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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση ενός σχεδίου marketing μιας 

ελληνικής εταιρίας που έχει ως αντικείμενο τις εισαγωγές και την εμπορία υλικών 

επίπλου.

Ο σκοπός εκπόνησης αυτής της μελέτης θα μπορούσε να συνοψισθεί στην περίφημη 

δήλωση του άλλοτε προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών D.D.Eisenhower ’’The plan 

is nothing, planning is everything ”( PALEY NORTON - HOW TO DEVELOP A 

STRATEGIC MARKETING PLAN - A STEP-BY-STEP GUIDE - 2000 ).

Με άλλα λόγια, τα πλάνα είναι άχρηστα , αν δεν εφαρμοσθούν. Η συντάξασα θέλησε 

με το εν λόγω σχεδίου marketing, να βοηθήσει την εταιρία της προσφέροντάς της 

συγκεκριμένα προγράμματα δράσεων με τα οποία πιστεύει ότι η εταιρία μπορεί να 

υλοποιήσει τους βασικούς της στόχους. Επιπρόσθετα, είναι γνωστό ότι εταιρίες με 

γραπτά πλάνα έχουν πιο κερδοφόρα πορεία καθώς συντονίζουν καλύτερα τις 

λειτουργίες τους και τις προσπάθειες όλων των τμημάτων τους προς την επίτευξη 

ενός κοινού σκοπού που είναι γνωστός σε όλους.

Το συγκεκριμένο σχέδιο μάρκετινγκ, όμως, μπορεί να φανεί χρήσιμο και σε 

οποιονδήποτε ενδιαφέρεται ν' ασχοληθεί με το χώρο του μάρκετινγκ και πιθανόν να 

θέλει να συντάξει ένα δικό του σχέδιο για κάποια άλλη εταιρία, είτε αυτή είναι 

εμπορική, όπως, η Κ', είτε παραγωγική, είτε παράγει προϊόντα, είτε υπηρεσίες. 

Άλλωστε, τα βασικά μέρη των σχεδίων ΜΚΤ είναι τα ίδια και ανάλογα με την 

εταιρία στην οποία απευθύνονται τροποποιούνται κάποια δεδομένα.

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά και στη δυσκολία εξεύρεσης 

στοιχείων για τον κλάδο υλικών επίπλου, καθώς οι εταιρίες που ανήκουν σ' αυτόν 

δεν είναι οργανωμένες σε κάποιον φορέα ή σωματείο από το οποίο να μπορεί όποιος 

θέλει να αντλεί γενικές και εξειδικευμένες πληροφορίες για τον κλάδο.

Έτσι, λοιπόν, η συγκέντρωση των στοιχείων έγινε με τη βοήθεια του μοναδικού 

έγκυρου κλαδικού περιοδικού ΞΥΛΟ - ΕΠΙΠΛΟ, του διαδικτύου καθώς και κάποιων 

άρθρων από εφημερίδες. Εκφράζεται, όμως, η ελπίδα, ότι σύντομα, οι επιχειρήσεις 

του κλάδου θα συμφωνήσουν στην αναγκαιότητα δημιουργίας ενός συλλόγου, στον 

οποίο θα παρέχουν τις πληροφορίες που κάθε φορά αυτός θα τους ζητά ,και, το 

κυριότερο, θα τις εκπροσωπεί και θα ρίχνει φως στα προβλήματα και τα αιτήματά 

τους
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

To marketing plan αυτό έχει συνταχθεί με χρονικό ορίζοντα ενός έτους και ακολουθεί 

ως προς τη δομή του το περίγραμμα περιεχομένων ενός τυπικού σχεδίου ΜΚΤ, όπως 

αυτό περιγράφεται στον πρώτο τόμο του βιβλίου «στρατηγικό μάρκετινγκ» του 

Γεωργίου Σιώμκου, καθηγητού μάρκετινγκ του πανεπιστημίου Πειραιά.

Στο πρώτο, λοιπόν, κεφάλαιο, παρουσιάζεται περιληπτικά η παρούσα κατάσταση, τα 

προβλήματα και οι ευκαιρίες που αντιμετωπίζει η εταιρία. Ακόμα, γίνεται μια 

σύντομη αναφορά στις εναλλακτικές στρατηγικές ΜΚΤ και στη στρατηγική που 

τελικά επελέγη καθώς και στα προγράμματα δράσης και στα οφέλη τους για την 

επιχείρηση.

Στο δεύτερο κεφάλαιο ακολουθεί η ανάλυση της παρούσας κατάστασης που 

περιλαμβάνει την ανάλυση των πωλήσεων, την ανάλυση βιομηχανίας, την ανάλυση 

των ανταγωνιστών και την ανάλυση των πελατών.

Στο κεφάλαιο 3 αναπτύσσονται οι υποθέσεις σχεδιασμού σχετικά με εξωγενείς αλλά 

και με ενδογενείς προς την επιχείρηση παράγοντες καθώς και τα προβλήματα και οι 

ευκαιρίες που εντοπίζονται για αυτήν, αντίστοιχα

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στους στόχους, ποσοτικούς και ποιοτικούς, που έχει 

θέσει η επιχείρηση και το πέμπτο στις εναλλακτικές στρατηγικές και την επιλογή μιας 

απ' αυτές ως την πλέον κατάλληλη για τους λόγους οι οποίοι εξηγούνται διεξοδικά. 

Το κεφάλαιο έξι (6) εκθέτει το πρόγραμμα ΜΚΤ μέσω του οποίου θα τεθεί σ' 

εφαρμογή η στρατηγική ΜΚΤ που τελικά επελέγη. Το πρόγραμμα ΜΚΤ αφορά το 

προϊόν, την τιμολόγηση , τη διανομή, την προβολή και άλλα στοιχεία του μίγματος 

ΜΚΤ.

Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται ένας προϋπολογισμός του προγράμματος διαφήμισης 

και προβολής καθώς και του ελέγχου και παρακολούθησης των πωλήσεων και των 

συνεργατών στην Αθήνα.

Το όγδοο κεφάλαιο περιλαμβάνει το marketing audit, δηλαδή, τις μεθόδους με τις 

οποίες θα γίνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της προόδου εφαρμογής των 

προγραμμάτων και υλοποίησης των στόχων.

Το ένατο κεφάλαιο παρουσιάζει τα σχέδια έκτακτης ανάγκης που θα ισχύσουν σε 

περίπτωση που κάποιο από τα δεδομένα σχεδιασμού αλλάξει, ή συμβεί κάτι που δεν 

ήταν αναμενόμενο και, τέλος, το δέκατο κεφάλαιο αποτελεί το παράρτημα στο οποίο 

παρατίθενται συμπληρωματικές πληροφορίες που αφορούν τόσο κάποια δεδομένα 

του σχεδίου ΜΚΤ όσο και την επιχείρηση.
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ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η επιχείρηση Κ' με ένα πολύ μεγάλο μίγμα προϊόντων που φτάνει τους 6,000 

περίπου κωδικούς κατέχει μια ανταγωνιστική θέση σε έναν, όμως, μέτριας 

ελκυστικότητας κλάδο, καθώς τα υλικά επίπλου που η εταιρία εμπορεύεται ανήκουν 

στο ώριμο στάδιο του ΚΖΠ, γεγονός που δηλώνει ότι ο ανταγωνισμός με τις 

ανταγωνίστριες εταιρίες έχει κορυφωθεί, οι καταναλωτές έχουν πολύ ισχυρή 

διαπραγματευτική ικανότητα και η πρόσβαση σε ισχυρά κανάλια διανομής είναι 

απαραίτητη για την επιβίωση των εταιριών. Η μακράς διάρκειας ύφεση που πλήττει 

τον επιχειρηματικό κόσμο, με όλες τις επιμέρους αρνητικές συνέπειες που έχει, 

αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα για την Κ'.

Μέσα, όμως, σε αυτό το κλίμα, της δίνεται και η ευκαιρία, απ' τη μια, να 

προμηθεύσει, μέσω του οργανωμένου καναλιού διανομής που έχει, με αξεσουάρ 

επίπλου όλα τα μεγάλα ολυμπιακά έργα που βρίσκονται υπό εκτέλεση στην περιοχή 

της Αθήνας, και, απ' την άλλη, να αναδιοργανωθεί και να αναβαθμίσει τις 

μηχανογραφικές εφαρμογές της μέσω της δράσης «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» στην οποία έχει υπαχθεί.

Προτείνεται στην Κ' να συνεχίσει τη στρατηγική διαφοροποίησης που ακολουθεί για 

να πετύχει συγκριτικό πλεονέκτημα και να μην προχωρήσει σε συσχετισμένη 

διαφοροποίηση με άνοιγμα στο χώρο του ξενοδοχειακού εξοπλισμού καθώς μια 

τέτοια κίνηση θα την αποπροσανατολίσει από τη βασικό της στόχο που δεν είναι 

άλλος από την ενίσχυσή του μεριδίου αγοράς της εντός της χώρας. Παράλληλα, 

μπορεί να προσπαθήσει να αυξήσει το χαμηλό μερίδιο εξαγωγών που έχει στις 

βαλκανικές χώρες, με την προϋπόθεση ότι η κύρια προτεραιότητά της θα συνεχίζει 

να παραμένει η αύξηση του μεριδίου αγοράς της σε εγχώριο επίπεδο. Για να 

υποστηρίξει τον συγκεκριμένο στόχο της, όπως και αυτούς της μείωσης των 

αποθεμάτων, του κόστους πωληθέντων και των λειτουργικών της δαπανών, θα πρέπει 

να προσαρμόσει κατάλληλα το μίγμα ΜΚΤ της, πέρα από τα κύρια συστατικά του 

που είναι το προϊόν, η τιμή, η διανομή και η προβολή και ως προς τα επιμέρους, όπως 

είναι το όλο σύστημα της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) που περιλαμβάνει και 

τους προμηθευτές, τη δομή της και τον τρόπο διοίκησης του προσωπικού της.
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• ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η επιχείρηση X δραστηριοποιείται στον τομέα πώλησης τυποποιημένων υλικών

επιπλοποιίας για την κατασκευή επίπλων κουζίνας- 

ντουλάπας και γενικά επίπλων δωματίου καθώς και 

επίπλων γραφείου Τα υλικά επιπλοποιίας και 

προϊόντα ιδιοκατασκευών βοηθούν στην 

χρηστικότητα των χώρων της κουζίνας, της 

ντουλάπας και άλλων επίπλων στο σπίτι μας.

Με όραμα το υγιές εμπόριο και βασική της αρχή 

τις άριστες σχέσεις με τους πελάτες της, η εταιρία 

προσφέρει σε αυτούς μεγάλο πρόγραμμα υλικών επιπλοποιίας με απόλυτη επιτυχία 

και αποδίδει εξαιρετική σημασία στην εξυπηρέτηση της πελατείας που έχει σε όλη 

την Ελλάδα και στις χώρες της Βαλκανικής .

ΐ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η εταιρία Κ' ιδρύθηκε το 1975 στην Θεσσαλονίκη από τον σημερινό πρόεδρο της X 

και έχει ως αντικείμενο τις εισαγωγές και την εμπορία υλικών και μηχανημάτων 

επίπλου.

Η αρχική έδρα της ήταν στην περιοχή. Μπότσαρη Θεσσαλονίκης όπου και 

εξυπηρετούσε περιφερειακά τους κατασκευαστές επίπλου της περιοχής.

Το 1983 και ύστερα από μια ανοδική πορεία και διεύρυνση του κύκλου εργασιών 

γίνεται επιτακτική η ανάγκη ιδρύσεως και νέου καταστήματος στην ίδια περιοχή για 

την πληρέστερη κάλυψη των πελατών της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδος.

Το 1996, μετά από μια πετυχημένη διαδρομή 21 ετών στον χώρο των υλικών επίπλου, 

προχωρά στην ανέγερση των νέων ιδιόκτητων εγκαταστάσεων της συνολικού 

εμβαδού 5.000 τμ στην περιοχή X Θεσσαλονίκης και επεκτείνει τις πωλήσεις της στις 

βαλκανικές και άλλες χώρες.

Στις σημερινές της εγκαταστάσεις απασχολεί 20 άτομα προσωπικό.
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ϋ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η εταιρία διαθέτει ένα πολύ μεγάλο μίγμα προϊόντων που αποτελείται από περίπου 

6,000 κωδικούς. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα : μεντεσέδες, οδηγούς

συρταριών, αξεσουάρ κουζίνας, νοβοπανόβιδες, ταινίες μελανίνης - PVC - 

καπλαμάδες, γυαλόχαρτα, βερνίκια και χιλιάδες αλλά είδη που ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες των ξυλουργών των μαραγκών και γενικότερα όλων όσων ασχολούνται με 

τις κατασκευές από ξύλο.

Τα υλικά επίπλου με βάση τη χρήση τους και τους πελάτες που τα επιλέγουν 

χαρακτηρίζονται ως βιομηχανικά ή ως καταναλωτικά. Έτσι, προοριζόμενα για τους 

επιπλάδες και τους ξυλουργούς είναι βιομηχανικά γιατί τα χρησιμοποιούν για να τα 

ενσωματώσουν στην παραγωγή άλλων προϊόντων ή γιατί είναι απαραίτητα για τη 

λειτουργία τους. Όταν, όμως, προορίζονται για το σπίτι κάποιου ιδιώτη προκειμένου 

να το κάνουν πιο άνετο, τότε θεωρούνται καταναλωτικά. Επιπλέον, χαρακτηρίζονται 

και ως εξαρτήματα επειδή σχεδόν πάντα τοποθετούνται απευθείας στο τελικό προϊόν 

(έπιπλο) χωρίς να αλλοιωθεί η αρχική τους μορφή.

Για την καλύτερη διαχείριση και έλεγχο των κωδικών αυτών, τα προϊόντα της 

εταιρίας έχουν χωρισθεί σε 4 μεγάλες κατηγορίες :

1. εξαρτήματα επίπλων κουζίνας

2. εξαρτήματα επίπλων γραφείου

3. εξαρτήματα επίπλων ταπετσαρίας (καναπέδες, πολυθρόνες, κτλ)

4. λοιπά εξαρτήματα

Η εταιρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις 2 πρώτες κατηγορίες καθώς αυτές στηρίζουν το 

60% περίπου του ετήσιου κύκλου εργασιών της.. Στις 2 αυτές κατηγορίες 

εντάσσονται επιμέρους προϊοντικές γραμμές. Έτσι, στην κατηγορία εξαρτημάτων 

επίπλου κουζίνας ανήκουν οι κουταλοθήκες, οι πιατοθήκες, οι πάγκοι και τα 

πορτάκια κουζίνας. Απ' την άλλη, στα εξαρτήματα επίπλων γραφείου ανήκουν 

οι κλειδαριές για τα ερμάρια, τις συρταροθήκες και τις βιβλιοθήκες, τα ροδάκια και οι 

βάσεις γραφείου, κτλ. Οι 2 κατηγορίες μοιράζονται και κοινές γραμμές προϊόντων 

όπως τα πόδια, οι μεντεσέδες επίπλων, οι οδηγοί και μηχανισμοί συρταριών, κ.ά.
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2° ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

2.1.α Ανάλυση πωλήσεων

Για το 2002, οι πωλήσεις της εταιρίας διαμορφώθηκαν στα 2988.467,14 ευρώ 

αυξημένες κατά 627.263,39 ευρώ σε σχέση με τις πωλήσεις του 2001, ενώ τα κέρδη 

προ φόρων για το 2002 ήταν 249,030.22 ευρώ βελτιωμένα και αυτά κατά 44,936 

ευρώ σε σχέση με το 2001. Το περιθώριο μικτού κέρδους για το 2002 ήταν 24,80 % 

μειωμένο κατά 1,70% σε σχέση με το 2001. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύριος όγκος 

των πωλήσεων προέρχεται απ' το εσωτερικό.

Αναφορικά με τις πωλήσεις εσωτερικού 2002 παρατηρείται ότι αυτές εμφανίζονται 

ιδιαίτερα υψηλές το τρίμηνο Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου γεγονός που υποδηλώνει την 

ύπαρξη κάποιας εποχικότητας.
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2.1.β Πωλήσεις εταιρίας

ΕΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
1997 874513,34
1998 1555.197,3
1999 1629.739,70
2000 2047.207,7
2001 2361.203,7
2002 2988.467,1
2003*

Η Κ' έχει χωρίσει την ελληνική επικράτεια στην οποία δραστηριοποιείται σε ομάδες 

που στο σύνολό τους είναι έξι (6) και είναι οι εξής ακόλουθες :

1. Θεσσαλονίκη + Χαλκιδική

2. Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη

3. Θεσσαλία

4. Κρήτη

5. Αθήνα

6. Δυτική Ελλάδα -Γρεβενά, Καστοριά

Με βάση, λοιπόν, την παραπάνω ομαδοποίηση :

1. το 25% των πωλήσεων προέρχεται απ'την περιοχή 1(Θεσ/νίκη+Χαλκιδική) 

καθώς εκεί βρίσκεται και η έδρα της Κ'

2. Στην περιοχή 2 που είναι και μεγάλη σε μέγεθος αναλογεί το 15% των 

πωλήσεων

3. 15% επίσης και στη Θεσσαλία . Αν και είναι μικρότερη απ' την παραπάνω 

περιοχή, είναι η πρώτη περιοχή σε εθνικό επίπεδο αριθμού επιπλοπαραγωγών.

4. Η Κρήτη αποτελεί καινούρια περιοχή για την Κ' και οι πωλήσεις στο νησί 

αγγίζουν το 5% των συνολικών πωλήσεων.

5. Στην Αθήνα πραγματοποιείται το 35% των συνολικών πωλήσεων λόγω 

κυρίως των ολυμπιακών προμηθειών

6. Τέλος, στη Δυτική Ελλάδα δεν υπάρχουν μεγάλα εργοστάσια επίπλων και ο 

κλάδος δεν είναι ανεπτυγμένος. Στην περιοχή ανήκει το υπόλοιπο 5% των 

συνολικών πωλήσεων.
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2.1.γ Πρόβλεψη πωλήσεων για το 2003

Η πρόβλεψη των πωλήσεων 2003 μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση της 

ανάλυσης τάσης.

