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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (abstract)

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε για το Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Στόχος της εργασίας είναι να καταλάβουμε τι είναι, πως δουλεύουν τα γεωγραφικά
συστήματα πληροφοριών και πως μπορούν να βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων
μάρκετινγκ.
Στο πρώτο κεφάλαιο κάνουμε μία εισαγωγή στα συστήματα GIS για να κατανοήσουμε
καλύτερα σε τι αναφερόμαστε, πως δουλεύει και πως μπορεί να μας βοηθήσει.
Γενικότερα γίνεται μία περιγραφή των συστημάτων αυτών και αναλύονται τα δομικά
στοιχεία από τα οποία αποτελείται.
Στη συνέχεια γίνεται η σύνδεση των GIS και του μάρκετινγκ. Γίνεται πιο κατανοητή η
σχέση μεταξύ τους, αναπτύσσονται μεθοδολογίες και φαίνεται και στη πράξη πως ΓΣΠ
και μάρκετινγκ σχετίζονται.
Τέλος, γίνεται αναφορά στην εταιρεία Boston Scientific η οποία αποφάσισε να
χρησιμοποιήσει το MapInfo για να τη βοηθήσει στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων
μάρκετινγκ. Η εταιρεία παράγει και εμπορεύεται αναλώσιμα υγειονομικά υλικά
χειρουργείων και δούλεψε με το MapInfo, πιλοτικά στην αρχή στη Βόρεια Ελλάδα, και
έχει σκοπό να το επεκτείνει και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
(GIS – GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS)
1.1 ΓΕΝΙΚΑ

“Τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών είναι ένα αυτοµατοποιηµένο σύστηµα
λειτουργιών, το οποίο παρέχει στους επαγγελµατίες ένα εργαλείο αποθήκευσης,
ανάκτησης γεωγραφικά συσχετισµένων δεδοµένων” (Ozemoy, Smith and
Sicherman, 1981). Δεν περιλαμβάνει μόνο λογισμικό και υλικό αλλά και ειδικές
συσκευές για εισαγωγή και δημιουργία χαρτών, καθώς και τα συστήματα επικοινωνιών
που απαιτούνται για να συνδέσουν τα διάφορα συστατικά από τα οποία αποτελούνται.
Όλα τα δεδομένα σε ένα σύστημα GIS είναι γεωκαταχωρημένα, δηλ. συνδεδεμένα με μια
συγκεκριμένη γεωγραφική τοποθεσία της επιφάνειας της γης μέσω ενός συστήματος
συντεταγμένων. Ένα από τα πιο συνηθισμένα συστήματα γεωγραφικών συντεταγμένων
είναι αυτό του γεωγραφικού μήκους και γεωγραφικού πλάτους. Σ’ αυτό το σύστημα
συντεταγμένων, κάθε τοποθεσία προσδιορίζεται σχετικά με τον ισημερινό και τη γραμμή
μηδενικού γεωγραφικού μήκους που περνά από το αστεροσκοπείο Greenwich της
Αγγλίας. Υπάρχουν πολλά άλλα γεωγραφικά συστήματα συντεταγμένων, και κάθε GIS
σύστημα θα πρέπει να μπορεί να μετατρέπει τις συντεταγμένες από το ένα σύστημα στο
άλλο.
H χωρική πληροφορία αναπαρίσταται με δυο τρόπους:


Ως διανυσματικά δεδομένα με τη μορφή σημείων, γραμμών και πολυγώνων, ή



Ως δικτυωτά (raster) δεδομένα, οργανωμένα συστηματικά σε κελιά (όπως π.χ. μια
ψηφιακή εικόνα).
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Σε σύγκριση με τους απλούς χάρτες, ένα σύστημα GIS έχει το πλεονέκτημα ότι η
αποθήκευση των δεδομένων γίνεται χωριστά από την αναπαράστασή τους. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα τα ίδια δεδομένα να μπορούν να αναπαρασταθούν με διαφορετικούς
τρόπους. Π.χ. μπορούμε να μεγεθύνουμε τον (ψηφιακό πλέον) χάρτη, να εμφανίσουμε
συγκεκριμένες μόνο περιοχές, να κάνουμε υπολογισμούς αποστάσεων μεταξύ
τοποθεσιών, να δημιουργήσουμε πίνακες που να δείχνουν τα διάφορα χαρακτηριστικά
του χάρτη, να υπερθέσουμε επιπλέον πληροφορία πάνω στο χάρτη, ακόμα και να
αναζητήσουμε ποίες είναι οι καλύτερες τοποθεσίες για να ιδρύσουμε τα επόμενα
καταστήματά μας. Επιπλέον ένα σύστημα GIS έχει όλα εκείνα τα πλεονεκτήματα από τη
χρήση των Η/Υ όπως, διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων εύκολα και γρήγορα
κλπ.

1.1.1 Ιστορία των Γεωγραφικών Συστημάτων
Τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών αναπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν μέσα στους
αιώνες μέσω δημιουργίας χαρτών και συλλογής γεωγραφικών πληροφοριών και
αποθήκευσής τους σε καταχωρητές. Οι πρώτοι γνωστοί χάρτες σχεδιάστηκαν πάνω σε
περγαμηνές για να δείξουν τα χρυσωρυχεία του Κοπτές κατά τη διάρκεια της βασιλείας
του Ραμσύ ΙΙ της Αιγύπτου (1292-1225 π.Χ.). Ίσως νωρίτερα, οι Βαβυλώνιοι με
επιγραφές σφηνοειδούς γραφής να περιγράφουν τον τότε γνωστό κόσμο. Αργότερα, οι
Αρχαίοι Έλληνες συνέταξαν τους πρώτους πραγματικούς χάρτες. Χρησιμοποίησαν ένα
ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων γύρω στο 300 π.Χ. Περίπου 100 χρόνια αργότερα, ο
έλληνας μαθηματικός, αστρολόγος και γεωγράφος Ερατοσθένης (276-194 π.Χ.) έβαλε τα
θεμέλια της επιστημονικής χαρτογραφίας. Ένας από τους πιο γνωστούς παγκόσμιους
χάρτες δημιουργήθηκε από τον Κλαούντιο Πτολεμαίο στην Αλεξάνδρεια (90-168 μ.Χ.).
Οι Ρωμαίοι έριξαν μεγαλύτερο βάρος στην καταγραφή και την καταχώρηση
γεωγραφικών δεδομένων. Οι όροι cadastre (ένας επίσημος καταχωρητής ιδιοκτησίας) και
cadastral (ένας χάρτης ή έρευνα που δείχνει τα σύνορα ιδιοκτησίας) προέρχονται από τα
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ελληνικά «κατά στίκον» που σημαίνει «γραμμικός». Οι Ρωμαίοι ήταν οι πρώτοι που
εισήγαγαν την έννοια της καταγραφής των ιδιοκτησιών, στο capitum registra (τον
καταχωρητή γης). Καθώς οι κοινωνίες οργανώνονταν, π.χ. με την εισαγωγή συστημάτων
φορολογίας, η καταχώρηση των ιδιοκτησιών συστηματοποιήθηκε εξ’ αρχής για να
διασφαλίσει το ετήσιο κρατικό εισόδημα.
Αργότερα, χάρτες σχεδιάστηκαν για να διευκολύνουν τα εμπορικά ακτοπλοϊκά
ταξίδια. Οι Άραβες ήταν οι καθοδηγητές χαρτογράφοι του Μεσαίωνα. Η Ευρωπαϊκή
χαρτογραφία αναγεννήθηκε με την πτώση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και τη
μετάφραση τον 15ο αιώνα του έργου Geographia του Κλαούντιου Πτολεμαίου στα
Λατινικά που έγινε η τότε υπάρχουσα εικόνα του κόσμου. Παρόλο που η χαρτογραφία
παραμελήθηκε, σε πολλές χώρες η καταχώρηση ιδιοκτησιών ευδοκίμησε. Το γνωστότερο
παράδειγμα είναι αυτό του Μεγάλου Κτηματολογίου των περιοχών της Αγγλίας που
συντάχθηκε το 1086 από τον πρώτο Νορμανδό βασιλιά, Ουίλιαμ τον κατακτητή.
Οι εξερευνήσεις του Μάρκο Πόλο, του Χριστόφορου Κολόμβου, του Βάσκο Ντε
Γκάμα κ.ά. είχε σαν αποτέλεσμα, πέραν της ανάπτυξης του εμπορίου, και της
δημιουργίας νέων χαρτών. Οι επιτελικοί χάρτες αποτέλεσαν τους καθοδηγητές τόσο για
τοπογραφικούς χάρτες ξηράς όσο και για χάρτες πλοήγησης.
Μέχρι το 19ο αιώνα, η γεωγραφική πληροφορία χρησιμοποιούνταν κυρίως στο
εμπόριο, στις εξερευνήσεις, για συλλογή φόρων και από το στρατό. Καθώς οι κοινωνίες
έγιναν πολυπλοκότερες νέες εφαρμογές αναπτύχθηκαν για τις επερχόμενες υποδομές
(τηλεφωνικές γραμμές, σιδηροδρόμους κλπ.). Οι αεροφωτογραφίες επιτάχυναν την
πρόοδο της χαρτογράφησης. Η φωτογραμμική, η τεχνική της μέτρησης των
αεροφωτογραφιών, αναπτύχθηκε ταχύτητα στις δεκαετίες 1920 και 1930 και κατά το 2ο
Παγκόσμιο πόλεμο. Χρησιμοποιείται κυρίως για χάρτες με κλίμακες 1:1500 και 1:50000.
Σήμερα, με τις δυνατότητες που παρέχουν οι Η/Υ, η χαρτογράφηση διατρέχει μια νέα
εποχή. Τα δίκτυα Η/Υ, οι εξομοιωτές, η εικονική πραγματικότητα αποτελούν τη
τελευταία μόδα στην εξέλιξη των γεωγραφικών συστημάτων.
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1.1.2 Περιγραφή Συστήματος GIS
Σε γενικές γραμμές, ένα σύστημα GIS περιλαμβάνει:


Τεχνικές για εισαγωγή γεωγραφικής πληροφορίας σε ηλεκτρονική μορφή, δηλ.
μετατροπή της σε ψηφιακή μορφή,



Τεχνικές για αποθήκευση αυτής της (μεγάλης σε όγκο) πληροφορίας σε συμπιεσμένη
μορφή σε ψηφιακά αποθηκευτικά μέσα,



Μεθόδους αυτοματοποιημένης ανάλυσης των γεωγραφικών δεδομένων, αναζήτηση
προτύπων, συνδυασμό διαφορετικών ειδών δεδομένων, δυνατότητα μετρήσεων,
εύρεση των συντομότερων διαδρομών και πολλά άλλα,



Μεθόδους πρόβλεψης των αποτελεσμάτων πιθανών σεναρίων, όπως π.χ. της
επίδρασης της αλλαγής του κλίματος στη βλάστηση,



Τεχνικές αναπαράστασης των δεδομένων σε μορφή χαρτών, εικόνων κλπ.



Δυνατότητες για έξοδο των αποτελεσμάτων σε μορφή αριθμών και πινάκων.

Ένα σύστημα GIS επιτρέπει πράξεις πάνω σε χωρικά δεδομένα, δηλ. Χρησιμοποιώντας
γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Παράδειγμα μιας τέτοιας πράξης είναι: «Ποιες πόλεις
βρίσκονται λιγότερο από 1000 χλμ. η μία από την άλλη;». Επιτρέπει δηλ. τον
προσδιορισμό των χωρικών σχέσεων ανάμεσα στα χαρακτηριστικά (features) του χάρτη.
Επιπλέον συνδέει χωρικά δεδομένα με γεωγραφική πληροφορία για ένα συγκεκριμένο
χαρακτηριστικό του χάρτη. Η πληροφορία αποθηκεύεται ως ιδιότητες (attributes) του
γραφικά παρουσιαζόμενου χαρακτηριστικού σε μια Βάση Δεδομένων. Για κάθε
χαρακτηριστικό αποθηκεύονται τρεις βασικές πληροφορίες στη βάση δεδομένων: η
γεωγραφική πληροφορία, η προβολή (projection) πάνω στην οποία εκφράζεται η
γεωγραφική πληροφορία και οι ιδιότητές του. Για κάθε χαρακτηριστικό του χάρτη
αποθηκεύονται ακόμα στη βάση δεδομένων του GIS οι εξής πληροφορίες: τι
χαρακτηριστικό είναι, που βρίσκεται και πως σχετίζεται με άλλα χαρακτηριστικά.
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Πέραν της δυνατότητας σχεδίασης/χειρισμού χαρτών, ένα σύστημα GIS μπορεί να
συνδέει εξωτερικές βάσεις δεδομένων με αντικείμενα που ανήκουν στο χάρτη. Αυτή η
σύνδεση επιτρέπει σε όποιες αλλαγές γίνονται στις βάσεις δεδομένων να φαίνονται
αμέσως στο χάρτη καθώς και να μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις στη βάση δεδομένων
απευθείας από το χάρτη. Επίσης, διαθέτει ένα σύνολο από εργαλεία που μπορούν να
διαχωρίσουν τα διάφορα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στις εξωτερικές βάσεις
δεδομένων, εμφανίζοντας π.χ. αντικείμενα ή περιοχές που ικανοποιούν συγκεκριμένα
κριτήρια με διαφορετικά χρώματα ή σχήματα.
Ένα σύνολο από χαρακτηριστικά (π.χ. όλο το οδικό δίκτυο) θεωρούνται ως ένα στρώμα
(layer). Στην πραγματικότητα οι ψηφιακοί χάρτες δεν είναι τίποτ’ άλλο από μια συλλογή
από στρώματα. Φανταστείτε αυτά τα στρώματα ως διαφάνειες όπου κάθε στρώμα
περιέχει ένα διαφορετικό μέρος του χάρτη. Τα στρώματα τοποθετούνται το ένα πάνω στο
άλλο και μας επιτρέπουν να δούμε όλες τις όψεις του χάρτη την ίδια χρονική στιγμή. Π.χ.
ένα στρώμα θα μπορούσε να περιέχει τα σύνορα των χωρών της γης, ένα άλλο στρώμα
να περιέχει σύμβολα που να αναπαριστούν τις πρωτεύουσες, ένα τρίτο στρώμα μπορεί να
περιέχει τις εθνικές οδούς κλπ. Τοποθετώντας αυτές τις διαφάνειες τη μια πάνω στην
άλλη δημιουργούμε έναν πλήρη χάρτη. Το GIS σύστημα συνδυάζει διάφορα στρώματα
για να απαντήσει σε συγκεκριμένες χωρικές ερωτήσεις. Χαρακτηριστικά που σχετίζονται
μεταξύ τους, όπως π.χ. ποτάμια και κανάλια, θα μπορούν να εμφανίζονται σε ένα τρώμα,
ενώ υποδομή, όπως δρόμοι, να εμφανίζονται σε άλλο στρώμα. Όταν κάποια
χαρακτηριστικά δεν ενδιαφέρουν το χρήστη σε κάποια χρονική στιγμή, θα μπορεί να τ’
αποκρύπτει εμφανίζοντας μόνο την πληροφορία που τον ενδιαφέρει.
Όπως είπαμε, οι χάρτες σ’ ένα GIS σύστημα αποθηκεύονται σε ψηφιακή μορφή σε μια
βάση δεδομένων. Σ’ αυτή τη βάση δεδομένων αποθηκεύονται δυο είδη πληροφορίας (ή
αλλιώς, η πληροφορία που αποθηκεύεται σ’ ένα GIS έχει δυο ιδιότητες – χωρικές και
περιγραφικές):


Χωρική πληροφορία που περιγράφει την τοποθεσία και το σχήμα των γεωγραφικών
χαρακτηριστικών και τις χωρικές σχέσεις τους με άλλα χαρακτηριστικά, και



Περιγραφική πληροφορία που αφορά τα χαρακτηριστικά.
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Η χωρική πληροφορία αποθηκεύεται με τη μορφή τριών βασικών χαρακτηριστικών: του
σημείου, της γραμμής και του πολυγώνου. Η περιγραφική πληροφορία εμφανίζεται με τη
μορφή συμβόλων και ετικετών πάνω στο χάρτη. Η δύναμη του συστήματος βασίζεται
στη δυνατότητα που έχει να συνδυάζει αυτά τα δύο είδη πληροφορίας.
Συνοψίζοντας έως εδώ, ένα χαρακτηριστικό (feature) του χάρτη αποτελείται από
ιδιότητες (attributes). Ένα GIS αποθηκεύει τα χαρακτηριστικά σε πίνακες, έτσι ώστε
κάθε γραμμή του πίνακα να αποτελεί ένα χαρακτηριστικό του χάρτη, και κάθε στήλη μια
ιδιότητα αυτού του χαρακτηριστικού. Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν τις ίδιες ιδιότητες
και επομένως ο πίνακας αποτελεί ένα στρώμα (layer) καθώς είναι ένα σύνολο από ίδια
χαρακτηριστικά. Το σύνολο όλων αυτών των πινάκων (στρωμάτων), από τα οποία
αποτελείται ο χάρτης, αποθηκεύεται στην GIS Βάση Δεδομένων.
Ιδιότητα (attribute)
Χαρακτηριστικό
(feature)
Πίνακας =

Αρ. Δρόμου

Μήκος

Αρ. Οχημ.

