωγραφική περιοχή, παίρνει την μορφή της ηγεσίας στον 
αριθμό καταστημάτων που μπορεί να αναπτύξει, οπότε κατά συνέπεια 
απολαμβάνει και τα μεγαλύτερα μερίδια αγορά αλλά και κερδοφορίας. Έτσι η 
μέθοδος της δικαιόχρησης, της υβριδικής αυτής οργανωσιακής μορφής, 
γνωρίζει μεγάλη διάδοση και ανάπτυξη σε όλες τις ανεπτυγμένες οικονομίες 
του κόσμου.

Ως αυτό το σημείο αναλύθηκαν πολλές πτυχές της δικαιόχρησης και τα 
οφέλη που δημιουργούνται τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους 
καταναλωτές. Η μέθοδος αυτή όμως δεν πρέπει να θεωρηθεί πανάκεια και 
σαν ο σίγουρος και εύκολος δρόμος που μπορούν να ακολουθήσουν όλες οι 
επιχειρήσεις για την γρήγορη ανάπτυξη τους. Η τεχνική αυτή δεν στερείται 
προβλημάτων και πολλές μελέτες έχουν γίνει στο εξωτερικό όπου 
εντοπίζονται αυτά τα προβλήματα ή προβλέπονται μελλοντικές καταστάσεις.

Η δικαιόχρηση όπως έχουμε πει οδηγεί σε μεγαλύτερες πωλήσεις, 
ταχύτερη ανάπτυξη και υψηλότερα κέρδη, από την ανάπτυξη μέσω ιδιόκτητων 
καταστημάτων. Γιατί λοιπόν δεν χρησιμοποιούν όλες οι επιχειρήσεις αυτήν 
την τεχνική; Έρευνα του πανεπιστημίου του Ιλλινόις λοιπόν που αφορά 
αλυσίδες εστιατορίων αλλά και ξενοδοχείων, αποδεικνύει ότι η ποιότητα και η 
ανάπτυξη νέων καταστημάτων με δικαιόχρηση έχουν αρνητική σχέση. Η λέξη 
ποιότητα δεν αφορά μόνο την ποιότητα των προσφερομένων αγαθών και 
υπηρεσιών, αλλά και την συνολική ποιότητα του οργανωσιακού συστήματος. 
Οι δικαιούχοι έχουν να αντιμετωπίσουν ένα σταθερό κόστος σχετικά υψηλό 
που είναι η αμοιβή του δικαιοπάροχου, και που πολλές φορές τους οδηγεί σε 
ενέργειες μείωσης του κόστους παραγωγής σε βάρος τις περισσότερες φορές 

της παρεχόμενης ποιότητας. Ακόμα η επιχείρηση μπορεί να χωλαίνει σε
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διοικητικά θέματα λόγω ανικανότητας ίσως του δικαιούχου να την διοικήσει ή 
να εττιλέξει τα κατάλληλα στελέχη για τις διοικητικές θέσεις. Σε γενικές 
γραμμές μπορούμε να πούμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις η ποιότητα στην 
επιχείρηση είναι αντιστρόφως ανάλογη προς το ποσοστό καταστημάτων που 
αναπτύχθηκαν με την τεχνική της δικαιόχρησης.

Αναφέραμε παραπάνω ένα σημαντικό κόστος που αντιμετωπίζουν τα 
καταστήματα και που είναι η αμοιβή του δικαιοπάροχου. Όπως είναι φυσικό 
δεν γίνεται όλα τα καταστήματα μιας αλυσίδας να έχουν τις ίδιες πωλήσεις, τα 
ίδια κόστη και τα ίδια κέρδη. Μπορεί πολύ εύκολα ένα κατάστημα να έχει σαν 
παράδειγμα διπλάσιο ενοίκιο, πράγμα το οποίο σημαίνει αυτόματα 
συρρίκνωση του περιθωρίου κέρδους. Μπορεί ακόμα ένα άλλο κατάστημα να 
έχει μικρότερες πωλήσεις και η αμοιβή του δικαιοπάροχου να είναι ένα 
δυσβάσταχτο κόστος. Όλες αυτές οι περιπτώσεις οδηγούν στην υιοθέτηση 
διαφορετικών τιμολογιακών πολιτικών από την πλευρά των καταστημάτων, 
είτε με την αύξηση των τιμών, είτε με την προώθηση προσφορών με στόχο 
την τόνωση της ζήτησης. Έτσι όμως εμφανίζεται το φαινόμενο πολλές φορές 
του κανιβαλισμού ανάμεσα στα καταστήματα της ίδιας αλυσίδας, όπου 
ανταγωνίζονται πλέον μεταξύ τους εντονότερα και αμεσότερα. Ακόμα 
διαλύεται στα μάτια και στην αντίληψη του καταναλωτή η εικόνα της 
ομοιομορφίας και της συνέπειας από την πλευρά της επιχείρησης, γεγονός 
που μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα και συνέπειες στο μέλλον.

Η τεχνική της δικαιόχρησης ξεκίνησε σαν μια μέθοδος χρηματοδότησης 
επιχειρήσεων που ήθελαν και είχαν τις προοπτικές να αναπτυχθούν αλλά δεν 
διέθεταν τους απαραίτητους πόρους. Με την εξάπλωση του φαινομένου και με 
την ευρεία χρήση της τεχνικής αυτής, έφτασε στο σημείο να καλύπτει και άλλα 
θέματα όπως νομικά, μάρκετινγκ, οικονομικά επιχειρησιακά, θέματα 
ανθρωπίνων πόρων ψυχολογίας και κοινωνιολογίας. Μια τέτοια έρευνα 
προσπάθησε να προσεγγίσει τους λόγους που οδηγούν τους επιχειρηματίες 
στην υιοθέτηση ενός συστήματος δικαιόχρησης, αλλά και τις πιθανές 
μακροπρόθεσμες συνέπειες του στην οικονομία και την κοινωνία. Σε γενικές 
γραμμές οι λόγοι που οδηγούν έναν επενδυτή στην συνεργασία με μια 
αλυσίδα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι οι 
κοινωνιολογικοί λόγοι με κυριότερους από αυτούς τους πολιτισμικούς,
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οικονομικούς και πολιτικούς. Άλλη κατηγορία είναι οι επιχειρησιακοί λόγοι ή 
αλλιώς το επιχειρησιακό επίπεδο. Στο επίπεδο αυτό ανήκουν η γρήγορη 
διείσδυση στην αγορά, οι οικονομίες κλίμακας, και τα μικρά ποσοστά 
αποτυχίας τέτοιων επιχειρήσεων, δηλαδή το μειωμένο ρίσκο της επένδυσης. 
Τέλος σε προσωπικό επίπεδο πολλοί από τους επιχειρηματίες είχαν 
παρελθόν σε ελεύθερο επάγγελμα, ή αντιμετώπιζαν το φάσμα της ανεργίας. 
Ακόμα υπάρχουν οι προσωπικοί στόχοι του καθενός για οικονομική ευμάρεια 
και ανεξαρτησία καθώς και πολλοί άλλοι λόγοι διαφορετικοί για τον καθένα. Η 
αλήθεια είναι ότι σε ένα τέτοιο θέμα που έχει τόσο άμεση σχέση η 
προσωπικές αρχές και αντιλήψεις του κάθε ατόμου, είναι σχεδόν αδύνατον να 
ομαδοποιηθούν και να κατηγοριοποιηθούν στάσεις και συμπεριφορές.

Η ίδια έρευνα προβλέπει ότι είναι πιθανόν η έξαρση αυτή της δικαιόχρησης 
μπορεί μακροπρόθεσμα να επαναφέρει πολλά από τα προβλήματα που 
διατείνεται ότι επιλύει. Συγκεκριμένα η ομοιομορφία που χαρακτηρίζει τα 
καταστήματα μιας αλυσίδας, και η αδυναμία πολλές φορές προσαρμογής στις 
απαιτήσεις μιας τοπικής αγοράς, μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική για τις 
μικρές τοπικές επιχειρήσεις, οπότε και η ομοιομορφία αυτή να μετατραπεί σε 
μονοτονία. Ακόμα και ενώ δημιουργούνται θέσεις εργασίας από τις 
επιχειρήσεις, μπορεί να βλαφτούν ανεπανόρθωτα μικρές επιχειρήσεις και να 
οδηγηθούν στην χρεοκοπία, οπότε και να χάσουν τις δουλειές τους ένας 
σημαντικός αριθμός εργαζομένων.

Θα κλείσουμε την ενότητα αυτή με τα αποτελέσματα μιας άλλης έρευνας, 
που έγινε ανάμεσα σε ιδιοκτήτες καταστημάτων - μελών αλυσίδων γρήγορης 
εστίασης, και που αφορά τα οφέλη και τα προβλήματα της συνεργασίας τους 
με έναν μεγάλο όμιλο. Τα ευρήματα ήταν ότι όλοι σχεδόν οι δικαιούχοι 
απολάμβαναν των ευεργετημάτων της δικαιόχρησης όπως η χρήση ενός 
δυνατού εταιρικού ονόματος, η μετάδοση τεχνογνωσίας, οι οικονομίες 
κλίμακας κ.α. παρόλα αυτά είχαν και τις διαφωνίες τους. Η δυσαρέσκεια αυτή 
αφορά συνήθως την υψηλή αμοιβή του δικαιοπάροχου, αλλά και τον έντονο 
έλεγχο που ασκείται από τα κεντρικά στα καταστήματα της αλυσίδας. Οι 
ιδιοκτήτες δηλαδή δεν ένιωθαν πάντα την επιχείρηση δίκιά τους. Ενώ όμως 
δηλώνουν την δυσαρέσκεια τους, συνεχίζουν την συνεργασία με την αλυσίδα
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αναλογιζόμενοι τα αντισταθμιστικά οφέλη που δύσκολα θα είχαν σε μια 
προσωπική καθαρά επιχείρηση.
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4. ΓΙΑΤΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΣΤΙΑΣΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Έχουμε ήδη αναφέρει ότι οι εταιρείες που αναπτύσσονται με την μέθοδο 
της δικαιόχρησης αποφέρουν απόδοση της τάξης του 30% κατά μέσο όρο. 
Αυτό βέβαια δεν πρέπει να θεωρηθεί πανάκεια καθώς πολλές από τις 
επιχειρήσεις αυτές επηρεασμένες από την ύφεση που χαρακτηρίζει την 
ελληνική οικονομία ή από τον κορεσμό στην αγορά στην οποία 
δραστηριοποιούνταν αναγκάστηκαν να αναστείλουν τις δραστηριότητες τους 
και να κλείσουν τα καταστήματα τους.

Ο κλάδος της γρήγορης εστίασης έμεινε θα λέγαμε ανεπηρέαστος από τις 
συνθήκες αυτές, και επιχειρήσεις του κλάδου σημειώνουν αξιολογότατα 
μεγέθη πωλήσεων, κερδών και ανάπτυξης. Μπορούμε να αναφέρουμε σαν 
παραδείγματα την αλυσίδα «Γρηγόρης μικρογέυματα» που εμφανίζει 
αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων πάνω από 40% και την αλυσίδα Everest που 
αποδίδει πάνω από 50% επί των ιδίων κεφαλαίων.

Όπως θα δούμε και από την ανάλυση που ακολουθεί η αγορά της 
γρήγορης εστίασης είναι μεγάλη, σταθερή και κυρίως στα μεγάλα αστικά 
κέντρα όπως η Θεσσαλονίκη οι επώνυμες αλυσίδες αποδίδουν πάρα πολύ 
καλά.

Σαν μια πρώτη εντύπωση λοιπόν η επένδυση φαίνεται ελκυστική για αυτό 
ακολουθεί παρακάτω μια πρώτη περιγραφή της αγοράς.
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5. Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

5.1 Ο κλάδος - ιστορικά στοιχεία.

Ο κλάδος των εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης εμφανίστηκε στον 
ελληνικό χώρο με την μορφή των οργανωμένων αλυσίδων πριν από 27 
χρόνια με πρωτοπόρα εταιρεία την Goody’s. Ως τότε η έννοια του γρήγορου 
φαγητού ήταν συνδεδεμένη με το σουβλάκι και μικρά συνοικιακά 
καταστήματα, που λειτουργούσαν ως επί των πλείστων σαν οικογενειακές 
επιχειρήσεις.

Ο κλάδος των burger περιλάμβανε μικρές επίσης επιχειρήσεις σε 
συνοικιακό επίπεδο πάλι τα οποία σαν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είχαν την 
τοποθεσία του καταστήματος, παρά την ποιότητα και το επίπεδο 
εξυπηρέτησης. Κύριο κοινό των επιχειρήσεων αυτών ήταν όπως είναι φυσικό 
οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν συγκεκριμένα στέκια αλλά και καταναλωτικά 
πρότυπα επηρεασμένα από τον δυτικό τρόπο ζωής. Έτσι καταστήματα που 
συγκέντρωναν αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν τα πιο πετυχημένα. Πιο 
συγκεκριμένα περιοχές όπως η Γλυφάδα και η Κηφισιά στην Αθήνα, αλλά και 
η Προξένου Κορόμηλά στην Θεσσαλονίκη συγκέντρωναν μεγάλο αριθμό νέων 
και πιθανών πελατών δημιουργώντας έτσι ένα είδος πιάτσας. Βλέπουμε 
δηλαδή ακόμα και εδώ την τεράστια σημασία του location και σε αυτήν την 
αγορά.

Μετά την ίδρυση των Goody’s ξεκινά ουσιαστικά η εποχή των αλυσίδων 
γρήγορης εστίασης στην Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις αυτές μπόρεσαν σχετικά 
εύκολα και σύντομα να δημιουργήσουν μια πλήρη γκάμα προϊόντων 
συνδυασμένα μάλιστα και με πολύ προσεγμένο περιβάλλον. Ας μην ξεχνάμε 
ότι οι οικονομίες κλίμακας που εμφανίζονται σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις 
επιτρέπουν και μεγαλύτερο ύψος επένδυσης αλλά και την απαραίτητη 
τεχνογνωσία ώστε όλες οι λειτουργίες να εφαρμόζονται με το μικρότερο 
δυνατό κόστος.

Επόμενο βήμα όπως θα περίμενε κανείς ήταν η είσοδος αλλοδαπών 
επιχειρήσεων του χώρου στην ελληνική αγορά, την εποχή μάλιστα που ο 
κλάδος γνώριζε την μεγαλύτερη άνθιση του. Το γεγονός αυτό δεν επηρέασε
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αρνητικά τις επιχειρήσεις της ημεδαπής καθώς ο ανταγωνισμός που 
αναπτύχθηκε ωφέλησε και τις επιχειρήσεις αλλά και τους καταναλωτές.

Πρέπει ακόμα να σημειώσουμε ότι οι αλυσίδες με προϊόντα τύπου burger 
δεν είναι οι μόνες στην αγορά. Μπορεί να ήταν οι πρωτοπόρες, αλλά μετά 
από λίγο εμφανίστηκαν και άλλες επιχειρήσεις με προϊόντα πίτσας, αλλά και 
τα παραδοσιακά ψητοπωλεία άρχισαν να αναπτύσσονται με αυτόν τον τρόπο. 
Ακόμα τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται αλυσίδες ethnic κουζίνας όπως 
κινέζικη, μεξικάνικη κ.α.