Έχουμε δηλαδή :

1997 1998 1999 2000 2001 2002

ΕΤΟΣ 1 2 3 4 5 6

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 874513,73 1555197,3 1629739,7 2047207,7 2361203,7 2988467,1

Η πρόβλεψη για ΤΟ ΧΡΌΝΟ Τ7 (2003) ισούται με : 

Τ7 = bo+b]t όπου :

Τ7 = η πρόβλεψη 

b0= μια σταθερά 

Μ = κλίση της γραμμής τάσης 

7 = σημείο στο χρόνο

Επίσης, έχουμε :

Σ tYt- (Σ t ΣΥΟ / η

bi = --------------------------------------------------------------

Σ t 2 - (Σ t)2 / η

Και b0 = μέση τιμή Υ - b1 μέση τιμή t
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Δημιουργούμε τον ακόλουθο πίνακα :

t Υ, tY, t2

1 874513,73 874513,73 1

2 1555197,3 3110394,6 4

3 1629739,7 4889219,1 9

4 2047207,7 8188830,8 16

5 2361203,7 11806018 25

6 2988467,1 17930802 36

ΣΥΝΟΛΑ 11456329 46799778 91

46799778 - (21)(11456329)/6

Ιη = ---------------------------------------------------- =383007,2

91 — (21)2 / 6

b0 = 1909388,2 - 383007,2 (3,5) = 568863 

Άρα, Τ7 = 383007,2 + 568863 * 7 = 4365048,2
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΤΑΣΗΣ

ΕΤΟΣ

------ΕΤΟΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

------Γραμμική
(ΠΩΛΗΣΕΙΣ)

2.1.δ Μερίδιο αγοράς

Επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τις συνολικές πωλήσεις του κλάδου, το 

μερίδιο αγοράς της Κ' εκφράζεται ως ποσοστό πωλήσεων των πωλήσεων του leader 

στον κλάδο που είναι η εταιρία Β' .Έτσι, με δεδομένα τις πωλήσεις 2002 των 

εταιριών Κ' και Β, προκύπτει ότι το μερίδιο αγοράς της Κ' αποτελεί περίπου το 1/3 

του μεριδίου αγοράς της εταιρίας Β' αφού ο περσινός κύκλος εργασιών της Β' ήταν 

σχεδόν τριπλάσιος απ' αυτόν της Κ'.

2.1.ε Εξαγωγές

Οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν ένα μικρό μέρος των πωλήσεων της τάξεως του 4% 

περίπου με σημαντική διακύμανση από χρόνο σε χρόνο, εξαιτίας του γεγονότος ότι 

αυτές γίνονται κυρίως στις βαλκανικές χώρες με τα σοβαρά κοινωνικοοικονομικά 

προβλήματα. Επιπλέον, η Κ' δεν είναι παραγωγική μονάδα ώστε να έχει πολύ 

χαμηλά κόστη προϊόντων που να της επιτρέπουν να εξάγει. Οι όποιες εξαγωγές της 

γίνονται προς μικρές επιχειρήσεις παραγωγής επίπλου που δεν θέλουν να 

επεκταθούν σε εισαγωγές από μόνες τους ή που δεν έχουν την κατάλληλη υποδομή 

για να αναλάβουν ένα τέτοιο εγχείρημα, ή, όπως συμβαίνει με τις εξαγωγές στη 

Βουλγαρία σε καταστήματα που μεταπωλούν υλικά επίπλου, δηλαδή, σε εταιρίες 

όπως είναι και η Κ' αλλά μικρότερου μεγέθους. Επίσης, η εταιρία είναι πολύ
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προσεκτική ώστε να μην δημιουργεί επισφαλείς απαιτήσεις. Από το σύνολο των 

εξαγωγών της Κ' το 77% απευθύνεται στη Βουλγαρία, το 14% στην Αλβανία, το 

7% στην Τουρκία και, τέλος, το 2% προορίζεται για την Κύπρο.

2.2 Ανάλυση βιομηχανίας / ελκυστικότητας κλάδου 

Α. Οι προμηθευτές της επιπλοβιομηχανίας γενικά

Το θέμα της αλυσίδας των προμηθειών των κατασκευαστών επίπλων είναι κάτι που ο 

κλάδος οφείλει να μελετήσει με περισσότερη προσοχή. Αν παρατηρήσει κάποιος τον 

αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στη βιομηχανία κατασκευής επίπλων και 

συγκρίνει τον αριθμό αυτό με τα άτομα που απασχολούνται σε τομείς που έχουν 

άμεση σχέση με τα έπιπλα (υφάσματα, χημικά, ξυλεία, κτλ), ή με τη διανομή των 

προϊόντων της βιομηχανίας επίπλων, τότε θα συνειδητοποιήσει πως η κατασκευή 

επίπλων απασχολεί πολύ περισσότερα άτομα και από τις βιομηχανίες FBI που 

προσδιορίζονται ως οι πολυπληθέστερες από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι κατασκευαστές επίπλων αγοράζουν διάφορα υλικά και υπηρεσίες από μια μεγάλη 

ποικιλία προμηθευτών. Τα τελευταία χρόνια τα αξεσουάρ επίπλων που κυκλοφορούν 

είναι όλο και πιο προσεγμένα διευκολύνοντας έτσι την καλύτερη μετακίνηση και 

χρήση των επίπλων. Επιπλέον, το σχέδιο έχει αρχίσει να αποκτά μεγαλύτερη 

βαρύτητα όχι μόνο στα τελικά προϊόντα (έπιπλα) αλλά και στα προϊόντα των 

προμηθευτών τα οποία έτσι συμβαδίζουν με τις τεχνικές καινοτομίες και τη 

βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας των επίπλων. Όσο αφορά την ταυτότητα των 

προμηθευτών, ειδικά για τον υποκλάδο επίπλων κουζίνας παρατηρείται ένας 

σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων οι οποίες ή παράγουν ή εισάγουν στοιχεία και 

εξαρτήματα επίπλων κουζίνας (πάγκους, πορτάκια, μεντεσέδες , κ.ά.). Στο 

αντικείμενο εργασιών τους περιλαμβάνονται, έτσι, και δραστηριότητες όπως οι 

εισαγωγές και η εμπορία ειδών κιγκαλερίας, καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις και 

άλλων προϊόντων συναφών με τον οικιακό εξοπλισμό. Ακριβώς αυτή η ύπαρξη 

πολλών προμηθευτριών επιχειρήσεων δηλώνει ότι η παραγωγική διαδικασία δεν είναι 

καθετοποιημένη, γεγονός που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το τελικό κόστος 

παραγωγής. Το κόστος αυτών των υλικών και υπηρεσιών που προμηθεύονται οι
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επιπλοπαραγωγοί μετέχει αντίστοιχα 45% και 10% στην τιμή κόστους των επίπλων. 

Το συνολικό κόστος των υλικών αναλύεται ως εξής :

♦ με λιγότερο από 40% μετέχουν η ξυλεία και τα προϊόντα ξύλου

♦ με 25% μετέχουν τα μεταλλικά τμήματα συμπεριλαμβανομένων των 

εξαρτημάτων (υλικά επιπλοποιίας)

♦ με 10% τα βερνίκια και οι κόλλες

♦ και με 8% του κόστους μετέχουν τα υφάσματα όπως και το δέρμα

Οι υπηρεσίες που αγοράζονται από εξωτερικές πηγές περιλαμβάνουν το τμήμα 

σχεδιασμού, logistics και μεταφορές υλικών και προϊόντων, τις δραστηριότητες 

marketing, την παροχή υπηρεσιών λογιστηρίου και συμβούλων management κτλ. 

Επομένως, οι κατασκευαστές αγοράζουν, επεξεργάζονται και συναρμολογούν 

διαφορετικά υλικά και πωλούν το τελικό προϊόν σε καταστήματα επίπλων, ή στους 

καταναλωτές. Ορισμένοι, μάλιστα, κάνουν συνδυασμό των υλικών (ξύλο, γυαλί, 

μέταλλο ή αφρολέξ και δέρμα), ενώ άλλοι χρησιμοποιούν μόνο ένα υλικό («Η 

βιομηχανία κατασκευής επίπλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση», 2002, τ. 216 ΞΥΛΟ - 

ΕΠΙΠΛΟ).

Β. Παράγοντες της αγοράς

Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το 2001 με βάση τα οποία το μικτό περιθώριο 

κέρδους κινήθηκε στο 33% στο 31% για τον κλάδο, το καθαρό περιθώριο κέρδους 

στο 5% και η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια στο 1,99/1. Η αγορά των 

εξαρτημάτων επίπλωσης εκτιμάται σήμερα στο ποσό των 60 εκατομμυρίων ευρώ με 

το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων, περίπου το 95% να εισάγονται από χώρες της 

Ευρώπης, κυρίως από την Ιταλία, τη Γερμανία και την Απω Ανατολή (την Κίνα και 

την Ταϊβάν). Οι οργανωμένες εταιρίες στον κλάδο αυτό ελέγχουν περίπου το 40% - 

50% της αγοράς, ενώ το υπόλοιπο 50%-60% μοιράζονται πολλές και μικρού 

μεγέθους επιχειρήσεις. Οι εταιρίες αυτές είτε αποτελούν μικροεισαγωγείς - 

εμπόρους, είτε επιχειρήσεις που ασχολούνται με το εμπόριο ξυλείας και το εμπόριο 

υλικών οικοδομής και ταυτόχρονα διαθέτουν συμπληρωματικά και εξαρτήματα
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επίπλων (Βογιατζόγλου Νίκος, «Σε 60 εκ. ευρώ εκτιμά την αγορά ειδών επιπλοποιίας 

ο κ. Νίκος Βογιατζόγλου », 2002, τ.212 ΞΥΛΟ - ΕΠΙΠΛΟ).

Ο κλάδος των στοιχείων και εξαρτημάτων επίπλου χαρακτηρίζεται από κάποια 

εποχικότητα δεδομένου ότι ο μεγαλύτερος όγκος πωλήσεων των επίπλων (ειδικά των 

επίπλων γραφείου ) πραγματοποιείται κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου 

(ICAP, Έπιπλα γραφείου, 2002) αλλά και από ύπαρξη σχετικής κυκλικότητας επειδή 

η ζήτηση για έπιπλα επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από το γενικότερο οικονομικό 

κλίμα και το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών.

Τα εξαρτήματα επίπλου, ως κατηγορία προϊόντος, ανήκουν στο στάδιο της 

ωριμότητας στον κύκλο ζωής προϊόντος καθότι οι πελάτες είναι πλέον ενημερωμένοι 

για τα χαρακτηριστικά και τις μάρκες των διάφορων προϊόντων, ο ανταγωνισμός των 

χονδρεμπόρων για πρόσβαση στα κανάλια διανομής είναι έντονος ενώ όσοι δεν 

μπορούν να παρακολουθήσουν και να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό 

αναγκάζονται ν' αποχωρήσουν.

Γ. Βιομηχανικοί συντελεστές

Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών είναι σημαντική καθότι 

πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενες αγορές, καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες, 

ενώ, για τα είδη, δε, βασικής ανάγκης πχ μεντεσέδες, οδηγούς συρταριών, κτλ τα 

οποία πουλάνε σχεδόν όλοι οι προμηθευτές, έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε πολλές 

επιλογές. Η δύναμή τους μειώνεται όταν πρόκειται για εξειδικευμένες, σπάνιες ή 

πρωτοποριακές γραμμές προϊόντων ή για προϊόντα συγκεκριμένου κατασκευαστή τα 

οποία αυτοί συναντούν μόνο σ' έναν χονδρέμπορα, δηλαδή τα οποία ο χονδρέμπορος 

διαθέτει κατ' αποκλειστικότητα. Στην περίπτωση αυτή, που μοιάζει με μονοπώλιο, 

αλλά που ισχύει για πολύ λίγα προϊόντα, ο μοναδικός πωλητής καθορίζει την τιμή 

πώλησης και οι αγοραστές είτε τη δέχονται είτε ψάχνουν για υποκατάστατα, αν 

υπάρχουν και αν όντως τους χρειάζονται.

Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών είναι περιορισμένη καθότι υπάρχει 

αυξημένη προσφορά εγχώρια και εισαγόμενη, κυρίως από Ιταλία. Η δύναμή τους 

αυξάνεται όταν πρόκειται για διαφοροποιημένα προϊόντα τα οποία έχουν τύχει 

αποδοχής από τους χονδρεμπόρους εξαρτημάτων επίπλων (καθότι οι πελάτες των
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τελευταίων τα αναγνωρίζουν και τα ζητάνε με βάση το όνομα κατασκευαστή είτε 

λόγω καλής λειτουργίας, ειδικά όταν πρόκειται πχ για μηχανισμούς, είτε λόγω καλής 

ποιότητας και άλλων χαρακτηριστικών όπως για παράδειγμα ειδικής χρωματικής 

επεξεργασίας (βαφής) πχ για τα πόμολα. Πέραν τούτου, ως ένα σημείο και το 

κόστος αλλαγής προμηθευτών δυσχεραίνει την εύκολη αλλαγή τους, καθότι όλοι οι 

χονδρέμποροι δαπανούν χρήμα, χρόνο και πάνω από όλα τεράστιους πολλές φορές 

αποθηκευτικούς χώρους (λόγω των μαζικών αγορών) προκειμένου να κάνουν γνωστά 

και να στεγάσουν τα προϊόντα ενός προμηθευτή. Αν σταματήσουν να αγοράζουν απ' 

αυτόν, θα προκόψει πρόβλημα κατά την προσπάθεια πώλησης των συμπληρωματικών 

εξαρτημάτων που αγοράσθηκαν από τον ίδιο προμηθευτή και σε περίπτωση που το 

συμπλήρωμα κάποιου εξαρτήματος βρίσκεται σε έλλειψη. Αυτό συμβαίνει επειδή ο 

κάθε παραγωγός διαφοροποιείται απ' τον άλλο είτε ως προς το χρώμα, είτε το 

μέγεθος είτε άλλο χαρακτηριστικό του ίδιου προϊόντος. Άλλωστε, κάτι τέτοιο 

επιβάλλεται μάλιστα από τη νομοθεσία των πατεντών και των πνευματικών 

δικαιωμάτων.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ένταση του ανταγωνισμού είναι ιδιαίτερα μεγάλη 

καθότι και τα υλικά επίπλου ανήκουν στο στάδιο της ωριμότητας του ΚΖΠ όπου ο 

ανταγωνισμός κυρίως για την τιμολογιακή πολιτική αλλά και την επίτευξη 

συμφωνιών αποκλειστικής διάθεσης προϊόντων ενός γνωστού οίκου, τις τιμές, τα 

κανάλια διανομής και, εν γένει, όλα τα συστατικά που θα διαφοροποιήσουν την κάθε 

επιχείρηση απ' τις άλλες στα μάτια των πελατών είναι διάχυτος. Στην πρώτη, 

μάλιστα, περίπτωση, για τις ανάγκες των πωλήσεων κάποιες εταιρίες πουλάνε 

βασικά προϊόντα, από τα οποία οι πελάτες κρίνουν πρωταρχικά και το κατά πόσο η 

εταιρία είναι ακριβή ή όχι ακόμα και κάτω του κόστους ή σχεδόν στο κόστος για να 

επηρεάσουν αυξητικά και τις πωλήσεις των υπόλοιπων. Τα χρησιμοποιούν, δηλαδή 

ως «κράχτες».

Η απειλή απ' τα υποκατάστατα είναι και αυτή μεγάλη καθώς υπάρχει ευρεία 

ποικιλία υλικών, μηχανισμών και συστημάτων για έπιπλα, τα οποία προσφέρουν 

ακριβώς τις ίδιες λύσεις με μόνη διαφορά αυτή του διαφορετικού κατασκευαστή. 

Εξάλλου, ειδικά στον κλάδο αυτό, οι αντιγραφές και οι απομιμήσεις εξαρτημάτων 

αποτελούν μια πραγματικότητα ακόμα και για αυτά που είναι κατοχυρωμένα με 

πατέντες. Όποιος παραγωγός θέλει ν' αντιγράψει ένα προϊόν ενός αντιπάλου αρκεί ν' 

αλλάξει κάποιο δευτερεύον χαρακτηριστικό όπως είναι το πάχος του υλικού, ή το
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μέγεθος του προκειμένου να το λανσάρει στην αγορά. Είναι, δε γνωστό, ότι ειδικά οι 

κινέζοι και οι τούρκοι κατασκευαστές τα τελευταία χρόνια αναγράφουν συστηματικά 

τα προϊόντα των ιταλών και γερμανών αντιπάλων τους και τα διαθέτουν στην αγορά 

μέσω χονδρεμπόρων - εισαγωγέων σε πολύ χαμηλότερες τιμές.

Το τελευταίο συστατικό του υποδείγματος των δυνάμεων ανταγωνισμού κατά Porter, 

οι νεοεισερχόμενοι καθιστά τον κλάδο κάπως ελκυστικό, καθώς η απειλή από 

αυτούς εμφανίζεται σχετικά μικρή. Αυτό συμβαίνει για το λόγο ότι για να εισέλθει 

κάποιος στον κλάδο, απαιτείται να έχει πρόσβαση σε καταξιωμένους από άποψη 

προϊόντων προμηθευτές οι οποίοι τις περισσότερες φορές έχουν συνάψει συμφωνίες 

αποκλειστικής διάθεσης των προϊόντων τους σε έναν ή δύο χονδρέμπορους ανά 

χώρα. Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει μεγάλες αποθηκευτικές 

εγκαταστάσεις, να είναι σε θέση να δεσμεύσει σημαντικά ποσά σε εισαγωγές και να 

έχει τεχνικές γνώσεις πάνω στα προϊόντα που πουλά καθώς πρόκειται για 

εξειδικευμένα και συχνά πολύπλοκα ως προς τη χρήση και τοποθέτησή τους 

εξαρτήματα.