E1

210

100000

Ε2

169

59000θ

Στρώμα
Σχήμα 1. GIS ΒΔ
Όποιος έχει δουλέψει με βάσεις δεδομένων θα είναι οικείος με την ιδέα της εγγραφής.
Μια εγγραφή είναι ένα σύνολο από στήλες που περιέχουν σχετική πληροφορία. Π.χ., μια
βάση δεδομένων πελατών θα περιέχει μια εγγραφή για κάθε πελάτη και θα περιέχει
στήλες για το όνομα, τη διεύθυνση κλπ. του πελάτη. Ένα χαρακτηριστικό είναι απλά μια
εγγραφή που συνδυάζει δεδομένα σε μορφή πίνακα και γεωγραφική πληροφορία. Κάθε
εγγραφή περιλαμβάνει αρκετές στήλες με δεδομένα καθώς και μια αναφορά σε
γεωμετρική πληροφορία που περιγράφει το σχήμα και την τοποθεσία κάθε
χαρακτηριστικού. Τα δεδομένα σε μορφή πίνακα ονομάζονται ιδιότητες και τα
γεωμετρικά δεδομένα γεωμετρία. Αυτοί οι δυο τύποι δεδομένων αποτελούν το
χαρακτηριστικό.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
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Μία άλλη σημαντική έννοια είναι αυτή της τοπολογίας. Τοπολογία ονομάζεται η
μαθηματική διαδικασία βάση της οποίας ορίζονται χωρικές σχέσεις. Προσδιορίζονται
δηλ. Οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων χαρακτηριστικών. Τρεις τοπολογικές έννοιες
είναι: ο σύνδεσμος (κόμβος), ο ορισμός της περιοχής (το πολύγωνο) και η γειτνίαση.
Τα θέματα (themes) μας επιτρέπουν να αλλάξουμε προγραμματιστικά την εμφάνιση
ορισμένων ή όλων των χαρακτηριστικών ενός στρώματος βασιζόμενοι σε συγκεκριμένα
κριτήρια. Πρότυπα και τάσεις που είναι σχεδόν αδύνατο να ανιχνευθούν σε λίστες
δεδομένων αποκαλύπτονται ξεκάθαρα όταν χρησιμοποιείται θεματική σκίαση για
αναπαράστασή τους στο χάρτη. Ένας χάρτης σκιάζεται θεματικά χρησιμοποιώντας
δεδομένα από ένα στρώμα. Το πιο κοινό παράδειγμα θεματικού χάρτη είναι ο χάρτης
καιρού. Οι κόκκινες περιοχές δηλώνουν ζέστη, οι μπλε κρύο. Οι θεματικοί χάρτες
αναπαριστούν τα δεδομένα με χρωματικές αποχρώσεις, πρότυπα, σύμβολα ή γεμίσματα
και μπορεί κάποιος να δημιουργήσει διαφορετικούς θεματικούς χάρτες με αυτά τα
αντικείμενα βασιζόμενος στα δεδομένα του.
Η αναζήτηση, τέλος, είναι μια από τις πιο σημαντικές δυνατότητες ενός GIS. Επιτρέπει
την ανάκτηση συγκεκριμένων δεδομένων βασισμένη σε γεωγραφική πληροφορία.
Ένα GIS σύστημα μπορεί να απαντήσει στους παρακάτω τύπους ερωτήσεων:


με βάση την τοποθεσία, δηλ. τι βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία;



με βάση μια συνθήκη, δηλ. η εύρεση μιας τοποθεσίας που ικανοποιεί συγκεκριμένες
συνθήκες,



με βάση κάποιες τάσεις, δηλ. τι άλλαξε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα;



με βάση κάποια πρότυπα (patterns), π.χ. χρονική καθυστέρηση όταν κυριαρχούν
συγκεκριμένες εδαφικές συνθήκες;



με βάση κάποια μοντελοποίηση, δηλ. «τι θα συνέβαινε εάν» ερωτήσεις.
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1.2 Δομικά Στοιχεία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

1.2.1 Αρχιτεκτονική
Τα βασικά δομικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής του λογισμικού ενός GIS είναι το
γραφικό περιβάλλον χρήσης (GUI), η βάση δεδομένων , το σύστημα ανάλυσης και
απεικόνισης με γραφικά των δεδομένων.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κάποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι ένα GIS είναι
ένα σύστημα το οποίο ενθυλακώνει δεδομένα από διαφορετικές πηγές συλλογής και με
διαφορετικές μορφές και παράγει πληροφορία για μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή
ή τόπο. Η διαφορά των GIS από τα άλλα ΜΙS (Management Information Systems)
έγκειται στο γεγονός ότι οι βάσεις δεδομένων τους είναι κυρίως σχετιζόμενη με ένα
χωρικό σύστημα συντεταγμένων.
Τα GIS έχουν την ικανότητα να δέχονται δεδομένα από πίνακες, χάρτες και αισθητήρες
και να παράγουν προϊόντα όπως αναφορές, χάρτες ή/και στατιστικά δεδομένα. Έτσι, θα
λέγαμε ότι τα GIS σχετίζονται και συνδέονται με ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων
δεδομένων (DBMS), με προγράμματα στατιστικής και γενικά προγράμματα ανάλυσης,
με προγράμματα CAD και προγράμματα επεξεργασίας εικόνας.
Όσον αφορά τη δοµή από πλευράς λογισµικού, υπάρχουν συγκεκριµένα λογισµικά του
εµπορίου τα οποία παρέχουν το περιβάλλον για τις παραπάνω εργασίες. Τα
συγκεκριµένα λογισµικά παρέχουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την
αποθήκευση της γεωγραφικής πληροφορίας, της περιγραφικής πληροφορίας, την
απεικόνιση αυτών και τέλος την επεξεργασία τους. Τα λογισµικά τελευταίας γενιάς
παρέχουν ιδιαίτερα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον επιτρέποντας τη χρήση τους σε
µη εξειδικευµένο προσωπικό. Αποτελεί νέα µορφή υλοποίησης Γ.Σ.Π. η χρήση
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
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εξωτερικών βάσεων δεδοµένων για την αποθήκευση της πληροφορίας (RDBMS),
παρόλο που τα λογισµικά του εµπορίου παρέχουν εσωτερικές βάσεις δεδοµένων. Ο
λόγος της νέα τάσης είναι η δυνατότητα αµφίδροµης επικοινωνίας του GIS µε άλλες
βάσεις δεδοµένων και συνεπώς ο συνδυασµός πληροφοριών ποικίλης προέλευσης στην
χωρική ανάλυση.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι τµήµα του λογισµικού είναι και τα ψηφιακά δεδοµένα τα οποία
θα χρησιµοποιηθούν για την κάθε μελέτη. Αναφέρεται επιγραµµατικά ότι κύρια
χαρακτηριστικά των δεδοµένων είναι η ακρίβεια, η µορφή (vector ή raster), η ηλικία
τους, η οµοιογένειά τους. Η επιλογή τόσο των δεδοµένων όσο και των χαρακτηριστικών
τους είναι άµεσα εξαρτηµένη από το είδος της µελέτης και τις ειδικές ανάγκες
αυτής. Τα δεδοµένα είναι δυνατόν να αγοραστούν από το εµπόριο
(δραστηριοποιούνται εταιρίες πώλησης ψηφιακών χαρτογραφικών δεδοµένων), ή
να δηµιουργηθούν για τη συγκεκριµένη µελέτη από το φορέα που κάνει τη µελέτη
όταν δεν είναι διαθέσιµα στο εµπόριο. Η δοµή ενός Γ.Σ.Π παρουσιάζεται στο παρακάτω
σχήµα (Εικόνα 1).
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(Εικόνα 1)
Στις βασικές λειτουργίες ενός GIS περιλαμβάνονται κάποιες ή και όλες από τις
παρακάτω:
Data selection and Query.
Spatial Aggregation and generalization.
Buffer zones.
Geometric Transformation.
Geo-referencing.
Overlay operations.
Topographic operations.
Linear operations.
Και Spatial interpolation.
Ωστόσο ένας από τους λόγους για τον οποίο τα GIS έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια
δημοφιλή είναι η ικανότητα τους να αλληλεπιδρούν με περισσότερο προηγμένα
υπολογιστικά συστήματα, όπως είναι τα συστήματα μοντελοποίησης, προσομοίωσης και
λήψης αποφάσεων.
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1.2.2 Συστατικά των ΓΣΠ
Τα ΓΣΠ αποτελούνται από 5 βασικά στοιχεία
Hardware
Software
Data
People
Method
Hardware
Περιλαμβάνει το σύστημα του Η/Υ στο οποίο τρέχει το ΓΣΠ software. Η επιλογή του
μπορεί να γίνει ανάμεσα σε ένα οικιακό pc έως ένα super computer. Επίσης μπορεί να
περιλαμβάνει scanners, digitizer boards, handheld pc’s, gps ως data entry devices και
οθόνες υψηλής ανάλυσης, δίσκους με μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα καθώς και
plotters ως συσκευές εξόδου.
Software
Eίναι ειδικά στοιχεία λογισμικού τα οποία επιτρέπουν την διαχείριση δεδομένων σε
οποιαδήποτε μορφή και από οποιαδήποτε πηγή, την αποθήκευση και ανάκτηση τους
καθώς και την επεξεργασία και χωρική τους ανάλυση με σκοπό την παραγωγή
προϊόντων έτοιμων για παρουσίαση σε οθόνη, χαρτί ή άλλο αποθηκευτικό μέσο.
Περισσότερο γνωστά προϊόντα λογισμικού είναι το MAPINFO, ARC/info, και το
AUTOCAD Map, ακόμα υπάρχουν και freeware προγράμματα τα οποία αναπτύσσονται
υπό την αιγίδα του OPENGIS Consortium.
DATA
Xαρακτηριστική δυνατότητα των GIS είναι η ικανότητα επεξεργασίας πολλών
διαφορετικών ειδών δεδομένων όπως γραμμικών (line data), υψομετρικών,
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αεροφωτογραφίες κτλ. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι περισσότερο
χρησιμοποιούμενοι τύποι δεδομένων από GIS.

Βάση

Κλίμακα

Περιγραφή

Δεδομένων
Digital

line 1:24,000

graph

1:100,000

(DLG)

1:2,000,000

Digital
elevation
model (DEM)

Raster απεικόνιση του υψομέτρου σύμφωνα με τα

1:250,000

στάνταρτ της USGS.

Ψηφιακά επεξεργασμένες αεροφωτογραφίες έτσι ώστε
1:24,000

(DRG)

τυχόν ανωμαλίες που προκλήθηκαν από την κάμερα να
έχουν απομακρυνθεί.

Προέρχονται από αεροφωτογραφίες και χωρίζονται σε 9

Digital
orthophoto

αναφερόμενα θεματικά γραμμικά layers όπως δρόμοι κτλ.

1:24,000

Digital raster
graphics

Vector χάρτες που αποτελούνται από διάφορα γεω-

1:24,000

quads (DOQ)
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People
Υπάρχουν τρεις τουλάχιστον κατηγορίες χρηστών. Οι τεχνικοί οι οποίοι σχεδιάζουν και
συντηρούν το σύστημα, οι κοινοί χρήστες οι οποίοι χρησιμοποιούν το σύστημα στην
καθημερινή εργασία τους και οι GIS engineers/ managers οι οποίοι χρησιμοποιούν τα
ΓΣΠ στην διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Method
Πάνω από όλα ένα όμως για να είναι επιτυχημένο ένα ΓΣΠ, στα πλαίσια ενός
οργανισμού, πρέπει να λειτουργεί σε συμφωνία με το σχέδιο λειτουργίας και τους
business rules που διέπουν την λειτουργία του οργανισμού.

1.2.3 Τι ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν με την χρήση ΓΣΠ
Ένας άλλος τρόπος ορισμού των ΓΣΠ είναι με την παράθεση του τύπου των ερωτημάτων
στα οποία η τεχνολογία των ΓΣΠ μπορεί να απαντήσει. Οι ερωτήσεις αυτές
κατηγοριοποιούνται στις παρακάτω κατηγορίες.
Location ( Τι υπάρχει στην συγκεκριμένη τοποθεσία πχ ποια πόλη βρίσκεται σε αυτό το
γεωγραφικό μήκος – πλάτος; Μια τοποθεσία μπορεί να περιγραφεί με πολλούς τρόπους
πχ ταχυδρομικό κωδικό, όνομα, συντεταγμένες κλπ)
Condition ( Είναι παραλλαγή της πρώτης κατηγορίες. Περιλαμβάνει ερωτήσεις του
τύπου εντόπισε τις τοποθεσίες που πληρούν την συνθήκη πχ εντόπισε όλα τα οικοδομικά
τετράγωνα τα οποία έχουν εμβαδόν μεγαλύτερο από 2 στρέμματα σε απόσταση 1κμ από
την εθνική οδό.
Routing (ποια είναι η ταχύτερη/ κοντινότερη διαδρομή για τον τάδε προορισμό)
Trends (τι έχει αλλάξει στην περιοχή του τάδε προαστίου τα τελευταία 10 έτη;)
Patterns (Ποια είναι η διαδρομή διάδοσης της λάβας από την έκρηξη ενός ηφαιστείου;
Ποιες είναι οι περιοχές - διαδρομές διάδοσης του ιού της γρίπης στην Ασία
Modeling (Ποια θα είναι η επίδραση στο περιβάλλον εάν κατασκευαστεί η νέα
λεωφόρος; Τα ερωτήματα αυτού του τύπου για να απαντηθούν απαιτούν τόσο
γεωγραφικά όσο και άλλου τύπου δεδομένα όπως και την ύπαρξη κατάλληλων
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
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μοντέλων, κοινές εφαρμογές του modeling είναι η υποστήριξη λήψης αποφάσεων, η
πρόβλεψη και η δημιουργία σεναρίων).
Aspatial Questions (Ποιος είναι ο αριθμός των εργαζομένων στην βιομηχανία σε κάθε
περιοχή; Η ερώτηση αυτή είναι μια μη χωρική ερώτηση διότι για την απάντηση της δεν
απαιτείται η γνώση του που βρίσκεται η κάθε περιοχή, γενικά τα ΓΣΠ μπορούν να
υποστηρίξουν και μη χωρικά ερωτήματα.)
Spatial Questions ( Είναι ερωτήματα τα οποία μπορούν να απαντηθούν μόνο με την
χρήση δεδομένων τα οποία περιέχουν συντεταγμένες πχ πόσα ΑΤΜ της τάδε τράπεζας
υπάρχουν σε ακτίνα 5 κμ από το κέντρο του Βόλου; Ή πόσοι άνθρωποι ασχολούνται με
ΓΣΠ στον Βόλο;.)

1.2.4 Εφαρμογές των ΓΣΠ
H απαίτηση για βελτιστοποίηση των διαδικασιών λήψης απόφασης σε προβλήματα τα
οποία σχετίζονται με γεωγραφικά δεδομένα οδήγησε στην ανάπτυξη εφαρμογών ΓΣΠ για
ένα ευρύτατο φάσμα παραγωγικών τομέων. Έτσι συστήματα ΓΣΠ χρησιμοποιούνται σε
τομείς όπως η δημόσια διοίκηση, η βιομηχανία, η έρευνα ενώ όπως φαίνεται από τον
Πίν. όπου παρουσιάζονται εφαρμογές ανά τομέα δραστηριότητας είναι δυνατόν να
αναγνωρίσουμε την ύπαρξη και αναγκαιότητα τους σχεδόν σε κάθε δραστηριότητα η
οποία περιλαμβάνει γεωγραφικό περιεχόμενο.
ΤΟΜΕΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Επιχειρήσεις

Επικοινωνίες
Στρατός- Άμυνα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Τράπεζες και Ασφάλειες
ΜΜΕ
Real Estate
Retail Business
Υπηρεσίες προσδιορισμού Θέσης
Σχεδίαση και ανάλυση δικτύων
Βελτιστοποίηση Επιχειρήσεων
Προγραμματισμός Προμηθειών
Συστήματα Διοίκησης & Ελέγχου (C4ISR)
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Δημόσια Διοίκηση

Κυβερνητικές υπηρεσίες( ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ. Υγείας για να αναφέρουμε
δύο υπουργεία που χρησιμοποιούν sdss εφαρμογές στην Ελλάδα)

Πολιτική Προστασία (Διαχείριση Πυρκαγιών, σχέδια εκκενώσεως
περιοχών, άμεση επέμβαση και βοήθεια κτλ)

Επιχειρήσεις
Ωφέλειας

Διαχείριση δικτύων νερού, ηλεκτρικού, φυσικού αερίου και
Κοινής τηλεφώνου

Περιβάλλον –
Διαχείριση Φυσικών
Πόρων

Ανάλυση μολυσμένων χώρων
Ανάλυση περιβαντολογικού κινδύνου
Διαχείριση δασών, αγροτικών περιοχών, υδροβιότοπων κτλ.
Διαχείριση ορυχείων μεταλλείων

Κτηματολόγιο – Χρήση Εφαρμογές κτηματολογίου (ιδιοκτησία και δικαιώματα γης,
Γης
φορολογία, εκτίμηση γης (land assessment), μεγιστοποίηση χρήσης
γης κτλ.
Μεταφορές

Δρομολόγηση και διαχείριση στόλου οχημάτων
Ανάλυση κίνησης, επιλογή δρομολογίων κτλ.

Πίνακας Τομείς και εφαρμογές ΓΣΠ.
Η παραπάνω συνοπτική περιγραφή μερικών εφαρμογών σε κάποιους τομείς στις οποίες
δραστηριοποιούνται τα ΓΣΠ καταδεικνύει την δυναμική την οποία αυτά έχουν. Ακόμα
και με μια απλή ανάγνωση του πίνακα είναι εμφανές ότι τα ΓΣΠ μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και χρησιμοποιούνται σε κάθε δραστηριότητα με γεωγραφικό
περιεχόμενο. Εκτίμηση δε είναι ότι όσο αυξάνεται η υπολογιστική ικανότητα των
πληροφοριακών συστημάτων και όσο γίνεται οικονομικότερη η διαδικασία συλλογής
χωρικών δεδομένων τόσο θα αυξάνεται η χρήση και η σημασία των ΓΣΠ.
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1.2.5 Μελλοντικές Εξελίξεις
Το μέλλον των ΓΣΠ προδιαγράφεται ευοίωνο τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον
εφαρμοσμένο τομέα . Αν και στην Ευρώπη η υιοθέτηση των ΓΣΠ σε επίπεδο εφαρμογών
υπολείπεται σε σχέση με την Β.Αμερική οργανισμοί όπως ο EuroGI
(http://www.eurogi.org/) ο οποίος λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στην ανάπτυξη των ΓΣΠ τα επόμενα χρόνια. Ακόμα
τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται η συνεχής απαίτηση για ΓΣΠ εφαρμογές τόσο από
κυβερνητικούς οργανισμούς όσο και από εμπορικές εταιρείες. Έτσι δεν πρέπει να μας
ξενίζει η εμφάνιση εργασιών σε συνέδρια για την αξία του Geomarketing ή η
διαφημίσεις για τα έξυπνα αυτοκίνητα με τα υπερσύγχρονα συστήματα καθοδήγησης
διότι αυτά είναι σημάδια μιας ραγδαίως αναπτυσσόμενης αγοράς, και η αγορά των ΓΣΠ
είναι τέτοια.
Στον επιστημονικό τομέα το πιθανό τμήμα χρηστών περιλαμβάνει χρήστες από όλα τα
επιστημονικά πεδία τα οποία διαχειρίζονται χωρικά δεδομένα και τα ΓΣΠ μπορούν να
χρησιμοποιηθούν είτε ως προηγμένα εργαλεία ανάλυσης, είτε ως εργαλεία για την
μοντελοποίηση και παρουσίαση χωρικών και μη δεδομένων.

1.3 Συστήματα συντεταγμένων και γεωαναφορές

Προτού ανόμοια γεωγραφικά δεδομένα χρησιμοποιηθούν σε ένα GIS, θα πρέπει να
αναφερθούν σε ένα κοινό σύστημα. Υπάρχουν πολλά συστήματα γεωαναφορών που
περιγράφουν τον πραγματικό κόσμο με διαφορετικούς τρόπους και με διαφορετική
ακρίβεια. Ως γεωαναφορά (georegistration) ορίζεται η τοποθέτηση των αντικειμένων
στον δισδιάστατο ή τρισδιάστατο χώρο. Όπως φαίνεται και στο σχήμα 2, υπάρχουν δυο
βασικές μέθοδοι γεωαναφοράς:
1.

Τα συνεχή συστήματα γεωαναφοράς και

2.

Τα διακριτά συστήματα γεωαναφοράς.
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Στα συνεχή συστήματα γεωαναφοράς γίνεται συνεχής μέτρηση της θέσης των
φαινομένων σε σχέση με ένα σημείο αναφοράς χωρίς απότομες αλλαγές ή διακοπές. Τα
δεδομένα χαρακτηρίζονται από την ανάλυσή τους (resolution) και την ακρίβειά τους
(precision). Τα συνεχή συστήματα γεωαναφοράς χωρίζονται με τη σειρά τους σε άμεσα
και σχετικά. Τα άμεσα περιλαμβάνουν:


Τα συστήματα συντεταγμένων στην καμπύλη επιφάνεια της γης



Τις γεωκεντρικές συντεταγμένες και



Τις ορθογώνιες συντεταγμένες

Τα σχετικά περιλαμβάνουν:


Πολικές συντεταγμένες,



Οριζόντιες αποστάσεις, και



Μετρήσεις κατά μήκος οδικών δικτύων

Βασικές έννοιες των άμεσων συστημάτων γεωαναφοράς είναι:


Το χωροσταθμικό σημείο (datum). Όπως γνωρίζουμε, η γη δεν είναι σφαιρική αλλά
περισσότερο ελλειψοειδής. Διάφορα ελλειψοειδή έχουν προταθεί εξαρτώμενα από το
με πόσο μεγάλη ακρίβεια περιγράφουν το μέγεθος της γης. Ένα χωροσταθμικό
σημείο είναι ένα μοντέλο (ελλειψοειδές) της γης που χρησιμοποιείται για
γεωδαιτικούς υπολογισμούς. Το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο χωροσταθμικό σημείο
σήμερα είναι το WGS84 (World Geodetic System 1984).