Πρέπει τέλος να σημειώσουμε ότι οι επιχειρήσεις που γνωρίζουν την 
μεγαλύτερη άνθιση τα τελευταία χρόνια είναι οι αλυσίδες που προσφέρουν 
προϊόντα τύπου σνακ ή τυρόπιτας με κύριους εκπροσώπους τις εταιρείες 
Everest, Γρηγόρης μικρογεύματα και Θειος Βάνιας.
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5.2 Ο κλάδος σήμερα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.ΣΎ.Ε. στον κλάδο περιλαμβάνονται 
επιχειρήσεις με δραστηριότητες όπως:

ο Πώληση γευμάτων και ποτών για επιτόπια συνήθως κατανάλωση 
ο Καταστήματα ταχείας εξυπηρέτησης 
ο Εστιατόρια αυτοεξυπηρέτησης 
ο Ψητοπωλεία

Συγκεντρωτικά στοιχεία των παραπάνω επιχειρήσεων εμφανίζονται στον 
παρακάτω πίνακα:

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ

Αριθμός επιχειρήσεων 26000

Μέση ετήσια απασχόληση 31000

Κύκλος εργασιών 410,000,000,000 δρχ. ( 1206000000)

Πηγή : ICAP
Παρακάτω ακολουθεί πίνακας στον οποίο παρουσιάζονται οι επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των εστιατορίων γρήγορης 
εξυπηρέτησης. Τα στοιχεία είναι από τα αντίστοιχα επαγγελματικά 
επιμελητήρια και αφορούν τις πόλεις της Αθήνας, του Πειραιά και βέβαια της 
Θεσσαλονίκης.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Επιχειρήσεις Αθήνα Πειραιάς Θεσσαλονίκη
Οβελιστήρια 580 100 260

Πιτσαρίες 1600 190 280
Τοστ - τυρόπιτες 540 140 1000
Ψητοπωλεία 4600 1220 -

ΣΥΝΟΛΟ 7320 1650 1540

Πηγή: ICAP
Για την Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουν στοιχεία για τα ψητοπωλεία αλλά δεν

επηρεάζει την έρευνα μας το γεγονός αυτό. Πρέπει ακόμα να σημειώσουμε ότι
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στην Θεσσαλονίκη δραστηριοποιούνται διπλάσιες επιχειρήσεις τοστ - 
τυρόπιτας από ότι στην Αθήνα. Αυτό από την μια μεριά σημαίνει βέβαια 
εντονότερο ανταγωνισμό, αλλά από την άλλη σημαίνει ότι αυτή η αγορά είναι 
μεγαλύτερη στην Θεσσαλονίκη, πιο σταθερή και εδραιωμένη. Στο παράρτημα 
που βρίσκεται στο τέλος της μελέτης ο πίνακας 1 αφορά τον αριθμό 
καταστημάτων των κυριότερων αλυσίδων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.
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5.3 Γενικά χαρακτηριστικά και επιχειρήσεις του κλάδου.

Ο κλάδος του γρήγορου φαγητού απασχολούσε από παλιά στην Ελλάδα 
ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και αντίστοιχα μεγάλο μέρος εργατικού 
δυναμικού. Η πλειονότητα αυτών βέβαια είναι μικρές οικογενειακές 
επιχειρήσεις που λειτουργούν σε επίπεδο συνοικίας.

Η ανάπτυξη του κλάδου και η μεγάλη αγορά ουσιαστικά επέβαλε την 
είσοδο σε αυτήν σημαντικών αλυσίδων που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα, 
και με διάφορα είδη προϊόντων όπως burger πίτσα, κοτόπουλο, σνακ, τοστ, 
αλλά και προϊόντα που παραπάνω ορίσαμε ως ethnic (πιν. 6 ).

Στο προϊόν burger κύριος εκπρόσωπος και πρωτοπόρος του κλάδου είναι 
όπως είπαμε τα Goody’s ενώ ακολουθούν τα Hambo όσον αφορά τις 
ελληνικές αλυσίδες. Ακόμα δυνατοί παίκτες στην αγορά αυτή είναι και οι 
αλλοδαπές επιχειρήσεις McDonald’s και Wendy’s. Πρέπει εδώ να αναφέρουμε 
ότι ο όμιλος Goody’s ελέγχει και τις αλυσίδες καταστημάτων Flocafe και 
Φλόκα με διαφορετικό αντικείμενο, ενώ παρέχει και υπηρεσίες catering.

Ακολουθεί ο κλάδος τις πίτσας με κύριο εκπρόσωπο την Roma Pizza με 
75 καταστήματα σε όλες τις περιοχές της χώρας. Παράλληλα λειτουργούν και 
μικρότερες αλυσίδες όπως η Hello Pizza και η Pizza Fun στην Αθήνα, και η 
Pizza Romea στην Θεσσαλονίκη. Δεν πρέπει να παραλείψουμε τις ξένες 
αλυσίδες με σημαντική παρουσία στην ελληνική αγορά όπως η Pizza Hut και 
η Domino’s Pizza των οποίων τα δικαιώματα εκμετάλλευσης έχουν μεγάλες 
ελληνικές εταιρείες.

Επόμενος υποκλάδος είναι οι αλυσίδες ψητοπωλείων που επίσης 
κατέχουν σημαντικό μερίδιο της αγοράς. Τα ψητοπωλεία υπήρχαν από πολύ 
παλιά στην Ελλάδα οπότε ήταν φυσικό να δημιουργηθούν και οι ανάλογες 
αλυσίδες. Την πρωτιά σε αυτές τις αλυσίδες είχε η εταιρεία Πίττα Παν με 
προϊόντα όπως παραδοσιακό σουβλάκι, ενώ ακολούθησαν και άλλες 
επιχειρήσεις όπως Το Σουβλάκι της Λωξάντρας, Ο Γύρος του Κόσμου κ.α. 
Πρέπει να αναφέρουμε ότι όλες αυτές οι επιχειρήσεις λειτουργούν με όλους 
τους κανόνες του σύγχρονου managment κάνοντας χορηγίες, δημόσιες 
σχέσεις, ενώ παρέχουν και υπηρεσίες catering.
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Εκτός από τους παραπάνω κλάδους γρήγορου φαγητού, τα τελευταία 
χρόνια εμφανίζεται δυναμικά και ο κλάδος που αφορά την κατηγορία τοστ- 
τυρόπιτα- σνακ. Από τις πρωτοπόρες εταιρείες σε αυτόν τον κλάδο είναι ο 
θείος Βάνιας, ενώ ακολούθησαν με μεγάλη επιτυχία τα εμπορικά σήματα των 
Everest, Sandwitchland, και Γρηγόρης μικρογεύματα.

Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος κλάδος είναι από τους 
πλέον γοργά αναπτυσσόμενους ενώ τα κέρδη που παρουσιάζουν οι εταιρείες 
είναι από τα μεγαλύτερα. Όπως θα δούμε και παρακάτω στην ανάλυση των 
οικονομικών στοιχείων, η επένδυση σε ένα τέτοιο κατάστημα και η 
συνεργασία με μια από τις προαναφερθείσες αλυσίδες είναι πραγματικά 

σίγουρη και προσοδοφόρα.
Η επόμενη ενότητα της μελέτης αυτής είναι αφιερωμένη στην εταιρεία 

Everest και περιλαμβάνει την ιστορία της επιχείρησης, τις τωρινές της 
δραστηριότητες, αλλά και τις προϋποθέσεις για τους υποψήφιους franchisees. 
Οι πίνακες 2, 3 και 4 περιλαμβάνουν γενικά στοιχεία για τις κυριότερες 
επιχειρήσεις του κλάδου. Ο πίνακας 5 αναφέρεται στις πωλήσεις των 
κυριοτέρων αλυσίδων.
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6. EVEREST

6.1 Ιστορικά στοιχεία.

Η ιστορία της εταιρείας ξεκινά από το 1965. Την χρονιά εκείνη ιδρύθηκε το 
πρώτο κατάστημα της εταιρείας στο Κολωνάκι.

Η εταιρεία όπως την γνωρίζουμε σήμερα διαμορφώθηκε κατά την δεκαετία 
του 1990 όπου και άρχισε να αναπτύσσεται η αλυσίδα μέσω ιδιόκτητων 
καταστημάτων, αλλά και μέσω δικαιόχρησης. Ο όμιλος στην συνέχεια 
επεκτάθηκε και σε άλλες παρεμφερείς δραστηριότητες όπως τροφοδοτική 
εταιρεία και άλλες αλυσίδες εστιατορίων. Μια εύλογη απορία που 
δημιουργείται είναι γιατί παρουσιάζεται τέτοιο κενό ανάμεσα στην ίδρυση του 
πρώτου καταστήματος, και στην απότομη ανάπτυξη της δεκαετίας του ’90. Η 
απάντηση είναι απλή. Κατ’ αρχήν ως το 1990 δεν είχαν δημιουργηθεί οι 
κατάλληλες συνθήκες στην αγορά για την οποιαδήποτε προσπάθεια 
επέκτασης και κάθε τέτοια ενέργεια χαρακτηριζόταν από πολύ υψηλό ρίσκο. 
Ακόμα πρέπει να τονιστεί ότι η εταιρεία ξεκίνησε να κάνει άλματα από την 
στιγμή που ανέλαβε το νέο μάνατζμεντ και είχε και τις γνώσεις και τα εφόδια, 
αλλά και το κατάλληλο έδαφος για να εφαρμόσει μια τέτοια επιθετική 
στρατηγική επέκτασης.

Η αλυσίδα θα έχει μέχρι το τέλος του 2002 εκατό καταστήματα σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις και θα απασχολεί περίπου 2000 άτομα 
προσωπικό.

Τα καταστήματα της εταιρείας χαρακτηρίζονται περισσότερο σαν 
καταστήματα τύπου σνακ ( τοστ - τυρόπιτες ) παρά σαν τύπου γρήγορου 
φαγητού. Έτσι έχουν την δυνατότητα να λειτουργούν σε 24ωρη βάση και να 
εξυπηρετούν ένα πολύ ευρύ κοινό ανεξαρτήτου ηλικίας, εισοδήματος ή άλλων 
δημογραφικών και ψυχογραφικών χαρακτηριστικών. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι το κατάστημα επί της οδού Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη το 
οποίο με τα ίδια προϊόντα εξυπηρετεί κατά τις πρωινές ώρες εργαζομένους 
στις γύρω επιχειρήσεις και περαστικούς από την αγορά, καθώς το σημείο 
είναι κομβικό, και το βράδυ το επισκέπτονται κυρίως νεαροί που ετοιμάζονται 
ή επιστρέφουν από την βραδινή τους έξοδο.
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Συνοπτικά για την εταιρεία μπορούμε να επισημάνουμε μερικά γεγονότα 
σταθμούς στην περαιτέρω εξέλιξη της επιχείρησης. Τα γεγονότα αυτά είναι: 

1965 : Ιδρύεται το πρώτο κατάστημα της εταιρείας στο Κολωνάκι.
1991 : Ξεκινά την λειτουργία του το δεύτερο κατάστημα της 
επιχείρησης στο Πασαλιμάνι του Πειραιά.
1993 : Ιδρύεται κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα 
στην πλατεία Ομονοίας.
1995 : Ιδρύεται η εταιρεία Everest Τροφοδοτική και κατασκευάζεται 
εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο Αττικής. Το εργοστάσιο αυτό αποτελεί 
μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα που ειδικεύεται στην παρασκευή 
και διανομή προϊόντων ζύμης. Παράγονται δηλαδή κάποια από τα 
προϊόντα που διατίθενται μέσω των καταστημάτων της αλυσίδας. 
Πρέπει ακόμα να σημειώσουμε ότι οι παραγωγικές δυνατότητες του 
εργοστασίου αρκούν για να ικανοποιήσουν την ζήτηση τετραπλασίου 
αριθμού καταστημάτων από αυτά που ήδη υπάρχουν και λειτουργούν.
1996 : Ιδρύονται τα καταστήματα στις περιοχές της Γλυφάδας και της 
Κηφισιάς στην Αθήνα.
1997 : Η εταιρεία βγαίνει από τα σύνορα της Αττικής και ιδρύεται το 
πρώτο κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα 
συνεχίζεται η επέκταση στην πρωτεύουσα με την έναρξη λειτουργίας 
τεσσάρων ακόμη καταστημάτων σε διάφορες περιοχές της πόλης.
1998 : Η ανάπτυξη συνεχίζεται με γρήγορα βήματα και ιδρύεται ακόμη 
ένα κατάστημα στην Θεσσαλονίκη και έξι επιπλέον στην Αθήνα και τον 

Πειραιά.
1999 : Η Everest συμμετέχει στην εταιρεία Evercat Α.Ε. με ποσοστό 
60%. Η εταιρεία αυτή είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη της αλυσίδας 
ζαχαροπλαστείων Papagalino.
1999 : Η Everest εισάγεται με πλήρη επιτυχία στην κύρια αγορά του 
Χ.Α.Α. και τυχαίνει θερμής υποδοχής από το επενδυτικό κοινό.
2000 : Συμμετέχει με ποσοστό 45% στην εταιρεία Medicate ΑΕ η οποία 
εκμεταλλεύεται τους χώρους εστίασης του Διαβαλκανικού Ιατρικού 
Κέντρου, και των άλλων κλινικών του ομίλου.
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2000 : Συμμετοχή με 20% ποσοστό στην Νεοφούντ ΑΕΒΕ, την εταιρεία 
ανάπτυξης της αλυσίδας καταστημάτων Delikiosk .
2000 : Συμμετοχή με ποσοστό 20% στην εταιρεία ΑΝΑΤΡΟΝ η οποία 
έχει τα δικαιώματα σε Ελλάδα και Κύπρο της αλυσίδας Domino’s Pizza. 
2000 : Η εταιρεία αναλαμβάνει την δημιουργία δύο κέντρων μαζικής 
εστίασης στο σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών στον Κορινό 
Πιερίας.
2000 : Την ίδια χρονιά ξεκινούν την λειτουργία τους στην ίδια 
τοποθεσία εστιατόρια όλων των εμπορικών σημάτων που συμμετέχουν 
στον όμιλο.
2001 : Ο όμιλος εξαγοράζει το 50% της αλυσίδας εξειδικευμένων 
ιταλικών εστιατορίων με την επωνυμία La Pasteria.
2001 : Την ίδια χρονιά επιτυγχάνεται ακόμα μια στρατηγική συνεργασία 
με την Hellenic Flying Dolphins για την δημιουργία 36 σημείων 
παρουσίασης του ομίλου με σκοπό την δραστηριοποίηση όλων των 
εμπορικών σημάτων του ομίλου σε όλα τα πλοία των Μινωικών 
Γραμμών.
Βλέπουμε λοιπόν ότι πλέον η εταιρεία έχει μετεξελιχθεί σε έναν 

ισχυρότατο όμιλο με πολλές συναφείς δραστηριότητες, συμμετοχές και 
στρατηγικές συμμαχίες με πολλές επιχειρήσεις αλλά κυρίως με όραμα και 
στόχους για το μέλλον. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό οι κίνδυνοι και το 
ρίσκο που αναλαμβάνει ο υποψήφιος επιχειρηματίας - επενδυτής είναι σαφώς 
μικρότεροι από την ανεξάρτητη είσοδο του στην αγορά.
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6.2 Δραστηριότητες του ομίλου.

Κατέχοντας μια από τις κυρίαρχες θέσεις στην ελληνική αγορά εστίασης, η 
εταιρεία Everest κλείνει φέτος 37 χρόνια παρουσίας. Η Everest έχει εξελιχθεί 
σήμερα σε έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο όμιλο εταιρειών, που 
δραστηριοποιείται στο χώρο της γρήγορης εστίασης με θυγατρικές εταιρείες 
αλλά και συμμετοχές σε πολύ γνωστά εμπορικά σήματα του χώρου όπως 
Domino’s Pizza, La Pasteria, Delikiosk κ.α.

Η πολυετής αυτή παρουσία στο χώρο, η εμπειρία, το εκπαιδευμένο 
προσωπικό, οι σύγχρονες λειτουργίες αλλά και τα συνολικά 200 σημεία 
πώλησης όλων των σημάτων του ομίλου, δείχνουν σαφή υπεροχή έναντι στον 
ανταγωνισμό, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν και τα εχέγγυα για συνεχή 
ανάπτυξη και επιτυχία. Ακόμα ένα σημείο υπεροχής βέβαια και 
διαφοροποίησης από το ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι και η δυναμική 
παρουσία εταιρειών του ομίλου και σε άλλες χώρες όπως η Κύπρος αλλά και 
τα Βαλκάνια γενικότερα.