Δ. Παράγοντες περιβάλλοντος

Στο πολιτικοοικονομικό περιβάλλον δεν φαίνεται να παρατηρούνται αλλαγές τέτοιες 

που να επηρεάζουν τις επιχειρήσεις. Η μείώση των επιτοκίων και η διατήρηση του 

πληθωρισμού σε χαμηλά επίπεδα αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής 

οικονομίας, ενώ η πολιτική σταθεροποίησης είναι δεδομένη με βάση τις επιταγές της 

Ε.Ε.. Σημαντικές ευκαιρίες στήριξης παρουσιάζονται για πολλές ελληνικές 

επιχειρήσεις μέσω του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Επίσης, λόγω της 

γενικότερης ύφεσης και οικονομικής αδράνειας, ο κόσμος που βλέπει το εισόδημά 

του να μειώνεται κατά πολύ περικόβει πολλές από τις δαπάνες τους, μέρος των 

οποίων αποτελεί και η αγορά επίπλων, καθώς τα έπιπλα ανήκουν στην κατηγορία των 

δαπανών που περικόπτονται από τα νοικοκυριά όταν περιέρχονται σε οικονομική 

στενότητα.

Στο τεχνολογικό περιβάλλον έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές όπως είναι η χρήση 

συστημάτων CAD-CAM για την παραγωγή υλικών κυρίως σε διεθνές επίπεδο. 

Μέσω των πλέον σύγχρονων μηχανημάτων παράγονται υλικά τα οποία λύνουν
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ολοένα και περισσότερες ανάγκες των επιπλοπαραγωγών ενώ η τοποθέτησή τους 

απλοποιείται αρκετά. Αξεσουάρ όπως κλειδαριές που λειτουργούν με ηλεκτρικό 

ρεύμα και συρόμενα συστήματα πόμολων σε διάφορα μήκη αποτελούν 

παραδείγματα προϊόντων που δίνουν τη δυνατότητα στους κατασκευαστές επίπλων 

να εφαρμόζουν νέες ιδέες πάνω στο σχεδιασμό και την κατασκευή των επίπλων και 

να συνδυάζουν την κομψότητα με τη λειτουργικότητα.

Στο κοινωνικο-δημογραφικό περιβάλλον η γενικευμένη κρίση οδηγεί σε μείωση του 

διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την 

κατανάλωσή τους. Η ζήτηση υλικών επίπλου επηρεάζεται σε κάποιο βαθμό από τις 

αλλαγές στον τρόπο ζωής των ελλήνων οι οποίες έχουν καταγραφεί τα τελευταία 

χρόνια με βασική την διεύρυνση της προτίμησης του Έλληνα για τα πρακτικά, 

εργονομικά και με άψογο design προϊόντα τα οποία θα κάνουν πιο λειτουργική και 

άνετη τη ζωή του. Η νοοτροπία αυτή καθορίζει το σύγχρονο βιομηχανικό σχεδίασμά 

επίπλων αλλά και των εξαρτημάτων επίπλων. Ως ένα άλλο στοιχείο που επηρεάζει 

έμμεσα την κατανάλωση και τις δαπάνες για έπιπλα θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί 

και η ανεξέλεγκτη εισροή μεταναστών, οι οποίοι ζητάνε στις περισσότερες 

περιπτώσεις φθηνό και χαμηλής ποιότητας έπιπλα.

Στο νομικό, τέλος, περιβάλλον, για πολλά προϊόντα υπάρχουν προδιαγραφές και 

διεθνή standards. Παρόλα αυτά υπάρχουν άπειρα ακόμα προϊόντα χωρίς τυποποίηση 

εθνική ή διεθνή.

Ε. Αξιολόγηση ελκυστικότητας κλάδου

+ (ΘΕΤΙΚΗ 

ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΚΛΑΔΟ)

0 - (ΑΡΝΗΤΙΚΗ 

ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΚΛΑΔΟ)

ΑΓΟΡΑ

Μέγεθος X

Ρυθμός ανάπτυξης X

Διεθνείς εξελίξεις

(τάσεις/ευκαιρίες)

X
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Κυκλικότητα/εποχικότητα X

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σημασία στην

τιμή,βεΓνίεε,κτλ

X

Ευκαιρίες/κίνδυνον

καθετοποίησης

X

Διαπραγματευτική δύναμη 

προμηθευτών

X

Διαπραγματευτική δύναμη 

αγοραστών

X

Ένταση ανταγωνισμού X

Συγκέντρωση X

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Περιθώρια κέρδους X

Οικονομίες εμπειρίας X

Εμπόδια εισόδου X

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Υποκατάστατα X

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Κοινωνικές τάσεις και

προτιμήσεις

X

Αξιολόγηση X
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ΣΤ. Αξιολόγηση ανταγωνιστικής θέσης επιχείρησης Κ'

+ (ΘΕΤΙΚΗ 

ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΚΛΑΔΟ)

0 - (ΑΡΝΗΤΙΚΗ 

ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΚΛΑΔΟ)

ΑΓΟΡΑ

Μερίδιο αγοράς X

Ρυθμός ανάπτυξης X

Τμήματα που

ενδιαφέρουν(διαστρωμάτωση)

X

Διεθνείς εξελίξεις

(τάσεις/ευκαιρίες)

X

Κυκλικότητα/εποχικότητα X

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σημασία στην

τιμή,service,κτλ

X

Βαθμός καθετοποίησης X

Διαπραγματευτική δύναμη 

προμηθευτών

X

Διαπραγματευτική δύναμη 

αγοραστών

X

Ένταση ανταγωνισμού X

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Περιθώρια κέρδους X

Οικονομίες εμπειρίας X

Δομή κεφαλαίων X

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Υποκατάστατα X

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
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Ευελιξία + ευαισθησία στις 

τάσεις και προτιμήσεις

X

Εξωστρέφεια+ Διασυνδέσεις X

Ανθρώπινο δυναμικό,

περιβάλλον εργασίας, σχέσεις 

στην εταιρία, κτλ

X

Αξιολόγηση X

'Προκύπτει από τους παραπάνω πίνακες ότι η Κ' δραστηριοποιείται με επιτυχία σε 

έναν κλάδο μέτριας .όμως, ελκυστικότητας . Προτείνεται στην εταιρία να συνεχίσει 

την προσπάθεια αντιμετώπισης του ανταγωνισμού και περαιτέρω ανάπτυξή της, 

προσέχοντας, όμως, πάρα πολύ τις επενδυτικές της κινήσεις και αποφεύγοντας τις 

πολύ μεγάλες επενδύσεις.

2.3 Ανάλυση ανταγωνιστών

2.3.α. Εταιρία Β' :

Η εταιρία Β' ιδρύθηκε το 1992 και προήλθε από τη συγχώνευση εταιριών της 

οικογένειας Β', οι οποίες είχαν ως αντικείμενό τους την εισαγωγή και διανομή 

τεχνικών προϊόντων από το 1968. Τα κεντρικά γραφεία και η έκθεση της εταιρίας 

βρίσκονται στην Αθήνα .Παράλληλα η εταιρεία διαθέτει ένα ιδιόκτητο κέντρο 

διανομής χωρητικότητας 30.000 m3 που βρίσκεται στην Αττική και καλύπτει εκτός 

της Αττικής, τη Δυτική, Κεντρική και Νότια Ελλάδα, την Κρήτη και τα νησιά. Το 

υποκατάστημα της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη στεγάζεται στο νέο κτιριακό
Λ

συγκρότημα της εταιρίας και περιλαμβάνει 1.500m γραφειακούς και εκθεσιακούς 

χώρους και 20.000m3 αποθηκευτικούς. Η εταιρία επέκτεινε τις δραστηριότητές της 

στις Βαλκανικές χώρες, ξεκινώντας από τη Ρουμανία, όπου ίδρυσε θυγατρική εταιρία, 

την Β' Romania SRL, με έδρα το Βουκουρέστι.
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Ακολουθούμενη στρατηγική από τη Β' :

Όραμα της εταιρίας είναι να παραμείνει η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία ώστε 

να κατοχυρώσει τον ηγετικό της ρόλο σε όλους τους τομείς της δράστηριότητάς 

της.

Στους άμεσους στόχους της εταιρίας Β' που κατατάσσεται δεύτερη (2η) με κριτήριο 

την κερδοφορία εντάσσονται:

■ η αύξηση της κερδοφορίας της

■ η προϊοντική της διεύρυνση και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Η διοίκηση της εταιρίας παραμένει προσηλωμένη στις αρχές της για κερδοφόρο 

ανάπτυξη της με στόχο ποσοστό έως 15% για το έτος 2003. Βασική στρατηγική της 

Β' αποτελεί η διατήρηση μεριδίου αγοράς (holding share) ενώ εξακολουθεί σ'αυτήν 

να συγκαταλέγεται πάντα η επέκτασή της σε γειτονικές χώρες, η αξιοποίηση των 

ευκαιριών που υπάρχουν ή των ευκαιριών που θα δημιουργήσει στο εσωτερικό και, 

φυσικά, η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει 

στους πελάτες της. Μέσω της συνεχιζόμενης δραστηριοποίησης της Β' Romania 

SRL, η εταιρία προσβλέπει στην διείσδυσή της στην ευρύτερη περιοχή των 

Βαλκανίων.

Ακόμα, η διοίκηση της εταιρείας Β' υλοποιεί τη νέα επένδυση στην περιοχή της 

Αττικής, ύψους 7,3 εκατ. ευρώ. Οι κατασκευαστικές εργασίες για την ανέγερση 

αποθηκευτικών χώρων στα Οινόφυτα Βοιωτίας, συνολικής έκτασης 20.000 τ.μ., σε 

ιδιόκτητο οικόπεδο 50 στρεμμάτων έχουν ξεκινήσει από τα μέσα του 2002 Η 

συγκεκριμένη επένδυση θα απαιτήσει κεφάλαια συνολικού ύψους 4,4 εκατ. ευρώ, 

ενώ τα υπόλοιπο ποσό θα απορροφηθεί από το συνολικό πρόγραμμα της εταιρείας για 

logistics. Τέλος, σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκεται και το νέο Πληροφοριακό 

Σύστημα Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP-Integrated Enterprise Resource 

Planning Information Systems) το οποίο θα αναπτύσσει την on-line σύνδεση μεταξύ 

των κεντρικών γραφείων και των λοιπών εγκαταστάσεων της εταιρίας δίνοντας την 

δυνατότητα για αναβάθμιση των διαδικασιών και του χρόνου πληροφόρησης της
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διοίκησης, γεγονός που θα της επιτρέπει να λαμβάνει άμεσες αποφάσεις. Η εν λόγω 

επένδυση ανέρχεται στα 478 χιλ. ευρώ.

2.3.β. Εταιρία Δ' :

Η εταιρία Δ' με μια πετυχημένη πορεία 15 ετών στον κλάδο του ξύλου 

δημιουργήθηκε από μια ομάδα πετυχημένων επιχειρηματιών οι οποίοι αφού είχαν 

συνεργαστεί άψογα για 10 χρόνια, ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν 

τη Δ' Τα τελευταία τρία χρόνια η εταιρία έχει εισέλθει δυναμικά και στον κλάδο των 

υλικών επίπλου. Το μεγαλύτερο ποσοστό εμπορευμάτων προέρχεται από την 

Ευρώπη. Υπάρχουν πολλές μικρές ανταγωνιστικές εταιρείες και ελεύθεροι 

επαγγελματίες στο χώρο των σιδηρικών & ειδών επιπλοποιίας, αλλά ελάχιστες έχουν 

τέτοια πληθώρα προϊόντων προς πώληση και κυρίως προς άμεση διάθεση. Σήμερα η 

εταιρία διαχειρίζεται 8.500 διαφορετικούς κωδικούς προς άμεση πώληση. Τα 

τελευταία 3 χρόνια η Δ' έχει μεγαλώσει σε μέγεθος κατά 10,5%, ενώ ο κύκλος 

πωλήσεων της για το έτος 2001 ανήλθε στα 4.807.650 ευρώ.

Οι πελάτες της εταιρίας που έχουν ξεπεράσει τους 4,000, συνετέλεσε στην αύξηση 

του προσωπικού της, που σήμερα αποτελείται από 75 εξειδικευμένα άτομα, ενώ η 

εταιρία διαθέτει και στόλο 12 αυτοκινήτων και φορτηγών αν και η διακίνηση των 

προϊόντων γίνεται και με μεταφορικά μέσα των πελατών. Στους χώρους της εταιρίας, 

που καλύπτουν μια επιφάνεια 15.000 τ.μ. σε ιδιόκτητο οικόπεδο 7,5 στρεμμάτων 

υπάρχει ικανό stock από κάθε είδος υλικού επιπλοποιίας το οποίο προέρχεται από 

την εγχώρια αλλά και την παγκόσμια αγορά. Σύμφωνα με στοιχεία της ICAP data 

bank κατατάχθηκε 4η μεταξύ των 15 μεγαλύτερων εμπορικών επιχειρήσεων του 

κλάδου «χαρτί- ξύλο- φελλός», βάσει συνόλου ενεργητικού για το 2000. Η Δ', που 

διαθέτει υποκαταστήματα και σε Βόλο και Τρίκαλα, είναι βασικός διεκδικητής της 

αγοράς και της πρωτιάς πίσω απ' την Β'.

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΡΟΥΛΑ - 20 -ΠΑΗΡΕΣ MARKETING PLAN ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ



Ακολουθούμενη στρατηγική από τη Α' :

Δύο από τους μεγαλύτερους παράγοντες, που συνέβαλαν στην άνοδο της Δ' είναι η 

μεγάλη σημασία που δίνει η εταιρία στην ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών της και 

οι άριστες σχέσεις συνεργασίας, που διατηρεί με τους προμηθευτές της. Η εταιρία 

κατέχει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο χώρο των σιδηρικών και 

ειδών κιγκαλερίας, καθώς επενδύει την πλειοψηφία των κερδών της στην 

αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο τη 

βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών της, που οδηγεί μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη 

ισχυρών δεσμών μεταξύ των δύο μερών.

Η εταιρία προσφέροντας άψογης ποιότητας υπηρεσίες & προϊόντα στους πελάτες της, 

συντελεί καταλυτικά στην ανάπτυξη τους και στην παράλληλη επίτευξη των στόχων 

τους. Έχει επιλέξει τους προμηθευτές της με πολλή προσοχή, όχι μόνο με καθαρά 

επαγγελματικά κριτήρια, όπως είναι η ποιότητα αλλά και οι ανταγωνιστικές τιμές, 

αλλά και με βάση τις ηθικές αρχές τους. Η εταιρία, ακόμα, διατηρεί μια συνεχή 

σχέση με τους προμηθευτές της, μέσω των τακτικών επισκέψεων στις διάφορες 

βιομηχανίες των οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού και την παρουσία της στις 

διάφορες διεθνείς εκθέσεις, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των υπαλλήλων 

της για τις νέες τάσεις της αγοράς και για την εύρεση νέων προϊόντων.

Στο παρελθόν έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες από τους προμηθευτές της, αλλά και 

από την ίδια με σκοπό την ανάλυση της καταναλωτικής συμπεριφοράς και των 

πελατειακών αναγκών.

Στόχος της εταιρίας είναι η διατήρηση των άριστων σχέσεων της με τους πελάτες, 

τους προμηθευτές και τους εργαζόμενους της, με απώτερο σκοπό τη συνεχόμενη 

ανοδική της πορεία.

Η στρατηγική της. για την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι η επιθετική στρατηγική 

αύξησης μεριδίου αγοράς (share gaining strategy), βάσει:

• Των ξεχωριστών υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της
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Της αξιόλογης ποικιλίας

Των προσιτών τιμών 

Του εκτενέστατου δικτύου διανομής 

Του συνεχούς νεωτερισμού 

Της συνεχούς ανανέωσης

Των εγκαίρων πληρωμών της προς τους προμηθευτές της 

Και τέλος, την παροχή κινήτρων προς τους εργαζομένους της

Αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος της εταιρίας (ERP)

Η εταιρία αναζητώντας πάντα νέες πρακτικές, ικανές να προσθέσουν αξία στις 

καθημερινές της λειτουργίες, βάσει της διαθεσιμότητας των υλικών αλλά και των 

ανθρωπίνων πόρων της, έχει ξεκινήσει το έργο της επένδυσης σε ένα νέο 

πληροφοριακό σύστημα. Σκοπός αυτής της κίνησης, είναι η μείωση του λειτουργικού 

της κόστους, και του χρόνου εξυπηρέτησης των πελατών της, μέσω της 

αυτοματοποίησης των διαδικασιών. Η αποπεράτωση του έργου αυτού προβλέπεται γι 

το δεύτερο εξάμηνο του 2003.

DO-IT-YOURSELF

Τα αρχικά DIY προέρχονται από τη λέξη DO-IT-YOURSELF, που μεταφράζεται 

στα ελληνικά ως ΦΤΙΑΞΤΟ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ' Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί 

μία τάση των ιδιωτών, να αφιερώνουν τον ελεύθερο χρόνο τους στην κατασκευή 

μικρο-επίπλων, αλλά και διαφόρων αντικειμένων, με σκοπό τη σημαντική μείωση του 

τελικού κόστους αυτών των κατασκευών.
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Η εταιρία με σκοπό να καλύψει και αυτή τους την ανάγκη, τους παρέχει κάθε μήνα 

από την ιστοσελίδα της, διάφορες ιδέες κατασκευής, μαζί με ανάλυση του τρόπου 

κατασκευής τους, καθώς και των υλικών που θα χρειαστούν για την αποπεράτωση 

του έργου. Επίσης, σε συνεργασία με το περιοδικό 'ΜΑΣΤΟΡΕΜΑΤΑ', φιλοξενεί 

στο εξής κάθε μήνα μία ιδέα DIY κατασκευής.