H προβολή χάρτη (projection). Τα διάφορα γεωαναφορικά δεδομένα μπορούν να
αποτυπωθούν πάνω στο χάρτη μόνο όταν αναφερθούν στο επίπεδο και όχι στην
καμπύλη επιφάνεια της γης. Διάφορες προβολές της σφαιρικής επιφάνειας της
γης στο επίπεδο έχουν προταθεί και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: κυλινδρικές
(π.χ Mercator, UTM κ.ά.), κωνικές και αζιμουθιακές προβολές. Κάθε προβολικό
σύστημα εισάγει λάθη στις αποστάσεις, το σχήμα των περιοχών κλπ.
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Το σύστημα συντεταγμένων. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της επιφάνειας της γης
είναι το γεωγραφικό μήκος και το γεωγραφικό πλάτος. Σ’ αυτό το σύστημα
συντεταγμένων οι αποστάσεις θα πρέπει να υπολογιστούν χρησιμοποιώντας σφαιρική
γεωμετρία και την ακτίνα της γης. Πολλές χώρες έχουν εθνικά συστήματα
συντεταγμένων που τους επιτρέπουν να περιγράφουν τις περιοχές με μονάδες μήκους
σχετικά με ένα σημείο αναφοράς. Τα συνηθέστερα χρησιμοποιούν ορθογώνιες
συντεταγμένες με μειονέκτημα την αναπόφευκτη εισαγωγή λάθους. Για να
περιοριστεί το λάθος τα συστήματα αυτά περιορίζονται σε μικρές περιοχές. Για
μεγαλύτερες περιοχές πολλά τέτοια συστήματα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν
μετατοπισμένα το ένα σε σχέση με τα άλλα. Πολλά συστήματα GIS προσφέρουν
δυνατότητες μετατροπής από ένα σύστημα συντεταγμένων σε άλλο, βασισμένα σε
κοινά σημεία στα δυο συστήματα. Το πιο γνωστό σύστημα συντεταγμένων είναι το
UTM (Universal Transverse Mercator Grid).



Τέλος, το γεωειδές, η επιφάνεια που περνά από τα σημεία της γης με μηδενικό

υψόμετρο (το μέσο επίπεδο θαλάσσης). Το γεωειδές επηρεάζεται από τη μάζα της
γης και επομένως ακολουθεί τις υψομετρικές καμπύλες.

1.4 GPS (Global Positioning System) και ECDIS

Το GPS είναι ένα στρατιωτικό δορυφορικό σύστημα πλοήγησης που αναπτύχθηκε από
το υπουργείο άμυνας των Η.Π.Α. Το GPS ελέγχει 24 δορυφόρους μεγάλης ακριβείας που
τους επιτρέπουν να εκπέμπουν ραδιοσήματα με μεγάλη ακρίβεια. Η θέση στην επιφάνεια
της γης προσδιορίζεται από τη λήψη και σύγκριση των σημάτων τριών τέτοιων
δορυφόρων η οποία μεταφράζεται στην μοναδική τομή τριών κώνων των οποίων οι
κορυφές είναι οι τρεις δορυφόροι. Η τυπική ακρίβεια μέτρησης του GPS είναι ±100m και
μπορεί να φθάσει τα ±10m με τη βοήθεια διαφορικού GPS. To GPS, επιτρέπει τον
προσδιορισμό της θέσης σημείων σ’ όλο τον κόσμο 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, κάτω
υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α - 21 -

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (G.I.S.)

Το GPS μπορεί να συνδυαστεί άμεσα με συστήματα GIS καθώς και με συστήματα
ηλεκτρονικών χαρτών και πληροφοριακών συστημάτων ECDIS (Electronic Chart
Display and Information System). Η ακρίβεια που παρέχεται από το GPS είναι καλύτερη
από αυτή των ναυτικών χαρτών και άρα χρησιμότερη και ακριβέστερη για εισαγωγή σε
ένα ECDIS.
Ένα ECDIS αποτελείται από τρία πληροφοριακά υποσυστήματα:


Ένα ηλεκτρονικό χάρτη πλοήγησης (ENC – Electronic Navigation Chart) που
συνδυάζει ναυτική με υδρογραφική πληροφορία για απεικόνιση στον ψηφιακό
χάρτη.



Πληροφορία τοποθεσίας από το ραντάρ του πλοίου και το GPS.



Πληροφορία κατεύθυνσης από το σύστημα κατεύθυνσης του πλοίου.

Το ECDIS παρέχει ένα πλήρες σύστημα πλοήγησης και προειδοποίησης που απεικονίζει
τη θέση του πλοίου και άλλη πληροφορία βασική για την ασφαλή πλοήγησή του. Το
σύστημα ακόμα παρέχει ακουστικά και οπτικά σήματα προειδοποίησης στην περίπτωση
που το πλοίο ξεφύγει της πορείας του, περνά από αβαθή νερά, επίκειται σύγκρουση με
άλλα αντικείμενα κλπ. Αν εισαχθούν και εικόνες από το ραντάρ, το σύστημα μπορεί να
απεικονίσει και άλλα πλοία και τις κινήσεις τους στην περιοχή. Το ECDIS μπορεί να
ακολουθήσει την πορεία του αυτόματου πιλότου. Τέλος, όπως και στο GIS, ο χρήστης
του ECDIS μπορεί να χτίσει μια Βάση Δεδομένων με τα χαρακτηριστικά όλων των
αντικειμένων που φαίνονται στους ψηφιακούς χάρτες.
Άλλη εφαρμογή του GPS είναι στις επίγειες μεταφορές. Τα συστήματα πλοήγησης
αυτοκινήτων, που ήδη χρησιμοποιούνται σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες, χρησιμοποιούν
απλές GIS λειτουργίες με ψηφιακούς χάρτες και παρεμφερή πληροφορία. Σε περιοχές με
αυξημένο κυκλοφοριακό, τέτοια συστήματα παρέχουν στους οδηγούς τις απαραίτητες
πληροφορίες για να αποφύγουν τα μποτιλιαρίσματα και να οδηγούν με ασφάλεια.
Αποτελούν ένα σύνολο από ερευνητικά προγράμματα σε Ευρώπη και Η.Π.Α. γνωστά ως
Έξυπνα Πληροφοριακά Συστήματα (Intelligent Information Systems – ITSs).
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1.5 Συμπεράσματα

Τα συστήματα GIS έχουν μια ευρεία περιοχή εφαρμογών. Τυπικές εφαρμογές τους είναι
στη διαχείριση του περιβάλλοντος και των πόρων του, στο σχεδιασμό και ανάπτυξη νέας
υποδομής των πόλεων, δρόμων κλπ, στις θαλάσσιες και επίγειες μεταφορές, στην
ασφάλεια στη θάλασσα, στις βιομηχανίες τηλεπικοινωνιών, ύδατος, ηλεκτρικού όπου η
έμφαση ρίχνεται στη συντήρηση και λειτουργία των δικτύων τους, ακόμα και για
στρατιωτικές εφαρμογές.
Τα συστήματα GIS είναι μια ενεργή περιοχή της ψηφιακής τεχνολογίας με ετήσια
ανάπτυξη 20% και πωλήσεις της τάξης των $500 εκατομμυρίων. Η ικανότητα των
συστημάτων αυτών να αποθηκεύουν σχέσεις ανάμεσα στα χαρακτηριστικά, πέρα από τα
ίδια τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους, είναι ένα από τα πιο σημαντικά
χαρακτηριστικά ισχύος και ευελιξίας αυτής της τεχνολογίας.
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Σχήμα 2. Συστήματα γεωαναφοράς και συντεταγμένων
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2

Τεχνικές ενσωμάτωσης των GIS στην ανάλυση
μάρκετινγκ
2.1 Περίληψη

Η εφαρμογή του GIS στην επιχείρηση έχει αυξηθεί πολύ γρήγορα τα τελευταία χρόνια. Η
έρευνα έχει δείξει ότι περισσότερο από 80 τοις εκατό όλων των πληροφοριών που
κατέχουν οι οργανώσεις μπορούν να παραπεμφθούν γεωγραφικά, συνεπώς οι
επιχειρησιακές στρατηγικές βρίσκουν το GIS ως ένα ιδανικό εργαλείο για προσδιορισμό
και επέκταση των αγορών, καθώς και αύξησης των κερδών. Αν και τα περισσότερα
ευρέως χρησιμοποιημένα πακέτα GIS εκτελούν μια σειρά από λειτουργίες, πολλά από
αυτά παρουσιάζουν αδυναμίες όταν έχουν να κάνουν με εφαρμογές στην επιχείρηση. Ο
συνδυασμός του GIS και άλλων τεχνικών θα δημιουργήσει τις κατάλληλες και
διαφορετικές προσεγγίσεις στην επίλυση προβλημάτων. Ένα πλεονέκτημα σύνδεσης των
στατιστικών μεθόδων με το GIS είναι να ενσωματωθούν οι ικανότητες του GIS με τη
δύναμη της στατιστικής ανάλυσης, και να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά τα στοιχεία
από τις διαφορετικές πηγές για την ανάλυση αγοράς. Ένα άλλο πλεονέκτημα αυτού είναι
ότι οι χρήστες μπορούν να απεικονίσουν τα χωρικά στοιχεία με διαφορετικές μορφές:
απεικόνιση της χωρικής διανομής των στοιχείων όσον αφορά τους χάρτες πριν από την
περαιτέρω στατιστική ανάλυση, και απεικόνιση των χωρικών στοιχείων με διάφορες
στατιστικά γραφικές παραστάσεις και διαγράμματα μπορούν να παραγάγουν
ακριβέστερες ιδέες στο χώρο των διανομών. Κατά αυτόν τον τρόπο, η εφαρμογή του GIS
στην ανάλυση αγοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για μια επιθυμητή λύση για
τον πελάτη και όχι μόνο ως αυτοσκοπό.
Παρακάτω θα δούμε, μια τεχνική βασισμένη στον συσχετισμό βαθμού που είναι σε θέση
να αναλύσει τη σχέση μεταξύ της διανομής των πελατών και των δημογραφικών
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χαρακτηριστικών. Ο συντελεστής συσχετισμού βαθμού έχει προγραμματιστεί στο
MapInfo χρησιμοποιώντας τη γλώσσα Mapbasic. Η μέθοδος κατευθύνεται προς τις
επιχειρησιακές ανάγκες παρά προς τις τεχνικές ακρίβειες. Η ανάλυση της σχέσης μεταξύ
των πελατών που αγοράζουν μηχανοκίνητα οχήματα και τις δημογραφικές μεταβλητές
από την απογραφή για μια περιοχή στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας, χρησιμοποιείται ως
περιπτωσιολογική μελέτη ώστε να φανεί η δυνατότητα της τεχνικής.

2.2 Εισαγωγή

Τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS) είναι νέα και πολύτιμα εργαλεία της
«επανάστασης πληροφοριών» που έχουν την ικανότητα να συνδυάζουν ιδιότητες και
χωρικά στοιχεία με τα συστήματα χαρτογράφησης και τα χαρτογραφικά εργαλεία
διαμόρφωσης. Επιτρέπουν την απόκτηση, την αποθήκευση, την ανάλυση, τη διαχείριση
και την παρουσίαση μεγάλων ποσών γεωγραφικών ή χωρικών στοιχείων. Σημαντικοί
λιανοπωλητές, οι αντιπρόσωποι αυτοκινήτων, οι τηλεοπτικές επιχειρήσεις ενοικίου, οι
οργανώσεις μέσων μαζικής επικοινωνίας, και οι εταιρίες γρήγορου φαγητού είναι
μερικές από τις πολλές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο που έχουν ανακαλύψει την αξία
των GIS.
Ο Tavakoli (1993) έχει συνοψίσει τους παράγοντες που συμβάλλουν στην αυξανόμενη
διείσδυση των GIS στην επιχείρηση και το μάρκετινγκ, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνουν:


Ευρέως διαθέσιμα πακέτα λογισμικού, όπως ArcInfo, ArcView, και MapInfo.



Η ενσωμάτωση των Graphic User Interfaces (GUI) με το λογισμικό υπολογιστών
γραφείου GIS έχει καταστήσει το GIS ευκολότερο στη χρήση.



Η αυξανόμενη διαθεσιμότητα των διάφορων χωρικών, δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών στοιχείων σε ψηφιακή μορφή.



Η δραματική μείωση του κόστους του υλικού.

Παρά τη διαδεδομένη υιοθέτηση του GIS από την επιχειρησιακή κοινότητα, υπάρχει μια
αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι οι τρέχουσες ιδιόκτητες συσκευασίες GIS είναι
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περιορισμένες στην ικανότητά τους να εξετάσουν τους επιχειρησιακούς στόχους επειδή
στερούνται τα κατάλληλα αναλυτικά εργαλεία. Μια πτυχή των εξελίξεων στην έρευνα
μάρκετινγκ είναι η αυξανόμενη έμφαση που δίνεται στη χρήση των στατιστικών
μεθόδων, ιδιαίτερα στη διευκρίνηση των σχέσεων μεταξύ ενός μεγάλου αριθμού
δημογραφικών χαρακτηριστικών από τα στοιχεία απογραφής και των σχεδιαγραμμάτων
των πελατών στη βάση δεδομένων μιας οργάνωσης. Οι περισσότερες συσκευασίες για τη
στατιστική ανάλυση δεν είναι ιδιαίτερα σχετικές με το μάρκετινγκ και δεν κάνουν τίποτα
για να βοηθήσουν μια κατά ένα μεγάλο μέρος μη τεχνική κοινότητα χρηστών. Υπάρχει η
ανάγκη να αναπτυχθούν αυτοματοποιημένα εργαλεία ανάλυσης, με γερή απόδοση, να
ερευνηθούν οι χωρικές ενώσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών πελατών και εκείνων των
πληθυσμών υποβάθρου στις καθορισμένες περιοχές συλλογής για να παραγάγει τις
πρόσθετες πληροφορίες για να υποστηρίξει τις αποτελεσματικές δραστηριότητες
μάρκετινγκ.

2.3 GIS και ανάλυση μάρκετινγκ

Στο σημερινό ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, το μάρκετινγκ είναι μια πελατειακά
προσανατολισμένη λειτουργία που είναι ουσιαστική για την επιχειρησιακή επιτυχία. Οι
Beaumont και Inglis (1989) υποστηρίζουν ότι τα εμπορικά τμήματα αντιμετωπίζουν
μεγάλα προβλήματα στο να καταλάβουν πλήρως τις αγορές τους και τους πιθανούς
πελάτες τους για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Η ανάλυση μάρκετινγκ
αποδεικνύεται σχετική και χρήσιμη.
Η ανάλυση μάρκετινγκ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Ο Beaumont (1991)
σημειώνει ότι το μίγμα μάρκετινγκ μπορεί να συνοψιστεί σε τέσσερα P: προϊόν, τιμή,
θέση και προώθηση. Προτείνει ότι αυτά πρέπει να συμπληρωθούν με ένα πέμπτο Π αυτό
των στοιχείων επεξεργασίας, το οποίο καθιστά πιθανή την ενσωματώσει των GIS και του
μίγματος μάρκετινγκ (σχήμα 1). Αυτό τονίζει τον κεντρικό ρόλο που μπορούν να
παίξουν τα GIS ως εργαλείο που μπορεί να ενσωματώσει τα διάφορα συστατικά του
μίγματος μάρκετινγκ για να βοηθήσει τη στρατηγική απόφαση.
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Σχήμα 1. Η ολοκλήρωση του μίγματος μάρκετινγκ («πέντε P»)

Ο Beaumont (1991) έχει δώσει επίσης έναν χρήσιμο κατάλογο των ειδών των ερωτήσεων
που πρέπει να απαντηθούν από τη διοίκηση μάρκετινγκ (σχήμα 2).
Το σχήμα παρουσιάζει διάφορες διαστάσεις των αποφάσεων ενός διευθυντή μάρκετινγκ
που θα μπορούσαν να υποστηριχθούν χρησιμοποιώντας το GIS για να ρωτήσουν τα
διάφορα σύνολα των στοιχείων που χαρακτηρίζουν μια επιχείρηση. Αυτές οι
απεικονίσεις καταδεικνύουν τη δύναμη του GIS στη διεύρυνση της προοπτικής της
ανάλυσης μάρκετινγκ στην έρευνα αγοράς. Ο Birkin (1996) υποστηρίζει ότι το GIS
παρέχει χρήσιμη τεχνική υποστήριξη για τη διαχείριση στοιχείων σε ένα ανταγωνιστικό
περιβάλλον με την ενσωμάτωση των διάφορων πηγών πληροφοριών, τόσο καλά όσο
παράγοντας ελκυστικές γραφικές επιδείξεις των στοιχείων στο χάρτη.
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Σχήμα 2. Θεμελιώδη ερωτήματα στη διοίκηση μάρκετινγκ
Η έρευνα μάρκετινγκ υπάρχει για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες πληροφοριών και των
διαδικασιών και της ανάπτυξης στρατηγικής στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Οι μέθοδοι
που αναπτύσσονται στην έρευνα μάρκετινγκ είναι τόσο διαφορετικές όσο τα
προβλήματα που εξετάζονται, και οι μεθοδολογίες και οι σκέψεις έχουν δανειστεί από
ποικίλες πειθαρχίες. Μεταξύ αυτών, οι στατιστικές μέθοδοι έχουν γίνει πολύ σημαντικές:
οι περισσότερες από τις τυποποιημένες στατιστικές αναλυτικές διαδικασίες έχουν
εφαρμοστεί ευρέως στην έρευνα μάρκετινγκ ως τμήμα αυτών που ο Lehmann (1985)
περιγράφει ως γενική τάση προς μια πιο ποσοτική προσέγγιση στην έρευνα μάρκετινγκ.
Μια σημαντική ανάπτυξη που έχει αυξήσει τη δυνατότητα για τη χρησιμοποίηση του
GIS και των στατιστικών τεχνικών στο μάρκετινγκ είναι η αυξανόμενη διαθεσιμότητα
των σχετικών στοιχείων απογραφής σε ψηφιακή μορφή, ευρέως αναπτυγμένες
γεωδημογραφικές βάσεις δεδομένων, τόσο καλά όσο τα στοιχεία απογραφής που είναι
ήδη ενσωματωμένα στο λογισμικό GIS (Beaumont και Inglis, 1989 Flowerdew και
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Goldstein, 1989 Batey και Brown, 1995 Martin, 1995 Martin και Longley, 1995 Waters,
1995). Τα στοιχεία απογραφής, που σελλέγονται σε τακτική βάση, είναι η πηγή των
πληρέστερων, αξιόπιστων, και ευρέως διαθέσιμων δημογραφικών πληροφοριών για την
έρευνα αγοράς και αυτό έχει προωθήσει έναν αριθμό ιδιαίτερα επιτυχών
γεωδημογραφικών συστημάτων στο μάρκετινγκ, όπως παραδείγματος χάριν οι ACRON
και MOSAIC στην Αγγλία, και οι LIFESTYLES και VISION στις ΗΠΑ. Οι
δημογραφικές τάσεις, που διαμορφώνουν ένα θεμελιώδες πλαίσιο για την ανάλυση
πελατών, απαιτούν την πρόσβαση και την κατάλληλη εκμετάλλευση των εξωτερικών
δημογραφικών στοιχείων. Είναι επίσης σημαντικό οι επιχειρήσεις να κάνουν πλήρης
χρήση των διαθέσιμων εσωτερικών στοιχείων. Αυτά είναι τα δεδομένα που συνδέονται
με τα προϊόντα και τους υπάρχοντες πελάτες. Η δύναμη ενός GIS συστήματος σε αυτές
τις περιπτώσεις είναι η δυνατότητά του να διαχειριστεί τα στοιχεία από πολλές
διαφορετικές πηγές και η ικανότητά του να απεικονίσει τα στοιχεία και τα αποτελέσματα
των αναλύσεων. Έτσι το λογισμικό GIS και τα στοιχεία απογραφής συγκεντρώνονται
συχνά ως πακέτα. Παραδείγματος χάριν, το ArcView μπορεί να αγοραστεί μαζί με
μερικά στοιχεία απογραφής.
Καθώς τα οφέλη συλλογής περισσότερων πληροφοριών από τους πελάτες
αντιλαμβάνονται βαθμιαία, η δυνατότητα για τα συστήματα που αναλύουν τα δεδομένα
των πελατών καθώς επίσης και οι εξωτερικές πηγές δεδομένων αυξάνονται εντυπωσιακά.
Οι λειτουργίες γεω-επεξεργασίας των GIS εμπλουτίζουν τις βάσεις δεδομένων με δύο
τρόπους (Openshaw, 1995): πρώτα με τη σύνδεση με άλλα χωρικά στοιχεία (π.χ.
γεωδημογραφικά), και δεύτερον με την προσθήκη αξίας στις βάσεις δεδομένων.
Παραδείγματος χάριν, λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση μεταξύ της κοινωνικής θέσης, του
εισοδήματος και της περιοχής (π.χ. από τον ταχυδρομικό κώδικα ή το προάστιο), η
ανάλυση των διευθύνσεων των πελατών καθιστά πιθανό να ταιριάζει με αυτές του
εισοδήματος και της κοινωνικής θέσης. Τα στοιχεία πελατών με βάση τις διευθύνσεις
συνήθως συλλέγονται για λόγους τιμολόγησης, και αυτά τα στο χώρο βασισμένα αρχεία
πελατών μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για να περιγράψουν την τρέχουσα βάση
πελατών μέσω της σκιαγράφησης. Οι Flowerdew και Goldstein (1989) πιστεύουν ότι τα
σημαντικότερα στοιχεία έρευνας αγοράς είναι εκείνα τα οποία δίνουν τα κοινωνικά και
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δημογραφικά σχεδιαγράμματα εκείνων των ανθρώπων που πιθανότατα να αγοράσουν
ένα ιδιαίτερο προϊόν ή να χρησιμοποιήσουν μια ιδιαίτερη υπηρεσία. Τα σχεδιαγράμματα
των υπαρχόντων πελατών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δώσουν έμφαση στη
δυνατότητα για cross-selling υπηρεσίες.
Αν και τα περισσότερα ευρέως χρησιμοποιημένα πακέτα GIS εκτελούν μια μεγάλη σειρά
λειτουργιών, πολλά από αυτά παρουσιάζουν αδυναμίες κατά την εφαρμογή. Ο
συνδυασμός του GIS και άλλων τεχνικών θα δημιουργήσει τις κατάλληλες και
διαφορετικές προσεγγίσεις στην επίλυση του προβλήματος (Maguire, 1995). Ένα
πλεονέκτημα τις στατιστικές μεθόδους με το GIS είναι η ενσωμάτωση των ικανοτήτων
των GIS με τη δύναμη της στατιστικής ανάλυσης, και να χρησιμοποιηθούν
αποτελεσματικά τα στοιχεία από τις διαφορετικές πηγές για την ανάλυση της αγοράς.
Ένα άλλο πλεονέκτημα αυτού είναι ότι οι χρήστες μπορούν να απεικονίσουν τα χωρικά
στοιχεία με διαφορετικές μορφές, παραδείγματος χάριν να απεικονιστεί η χωρική
διανομή των στοιχείων όσον αφορά τους χάρτες πριν από την περαιτέρω στατιστική
ανάλυση, και να απεικονιστούν τα χωρικά στοιχεία σε διάφορες στατιστικές γραφικές
παραστάσεις και διαγράμματα που μπορούν να παραγάγουν ακριβέστερες ιδέες σχετικά
με τις διανομές. Με αυτόν τον τρόπο, η εφαρμογή των GIS στην ανάλυση αγοράς μπορεί
γίνει εργαλείο για μια επιθυμητή λύση για τον πελάτη (Cresswell, 1995).