Οι βασικές δραστηριότητες του ομίλου αφορούν την συμμετοχή, 
εκμετάλλευση και ανάπτυξη των καταστημάτων της ομώνυμης αλυσίδας και η 
λειτουργία της θυγατρικής Τροφοδοτική ΑΕ, μιας απόλυτα καθετοποιημένης 
μονάδας παραγωγής που καλύπτει όλες τις ανάγκες των καταστημάτων του 
ομίλου σε προϊόντα σφολιάτας, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και 
συσκευασίας. Η θυγατρική Evercat στην οποία ο όμιλος συμμετέχει με 60% 
του μετοχικού κεφαλαίου ελέγχει την ανάπτυξη της γνωστής αλυσίδας 
ζαχαροπλαστείων Papagallino της μεγαλύτερης αλυσίδας στο είδος της στην 
Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη.

Παράλληλα με την λειτουργία των θυγατρικών της εταιρειών ο όμιλος 
εστιάζει και στην ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με συμμετοχές σε 
εταιρείες με σαφή ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Όπως έχουμε αναφέρει 
ορισμένες από τις συνεργασίες αυτές είναι για την εκμετάλλευση των χώρων 
εστίασης κλινικών του ομίλου του Διαβαλκανικού καθώς και η συνεργασία για 
την ανάπτυξη και προώθηση του εμπορικού σήματος Medicate. Έχουμε 
ακόμα την συμμετοχή για την εκμετάλλευση της Domino’s Pizza που ήδη 
δραστηριοποιείται με 19 καταστήματα στην Ελλάδα και άλλα 6 στην Κύπρο,

25

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ FRANCHISING
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Μ 30/01



καθώς και την συμμετοχή στην εταιρεία La Pasteria όπου της δόθηκε η 
δυνατότητα να εισέλθει σε έναν ακόμη κλάδο μαζικής εστίασης.

Ακόμα μια ενδιαφέρουσα επένδυση του ομίλου είναι και η συμμετοχή με 
34% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Olympus Plaza η οποία ασχολείται 
με την εκμετάλλευση των χώρων εστίασης των Σταθμών Εξυπηρέτησης 
Αυτοκινητιστών. Δημιουργούνται λοιπόν για την εταιρεία σημαντικές ευκαιρίες 
ανάπτυξης στους χώρους μαζικής εστίασης στις μεγάλες οδικές αρτηρίες. Στο 
ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η συνεργασία με την εταιρεία πετρελαιοειδών Shell 
και η υπομίσθωση χώρων εστίασης στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος όπου και 
θα δραστηριοποιηθούν όλα τα σήματα του ομίλου.

Σαν απόρροια της παραπάνω συνεργασίας ήρθε και η συμμετοχή με 51% 
στην εταιρεία Olympus Plaza Catering η οποία έχει ως αντικείμενο εργασιών 
την εκμετάλλευση κυλικείων, εστιατορίων πλοίων καθώς και προμήθεια και 
εμπορία τροφίμων των παραπάνω χώρων γενικά. Η Olympus Plaza Catering 
ανέλαβε την εκμετάλλευση 95 σημείων ( εστιατόρια, σνακ-μπαρ κ.α.) καθώς 
και την τροφοδοσία των πληρωμάτων 21 πλοίων της Hellas Flying Dolphins. 
Ο όμιλος με την λειτουργία όλων των σημάτων που εκπροσωπεί 
δραστηριοποιείται στην ευρύτερη αγορά της επώνυμης γρήγορης εστίασης. Η 
αγορά της γρήγορης εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων παρουσιάζει 
μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 23,2% κατά το διάστημα 1992 
- 2000 ενώ κατά το 2000 ο τζίρος ανήλθε στα 405 εκ. ευρώ. Η αγορά 
περιλαμβάνει όπως έχουμε ήδη αναφέρει τέσσερις υποκατηγορίες με αυτή 
του σνακ που δραστηριοποιείται και η αλυσίδα να εμφανίζει την πιο γοργή 
ανάπτυξη που αγγίζει το 29% για το έτος 2001. Στην κατηγορία αυτή τα 
Everest είναι leader με μερίδιο αγοράς για το 2000 που φτάνει το 48%.

Στην συνολική αγορά και σύμφωνα πάντα με τον τζίρο τα Everest 
καταλαμβάνουν την τρίτη θέση με ποσοστό 7,3% ακολουθώντας τα Goody’s 
που προπορεύονται με 47% του τζίρου, και τα McDonald’s με μερίδιο σε τζίρο 
8,5%. Να σημειώσουμε εδώ ότι και οι δύο προπορευόμενοι 
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Burger.
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6.3 Πλεονεκτήματα, Υποστήριξη, Προϋποθέσεις.

Αναλύσαμε στις παραπάνω ενότητες την δυναμική, την εμπειρία και τις 
δυνατότητες του ομίλου. Είδαμε ότι είναι μια επιχείρηση με στόχους, κανόνες, 
προγραμματισμό και προοπτική για το μέλλον. Είναι εύκολα αντιληπτό λοιπόν 
ότι η συνεργασία με έναν τέτοιο όμιλο έχει πολλά πλεονεκτήματα για τον 
επιχειρηματία - επενδυτή.

Μια τέτοια επιχείρηση ουσιαστικά εγγυάται την επιτυχία επαγγελματικά, 
επιχειρηματικά αλλά και επενδυτικά. Παρέχει και πιστοποιεί την εκπαίδευση 
των μελών της, επενδυτών, στελεχών, και απλών υπαλλήλων. Οργανώνει 
μεθοδικά και λειτουργικά κανόνες, δυνατότητες, ομάδες αλλά και τον τρόπο 
εργασίας. Προσφέρει ο όμιλος πείρα, αξιοπιστία, ισχυρό εμπορικό σήμα, 
γνώσεις και συνεχή υποστήριξη. Τέλος ενδυναμώνει την πρωτοβουλία και την 
συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και κυρίως μεταξύ των διαφόρων 
καταστημάτων με την διακίνηση ανάμεσα σε αυτά γνώσεων, εμπειριών, ιδεών 

και προτάσεων.
Η υποστήριξη που παρέχει ο όμιλος στα επιμέρους καταστήματα είναι 

συνεχής και ουσιαστική. Οι κινήσεις αυτές αποσκοπούν στην ομοιομορφία 
των καταστημάτων και στην κοινή αντιμετώπιση των συνεργατών. Τελικώς 
κερδισμένοι από τις λειτουργίες αυτές είναι οι πελάτες που είναι σίγουροι για 
την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, οι καταστηματάρχες μέσω 
του σίγουρου πελατειακού κοινού, και τελικά και ο όμιλος μέσω της συνεχούς 
ανάπτυξης και της αυξημένης κερδοφορίας.

Ο όμιλος λοιπόν αναλαμβάνει την προβολή του κάθε καταστήματος 
ξεχωριστά, αλλά και του ομίλου συνολικά μέσω κεντρικών διαφημίσεων σε 
μεγάλα Μ.Μ.Ε. Εκπαιδεύει το προσωπικό του κάθε καταστήματος με δική του 
ευθύνη και οικονομική στήριξη, τόσο την αρχική, όσο και κατά την διάρκεια 
λειτουργίας του καταστήματος όσον αφορά νέα προϊόντα, τεχνολογίες κ.α. 
Ακόμα ενισχύεται επικοινωνιακά τόσο το κατάστημα όσο και ο επενδυτής 
μέσω καταχωρήσεων και δημοσίων σχέσεων με την ευθύνη του ομίλου. Τέλος 

συμβάλει στην άριστη επικοινωνία και συνεργασία των διαφόρων μελών 
όπως προμηθευτές, συνεργάτες, εργαζόμενοι κ.α.
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Όσον αφορά τώρα τις προϋποθέσεις τις οποίες θέτει ο όμιλος για 
συνεργασία με τον υποψήφιο franchisee, είναι η εύρεση από αυτόν 
καταστήματος μεγέθους 80-120 τ.μ. με επιπλέον 50 τ.μ. βοηθητικούς χώρους. 
Το κατάστημα θα πρέπει να βρίσκεται σε κεντρική περιοχή της πόλης, με 
τακτική διέλευση πεζών και αυτοκινήτων τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας, 
όσο και κατά της βραδινές ώρες. Βασική επιπλέον προϋπόθεση είναι το 
κατάστημα να βρίσκεται σε συμβολή οδών, λόγω της ομοιομορφίας της 
αρχιτεκτονικής που απαιτείται για τα καταστήματα.

Για την συνεργασία με τον όμιλο απαιτείται franchise fee 30.000€. 
Franchise fee είναι το εφάπαξ ποσό που πληρώνει ο franchisee στον 
franchisor με την υπογραφή της σύμβασης για την ένταξη του πρώτου στο 
δίκτυο. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει τις δαπάνες για: ανάπτυξη, την 
μεταφερόμενη τεχνογνωσία (know how), το δικαίωμα εμπορικής χρήσης του 
σήματος, την φήμη και πελατεία, καθώς και αρχικά στάδια όπως παροχή 
εγχειριδίων, αρχική εκπαίδευση και οργάνωση καταστήματος κ.α. Ακόμα, ο 
franchisee υποχρεούται στην καταβολή royalties ύψους 4% επί του μηνιαίου 
κύκλου εργασιών. Τα ποσά αυτά αντισταθμίζουν την συνεχή υποστήριξη και 
ανανέωση, καθώς επίσης και την εξέλιξη και προσαρμογή της τεχνογνωσίας 
καθώς επίσης και την περιοδική εκπαίδευση.

Για τα κόστη του μάρκετινγκ του ομίλου απαιτείται από τους franchisees η 
επιπλέον καταβολή 2% του μηνιαίου κύκλου εργασιών. Τα ποσά αυτά 
αφορούν όπως προαναφέρθηκε, ενέργειες μάρκετινγκ όπως η διαφήμιση, 
προωθητικές ενέργειες και η παροχή διαφημιστικού υλικού για χρήση εντός 
του καταστήματος. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι η κατασκευή και ο 
εξοπλισμός ενός τέτοιου καταστήματος απαιτεί κεφάλαιο περίπου 175.000 €.

Μια σημαντική ιδιαιτερότητα του ομίλου Everest είναι η συμμετοχή του με 
ποσοστό 50% στο κεφάλαιο του κάθε καταστήματος. Έτσι, ο επενδυτής 
χρειάζεται συνολικά περίπου 105.00θγια την δημιουργία ενός τέτοιου 
καταστήματος. Βλέπουμε συνεπώς, ότι το ύψος της επένδυσης δεν είναι 
ιδιαίτερα μεγάλο ενώ η υποχρεωτική συμμετοχή του ομίλου εξασφαλίζει την 
αμέριστη συνεργασία και βοήθεια κατά την λειτουργία.

Η σύμβαση που υπογράφεται είναι διάρκειας 12 ετών με δικαίωμα 

ανανέωσης και συνέχισης της συνεργασίας. Το προσωπικό που κατά μέσο
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όρο απαιτείται για την λειτουργία του καταστήματος είναι 18 άτομα όταν το 
κατάστημα λειτουργεί σε 24ώρη βάση. Όπως έχουμε ήδη προαναφέρει, το 
προσωπικό εκπαιδεύεται από τον όμιλο και η εκπαίδευση αυτή έχει διάρκεια 
2-3 μήνες για τους διευθυντές και τους προϊσταμένους και 1 μήνα για το 
υπόλοιπο προσωπικό.
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7. Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

7.1 Ανάγκη της αγοράς.
Ο κλάδος του γρήγορου φαγητού ή εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης, 

ξεκίνησε στον Ελληνικό χώρο με την μορφή οργανωμένης αλυσίδας με την 
εταιρεία Goody’s πριν από 27 χρόνια. Η αγορά εκτός από τον κλάδο του 
burger που καταλαμβάνει και το μεγαλύτερο κομμάτι, περιλαμβάνει ακόμα 
εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κατηγορίες όπως το παραδοσιακό 
σουβλάκι, πίτσα, κοτόπουλο καθώς και στην κατηγορία snack που μας 
ενδιαφέρει και περισσότερο.

Η αγορά παρουσίασε αλματώδη ανάπτυξη κατά την δεκαετία του 90’, με 
μεγαλύτερη από αυτήν να εμφανίζεται στον κλάδο του snack. Η κατηγορία 
αυτή καλύπτει περίπου το 13% της συνολικής αγοράς αλλά παρουσιάζει μέση 
ετήσια αύξηση τα τελευταία χρόνια περίπου 25%, πράγμα που την καθιστά 
την πλέον ανερχόμενη κατηγορία. Κυρίως εκφραστής της κατηγορίας αυτής 
μια αλυσίδα Everest που εμφανίζει τις μεγαλύτερες πωλήσεις και ταυτόχρονα 
την καλύτερη απόδοση επί του επενδυμένου κεφαλαίου που σε ποσοστό 
ανέρχεται στο 55%.

Όταν αναφερόμαστε σε μια επιχείρηση αυτού του είδους, η πιθανή αγορά 
στόχος ορίζεται κατ’ αρχήν από γεωγραφικά κριτήρια και κατά δεύτερο λόγο 
από δημογραφικά. Τα καταστήματα Everest συνήθως λειτουργούν σε 24ωρη 
βάση πράγμα που σημαίνει ότι απαιτείται συνεχής ροή πελατών από το 
σημείο. Έχουμε ήδη αναφέρει ότι προϋπόθεση είναι το κατάστημα να είναι 
γωνιακό. Οπότε ψάχνουμε για τοποθεσία που είναι πυκνοκατοικημένη με 
σημαντικό αριθμό καταστημάτων και γραφείων στην γύρω περιοχή αλλά και 
με κέντρα διασκέδασης. Ένα τέτοιο σημείο είναι, όπως είναι φυσικό, το κέντρο 
της πόλης. Στην περίπτωση όμως της Θεσσαλονίκης το κόστος για ένα τέτοιο 
κατάστημα θα είναι ιδιαίτερα υψηλό ενώ καλό θα ήταν να αποφευχθεί ο 
έντονος ανταγωνισμός αλλά και τα φαινόμενα κανιβαλισμού που θα 
μπορούσαν να εμφανισθούν στην συγκεκριμένη περιοχή. Ας μην ξεχνάμε ότι 
υπάρχουν ήδη 2 καταστήματα Everest επί της Εγνατίας και 1 επί της οδού 
Τσιμισκή, οπότε και μπορούμε να πούμε ότι η αγορά εμφανίζεται ως 
κορεσμένη.
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Σαν πιο ελκυστικές περιοχές λοιπόν, στο πολεοδομικό συγκρότημα της 
Θεσσαλονίκης, εμφανίζονται η Ανατολική Θεσσαλονίκη και κυρίως η περιοχή 
της Καλαμαριάς καθώς επίσης και τα Λαδάδικα. Και οι δύο περιοχές 
εμφανίζουν αυξημένη κυκλοφορία κατά την διάρκεια της ημέρας με την 
ύπαρξη πολλών καταστημάτων, επιχειρήσεων και γραφείων στην γύρω 
περιοχή. Η περιοχή της Καλαμαριάς από την μια μεριά έχει περισσότερες 
κατοικίες, ενώ αντιθέτως τα Λαδάδικα παρουσιάζουν αυξημένη ροή και κατά 
τις βραδινές ώρες με την ύπαρξη πολλών κέντρων διασκέδασης προορισμένα 
κυρίως για τις νεαρές ηλικίες οι οποίες άλλωστε είναι και οι τακτικότεροι 
πελάτες τέτοιων καταστημάτων. Είναι σημαντικό επίσης, ότι και στις δύο 
περιοχές εμφανίζονται υψηλά εισοδήματα αλλά και θεωρούνται σαν στέκια 
νεολαίας με αποτέλεσμα να θεωρούνται ιδιαίτερα ελκυστικές και οι δύο 
προτάσεις.