2.3.γ. Εταιρία Μ' :

Η εταιρία Μ', με έδρα στη Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε το 1954 από τον πατέρα της 

σημερινής δεύτερης γενιάς ο οποίος ξεκίνησε από ένα μικρό κατάστημα στο κέντρο 

της Θεσσαλονίκης. Ήταν ο πρώτος που εισήγαγε το μεντεσέ τον αποκαλούμενο 

«μαργαρίτα» καθώς και φορμάικες από το εξωτερικό. Το 2001 το ένθετο 

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ της εφημερίδας ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ συμπεριέλαβε την εταιρία Μ'(της 

οποίας ο τζίρος τη χρονιά εκείνη ήταν 1,7 δις δραχμές) ανάμεσα στις 100 

μεγαλύτερες - δυναμικότερες εταιρίες εμπορίου. Η εταιρία αποτελεί άμεσο 

ανταγωνιστή για την επιχείρηση Κ' καθώς και οι δύο συναγωνίζονται για το ίδιο 

γεωγραφικά κομμάτι της αγοράς. Οι εισαγωγές αντιπροσωπεύουν το 90% των 

αγορών και το υπόλοιπο 10% προέρχεται από την Ελλάδα. Η εταιρία εμπορεύεται 

χονδρικώς και λιανικώς τα προϊόντα, σε ποσοστό περίπου 85% & 15% του συνολικού 

τζίρου της αντίστοιχα. Σήμερα η λιανική πώληση δραστηριοποιείται στο ισόγειο του 

κτιρίου και στους υπόλοιπους ορόφους και υπόγεια υπάρχουν οι αποθήκες, που 

εξυπηρετούν τη χονδρική πώληση. Η Μ' αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Επιχειρήσεων και Επιχειρηματιών (EURO BUSSINESS ASSOCIATION), στην 

οποία συμμετέχουν 260 ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις, τράπεζες, κρατικοί 

οργανισμοί (όπως ΟΤΕ, Ολυμπιακή Αεροπορία). Έχει προσωπικό 15 ατόμων και 

θεωρείται από τις παλαιότερες εταιρίες στο χώρο. Ακριβώς λόγω αυτής της 

πολύχρονης παρουσίας της είναι σε θέση να γνωρίζει σε βάθος τις ανάγκες των 

κατασκευαστών επίπλου.
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Ακολουθούμενη στρατηγική από τη Μ' :

Η Μ' έχει υιοθετήσει τη στρατηγική niche καθώς εδώ και πολλά χρόνια έχει 

προσπαθήσει - και το έχει καταφέρει - να καθιερωθεί ως μια επιχείρηση στην οποία 

οι κατασκευαστές επίπλων κουζίνας μπορούν να βρουν τα πάντα από μεντεσέδες 

μέχρι πάγκους και πορτάκια κουζίνας. Η Μ' έχει επιμηκύνει τη γκάμα 

εξαρτημάτων επίπλων κουζίνας που προσφέρει, ώστε να είναι πλήρης ως προς το 

εύρος, δηλαδή τον αριθμό διαφορετικών γραμμών, το βάθος της ποικιλίας τύπων του 

προϊόντος και το πλάτος, δηλαδή, την ποικιλία της κάθε γραμμής. Η ζωτικής 

σημασίας ανάγκη της εταιρίας για επίτευξη και διατήρηση του επιθυμητού επιπέδου 

εξυπηρέτησης των πελατών της με το μικρότερο δυνατό κόστος αποθεμάτων την 

οδήγησε στην εφαρμογή του Logistics Vision της εταιρίας Mantis.H εφαρμογή του 

αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες ασύρματων δικτύων barcode, ενώ 

ενσωματώνει καθιερωμένες πρακτικές οργάνωσης και αλγόριθμους βελτιστοποίησης 

για τη διαχείριση αποθηκών, δρομολόγηση παραγγελιών και φορτηγών και 

διαχείριση στόλου οχημάτων.

2.3.δ. Ανάλυση SWOT ανταγωνιστών :

Ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας με τους 3 προαναφερθέντες ανταγωνιστές :
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Οι δυνάιιεκ τους :

Ανταγωνιστής Β' :

■ Leader στον κλάδο

εξαρτημάτων επίπλου με βάση 

τις πωλήσεις και το σύνολο 

ενεργητικού

■ Διασπορά κινδύνου μέσω

μεγάλου χαρτοφυλακίου SBUs

■ Παρουσία σε Αθήνα και σε 

Θεσσαλονίκη

■ Ισχυρή δανειακή ικανότητα

Οι αδυναιιίες τους:

■ Έλλειψη ευελιξίας στην 

αλλαγή των προϊόντων της σε 

περίπτωση αποτυχίας λόγω 

μεγάλης γκάμας

■ Πολύπλοκη οργανωτική δομή 

με πολλές βαθμίδες, λόγω και 

του βεληνεκούς της εταιρίας, 

που δυσχεραίνει την ταχεία 

λήψη αποφάσεων

Ανταγωνιστής Δ' :

■ Προϊόντα με σωστή σχέση 

τιμής ποιότητας

■ συνεχής παρακολούθηση των 

διεθνή εξελίξεων στον τομέα 

των Υ.Ε.

■ συνεχής εμπλουτισμός της 

γκάμας προϊόντων με νέα

■ κάλυψη της έλλειψης ενός 

οργανωμένου χώρου που 

μπορεί να παρέχει όλα τα είδη 

ξυλείας καθώς επίσης και όλα 

τα είδη επιπλοποιίας. Οι 

πελάτες πλέον μπορούν να 

βρουν στον ίδιο χώρο όλα τα 

προϊόντα που χρησιμοποιούν 

καθημερινά

κερδίζοντας χρόνο.

■ έλλειψη ανεπτυγμένου δικτύου 

σε Β. Ελλάδα

Ανταγωνιστής Μ' :

■ Ικανότητα διαχείρισης

■ Γειτνίαση με χώρες 

ανατολικής ευρώπης
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■ Ισχυρές αντιπροσωπείες - 

γνωστών οίκων εξωτερικού με 

ποιοτικά προϊόντα

Οι ευκαιρίες τους:

Ανταγωνιστής Β' :

■ Άνοιγμα νέου μετώπου στην 

Κύπρο μέσω joint- venture με 

τοπικό επιχειρηματία

■ Ανάπτυξη νέου ειδικού

τμήματος ηλεκτρονικού

εμπορίου για την προώθηση των 

νέων προϊόντων

Ανταγωνιστής Α' :

■ εξοπλισμός ολυμπιακών έργων

Ανταγωνιστής Μ' :

■ Αντιπροσώπευση και διανομή

νέων προϊοντικών σειρών μέσω 

νέων συνεργασιών με γνωστούς 

οίκους του εξωτερικού και 

διάθεσή τους προς

συγκεκριμένο καταναλωτικό 

κοινό

■ Μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης

■ ανεπάρκεια σε τομείς όπως 

marketing - προώθηση 

πωλήσεων

Οι απειλές τους:

■ Η ραγδαία πτώση του 

χρηματιστηρίου στο οποίο είναι 

εισηγμένη η μετοχή της 

επιχείρησης ίσως προκαλέσει 

κάποιο πρόβλημα ρευστότητας 

στην επιχείρηση, καθότι ένα 

μεγάλο μέρος χρημάτων δεν 

μπορεί να ρευστοποιηθεί και να 

κυκλοφορήσει

■ Ισχυρός ανταγωνισμός

■ Ισχυρός ανταγωνισμός

■ Γενικότερη οικονομική ύφεση
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2.3.ε. SWOT ανάλυση για την Κ' :

Δυνάμεις Αδυναμίες

■ ικανοποιητική ποικιλία προϊόντων

■ εμφάνιση νέων πρωτοποριακών 

προϊόντων

■ ανεπάρκεια σε τομείς όπως 

οργάνωση-διοίκηση
■

■ αύξηση εξαγωγών

■ περαιτέρω ανάπτυξη αγορών 

Αθήνας και Κρήτης

■ πρόγραμμα «επιχειρείτε

ηλεκτρονικά»

■ Ισχυρός ανταγωνισμός

■ Γενικότερη οικονομική ύφεση

Ευκαιρίες Απειλές

2.4 Ανάλυση καταναλωτών

Ποιοι είναι : Όλοι οι τύποι πελατών της Κ' μπορούν να ταξινομηθούν στις εξής 

βασικές κατηγορίες :

1. Στους επυιλάδες σε ποσοστό 83% περίπου.

2. Στους χονδρεμπόρους-μεταπωλητές σε ποσοστό 6% : Αυτοί αγοράζουν αγαθά 

για να τα μεταπωλήσουν στους επιπλοπαραγωγούς με κάποιο κέρδος.

3. Στους διεθνείς πελάτες σε ποσοστό 4% : Αυτοί μπορεί να είναι εταιρίες 

κατασκευής επίπλων ή μεταπωλητές υλικών επίπλων.

4. Στους τελικούς καταναλωτές (ιδιώτες) : Αυτοί αγοράζουν αγαθά για

προσωπική ή οικογενειακή χρήση.

Πρόκειται, λοιπόν, πέρα από τους τελικούς καταναλωτές για πελάτες κάθε άλλο 

παρά αδαείς που είναι πολύ καλά πληροφορημένοι πάνω στα προϊόντα που 

ενδιαφέρονται ν' αγοράσουν και πάνω στις τελευταίες τάσεις της αγοράς. Όμως, 

ακόμα και οι τελικοί καταναλωτές είναι πιο ενημερωμένοι σήμερα γεγονός που
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σημαίνει ότι οι χρυσές εποχές για την αγορά όπου τα πάντα πουλιόντουσαν χωρίς 

ιδιαίτερες προσπάθειες έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.

Τμηματοποίηση πελατών : Ένα απ' τα βασικά κριτήρια που εφαρμόζει η Κ' 

προκειμένου να χωρίσει σε υπαρκτά και δυνητικά τμήματα - στόχους της αγοράς 

είναι και το δίπτυχο της ποιότητας /τιμής των υλικών που αγοράζουν. Προκύπτει, 

λοιπόν, η ακόλουθη ταξινόμηση :

> ένα ποσοστό 55% της αγοράς αγοράζει με βάση την τιμή, χωρίς να 

ενδιαφέρονται για την ποιότητα αυτών που αγοράζουν. Οι αγοραστές 

αυτοί αναζητούν το πιο φθηνό υλικό για κάθε χρήση θέλοντας έτσι να 

διατηρήσουν φθηνό και το τελικό προϊόν (έπιπλο) που συνήθως και αυτό 

με τη σειρά του είναι χαμηλής ποιότητας και αντοχής. Συνήθως πρόκειται 

για παραγωγούς ή επίπλων κουζίνας που μπαίνουν σε οικοδομές ή 

επίπλων γραφείου που εξοπλίζουν δημόσιους χώρους και υπηρεσίες όπως 

ΔΕΚΟ, πανεπιστημιακά και νοσηλευτικά ιδρύματα. Είναι μεγάλες 

μονάδες παραγωγής μαζικών παρτίδων τυποποιημένων επίπλων, τα οποία 

πέρα απ' την εγχώρια αγορά εξάγουν και στο εξωτερικό και προκειμένου 

να είναι ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο πρέπει να πουλάνε φθηνά. 

Είναι, όμως, και πελάτες χαμηλής πιστότητας καθώς αν διαπιστώσουν ότι 

το ίδιο εξάρτημα μπορούν να το προμηθευτούν από κάπου αλλού πιο 

φθηνά έστω και λίγο, δεν επαναλαμβάνουν την αγορά και στρέφονται 

προς τον φθηνότερο προμηθευτή.

> Ένα ποσοστό 35% που παράγει έπιπλα μέτριας ποιότητας ενδιαφέρεται 

και για την ποιότητα αλλά και για την τιμή των υλικών που αγοράζει. Τα 

υλικά πρέπει να είναι σχετικά αξιόπιστης μάρκας όχι πολύ ακριβά αλλά 

ούτε και ότι πιο φθηνό κυκλοφορεί στην αγορά.

> Ένα ποσοστό 10% παράγει έπιπλα κορυφαίας ποιότητας και απευθύνεται 

σε συγκεκριμένο αγοραστικό κοινό, ή στους τελικούς καταναλωτές που 

θέλουν να ξοδέψουν κάτι παραπάνω για να εξοπλίσουν τα σπίτια τους ή 

σε επιχειρήσεις (για έπιπλα γραφείου) που επειδή στηρίζονται στην 

εικόνα που παρουσιάζουν στους πελάτες τους δίνουν μεγάλη σημασία 

στον εξοπλισμό των γραφείων τους. Οι κατασκευαστές αυτοί πολλές 

φορές ζητούν εγγυήσεις καλής και ανθεκτικής λειτουργίας για αυτά που
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αγοράζουν ενώ το κόστος τους το ενσωματώνουν στην τιμή πώλησης των 

παραγόμενων επίπλων

Η Κ' επιδιώκει, μέσω της στρατηγικής διαφοροποίησης που ακολουθεί για την 

επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, να προσελκύσει όσο το δυνατόν 

περισσότερους χρήστες από τους κατασκευαστές επίπλων μεσαίας και υψηλής 

ποιότητας , δηλαδή, αυτούς που έχουν τη διάθεση να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα 

για να αγοράσουν, όμως, και ότι πιο μοντέρνο, εξελιγμένο και πρωτοποριακό 

εμφανίζεται στην αγορά. Αλλωστε, για τους πελάτες της α' κατηγορίας, ο 

ανταγωνισμός ανάμεσα στις εταιρίες εμπορίας υλικών επίπλου που ακολουθούν 

στρατηγική ηγεσίας κόστους (όπως είναι οι Β' και οι Δ') είναι πολύ οξύς και η Κ' 

θέλει να εστιαστεί στο τμήμα αυτό της αγοράς απ' το οποίο είναι σε θέση να 

«κερδίζευ> ολοένα και περισσότερους πελάτες. Πάντως, το πελατολόγιό της 

απαρτίζεται και από παραγωγούς φθηνού επίπλου καθώς για τα είδη- «κράχτες» (και 

όπως αναλύεται στο κομμάτι της τιμολόγησης παρακάτω) προσέχει ιδιαίτερα την 

τιμολογιακή της πολιτική, διατηρώντας χαμηλά περιθώρια κέρδους. Εντούτοις, η 

διείσδυσή της σε αυτήν την κατηγορία δεν είναι τόσο μεγάλη όσο των ηγετών 

κόστους ανταγωνιστών της.

Πως επιλέγουν : Προκύπτει, έτσι, πως ως βιομηχανικοί αγοραστές, οι πελάτες 

υιοθετούν μια ορθολογική συμπεριφορά κατά τη διαδικασία λήψης της 

αγοραστικής απόφασης. Η τελευταία, φαίνεται ότι είναι σε κάποιο βαθμό 

πολύπλοκη καθώς σε αυτήν εμπλέκονται το τμήμα προμηθειών στη φάση της 

ανίχνευσης της αγοράς για τον εντοπισμό των υποψηφίων προμηθευτών και τη 

συλλογή προσφορών, το τεχνικό τμήμα της επιχείρησης ειδικά όταν πρόκειται για 

ένα άκρως τεχνικό προϊόν π.χ. οδηγός συρταριού και διάφοροι άλλοι μηχανισμοί 

επίπλων, οι χρήστες των προϊόντων που αγοράζονται αλλά και η Γενική 

Διεύθυνση η οποία σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα αξιολογεί τις 

προσφορές και συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην απόφαση επιλογής.

Πότε αγοράζουν : Οι πελάτες επιλέγουν ν' αγοράσουν υλικά κατά το σχεδίασμά 

μιας νέας σειράς επίπλων, και λίγο προτού η σειρά αυτή μπει στο στάδιο της 

παραγωγής επειδή τότε αναζητούν τα κατάλληλα υλικά που θα προσδώσουν
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σάρκα και οστά στις μορφές που έχουν σχεδιάσει . Αγοράζουν, όμως, και όταν 

μια παρτίδα υλικών κατά την παραγωγή εξαντλείται, δηλαδή για ανανέωση τους 

καθώς από τη στιγμή που έχουν επιλέξει τα υλικά για τα έπιπλα, οι παραγγελίες 

τους είναι τυποποιημένες και επαναλαμβάνονται.

Ο κλάδος επίπλου χαρακτηρίζεται, γενικά, ως παραδοσιακός κλάδος εντάσεως 

εργασίας με μεγάλη περιφερειακή διασπορά και χαμηλή συγκέντρωση. Είναι 

μικρός κλάδος της μεταποίησης αφού μαζί με τον κλάδο ξυλείας αντιστοιχεί 

συνολικά στο 2,1 % περίπου του ΑΕΠ, στο 3,2 της ΑΑΠ και στο 4,5 % της 

απασχόλησης στην μεταποίηση. (« Καινοτομίες στις ελληνικές βιομηχανίες 

ξύλου - επίπλου », 2001, τ. 207 ΞΥΛΟ - ΕΠΙΠΛΟ)

Δώδεκα εταιρείες μοιράζονται το 86% της αγοράς επίπλου Περισσότερες από 100 

βιομηχανίες επίπλου μάχονται για να διεκδικήσουν ένα κομμάτι πίτας της 

εγχώριας αγοράς, ο συνολικός τζίρος της οποίας έφθασε, το 1997, τα 225 

εκατομμύρια ευρώ. Από το σύνολο 131 βιομηχανιών επίπλων που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ICAP, 12 

βιομηχανίες μοιράστηκαν το 86% του συνόλου των κερδών, ενώ δύο μόνο 

εταιρείες, η SATO Βιομηχανία Επίπλων Γραφείου και η NEOSET 

Επιπλοσυνθέσεις ΑΒΕΕ που δραστηριοποιείται στον χώρο των επίπλων σπιτιού, 

πραγματοποίησαν πωλήσεις αξίας 57,3 εκατομμυρίων ευρώ το 1997, αποκτώντας 

έτσι το 25% του συνόλου των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά.
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Το έπιπλο είναι κυρίως διαρκές καταναλωτικό ( ή επενδυτικό για τις επιχειρήσεις ) 

αγαθό. Σημαντικός παράγοντας της ζήτησης επίπλων είναι κάποια δημογραφικά 

δεδομένα (σύσταση πληθυσμού, αριθμός γάμων ή νοικοκυριών, κ,.ά.) . Από 

στατιστικής πλευράς, η βιομηχανία κατασκευής επίπλων θεωρείται εξειδικευμένος

κατασκευαστικός τομέας, σύμφωνα με τον κώδικα NACE rev 1 code No 36.1 και δεν 

έχει σχέση με τις άλλες βιομηχανίες που βασίζονται στην εκμετάλλευση δασικών 

εκτάσεων και στην επεξεργασία ξύλου. Η συλλογή των στατιστικών στοιχείων 

γίνεται ξεχωριστά σύμφωνα με το Κεφάλαιο 94 της Combined Momenclature .