2.4 Μεθοδολογία

2.4.1 Ένωση και συσχετισμός
Η ένωση υπάρχει εάν η διανομή μιας μεταβλητής συσχετίζεται με τη διανομή μιας άλλης
μεταβλητής. Τα μέτρα της ένωσης δείχνουν, σε ποσοτικούς όρους, το βαθμό με τον
οποίο μια αλλαγή στην αξία μιας μεταβλητής συσχετίζεται με μια αλλαγή στην αξία
άλλης. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μέτρων ένωσης, κάθε ένα έχει τις ιδιαιτερότητες
και τους περιορισμούς του (Argyrous, 1996). Κατά την εργασία με κλίμακες που έχουν
πολλές ευδιάκριτες τιμές, η ένωση παρά ο συσχετισμός χρησιμοποιείται για να
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περιγράψει τη δύναμη της σχέσης που υπάρχει μεταξύ δύο μεταβλητών, Χ και Υ, όταν
για κάθε παρατήρηση η αξία Χ συνδυάζεται με την αντίστοιχη αξία του Υ .
Επομένως παρέχουν έναν τρόπο με τον οποίο οι δημογραφικές μεταβλητές, που
λαμβάνονται από τα στοιχεία απογραφής, συμφωνούν καλύτερα με ένα υπάρχον
σχεδιάγραμμα πελατών, που λαμβάνεται από επιχειρησιακά αρχεία. Αυτές οι μεταβλητές
απογραφής μπορούν έπειτα να θεωρηθούν καλύτεροι προάγγελοι των πιθανών
οικογενειών μέσα σε μια στατιστική περιοχή όπου μπορεί να αγοραστούν παρόμοια
προϊόντα.
Όταν γίνεται έρευνα για τέτοιες δημογραφικές μεταβλητές, η σημαντικότερη ανησυχία
είναι να προβλεφθεί η σειρά των ζευγαριών των περιπτώσεων. Με άλλα λόγια, μπορεί το
γεγονός ότι μια περιοχή που έχει περισσότερους ανθρώπους υψηλού εισοδήματος από
μια άλλη να βοηθήσει να προβλέψουμε εάν εκείνη η περιοχή έχει επίσης περισσότερους
ανθρώπους που μπορεί να αγοράσουν ένα ιδιαίτερο προϊον από άλλη; Θεωρώντας ότι και
τα στοιχεία απογραφής και τα επιχειρησιακά στοιχεία έχουν ένα ευρύ φάσμα πιθανών
τιμών, οι κλίμακες θα μπορούσαν να είναι μακρύτερες, ο μη παραμετρικός συντελεστής
πυκνού συσχετισμού ( r s ) είναι διαθέσιμος για να μετρήσει τη δύναμη του συσχετισμού
(Lehmann και D'Abrera, 1998). Το μέτρο της δύναμης χρησιμοποίησης της σχέσης r s
είναι βασισμένο σε μια κλίμακα που κυμαίνεται από -1.00 (ένας τέλειος αρνητικός
συσχετισμός) ως +1.00 (ένας τέλειος θετικός συσχετισμός). Σε αυτήν την κλίμακα, το
μηδέν δεν δείχνει κανέναν συσχετισμό.
Η μέθοδος που προτείνεται χρησιμοποιεί το συντελεστή πυκνού συσχετισμού που
υπολογίζει το συσχετισμό μεταξύ δύο συνόλων τάξεων χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο
τύπο:

όπου d = αριθμός θέσεων όπου ένα αντικείμενο διαφέρει στις δύο ταξινομήσεις
n = αριθμός αντικειμένων που ταξινομούνται
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2.4.2 H ολοκλήρωση των πυκνών τεχνικών μέσα στο GIS
Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι με τους οποίους συνδέεται το GIS με μια στατιστική
διαδικασία. Ο πρώτος είναι βασισμένος σε μια χαλαρή σύζευξη που στηρίζεται σε μια
αποδοτική ανταλλαγή της εισαγωγής και της εξαγωγής στοιχείων μεταξύ των δύο
πακέτων. Ο δεύτερος, αποκαλούμενος στενή σύζευξη, έχει σχεδιαστεί ως συνεχής
ολοκλήρωση που, σε αυτήν την περίπτωση, συνδέει την ενότητα που χρησιμοποιείται για
να υπολογίσει τους συντελεστές πυκνού συσχετισμού με το GIS μέσα σε ένα μονό
κομμάτι του λογισμικού που τρέχει και την ανάλυση συσχετισμού, και παράγει τις
γραφικές παραστάσεις και τους χάρτες από το GIS.
Το εργαλείο ανάλυσης που αναφέρεται παρακάτω, δηλαδή το MapInfo χρησιμοποιείται
για την ανάλυση ένωσης δεδομένου καθώς το CData96 έχει ως σκοπό συγκεκριμένα να
χρησιμοποιηθεί με αυτό το ιδιαίτερο λογισμικό. Η Mapbasic, δηλαδή η μακρογλώσσα
του MapInfo, έχει χρησιμοποιηθεί για να αναπτύξει το εργαλείο ανάλυσης και για να
καλέσει τον πυκνό συσχετισμό μέσα στο Mapinfo. Χρησιμοποιώντας το γραφικό
ενδιάμεσο του MapInfo (GUI) και το προστιθέμενο εργαλείο (σχήμα 3), ο χρήστης
μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε ζευγάρι μεταβλητών (σχήματα 4 και 5) απλά πατώντας
στο παραθύρου εργαλείων. Η αναλυτική διαδικασία, από την ταξινόμηση των
μεταβλητών, ο υπολογισμός των συντελεστών συσχετισμού, και η επίδειξη των
αποτελεσμάτων με γραφικές παραστάσεις, εφαρμόζονται εντελώς αυτόματα σε ένα
φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον.
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Σχήμα 3. Προσθήκη του αναπτυγμένου εργαλείου

Σχήμα 4.
Επιλογή
των
στοιχείων
των
πελατών
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Σχήμα 5. Επιλογή των στοιχείων ορίου απογραφής

Το στοιχείο απογραφής που αποθηκεύεται στους πίνακες του CData96 παραπέμπεται
στις περιοχές συλλογής απογραφής (CDs) αν και τα στοιχεία μπορούν να αθροιστούν σε
οποιαδήποτε άλλα όρια απογραφής ή πελατών, π.χ. ταχυδρομικοί κώδικες, περιοχές
τοπικής κοινωνίας, περιοχές πωλήσεων, ή περιοχές μάρκετινγκ. Επειδή τα περισσότερα
χωρικά στοιχεία διανομής πελατών είναι στοιχεία σημείου, το αναπτυγμένο εργαλείο έχει
σχεδιαστεί για να μετρήσει τα σημεία πελατών σύμφωνα με τα όρια που περιέχουν τα
στοιχεία απογραφής (ή άλλα στοιχεία). Κατόπιν οι περιοχές ορίου ταξινομούνται
βασισμένες στον αριθμό πελατών (X) και τις τιμές κάθε μεταβλητής απογραφής (Υ)
αντιστοίχως, που δίνει την τάξη 1 στην περιοχή με την υψηλότερη αξία, δεδομένου ότι
σ’αυτή θα υπάρχει θετικότερη προδιάθεση για να αγοραστεί το προϊόν. Οι ταξινομήσεις
μπαίνουν σε έναν νέο πίνακα (σχήμα 6), και βασισμένοι σε αυτόν τον νέο πίνακα, γίνεται
υπολογισμός του r s και οι τιμές r s επιδεικνύεται ως γραφικές παραστάσεις του MapInfo.
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Σχήμα 6. Ο πίνακας των ταξινομήσεων

Δεδομένου ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εκτελούνται αυτόματα κατά τη διάρκεια της
επεξεργασίας, το παράθυρο μηνυμάτων έχει σχεδιαστεί για να επιδείξει τη θέση της
ιδιαίτερης ανάλυσης για το χρήστη (σχήμα 7), και αφήνει το χρήστη να καταλάβει την
απόδοση αυτού του είδους «μαύρου κουτιού».

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α - 36 -

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Τεχνικές ενσωμάτωσης των G.I.S. στην ανάλυση marketing

Σχήμα 7. Παράθυρα μηνυμάτων

Επειδή τα σημεία των δεδομένων των πελατών έχουν αθροιστεί στις στατιστικές
περιοχές, μπορούν να παραχθούν άλλοι χάρτες όπου παρουσιάζονται η έκταση της
διείσδυσης των προϊόντων και παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για τις περιοχές
συλλογής.
Το σύστημα επιτρέπει στο χρήστη να προσδιορίσει τις σχέσεις με έναν απλό τρόπο με
μόνο μια ελάχιστη κατανόηση των στατιστικών. Δεν παρουσιάζονται στο χρήστη
σύνθετες και δυσκίνητες επιλογές, και τα τεχνικά ζητήματα κρατιούνται στο υπόβαθρο.
Βλέποντας τις σχέσεις εύκολα στις γραφικές παραστάσεις και τους χάρτες ενισχύετε η
δύναμη του συστήματος για τα στοιχεία και συμβάλλει σε μια καλύτερη κατανόηση των
δημογραφικών προαγγέλων.
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2.5 Επίδειξη

Το φιλικό προς το χρήστη σύστημα που αναπτύσσεται εδώ χρησιμοποιείται για να
ερευνήσει τις στατιστικές σχέσεις μεταξύ των άγνωστων δημογραφικών μεταβλητών και
της γνωστής υπάρχουσας διανομής πελατών για τους αγοραστές ενός ιδιαίτερου
εμπορικού σήματος του μηχανοκίνητου οχήματος πολυτελείας. Οι αριθμοί επεξηγούν
τον τρόπο με τον οποίο σχέσεις και σχέδια που κρύβονται στα δεδομένα αποκαλύπτονται
στο χρήστη.
Φανταστείτε ότι ένας έμπορος αυτοκινήτων θέλει να προσδιορίσει την πιθανή βάση
πελατών του με έναν συστηματικό τρόπο. Με βάση τα στοιχεία για μια περίοδο
πωλήσεων αυτοκινήτων έξι μηνών, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες διαδικασίες:
1. Γεωκωδικοποίηση της υπάρχουσας βάσης δεδομένων πελατών μέσω των διευθύνσεων
για να παραγάγει τα στοιχεία διανομής των πελατών.
2. Προσδιορισμός των πιθανών δημογραφικών χαρακτηριστικών των πελατών που
πιθανών να αγοράσουν τα παρόμοια μηχανοκίνητα οχήματα. Τα στοιχεία για τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά μπορούν να φορτωθούν από το CData96. Στο σχήμα 8
φαίνεται μια περίληψη του CData96 χρησιμοποιώντας MapInfo. Τριάντα δύο βασικοί
κοινοτικοί πίνακες σχεδιαγράμματος συμπεριλαμβάνονται στο CData96, κάθε ένα από τα
οποία περιέχει ένα υποσύνολο των μεταβλητών απογραφής, πολλά από το οποία
αντιπροσωπεύουν τις κατηγορίες δημογραφικών μεταβλητών.
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Σχήμα 8. Πίνακες απογραφής από CData96

3. Κατά τη φόρτωση των πιθανών δημογραφικών μεταβλητών από τους πίνακες
απογραφής, τη στοιχεία μπορούν να αθροιστούν άμεσα από άλλα όρια παρά των ορίων
του CD. Σε αυτό το παράδειγμα, το άθροισμα είναι από τις περιοχές με βάση τον
ταχυδρομικό κώδικα αν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε στατιστικό τμήμα.
4. Η αναπτυγμένη διαδικασία μπορεί να προωθηθεί από τις επιλογές εργαλείων-Tool
Menu (βλέπε σχήμα 9) για να ερευνήσει τις στατιστικές σχέσεις μεταξύ των
δημογραφικών μεταβλητών και της διανομής των υπαρχόντων πελατών με τον
υπολογισμό των συντελεστών συσχετισμού για κάθε δημογραφική μεταβλητή. Οι
υψηλότεροι θετικοί συντελεστές συσχετισμού δείχνουν ότι η ιδιαίτερη δημογραφική
μεταβλητή μπορεί να είναι καλός προάγγελος για τη παραγγελία στις περιοχές με βάση
τον ταχυδρομικό κώδικα που καθιερώνεται βάσει των στοιχείων του υπάρχοντος πελάτη.
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Σχήμα 9. Διαχείριση εργαλείου
Τα σχήματα 10, 11, και 12 παρουσιάζουν παραδείγματα των αποτελεσμάτων της
ανάλυσης. Το σχήμα 10 δείχνει έναν ισχυρό θετικό συσχετισμό (r s = +0.73) μεταξύ της
μεταβλητής «A$2000 ή πάνω» στον εβδομαδιαίο πίνακα οικογενειακού εισοδήματος και
τη διανομή των υπαρχόντων πελατών. Αυτή η μεταβλητή επομένως μπορεί να θεωρηθεί
ως ένας από τους καλύτερους προαγγέλους της δυνατότητας της αγοράς. Το σχήμα 11
παρουσιάζει την ένωση με το επάγγελμα: οι υψηλοί συσχετισμοί μεταξύ των μεταβλητών
«Mangers_Administrators» και «Professionals» δείχνουν ότι αυτοί είναι δύο άλλοι καλοί
προάγγελοι των πιθανών πελατών. Η μεταβλητή «A$1500_more» από το μηνιαίο πίνακα
επιστροφής δανείου κατοικίας είναι καλός προάγγελος επίσης (σχήμα 12). Άπο την άλλη,
οι αρνητικοί συσχετισμοί που παρουσιάζονται στο σχήμα 11 μεταξύ της διανομής των
υπαρχόντων πελατών και των μεταβλητών «Labourers_Related Workers» και
«Intermediate Production_Transport Related Workers» από τον πίνακα επαγγέλματος
προτείνουν ότι αυτές οι δημογραφικές μεταβλητές είναι φτωχοί προάγγελοι της
δυνατότητας της αγοράς.
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Σχήμα 10. Συσχετισμοί μεταξύ του εβδομαδιαίου οικογενειακού εισοδήματος και των
υπαρχόντων πελατών

Σχήμα 11. Συσχετισμοί μεταξύ των επαγγελμάτων και των υπαρχόντων πελατών
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Σχήμα 12. Συσχετισμοί μεταξύ της μηνιαίας επιστροφής δανείου κατοικίας και
των υπαρχόντων πελατών

Το σχήμα 13 παρουσιάζει τις θέσεις διείσδυσης προϊόντων. Από το χάρτη είναι προφανές
ότι οι πωλήσεις συγκεντρώνονται κυρίως στην περιοχή του γραφείου πωλήσεων όπου 31
περιοχές με βάση τον ταχυδρομικό κώδικα αποτελούν τις συνολικές πωλήσεις 60 τοις
εκατό. Οι υπόλοιπες πωλήσεις 40 τοις εκατό βρίσκονται στις άλλες 151 περιοχές με
βάση τον ταχυδρομικό κώδικα.
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Σχήμα 13. Διείσδυση πωλήσεων αυτοκινήτων
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Η ανάλυση της σχέσης μεταξύ των στοιχείων πωλήσεων και των στοιχείων απογραφής
προτείνει τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των πελατών που είναι πλέον πιθανά
να αγοράσουν το προϊόν ή να ξοδέψουν πιο πολύ. Χρησιμοποιώντας αυτήν την γνώση
και τις πληροφορίες από την επιχειρησιακή βάση δεδομένων, είναι εύκολο να βρεθεί η
θέση των πιθανών πελατών που έχουν τα παρόμοια κοινωνικοοικονομικά
χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου στις συγκεκριμένες υποομάδες στόχων από τις
στατιστικές περιοχές που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στο μάρκετινγκ των ίδιων ή
παρόμοιων εμπορικών σημάτων των μηχανοκίνητων οχημάτων.