7.2 Περιγραφή προϊόντος.
Η εταιρεία όπως έχουμε αναφέρει ειδικεύεται σε προϊόντα σνακ, τοστ και 

τυρόπιτας. Αυτό που την διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό είναι το μεγάλο 
βάθος στα προϊόντα της καθώς και η σταθερά υψηλή ποιότητα αυτών.

Συνολικά το κατάστημα θα προσφέρει 16 διαφορετικά ζεστά σνακ. Θα 
προσφέρει ακόμα χοτ ντογκ με διάφορα ντρεσινγκ και τοστ όπου ο πελάτης 
κάνει όποιο συνδυασμό θέλει από 30 διαφορετικά υλικά. Το κατάστημα έχει 
ακόμα κρύα σάντουιτς σε πάνω από 10 παραλλαγές ενώ και εδώ ο πελάτης 
μπορεί να κάνει τους δικούς του συνδυασμούς με όσα υλικά επιθυμεί. Τέλος 
υπάρχουν και τα γλυκά που για άλλους είναι επιδόρπιο ενώ άλλοι πελάτες τα 
προτιμούν σαν σνακ και που προσφέρεται μια ποικιλία από 17 διαφορετικά 
γλυκά και πάστες, και επιπλέον 20 γεύσεις παγωτού.

Ακόμα τα καταστήματα διαθέτουν πλήρη κάβα ποτών και αναψυκτικών, 
ενώ ταυτόχρονα διατίθενται και γαλακτοκομικά προϊόντα αλλά και πολλά 
διαφορετικά ήδη καφέ.

7.3 Η έννοια της επιχείρησης.
Η κάθε επιχείρηση είτε στην έναρξη είτε κατά την λειτουργία της για να 

μπορεί να είναι βιώσιμη, κερδοφόρα και συνεχώς αναπτυσσόμενη πρέπει να
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μπορεί να είναι διαφοροποιημένη από τον ανταγωνισμό, και στο μυαλό του 
καταναλωτή να είναι τοποθετημένη σαν διαφορετική και καλύτερη. Θα πρέπει 
δηλαδή να κατέχει σημαντικά διαφορικά ή ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
απέναντι στον ανταγωνισμό. Τα πλεονεκτήματα αυτά μπορεί να είναι 
επικοινωνιακά, να είναι το ποιοτικότερο προϊόν, να είναι λειτουργίες 
εξοικονόμησης κόστους κ.α.

Έτσι και σε αυτή την περίπτωση το κατάστημα θα πρέπει να συγκεντρώνει 
πολλά από τα παραπάνω. Το κατάστημα όμως είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με 
τον όμιλο και κατά συνέπεια μοιράζεται μαζί του πλεονεκτήματα αλλά και 
πιθανά μειονεκτήματα. Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που πηγάζουν από 
μια τέτοια συνεργασία είναι όλα αυτά που απολαμβάνει ο δικαιούχος όταν 
συνεργάζεται με έναν τέτοιο όμιλο. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι κατ’ αρχήν η 
εμπειρία του δικαιοπάροχου. Αποφεύγουμε έτσι πολλά προβλήματα που 
μπορεί να προκύψουν κατά την προετοιμασία του καταστήματος αλλά και 
κατά την λειτουργία αυτού. Έχουμε ουσιαστικά σύνδεση με μια πολλή μεγάλη 
βάση δεδομένων πιθανών θεμάτων που μπορεί να προκύψουν, αλλά και με 
τις λύσεις που ενδείκνυνται κάθε φορά. Δεύτερο πλεονέκτημα είναι η 
εκπαίδευση όλων των εργαζομένων σε πιλοτικά καταστήματα οπότε δεν 
χρειάζεται το απόλυτα ειδικευμένο προσωπικό αλλά ταυτόχρονα ανάγεται το 
ανθρώπινο δυναμικό σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ακόμα η διαφήμιση και 
γενικότερα οι επικοινωνιακές ενέργειες είναι τέτοιου μεγέθους και εμβέλειας 
που είναι αδύνατο να τις ακολουθήσουν οι μικρότερες αλυσίδες και πολύ 
περισσότερο τα μεμονωμένα καταστήματα.

Ακόμα ένα διαφορικό πλεονέκτημα είναι η συνεχής υποστήριξη που 
απολαμβάνει ο δικαιούχος από τα κεντρικά. Έχει πρόσβαση όπως είπαμε σε 
υπηρεσίες τις κεντρικής διοίκησης αλλά ακόμα και στην περίπτωση που κάτι 
τέτοιο δεν είναι αρκετό υπάρχουν πολλοί συμβεβλημένοι επιχειρηματικοί και 
νομικοί σύμβουλοι ώστε να αντιμετωπιστεί το οποιοδήποτε πρόβλημα. 
Επίσης μέσω της λειτουργίας όλων αυτών των καταστημάτων αναπτύσσονται 
σημαντικές συνεργίες καθώς ο κάθε καταστηματάρχης μπορεί να 
εκμεταλλευτεί τις εμπειρίες, τις προτάσεις και τις ιδέες των υπολοίπων. Τέλος 

δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε τις σημαντικές οικονομίες 
κλίμακας που αναπτύσσονται μέσω της συνεργασίας με ένα τέτοιο όμιλο.
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Μπορούν όλοι να προμηθευτούν υλικά, εμπορεύματα και πρώτες ύλες σε 
πολύ πιο συμφέρουσες τιμές καθώς οι αγορές και η παραγωγή γίνονται 
μαζικά, ενώ υπάρχουν και συμφωνίες με μεγάλες προμηθεύτριες εταιρείες 
όσον αφορά τις τιμές και την ποιότητα.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μπορεί ακόμα να θεωρηθεί η συμμετοχή σε 
έναν κλάδο της αγοράς που παρουσιάζει ταχεία ανάπτυξη όπως είναι αυτός 
των αλυσίδων γρήγορης εστίασης, και πιο συγκεκριμένα της κατηγορίας 
σνακ-τυρόπιτα. Έχουμε ήδη αναφέρει ότι η κατηγορία αναπτύσσεται με 25% 
περίπου ετησίως ενώ συγκεκριμένα τα Everest ακόμα υψηλότερους ρυθμούς. 
Τα Everest είναι ένας όμιλος με όραμα και αξίες σύμφωνες προς το σύγχρονο 
επιχειρείν που φροντίζει τους συνεργάτες του, τους πελάτες του αλλά και τους 
προμηθευτές του. Τέτοιες αξίες είναι η ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, ο 
επαγγελματισμός, ο σεβασμός προς τους συνεργάτες, η ομαδική εργασία και 
το επιχειρηματικό πνεύμα.

Θα πρέπει τέλος να αναφέρουμε και τα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει 
το μεμονωμένο κατάστημα. Τέτοια πλεονεκτήματα είναι κυρίως η τοποθεσία. 
Γνωρίζουμε ότι η τοποθεσία είναι το άλφα και το ωμέγα σε κάθε λιανεμπορική 
επιχείρηση. Μια καλή επιλογή τοποθεσίας μπορεί να εξασφαλίσει, σε 
συνδυασμό βέβαια και με όλα τα παραπάνω την επιτυχία για αυτό και το θέμα 
αυτό θα εξεταστεί με περισσότερη λεπτομέρεια παρακάτω.
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8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

8.1 Η οικονομία

Θα ξεκινήσουμε την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος από τον πιο 
σημαντικό παράγοντα ο οποίος είναι φυσικά η οικονομική κατάσταση.

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς και 
συγκλίνει όλο και περισσότερο προς τις υπόλοιπες οικονομίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πληθωρισμός και τα επιτόκια βρίσκονται σε 
σταθερά πτωτική τροχιά, ενώ πολλές επενδύσεις γίνονται από Έλληνες και 
ξένους σε σύγχρονους κλάδους της οικονομίας. Βέβαια είναι αλήθεια ότι 
πολλά νοικοκυριά τα οποία στηρίζονται οικονομικά σε μισθούς και συντάξεις 
δυσκολεύονται από την αυστηρή εισοδηματική πολιτική για την συγκράτηση 
των δαπανών και του πληθωρισμού με αποτέλεσμα αρκετοί κλάδοι τις 
οικονομίας να δυσφορούν από την μείωση των διαθέσιμων εισοδημάτων.

Ένας από τους λίγους κλάδους που δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα αλλά 
αντιθέτως συνεχίζουν να αναπτύσσονται είναι η αγορά των τροφίμων, και πιο 
συγκεκριμένα ο κλάδος της μαζικής εστίασης. Προς αυτή τη κατεύθυνση 
βεβαίως ωθούν και κοινωνικοί παράγοντες οι οποίοι θα αναλυθούν αργότερα. 
Από μελέτες της Ε.Σ.Υ.Ε. παρατηρούμε ότι οι δαπάνες των νοικοκυριών για 
είδη διατροφής μειώνονται ποσοστιαία την τελευταία εικοσαετία. Το γεγονός 
αυτό όμως είναι πλασματικό, καθώς η αλήθεια είναι ότι οι τιμές των ειδών 
διατροφής αυξήθηκαν λιγότερο από τα εισοδήματα και τις τιμές λοιπών 
προϊόντων και υπηρεσιών. Έτσι ενώ ένα νοικοκυριό δαπανούσε το 33% του 
εισοδήματος για είδη διατροφής το 1982, φτάσαμε στο σημείο το 1994 να 
δαπανά το 27% του εισοδήματος. Να σημειωθεί όμως ότι με τις δαπάνες 
αυτές το 1994 τα νοικοκυριά αγόραζαν πολύ περισσότερο σε ποσότητα αλλά 
και σε πολύ καλύτερη ποιότητα. Ο ανταγωνισμός στον κλάδο των τροφίμων 
ήταν ευεργετικός προς τους καταναλωτές καθώς με μικρότερο ποσοστό 
δαπανών πλέον μπορούν να έχουν καλύτερη ποιότητα και ποσότητα 
προϊόντων. (πίνακες 7, 8 και 9 ).

Ένα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από την ίδια έρευνα για τις 
καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων είναι ότι αυξάνεται ταχύτατα ο αριθμός
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των γευμάτων που ετοιμάζονται έξω από το σπίτι και είτε καταναλώνονται σε 
εξωτερικούς χώρους, είτε καταναλώνονται στο σπίτι. Πιο συγκεκριμένα και 
σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ.Ε. οι δαπάνες για φαγητό εκτός κατοικίας επί του 
συνόλου των διατροφικών δαπανών ανήλθαν το 1994 στο 21%, ενώ το 1998 
έφτασαν το 29%. Οι μελλοντικές εκτιμήσεις για το 2005 υπολογίζουν ότι ο 
μέσος Έλληνας θα ξοδεύει πάνω από το 35% του συνολικού του 
προϋπολογισμού για διατροφή, σε φαγητό το οποίο θα παρασκευάζεται έξω 
από το σπίτι. (πιν 10 )

Ακόμα ένα σημαντικό στοιχείο για την έρευνα μας είναι ότι στο 
πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης εμφανίζονται και οι υψηλότερες 
δαπάνες ανά νοικοκυριό όσον αφορά το έτοιμο φαγητό. Το γεγονός αυτό 
δικαιολογεί και το στοιχείο που έχει αναφερθεί παραπάνω και αναφέρει τον 
μεγάλο συγκριτικά αριθμό καταστημάτων γρήγορης εστίασης όλων των 
κατηγοριών που λειτουργούν στην συμπρωτεύουσα.

Σαν κατακλείδα όλων των παραπάνω μπορούμε εν συντομία να πούμε ότι 
το οικονομικό περιβάλλον αρκετά ως πολύ θετικό για τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο ειδών διατροφής, και πιο συγκεκριμένα στην 
μαζική εστίαση με όλες τις παραλλαγές που εμφανίζεται στην αγορά.
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8.2 Δημογραφικοί παράγοντες.

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο του εξωτερικού περιβάλλοντος της 
επιχείρησης είναι οι δημογραφικοί παράγοντες που χαρακτηρίζουν την χώρα, 
αλλά και ειδικότερα την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 1991 στην Ελλάδα κατοικούν
10.500.000 άνθρωποι εκ των οποίων οι 750,000 διαμένουν στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης ( πιν 11 ). Στις ηλικίες που ενδιαφέρουν περισσότερο τις 
αλυσίδες γρήγορης εστίασης περιλαμβάνονται συνολικά 450,000 άτομα. Οι 
ηλικίες αυτές είναι ως 39 ετών και αναφερόμαστε στην Θεσσαλονίκη ( πιν 12).

Βεβαίως από το 1991 ως τώρα έχουν αλλάξει πολλά στην πληθυσμιακή 
σύνθεση της πόλης μας. Η μαζική είσοδος οικονομικών μεταναστών από τις 
χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ και από την Αλβανία έχει εκτινάξει τον 
πληθυσμό της Θεσσαλονίκης στο 1,000,000 περίπου. Υποθέτοντας ότι η 
ηλικιακή κατανομή είναι ακόμα περίπου η ίδια τότε μπορούμε εύλογα να 
υποθέσουμε ότι στην Θεσσαλονίκη κατοικούν αυτή τη στιγμή πάνω από
600.000 άνθρωποι ηλικίας από 0 ως 39 ετών. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε 
ότι στις έρευνες περιλαμβάνονται και οι πολύ μικρές ηλικίες καθώς οι 
επιχειρήσεις του κλάδου ενδιαφέρονται όχι τόσο για τις πωλήσεις σε αυτές τις 
ομάδες, αλλά στην προσέγγιση τους από πολύ νωρίς, και την σύνδεση τους 
με την συγκεκριμένη διατροφική κουλτούρα ώστε να γίνουν αργότερα οι πιστοί 
καταναλωτές των προϊόντων αυτών.

Έχουμε ήδη αναφέρει ότι οι κύριοι πελάτες καταστημάτων γρήγορης 
εστίασης είναι κυρίως οι νέοι άνθρωποι οπότε και αξίζει μια πιο ενδελεχής 
μελέτη της ηλικιακής κατανομής. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του 1991 
στην Θεσσαλονίκη κατοικούν 750,000 άνθρωποι. Στις ηλικίες 0-14 ετών 
περιλαμβάνονται 138,000 άτομα. Στην επόμενη κατηγορία από 15-24 
ανήκουν 135,000 άτομα, ενώ τέλος στην κατηγορία 25 - 39 υπάγονται
168.000 άτομα. Με την υπόθεση που κάναμε και παραπάνω ότι η κατανομή 
μετά την αύξηση του πληθυσμού είναι περίπου η ίδια και με δεδομένο ότι ο 
πληθυσμός είναι σήμερα πάνω από 1,000,000 τότε στις παραπάνω 
κατηγορίες ανήκουν αντίστοιχα στην πρώτη 185,000 παιδιά ως 14 ετών. Στην
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δεύτερη κατηγορία από 15 μέχρι 24 ανήκουν 180,000 νεαροί. Στην τελευταία 
κατηγορία δηλαδή από 25 - 39 ετών ανήκουν 225,000 άτομα.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των κατοίκων της 
πόλης είναι νεαρής ηλικίας. Αυτό για πόλη σαν την Θεσσαλονίκη δεν είναι 
καθόλου παράδοξο καθώς αποτελεί την μεγαλύτερη πανεπιστημιούπολη της 
χώρας. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχει πάνω από 300,000 ενεργούς 
φοιτητές. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας φιλοξενεί πάνω από 10,000 φοιτητές 
ενώ πολύ μεγάλος είναι και ο αριθμός των σπουδαστών στα Τ.Ε.Ι. και στα 
δημόσια Ι.Ε.Κ. της πόλης. Ακόμα δεν είναι αμελητέος και ο αριθμός των 
σπουδαστών στα διάφορα ιδιωτικά κολέγια και I.Ι.Ε.Κ. της Θεσσαλονίκης. 
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο αριθμός των δυνητικών πελατών μας είναι 
τεράστιος όταν μάλιστα όλος αυτός ο πληθυσμός κινείται γύρω από 
συγκεκριμένες περιοχές της πόλης. Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε ότι 
ολόκληρη η πληθυσμιακή ομάδα των φοιτητών έχει έναν δικό της τρόπο ζωής 
καθώς περνούν πολύ μεγάλο μέρος της ημέρας τους έξω από το σπίτι και τα 
περισσότερα γεύματα τους ετοιμάζονται έξω από το σπίτι.
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8.3 Κοινωνικοί παράγοντες.