Οι προκλήσεις που καλούνται πλέον ν' αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις οδηγούν 

στην υιοθέτηση νέων πρακτικών, μεθόδων και στρατηγικών. Ωστόσο, ο κλάδος 

επίπλου θεωρείται πιο πιθανό να κινηθεί προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης της 

στρατηγικής της καινοτομίας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα . Σημαντικό στοιχείο 

ανταγωνιστικότητας του κλάδου θα αποτελέσει η υιοθέτηση της διασφάλισης 

ποιότητας και της φιλικής περιβαλλοντικής διαχείρισης . Επίσης , κρίσιμο σημείο 

θεωρείται η δημιουργία δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης στο χώρο του επίπλου 

που θα προσδώσουν με τις δραστηριότητές τους και τις διεθνείς συνεργασίες τους 

ικανότητες και δεξιότητες που λείπουν στους εργαζομένους (μεσαία στελέχη και 

εξειδικευμένοι υπάλληλοι και εργάτες ) των επιχειρήσεων των κλάδων. Ιδιαίτερα , 

χρήσιμη ως προϋπόθεση πραγματοποίησης των ανωτέρω , είναι ο διοικητικός και 

οργανωτικός εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων σε πελατοκεντρικές αντιλήψεις και 

σε πρακτικές / διαδικασίες διαχείρισης της αλλαγής . Η υιοθέτηση πρακτικών για τη 

διαχείριση της τεχνολογικής επιλογής / αλλαγής και της καινοτομίας είναι εφικτή, 

αλλά ουσιαστικό ρόλο θα παίξουν οι προμηθευτές των κλάδων που είναι οι κύριοι 

φορείς τεχνικής ενημέρωσης. Ειδικά στις μέρες μας που στην κατασκευή των 

επίπλων η προσθήκη καινούριων στοιχείων κρίνεται απαραίτητη για να ξεχωρίσει ο 

επιπλοποιός απ' τον ανταγωνισμό, τη νότα αυτή της ανανέωσης μπορούν, μεταξύ 

άλλων μέσων, να τη δώσουν και τα διάφορα αξεσουάρ όπως οι χειρολαβές. Αυτή 

ακριβώς η ανανέωση αποτελεί την κινητήρια δύναμη της αγοράς.

2.4.1 Τάσεις

Τα τελευταία 10 χρόνια είναι ευδιάκριτες ορισμένες τάσεις στον κλάδο του επίπλου.
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Η πρώτη τάση αφορά την διαφοροποίηση των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων 

από αμιγώς εμπορικές ή αμιγώς κατασκευαστικές σε μεικτές και την ταυτόχρονη 

προσχώρηση πολλών μικρών παραγωγικών μονάδων στο εμπόριο κυρίως 

εισαγόμενων προϊόντων.

Η δεύτερη τάση αφορά την εστίαση στις στρατηγικές της διαφοροποίησης προϊόντων 

έναντι του ανταγωνισμού και της μείωσης του μοναδιαίου κόστους παραγωγής. 

Επίσης, το ζήτημα της ποιότητας, της τυποποίησης και της διαπίστευσης αρχίζει να 

γίνεται μείζον θέμα για τον κλάδο.

Η τρίτη τάση που ανιχνεύεται είναι η μείωση των επιχειρήσεων με αύξηση των 

μεγεθών των υφιστάμενων και συγκράτηση της απασχόλησης.

Η τέταρτη τάση είναι η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης και του ποσοστού των 

επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες εκτός των δύο μεγάλων αστικών κέντρων 

(Αθήνα, Θεσσαλονίκη) . Η πέμπτη τάση είναι η παρατηρούμενη ηλικιακή ανανέωση 

τόσο των επιχειρηματιών (μεταβίβαση από γενιά σε γενιά) όσο και του προσωπικού 

και βελτίωση κάποιων ποιοτικών χαρακτηριστικών του στα μεσαία και υψηλά 

στελέχη (τεχνικούς και διοικητικούς). Παράλληλα, ο κλάδος απασχολεί νομίμως και 

ατύπως αρκετές χιλιάδες μετανάστες από χώρες του τρίτου κόσμου και των 

Βαλκανίων.

Τέλος, μια από τις βασικές τάσεις που επικρατεί στη συγκεκριμένη βιομηχανία 

σχετίζεται με το σχεδίασμά και την κατασκευή νέων προϊόντων από υλικά και 

τεχνολογίες που θεωρούνται πρωτοποριακές (« Καινοτομίες στις ελληνικές 

βιομηχανίες ξύλου - επίπλου », 2001, τ. 207 ΞΥΛΟ - ΕΠΙΠΛΟ)

2.4.2 Έπιπλα κουζίνας

Οι πωλήσεις των επίπλων κουζίνας συνδέονται άρρηκτα με την οικοδομική 

δραστηριότητα αλλά και τη οικονομική δυνατότητα των Ελλήνων να ανακαινίσουν 

το σπίτι τους. Ο κλάδος των επίπλων κουζίνας που για το 2003 υπολογίζεται ότι θα 

έχει μέγεθος 153,000 τεμάχια, στηρίζεται στην ενεργοποίηση και περαιτέρω 

ανάπτυξη του τομέα του real estate, στην ανέγερση νέων αστικών και εξοχικών
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κατοικιών, στις ολοένα και μεγαλύτερου ποσοστιαίου μεγέθους ανακαινίσεις 

παλαιών αστικών κατοικιών κυρίως λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, αλλά 

και στην σημαντική μείωση των επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια και στις 

υπάρχουσες φοροαπαλλαγές, προκειμένου να συνεχίσει την αναπτυξιακή του πορεία 

και τα επόμενα - τουλάχιστον τρία - χρόνια. Η αγορά των επίπλων κουζίνας 

φαίνεται να αλλάζει και να επικρατούν διαφορετικές τάσεις και απόψεις από αυτές 

που επικρατούσαν την περασμένη δεκαετία κατά την οποία η κουζίνα απλά 

αποτελούσε ένα δωμάτιο του σπιτιού και μάλιστα τις περισσότερες φορές κλειστό και 

απομονωμένο από τα άλλα δωμάτια.

• Οι νέες τάσεις

Τότε, που μια σειρά «γυμνά» ντουλάπια από κακής ποιότητας κόντρα πλακέ ήταν 

αρκετά για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του νοικοκυριού αφού στην «επένδυση - 

κατοικία» άλλες ήταν οι προτεραιότητες κατασκευαστών, αρχιτεκτόνων και 

ιδιοκτητών.

Σήμερα οι τάσεις έχουν διαφοροποιηθεί σε μέγιστο βαθμό, η κουζίνα αποτελεί 

δωμάτιο και σημείο αναφοράς για ένα σύγχρονο και άνετο σπίτι, έχει ενοποιηθεί ως 

χώρος με το σαλόνι ή το καθιστικό, είναι στην «κοινή θέα» όλων και φέρνει την 

νοικοκυρά σε άμεση επαφή με το υπόλοιπο σπίτι.

Υπάρχει μια σαφής και γενική αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των επίπλων 

κουζίνας ενώ η αγορά επίπλων κουζίνας από τους παραδοσιακούς μαραγκούς έχει 

περάσει στα γνωστά και καθιερωμένα, επώνυμα καταστήματα και εργοστάσια 

κατασκευής ή εισαγωγής επίπλων κουζίνας.

Βέβαια δεν είναι όλα ρόδινα και καλά για τον συγκεκριμένο υποκλάδο αφού 

παραμένουν σε σημαντικό βαθμό τα αρνητικά χαρακτηριστικά τα οποία συμπιέζουν 

την αγορά, ανεβάζουν το κόστος, μειώνουν την ποιότητα και αφαιρούν σημαντικά 

έσοδα από την εθνική οικονομία αφού μεγάλο μέρος των μαραγκών εργάζονται χωρίς 

τιμολόγια και σε συνθήκες εργασιακές τριτοκοσμικές.
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Βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς των επίπλων κουζίνας ήταν και συνεχίζουν να 

είναι ο κατακερματισμός με την έννοια της λειτουργίας χιλιάδων μικρών 

οικογενειακού ή βιοτεχνικού στην καλύτερη περίπτωση εργαστηρίων, η απουσία του 

μεγάλου (market leader) που θα κάνει την διαφορά - ποιοτική, τιμολογιακή, χρονική - 

, ο αθέμιτος ανταγωνισμός, η απουσία του ελληνικού επίπλου κουζίνας αφού 

κυριαρχούν οι αντιγραφές και, βέβαια, η κυριαρχία των μαραγκών («Νικολακάκης 

Βαγγέλης, «Έπιπλα κουζίνας : αισιοδοξία για πιο κερδοφόρες ημέρες», 31/1/2003, 

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ).

• Μερίδια αγοράς

Οι εκτιμήσεις τοποθετούν την αγορά στα 153,000 τμχ περίπου αντιπροσωπεύοντας 

αύξηση της τάξεως του 2% περίπου σε σύγκριση με το 2002(ICAP, 2002, Έπιπλα 

κουζίνας). Με στοιχεία 2001 της 1CAP, κυρίαρχοι με ποσοστό 73% (έναντι του 

76,8% που κατείχαν το 2000 επί συνόλου 145.000 τεμαχίων) ή με 109.500 τεμάχια 

ήταν οι μαραγκοί, με μακράν τους εισαγωγείς και τις βιομηχανικές μονάδες. 

Ειδικότερα την ίδια χρήση οι εισαγωγείς αντιπροσώπευσαν το 16% (έναντι του 

10,2% το 2000) της αγοράς με 23.500 τεμάχια και οι βιομηχανίες το 11% (έναντι του 

13% το 2000) με πωλήσεις 16.000 τεμαχίων το 2001 επί συνόλου 149.000 τεμαχίων 

που τοποθετήθηκαν το 2001.

Οσον αφορά στην εξέλιξη της αγοράς παρατηρείται μεταξύ των ετών 1999/1998 μια 

μεγάλη αύξηση της τάξεως του 13,5% ήτοι 142.000 από 125.000 τεμάχια για να 

ακολουθήσουν δύο χρονιές με οριακές αυξήσεις της τάξεως του 2,11% μεταξύ 

2000/1999 (145.000 από 142.000 τεμάχια) και της τάξεως του 2,8% μεταξύ των ετών 

2001/2000 (149.000 έναντι των 145.000 τεμαχίων).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι πωλήσεις των κυριοτέρων κατασκευαστών και 

εισαγωγέων επίπλων κουζίνας για το 2001 είχε την εξής εικόνα: Στην πρώτη θέση 

τοποθετείται η Biente με τζίρο 2,8 δισ. δρχ. και ακολουθούν η Avelon Αικ.
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Ξηνταβελόνη με τζίρο 2,3 δισ. δρχ., η εισηγμένη Moda Bagno, η Alta Linea και η 

Scavolini με τζίρο στο 1 δισ. δρχ. και με κάτω των 1.000 εκ. δρχ. τζίρο οι εταιρίες 

Berloni, Linea Quatro, Figurati και άλλες (Δέσποινα Ιωαννίδου, 2003, «Ξοδεύουμε 

500 εκ. ευρώ για οικιακά έπιπλα». Αγγελιοφόρος της Κυριακής).

2.4.3 Έπιπλα γραφείου

Στον υποκλάδο επίπλων γραφείου, με μέγεθος αγοράς περίπου στα 340,000 

τεμάχια(ΙΟΑΡ, Έπιπλα γραφείου, 2002), ισχύει ο κατακερματισμός της αγοράς και ο 

ανταγωνισμός από ανώνυμα προϊόντα χαμηλής ποιότητας. Σημαντικό στοιχείο είναι η 

συνεχιζόμενη αύξηση της παραγωγής τα τελευταία χρόνια, αποτέλεσμα των νέων 

επενδύσεων, αλλά και της αυξημένης ζήτησης που υπήρχε μέχρι και το 2001. Η 

αύξηση στη ζήτηση οφειλόταν στην ταχύτατη ανάπτυξη που παρατηρήθηκε τα 

τελευταία χρόνια στον κλάδο των υπηρεσιών, αλλά και στην ανάγκη πολλών ιδιωτών 

να διαμορφώσουν λειτουργικούς χώρους εργασίας και στο σπίτι τους. Πάντως, οι 

μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου διευρύνουν συνεχώς το μερίδιο αγοράς τους, 

αξιοποιώντας το γεγονός ότι διαθέτουν ισχυρό brand name, το οποίο μπορούν να 

υποστηρίξουν διαφημιστικά. Από την άλλη, με τις επενδύσεις σε τεχνολογικό 

εξοπλισμό κάνουν τα προϊόντα τους πιο εργονομικά. Η εργονομία είναι μαζί με την 

τιμή τα κυριότερα κριτήρια επιλογής των επίπλων γραφείου από τους καταναλωτές. 

Η ανάκαμψη του συγκεκριμένου τμήματος του κλάδου συνδέεται με το μέλλον του 

κλάδου υπηρεσιών στην Ελλάδα, αλλά και με τη γενικότερη οικονομική κατάσταση 

των Ελλήνων και των Ευρωπαίων (Δέσποινα Ιωαννίδου, 2003, «Ξοδεύουμε 500 εκ. 

ευρώ για οικιακά έπιπλα». Αγγελιοφόρος της Κυριακής).

2.4.4 Επιχειρησιακή έρευνα και καινοτομία

Η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη από επιχειρήσεις του κλάδου ουσιαστικά δεν 

υφίσταται σε οργανωμένο επίπεδο. Με εξαίρεση τις εταιρίες ΔΡΟΜΕΑΣ (κυρίως 

στον τομέα μεταλλικών στοιχείων επίπλων) και ΝΕΟΣΕΤ που παρουσιάζονται συχνά
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σε ερευνητικά έργα, εθνικά ή ευρωπαϊκά, χωρίς πάντα εμπορικά και παραγωγικά 

εκμεταλλεύσιμο αποτέλεσμα, οι υπόλοιπες εταιρίες είτε δεν ασχολούνται, έχοντας 

απορρίψει την καινοτομία ως στρατηγικό πλεονέκτημα, είτε εισάγουν τεχνογνωσία 

και τεχνολογία ενσωματωμένη στο μηχανολογικό τους εξοπλισμό και τη σχετική 

εκπαίδευση / κατάρτιση που το προσωπικό τους υφίσταται. Τα τελευταία χρόνια έχει 

παρατηρηθεί η αγορά υπηρεσιών μεταφοράς τεχνογνωσίας από εξειδικευμένες στο 

χώρο γερμανικές και ιταλικές εταιρίες συμβούλων / μελετητών για την οργάνωση 

παραγωγής και τη μελέτη παραγωγικής διαδικασίας (π.χ. παραγωγική μονάδα 

AVELON - ΑΙΚ. ΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗ,), τη βελτίωση της ροής και της μείωσης 

κόστους (π.χ. ΑΒΕΓΤΕ - ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΒΑΡΑΓΚΗ ) αλλά και σε πολλές περιπτώσεις 

την παραγωγή νέων για τη χώρα προϊόντων. Στην εταιρία AVELON ο σχεδιασμός 

των προϊόντων σήμερα γίνεται στο κομπιούτερ και το σχέδιο μεταβιβάζεται 

αυτόματα στο κομπιούτερ της μηχανής για την εκτέλεση της κατασκευής 

(CAD/CAM). Η εταιρία ΝΕΟΣΕΤ στο χώρο επίπλων ακολουθεί μια επιθετική 

πολιτική ενσωμάτωσης καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία και στην 

οργανωτική δομή με τα γνωστά αποτελέσματα (« Καινοτομίες στις ελληνικές 

βιομηχανίες ξύλου - επίπλου », 2001, τ. 207 ΞΥΛΟ - ΕΠΙΠΛΟ).

2.4.5 Ρυθμιστής της αγοράς ο καταναλωτής

Οι κατασκευαστές επίπλων παράγουν αγαθά που έρχονται σε ανταγωνισμό με άλλα 

καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες που προσφέρονται στους καταναλωτές. Τα 

νοικοκυριά ξοδεύουν περίπου το 2% του ετήσιου εισοδήματος τους για την αγορά 

επίπλων. Το ποσοστό αυτό τείνει να μειώνεται κάθε χρόνο προς όφελος των δαπανών 

για αγορά αυτοκινήτου, για διακοπές, ασφάλειες και ψυχαγωγία.

Από τη στιγμή που η βιομηχανία κατασκευής επίπλων προσανατολίζεται στις 

ανάγκες του καταναλωτή, τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει είναι 

ανάλογα με την εμπορικότητα των προϊόντων. Ορισμένα από τα βασικά ζητήματα 

που απασχολούν τη βιομηχανία είναι τα ακόλουθα :

> μοντέλα και τα σχέδια

> το όνομα της εταιρίας
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> οι πληροφορίες για τα προϊόντα και οι ετικέτες ασφαλείας που συνοδεύουν τα 

έπιπλα

> οι εγγυήσεις που συνοδεύουν τα καταναλωτικά αγαθά, το λιανικό εμπόριο και τα 

στενά του περιθώρια

> η βελτιστοποίηση της επιχείρησης όσο αφορά το στοκ και την αποθήκη της 

(logistics)

> ο προσανατολισμός του marketing στις ανάγκες του καταναλωτή , κτλ

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή των υλικών που χρησιμοποιούνται καθορίζεται 

από τις προτιμήσεις του καταναλωτή. Αν ο τελευταίος δεν θέλει πια έπιπλα από 

μαχόγκανι, επειδή το πολεμούν οι οργανωμένοι οικολόγοι, τότε οι κατασκευαστές 

επίπλων θα πρέπει να του προσφέρουν έπιπλα από άλλο είδος ξύλου. Αν οι 

καταναλωτές δεν θέλουν πια έπιπλα από ξύλο, τότε η βιομηχανία κατασκευής 

επίπλων πρέπει να τους προσφέρει εναλλακτικές λύσεις. Η επιλογή, δηλαδή των 

υλικών κατευθύνεται από τον καταναλωτή, πράγμα που δεν συμβαίνει με άλλους 

κλάδους («Η βιομηχανία κατασκευής επίπλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση», 2002, τ. 