2.6 Συμπέρασμα

Η έρευνα μάρκετινγκ είναι πολύ δυναμική: οι μέθοδοι και τα προϊόντα υπόκεινται
συνεχώς σε αλλαγές και αναβαθμίσεις. Το GIS που συνδέεται με τις στατιστικές τεχνικές
παρέχει πολύ αποδοτικά εργαλεία για τα δημογραφικά σχεδιαγράμματα, βασισμένο στις
πληροφορίες για τους πελάτες που συλλέγονται και που αποθηκεύονται στις εταιρικές
βάσεις δεδομένων. Το GIS μπορεί να συνδυάσει τα στοιχεία βασισμένο σε ένα
γεωγραφικό συστατικό, όπως οι ταχυδρομικοί κώδικες ή οι διευθύνσεις. Ο συνδυασμός
των δημογραφικών στοιχείων από την απογραφή με μια βάση δεδομένων πελατών
προσφέρει τη δυνατότητα για αισθητή αύξηση της ικανότητας μιας επιχείρησης για
ανάλυση μάρκετινγκ. Η κατανόηση των πελατών και των κοινωνικοοικονομικών
χαρακτηριστικών τους είναι ουσιαστική στη λήψη καλών επιχειρησιακών αποφάσεων.
Καταλαβαίνοντας τα δημογραφικά σχεδιαγράμματα των πελατών τους, οι επιχειρήσεις
μπορούν να αξιολογήσουν την καταλληλότητα μιας ιδιαίτερης γεωγραφικής περιοχής για
την προσπάθεια μάρκετινγκ, και επίσης να στοχεύσουν καλύτερα στο άμεσο
ταχυδρομείο, σε φυλλάδια πωλήσεων, και τα γεωγραφικά διαφημιστικά μέσα.
Αν και τα GIS συστήματα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως εργαλεία
τεχνολογίας πληροφοριών από την επιχειρησιακή κοινότητα, περισσότερη προσπάθεια
πρέπει ακόμα να επενδυθεί στην ανάπτυξη τους για την παροχή ανάλυσης σε τέτοιες
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κρίσιμες περιοχές όπως την επιλογή περιοχών, στόχων μάρκετινγκ, την ανάλυση
προοπτικής, την κατανομή εδαφών και τον προγραμματισμό μέσων.
Περαιτέρω έρευνα πραγματοποιείται για να επεκτείνει την ανάλυση βασισμένη στο
εργαλείο που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο για να συνδυάσει τους σημαντικούς
δημογραφικούς προαγγέλους σε έναν δείκτη, και για να ζητήσει από το GIS να εκτελέσει
τα διάφορα είδη χωρικής ανάλυσης που μπορεί μαζί να χρησιμοποιηθούν για να
προσδιορίσουν τις συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές (δηλ. περιοχές με βάση τον
ταχυδρομικό κώδικα) για να στοχεύσουν στο μάρκετινγκ.
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Χρήση του GIS από τη Boston Scientific
3.1 Γενικά

3.1.1 Ένωση και συσχετισμός
Για περισσότερο από 25 χρόνια, η Boston Scientific έχει προωθήσει την πρακτική της
λιγότερο επεμβατικής ιατρικής με την παροχή ενός πλήρους και μεγάλου χαρτοφυλακίου
καινοτόμων προϊόντων, τεχνολογιών και υπηρεσιών μέσα από ένα ευρύ φάσμα ιατρικών
ειδικοτήτων. Αυτές οι λιγότερο επεμβατικής ιατρικής τεχνολογίες παρέχουν τις
εναλλακτικές λύσεις σε σημαντικές χειρουργικές επεμβάσεις και άλλες ιατρικές
διαδικασίες που είναι χαρακτηριστικά τραυματικές για το σώμα. Στις λιγότερο
επεμβατικής ιατρικής διαδικασίες, οι συσκευές εισάγονται συνήθως στο σώμα μέσω
φυσικών ανοιγμάτων ή μικρών τομών και μπορούν να καθοδηγηθούν στους
περισσότερους τομείς της ανατομίας για να εντοπίσουν και να μεταχειριστούν ένα ευρύ
φάσμα ιατρικών προβλημάτων.

3.1.2 H Boston Scientific σήμερα
Σήμερα, με περισσότερους από 25.000 υπαλλήλους και 26 κέντρα κατασκευής, διανομής
και τεχνολογίας, η Boston Scientific πραγματικά παραμένει στην αρχική της αποστολή.
Ως η μεγαλύτερη επιχείρηση ιατρικών συσκευών παγκοσμίως που αφιερώνεται στην
λιγότερο επεμβατική ιατρική, η Boston Scientific θεωρεί ότι κάθε καινοτόμο προϊόν είναι
αποτέλεσμα δυναμικής έρευνας και ανάπτυξης, ευφυών αποκτήσεων, στενής
συνεργασίας με τους νοσοκομειακούς γιατρούς, σημαντικών λειτουργικών και ποιοτικών
διαδικασιών και ενός ισχυρού σφαιρικού δίαυλου διανομής. Ως ηγέτης της αγοράς των
λιγότερο επεμβατικής ιατρικής συσκευών που παραδίδει περισσότερα από 13.000
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προϊόντα στους νοσοκομειακούς γιατρούς σε πάνω από 45 χώρες, η Boston Scientific
εργάζεται καθημερινά για να χτίσει τη γνώση, τις διαδικασίες και την υποδομή που
χρειάζεται για να προσδιορίσει τις ευκαιρίες, να εξετάσει τις νέες περιοχές ασθενειών και
να υποστηρίξει τους νοσοκομειακούς γιατρούς στην προώθηση της πρακτικής της
υγειονομικής περίθαλψης σε όλο τον κόσμο.
Στη Boston Scientific, καθένας από τους υπαλλήλους, καθημερινά προσπαθεί να βρει
νέους τρόπους ώστε οι ασθενείς να ζήσουν καλύτερες ζωές. Οι καινοτόμες ιατρικές
λύσεις επιτρέπουν στους ανθρώπους να συνεχίσουν τη ζωή που αγαπούν. Η εταιρεία
λοιπόν βοηθάει τους νοσοκομειακούς γιατρούς να βελτιώσουν τις ζωές των ασθενών με
την παροχή καινοτόμων ιατρικών τεχνολογιών που οδηγούν τον κόσμο στην ποιότητα,
την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα. Δεν σταματάει ποτέ να ψάχνει για
αποτελεσματικότερες λύσεις, επειδή πιστεύει ότι μπορεί να καταστήσει τη ζωή
καλύτερη.

3.1.3 Αποστολή
Η αποστολή της Boston Scientific είναι να βελτιώσει την ποιότητα φροντίδας των
ασθενών και τη παραγωγικότητα της παράδοσης υγειονομικής περίθαλψης μέσω της
ανάπτυξης και της υπεράσπισης των λιγότερο επεμβατικών ιατρικών συσκευών και
διαδικασιών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των υπαρχόντων προϊόντων και διαδικασιών και
της έρευνας και της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών που μπορούν να μειώσουν τον
κίνδυνο, το τραύμα, το κόστος, το χρόνο διαδικασίας και την ανάγκη παρακολούθησης
του ασθενή μετά το περιστατικό.

3.1.4 Αξίες
Η αύξηση και η επιτυχία της οργάνωσής εξαρτώνται από τις κοινές αξίες των ανθρώπων
που εργάζονται στην επιχείρηση. Καταλαβαίνουν ότι η επιχείρηση υπάρχει για να
εξυπηρετήσει τον πελάτη. Πρέπει να μάθουνε, να καταλάβουνε και να ζήσουνε κάτω από
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ένα ενοποιημένο σύνολο αξιών που θα τους καθοδηγήσει σε ένα συνεχώς
μεταβαλλόμενο ιατρικό περιβάλλον:


Για να παρέχει στους ανθρώπους της μια ισχυρή κατανόηση της αποστολής και
των κοινών αξιών



Για να σκέφτεται όπως οι πελάτες και να εργάζεται σκληρά προς όφελός τους



Για να δώσει ανηλεή προσοχή στις επιχειρησιακές βασικές αρχές



Για να φέρει τη δέσμευση για την ποιότητα και μια αίσθηση της επείγουσας
ανάγκης σε όλα



Για να στηριχθεί ο ένας στον άλλο, και για να θέτει την ανάπτυξη και το
κίνητρο των ανθρώπων ως πρώτη προτεραιότητα



Για να ενθαρρύνει την καινοτομία, τον πειραματισμό και τη διακύβευση



Για να αναγνωριστεί η γραφειοκρατία ως εχθρός και να μην επιτρέψει να γίνει
εμπόδιο του δημιουργικού πνεύματος



Για να παρέχει στους μετόχους μια ελκυστική επιστροφή μέσω της συνεχούς
υψηλής ποιότητας



Για να αναγνωρίσει και να ανταμείψει την τελειότητα με το να μοιράζεται της
επιτυχία της επιχείρησης με τους υπαλλήλους της

3.1.5 Η ιστορία της Boston Scientific
Από την ίδρυσή της, η Boston Scientific έχει παρακινηθεί από την πεποίθηση ότι η
λιγότερο επεμβατική ιατρική θα μπορούσε να βοηθήσει τους γιατρούς να βελτιώσουν
την φροντίδα των ασθενών μειώνοντας τους κινδύνους, τα τραύματα, το κόστος, τον
χρόνο διαδικασίας και της ανάγκης παρακολούθησης. Η ιστορία της εταιρείας άρχισε
προς το τέλος της δεκαετίας του '60, όταν ο ιδρυτής John Abele έδειξε ενδιαφέρον για
την Medi-tech, Inc., μια επιχείρηση έρευνας και ανάπτυξης που στράφηκε στην
ανάπτυξη των εναλλακτικών λύσεων στην παραδοσιακή χειρουργική επέμβαση. Τα
πρώτα προϊόντα της Medi-tech, μια οικογένεια οδηγών καθετήρων, εισήχθησαν το 1969
και χρησιμοποιήθηκαν σε μερικές από τις πρώτες λιγότερο επεμβατικής ιατρικής
διαδικασίες. Οι εκδόσεις αυτών των οδηγών καθετήρων χρησιμοποιούνται ακόμα και
σήμερα. Το 1979, ο Abele και ο Pete Nicholas συνεργάστηκαν για να αγοράσουν την
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Medi-tech και διαμόρφωσαν μαζί την Boston Scientific Corporation. Οδηγημένη από τις
ανάγκες της ιατρικής κοινότητας για τα καινοτόμα προϊόντα, η επιχείρηση αύξησε τα
εισοδήματα της από περίπου $2 εκατομμυρίων το 1979 σε περισσότερα από $8.3
δισεκατομμύρια το 2007.
Από το 1992, η Boston Scientific έχει αναλάβει μια επιθετική στρατηγική αποκτήσεων,
συγκεντρώνοντας τις γραμμές παραγωγής επιχειρήσεων που της επιτρέπουν να συνεχίσει
να είναι ηγέτης στην ιατρική βιομηχανία. Έξω από τη Βόρεια Αμερική, ανάπτυξη,
κατασκευή, μάρκετινγκ και πωλήσεις της επιχείρησης ρυθμίζονται από το διεθνές τμήμα
της Boston Scientific μέσω των διαδικασιών της στην Ευρώπη, Ιαπωνία και
διηπειρωτικά, και περιλαμβάνει αντιπροσώπους πωλήσεων σε περισσότερες από 45
χώρες. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Natick στη Μασαχουσέτη.

3.2 Περιφερικές επεμβάσεις (Ορισμός)

Η δραστηριοποίηση της Boston Scientific στις περιφερικές επεμβάσεις αποτελεί τον
κύριο υπεύθυνο της ανάπτυξη των ιατρικών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για να
εντοπίσουν και να θεραπεύσουν τη περιφερική αγγειακή νόσο (PVD – Peripheral
Vascular Disease). Τα προϊόντα της Boston Scientific παρέχουν μια ευρεία γκάμα
επιλογών ώστε να μπορούν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των επεμβατικών ακτινολόγων
και αγγειοχειρουργών. Οι προϊοντικές γραμμές παραγωγής περιλαμβάνουν stents,
μπαλόνια, οδηγούς καθετήρες, οδηγά σύρματα, θηκάρια εισαγωγής και φίλτρα
προστασίας από εμβολές.

3.2.1 Υπόβαθρο
Η PVD είναι μια σύνθετη ασθένεια που περιλαμβάνει κυρίως τις αρτηρίες και πολύ
λιγότερο τις φλέβες εκτός από το στεφανιαίο κυκλοφοριακό σύστημα. Μέσα στο
αγγειακό σύστημα, η αθηροσκλήρωση, ή η περιορισμένη ροή του αίματος, είναι η πιο
κοινή αιτία της PVD. Η PVD ταλαιπωρεί περίπου 3.7 εκατομμύρια ανθρώπους στις
ΗΠΑ.
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Οι λιγότερο επεμβατικής ιατρικής θεραπείες είναι συχνά προτιμητέες έναντι της
συμβατικής χειρουργικής επέμβασης στη διαχείριση της PVD, δεδομένου ότι μπορούν να
μειώσουν σημαντικά το χρόνο αποκατάστασης του ασθενή, είναι γενικά λιγότερο
ακριβές, και θέτουν τους ασθενείς σε λιγότερους κινδύνους από τη συμβατική
χειρουργική επέμβαση. Στις λιγότερο επεμβατικής ιατρικής διαδικασίες, οι συσκευές
παρεμβάλλονται συνήθως στο σώμα μέσω μικρών τομών και μπορούν να καθοδηγηθούν
στους περισσότερους τομείς της ανατομίας για να εντοπίσουν και να μεταχειριστούν ένα
ευρύ φάσμα ιατρικών προβλημάτων.
Οι επιλογές στις λιγότερο επεμβατικής ιατρικής διαδικασίες για τη PVD περιλαμβάνουν
κυρίως τη χρήση μπαλονιών αγγειοπλαστικής, του συστήματος του stent, των συσκευών
προστασίας από εμβολές, των υπερήχων και των συστημάτων απεικόνισης. Αυτές οι
συσκευές χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της περιφερικής αγγειακής νόσο σε
διάφορες θέσεις του κυκλοφοριακού συστήματος του ανθρώπου όπως είναι η καρωτίδα,
η υποκλείδιος αρτηρία, η νεφρική αρτηρία, η επί πολλοίς μηριαία, τα λαγόνια και οι
πολύ μικρές αρτηρίες κάτω από το γόνατο.

3.3 Ανάλυση SWOT

Η Boston Scientific αναπτύσσει, κατασκευάζει και εμπορεύεται ιατρικά αναλώσιμα
υγειονομικά υλικά. Η επιχείρηση λειτουργεί σε ένα διαδεδομένο διεθνές επίπεδο, το
οποίο παρέχει σε αυτήν βασικά πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών της. Εντούτοις,
η υψηλού επιπέδου σταθεροποίηση της βιομηχανίας θα οδηγούσε στο σχηματισμό
μεγαλύτερων οντοτήτων και θα υποκινούσε τον ανταγωνισμό.
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ΔΥΝΑΜΕΙΣ
1. Εξαγορά της Guidant

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
1. Προειδοποιητικές επιστολές από το

2. Έξυπνο χαρτοφυλάκιο και τεχνολογία

FDA
2. Εθελοντική ανάκληση

3. Υψηλό ποσοστό αύξησης των
πωλήσεων
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
1. Στρατηγικές συμμαχίες και
πρωτοβουλίες
2. Έγκριση του TAXUS στην Ιαπωνία

3. Χαμηλότερες πωλήσεις του stent Taxus
ΑΠΕΙΛΕΣ
1. Προσφυγές στο δικαστήριο
2.

Πιέσεις συγκράτησης δαπανών

3.

Σταθεροποίηση βιομηχανίας

3. Εγκρίσεις από τον FDA

3.3.1 Δυνάμεις
Εξαγορά της Guidant
Η Boston Scientific απέκτησε την εταιρεία Guidant σε μια συνολική τιμή αγοράς ύψους
$28.4 δισεκατομμυρίων τον Απριλίου του 2006. Η Guidant κατασκευάζει ποικίλες
εμφυτεύσιμες συσκευές που μπορούν να ελέγξουν την καρδιά και να δώσουν ηλεκτρική
ενέργεια για να θεραπευτούν οι καρδιακές ανωμαλίες, συμπεριλαμβανομένης της
ταχυκαρδίας, της καρδιακής ανεπάρκειας και της βραδυκαρδίας. Αυτές οι συσκευές
περιλαμβάνουν τα εμφυτεύσιμα συστήματα (ICDs) και τα συστήματα βηματοδοτών.
Επιπλέον, Η Guidant παρασκευάζει καρδιακά χειρουργικά συστήματα που βοηθούν τη
καρδιακή χειρουργική εκτομή, την ενδοσκοπική συγκομιδή αγγείων και τη διατήρηση
των κτύπων της καρδιάς κατά τη διάρκεια ενός bypass
.
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Οι καθαρές πωλήσεις της Boston Scientific το 2006 αυξήθηκαν σε $7.821 εκατομμύρια
από $6.283 εκατομμύρια που ήταν το 2005. Η αύξηση των καθαρών πωλήσεων
προέκυψε κατά ένα μεγάλο μέρος από την απόκτηση της Guidant, η οποία έφερε
πωλήσεις ύψους $1.503 εκατομμυρίων. Το γεωγραφικό μίγμα των πωλήσεων της
Guidant περιέλαβε $1.025 εκατομμύρια από τις ΗΠΑ και $478 εκατομμύρια από
διεθνείς πωλήσεις. Το επιχειρησιακό μίγμα των πωλήσεων της Guidant αποτελείτο από
$1, 371 εκατομμύρια από καθαρές πωλήσεις βηματοδοτών-CRM (Cardiac Rhythm
Management) και $132 εκατομμύρια από καθαρές πωλήσεις καρδιακών χειρουργικών
επεμβάσεων.
Με αυτήν την απόκτηση, η Boston Scientific έχει γίνει σημαντικός προμηθευτής σε
περισσότερα από $9 δισεκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως στους βηματοδότες-CRM,
κάτι που ενισχύει τη γενική ανταγωνιστική της θέση, τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή
δυναμική της και τη περαιτέρω διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου προϊόντων της. Η
εξαγορά αυτή έχει καθιερώσει τη Boston Scientific ως μία από της μεγαλύτερες
καρδιαγγειακές επιχειρήσεις στον κόσμο και έναν ηγέτη στη μικροηλεκτρονική
θεραπευτική.

Έξυπνο χαρτοφυλάκιο και τεχνολογία
Με ένα χαρτοφυλάκιο σχεδόν 6.000 προϊόντων η επιχείρηση είναι μία από τις
ισχυρότερες στη βιομηχανία και έχει τροφοδοτήσει μια τεράστια ανάπτυξη που δεν έχει
προηγούμενο. Η βασική τεχνολογία αποτελείται από τις τεχνικές διαδικασίες, την
πνευματική ιδιοκτησία, και τη θεσμική κατανόηση όσον αφορά τα προϊόντα και τις
διαδικασίες.
Η UBS επενδυτική έχει κατατάξει την Boston Scientific ως την κύρια δύναμη στη
τεχνολογία στις επιχειρήσεις ιατρικών συσκευών. Η επιχείρηση ήταν επίσης το νούμερο
ένα στην έκθεση με βάση τον τρέχοντα δείκτη επιρροής (Current Impact Index). Η
έκθεση καθορίζει τη δύναμη της τεχνολογίας ως μέτρο της δύναμης της πνευματικής
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ιδιοκτησίας μιας επιχείρησης, ενώ ο τρέχων δείκτης επιρροής είναι ένα μέτρο της
ποιότητας χαρτοφυλακίων προϊόντων.

Η επένδυση της επιχείρησης στην Ε&Α (R&D) απεικονίζει τα έξοδα στα προγράμματα
ανάπτυξης νέων προϊόντων. To 2006, οι δαπάνες για Ε&Α αυξάνονται κατά $328
εκατομμύρια, ή 48% σε σύγκριση με το 2005. Σαν ποσοστό των καθαρών πωλήσεων, οι
δαπάνες σε Ε&Α αυξήθηκαν στο 12.9% το 2006 από 10.8% που ήταν το 2005. Το
χαρτοφυλάκιο και η τεχνολογία της επιχείρησης παρέχουν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα.
Υψηλό ποσοστό αύξησης των πωλήσεων
Τα έσοδα της Boston Scientific έχουν αυξηθεί κατά τη διάρκεια των ετών. Το πενταετές
ποσοστό αύξησης των πωλήσεων της επιχείρησης ήταν 24% ενώ η βιομηχανία
κατέγραψε ένα ποσοστό αύξησης 18.1% μόνο. Τα υψηλά έσοδα αποτελούν μια
σημαντική δύναμη της εταιρείας και την βοηθούν να έχει τεράστια κέρδη.