Η γρήγορη εστίαση όπως έχουμε ήδη αναφέρει γνωρίζει μεγάλη άνθιση 
στην Ελλάδα τα τελευταία είκοσι χρόνια. Ειδικότερα την τελευταία δεκαετία ο 
κλάδος των αλυσίδων γρήγορης εστίασης έχει θα λέγαμε εκτοξευτεί. Αυτό 
αποδεικνύει ατράνταχτα ότι τα καταστήματα αυτά πλέον δεν είναι μόδα, αλλά 
έχουν ενσωματωθεί πλήρως στο ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό 
γίγνεσθαι.

Οι ελληνικές αλυσίδες αλλά ακόμα και οι ξένες κατάφεραν να 
προσαρμόσουν στην ελληνική αγορά και στις ελληνικές καταναλωτικές 
συνήθειες αυτόν τον ξενόφερτο τρόπο εστίασης. Εννοείται βέβαια ότι έγιναν 
και οι ανάλογες προσαρμογές στα προσφερόμενα προϊόντα, τις τιμές, τις 
υπηρεσίες και γενικότερα στο προφίλ των καταστημάτων ώστε να 
συμβαδίζουν με την ελληνική νοοτροπία και κουλτούρα, αλλά και με τις 
διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 
υπεροχή της ελληνικής αλυσίδας Goody’s απέναντι στην αμερικάνικη 
McDonald’s που είναι ο ηγέτης στην παγκόσμια αγορά. Η διαφορά τους είναι 
ότι η πρώτη μελέτησε πολύ περισσότερο τις διατροφικές και γευστικές 
συνήθειες ώστε το προϊόν να μην ξενίζει τον καταναλωτή. Βλέπουμε δηλαδή 
το πόσο σημαντικό είναι το κατάστημα και γενικότερα η αλυσίδα να είναι 
προσαρμοσμένη στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Ένας ακόμα σημαντικός κοινωνικός παράγοντας είναι οι νέες εργασιακές 
συνθήκες που διαμορφώνονται στην Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν το φαινόμενο οι 
εργαζόμενοι να είναι ως το απόγευμα στις δουλειές τους καθώς το ωράριο 
στα γραφεία εναρμονίζεται με τα ευρωπαϊκά ωράρια δηλαδή 9 το πρωί με 5 το 
απόγευμα. Όπως είναι φυσικό το γεγονός αυτό αυτόματα αναγκάζει έναν 
μεγάλο αριθμό εργαζομένων να μην τρώει ή τουλάχιστον να μην ετοιμάζει ο 
ίδιος το γεύμα του στο σπίτι του. Η έλλειψη χρόνου λοιπόν ή ακόμα και 
διάθεσης για την προετοιμασία ενός γεύματος αυξάνει κατά πολύ τις 
πωλήσεις ετοίμων γευμάτων ή σνακ.

Ακόμα ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι όλο και περισσότερες γυναίκες 
παντρεμένες ή μη εργάζονται και περνούν έτσι μεγάλο μέρος της ημέρας έξω 
από το σπίτι. Καθώς το πατριαρχικό μοντέλο οικογένειας όπου ο άντρας
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δουλεύει και η σύζυγος ασχολείται αποκλειστικά με τα οικιακά τείνει να 
εκλείψει, όλο και περισσότερες οικογένειες αναγκάζονται να καταναλώνουν 
έτοιμα γεύματα οπότε και οι νέες γενιές μεγαλώνουν με αυτά τα πρότυπα.

Το έτοιμο φαγητό και γενικά η διατροφή απορροφούν όπως έχουμε ήδη 
αναφέρει ένα μεγάλο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού για τους 
Έλληνες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να εισέλθουν στον 
κλάδο και να εκμεταλλευτούν ένα μέρος της μεγάλης αυτής πίττας. Ο 
ανταγωνισμός μεταξύ τους είχε ευεργετικά οφέλη στην ποιότητα των 
προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι σαν 
ένα επιπλέον κοινωνικό χαρακτηριστικό την στροφή των καταναλωτών προς 
τα ποιοτικά προϊόντα όχι μόνο στα είδη διατροφής, αλλά γενικότερα σε όλες 
τις αγορές τους. Η στροφή αυτή βέβαια δεν είναι μόνο κοινωνικό φαινόμενο, 
αλλά κυρίως οικονομικό καθώς υπήρξε και η οικονομική ευχέρεια από τους 
καταναλωτές ώστε να αγοράζουν πιο ακριβά και κατά συνέπεια πιο ποιοτικά 
προϊόντα. Αυτό βέβαια είναι γνωστό στους επιχειρηματίες οι οποίοι πάντα 
προσέχουν την ποιότητα των φαγητών αλλά και του περιβάλλοντος χώρου. 
Έτσι σαν απόρροια της στροφής αυτής των καταναλωτών οι επιχειρήσεις 
προσέχουν ώστε η ποιότητα των υλικών να είναι άριστη και σταθερή, αλλά και 
οι χώροι να είναι ευχάριστοι δηλαδή καθαροί, όμορφα διακοσμημένοι, με καλή 
μουσική κ.α.

Ακόμα πρέπει να σημειώσουμε την τάση των ανθρώπων και κυρίως της 
νεολαίας για την δημιουργία στεκιών. Να υπάρχει δηλαδή ένας σταθερός 
τόπος συνάντησης μιας παρέας, ή να ξέρει κάποιος ότι σε συγκεκριμένα 
καταστήματα θα συναντήσει ένα συγκεκριμένο στυλ ανθρώπων. Τα πλέον 
διαδεδομένα στέκια λοιπόν της νεολαίας είναι ακριβώς αυτά τα καταστήματα 
γρήγορης εστίασης και κυρίως τα επώνυμα καταστήματα που είναι μέλη μιας 
μεγάλης αλυσίδας. Εκεί συναντιούνται πριν ή μετά τα μαθήματα τους στο 
σχολείο, το φροντιστήριο ή το πανεπιστήμιο, και ακόμα τέτοιοι χώροι είναι 
συνήθως οι πρώτες στάσεις κατά την βραδινή τους έξοδο.

Πρέπει ακόμα να σημειώσουμε την συνεχώς αυξανόμενη αγοραστική 
δύναμη των μικρότερων ηλικιών που είναι τα παιδιά από 5 μέχρι 12 ετών. Τα 
παιδιά αυτά σε μικρό ποσοστό έχουν δικό τους χαρτζιλίκι και ελέγχουν άμεσα 
τις αγορές τους. Μπορούν όμως πολύ εύκολα να επηρεάσουν τους γονείς
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ώστε να ττροβούν τελικά στην αγορά. Είναι ουσιαστικά αυτοί που παίρνουν 
την αγοραστική απόφαση παρόλο που δεν εκτελούν οι ίδιοι την αγορά. Είναι 
γνωστό ότι πλέον τα παιδιά αποφασίζουν για όλο και περισσότερες αγορές 
της οικογένειας ή για προσωπικές τους και έχουν τον τρόπο να περνούν την 
άποψη τους στους γονείς τους. ΓΓ αυτό άλλωστε και οι μεγάλες αλυσίδες και 
γνώστες της αγοράς προσπαθούν πάντα να προσεγγίζουν τέτοιες ηλικίες που 
άλλωστε θα είναι και οι αυριανοί καταναλωτές.

Τέλος δεν πρέπει να παραλείψουμε και τον κοινωνικό ρόλο που παίζει 
πλέον η διαφήμιση στην ζωή μας. Η διαφήμιση πλέον δεν είναι ενημερωτική 
μόνο για την ύπαρξη ενός προϊόντος ή υπηρεσίας αλλά δημιουργεί πλέον 
πρότυπα, προσδοκίες και καταναλωτικές συνήθειες. Τα πρότυπα αυτά 
ακολουθούνται συνήθως από την νεολαία που θέλει περισσότερο να 
ακολουθεί την μόδα και νέους τρόπους ζωής. Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι 
η διαφήμιση επηρεάζει την ζήτηση τόσο πολύ για τέτοιου είδους προϊόντα, και 
αποτελεί το κυριότερο μέσο προώθησης και πωλήσεων των αλυσίδων 
γρήγορης εστίασης.
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8.4 Πολιτικό περιβάλλον.

Με την ένταξη της χώρας μας στην Ε.Ε. και στην Ο.Ν.Ε. δημιουργήθηκαν 
νέες συνθήκες και καταστάσεις για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. 
Πλέον μπορούμε να πούμε ότι στη χώρα μας η επιχειρηματική πρωτοβουλία 
αντιμετωπίζεται κάτω από τελείως διαφορετικό πρίσμα από ότι πριν από 
μερικά χρόνια. Εφόσον η Ελλάδα ήθελε να θεωρείται μια ανεπτυγμένη 
ευρωπαϊκή χώρα όφειλε υπό τις επιταγές βέβαια της Ε.Ε. να ενθαρρύνει τις 
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Σήμερα λοιπόν υπάρχει η πολιτική βούληση αλλά και η έμπρακτη βοήθεια 
της πολιτείας που είτε με την μορφή επιχορηγήσεων είτε με την μορφή των 
φορολογικών ελαφρύνσεων ωθεί τις επιχειρήσεις προς την ανάπτυξη. Στη 
χώρα μας εισρέουν σημαντικά κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 
πλαίσιο του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης να οποία μπορούν να 
εκμεταλλευτούν ιδιώτες για διάφορες παραγωγικές επενδύσεις. Ακόμα 
επιδοτούνται οι νέοι επιχειρηματίες ή έχουν πρόσβαση σε χαμηλότοκα δάνεια 
για την έναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Δεν πρέπει ακόμα 
να ξεχνάμε ότι στόχος της πολιτείας είναι να παραμείνει ο πληθωρισμός στα 
σημερινά και χαμηλότερα ακόμα επίπεδα το οποίο και σημαίνει χαμηλά 
επιτόκια και άρα φθηνότερο χρήμα.

Ακόμα θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το κράτος επιδοτεί ακόμα και την 
απασχόληση ανέργων μέσω διαφόρων προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ. το οποίο 
σημαίνει ότι μπορεί μια επιχείρηση να έχει σημαντικά οφέλη τόσο από την 
άποψη κόστους καθώς θα έχει φθηνό ουσιαστικά εργατικό δυναμικό, αλλά 
ενισχύοντας ταυτόχρονα και το κοινωνικό της προφίλ με τις νέες θέσεις 
εργασίας που θα δημιουργήσει.

Θα πρέπει τέλος να αναφέρουμε ότι στον κλάδο που θα 
δραστηριοποιηθούμε, δηλαδή αυτόν των τροφίμων, υπάρχουν έντονοι 
περιορισμοί αλλά και έλεγχοι από κρατικά όργανα όπως το υγειονομικό για 
παράδειγμα, για την καταλληλότητα των τροφίμων και για την καθαριότητα και 

υγιεινή των χώρων προετοιμασίας και εστίασης. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να 
θεωρηθεί απειλή για με επιχείρηση του βεληνεκούς των Everest καθώς από 
μόνες τους αυτές οι αλυσίδες θέτουν υψηλά στάνταρ ποιότητας και υγιεινής.
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8.5 Τεχνολογικό περιβάλλον.

Ο τελευταίος παράγοντας του εξωτερικού περιβάλλοντος που θα αναλυθεί 
είναι η τεχνολογία. Όπως και σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και 
σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας, η τεχνολογία παίζει πολύ σημαντικό 
ρόλο.

Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας επιτρέπει σε επιχειρήσεις του 
κλάδου ειδών διατροφής να προσφέρουν προϊόντα καλύτερης ποιότητας. 
Στον ευαίσθητο κλάδο των τροφίμων οι επιχειρήσεις χρειάζονται ότι καλύτερο 
για την παρασκευή, μεταποίηση, συντήρηση και προετοιμασία των γευμάτων. 
Διασφαλίζεται έτσι η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών αλλά και η 
επιχείρηση μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις ζημιές της από την αλλοίωση των 
τροφίμων και των λοιπών προϊόντων.

Από την άλλη μεριά καθώς οι επιχειρήσεις του κλάδου δεν είναι άμεσα 
εξαρτώμενες από τις νέες τεχνολογίες, μειώνεται ο κίνδυνος απαξίωσης του 
εξοπλισμού του καταστήματος σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα μηχανήματα 
αυτά όπως ψυγεία, φούρνοι κ.α. έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, ενώ 
παράλληλα τα όλο και πιο νέα μοντέλα δεν ενσωματώνουν μεγάλες 
καινοτομίες που να τα διαφοροποιούν τόσο πολύ ώστε να απαξιώνονται τα 
παλαιότερα μοντέλα, και να προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε 
κάποιον ανταγωνιστή. Άλλωστε ένα τέτοιο κατάστημα θα εξοπλιστεί όπως θα 
δούμε και παρακάτω με ότι πιο σύγχρονο ώστε να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις των καταναλωτών.
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9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

9.1 Μέγεθος της συνολικής αγοράς

Η αγορά η οποία μελετάμε είναι η αγορά της γρήγορης εστίασης που 
προέρχεται από οργανωμένες αλυσίδες του κλάδου. Τα στοιχεία λοιπόν που 
θα παρουσιαστούν παρακάτω δεν αφορούν τα μεμονωμένα καταστήματα ή 
επιχειρήσεις που αποτελούνται από 2-3 καταστήματα. Έχουμε λοιπόν τον 
κλάδο που αποτελείται από τις αλυσίδες εστιατορίων τύπου burger, τις 
αλυσίδες εστιατορίων πίτσας, τις αλυσίδες κοτόπουλου, τις αλυσίδες 
ελληνικού ή ξένου παραδοσιακού φαγητού, και τις αλυσίδες τυρόπιτας και 
σνακ.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη της ελληνικής αγοράς από 
το 1992 ως το 1998 σε απόλυτα μεγέθη αλλά και σε ρυθμό μεταβολής.
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ΕΤΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
1992 26,000 -

1993 38,000 46,15
1994 50,500 32,89
1995 65,000 28,71
1996 77,000 18,46
1997 85,000 10,39
1998 100,000 17,65

Τα παραπάνω ποσά είναι σε εκ. δρχ.
Πηγή: ICAP - Εκτιμήσεις Αγοράς.

Όπως βλέπουμε από τον πίνακα η αγορά παρουσίασε εντυπωσιακή 
αύξηση κατά το εξεταζόμενο διάστημα καθώς τετραπλασιάστηκε ο κύκλος 
εργασιών του κλάδου από τα 26 δις το 1992 έφτασε τα 100 δις το 1998. 
Βεβαίως η αύξηση αυτή προήλθε και από την είσοδο στην αγορά πολλών 
νέων αλυσίδων είτε ξένων είτε ελληνικών.
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Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο ρυθμός αύξησης της αγοράς 
ακολουθούσε φθίνουσα πορεία καθώς ξεκίνησε με 46% το 92 - 93 για να 
καταλήξει στο 10% το 96 - 97. Αυτό βέβαια είναι φυσικό καθώς η αγορά με τις 
τότε συνθήκες προσέγγιζε πλέον το στάδιο της ωριμότητας. Το 97 - 98 όμως 
με την είσοδο όπως είπαμε νέων αλυσίδων, ο ρυθμός αύξησης έφτασε το 
17% καθώς οι επιχειρήσεις πλέον αναπτύσσονται ταχύτατα κυρίως μέσω της 
δικαιόχρησης.