216 ΞΥΛΟ-ΕΠΙΠΛΟ).
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3° ΚΕΦΑΛΑΙΟ

3.1 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Η επιχείρηση, παρότι χαρακτηρίζεται ως μικρή και ακολουθεί, στην ουσία μαζί με 

την επιχείρηση Γ' τους δύο μεγάλους ανταγωνιστές της, δηλαδή τη Β' και τη Δ', 

παρουσιάζει μέχρι τώρα μια ικανοποιητική πορεία η οποία όπως προκύπτει και 

από τις λογιστικές της καταστάσεις είναι συνεχώς ανοδική. Βασική υπόθεση που 

γίνεται είναι ότι αυτή η πορεία θα συνεχισθεί και τα επόμενα χρόνια. Όσο αφορά 

την ελληνική αγορά, οι καταναλωτές πλέον είναι ενημερωμένοι ως προς την 

διαθεσιμότητα προϊόντων και ως προς τις τιμές αυτών ενώ συνεχώς επιζητούν 

κάτι το πρωτοποριακό και διαφορετικό που να είναι παράλληλα και λειτουργικό 

έτσι ώστε να μην δυσκολεύονται να το χρησιμοποιήσουν. Παράλληλα, οι τάσεις 

για ποιοτικά προϊόντα προβλέπεται ότι και στο μέλλον θα είναι θετικές.. Ακόμα, η 

εταιρία θα εξακολουθεί να ακολουθεί τη φιλοσοφία υιοθέτησης της ιδεολογίας 

του ΜΚΤ και να εστιάζει στις ανάγκες των πελατών προσπαθώντας να 

ανταποκριθεί στις νέες τάσεις προτιμήσεών τους. Τέλος άλλη βασική υπόθεση 

που γίνεται αναφέρεται στους ανταγωνιστές οι οποίοι θα συνεχίσουν να 

υποστηρίζουν και να εμπλουτίζουν εξίσου την ήδη υπάρχουσα γκάμα προϊόντων 

τους.
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3.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

a) Προβλήματα για την αγορά & την επιχείρηση

Το σημαντικότερο ίσως πρόβλημα με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωπος ο εμπορικός 

κόσμος της Βόρειας Ελλάδας, της ευρύτερης χώρας αλλά και διεθνώς είναι η 

παρατεταμένη ύφεση και η κάμψη, μια κάμψη που θεωρείται η χειρότερη των 

τελευταίων πέντε ετών. Στην Ελλάδα, τα φαινόμενα αυτά οφείλονται στο συνεχώς 

μειούμενο εισόδημα των ελλήνων, λόγω κυρίως των στρογγυλοποιήσεων των τιμών 

προς τα πάνω, εν όψει της υιοθέτησης του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος. Πολλοί 

επιπλοπαραγωγοί συρρικνώνουν την παραγωγή τους και απολύουν προσωπικό επειδή 

λόγω έλλειψης ζήτησης αυτό καθίσταται «αργούν» με αποτέλεσμα να πληρώνεται 

χωρίς να υπάρχει δουλειά να κάνει. Με αυτές τις ενέργειες προσπαθούν οι παραγωγοί 

να περικόψουν τα λειτουργικά τους έξοδα ενώ, παράλληλα, στρέφονται προς τις 

εισαγωγές έτοιμων επίπλων. Κατά την περίοδο 1998-2002, ο όγκος των εισαγωγών 

δίευρύνθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 16,6% ενώ κατά την ίδια περίοδο ο μέσος ρυθμός 

ανόδου της αξίας των εισαγωγών επίπλου ήταν 25,7% (“Συγκυριακή η αναμενόμενη 

αύξηση, ICAP: +7-8% στην αξία της κατανάλωσης επίπλων την περίοδο 2002-2004», 

17/4/2003, Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ) Η αύξηση αυτή των εισαγωγών επίπλου και η 

μείωση της εγχώριας παραγωγής αποτελούν και τον εφιάλτη της Κ' που είδε 

πολλούς πελάτες της να μην αγοράζουν πλέον αξεσουάρ επίπλου καθώς από 

παραγωγοί έγιναν έμποροι. Λόγω, ακριβώς, της οικονομικής αυτής ανομβρίας, η 

αγορά πάσχει από έλλειψη ρευστότητας και οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε αδυναμία 

να εξυπηρετήσουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους, καθώς οι τζίροι μειώνονται, με 

αποτέλεσμα πολλές από αυτές να αδυνατούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.
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Ακόμα, ειδικά στην Ελλάδα η ύφεση μεταφράζεται σε έλλειψη παροχής ευκαιριών 

και φορολογικών κινήτρων για επιχειρηματικές επενδύσεις, καθώς και μη σωστή 

εκμετάλλευση των πόρων τόσο από το εσωτερικό όσο και από την Ευρώπη. 

Επιπλέον συνεχίζουν να υφίστανται σημαντικά προβλήματα, όπως οι εξαιρετικά 

μεγάλες καθυστερήσεις τόσο στα έργα υποδομής όσο και στη δημιουργία ενός 

ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις καθώς και οι συχνές μεταβολές του 

φορολογικού πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων, ένα φορολογικό πλαίσιο, όμως, 

ιδιαίτερα κατά την πορεία ένταξής της χώρας μας στην ΟΝΕ. Στα πλαίσια αυτά 

εντάσσονται τα αντικίνητρα του κανονιστικού περιβάλλοντος, οι στρεβλώσεις στη 

λειτουργία της αγοράς (παραεμπόριο, παραοικονομία), η γραφειοκρατία του 

δημοσίου και, εν γένει, η δυσκαμψία της δημόσιας διοίκησης. Τέλος, η αλόγιστη 

επέκταση των πολυκαταστημάτων (που πουλούν βιομηχανικά είδη), με τάση 

περαιτέρω αύξησής τους και στο μέλλον, εμποδίζει σε πολύ ανησυχητικό βαθμό την 

ομαλή λειτουργία της αγοράς ενώ δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τον 

αφελληνισμό του εμπορίου και τη διαμόρφωση ολιγοπωλιακών καταστάσεων που 

βέβαια θα λειτουργήσουν εις βάρος των καταναλωτών και των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων.

b) Ευκαιρίες για την επιχείρηση

Β
ρισκόμαστε σε μια ολοένα αναπτυσσόμενη αγορά, η οποία προβλέπεται ότι τα 

επόμενα χρόνια θα παρουσιάσει σημαντική ανάπτυξη λόγω της αυξημένης 

οικοδομικής δραστηριότητας. Ο κόσμος των υλικών επιπλοποιίας είναι 

μεγάλος και δημιουργικός. Οι απαιτήσεις για τον χώρο στον οποίο ζούμε, ολοένα 

αυξάνονται, γεγονός που κάνει τον χώρο των υλικών επιπλοποιίας ολοένα πιο 

ελκυστικό. Επιπλέον, το γεγονός ότι η χώρα μας βαδίζει προς τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες του 2004, για τη διοργάνωση των οποίων θα απαιτηθεί ο εξοπλισμός πολλών 

καταλυμάτων, προϊδεάζει για την ανοδική εξέλιξη των πωλήσεων, καθώς όλο και 

περισσότερες ανάγκες θα προκόψουν στην αγορά από το μεγάλο αυτό γεγονός.

Επομένως, η αγορά της Αθήνας, στην οποία γίνονται και τα περισσότερα έργα, 

αντιπροσωπεύει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την επιχείρηση καθώς μπορεί μέσω
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του κατάλληλου δικτύου διανομής να προμηθεύσει με υλικά επίπλου τις διάφορες 

εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και που ακόμα δεν έχουν προχωρήσει στο 

στάδιο του εξοπλισμού τους με τέτοια υλικά. Η αγορά της Αθήνας αποτελεί ένα 

στρατηγικό παράθυρο για την εταιρία γιατί έχει την δυνατότητα, εφόσον βελτιώσει 

την οργάνωση και την υποδομή της, να την εκμεταλλευθεί

ΜΗΤΡΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙ 

ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΜΙΚΡΗ

<
04

Στρατηγικό παράθυρο ευκαιρίας Απόκτηση (αγορά) πόρων
Ο
U (strategic window of opportunity)
<
ζ ΜΕΓΑΑΗ • Νέα προϊόντα AicmoiK^OT|(Diversification)
X
Η • Νέες αγορές

$
04

• Υπάρχοντα προϊόντα

Στρατηγικές χαμηλής

W
ανάπτυξης(ΐΛ^ growth strategies) Αποφυγή (Avoid)

ΜΙΚΡΗ • Niche αγοράς Αποεπένδυση (Divest)

• Αποτελεσματικότητα

κόστους

ΠΗΓΗ : ΣΙΩΜΚΟΣ Γ. - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕ ΤΙΝΓΚ, ΤΟΜΟΣ Α' - 1999

Αναμένεται μια αγορά που θα έχει μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης μέσα στα επόμενα 

χρόνια. Εκτιμάται ότι η αξία της κατανάλωσης επίπλων θα παρουσιάσει η στην 

περίοδο 2002-2004 μέση ετήσια άνοδο 7-8% ,ενώ ο συνολικός όγκος αναμένεται να 

αυξηθεί βραδύτερα.
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Επιπλέον, μέσω του προγράμματος ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ για το οποίο η 

εταιρία υπέβαλλε αίτηση που εγκρίθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του 

δεύτερου γύρου του 3ου ΚΠΣ της δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξει ένα νέο 

ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αναβαθμίζοντας έτσι τις μηχανογραφικές 

εφαρμογές της, να αλλάξει την κωδικοποίηση των ειδών της, να αντικαταστήσει το 

μηχανολογικό της εξοπλισμό και το server της και να μεταβεί σε ένα νέο, πιο 

εξελιγμένο δίκτυο με παρεχόμενη δημόσια χρηματοδότηση που μπορεί να φθάσει 

μέχρι και 40% της συνολικής αξίας του επενδυτικού σχεδίου το οποίο υπολογίζεται 

γύρω στα 44.000 ευρώ με χρόνο ολοκλήρωσης του το ένα έτος από την υπογραφή 

της σύμβασης.

Επίσης, πρέπει να επισημανθεί η ιδιαίτερη σπουδαιότητα της βαλκανικής προοπτικής 

για την Κ'. Οι βαλκανικές χώρες, οι περισσότερες των οποίων σύντομα θα ενταχθούν 

στην ΕΕ, συναστούν ένα μοναδικό πεδίο ευκαιριών επενδύσεων και ιδιαίτερα στο 

εμπόριο. Ήδη, η Κ' έχει συνάψει συμφωνία αποκλειστικής προμήθειας με αντίστοιχη 

μικρότερης εμβέλειας εταιρία στη Βουλγαρία επιχειρώντας μια πιο έντονη παρουσία 

στις βαλκανικές χώρες.
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4° ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΤΟΧΟΙ MKT - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Ο βασικός στόχος της εταιρίας Κ' για το 2003 παραμένει η αύξηση του μεριδίου 

αγοράς της. Στην Αθήνα θα επιδιώξει να αυξήσει τις πωλήσεις της κατά 40% 

φθάνοντας στα 1027.140 ευρώ ενώ θα επιδιωχθεί η αύξηση των πωλήσεων 

συνολικά σε όλη τη χώρα σε ποσοστό 30% μέχρι το τέλος του 2003 και σε σχέση με 

την προηγούμενη χρονιά.

Επιπλέον στόχοι αποτελούν για την Κ' και οι παρακάτω :

> Η μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα της στην περιοχή της Β. Ελλάδος

> Η βελτίωση της κερδοφορίας, των αποτελεσμάτων χρήσης και των 

ταμειακών της ροών μέσω της επιβράδυνσης του ρυθμού αύξησης των 

λειτουργικών δαπανών(π.χ. καύσιμα για τις διανομές εμπορευμάτων) με 

περιορισμό του κόστους διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης.

> η αναλογική διατήρηση του κόστους πωληθέντων σε χαμηλά επίπεδα

> η αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων
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Προωθείται, έτσι, η μείωση των αποθεμάτων στο υπολογιζόμενο άριστο επίπεδο, για 

να μειωθούν τόσο το διαχειριστικό κόστος όσο και ο κίνδυνος απαξίωσής τους. Η 

πολιτική μείωσης των αποθεμάτων προβλέπει, επίσης, συγκεκριμένες πρακτικές, 

όπως τη διάθεση «πακέτων» προϊόντων σε πολύ χαμηλές τιμές. Προς την κατεύθυνση 

της μείωσης αυτής θα μπορούσε να βοηθήσει η υιοθέτηση της φιλοσοφίας just-in- 

time σύμφωνα με την οποία γίνεται προσπάθεια υπολογισμού των απαιτήσεων σε 

υλικά θεωρώντας τη ζήτηση γνωστή μέσα από τις παραγγελίες των πελατών και 

παραγγέλνοντας κάθε φορά ακριβώς τις ποσότητες υλικών που χρειάζεται, καθώς 

γνωρίζουμε και τους χρόνους παράδοσης(lead time) των προμηθευτών. Σε κάθε 

περίπτωση, το πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης που χρησιμοποιεί η Κ' της 

επιτρέπει ανά πάσα στιγμή να γνωρίζει το ακριβές απόθεμα από οποιοδήποτε προϊόν 

και να διευκολύνει έτσι σε πολύ μεγάλο βαθμό ορισμένες διαδικασίες όπως είναι η 

διενέργεια απογραφής των εμπορευμάτων.

Εκτός των άλλων, η εταιρία καταβάλει έντονες προσπάθειες για την άψογη 

εξυπηρέτηση της πελατείας της. Αυτή ακριβώς η άριστη εξυπηρέτηση ήταν και 

παραμένει η φιλοδοξία του ιδιοκτήτη της. Πράγμα που στο διάστημα λειτουργίας της 

επιχείρησης απ' το 1996 μέχρι σήμερα επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό και ήδη έχει 

αναγνωρισθεί από την πελατεία της, η οποία συνεχώς μεγαλώνει και διευρύνεται. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για τα επόμενα δύο χρόνια, η εταιρία αναμένει περαιτέρω 

διεύρυνση της πελατειακής της βάσης, δεδομένου ότι διαθέτει σοβαρά συγκριτικά 

πλεονεκτήματα. Πέραν της συνεργασίας της με τους καλύτερους οίκους εσωτερικού 

και εξωτερικού, διαθέτει μεγάλους χώρους, άνετο parking, και συνδυάζει 

εξυπηρέτηση και ποιότητα με μεγάλη γκάμα εμπορευμάτων.
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5° ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΚΤ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΙΑΣ ΑΠ' 
ΑΥΤΕΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η στρατηγική ΜΚΤ που ακολουθεί η επιχείρηση σε μια προσπάθεια διατήρησης του 

ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος είναι η στρατηγική διαφοροποίησης. Η 

στρατηγική αυτή, η οποία ενδείκνυται διότι βοήθησε και βοηθά την εταιρία μ' 

ανταγωνισθεί με επιτυχία στην αγορά, συνίσταται στα παρακάτω στοιχεία :

• Διαρκής παρακολούθηση του μίγματος προϊόντων που προσφέρουν οι 

ανταγωνιστές

• Εισαγωγή και διάθεση καινοτόμων προϊόντων. Για παράδειγμα, τα έξυπνα 

συστήματα συρταριών δημιουργούν πολύ πιο ευρύχωρους χώρους, έχουν 

καλύτερη χρησιμότητα και πολύ πιο απλή λειτουργία.
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• Έμφαση στην ποιότητα και στην τεχνική υπεροχή προϊόντος. Η εταιρία 

καταβάλει διαρκείς προσπάθειες ώστε στη γκάμα προϊόντων της να 

περιέχονται όσο περισσότερα είδη γίνεται με πιστοποίηση καλής λειτουργίας 

και αντοχής. Για παράδειγμα εισάγει μόνο οδηγούς συρταριού για τους 

οποίους ο κατασκευαστής δίνει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα 

συγκεκριμένο αριθμό ανοιγο-κλεισιμάτων του συρταριού.

• Προσπάθεια δημιουργίας υψηλού corporate awareness

• Υποστήριξη μετά την πώληση με ότι αυτό συνεπάγεται, όπως για 

παράδειγμα, από τηλεφωνικές οδηγίες τοποθέτησης ή ακόμα και 

αντικατάσταση σε περίπτωση που χρειαστεί. Οι υπηρεσίες μετά την πώληση 

είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς περνούν στους πελάτες το μήνυμα ότι τα 

συμφέροντά τους δεν εγκαταλείπονται μετά την αγορά.

Εναλλακτική στρατηγική για την Κ' θα ήταν η συσχετισμένη δραστηριοποίηση μέσω 

συνεργασίας με ήδη υπάρχουσα εταιρία που τροφοδοτεί και εξοπλίζει ξενοδοχεία με 

στρώματα, κρεβάτια, έπιπλα, κουρτίνες, υφάσματα, κτλ. Η εν λόγω πρόταση έχει 

ήδη γίνει στην επιχείρηση και, αν υλοποιηθεί, θα έχει πολλές προοπτικές επιτυχίας 

δεδομένου ότι αφορά την πιο κερδοφόρα βιομηχανία στην Ελλάδα που είναι η 

τουριστική ενώ η εταιρία που πρότεινε τη συνεργασία δραστηριοποιείται με επιτυχία 

αρκετά χρόνια στο χώρο έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία. Έτσι, η Κ' θα έχει 

δυναμική παρουσία και στο χώρο του τουρισμού. Επιπλέον, θα μπορούσε η Κ' για 

τους λόγους που αναλύθηκαν παραπάνω να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην 

προσπάθεια αύξησης των εξαγωγών της προς τις βαλκανικές ιδιαίτερα χώρες, όπου οι 

πωλήσεις εξαρτημάτων επίπλου μπορεί και να μην έχουν φθάσει στο στάδιο της 

ωριμότητας όπως συμβαίνει με τα ελληνικά δεδομένα. Ακόμα, μέσω εξαγωγών θα 

μπορούσε η Κ' να διαθέσει το απούλητο κομμάτι εμπορευμάτων της( stock) 

συμβάλλοντας έτσι στη μείωσή του κάτι που αποτελεί και βασικό της στόχο. Η 

απόφαση ανοίγματος στο εξωτερικό ενδείκνυται καθότι κυρίως η Κ' κατέχει 

συγκριτικό πλεονέκτημα γειτνίασης με τα Βαλκάνια έναντι των 2 εκ των 3 

ανταγωνιστών της. Η Κ' θα μπορούσε, με άλλα λόγια, να ακολουθήσει στρατηγική 

γεωγραφικής επέκτασης.