3.3.2 Αδυναμίες
Προειδοποιητικές επιστολές από το FDA
Στις 26 Ιανουαρίου 2006, η Boston Scientific έλαβε μια εταιρική επιστολή
προειδοποίησης από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA),
προειδοποιώντας για σοβαρά ρυθμιστικά προβλήματα σε τρεις εγκαταστάσεις και
γνωστοποιώντας την επιχείρηση ότι το πρόγραμμα διορθωτικής δράσης σχετικά με τρεις
συγκεκριμένες προειδοποιητικές επιστολές που διανεμήθηκαν στην εταιρεία το 2005
ήταν ανεπαρκείς.
Όπως δηλώνεται σε αυτήν την επιστολή προειδοποίησης του FDA, το FDA μπορεί να
μην χορηγήσει πιστοποιητικά εξαγωγής σε ξένες χώρες για την κατηγορία 3 αναλώσιμων
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υλικών στα οποία ο ποιοτικός έλεγχος ή οι τρέχουσες ανεπάρκειες καλών
κατασκευαστικών πρακτικών που περιγράφονται στην επιστολή δεν διορθωθούν.
Οι επιστολές προειδοποίησης του FDA θα ασκούσαν βεβαίως αρνητική επίδραση στην
εικόνα της επιχείρησης και όπως είναι φυσικό κάτι τέτοιο θα είχε σοβαρές επιπτώσεις
στην κερδοφορία της.
Εθελοντική ανάκληση
Η Boston Scientific ανακοίνωσε σε εθνικό επίπεδο την ανάκληση των Mach 1 οδηγών
καθετήρων τον Δεκεμβρίου του 2006.
Ο οδηγός καθετήρας είναι ένας σωλήνας που μπαίνεις το σώμα και επιτρέπει την είσοδο
των ιατρικών συσκευών στα σημεία των αγγείων που χρειάζονται θεραπεία. Η
επιχείρηση άρχισε την ανάκληση των προϊόντων αυτών επειδή αποδείχθηκε, μέσω των
εσωτερικών επιθεωρήσεων, ότι σε μερικές μονάδες προϊόντων υπήρχε υπερβολική
ρητίνη στο εσωτερικό του οδηγού καθετήρα.
Στις 9 Απριλίου 2007, επίσης η Boston Scientific ενημέρωσε τους γιατρούς ότι η
διάρκεια ζωής των βηματοδοτών μπορεί να είναι μικρότερη λόγω του ότι οι μπαταρίες
άδειαζαν γρήγορα. Η μείωση της απόδοσης των μπαταριών βρέθηκε να εμφανίζεται σε
19 περίπου από 73.000 συσκευές που ανήκουν στην οικογένεια υλικών αποκατάστασης
της καρδιακής αρρυθμίας και ανεπάρκειας. Εντούτοις, δεν έχει υπάρξει κανένας θάνατος
ή σοβαρός τραυματισμός που συνδέεται με το πρόβλημα τάσης των μπαταριών.
Οι ανακλήσεις των παραπάνω προϊόντων θα μπορούσαν να έχουν κακή επίδραση στις
πωλήσεις και το κέρδος της επιχείρησης για το 2007 και θα είχε επιπτώσεις επίσης στην
εικόνα της.
Χαμηλότερες πωλήσεις του stent Taxus
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Οι πωλήσεις του επικαλυμμένου stent TAXUS μειώθηκαν σε $2.300 εκατομμύρια το
2006 από $2.500 εκατομμύρια το 2005 που είναι μια πτώση περίπου 7.8%. Το
γεωγραφικό μίγμα πωλήσεων του TAXUS το 2006 περιλαμβάνει: $1, 500 εκατομμύρια
από τις ΗΠΑ και $797 εκατομμύρια από διεθνείς πωλήσεις. Το 2005, το μίγμα περιέλαβε
$1,700 εκατομμύρια από τις ΗΠΑ και $793 εκατομμύρια από διεθνείς πωλήσεις.
Η πτώση των πωλήσεων του TAXUS κατά τη διάρκεια του 2006 αποδόθηκε σε μια
μείωση στο μέγεθος της αμερικανικής αγοράς που οφείλεται στην πρόσφατη
αβεβαιότητα σχετικά με τον κίνδυνο θρόμβωσης του stent μετά από τη χρήση του και
μιας μείωσης του μεριδίου αγοράς το 2006 σε σχέση με το 2005.
Οι χαμηλότερες πωλήσεις του TAXUS μείωσαν δραστικά το ακαθάριστο κέρδος της
επιχείρησης για το τρέχον έτος και η επιχείρηση κατέγραψε απώλειες κατά το
φορολογικό έτος του 2006.

3.3.3 Ευκαιρίες
Στρατηγικές συμμαχίες και πρωτοβουλίες
Η Boston Scientific έχει εισαγάγει έναν σημαντικό αριθμό στρατηγικών συμμαχιών τόσο
με ιδιωτικές όσο και με δημόσιες εμπορικές επιχειρήσεις. Πολλές από αυτές τις
συμμαχίες περιλαμβάνουν επενδύσεις όπου υπάρχει μία σχετική ασφάλεια ή επενδύσεις
όπου αγοραστική αξία δεν υπάρχει. Πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις βρίσκονται σε
αναπτυξιακό στάδιο και δεν έχουν αρχίσει ακόμα να έχουν πρωταγωνιστικές διαδικασίες.
Από τις αρχές του 2007 η εταιρεία επένδυσε συνολικά $95 εκατομμύρια σε τέσσερις
επιχειρήσεις. Τα ποσοστά ιδιοκτησίας σε αυτές τις επιχειρήσεις κυμαίνονται από περίπου
21 τοις εκατό έως και 28 τοις εκατό. Η συνολική αξία των επενδύσεων όπου η
αγοραστική αξία είναι διαθέσιμη είναι περίπου $125 εκατομμύρια, για τα οποία η
σχετική αξία μεταφοράς είναι περίπου $77 εκατομμύρια. Το 2006, εκτός από την
απόκτηση της Guidant, η επιχείρηση επένδυσε περίπου $500 εκατομμύρια σε περίπου 25
νέες και υπάρχουσες στρατηγικές συμμαχίες και εξαγορές.
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Αυτές οι στρατηγικές συμμαχίες θα διεύρυναν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και θα
επέκτειναν την επιχείρηση σε υπάρχουσες και νέες αγορές.
Έγκριση του TAXUS στην Ιαπωνία
Η Boston Scientific πείρε έγκριση από το Ιαπωνικό Υπουργείο υγείας, να μπορεί να
διαθέσει στην αγορά το stent TAXUS στην Ιαπωνία από τον Απριλίου του 2007. Η
επιχείρηση προγραμματίζει να προωθήσει το προϊόν αφότου χορηγηθεί η έγκριση
αποζημιώσεων.
Επίσης η Boston Scientific ανήγγειλε ότι οι Ιάπωνες ενέκριναν το εμφυτεύσιμο υλικό
που βοηθάει σε περιπτώσεις αρρυθμιών της καρδιάς τον Μάρτιο του 2007. Η συσκευή
αυτή κρατάει τους χτύπους της καρδιάς σε φυσιολογικά επίπεδα αποφεύγοντας έτσι τους
μη ομαλούς και ενδεχομένως μοιραίους ρυθμούς.
Η ιαπωνική αγορά υπερβαίνει τα $500 εκατομμύρια και η έγκριση του TAXUS stent και
των εμφυτεύσιμων συσκευών αποτελούν ένα σημαντικό γεγονός για τη θεραπεία της
καρδιαγγειακής πάθησης στην Ιαπωνία. Αυτό θα παρείχε την τεχνολογία στους ιάπωνες
γιατρούς, η οποία θα βοηθήσει να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής για πολλούς ασθενείς.
Το εγχείρημα αυτό στην Ιαπωνία θα ενίσχυε την προσιτότητα και την κερδοφορία της
επιχείρησης.
Εγκρίσεις από τον FDA
Ο αμερικάνικος οργανισμός φαρμάκων (FDA) ενέκρινε την επέκταση της ζωής του
προϊόντος TAXUS stent στις ΗΠΑ σε 18 μήνες από 12 μήνες που ήταν μέχρι σήμερα. Η
εκτεταμένη ημερομηνία λήξης ισχύει για όλα τα διαθέσιμα μεγέθη του προϊόντος που
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είναι προς πώληση στις ΗΠΑ. Αυτό θα διευκόλυνε τη διαχείριση των αποθεμάτων στα,
ενδιαφερόμενα για την ημερομηνία λήξης των προϊόντων, νοσοκομεία.
Η Boston Scientific έχει λάβει επίσης την εκκαθάριση από το FDA για να μπορεί να
εμπορεύεται προϊόντα όπως το φίλτρο προστασίας που χρησιμοποιείται σε περιστατικά
καρωτίδας και το νέο καλύτερο μπαλόνι αγγειοπλαστικής Sterling.
Οι εγκρίσεις από το FDA θα ήταν μια σημαντική ευκαιρία για τη Boston Scientific
προκειμένου να τροφοδοτηθούν οι πωλήσεις της και η κερδοφορία.

3.3.4 Απειλές
Προσφυγές στο δικαστήριο
Η επιχείρηση εμπλέκεται αυτήν την περίοδο στις ακόλουθες νομικές διαδικασίες ενάντια
στην εταιρία CORDIS, Medtronic και St. Jude Medical.
Η εταιρία CORDIS, θυγατρική του μεγαλύτερου ανταγωνιστή Johnson & Johnson,
ξεκίνησε δικαστική διαμάχη, για παράβαση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ενάντια στη
Boston Scientific το 1997. Το αγγειακό κομμάτι της Medtronic άρχισε μια δίκη ενάντια
στην επιχείρηση ισχυριζόμενη ότι τα μπαλόνια αγγειοπλαστικής της Boston παραβιάζουν
τέσσερις, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, αρχές ευρεσιτεχνίας κλέβοντας τη πατέντα από το
τμήμα της Medtronic το Μαρτίου του 2006. Οι εταιρείες Guidant (GSC) και Mirowski
Family Ventures κινήθηκαν δικαστικά εναντίον της St. Jude Medical και Pacesetter.,
ισχυρίζομενοι ότι κάποια προϊόντα τους παραβιάζουν τον νόμο περί ευρεσιτεχνίας αφού
είναι ίδια με κάποια της Guidant που έχει την άδεια αποκλειστικότητας.
Δεδομένου ότι Guidant εξαγοράστηκε απο τη Boston Scientific αυτή η προσφυγή στο
δικαστήριο εμπίπτει στο χώρο της επιχείρησης. Τα ανωτέρω πρακτικά δεν μπορούν να
κριθούν υπέρ της Boston Scientific που θα μπορούσε να έχει μια αρνητική εικόνα των
εμπορικών σημάτων της.
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Πιέσεις συγκράτησης δαπανών
Οι διοικήσεις των οργανισμών υγείας και των κυβερνήσεων που ασχολούνται με τις
δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες δίνουν μια αυξανόμενη
έμφαση στην οικονομικώς πιο αποδοτική ιατρική θεραπεία. Αυτό θα μπορούσε να έχει
επιπτώσεις στις πωλήσεις και τις τιμές των προϊόντων της Boston Scientific. Οι γιατροί,
τα νοσοκομεία και άλλοι προμηθευτές υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να είναι
απρόθυμοι να αγοράσουν προϊόντα της επιχείρησης εάν δεν γίνεται αποπληρωμή, του
κόστους του φαρμακευτικού είδους της επιχείρησης και χειρουργικών προϊόντων και για
τα περιστατικά όπου γίνεται χρήση συσκευών της επιχείρησης, από τους πληρωτές όπως
η Medicare, η Medicaid και των προγραμμάτων ασφάλειας υγείας.
Πολλοί ιδιωτικοί πληρωτές τρίτων χρησιμοποιούν τις οδηγίες CMS στον καθορισμό των
επιπέδων αποζημιώσεων. Οι αυξανόμενες πιέσεις, ώστε να μειωθούν τα έξοδα της
κυβερνητικής υγειονομικής περίθαλψης θα μπορούσαν να ρίξουν την
αποτελεσματικότητα της Boston Scientific σχετικά με τη μέση τιμή πώλησης. Αυτό θα
μπορούσε να περιορίσει την αποδοχή της αγοράς των προϊόντων της επιχείρησης και να
έχει άμεση επιρροή στις πωλήσεις και τα κέρδη της.
Σταθεροποίηση βιομηχανίας
Η αμερικάνικη βιομηχανία ιατρικού εξοπλισμού και προμηθειών έχουν υποβληθεί σε
μεγαλύτερη σταθεροποίηση κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, καθώς οι
μεγαλύτεροι παίχτες έχουν προσπαθήσει να αυξήσουν τόσο το μερίδιο αγοράς όσο και το
χαρτοφυλάκιο των προϊόντων τους μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών. Το 2004, η
Henry Schein απέκτησε τη Demedis, ενώ η Zimmer απέκτησε την Implex. Πιό πρόσφατα
το 2006, η Integra Lifesciences απέκτησε την Kinetikos Medical, μία εταιρεία ανάπτυξης
και κατασκευής ορθοπεδικών μοσχευμάτων και χειρουργικών συσκευών για τα μικρά
κόκαλα και τις αρθρώσεις που σχετίζονται με το πόδι, τον αστράγαλο, το χέρι, τον καρπό
και τον αγκώνα. Η Biomet επίσης έχει ψάξει ενεργά να αποκτήσει επιχειρήσεις
για να επεκτείνει την επιχείρησή της.
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Η σταθεροποίηση στη βιομηχανία ιατρικού εξοπλισμού και προμηθειών θα οδηγούσε σε
ανταγωνισμό τιμών, ο οποίος θα μπορούσε να χαμηλώσει τα περιθώρια λειτουργιών της
επιχείρησης.

3.4 Η Boston Scientific στην Ελλάδα

Η εταιρεία εμφανίστηκε στην ελληνική αγορά στις αρχές του 1997 μέσω αντιπροσώπου.
Οι ιδιοκτήτες των εταιρειών, Λαδάκης ΑΕ και Omicron Medical ΑΕ, αποφάσισαν να
ιδρύσουν μία καινούργια επιχείρηση με την ονομασία Ιατρική Ευ Ζην. Η Ιατρική Ευ
Ζην αγόραζε και εμπορευόταν αναλώσιμα υλικά χειρουργείων μόνο από την Boston
Scientific σε αντίθεση με άλλες Ελληνικές επιχειρήσεις. Το 2005 η Boston Scientific
εξαγόρασε την Ιατρική Ευ Ζην θέλοντας έτσι να μπει μόνη της στην αγορά αναλώσιμου
υλικού με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους.
Δυστυχώς τα δύο πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα καθώς η εταιρεία έπρεπε να
προσαρμοστεί στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής πραγματικότητας. Η
αλήθεια είναι ότι κινήθηκε επιπόλαια χωρίς να λάβει υπόψη της τα προβλήματα που θα
συναντούσε. Καθώς όμως είναι μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κόσμο με
ποιοτικά αλλά και ανταγωνιστικά προϊόντα κατάφερε να ορθοποδήσει. Στο ενδιάμεσο
πολλοί από τους υπαλλήλους τις έφυγαν και δημιούργησαν μία νέα εταιρεία με το όνομα
Υγείαση η οποία είναι αντιπρόσωπος της EV3 στην Ελλάδα.
Αυτή τη στιγμή η Boston Scientific κατέχει την δέκατη έκτη θέση ανάμεσα από
διακόσιες επιχειρήσεις ιατρικών μηχανημάτων και υλικών, ελληνικές (αντιπρόσωποι) και
ξένες. Στα παρακάτω σχήματα φαίνεται το ποσοστό που κατέχει η καθεμία ανάλογα με
το τζίρο της (Σχήμα 1) και οι τζίροι των 20 πρώτων εταιρειών (Σχήμα 2).
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Σχήμα 1
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Σχήμα 2

3.4.1 Γενικοί παράγοντες της αγοράς
Οι διακόσιες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή ιατρικών
μηχανημάτων και υλικών εμφανίζουν συνολικά έσοδα ύψους €1,9 δισ. το 2007 έναντι
€1,5 δισ. το 2006. Ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης +28% συνεπάγεται τη δυνατότητα των
επιχειρήσεων να διεκδικούν και να υποστηρίζουν μεγάλα περιθώρια κέρδους και να
διατηρούν τα κέρδη αυτά για πολλά έτη στο μέλλον.
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Ο βαθμός συγκέντρωσης της αγοράς είναι χαμηλός. Το 2007 ο δείκτης CR4 (συνολικό
μερίδιο των τεσσάρων πρώτων) ήταν 10,4%.
Το μερίδιο αγοράς των είκοσι μεγαλύτερων εταιρειών αυξάνει σταθερά την τελευταία
τριετία 2005-2007 και διαμορφώνεται το 2007 στο 35,8% από 31,3% το 2005,
αποτέλεσμα μιας σειράς αλλαγών στο καθεστώς τιμολόγησης, στην επιστημονική
πρόοδο, στη ζητούμενη ποσότητα αλλά και το κύμα εξαγορών και συγχωνεύσεων.
Η είσοδος νέων ανταγωνιστών είναι δύσκολη καθώς τα εμπόδια είναι πολλά και μεγάλα.


Οι οικονομίες κλίμακας και το αποτέλεσμα της εμπειρίας (experience effect)



Η διαφοροποίηση προϊόντος για ορισμένο διάστημα (πατέντα τεχνολογίας)



Οι υψηλές απαιτήσεις επενδύσεων στην εισαγωγή



Το νομικό / ρυθμιστικό πλαίσιο του κλάδου.