Έχουμε ήδη αναφέρει ότι το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς αφορά τα 
καταστήματα τύπου burger όπως τα Goody’s. Συγκεκριμένα για το 1998 το 
μέγεθος της αγοράς αυτής έφτασε τα 67 δις καλύπτοντας το 67% της 
συνολικής αγοράς γρήγορης εστίασης.

Δεύτερος σε μερίδιο της συνολικής αγοράς είναι ο κλάδος των 
καταστημάτων πίτσας. Το μερίδιο που απέσπασε η συγκεκριμένη κατηγορία 
είναι περίπου 17 - 18 % κατά το τελευταίο έτος. Ακολουθεί η κατηγορία των 
καταστημάτων σνακ - τυρόπιτας με ποσοστό 12 - 13% που μας ενδιαφέρει 
και περισσότερο. Πρέπει ακόμα να σημειώσουμε ότι η τελευταία κατηγορία 
είναι η πιο πρόσφατη στην αγορά και όμως έχει αποσπάσει σημαντικό μερίδιο 
και μάλιστα είναι και ο πιο ταχέως αναπτυσσόμενος κλάδος.

Θα περάσουμε τώρα στην παρουσίαση των σημαντικότερων 
εκπροσώπων των παραπάνω κλάδων.

Στην μεγαλύτερη κατηγορία αυτή των καταστημάτων burger ηγετική θέση 
εδώ και πολλά χρόνια έχει η ελληνική αλυσίδα Goody’s η οποία ελέγχει το 
69 - 70 % των συνολικών πωλήσεων της κατηγορίας. Ακολουθεί η 
αμερικάνικη αλυσίδα Me Donald’s με ποσοστό γύρω στο 15% ενώ το 
υπόλοιπο μοιράζονται αλυσίδες οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως στην 
Αθήνα όπως τα Hambo, Wendy’s και άλλες.

Στην κατηγορία πίτσα ηγετική θέση έχουν οι αλυσίδες Pizza Hut και Roma 
Pizza με μερίδια που αγγίζουν 46 - 47 και το 36 - 37% αντίστοιχα. Στον 
κλάδο βέβαια δραστηριοποιούνται και άλλες αλυσίδες όπως η Domino’s Pizza 
αλλά με πολύ μικρότερα μερίδια.

Στην κατηγορία που ασχολείται με το σουβλάκι ή γενικά με την έθνικ 
κουζίνα σημαντικές είναι οι παρουσίες των εταιρειών Γύρος του κόσμου, Το 

σουβλάκι της Λωξάντραε, Αυλόγυρος και Πίττα Παν. Και ο κλάδος αυτός
45
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πρέπει να πούμε ότι αναπτύχθηκε κυρίως στην Αθήνα ενώ τώρα τελευταία 
εμφανίζονται και τα πρώτα καταστήματα και στην Θεσσαλονίκη. Στον κλάδο 
του κοτόπουλου τώρα τα μεγέθη είναι ακόμα πολύ μικρά και ξεχωρίζει μόνο η 
παρουσία της αμερικάνικης αλυσίδας KFC. Τα τελευταία 1-2 χρόνια 
εμφανίζονται και άλλες αλυσίδες σε τοπικό όμως επίπεδο.

Τελευταία είναι η κατηγορία σνακ - τυρόπιτας η οποία θα αναλυθεί 
διεξοδικότερα στο επόμενο μέρος. Αξίζει απλώς να αναφέρουμε ότι κυρίαρχες 
εταιρείες του κλάδου είναι τα Everest, ο Θείος Βάνιας και Γρηγόρης 
Μικρογεύματα.
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9.2 Ανταγωνισμός.

Στο σκέλος αυτό θα αναλύσουμε τον ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει ένα 
τέτοιο κατάστημα, δηλαδή θα παρουσιαστούν οι κυριότεροι άμεσοι 
ανταγωνιστές, αλλά και οι συνθήκες ανταγωνισμού, οι τρόποι δηλαδή που 
προσπαθεί η κάθε εταιρεία να διαφοροποιηθεί από τις υπόλοιπες.

Θείος Βάνιας
Ξεκινώντας από την πιο παλιά θα αναφερθούμε στην εταιρεία Θείος 

Βάνιας ( Ε.Β.Ι.Π.Ε. «Θείος Βάνιας» Α.Ε. ). Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1982 στην 
Θεσσαλονίκη και προήλθε από μετατροπή της οικογενειακής επιχείρησης 
Βάνιας Ιπποκράτης που προϋπήρχε από το 1976.

Συνολικά λειτουργούν 44 καταστήματα «Θείος Βάνιας» στην Ελλάδα, η 
πλειονότητα των οποίων, 29 για την ακρίβεια, στην Β. Ελλάδα. Η αλυσίδα 
απασχολεί περίπου 140 άτομα.

Πρόκειται για παλιά οικογενειακής μορφής βιομηχανική επιχείρηση η 
οποία ασχολείται με την παραγωγή κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης και 
έτοιμων φαγητών, καθώς επίσης και με την οργάνωση επιχειρήσεων με την 
μέθοδο της δικαιόχρησης.

Γρηγόρης Μικρογεύματα
Ιδρύθηκε το 1991 και προήλθε και αυτή από μετατροπή σε Α.Ε. της 

εταιρείας Γεωργάτος Γρ. και & ΣΙΑ Ε.Ε. η οποία είχε συσταθεί το 1978.
Η αλυσίδα Γρηγόρης αριθμεί σήμερα 56 καταστήματα, εκ των οποίων τα 

17 είναι εταιρικά, ενώ τα υπόλοιπα 39 ιδρύθηκαν και λειτουργούν με την 
μέθοδο της δικαιόχρησης. Η πλειοψηφία των καταστημάτων λειτουργεί στην 
Αθήνα ενώ στην Θεσσαλονίκη υπάρχουν ήδη δύο καταστήματα. Συνολικά η 
επιχείρηση απασχολεί πάνω από 300 άτομα.

Τα καταστήματα της αλυσίδας προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία από 
προϊόντα φύλλου, σφολιάτας, κρουασάν, σάντουιτς, καθώς και πίτσα. Σε κάθε 
ένα από τα καταστήματα λειτουργεί πλήρες τυροπιτάδικο με 30 διαφορετικές 
επιλογές προϊόντων, σαντουιτσάδικο με 20 επιλογές και καφέ 15 διαφορετικά 
είδη καφέ και ροφημάτων. Η αλυσίδα όπως είπαμε αναπτύσσεται με την 
μέθοδο της δικαιόχρησης, και ακολουθεί ενιαία πολιτική μάρκετινγκ 
υποστηρίζοντας όμως ενέργειες που αφορούν τοπικό επίπεδο. Το 1999 η
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εταιρεία μπήκε στην παράλληλη αγορά του Χ.Α.Α. και υλοποίησε επενδύσεις 
1 δις δραχμών σε νέες εγκαταστάσεις. Στους χώρους αυτούς 
μετεγκαταστάθηκαν οι παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες της 
επιχείρησης εμφανίζοντας έτσι σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
όπως καλύτερη διανομή, παραγωγή νέων προϊόντων και σε μεγαλύτερες 
ποσότητες οικονομίες κλίμακας κ.α.

Sandwitchland
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1995 με έδρα την Θεσσαλονίκη και ξεκίνησε τις 

δραστηριότητες της τον Οκτώβριο του 1996.
Η επιχείρηση διαθέτει προς το παρόν 7 καταστήματα ένα εκ των οποίων 

στην Αθήνα, ενώ τα υπόλοιπα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. 
Στην εταιρεία απασχολούνται πάνω από 100 άτομα, ενώ και αυτή η αλυσίδα 
αναπτύσσεται με την μέθοδο της δικαιόχρησης.

Η επενδυτική δραστηριότητα της επιχείρησης ανέρχεται στα 500 εκ. 
δραχμές κατά την τριετία 1997 - 1999 και αφορά την συμμετοχή της στα 
καταστήματα της, και 400 εκ. επιπλέον που αφορούν το κόστος έρευνας και 
ανάπτυξης του εμπορικού σήματος.

Η μορφή των καταστημάτων και το εύρος προϊόντος που διατίθεται μέσα 
από αυτά είναι ίδια με των υπόλοιπων ανταγωνιστών, ενώ ένα πολύ 
σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που διαθέτει είναι η πολύ μεγάλη 
εμπειρία του μάνατζμεντ στο χώρο της γρήγορης εστίασης και της ανάπτυξης 
νέων καταστημάτων, καθώς η ηγεσία της εταιρείας ήταν παλαιότερα μέλη της 
διοίκησης των Goody’s του απόλυτου δηλαδή ηγέτη στον χώρο.

9.3 Συνθήκες ανταγωνισμού.

Όπως καταλαβαίνουμε ο ανταγωνισμός είναι πολύ έντονος ανάμεσα στις 
αλυσίδες γρήγορης εστίασης, τόσο της ίδιας κατηγορίας όπως για παράδειγμα 
η κατηγορία τυρόπιτα - σνακ ,όσο και ανάμεσα σε έμμεσους ανταγωνιστές 
που υπόκεινται στον ευρύτερο κλάδο της γρήγορης εστίασης.

Οι κυριότεροι παράγοντες σύμφωνα με τους οποίους προσπαθούν οι 
επιχειρήσεις να διαφοροποιηθούν, και κατά συνέπεια ανταγωνίζονται είναι:

ο οι τιμές
ο η ποιότητα
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ο οι χώροι
ο το μενού
ο το δίκτυο καταστημάτων.
Ο πρώτος παράγοντας είναι οι τιμές που άλλωστε είναι από τους πρώτους 

σε όλα τα καταναλωτικά αγαθά. Οι αλυσίδες που εξετάσαμε λόγω 
οργάνωσης, μεγέθους, και οικονομιών κλίμακας μπορούν να προσφέρουν τα 
προϊόντα τους σε αρκετά χαμηλές τιμές, έτσι για να μπορέσουν να 
διαφοροποιηθούν κάνουν επιπλέον προσφορές όπως ολοκληρωμένα μενού 
σε τιμές προσφοράς, εκπτωτικά κουπόνια, δώρα σε παιδικά γεύματα και 
άλλες παρόμοιες προσφορές.

Ο δεύτερος παράγοντας ανταγωνισμού είναι η ποιότητα του
προσφερόμενου φαγητού. Όπως είναι κατανοητό εταιρείες τέτοιου μεγέθους 
προσέχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την ποιότητα των προϊόντων τους. Αυτό 
επιτυγχάνεται είτε με την παραγωγή μεγάλου μέρους των πρώτων υλών από 
παραγωγικές μονάδες της εταιρείας, είτε μέσω συμφωνιών με μεγάλες και 
αξιόπιστες προμηθευτικές μονάδες. Έτσι εκτός από την υψηλή ποιότητα των 
τελικών προϊόντων, επιτυγχάνεται και η ομοιομορφία τους σε όλα τα 
καταστήματα της αλυσίδας. Τέλος πρέπει να αναφέρουμε ότι καθώς οι αγορές 
και οι παραγωγή των πρώτων υλών γίνονται σε μεγάλες ποσότητες, μπορούν 
να σημειωθούν πολύ σημαντικές μειώσεις στο κόστος τις οποίες τα 
μεμονωμένα καταστήματα αδυνατούν να επιτύχουν.

Ακόμα ένας σημαντικός παράγοντας είναι όπως είπαμε οι χώροι ενός 
καταστήματος, τόσο το σαλόνι των πελατών , όσο και η κουζίνα και οι χώροι 
προετοιμασίας. Έτσι γίνεται κατανοητό το γεγονός ότι τα καταστήματα αυτά 
ξοδεύουν τεράστια ποσά για την διαμόρφωση και τον εξοπλισμό τους. 
Καταρχήν τα καταστήματα της αλυσίδας θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα 
διακοσμημένα και εξοπλισμένα. Δεύτερον θα πρέπει να έχουν ένα ξεχωριστό 
στυλ παρέχοντας όλες τις δυνατές ανέσεις για την πιο ευχάριστη παραμονή 
των πελατών σε αυτά ώστε να διαφοροποιηθούν από τα απρόσωπα 
ουσιαστικά μεμονωμένα καταστήματα. Τρίτον ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 
υγιεινή του καταστήματος το οποίο εξοπλίζεται με τις πιο σύγχρονες συσκευές 
για την κουζίνα αλλά και για τους χώρους υγιεινής. Ο εξοπλισμός αυτός 
άλλωστε είναι που θα συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας, την
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διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων, αλλά και που θα εξασφαλίσει ένα 
άνετο εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζομένους.

Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας είναι τα προσφερόμενα μενού από 
τις διάφορες αλυσίδες. Το μενού του καταστήματος είναι τόσο σημαντικό ώστε 
να μπορεί να εξηγήσει την αποτυχία ουσιαστικά πολλών ξένων αλυσίδων 
στην χώρα μας, οι οποίες δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν στις γευστικές 
συνήθειες των Ελλήνων. Έχουμε εξηγήσει την ομοιομορφία που απαιτείται 
ανάμεσα στα διάφορα καταστήματα της αλυσίδας. Οι πολυεθνικές εταιρείες 
λοιπόν μην έχοντας την απαραίτητη γνώση, αλλά και ευελιξία πρόσφεραν στο 
κοινό τα προϊόντα που προσφέρουν και στην Αμερική με αποτέλεσμα να μην 
γίνουν αυτές οι γεύσεις ευρέως αποδεκτές. Αντιθέτως οι ελληνικές αλυσίδες 
με την εμπειρία και την γνώση που έχουν για την ελληνική αγορά, και ύστερα 
από πολλές δοκιμές και αποτυχίες, μπορούν πλέον και προσφέρουν προϊόντα 
πλήρως εναρμονισμένα στις γευστικές και καταναλωτικές συνήθειες των 
Ελλήνων.

Ο τελευταίος από τους σημαντικότερους παράγοντες ανταγωνισμού είναι 
οι το δίκτυο καταστημάτων. Ενώ για όλους τους προηγούμενους παράγοντες 
παρατηρείτε μια ομοιομορφία ανάμεσα στις αλυσίδες όσον αφορά την 
εκάστοτε τιμολογιακή ή προϊοντική κ.ο.κ. στρατηγική, στο συγκεκριμένο θέμα 
βλέπουμε πολλές διαφορετικές απόψεις. Άλλες εταιρείες προτιμούν λίγα 
καταστήματα που να καλύπτουν μεγάλη περιοχή και αντίστοιχα μεγάλες 
πληθυσμιακές ομάδες, ενώ άλλες αλυσίδες επιθυμούν και προσπαθούν να 
δημιουργήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα καταστήματα και να έχουν 
παρουσία σε πάρα πολλά σημεία. Σαν παράδειγμα αναφέρουμε ότι η αλυσίδα 
Γρηγόρης Μικρογεύματα έχει αναπτύξει τον τριπλάσιο αριθμό καταστημάτων 
σε όλη τη χώρα μέσα σε τέσσερα χρόνια, από ότι τα Everest μέσα σε μια 
δεκαετία. Όσον αφορά τέλος για το πια στρατηγική ανάπτυξης είναι η πιο 
σωστή αυτό θα μας το δείξει ο χρόνος, αν και η εμπειρία έχει δείξει ότι τα αργά 
και προσεκτικά βήματα σπάνια οδηγούν στην αποτυχία. Πρέπει να 
σημειώσουμε τέλος ότι όλες σχεδόν οι αλυσίδες αναπτύσσονται με την 
μέθοδο της δικαιόχρησης, με τις διάφορες παραλλαγές που αυτή εμφανίζεται. 
Δηλαδή υπάρχει η περίπτωση που το κατάστημα ανήκει κατά 100% στον 
δικαιούχο, υπάρχει η περίπτωση όπου ο δικαιοπάροχος συμμετέχει στο
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κεφάλαιο σαν συνέταιρος με τον δικαιούχο, ενώ υπάρχουν και οι αλυσίδες 
που ελέγχουν ιδιοκτησιακά όλα τα καταστήματα τους χωρίς να εφαρμόζουν 
την δικαιόχρηση.
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9.4 Εντοπισμός αγοράς - στόχου.