Όμως, και οι 2 παραπάνω εναλλακτικές επιλογές δεν κρίνονται ως οι 

καταλληλότερες καθώς θα αποπροσανατολίσουν την Κ' από τη βασικό της στόχο που
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είναι η ενίσχυσή του μεριδίου αγοράς της εντός της χώρας . Αλλωστε, και οι 2 

λύσεις συνεπάγονται δαπάνες για την Κ' που συνίστανται για τη μεν πρώτη, σε 

καταβολή κεφαλαίων έτσι ώστε να γίνει μέτοχος στην νέα εταιρία ενώ με βάση τη 

δεύτερη, η επιχείρηση καλείται να υιοθετήσει νέες προσεγγίσεις διεθνοποίησης που 

θα στηρίζονται σε μια προσεκτική ανάλυση του διεθνούς περιβάλλοντος μέσα στο 

οποίο ενδιαφέρεται να τοποθετηθεί ώστε να αντιμετωπίσει ή ακόμα και να προβλέψει 

τις μελλοντικές ανισορροπίες και τα εμπόδια εισόδου σε μια νέα αγορά που πιθανόν 

να προκόψουν. Φυσικά για να γίνουν όλα τα παραπάνω η Κ' πρέπει να δαπανήσει 

σημαντικά ποσά για τη στελέχωση οργανωμένου τμήματος εξωτερικού εμπορίου με 

το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που ως τώρα δεν υφίσταται καθότι ο όγκος 

των εξαγωγών είναι μικρός και οι κύριοι αρμόδιοι για τη διευθέτηση των 

εξαγωγικών διαδικασιών είναι αποκλειστικά οι ιδιοκτήτες της Κ' οι οποίοι εν μέσω 

όλων των υπόλοιπων ευθυνών τους προσπαθούν με τρόπο ίσως σπασμωδικό και 

περιστασιακά να επεκτείνουν τους διεθνείς επιχειρηματικούς τους ορίζοντες.
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6° ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ MKT

• Προϊόν: Η κύρια απόφαση για την Κ' αφορά το εύρος αλλά και το βάθος της 

συλλογής εμπορευμάτων. Η διαμόρφωση της συλλογής εμπορευμάτων αποτελεί 

κρίσιμο θέμα και οι προσεγγίσεις απ' το χώρο του λιανικού εμπορίου που 

χρησιμοποιούν κριτήρια όπως την κυκλοφοριακή ταχύτητα και την κερδοφορία των 

εμπορευμάτων μπορεί να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες για την Κ' η οποία μέχρι 

τώρα ακολουθεί μια πολιτική συνεχούς λανσαρίσματος ενός μεγάλου αριθμού 

προϊοντικών εκδοχών, προσφέροντας έτσι στους πελάτες περισσότερες επιλογές. 

Οι επιλογές αυτές σχετίζονται με το μέγεθος της συσκευασίας, τα χρώματα, τα 

σχέδια και άλλα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Στο εξής, όμως, και για να 

περιορισθεί το τεράστιο πλήθος κωδικών που πρέπει να διαχειρισθεί η εταιρία θα 

παρακολουθούνται συνεχώς οι πωλήσεις ανά κατηγορία προϊόντος και εφόσον 

διαπιστωθεί ότι ένα προϊόν δεν πωλείται εύκολα θα αναζητούνται αυτομάτως τα 

αίτια έτσι ώστε να βρεθεί αν το πρόβλημα οφείλεται για παράδειγμα στη 

συσκευασία του προϊόντος ή το μέγεθος αυτής που το καθιστά δύσχρηστο ή σε 

κάποιο άλλο προΐοντικό χαρακτηριστικό. Πέραν, όμως, όλων των παραπάνω, 

σημαντικό ρόλο στην απόφαση διαμόρφωσης του καλύτερου δυνατού 

χαρτοφυλακίου προϊόντων παίζει και το στάδιο στον κύκλο ζωής στο οποίο 

βρίσκεται ένα προϊόν. Έτσι, παρότι σε γενικές γραμμές τα υλικά επίπλου ανήκουν 

στο στάδιο της ωριμότητας, κρίνεται σκόπιμο η Κ' να εντάξει στη γκάμα της όσο 

πιο καινοτόμα και τελευταίας τεχνολογίας προϊόντα γίνεται, καθώς αυτά 

βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης, η αγορά τώρα τα μαθαίνει και τα υιοθετεί και 

μπορούν ν' ανεβάσουν τις πωλήσεις της επιχείρησης κατά πολύ. Η Κ' μπορεί να το 

πετύχει αυτό με τη βοήθεια των ξένων προμηθευτών της, τους οποίους και έχει 

ετπλέξει με γνώμονα εν μέσω άλλων και την κατασκευή πρωτοποριακών 

εξαρτημάτων που να διαφοροποιούνται απ' τα πολύ συνηθισμένα που τα βρίσκει 

κανείς παντού. Επιπλέον, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία μαζί τους προκειμένου 

να την ενημερώνουν για οτιδήποτε καινούριο ετοιμάζονται να διαθέσουν στην 

αγορά ενώ, βέβαια, αποστέλλουν στην εταιρία και σχετικά δείγμάτα και έντυπα.
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Εμπορεύματα χαμηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας και ελληνικής προέλευσης 

αυτομάτως θα αποσύρονται με την επιστροφή τους στους προμηθευτές αν υπάρχει 

τέτοια συμφωνία και θα αντικαθίστανται με άλλα που θα ανταποκρίνονται καλύτερα 

στις επιταγές και προτιμήσεις του πελάτη. Η Κ' έχει θέσει σαν ανώτατο όριο 

διατήρησης αποθεμάτων τους έξι μήνες. Σχετική απόφαση, είναι, τέλος και οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες που συνοδεύουν ένα προϊόν και ιδιαίτερα μάλιστα όταν 

αυτό είναι βιομηχανικό (π.χ. επισκευή ή αντικατάσταση ευπαθών μηχανισμών 

συρταριών γραφείου, μηχανισμών καναπέ-κρεβάτι, κόψιμο με ειδικό κοπτικό 

μηχάνημα ράβδων αλουμινίου που τοποθετούνται στα ντουλάπια κουζίνας στο 

επιθυμητό για τον πελάτη μήκος γλιτώνοντάς τον με τον τρόπο αυτό από τη 

διαδικασία να τα αγοράσει στις τυποποιημένες διαστάσεις και να τα κόψει μόνος 

του). Οι υπηρεσίες πάντα κοστίζουν και θα πρέπει να ελεγχθεί το κόστος τους 

έναντι του πιθανού οφέλους που θα προκύψει για την Κ'. Γενικά, η Κ' πρέπει ν' 

αναζητήσει τον άριστο συνδυασμό επιπέδου υπηρεσιών και κόστους.

Τα εξαρτήματα επίπλου, όπως προαναφέρθηκε, ανήκουν στο στάδιο της ωριμότητας 

γεγονός που σημαίνει πως οι πωλήσεις πέφτουν ραγδαία αν δεν υπάρξει εντατικό ΜΚΤ. 

Η εταιρία προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα με τους εξής τρόπους :

• Έμφαση στην καινοτομία

• Νέα προϊόντα : Παρότι η εταιρία προσφέρει μία τεράστια γκάμα προϊόντων, 

δεν σταματά ποτέ την επένδυση σε νέα προϊόντα. Νέες προωθήσεις προϊόντων 

συνοδεύονται συνήθως από επιδείξεις στο προσωπικό της και στην ομάδα 

πωλήσεων, καθώς επίσης και από σχετικά εγχειρίδια και άλλα διαφημιστικά 

υλικά. Οι πωλητές της εταιρίας έχουν αναλάβει να παρουσιάζουν στη 

συνέχεια τα νέα αυτά προϊόντα στους πελάτες (δειγματισμός) κατά τη 

διάρκεια των επισκέψεων τους σε αυτούς, με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση 

τους.

Τιμολόγηση : Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι αυτή που χρησιμοποιούν και οι 

περισσότεροι χονδρέμποροι, δηλαδή η προσαύξηση επί της τιμής αγοράς (κόστος). 

Συνήθως, υπάρχει για κάθε κατηγορία προϊόντος ένα σταθερό ποσοστό αύξησης που
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καθορίζεται κυρίως απ' τη δύναμη του ανταγωνισμού. Έτσι, το ποσοστό αυτό 

παραμένει χαμηλό όταν πρόκειται για κατηγορίες προϊόντων που θεωρούνται βασικές 

και που οι πελάτες της επιχείρησης τις χρησιμοποιούν ως βάση για να αξιολογούν το 

κατά πόσο η Κ' πουλάει φθηνά ή ακριβά. Η Κ' παρέχει ποσοτικές εκπτώσεις επί των 

τιμών τιμοκαταλόγων της και το ποσοστό των εκπτώσεων αυτό αυξάνεται όσο 

αυξάνονται και οι ποσότητες από ένα προϊόν που αγοράζουν οι πελάτες (κλίμακα 

εκπτώσεων). Ειδικά όταν οι τελευταίοι αγοράζουν ολόκληρες συσκευασίες π.χ. 

κιβώτια από ένα εμπόρευμα και όχι κάποια μεμονωμένα τεμάχια αυτού η τιμή μείον 

την έκπτωση σε σχέση με την τιμή τιμοκαταλόγου διαφοροποιείται αρκετά. 

Επιπλέον, οι τιμές της επιχείρησης στα βασικά είδη είναι ανταγωνιστικές επειδή γι' 

αυτά η επιχείρηση έχει συμφωνήσει να πληρώνει τα τιμολόγια των ξένων 

προμηθευτών με μετρητά έναντι φορτωτικών εγγράφων (cash against documents) 

αντί για πίστωση 60 ή 90 ημερών κερδίζοντας, έτσι, τις εμπορικές εκπτώσεις που 

αυτοί της παρέχουν και οι οποίες μετακυλίονται εν τέλει στους πελάτες της Κ'. 

Επιπρόσθετος λόγος που δίνει τη δυνατότητα στην εταιρία να πουλά τα προϊόντα της 

σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές είναι ότι λόγω του μεγάλου όγκου παραγγελιών που 

πραγματοποιεί από τους προμηθευτές της και των δικών της εισαγωγών πετυχαίνει 

οικονομίες κλίμακας και κατορθώνει να έχει καλύτερους διακανονισμούς με τους 

τελευταίους. Για προϊόντα όμως που η Κ' διαθέτει σε αποκλειστικότητα, ειδικά για 

αυτά τελευταίας τεχνολογίας τα οποία απαιτούν σημαντικά λιγότερο κόπο και χρόνο 

για την τοποθέτησή τους, και γνωρίζει έτσι ότι ο πελάτης δεν μπορεί να βρει πουθενά 

αλλού καθορίζονται υψηλότερα ποσοστά προσαύξησης καθώς ο πελάτης είναι 

διατεθειμένος να πληρώσει αυτό το επιπλέον premium δεδομένου ότι 

αντιλαμβάνεται άμεσα την υψηλότερη αξία που ενσωματώνεται σε ένα προϊόν 

(perceived value), καθώς το ζητούμενο είναι πάντα η εξοικονόμηση χρόνου στην 

παραγωγή των επίπλων με τη χρήση πρωτοποριακών υλικών. Άλλωστε, σύμφωνα με 

το Nagle, οι αγοραστές επιδεικνύουν λιγότερη ευαισθησία ως προς τιμή όταν το 

προϊόν είναι πιο σπάνιο. Εντελώς διαφορετική είναι η τιμολόγηση για εμπορεύματα 

που απευθύνονται σε εμπορικά καταστήματα εκτός περιοχής Θεσσαλονίκης ή στους 

χονδρέμπορους μεταπωλητές της στην Αθήνα όπου η Κ' ορίζει ως τιμή πώλησης την 

τιμή αγοράς συν ένα υποτυπώδες περιθώριο κέρδους που είναι αρκετά μικρότερο από
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αυτό που ισχύει για τους επιπλοπαραγωγούς. Ο λόγος είναι ότι η Κ' επιδιώκει να 

καταστήσει ανταγωνιστικούς τους πελάτες της ειδικής αυτής κατηγορίας έτσι ώστε 

να είναι θέση να πουλάνε και να μην τεθούν εκτός αγοράς. Η επιχείρηση 

αντισταθμίζει τα χαμένα κέρδη από τη μεγαλύτερη συχνότητα με την οποία 

επαναλαμβάνονται οι παραγγελίες τους προκειμένου και αυτοί να έχουν ικανό 

απόθεμα στις αποθήκες τους. Υπάρχουν, όμως, και οι περιπτώσεις που η Κ' θέλει να 

μειώσει τα συσσωρευμένα αποθέματα που έχει από ένα εμπόρευμα το οποίο παρ' 

όλες τις προωθητικές ενέργειες πουλιέται με πολύ αργούς ρυθμούς. Όταν συμβαίνει 

κάτι τέτοιο, η Κ' αναγκάζεται ακόμα και να εξισώσει την τιμή κόστους με την τιμή 

πώλησης του εμπορεύματος ή με άλλα λόγια να το πουλήσει όσο το αγόρασε που 

σημαίνει ότι απ' το συγκεκριμένο έχει μηδενικό περιθώριο κέρδους. Σχετική 

απόφαση της διαδικασίας τιμολόγησης είναι και η εισπρακτική και πιστωτική 

πολιτική.

Διανομή : Τη στιγμή αυτή η εταιρία έχει στο δυναμικό της 2 καταστήματα στην 

περιοχή της Θεσσαλονίκης, ένα κοντά στο κέντρο και ένα, το κεντρικό, εκτός 

Θεσσαλονίκης. Πρόσφατα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρίας προστέθηκαν 

1.000 τ.μ. επιπλέον για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες της σε αποθηκευτικό 

χώρο.

Η εταιρία εδώ και ένα χρόνο έχει ξεκινήσει προσπάθεια διεύρυνσης του δικτύου 

χονδρικής της με νέο άνοιγμα στην αγορά της Αθήνας. Η απόφαση αυτή σχετίζεται 

με την αυξημένη δυναμικότητα της εν λόγω περιοχής της Αθήνας λόγω των 

ολυμπιακών έργων και των προμηθειών που γίνονται σε σχέση με αυτά. Το άνοιγμα 

αυτό πραγματοποιείται μέσω ενός δικτύου τοπικών αποκλειστικών χονδρεμπόρων οι 

οποίοι επελέγησαν με σκοπό την κάλυψη κάθε γεωγραφικής περιοχής της Αθήνας 

από έναν χονδρέμπορο - μεταπωλητή. Έτσι, οποιοσδήποτε πελάτης της περιοχής 

επιθυμεί να αγοράσει τα είδη της εταιρίας ή απλώς να ενημερωθεί για αυτά, 

παραπέμπεται στον αρμόδιο για την περιοχή χονδρέμπορο. Η Κ', δηλαδή έχει 

προτιμήσει την επιλεκτική διανομή στην περιοχή της Αθήνας καθώς τα προϊόντα 

είναι εξειδικευμένα και ο μεταπωλητής πρέπει να έχει καλές τεχνικές γνώσεις πάνω 

σ' αυτά. Επίσης, η Κ' επέλεξε τους συνεργάτες της στην Αθήνα ύστερα από 

προσεκτική έρευνα έτσι ώστε να καταλήξει σε άτομα ή εταιρίες φερέγγυες για τις
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οποίες έχει αποδειχθεί ότι εκπληρώνουν εγκαίρως τις ταμειακές τους υποχρεώσεις 

προς τους προμηθευτές τους. Ακόμα, μέσω των συνεργατών της στην περιοχή της 

πρωτεύουσας η Κ' συλλέγει πληροφορίες που από μόνη της δεν θα ήταν σε θέση να 

κάνει ολοκληρωμένα. Οι πληροφορίες αφορούν τα χαρακτηριστικά των πελατών, τη 

χρησιμοποίηση των προϊόντων από αυτούς, την εξέλιξη των αναγκών, τη δυνατότητα 

της αγοράς καθώς και την συμπεριφορά των τοπικών ανταγωνιστών. Τα 

εμπορεύματα προς αυτούς τους χονδρέμπορους αποστέλλονται ή με μεταφορικές 

εταιρίες και πάντα με επιβάρυνση των παραληπτών ή με κάποιο από τα 2 ιδιόκτητα 

φορτηγά της Κ' όταν οι παραγγελίες είναι ογκώδεις αρκετά ώστε να τα «γεμίσουν».

Υπολογίζεται ότι εβδομαδιαίως ακόμα και 3 φορές πηγαίνει το εταιρικό φορτηγό για 

διανομές στην Αθήνα και σε αυτές τις περιπτώσεις τα μεταφορικά προστίθενται ως 

δαπάνες στο σύνολο των τιμολογίων. Σε περίπτωση αποστολής λανθασμένων 

εμπορευμάτων η Κ' επιβαρύνεται τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής τους μέσω 

μεταφορικών εταιριών. Είναι ολοφάνερη λοιπόν η σημασία της σωστής εκτέλεσης 

των παραγγελιών και της αποτελεσματικής διαχείρισης των επιστροφών. Μικρές από 

άποψη όγκου παραγγελίες εκτός Θεσσαλονίκης εκτελούνται μερικές φορές και από 

τους πωλητές οι οποίοι μεταφέρουν με το αυτοκίνητό τους τα εμπορεύματα στην 

περιοχή που επισκέπτονται και όταν οι παραγγελίες αποσταλούν εντός λίγων ημερών 

πριν από την επίσκεψη τους στην περιοχή ευθύνης τους.