Με βάση την κατάταξη των εταιρειών που έγινε με βάση τις πωλήσεις, όπως
δημοσιεύονται στους ισολογισμούς των εταιρειών για το οικονομικό έτος 2007
προκύπτουν τα εξής:


6 εταιρείες με πωλήσεις πάνω από €40 εκ. ή ποσοστό 3% των εταιρειών



7 εταιρείες με πωλήσεις από €30 έως €40 εκ. ή ποσοστό 3,5% των εταιρειών



16 εταιρείες με πωλήσεις από €20 έως €30 εκ. ή ποσοστό 8% των εταιρειών



36 εταιρείες με πωλήσεις από €10 έως €20 εκ. ή ποσοστό 18% των εταιρειών



12 εταιρείες με πωλήσεις από €8 έως €10 εκ. ή ποσοστό 6% των εταιρειών



23 εταιρείες με πωλήσεις από €6 έως €8 εκ. ή ποσοστό 11,5% των εταιρειών



36 εταιρείες με πωλήσεις από €4 έως €6 εκ. ή ποσοστό 18% των εταιρειών



53 εταιρείες με πωλήσεις από €2 έως €4 εκ. ή ποσοστό 26,5% των εταιρειών και



12 εταιρείες με πωλήσεις πάνω από €1 εκ. ή ποσοστό 6% των εταιρειών
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3.4.2 Ανάλυση πελατών
Οι πελάτες στους οποίους απευθύνονται οι εταιρείες ιατρικών μηχανημάτων και υλικών
χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες.
Αγγειοχειρουργοί, Επεμβατικοί Ακτινολόγοι
Είναι η κατηγορία στην οποία κυρίως απευθύνεται το μάρκετινγκ των εταιρειών. Ο
ρόλος τους είναι κομβικός γιατί είναι αυτοί που θα συνεκτιμήσουν τα χαρακτηριστικά
του προϊόντος και τα συμπτώματα του ασθενή ώστε να χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα
υλικά για να κάνουν το περιστατικό στο χειρουργείο. Ακόμη είναι αυτοί που θα
εκτιμήσουν τα αποτελέσματα χρήσης, τη συμμόρφωση του ασθενή και τις πιθανές
αλλαγές της κατάστασής του ώστε να συνεχίσουν ή όχι τη χρήση των αντίστοιχων
υλικών και σε άλλες επεμβάσεις. Η συνεχής ενημέρωσή τους και η διαμόρφωση μιας
αγαστής συνεργασίας με τις εταιρείες είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διείσδυση
των προϊόντων στην αγορά. Αυτό γίνεται ακόμα πιο σαφές αν λάβουμε υπ’ όψιν οτι τα εν
λόγω προϊόντα δεν χρησιμοποιούνται χωρίς τη θέληση του γιατρού. Τέλος είναι αυτοί
που επωμίζονται το βάρος της μετάβασης των ασθενών σε καινούργιες ή
αποτελεσματικότερες θεραπείες, κάμπτοντας τις αντιστάσεις τους, οπότε διαδραματίζουν
καθοριστικό ρόλο κατά την είσοδο ενός νέου προϊόντος στην αγορά.
Δημόσια ταμεία
Το κόστος των αναλώσιμων υλικών το επιβαρύνονται τα δημόσια ταμεία τα οποία
πληρώνουν τις εταιρείες μόνο όταν συμφωνήσουν οι ελεγκτές ιατροί με τα υλικά που
χρησιμοποιήθηκαν σε ένα περιστατικό. Μέχρι πριν από λίγο καιρό το κόστος των υλικών
καθορίζονταν από τον ανταγωνισμό όμως λόγω των δυσκολιών που έχουν τα ταμεία να
εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις τον τελευταίο καιρό έχουν αρχίσει να
βάζουν πλαφόν στις τιμές. Έτσι, έως και πριν από λίγο το stent είχε κόστος περίπου
€4.000, το ΙΚΑ έρχεται και βάζει μέγιστη τιμή τις €3.000. Έτσι αν και τα ταμεία δεν
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είναι οι άμεσοι πελάτες παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στον καθορισμό των τιμών όσο
και στο χρόνο αποπληρωμής των χρεών. Όπως λοιπόν γίνεται κατανοητό οι εταιρείες θα
πρέπει να έχουν καλές σχέσεις με τα ταμεία για να παίρνουν τα λεφτά τους το
συντομότερο δυνατό αλλά και να συνεργάζονται για να ασκούν πιέσεις σε περιπτώσεις
παράλογου καθορισμού τιμής.
Ασθενής
Δεν αποτελεί απ’ ευθείας δέκτη μάρκετινγκ των εταιρειών. Βάσει των χαρακτηριστικών
του ο γιατρός της επιλογής του χρησιμοποιεί το καταλληλότερο κατ’ αυτόν υλικό, κατά
τη διάρκεια της επέμβασης της αγγειοπλαστικής. Σημαντικό είναι το feedback που δίνει
για την αποτελεσματικότητα του υλικού.
Νοσοκομεία – Κλινικές
Στα χειρουργεία των νοσοκομείων και των κλινικών γίνονται όλα τα περιστατικά. Οι
κλινικές ανήκουν σε ιδιώτες και ως επιχειρήσεις αποσκοπούν και αυτές στο κέρδος.
Γίνονται κάθε χρόνο συμφωνίες με τις εταιρείες να κόβουν πιστωτικά ανάλογα με το
τζίρο που θα φέρουν ή ζητούν δωρεές για επέκταση της κλινικής ή ακόμα δωρεές σε
μηχανήματα που θέλουν να αγοράσουν. Τα νοσοκομεία από την άλλη είναι του δημοσίου
και προμηθεύονται υλικά μέσω συμβάσεων. Είναι πολύ σημαντικό για μια εταιρεία να
είναι στη σύμβαση γιατί αλλιώς δεν θα μπορεί να πουλήσει. Λόγω της σημαντικότητας
των συμβάσεων καλό θα ήταν να πούμε μερικά πράγματα για το τι ακριβώς είναι, πως
δουλεύουν αλλά και τι πρέπει να κάνει η εταιρεία αλλά κυρίως ο πωλητής της.

3.5 Διαγωνισμοί & συμβάσεις νοσοκομείων

Όλα τα δημόσια νοσοκομεία προμηθεύονται τα αναλώσιμα υλικά μέσω συμβάσεων.
Σύμβαση είναι κάποιο είδος συμβολαίου το οποίο υπογράφεται ανάμεσα στο νοσοκομείο
και την κάθε εταιρεία, και στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρονται: τα υλικά με τα οποία
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η εταιρεία θα προμηθεύει το νοσοκομείο, οι τιμές και η ποσότητες των αντίστοιχων
υλικών και το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης. Τα υλικά που προμηθεύεται ένα
νοσοκομείο βάσει σύμβασης ονομάζονται συμβατικά υλικά, και αποτελούν το
μεγαλύτερο ποσοστό αναλωσίμων υλικών που προμηθεύεται το νοσοκομείο.
Εξωσυμβατικά ονομάζονται τα αναλώσιμα υλικά τα οποία σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί
να προμηθευτεί ένα νοσοκομείο, και δεν καλύπτονται από ύπαρξη συμβάσεων. Κάθε
σύμβαση προκύπτει μετά την ολοκλήρωση ενός διαγωνισμού από το νοσοκομείο. Η
αρμόδια διοικητική υπηρεσία για την διενέργεια διαγωνισμών είναι το γραφείο
προμηθειών.
Η πορεία ενός διαγωνισμού έχει ως εξής:
Πριν ξεκινήσει ο διαγωνισμός, ορίζεται η επιτροπή σύνταξης προδιαγραφών, η οποία
διαμορφώνει την λίστα με τα ζητούμενα υλικά του διαγωνισμού. Όσα υλικά δεν
χρησιμοποιήθηκαν στην προηγούμενη σύμβαση αφαιρούνται από την λίστα υλικών της
διακήρυξης, ενώ παράλληλα προστίθενται νέα υλικά. Μετά δημοσιεύεται η προκήρυξη
του διαγωνισμού σε εφημερίδες και καλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες να λάβουν
μέρος. (Ένα νοσοκομείο μπορεί να προκηρύσσει έναν διαγωνισμό για όλο το αναλώσιμο
υγειονομικό υλικό, ή πολλούς, έναν δηλαδή για κάθε ομάδα υλικών, πχ αναλώσιμο
χειρουργείου, αναλώσιμο ορθοπεδικής κλινικής, ράμματα, κλπ).
Προκήρυξη διαγωνισμού σημαίνει έκδοση από το γραφείο προμηθειών μιας διακήρυξης,
στην οποία αναφέρονται οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό καθώς και τα ζητούμενα
υλικά. Οι αντιπρόσωποι των εταιρειών, προσέρχονται στο γραφείο προμηθειών,
διαβάζουν τα υλικά της διακήρυξης του εκάστοτε διαγωνισμού και εφ’ όσον τους
ενδιαφέρει, αγοράζουν την διακήρυξη. Στο γραφείο πλέον, ακολουθεί η λεγόμενη
κωδικοποίηση, δηλαδή η διαδικασία κατά την οποία ο πωλητής κάνει λίστα των
προσφερόμενων υλικών ανά κωδικό της διακήρυξης. Κατόπιν, η διακήρυξη και η
κωδικοποίηση πηγαίνουν στη γραμματεία η οποία συντάσσει την προσφορά, αφού
συμπληρωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά αναγράφονται στην κάθε
διακήρυξη.
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Η προσφορά κάθε εταιρείας αποτελείται από δύο σκέλη:
Το ένα σκέλος ονομάζεται τεχνική προσφορά και σ’ αυτό αναφέρονται τα προσφερόμενα
υλικά με τις τεχνικές περιγραφές τους, αλλά χωρίς τιμές. Το δεύτερο σκέλος ονομάζεται
οικονομική προσφορά και σ’ αυτό αναφέρονται όλα τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
συν τις τιμές. Την προκαθορισμένη ημερομηνία, ημερομηνία διαγωνισμού, το γραφείο
προμηθειών ανοίγει τις τεχνικές προσφορές των εταιρειών. Στην συνέχεια συντάσσεται
συγκριτικός πίνακας, ο οποίος αναγράφει ανά κωδικό της διακήρυξης τα προσφερόμενα
υλικά από όλες τις εταιρείες. Ο συγκριτικός πίνακας δίνεται στην επιτροπή του
διαγωνισμού, η οποία είναι τριμελής. Ο ρόλος της επιτροπής είναι η αξιολόγηση των
προσφερόμενων υλικών και η απόρριψη με αιτιολόγηση όσων κρίνονται ακατάλληλα.
Μετά το πέρας της αξιολόγησης η επιτροπή επιστρέφει τον συγκριτικό πίνακα στο
γραφείο προμηθειών, από το οποίο συντάσσεται πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης με βάση
την γνωμοδότηση της επιτροπής. Το πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης περνάει Δοιηκητικό
Συμβούλιο. Στην συνέχεια ενημερώνονται η εταιρείες, συνήθως με fax που στέλνει το
γραφείο προμηθειών, σχετικά με τα είδη της προσφοράς τους που απορρίφθηκαν από την
τεχνική αξιολόγηση και για το διαθέσιμο διάστημα, συνήθως 5 μέρες, που δίνεται η
δυνατότητα υποβολής ενστάσεων. Σε περίπτωση που υποβληθούν ενστάσεις από κάποιες
εταιρείες η πορεία του διαγωνισμού καθυστερεί μέχρι την λήψη σχετικής απόφασης.
Κατόπιν το γραφείο προμηθειών ενημερώνει, στέλνοντας fax, τις εταιρείες για την
ημερομηνία ανοίγματος των οικονομικών προσφορών. Την συγκεκριμένη ημερομηνία,
καθώς και μετά από αυτήν, οι αντιπρόσωποι των εταιρειών μπορούν να παίρνουν τιμές
από τα προσφερόμενα ανταγωνιστικά υλικά. Στην συνέχεια, το γραφείο προμηθειών
καταρτίζει συγκριτικό πίνακα οικονομικής αξιολόγησης, στον οποίο συμμετέχουν μόνο
τα προσφερόμενα υλικά που πέρασαν από την τεχνική αξιολόγηση. Ο πίνακας δίνεται
πάλι στην επιτροπή του διαγωνισμού, για να ορίσει το υλικό που παίρνει σύμβαση ανά
κωδικό της διακήρυξης.
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Το υλικό που κατακυρώνεται είναι πλέον ο μειοδότης ανά κωδικό της διακήρυξης.
Εξαιρέσεις μπορούν να γίνουν σε περιπτώσεις όπου το μειοδοτικό υλικό είναι πχ
βοηθητικό είδος και όχι το απ’ ευθείας ζητούμενο από την διακήρυξη, ή οι προδιαγραφές
της διακήρυξης για το ζητούμενο είδος δεν καλύπτονται μόνο από ένα υλικό, αλλά από
περισσότερα (πχ διαφορετικά μεγέθη με διαφορετικές τιμές). Μετά το πέρας της
αξιολόγησης η επιτροπή επιστρέφει τον συγκριτικό πίνακα στο γραφείο προμηθειών, από
το οποίο συντάσσεται πρακτικό οικονομικής αξιολόγησης με βάση την γνωμοδότηση της
επιτροπής.
Το πρακτικό οικονομικής αξιολόγησης περνάει ΔΣ. Στην συνέχεια γράφονται οι
συμβάσεις από το γραφείο προμηθειών και αποστέλλονται στις εταιρείες. Κάθε σύμβαση
έχει ισχύ συνήθως ενός χρόνου, συν ένα διάστημα παράτασης το οποίο κυμαίνεται από 3
έως 6 μήνες. Στις περιπτώσεις λήξης της παράτασης χωρίς υπογραφή νέων συμβάσεων,
εννοείται μετά την ολοκλήρωση νέου διαγωνισμού, τα νοσοκομεία ζητούν επιπρόσθετη
παράταση από τις εταιρείες.
Περιπτώσεις προμήθειας εξωσυμβατικών υλικών:


Λήξη ισχύουσας σύμβασης και παράτασης, μη ανανέωση της παράτασης και
προμήθεια των υλικών με τις τιμές που ίσχυαν στην προηγούμενη σύμβαση, αλλά
εξωσυμβατικά.



Επειδή για κάθε συμβατικό υλικό η σύμβαση προβλέπει ορισμένο αριθμό
τεμαχίων του υλικού, αν ξεπεραστεί ο αριθμός αυτός συν ένα ποσοστό, πχ 30%,
το νοσοκομείο μπορεί να συνεχίσει να παραγγέλνει το συγκεκριμένο υλικό, πάλι
με τις τιμές της σύμβασης, αλλά εξωσυμβατικά.



Στις περιπτώσεις που ξεκινούν στο νοσοκομείο καινούργιες επεμβατικές
διαδικασίες, των οποίων τα απαιτούμενα υλικά δεν καλύπτονται από συμβάσεις.

Ο ρόλος του πωλητή
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Να παρακολουθεί με τηλεφωνήματα και επισκέψεις στον αρμόδιο υπάλληλο του
γραφείου προμηθειών την πορεία του διαγωνισμού.



Πριν ακόμα ξεκινήσει ένας διαγωνισμός να γίνεται ενημέρωση των γιατρών για
τα υλικά. Στόχος είναι όταν ένας χρήστης ενδιαφέρεται για κάποια υλικά να
δώσει προδιαγραφές γι αυτά, ώστε να ζητούνται από την διακήρυξη του
μελλοντικού διαγωνισμού.

Τα υλικά που αναγράφονται σε κάθε διακήρυξη μπορεί να ζητούνται με κάποια γενική
περιγραφή ή με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Στην πρώτη περίπτωση είναι πάντα
δυσκολότερο για την επιτροπή αξιολόγησης να απορρίψει κάποια από τα προσφερόμενα
υλικά. Αντίθετα, στην περίπτωση ύπαρξης προδιαγραφών απορρίπτονται κατ’ ευθείαν
όσα από τα προσφερόμενα υλικά δεν πληρούν τις προδιαγραφές. Συνεπώς κάθε εταιρεία
προσπαθεί να βάλει τις δικές της προδιαγραφές σε έναν διαγωνισμό, ώστε να
εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή σύμβαση.


Στις φάσεις της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης να επικοινωνεί τακτικά με
την επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού. Εάν τα υλικά ζητούνται με
προδιαγραφές πρέπει να αποφευχθεί η απόρριψη από λάθος, καθώς πολλές
εταιρείες παρ’ ότι δεν πληρούν τις προδιαγραφές δίνουν προσφορά στους ίδιους
κωδικούς. Εάν δεν υπάρχουν προδιαγραφές ή δεν έχουν ενημερωθεί οι χρήστες
των υλικών πριν την έναρξη του διαγωνισμού, χρειάζεται να γίνει ενημέρωση ή
και επίδειξη του υλικού.



Η παρακολούθηση του ανταγωνισμού. Μετά το άνοιγμα των οικονομικών
προσφορών, παίρνει τιμές από τα ανταγωνιστικά υλικά. Κάποια γραφεία
προμηθειών δίνουν στις εταιρείες όλο τον συγκριτικό πίνακα οικονομικής
αξιολόγησης σε δισκέτα.

3.6 Η Boston Scientific στη Βόρεια Ελλάδα

Οι κύριοι πελάτες της εταιρείας στη Βόρεια Ελλάδα είναι κυρίως τα νοσοκομεία,
Παπαγεωργίου στη δυτική περιφερειακή οδό, Παπανικολάου στον Χορτιάτη, και το
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Ιπποκράτειο στο κέντρο και οι κλινικές του Κυανού Σταυρού βόρεια του κέντρου και του
Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου ανατολικά κοντά στο αεροδρόμιο. Τα παραπάνω
νοσοκομεία και κλινικές αποτελούν το 95% του συνολικού τζίρου της Boston Scientific
στη Θεσσαλονίκη.
Το 2007 η επιχείρηση αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που έχει και με τη
βοήθεια του Mapinfo, ενός από τα καλύτερα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, να
σχεδιάσει το μάρκετινγκ και να εφαρμόσει τις στρατηγικές εκείνες που θα της δώσουν
καλύτερες πωλήσεις στα παραπάνω νοσοκομεία-κλινικές για το έτος 2008.

3.6.1 Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Το Παπαγεωργίου, όπως έχουμε πει, είναι δημόσιο νοσοκομείο και δουλεύει με
συμβάσεις. Το 2007 δυστυχώς η εταιρεία δεν μπόρεσε να περάσει όλα τα υλικά που
ήθελε κάτι που θα προσπαθήσει να κάνει το 2008.
Στο νοσοκομείο αυτοί που κάνουν τα περιστατικά είναι τρις αγγειοχειρουργοί όπου τον
κύριο λόγο τον έχει ο διευθυντής του τμήματος. Η συνεργασία μεταξύ τους είναι πολύ
καλή, ενώ έχουν μία αίθουσα χειρουργείου για να δουλέψουν και μόνο τις μέρες,
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή. Τα περιστατικά που κάνουν κυρίως είναι καρωτίδες 15%,
λαγόνια 20%, νεφρικές 5% και το υπόλοιπο 60% είναι επί πολλοίς μηριαίες. Συνολικά τα
περιστατικά φτάνουν τα 720 το χρόνο και ο συνολικός τζίρος φτάνει τα €3,6 εκατ.
Το Παπαγεωργίου αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά αναλώσιμων υγειονομικών υλικών στη
Θεσσαλονίκη και είναι πόλος έλξης για τις περισσότερες εταιρείες του χώρου. Το τζίρο
μοιράζονται κυρίως οι παρακάτω εταιρείες:


Η Electromedical (Τζίνης-Πάνου ΑΕ) με τζίρο €2,520 εκατ. και αποτελεί το 70%
της αγοράς,



Η Υγείαση με τζίρο €360 χιλιάδες και αποτελεί το 10% της αγοράς,



Η Boston Scientific με τζίρο €300 χιλιάδες και αποτελεί το 8,33% της αγοράς,



Η Νοσοκομειακή Γραμμή ΑΕ με τζίρο €180 χιλιάδες και αποτελεί το 5% της
αγοράς,
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Η Johnson & Johnson ΑΕ με τζίρο €120 χιλιάδες και αποτελεί το 3,33% της
αγοράς, και τέλος



Οι Omicron Medical, Abbot και Risalko με τζίρο €120 χιλιάδες και αποτελούν το
υπόλοιπο 3,33% της αγοράς.

Τα δεδομένα αυτά περάστηκαν στο Mapinfo όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα.
(Σχήμα 3)

Σχήμα 3

3.6.2 Νοσοκομείο Ιπποκράτειο
Το Ιπποκράτειο, είναι και αυτό δημόσιο νοσοκομείο και αντίθετα από το Παπαγεωργίου
το 2007 η εταιρεία μπόρεσε να περάσει σχεδόν όλα τα υλικά που ήθελε όμως η εταιρεία
δεν είναι η πρώτη επιλογή των γιατρών.
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Στο νοσοκομείο εργάζονται δύο αγγειοχειρουργοί όπου και εδώ τον κύριο λόγο τον έχει
ο διευθυντής του τμήματος. Η συνεργασία μεταξύ τους δεν μπορούμε να πούμε πως είναι
και η καλύτερη με αποτέλεσμα ο υφιστάμενος γιατρός να παίρνει τα περιστατικά του και
να τα κάνει στον Κυανό Σταυρό. Γενικότερα δεν έχουν πρόβλημα με τις αίθουσες των
χειρουργείων αλλά δεν έχουν και πολλά περιστατικά. Τα περιστατικά που κάνουν κυρίως
είναι καρωτίδες 10%, λαγόνια 55%, νεφρικές 2% και το υπόλοιπο 42% είναι επί πολλοίς
μηριαίες. Συνολικά τα περιστατικά φτάνουν τα 200 το χρόνο και ο συνολικός τζίρος
φτάνει το €1 εκατ.
Το Ιπποκράτειο είναι το τρίτο σε σειρά νοσοκομείο μετά το Παπαγεωργίου και το
Παπανικολάου σε κατανάλωση αναλώσιμων υγειονομικών υλικών στη Θεσσαλονίκη και
δεν αποτελεί ιδιαίτερα καλό δέκτη μάρκετινγκ για τις εταιρείες. Το τζίρο μοιράζονται
κυρίως οι παρακάτω εταιρείες:


Η Electromedical (Τζίνης-Πάνου ΑΕ) με τζίρο €300 χιλιάδες και αποτελεί το
30% της αγοράς,



Η Angiotech με τζίρο €250 χιλιάδες και αποτελεί το 25% της αγοράς,



Η Biocore με τζίρο €200 χιλάδες και αποτελεί το 20% της αγοράς,



Η Νοσοκομειακή Γραμμή ΑΕ με τζίρο €110 χιλιάδες και αποτελεί το 11% της
αγοράς,



Η Omicron Medical με τζίρο €80 χιλιάδες και αποτελεί το 8% της αγοράς, και
τέλος



Η Boston Scientific με τζίρο €60 χιλιάδες και αποτελεί το υπόλοιπο 6% της
αγοράς.