Έχουμε ήδη αναφέρει ότι πελάτες των αλυσίδων γρήγορης εστίασης 
περιλαμβάνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες από τους νεαρούς έφηβους 
μέχρι και τους 45ρηδες επιχειρηματίες.

Τα καταστήματα τις αλυσίδας Everest είναι τοποθετημένα σε περιοχές 
όπου υπάρχει έντονη ροή ανθρώπων κατά την διάρκεια της ημέρας που είτε 
είναι στην αγορά για βόλτα ή ψώνια, είτε που οι δουλειές τους είναι κοντά. 
Παράλληλα τα καταστήματα είναι κοντά σε σημεία της πόλης που 
προτιμούνται από την νεολαία για την βραδινή τους έξοδο.

Μια πολλή καλή περιοχή στην πόλη της Θεσσαλονίκης που συγκεντρώνει 
αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τα Λαδάδικα τα οποία την τελευταία δεκαετία 
έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ όπως επίσης και η ευρύτερη περιοχή γύρω 
από το λιμάνι.

Έχουμε λοιπόν ουσιαστικά διαφορετικούς στόχους τους οποίους όμως 
μπορούμε να προσεγγίσουμε με το ίδιο μίγμα προϊόντος. Η περιοχή γύρω 
από τα Λαδάδικα συγκεντρώνει ένα πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, 
γραφείων και καταστημάτων. Παράλληλα παρατηρείται και έντονη οικοδομική 
δραστηριότητα στην περιοχή με την ανέγερση πολλών νέων κτιριακών 
συγκροτημάτων και γραφείων. Έτσι κατά τις πρωινές ώρες και ως το 
απόγευμα η αγορά στόχος είναι οι ηλικιακές ομάδες 25 - 39, υπάλληλοι 
κυρίως των εκεί επιχειρήσεων ή και πελάτες αυτών. Έχουμε αναφέρει ότι τα 
ωράρια αυτών των επιχειρήσεων τείνουν να γίνουν πιο «ευρωπαϊκά» δηλαδή 
9-5 οπότε όπως είναι φυσικό οι περισσότεροι από τους εργαζομένους στην 
περιοχή θα χρειάζονται ένα μεσημεριανό σνακ. Όπως είναι φυσικό το κοινό 
αυτό δεν ανήκει στην ανώτερη εισοδηματική τάξη την οποία άλλωστε και δεν 
σκοπεύουμε καθώς οι τάξεις αυτές προτιμούν τα εστιατόρια της περιοχής, 
όπου λειτουργούν συνήθως και σαν σημεία συνάντησης, παρά τις αλυσίδες 
γρήγορης εστίασης.

Δεύτερη αγορά στόχος είναι οι νέοι 15-30 που συχνάζουν στην περιοχή 
κατά τις βραδινές ώρες. Η περιοχή είναι γεμάτη από μπαρ και κέντρα 
διασκέδασης όλων των ειδών και που έλκουν πάρα πολύ κόσμο με 
διαφορετικά είδη διασκέδασης. Όπως είναι φυσικό οι νέοι πριν ξεκινήσουν την
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έξοδο τους προτιμούν να συναντιούνται σε τέτοιου είδους καταστήματα ώστε 
να παίρνουν ένα ελαφρύ γεύμα. Ακόμα συνηθίζεται μετά την διασκέδαση να 
γευματίζουν επίσης ελαφρά πριν την επιστροφή. Άλλωστε είναι παράδοση 
ανάμεσα στους νέους της πόλης η μπουγάτσα ή τοστ μετά την διασκέδαση. 
Ένα τέτοιο κατάστημα στην περιοχή μπορεί ακόμα να εξυπηρετήσει και τους 
εργαζόμενους στα κέντρα διασκέδασης που θέλουν να φάνε κάτι μετά την 
δουλειά τους και των οποίων ο αριθμός δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητος. 
Ακόμα ένα κατάστημα στην περιοχή εκείνη έχει ακόμα ένα πλεονέκτημα. Τα 
Λαδάδικα βρίσκονται ακριβώς πάνω στον δρόμο για την περιοχή των 
Σφαγείων. Όπως ξέρουμε στην περιοχή εκείνη χτυπάει η καρδιά της 
νυχτερινής Θεσσαλονίκης καθώς κάθε βράδυ χιλιάδες κόσμου επισκέπτονται 
τα κέντρα της περιοχής. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι το κατάστημα θα μπορεί 
να εξυπηρετήσει ακόμα μεγαλύτερο αριθμό ατόμων.

Όπως είναι φυσικό η αγορά - στόχος ενός λιανεμπορικού καταστήματος 
είναι άμεσα συνυφασμένη με την τοποθεσία του ίδιου του καταστήματος. Ένα 
κατάστημα λοιπόν στην προαναφερθείσα περιοχή μπορεί να εξυπηρετήσει και 
είναι προσβάσιμο από μεγάλο αριθμό ανθρώπων που συνηθίζουν να 
επισκέπτονται καταστήματα γρήγορης εστίασης.
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10. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ MERCHIDISING

10.1 Τοποθεσία

Είναι γνωστή η αρχή του λιανεμπορίου ότι τρεις είναι οι παράγοντες 
επιτυχίας κάθε λιανεμπορικής επιχείρησης. Τοποθεσία, τοποθεσία, 
τοποθεσία. Έτσι και στην περίπτωση των αλυσίδων γρήγορης εστίασης η 
επιλογή της τοποθεσία παίζει τον σημαντικότερο ρόλο. Η τοποθεσία του 
καταστήματος παίζει πρωταρχικό ρόλο στην επιλογή του καταναλωτή, 
πράγμα που οδηγεί το σημείο και το αναγάγει σε στρατηγικό πλεονέκτημα.

Στην περίπτωση μας θέλουμε ένα κατάστημα, κατά προτίμηση γωνιακό, 
σε κεντρικό δρόμο της πόλης, ορατό από πεζούς και οδηγούς, με εύκολη 
πρόσβαση και με έντονη κυκλοφορία τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας, όσο 
και κατά τις νυχτερινές ώρες. Για να αποφευχθούν επίσης φαινόμενα 
κανιβαλισμού ανάμεσα στα καταστήματα, θα πρέπει να αποκλειστεί η περιοχή 
του κέντρου της πόλης καθώς εκεί δραστηριοποιούνται ήδη τρία καταστήματα 
της αλυσίδας. Ελκυστικές περιοχές λοιπόν εμφανίζονται να είναι η ανατολική 
Θεσσαλονίκη, τα Λαδάδικα, καθώς και μη παραδοσιακά σημεία όπως τα 
συγκροτήματα στην περιοχή του αεροδρομίου ( Carefour), ή κλινικές κ.α. Το 
κόστος όμως σε μια τέτοια τοποθεσία θα ήταν πάρα πολύ υψηλό.

Έτσι καταλήγουμε στην περιοχή των Λαδάδικων καθώς συγκεντρώνει 
όλες τις προϋποθέσεις για να γίνει ένα επιτυχημένο κατάστημα, αλλά και τις 
προϋποθέσεις που θέτει η δικαιοπάροχος εταιρεία. Έχουμε δηλαδή υψηλή 
συγκέντρωση πληθυσμού κυρίως των ηλικιών και των εισοδημάτων που μας 
ενδιαφέρουν, είναι ορατό το σημείο από κεντρικότατο οδικό άξονα της πόλης, 
εύκολα προσβάσιμο, η περιοχή αναπτύσσεται συνεχώς, ενώ υπάρχει 
αυξημένη κυκλοφορία και κατά την διάρκεια της νύχτας, ώστε να μπορεί να 
υποστηριχθεί η 24ωρη λειτουργία του καταστήματος. ( έκθεμα 1 ).

Ακόμα πρέπει να τονίσουμε ότι ο ανταγωνισμός στην περιοχή δεν 
προέρχεται από μεγάλες αλυσίδες που να μπορούν να μας δυσκολέψουν, 
αλλά κυρίως από μεμονωμένα καταστήματα που καλύπτουν όλες τις 
κατηγορίες γρήγορης εστίασης. Η περιοχή λοιπόν παρουσιάζεται ως ιδανική
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για ένα τέτοιο κατάστημα, ενώ και οι προοπτικές που έχε για το μέλλον είναι 
πάρα πολύ ευοίωνες.
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10.2 Τιμολόγηση

Η τιμολογιακή πολιτική του καταστήματος δεν μπορεί να οριστεί από τον 
επιχειρηματία. Στα πλαίσια της ομοιομορφίας των καταστημάτων της 
αλυσίδας δεν μπορεί ένα κατάστημα της αλυσίδας να είναι πιο ακριβό ή πιο 
φτηνό από τα άλλα. Προφανώς όμως θα υπάρχει ένα εύρος μέσα στο οποίο 
θα μπορεί κάθε κατάστημα να κινηθεί σε περίπτωση που προμηθεύεται 
κάποιες πρώτες ύλες πιο ακριβά. Το ενδεχόμενο αυτό βέβαια δεν είναι και 
πολύ πιθανό καθώς όπως έχουμε πει η τροφοδοτική εταιρεία του ομίλου 
αναλαμβάνει την προμήθεια των υλικών ή προχωρά σε συνολικές συμβάσεις 
με προμηθευτές που αφορούν όλα τα καταστήματα της αλυσίδας. Ακόμα και 
τα υπόλοιπα κόστη όπως ημερομίσθια, εξοπλισμοί, αποσβέσεις κτλ είναι 
περίπου τα ίδια δεν υπάρχει και ουσιαστικός λόγος για διαφορετική 
τιμολογιακή πολιτική ανάμεσα στα καταστήματα.

Από εκεί και πέρα το κάθε κατάστημα θα μπορεί αν χρειάζεται για την 
τόνωση της ζήτησης ή για την αύξηση της κυκλοφορίας πελατών μέσα στο 
κατάστημα να προχωρήσει σε κάποιες προσφορές ολοκληρωμένων μενού για 
παράδειγμα, πράγμα που δεν ξεφεύγει από τα όρια του θεμιτού, και δεν 
βλάπτει τα υπόλοιπα καταστήματα αλλά και την συνολική εικόνα της εταιρείας.
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10.3 Προβολή

Οι αλυσίδες του κλάδου χρησιμοποιούν τους ίδιους περίπου τρόπους 
διαφήμισης και προβολής και χρηματοδότησης αυτής. Οι διαφημιστικές 
δαπάνες του κλάδου έφτασαν τα 2,5 δις το 1998, αυξημένες κατά 700 εκ σε 
σχέση με το 1997, με το μεγαλύτερο μερίδιο να ανήκει στις εταιρείες με τον 
μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων. Ο προϋπολογισμός δηλαδή των δαπανών 
γίνεται με βάση τις προβλέψεις των πωλήσεων και όχι με βάσει τους στόχους 
του μάρκετινγκ ή άλλες ανάγκες τις εταιρείας. Βέβαια είναι κατανοητό αυτό 
γιατί τα κόστη προβολής βαραίνουν επιπλέον τα διάφορα καταστήματα της 
αλυσίδας και καθώς κάποια καταστήματα ή περιοχές έχουν ανάγκη 
εντονότερης προβολής, δεν θα πρέπει να βαρύνονται τα υπόλοιπα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι για το προαναφερθέν διάστημα αυξήθηκαν οι 
δαπάνες για την τηλεόραση κατά 23 %, ενώ για τα περιοδικά κατά 30%. Η 
αύξηση στις εφημερίδες ήταν εντυπωσιακότερη καθώς οι δαπάνες για το μέσο 
αυτό υπερδιπλασιάστηκαν κατά το ίδιο διάστημα. Αυτό εξηγείται καθώς οι 
εφημερίδες είναι το πιο οικονομικό μέσο και το πιο άμεσα διαμορφούμενο, 
κατάλληλο για την προβολή προσφορών από τις αλυσίδες και τα καταστήματα 
που ισχύουν για λίγες μέρες.

Η διαφημιστική δαπάνη του ομίλου Everest καλύπτεται από τις εισφορές 
των καταστημάτων. Το κάθε κατάστημα υποχρεούται στην καταβολή του 2% 
επί του συνολικού τζίρου κάθε μήνα στον όμιλο για τις διαφημιστικές δαπάνες. 
Το ποσό αυτό καλύπτει τις ανάγκες τόσο της πανελλήνιας προβολής της 
αλυσίδας, όσο και τις τοπικές διαφημιστικές δαπάνες των καταστημάτων. 
Βεβαίως η ευθύνη για το διαφημιστικό σχέδιο της αλυσίδας βαρύνει τον όμιλο 
και όχι το κάθε κατάστημα ξεχωριστά.

Από τα στοιχεία που υπάρχουν βλέπουμε ότι ο όμιλος δεν δίνει ως το 
1998 ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαφημίσεις, καθώς διαφημιστικά σποτ υπήρχαν 
μόνο στο ραδιόφωνο, καλύπτοντας κυρίως τοπικές ανάγκες διαφήμισης, με το 
κόστος συνολικό των διαφημίσεων αυτών να ξεπερνά τα 11 εκ δραχμές.
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10.4 Merchidising

Έχουμε ήδη αναφέρει ότι η εταιρεία ειδικεύεται στην κατηγορία τυρόπιτα - 
σνακ. Στόχος της είναι να μπορεί να προσφέρει μια πλήρη γκάμα προϊόντων 
που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή με χαμηλό κόστος και χαμηλές κατά 
συνέπεια τιμές, αλλά χωρίς να γίνεται ο οποιοσδήποτε συμβιβασμός στην 
ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα παρατίθεται παρακάτω ένας πλήρης κατάλογος των 
προϊόντων που θα προσφέρει το κατάστημα.

> Ζεστά σνακ.
> Hot dog Everest
> Τοστ
> Κρύα σάντουιτς με ψωμάκι
> Με λευκή μπαγκέτα
> Μπαγκέτα ολικής αλέσεως
> Με κουλούρι
> Γλυκά
> Παγωτά

Το κατάστημα επίσης θα προσφέρει και πλήρη γκάμα ποτών, 
αναψυκτικών αλλά και γαλακτοκομικών προϊόντων για την συνοδεία του 
φαγητού. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει όλα τα παραπάνω 
προπαρασκευάζονται στις εγκαταστάσεις του ομίλου ενώ οι αποκλειστικές 
συνεργασίες με μεγάλες επιχειρήσεις προμηθευτές όπως η Νίκας Αλλαντικά 
αποφέρουν σημαντικές οικονομίες στο κόστος αλλά και σταθερή ποιότητα.
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10.5 Οργάνωση και προσωπικό.

Έχουμε αναφέρει στις προϋποθέσεις για ένα τέτοιο κατάστημα ότι η 
εταιρεία κρίνει ότι για 24ωρη λειτουργία του καταστήματος απαιτούνται 
περίπου 18 άτομα προσωπικό. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε βάρδια θα 
απασχολούνται 6 άτομα ένας εκ των οποίων είναι και ο προϊστάμενος.

Ένας τυπικός καταμερισμός θέσεων που χρησιμοποιείται από πολλά 
καταστήματα της αλυσίδας είναι:

> μια θέση εργασίας στα κρύα σάντουιτς
> μια θέση στα γλυκά και στους καφέδες
> μια θέση στα τοστ
> δυο θέσεις στην κουζίνα και λοιπές βοηθητικές λειτουργίες
> μια θέση προϊσταμένου που ελέγχει και το ταμείο
Η οργανωσιακή δομή που χρησιμοποιείται δεν είναι τυπική και αυστηρή. 

Αντιθέτως αξιοποιούνται πολλές από τις σύγχρονες αρχές και αντιλήψεις της 
διοίκησης επιχειρήσεων που αναφέρονται σε πολυλειτουργικούς 
εργαζομένους που μπορούν να καλύψουν όλες τις θέσεις στο κατάστημα. Σε 
περίπτωση δηλαδή που παρατηρηθεί αυξημένη ροή σε ένα συγκεκριμένο 
πόστο τότε μεταφέρεται εκεί ακόμα ένας εργαζόμενος είτε από την κουζίνα, 
είτε από κάποιο άλλο πόστο. Στις διαδικασίες αυτές συμμετέχει και ο ίδιος ο 
προϊστάμενος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλα τα πόστα και όλες τις 
διαδικασίες μέσα στο κατάστημα. Έτσι καταμερίζεται ο φόρτος εργασίας 
καθώς όλοι μπορούν να τα κάνουν όλα. Αυτή η γνώση για όλες τις θέσεις 
εργασίας μπορεί να επιλύσει και άλλα προβλήματα όπως ξαφνικές απουσίες 
προσωπικού, ρεπό ή προγραμματισμένες άδειες ή ακόμα και διαλείμματα 
ώστε το κατάστημα να μπορεί πάντα να λειτουργήσει στο βέλτιστο των 
δυνατοτήτων του.

Όλοι οι εργαζόμενοι λοιπόν έχουν εκπαιδευτεί για όλες τις θέσεις μέσα στο 
κατάστημα ενώ ανά τακτά χρονικά διαστήματα αλλάζουν θέσεις οι 
εργαζόμενοι και για να γνωρίζουν την κάθε διαδικασία, αλλά και για να είναι οι 
συνθήκες εργασίας πιο δίκαιες και να μην κουράζονται οι εργαζόμενοι από 
την μονοτονία μιας συγκεκριμένης θέσης.
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Πρέπει να αναφέρουμε ακόμα την εκπαίδευση του προσωπικού διάρκειας 
ενός μήνα σε εγκαταστάσεις του ομίλου. Οι προϊστάμενοι εκπαιδεύονται για 
περίπου δυο με τρεις μήνες, ενώ και οι επιχειρηματίες πρέπει να δεχθούν 
κάποιου είδους εκπαίδευση καθώς απαιτείται και η δική τους ουσιαστική 
συμβολή στην λειτουργία του καταστήματος.
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11. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Σε αυτό το σημείο πρέπει να εξηγήσουμε ότι λόγω έλλειψης στοιχείων δεν 
μπορούμε να κάνουμε ακριβείς προβλέψεις πωλήσεων, κόστους και γενικά 
των αποτελεσμάτων ή των ταμειακών ροών του καταστήματος. Τα 
αποτελέσματα και γενικά τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύονται είναι 
ενοποιημένα και αφορούν τον όμιλο στο σύνολο του και όχι μεμονωμένα 
καταστήματα ώστε να έχουμε κάποια βάση για να μπορέσουμε να κάνουμε 
προβλέψεις. Θα ακολουθήσει όμως μια ανάλυση των οικονομικών στοιχείων 
του ομίλου που δείχνουν την οικονομική ανάπτυξη και την ευρωστία που 
χαρακτηρίζει την επιχείρηση.

Σε πρώτη φάση θα ασχοληθούμε με την τριετία 1996 - 98 όπου ξεκίνησε 
και η αλματώδης ανάπτυξη της επιχείρησης. Κατά την τριετία αυτή λοιπόν τα 
κέρδη δθπλασιάστηκαν καθώς και όλοι οι επιμέρους αριθμοδείκτες είχαν 
σημαντική βελτίωση. Πιο συγκεκριμένα τα κέρδη του ομίλου κατά το 1996 
ήταν 11 εκ δραχμές, το 1997 τα κέρδη έφτασαν τα 221 εκ δραχμές ενώ τέλος 
το 1998 τα κέρδη εκτοξεύτηκαν στα 523 εκατομμύρια.

Επιπλέον δείκτες όπως η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων είχαν επίσης 
ανοδική πορεία. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι κυριότεροι οικονομική 
δείκτες απόδοσης της επιχείρησης και η εξέλιξη που είχαν κατά την 
προαναφερθείσα τριετία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ
1998 1997 1996

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
59,12% 37,88% 3,11%

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛ.
59,12% 37,80% 3,10%

ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ / 

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ
7,22 /1 5,22 /1 3,25/1

ΞΕΝΑ / ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 0,77/1 1,17/1 2,12/1

Πηγή: ICAP

Βλέπουμε δηλαδή ότι όλα τα οικονομικά στοιχεία του ομίλου εμφανίζονται
θετικότατα και μάλιστα είναι τα καλύτερα από όλους τους άμεσους
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ανταγωνιστές. Την ίδια περίοδο η εταιρεία «Θείος Βάνιας» ήταν ζημιογόνος με 

όλους τους χρηματοοικονομικούς δείκτες να έχουν αρνητικό πρόσημο, και η 

βασική της προσπάθεια ήταν να περιορίσει τις ζημίες. Από την άλλη μεριά η 

εταιρεία «Γρηγόρης Μικρογεύματα» με πολλαπλάσιο αριθμό καταστημάτων 

και μεγαλύτερες σε όγκο πωλήσεις, δεν κατάφερε να έχει τα κέρδη που είχαν 

τα Everest. Σαν παράδειγμα αναφέρουμε το έτος 1998 όπου ο Γρηγόρης 

εμφάνισε κέρδη 317 εκ δραχμές και αποδοτικότητα ιδίου κεφαλαίου 44%.

Εξετάζοντας τώρα τα δύο τελευταία χρόνια, δηλαδή το 2000 και το 2001, 

έχουμε ακριβώς τα ίδια συμπεράσματα. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται 

τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη ( ενοποιημένα ) του ομίλου για την περίοδο 

1/7/2000 ως 31/12/2000.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ Λ1ΑΝΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ FRANCHISING
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ 5,024,000,000

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 1,012,000,000

ΚΕΡΔΗ Π.Φ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΚ. 

ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

688,000,000

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ. 25%

Πηγή: ICAP

Αντίστοιχα τα ίδια μεγέθη για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2001 ήταν:

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 7,467,000,000

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 1,024,000,000

ΚΕΡΔΗ Π.Φ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΚ. 

ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
707,000,000

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ. 30%

Πηγή: ICAP

Όλα τα παραπάνω ποσά είναι σε δραχμές ώστε να είναι εύκολη η 

σύγκριση τους με τα ποσά προηγουμένων ετών και η εξαγωγή 

συμπερασμάτων.
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Βλέπουμε λοιπόν ότι η ανοδική πορεία του ομίλου συνεχίζεται με γοργούς 

ρυθμούς, ενώ τα αποτελέσματα και η ανάλυση των χρηματοοικονομικών 
δεικτών είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητική.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ FRANCHISING
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12. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η παραπάνω μελέτη μας οδήγησε σε θετικά συμπεράσματα όσον αφορά 

την ανάπτυξη ενός καταστήματος γρήγορης εστίασης με την μέθοδο της 

δικαιόχρησης, συμμετέχοντας δηλαδή σε μια οργανωμένη αλυσίδα 

καταστημάτων.

Ο κλάδος των αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εστίασης βρίσκεται σε 

συνεχή ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία έστω και αν οι ρυθμοί 

επιβραδύνθηκαν τα τελευταία δύο με τρία χρόνια λόγω κυρίως της εισόδου 

στην αγορά στην φάση της ωριμότητας. Η αγορά γενικά των ειδών διατροφής 

και ειδικότερα ο κλάδος που μας ενδιαφέρει ακόμα και σε περιόδους ισχνών 

αγελάδων μπορεί να αναπτύσσεται και να είναι κερδοφόρος και 

ανταγωνιστικός.

Εξετάσαμε το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και είδαμε ότι 

οικονομικοί, κοινωνικοί και δημογραφικοί παράγοντες είναι θετικοί για μια 

επένδυση αυτού του είδους. Το τεχνολογικό και πολιτικό περιβάλλον είναι 

επίσης θετικό και μπορεί να συμβάλει θετικά στην εξέλιξη της επένδυσης.

Είδαμε τα οφέλη της δικαιόχρησης και της συνεργασίας με έναν τέτοιο 

όμιλο, τις οικονομίες κλίμακας που προκύπτουν και την ελαχιστοποίηση του 

κινδύνου της επένδυσης. Ο όμιλος έχει τα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα 

στην κατηγορία του, η οποία είναι εκτός των άλλων και η γρηγορότερα 

αναπτυσσόμενη από όλες τις κατηγορίες γρήγορης εστίασης.

Εξετάστηκε επίσης το θέμα της τοποθεσίας και επαληθεύτηκε ο χρυσός 

κανόνας του λιανεμπορίου ότι ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας 
τέτοιων επιχειρήσεων είναι η τοποθεσία. Επιλέχθηκε έτσι ένα κατάστημα στην 

περιοχή των Λαδάδικων το οποίο και συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις για 

μια επιτυχημένη επένδυση και που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της 

δικαιοπάροχου εταιρίας για την παραχώρηση της άδειας.

Γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται ως 

μεταβατική για την ελληνική οικονομία, με τα πολύ χαμηλά επιτόκια των 

τραπεζών, την παρατεταμένη πτώση του χρηματιστηρίου, και τις 

περιορισμένες επενδυτικές προτάσεις, η επένδυση σε μια τέτοια επιχείρηση

64



που συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά που αναλύθηκαν παραπάνω 

κρίνεται ως ιδιαιτέρως ελκυστική και συμφέρουσα.
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13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας 1 : Αριθμός καταστημάτων ανά πόλη των κυριοτέρων αλυσίδων 

Πίνακες 2, 3 και 4 : Κυριότερες επιχειρήσεις του κλάδου.
Πίνακας 5 : Συνολικές πωλήσεις των κυριότερων αλυσίδων.

Πίνακας 6 : Σύνολο επιχειρήσεων γρήγορης εστίασης.

Πίνακας 7 : Μέσος όρος μηνιαίων αγορών 9 βασικών ομάδων αγαθών 

Πίνακας 8 : Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών νοικοκυριών ( σύνολο ). 

Πίνακας 9 : Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών νοικοκυριών (περιοχές ). 

Πίνακας 10 : Ποσοστό δαπανών για φαγητό εκτός σπιτιού.

Πίνακας 11 : Πληθυσμός σύνολο.

Πίνακας 12 : Πληθυσμός Θεσσαλονίκης.

Έκθεμα 1 : Χάρτης περιοχής.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ FRANCHISING
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Μ 30/01

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (1992-1998) σε εκατ. δρχ.

ΑΛΥΣΙΔΑ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

GOODY'S 11,700 17,700 21,800 28,400 33,700 40,400 46,600

MC DOMALD'S Ο.Δ. Ο.Δ. 2,925 3,756 5,759 8,740 9,722

PIZZA HUT 471 564 1,767 2,973 5,270 6,553 8,070

ROMA PIZZA 2,800 3,200 3,800 4,500 5,400 5,800 6,200

EVEREST Ο.Δ. Ο.Δ. Ο.Δ. 2,050 3,059 1.528 1 4,570

WENDY'S 1,900 2,700 3,125 3,148 3,256 3,400 3,500

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ο.Δ. Ο.Δ. Ο.Δ. Ο.Δ. Ο.Δ. 2,100 3,000

HAMBO 2,700 3,200 4,000 4,200 4,800 2,900 2,200

SANDWITCHLAND _ _ _ _ _ _ 1,100

KFC _ _ Ο.Δ. 439 2 1,035

0 ΓΥΡΟΣ TOY ΚΟΣΜΟΥ _ _ _ _ 700 3 900

TO ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΤΗΣ ΛΩΞΑΝΤΡΑΣ _ _ _ Ο.Δ. Ο.Δ 634 814

TO ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ _ _ _ _ 260 4 389 715

DOMINO'S PIZZA _ _ _ Ο.Δ. Ο.Δ. 289 580

PITA PAN Ο.Δ. Ο.Δ. Ο.Δ. Ο.Δ. Ο.Δ. 319 495

ΑΥΛΟΓΥΡΟΣ _ _ _ _ _ _ 313

NEON Ο.Δ. 1,478 2.155 s 2,388 2,062 Ο.Δ. Ο.Δ.

Πηγή:ΙΟΑΡ/Επιχειρήσεις του Κλάδου 

Ο.Δ.:Όχι Διαθέσιμα Στοιχεία

1. Η χρήση του 1997 αφορά την περίοδο από 1/1 εώς 30/6 του συγκεκριμένου έτους. Η χρήση του 1998 
αφορά την περίοδο 1/7/1997 έως 30/6/1998.

2. Η επιχείρηση K.F.C. ξεκίνησε πλήρως τις δραστηριότητές της τον Μάρτιο του 1977.
3. Η επιχείρηση ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 1977.
4. Η επιχείρηση εισήλθε στο χώρο της γρήγορης εστίασης το 1966.
5. Δεν περιλαμβάνεται ο κύκλος εργασιών του καταστήματος στην Κόρινθο.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ FRANCHISING
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Μ 30/01

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΘΗΝΩΝ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Fast-Food / Οβελιστήρια 579 90 256
Πιτσαρίες 1,579 185 277
Σάντουιτς ς-Τοστ- Τυρόπιτες 531 130 984
Σουβλάκι-Ψητοπωλεία 4,569 1,216 ΟΔ
ΣΥΝΟΛΟ 7,258 1,621 1,517

Πηγή: Επαγγελματικά Επιμελητήρια Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης 

Ο.Δ.: Όχι Διαθέσιμα Στοιχεία
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ FRANCHISING
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Μ 30/01

ΠΙΝΑΚΑΣ 8

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΣΕ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΚΑΦΕΝΕΙΑ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ 

(Όλες οι περιοχές)

ΕΡΕΥΝΑ Α993/1994 ΕΡΕΥΝΑ 1987/1988
ΕΡΕΥΝΑ 1!381/1982

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΞΙΑ % ΑΞΙΑ % ΑΞΙΑ %

Σύνολο αγορών
290,204 137,897 47,579

Είδη διατροφής 80,774 41,321 16,109
Δαπάνες σε Εστιατόρια, Καφενεία, 
Ζαχαροπλαστεία 19,683 100,0 8,687 100,0 2,807 100,0
Έξοδα σε εστιατόρια, ταβέρνες, 
κ.λ.π. 7,466 38,0 *4.347 50,1 *1.473 52,5

Φαγητά σε πακέτα 473 2,4
Έξοδα σε καφενεία, 
ζαχαροπλαστεία, κ.λ.π. 7,624 39,0 **4.340 49,9 **1.334 47,5

Έξοδα σε καντίνες 897 4,5
Τα παραπάνω όταν αφορούν 
διακοπές 3,222 16,3

ΠηγήΈΣΥΕ

* Συμπεριλαμβάνονται και τα φαγητά σε πακέτα 

** Συμπεριλαμβάνονται και οι καντίνες
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ FRANCHISING
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Μ 30/01

ΠΙΝΑΚΑΣ 10

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΑΣ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

1994 1998-1999* 2005*

21% 27%-29% >34%

Πηγή: Έρευνα Οικογενειακού Προϋπολογισμού ΕΣΥΕ 
* Εκτίμηση ΕΣΥΕ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΚΑΤΆ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 1981 1991
Σύνολο 705,451 749,048

0-14 164,426 138,218
15-24 119,941 134,967
25-39 147,593 167,715
40-54 151,029 140,070
55-64 56,514 89,704
65-79 55,618 63,343

80 και άνω 10,295 15,031
Δεν δήλωσαν 35 -

Πηγή: ΕΣΥΕ
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Ηλεκτρονικές πηγές.

www.everest.qr.com

www.qoodv’s.com

www.qriqoris.gr

www.thefranchiseco.gr
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