Τα δεδομένα αυτά περάστηκαν στο Mapinfo όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα.
(Σχήμα 4)
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Σχήμα 4

3.6.3 Νοσοκομείο Παπανικολάου
Στο Παπανικολάου, το 2007 η εταιρεία μπόρεσε να περάσει σχεδόν όλα τα υλικά που
ήθελε, οι γιατροί εμπιστεύονται την ποιότητα της Boston Scientific και χρησιμοποιούν τα
υλικά της αρκετά συχνά.
Στο νοσοκομείο εργάζονται τρις επεμβατικοί ακτινολόγοι όπου όμως εδώ τον κύριο λόγο
δεν τον έχει ο διευθυντής του τμήματος αλλά οι δύο υφιστάμενοί του. Η συνεργασία
μεταξύ τους είναι πολύ καλή μιας και είναι οι μοναδικοί γιατροί πέραν από τους
αγγειοχειρουργούς που κάνουν αγγειοπλαστικές. Γενικότερα δεν έχουν πρόβλημα με τις
αίθουσες των χειρουργείων αλλά δεν έχουν και πολλά περιστατικά. Τα περιστατικά που
κάνουν κυρίως είναι καρωτίδες 10%, λαγόνια 25%, νεφρικές 4%, επί πολλοίς μηριαίες
41% και το υπόλοιπο 20% είναι αγγειοπλαστικές κάτω από το γόνατο (Below The Knee).
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Συνολικά τα περιστατικά φτάνουν τα 350 το χρόνο και ο συνολικός τζίρος φτάνει το €1,4
εκατ.
Το Παπανικολάου είναι το δεύτερο σε σειρά νοσοκομείο μετά το Παπαγεωργίου σε
κατανάλωση αναλώσιμων υγειονομικών υλικών στη Θεσσαλονίκη και δεν αποτελεί
ιδιαίτερα καλό δέκτη μάρκετινγκ για τις εταιρείες λόγω κυρίως του γεγονότος ότι οι
αγγειοχειρουργοί δεν τους αποδέχονται αφού έχουν διαφορετική ειδικότητα από αυτούς
και έχουν πει στις εταιρείες να μη τους βοηθούν. Το τζίρο μοιράζονται κυρίως οι
παρακάτω εταιρείες:


Η Risalko με τζίρο €560 χιλιάδες και αποτελεί το 40% της αγοράς,



Η Boston Scientific με τζίρο €450 χιλιάδες και αποτελεί το 32% της αγοράς,



Η Bard με τζίρο €150 χιλιάδες και αποτελεί το 10,7% της αγοράς,



Η Νοσοκομειακή Γραμμή ΑΕ με τζίρο €100 χιλιάδες και αποτελεί το 7,1% της
αγοράς,



Η Υγείαση με τζίρο €80 χιλιάδες και αποτελεί το 5,7% της αγοράς, και τέλος



Η Biocore με τζίρο €60 χιλιάδες και αποτελεί το υπόλοιπο 4,5% της αγοράς.

Τα δεδομένα αυτά περάστηκαν στο Mapinfo όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα.
(Σχήμα 5)
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Σχήμα 5

3.6.4 Κλινική Κυανός Σταυρός
Ο Κυανός Σταυρός είναι ιδιωτική κλινική οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα
υλικά της εταιρείας. Σημαντική, πέρα από τη σχέση με τους γιατρούς, είναι και η σχέση
με τη διοίκηση της κλινικής αφού παίζει σπουδαίο ρόλο στο να πιέσει τους γιατρούς να
χρησιμοποιήσουν κάποια υλικά ανάλογα με τα οφέλη που θα έχουν από την εταιρεία.
Στη κλινική εργάζονται δύο αγγειοχειρουργοί από τους οποίους ο ένας προέρχεται από
το Ιπποκράτειο. Δεν υπάρχει καμία συνεργασία μεταξύ τους, ο καθένας δουλεύει
ξεχωριστά, οπότε οι εταιρείες θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές. Σίγουρα, επειδή
μιλάμε για ιδιωτικές κλινικές δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τις αίθουσες των
χειρουργείων αλλά από την άλλη δεν έχουν και πολλά περιστατικά. Τα περιστατικά που
κάνουν κυρίως είναι καρωτίδες 20%, λαγόνια 25%, νεφρικές 7%, επί πολλοίς μηριαίες
20% και το υπόλοιπο 28% είναι αγγειοπλαστικές κάτω από το γόνατο (Below The Knee).
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Συνολικά τα περιστατικά φτάνουν τα 300 το χρόνο και ο συνολικός τζίρος φτάνει τα €2,2
εκατ.
Ο Κυανός Σταυρός είναι η μεγαλύτερη κλινική σε αυτού του είδους τα περιστατικά στη
Θεσσαλονίκη. Το τζίρο μοιράζονται κυρίως οι παρακάτω εταιρείες:


Η Boston Scientific με τζίρο €930 χιλιάδες και αποτελεί το 42,3% της αγοράς,



Η Υγείαση με τζίρο €750 χιλιάδες και αποτελεί το 34% της αγοράς,



Η Νοσοκομειακή Γραμμή ΑΕ με τζίρο €300 χιλιάδες και αποτελεί το 13,6% της
αγοράς,



Η Electromedical με τζίρο €150 χιλιάδες και αποτελεί το 6,8% της αγοράς,



Η Arrow με τζίρο €40 χιλιάδες και αποτελεί το 1,8% της αγοράς, και τέλος



Η Bard με τζίρο €30 χιλιάδες και αποτελεί το υπόλοιπο 1,5% της αγοράς.

Τα δεδομένα αυτά περάστηκαν στο Mapinfo όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα.
(Σχήμα 6)

Σχήμα 6
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3.6.5 Κλινική Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο
Στο ΙΔΚ όπως και στον Κυανό Σταυρό μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα υλικά της
εταιρείας και χρειάζεται μεγάλη προσοχή όπως και προηγουμένως στη σχέση με τη
διοίκηση της κλινικής αφού όπως είπαμε παίζει σπουδαίο ρόλο στο να πιέσει τους
γιατρούς να χρησιμοποιήσουν κάποια υλικά ανάλογα.
Στη κλινική εργάζονται δύο αγγειοχειρουργοί οι οποίοι κάνουν μαζί τα περιστατικά και
έχουν πολύ καλή συνεργασία μεταξύ τους. Και εδώ δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τις
αίθουσες των χειρουργείων αλλά κάνουν τα λιγότερα περιστατικά στη Θεσσαλονίκη. Τα
περιστατικά που κάνουν κυρίως είναι καρωτίδες 8%, λαγόνια 32%, νεφρικές 12%, επί
πολλοίς μηριαίες 40% και το υπόλοιπο 8% είναι αγγειοπλαστικές κάτω από το γόνατο
(Below The Knee). Συνολικά τα περιστατικά φτάνουν τα 250 το χρόνο και ο συνολικός
τζίρος φτάνει τα €1,5 εκατ.
Το ΙΔΚ είναι η μεγαλύτερη κλινική μετά τον Κυανό Σταυρό φυσικά σε αυτού του είδους
τα περιστατικά. Το τζίρο μοιράζονται κυρίως οι παρακάτω εταιρείες:


Η Υγείαση με τζίρο €660 χιλιάδες και αποτελεί το 44% της αγοράς,



Η Electromedical με τζίρο €465 χιλιάδες και αποτελεί το 31% της αγοράς,



Η Boston Scientific με τζίρο €225 χιλιάδες και αποτελεί το 15% της αγοράς,



Η Risalko με τζίρο €90 χιλιάδες και αποτελεί το 6% της αγοράς,



Η Bard με τζίρο €30 χιλιάδες και αποτελεί το 2% της αγοράς, και τέλος



Η Νοσοκομειακή Γραμμή ΑΕ με τζίρο €30 χιλιάδες και αποτελεί το υπόλοιπο
2% της αγοράς.

Τα δεδομένα αυτά περάστηκαν στο Mapinfo όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα.
(Σχήμα 7)
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Σχήμα 7

3.7 Στρατηγικός σχεδιασμός μάρκετινγκ

Η εταιρεία με τη βοήθεια του MapInfo αποφάσισε να θέσει κάποιους στόχους, κάποιες
στρατηγικές με τις οποίες θα πετύχει τους στόχους αυτούς και να καταρτίσει
προγράμματα μάρκετινγκ για να μεγαλώσει το μερίδιο αγοράς της. Θα δώσει μεγαλύτερη
βαρύτητα στους KOL (Key Opinion Leader) κάθε νοσοκομείου-κλινικής και θα
επικεντρωθεί κυρίως στο Παπαγεωργίου όπου οι προοπτικές είναι πολύ καλύτερες. Η
εταιρεία λοιπόν θα αφιερώσει το 70% του Budget της στο Παπαγεωργίου, το 10% στον
Κυανό Σταυρό, ένα 10% στο Ιπποκράτειο για να βελτιώσει τη θέση της, ένα 5% στο
Διαβαλκανικό και ένα 5% στο Παπανικολάου. Το Παπανικολάου όπως είδαμε είναι
ιδιαίτερη περίπτωση αφού εκεί χειρουργούν επεμβατικοί ακτινολόγοι οι οποίοι δεν έχουν
καθόλου καλή σχέση με τους αγγειοχειρουργούς.
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3.7.1 Στόχοι μάρκετινγκ
Οι στόχοι της στρατηγικής μάρκετινγκ που θα εφαρμόσουμε είναι οι εξής :


Να αναδείξουμε την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των προϊόντων μας,



Να δημιουργήσουμε ακόμα καλύτερες σχέσεις με τους KOL αλλά και με τις
διοικήσεις κυρίως των κλινικών,



Να καλύψουμε τις ανάγκες τους και να τους παρέχουμε υποστήριξη όταν και
όποτε χρειαστούν,



Το προϊόν μας να γίνει ο leader της αγοράς.

3.7.2 Στρατηγικές ΜΚΤ
Για να επιτύχουμε τον πρώτο στόχο θα πρέπει να είμαστε σε συχνή επαφή με τους
γιατρούς και να τους δείχνουμε τη θετική επίδραση που έχουν τα υλικά στον ασθενή.
Επίσης θα μπορούσαμε να τους πάμε μελέτες και να μοιράσουμε prospectus από άλλες
κλινικές της Ευρώπης και της Αμερικής που να δείχνουν την ποιότητα των υλικών.
Σε δεύτερο επίπεδο θα πρέπει να προσέξουμε πολύ τις δημόσιες σχέσεις αφού όπως
είδαμε οι επικοινωνία μεταξύ των γιατρών δεν είναι και η καλύτερη. Θα πρέπει να δοθεί
βάση κυρίως σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις και γενικά κάνουν κουμάντο.
Επίσης είναι πολύ σημαντικό να πετύχουμε τη καλύτερη διαπραγμάτευση με τις κλινικές
σχετικά με τι μπορούμε να τους κάνουμε αν και αυτοί μας δώσουν τους τζίρους που
θέλουμε. Στα νοσοκομεία θα πρέπει είμαστε κοντά στο γιατρό και να τον πείσουμε να
περάσει όσο το δυνατόν περισσότερα υλικά μας στη σύμβαση.
Σύγχρονος στόχος μας είναι να καλύψουμε το γιατρό σε συνέδριο ή εκπαιδεύσεις που
χρειάζεται ή θέλει να κάνει. Ακόμη να μπορούμε να έχουμε καταρτισμένο προσωπικό
που θα μπορεί να μπαίνει στο χώρο που εργάζεται ο γιατρός, δηλαδή τα χειρουργεία, και
να του προτείνει λύσεις σε δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει
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Τέλος στόχο αποτελεί η κατάκτηση της κορυφής στην αγορά μας. Για να γίνουν τα υλικά
μας πρώτης γραμμής πρέπει να θεωρούνται τόσο ασφαλές και αποτελεσματικά όσο και
τα τωρινά υλικά ηγέτες. Πρέπει δηλαδή να πείσουμε τους γιατρούς ότι τα υλικά μας
ισοδυναμούν με τα σημερινά υλικά ηγέτες της αγοράς στους εξής τομείς:
αποτελεσματικότητα, ανεκτικότητα – παρενέργειες, ασφάλεια.

3.7.3 Προγράμματα ΜΚΤ και εφαρμογή στρατηγικής ΜΚΤ
Το πρόγραμμα ΜΚΤ που καταρτίζουμε έχει σαν στόχο καταρχήν τους γιατρούς μια και
είναι αυτοί που θα διαγνώσουν την ασθένεια και θα καθορίσουν την αγωγή του ασθενή.
Για να επιτύχουμε όσους στόχους έχουν να κάνουν με εκπαίδευση και αποδοχή από τους
γιατρούς της άξιας του προϊόντος μας θα χρησιμοποιήσουμε το παρακάτω διάγραμμα.

Βασικός
παίκτης /
κοινός
στόχος
KOL,
Αγγειο/γοι,
Επεμβατικοί
Ακτινολόγοι

Πρόγραμμα
1

Πρόγραμμα
2

Πρόγραμμα 3

Προωθητικές
εκστρατείες

Εκπαιδευτικό
πρόγραμμα
γιατρών

Προγράμματα
συνάντησης με
ειδικούς κατά
τη διάρκεια
διεθνών
συνεδρίων

Πρόγραμμα
4

Συμπόσια
κατά τη
διάρκεια
διεθνών
συνεδρίων

Πρόγραμμα
5

Διοργάνωση
εκδηλώσεων
μέσω
δορυφόρου

Πρόγραμμα
6

Συμπόσια
κατά τη
διάρκεια
τοπικών
συνεδρίων

Στο προωθητικό υλικό συμπεριλαμβάνονται ενημερωτικά φυλλάδια με την μελέτη των
ιδιοτήτων του προϊόντος αλλά και διαφημιστικό υλικό όπως τετράδια, φάκελοι, στυλό,
ημερολόγια, αφίσες και σποτάκια.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα διοργανώνονται με έξοδα της εταιρείας, ενώ στους
γιατρούς που θα συμμετέχουν θα καλύπτονται τα έξοδα συνεδρίου.
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Priority Brand Program 1
Συγκεκριμένα για το προωθητικό υλικό:

Priority Brand Program 2
Προκειμένου να μάθουν οι κορυφαίοι KOL τα υλικά και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη
και την υποστήριξή τους

Πρόγραμμα
Μάρκετινγκ

Σχέδιο

Προωθητική
κατηγορία

Ημερομηνία

Προϋπολογισμός

Σύνδεσμος
Αγγειο/γων
Αμερικής,
Μαϊάμι

Υποστήριξη KOL

Γιατροί σε
διεθνή
Συνέδρια

Μαρ 08

110.000

Εκπαίδευση
Ομιλητή 2

Υποστήριξη KOL

Ειδικά
προγράμματα

Ιαν 08

10.000

Kit KOL

Υποστήριξη KOL

Προωθητικό
υλικό

Μαρ 08

5.000

Priority Brand Program 3: Διεθνή συνέδρια
Υποστήριξη γιατρών προκειμένου να συμμετάσχουν σε διεθνή συνέδρια.
Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια.
Προγράμματα συνάντησης με ειδικούς.
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Μήνας

Προϋπολογισμός

14ο Συνέδριο AEP – Νίκαια,
Γαλλία

Μάρτιος

80.000

10ο Συνέδριο EFNS,
Γλασκόβη

Σεπτέμβριος

90.000

159η Ετήσια Συνάντηση,
Τορόντο

Μάιος

90.000

Διεθνές συνέδριο WPA,
Κωνσταντινούπολη

Ιούλιος

60.000

Συνολικό Ποσό

320.000

Priority Brand Program 4: Τοπικά συμπόσια
Δορυφορικά συμπόσια σε τοπικά συνέδρια και συμπόσια launch, με διεθνής ομιλητές.

Συνέδριο - Εκδήλωση

Μήνας

Προϋπολογισμός

Εθνικό συνέδριο
αγγειοχειρουργικής

Μάιος

110.000

Εθνικό συνέδριο
ακτινολογίας

Μάρτιος

40.000

Εκδήλωση Launch

Μάρτιος

142.000

Διάφορα Συνέδρια
αγγειο/γων, ακτινολόγων

Ιανουάριος - Δεκέμβριος

60.000

Συνολικό κόστος

352.000

Priority Brand Program 5: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα αγγειοχειρουργών
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Εκπαίδευση γιατρών για τις νέες τεχνικές στην αγγειοπλαστική, με διαλέξεις κατά τη
διάρκεια συνεδρίων και group sells.

Πρόγραμμα

Μήνας

Προϋπολογισμός

Εκπαίδευση
αγγειοχειρουργών

Φεβρουάριος - Οκτώβριος

85.000

Διάφορα συνέδρια
αγγειοχειρουργών

Ιανουάριος - Δεκέμβριος

15.000

Συνολικό κόστος

100.000

Λειτουργικά έξοδα
ανά κανάλι

2007

%2007

2008

%2008

Διαφημιστικά/φιλμ

10.584

1,4%

24.508

1,7%

Γιατροί σε Διεθνή
Συνέδρια

111.230

17,4%

580.197

39,3%

Γιατροί σε Τοπικά
Συνέδρια

39.250

5,2%

90.031

6,1%

Give Aways

43.364

5,7%

12.004

0,8%

Group Sells

109.362

14,5%

14.005

0,9%

Προωθητικό Υλικό

110.490

14,6%

141.548

9,6%

Ειδικά
Προγράμματα

0

0%

15.005

1,0%

Stand

75.351

10%

50.017

3,4%

Συμπόσια

178.023

23,6%

70.024

4,7%

Προϋπολογισμός
πωλήσεων

20.000

2,6%

100.034

6,8%
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Group sells(no
accommodation)

55.350

7,3%

203.069

13,8%

Medical
Budget(studies)

0

0%

75.025

5,1%

Έρευνα αγοράς

0

0%

65.022

4,4%

Άλλα

2.350

0,3%

32.011

2,2%

Σύνολο

755.354

100%

1.474.506

100%

Λειτουργικά έξοδα ανά κανάλι,
Prioritized Brand Programs

Πρόγραμμα

Περιγραφή
Προγράμματος

2008 $000

2008 $000

Marketing

Medical

1

Προωθητικές
εκστρατείες

113,750

-

2

Σχέδια KOL

156,250

-

3

Διεθνή Συνέδρια

400,000

-

4

Τοπικά Συμπόσια

440,000

-

5

Προγράμματα
εκπαίδευσης
αγγειοχειρουργών

125,000

-

6

Εμπειρική
μελέτη(observational
study)

93,750

7

Έρευνα Αγοράς

81,250

-

8

Προϋπολογισμός
πωλήσεων

62,500

-

1.378,750

93,750

Σύνολο
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