Προβολή εταιρίας & προώθηση πωλήσεων : Αποφάσεις για την εταιρική 

προβολή λαμβάνει η διοίκηση της Κ' καθώς δεν υπάρχει πλήρες οργανωμένο τμήμα 

ΜΚΤ. Το κόστος της προβολής, αξίζει να σημειωθεί ότι, δεν διαφοροποιείται ριζικά 

για την εταιρία από χρονιά σε χρονιά καθώς η Κ' ακολουθεί μια επαναλαμβανόμενη 

τυποποιημένη προβολή της οποίας την όποια σχετική διαφοροποίηση καθορίζει ο 

ανταγωνισμός και η αυξομείωση των πωλήσεων. Όταν για παράδειγμα πέσουν οι 

πωλήσεις, η Κ' διαφημίζεται περισσότερες φορές το χρόνο σε ραδιόφωνο ή ακόμα 

και σε περισσότερα από ένα κλαδικά περιοδικά. Η προβολή αυτή ενισχύεται μέσω:

□ Πωλητών: Ο σημαντικότερος τρόπος προώθησης των πωλήσεων που 

χρησιμοποιεί η Κ' για τα είδη της δεδομένου ότι είναι κυρίως βιομηχανικά 

είναι διαμέσου ομάδας πωλητών (στρατηγική push) οι οποίοι με προσωπικές
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επισκέψεις τους σε ήδη υπάρχοντες αλλά και σε υποψήφιους νέους πελάτες, 

τους ενημερώνουν για τα είδη της επιχείρησης. Οι πωλητές έχουν 

οριοθετημένες περιοχές πώλησης και πάντα γίνεται προσπάθεια κατά τη 

διαδικασία δημιουργίας τους, οι περιοχές αυτές να έχουν τις ίδιες ακριβώς 

δυνατότητες για όλους τους πωλητές υπό την έννοια του αριθμού και 

μεγέθους πελατών. Το πρόγραμμα αμοιβών τους περιλαμβάνει ένα 

συνδυασμό σταθερού μισθού για να τους παρέχει ασφάλεια και επιπλέον 

καταβολή προμήθειας ως επιβράβευση για την καλή τους απόδοση. Ειδικά 

από φέτος και συγκεκριμένα από την αρχή του 2003, η Κ' έχει ξεκινήσει τη 

διενέργεια ενός άτυπου διαγωνισμού πωλήσεων και αποσκοπεί στο να 

παρακινήσει τους πωλητές ν' αυξήσουν τα αποτελέσματα πωλήσεών τους.

Το βραβείο για τον πωλητή που θα καταφέρει να αγγίξει την ποσόστωση 

πωλήσεων -εκφρασμένη σε εισπράξεις και όχι απλά σε τιμολόγια επί 

πιστώσει σε πελάτες -που έχει θέσει η διοίκηση θα είναι ένα αυτοκίνητο 

μικρού κυβισμού. Σημαντικό είναι ότι ο στόχος είναι επιτεύξιμος για τους 

πωλητές και όχι παράλογος. Προτείνεται, να επενδύσει η εταιρία στην 

εκπαίδευσή τους έτσι ώστε να αυξηθεί η απόδοσή τους και να βελτιωθούν οι 

πωλήσεις. Θα πρέπει να είναι πολύ καλά ενημερωμένοι όχι μόνο για τα 

προϊόντα αλλά και για την εταιρία, τους όρους πώλησης της, την πιστωτική 

πολιτική που ακολουθεί, κτλ γιατί η γνώση τέτοιων στοιχείων αξιολογείται 

ιδιαίτερα θετικά από τους βιομηχανικούς αγοραστές(βλέπε παράρτημα).

□ Καταλόγων και μπροσούρων : Η εταιρία, όμως, θα κάνει χρήση και του 

άμεσου ΜΚΤ, καθώς η επικοινωνία με τους πελάτες θα υποβοηθείται σε λίγο 

καιρό και από την διανομή ενός αναλυτικού έγχρωμου καταλόγου ο οποίος 

τώρα ετοιμάζεται και θα περιέχει όλη τη γκάμα των εμπορευμάτων. Μέχρι 

τώρα η Κ' χρησιμοποιεί κάποιους ειδικούς καταλόγους και προσπέκτ που 

περιέχουν συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων ανάλογα με τους πελάτες 

στους οποίους απευθύνονται. Για τα νέα προϊόντα αποστέλλονται 

ταχυδρομικώς ενημερωτικά φυλλάδια ή πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου.

□ Διαφημίσεων : Επιπλέον, η Κ' έχει σχεδιάσει προσεκτικά τη διαφημιστική 

της καμπάνια, η οποία επιλεκτικά συνοψίζεται στην καταχώριση διαφήμισης 

στο εξειδικευμένο μηνιαίο περιοδικό του κλάδου ΞΥΛΟ - ΕΠΙΠΛΟ και στη 

ραδιοφωνική διαφήμιση τουλάχιστον μια φορά ετησίως σε έγκυρο
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ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης που ασχολείται με το χρηματιστήριο και 

τις επιχειρήσεις. Για τη ραδιοφωνική διαφήμιση η Κ' έχει δημιουργήσει ένα 

πρωτότυπο διαφημιστικό μήνυμα καθώς αντί να διαφημίζει τα προϊόντα της, 

τονίζει το κοινωνικό προφίλ της ευχαριστώντας τους πελάτες της που την 

επέλεξαν για τις αγορές τους.

□ Ιστοσελίδας : Το νέο web site σκοπό έχει να ενημερώνει ειδικά τους 

δυνητικούς πελάτες που ακόμα δεν είναι καταγεγραμμένοι πελάτες της Κ' 

και στους οποίους δεν έχει αποσταλεί κατάλογος και δεν έχει γίνει κάποια 

προσωπική επίσκεψη από πωλητή για την εταιρία, τα προϊόντα και για 

οτιδήποτε καινούριο εμφανίζεται στο χώρο της κατασκευής του επίπλου. Το 

site συνεχώς εμπλουτίζεται με νέες εικόνες και σχεδιαγράμματα των 

προϊόντων σε μια προσπάθεια να συμπεριληφθούν όσο περισσότερα γίνεται 

ενώ στα άμεσα σχέδια της Κ' είναι να καταχωρηθεί στις πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενες μηχανές αναζήτησης (search engines) έτσι ώστε να 

εμφανίζεται, εν μέσω άλλων, σε όποιον αναζητά ηλεκτρονικώς προμηθευτές 

υλικών επίπλου.

□ Εμπορικών εκθέσεων (trade fairs): ως απαραίτητη κρίνει η Κ' τη συμμετοχή 

της στη διετή κλαδική έκθεση FURNIMA στην οποία συρρέουν κάθε φορά 

επιχειρηματίες επιπλοποιοί και ξυλουργοί για να δουν από κοντά τις 

τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των μηχανημάτων, πρώτων υλών και υλικών 

που απευθύνονται σ’ αυτούς.

Επιμέρους ενέργειες που γίνονται για τη δημιουργία & τη διατήρηση 

του συγκριτικού πλεονεκτήματος

Logistics : Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρίας είναι ο μεγάλος χώρος που 

διαθέτει σε σχέση με τις εταιρίες του κλάδου (3,000 τ.μ. + 1,000 τ.μ. επιπλέον 

ιδιόκτητες εγκαταστάσεις που πρόσφατα ανεγέρθησαν) που μπορεί να στεγάσει πολύ 

μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Όμως, καθότι η Κ' υστερεί στη σωστή και έγκαιρη 

εκτέλεση των παραγγελιών, έχει προταθεί και θα ξεκινήσει σύντομα σχέδιο 

αναδιοργάνωσης των αποθηκευτικών χώρων οι οποίοι εκτείνονται σε τρία τμήματα 

(ισόγειο, υπόγειο και πατάρι) με τη δημιουργία ευδιάκριτα οριοθετημένων πρόσθετων
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μεταλλικών ραφιών και την παλετοποιημένη διακίνηση των εμπορευμάτων ώστε το 

προσωπικό της εταιρίας να γνωρίζει τη θέση όλων των αντικειμένων και να είναι ανά 

πάσα στιγμή σε θέση να διακινήσει ένα πλήθος κωδικών χωρίς την πιθανότητα 

λάθους και φυσικά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η όλη διαδικασία αναμένεται 

να διαρκέσει το πολύ 2 μήνες και θα κοστίσει στην Κ' γύρω στα 9,000 ευρώ. Επειδή 

η ανάλωση των υλικών από τους πελάτες είναι γρήγορη, η εξυπηρέτηση και η 

δυνατότητα συνεχούς προμήθειας έχουν μεγάλη σημασία.

Προμηθευτές : Αποτελούν και αυτοί σημαντικό κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας 

και η καλή σχέση και συνεργασία μαζί τους θεωρούνται αυτονόητες για την 

επιτυχημένη πορεία της Κ' και ειδικά για την διατήρηση των πελατών της. Αν για 

παράδειγμα, ο προμηθευτής δείξει ασυνέπεια ως προς το χρόνο εκτέλεσης και 

αποστολής μιας παραγγελίας, οι πελάτες που ενώ ξέρουν ότι θα πάρουν μια 

συγκεκριμένη ημερομηνία τα εμπορεύματά τους, τα προμηθευτούν με καθυστέρηση, 

θα χάσουν την εμπιστοσύνη τους προς την επιχείρηση (loss in good will) και πιθανόν 

να στραφούν προς άλλους προμηθευτές. Η Κ' προσπαθεί να διατηρεί μακροχρόνια 

συνεργασία με αρκετούς προμηθευτές της ενώ προσπαθεί να αλλάξει όσους της 

δημιουργούν κατ' εξακολούθηση προβλήματα χωρίς να είναι πάντα εύκολο αυτό 

γιατί μπορεί να μην βρίσκει άλλον προμηθευτή για το ίδιο αντικείμενο ή μπορεί αυτοί 

που βρίσκει να είναι πιο ακριβοί ή να θέτουν δυσμενείς για αυτήν όρους πώλησης. 

Επιπλέον, η Κ' συνεργάζεται και βοηθά τους προμηθευτές της στο να βελτιώνουν 

συνεχώς τα προϊόντα τους με παίρνοντας feedback από τα σχόλια των πελατών. Έτσι, 

ανάλογα με την περίπτωση μπορεί, αν χρειαστεί, να τους προτείνει να βελτιώσουν 

την ποιότητα, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά ή ακόμα και την συσκευασία και 

γενικότερη εμφάνιση ενός προϊόντος. Η διαδικασία έναρξης μιας συνεργασίας δεν 

είναι απλή υπόθεση για την Κ' γιατί με τους δυνητικούς προμηθευτές της, η Κ' 

πρέπει να διαπραγματεύεται μια λίστα από θέματα, όπως είναι τα ακόλουθα : τιμή, 

ποσοτικές εκπτώσεις, σταθερότητα τιμών, χρόνος και τόπος παράδοσης, συχνότητα 

παραδόσεων, αποδοχή επιστροφών, δωρεάν δείγματα, δυνατότητα αυξομείωσης της 

παραγγελίας, κ.ά. Πάντως, η σημερινή τάση στις επιχειρήσεις, την οποία φαίνεται να 

ακολουθεί και η Κ' είναι προς λιγότερους και υψηλότερης ποιότητας προμηθευτές . 

Η συρρίκνωση αυτή των προμηθευτών θα σημαίνει για την Κ' καλύτερη 

παρακολούθηση και έλεγχο των ειδών του κάθε προμηθευτή, σημαντικά λιγότερο
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χρόνο διαχείρισης των καρτελών ξένων προμηθευτών και, επίτευξη ίσως 

μεγαλύτερων πιστωτικών περιόδων πληρωμής ειδικά στην περίπτωση που η Κ' 

αποφασίζει ένα προϊόν να το εισάγει πλέον αποκλειστικά και μόνο από έναν 

προμηθευτή αυξάνοντάς με αυτόν τον τρόπο τη συχνότητα παραγγελιών προς αυτόν. 

Ένας επιπλέον τρόπος με τον οποίο η Κ' θα μπορούσε να μειώσει τους προμηθευτές 

της είναι και η κατάργηση μιας γραμμής προϊόντων, εφόσον, διαπιστωθεί ότι το 

κόστος διατήρησης και προώθησής της ξεπερνά τα κέρδη που της προσφέρει. Η Κ' 

μπορεί να το διαπιστώσει αυτό καθώς, όπως, τονίσθηκε, στο εξής τα αποθέματα και 

οι πωλήσεις θα παρακολουθούνται πιο εντατικά.

Ανθρώπινο δυναμικό : Η εταιρία απασχολεί σήμερα 20 εργαζόμενους και 

αναπτύσσει συνεχή meeting εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού σε 

συνεργασία με διάφορους εξωτερικούς συνεργάτες της, ενώ τους ενθαρρύνει να 

συμμετέχουν σε διάφορα σεμινάρια και άλλα προγράμματα που πραγματοποιούνται 

εκτός της εταιρίας και τα οποία εντάσσονται στο 0,45 του ΟΑΕΔ. Με τον τρόπο 

αυτό, λειτουργούν παραγωγικά και αποτελεσματικά όλα τα τμήματα της εταιρίας, 

ξεκινώντας από τη διοίκηση. Επιπλέον, μελετάται το όλο σύστημα κινήτρων πρώτα 

απ' όλα καθότι για να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία, η Κ' έχει ανάγκη από 

ικανότερο προσωπικό και είναι δεδομένη η δυσκολία προσέλκυσης και εξεύρεσης 

ικανών στελεχών στην επαρχία γεγονός που αποτελεί ένα σημαντικότατο πρόβλημα 

για την Κ'. Αρκεί να σημειωθεί ότι το ποσοστό των υπαλλήλων της με πτυχίο ΑΕΙ ή 

τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών αγγίζει μόλις το 30%. Πιο συγκεκριμένα, και όπως 

φαίνεται απ' το διάγραμμα που ακολουθεί, οι πτυχιούχοι ανώτατων σχολών 

ανέρχονται στο ποσοστό 25% ενώ οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος σε 

ποσοστό μόνο 5%.
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στους «εσωτερικούς πελάτες» της Κ' πρέπει να δίνονται τα κατάλληλα κίνητρα, 

μέσω κυρίως μισθών και παροχών ώστε να αισθάνονται αφοσιωμένοι στην εταιρία 

και ικανοποιημένοι απ' το περιβάλλον εργασίας γιατί μόνο τότε θα έχουν και υψηλή 

παραγωγικότητα. Οι έννοιες του εσωτερικού marketing και της υποκίνησης πρέπει να 

εφαρμοσθούν συστηματικά διότι μπορούν να οδηγήσουν και αυτές την Κ' στη 

διαφοροποίηση της από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις και, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η 

διαφοροποίηση αυτή συνιστά βασική στρατηγική της Κ'. Αλλωστε, είναι γνωστό ότι 

η επιχειρησιακή κουλτούρα και το κλίμα εργασίας αποτελούν θεμελιώδεις ή 

μοναδικές ικανότητες που ως «κοινωνικά προϊόντα» δεν μπορούν ν' αποτελόσουν 

εύκολα αντικείμενο αντιγραφής από τους ανταγωνιστές και είναι αυτά που μπορούν 

να προσδώσουν σε κάθε εταιρία διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα(βλέπε 

παράρτημα). Λύσεις για την Κ' θα ήταν να προσφέρει στο προσωπικό της μισθούς 

και παροχές πάνω από το μέσο όρο της αγοράς καθώς και να διαθέσει ένα 

μεταφορικό μέσο με το οποίο να μεταφέρει εργαζόμενους με τις απαραίτητες για την 

Κ' επιστημονικές γνώσεις και εργασιακή εμπειρία από την πόλη της Θεσσαλονίκης 

στην έδρα της εταιρίας αντιμετωπίζοντας έτσι την ανυπαρξία ικανών στελεχών στην 

ευρύτερη περιφέρεια εκτός πόλεων αλλά και την υποχρέωση της Κ' να καταβάλει 

αποζημιώσεις - που συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα 

υψηλές - σε εργαζομένους που έχουν προσληφθεί χωρίς να έχουν τα κατάλληλα
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προσόντα με συνέπεια να απολύονται όταν διαπιστωθεί ότι αδυνατούν να 

ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. Το πρώτο ενδεχόμενο, αν συμβεί, θα 

επιβαρύνει οικονομικά πολύ περισσότερο από το δεύτερο την εταιρία. Στην 

περίπτωση του μεταφορικού μέσου, όπως ένα μικρό πούλμαν, η Κ' θα μπορούσε να 

το αποκτήσει και με leasing, αποφεύγοντας έτσι τους επαχθείς όρους των δανείων 

και τη δέσμευση σημαντικών κεφαλαίων .

Δομή : Η οργανωτική δομή την οποία χρησιμοποιεί η Κ' για να συντονίζει τις 

ποικίλες δραστηριότητές της βασίζεται στο συγκεντρωτικό σύστημα. Σύμφωνα με 

αυτό, τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη που στην περίπτωση της οικογενειακού τύπου 

εταιρίας Κ' είναι οι ιδιοκτήτες της συντονίζουν τα κατώτερα επίπεδα και τα 

εξουσιοδοτούν με πολύ λίγες αρμοδιότητες απόφασης. Η οργάνωση αυτή θυμίζει 

ιστό αράχνης όπου ο ιδιοκτήτης είναι στο κέντρο και οι διάφορες λειτουργίες 

τοποθετούνται στο άκρο των ακτινών του κύκλου. Έτσι, οι σημαντικές αποφάσεις 

μεταβιβάζονται στα κατώτερα επίπεδα τα οποία είναι επιφορτισμένα σχεδόν 

αποκλειστικά με επιτελικές αρμοδιότητες. Το πλεονέκτημα της εφαρμογής του 

συγκεκριμένου συστήματος είναι ότι καθώς δεν υπάρχει πολύπλοκη ιεραρχική δομή 

και δεν παρεμβάλλονται ενδιάμεσοι, οι αποφάσεις κοινοποιούνται πολύ πιο γρήγορα 

στο προσωπικό και εκτελούνται οι οποιεσδήποτε εντολές. Ακόμα, οι πελάτες 

μπορούν να διαπραγματεύονται άμεσα με την διεύθυνση και να αισθάνονται έτσι πιο 

κοντά και πιο αφοσιωμένοι στην εταιρία. Απ' την άλλη μεριά, όμως, το προσωπικό 

στερείται από κάθε ευκαιρία δημιουργικής συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων και με 

κίνδυνο να εξελιχθεί σε άβουλο και παθητικό ανθρώπινο κεφάλαιο και η εργασία δεν 

του προσφέρει καμιά απολύτως πρόκληση αφού η επιχείρηση γίνεται η προέκταση 

του μυαλού του «αφεντικού» της.

♦ Η επιτυχής αλλαγή αυτού του σχήματος είναι ουσιαστικό βήμα για την 

ανανέωση της επιχείρησης. Τώρα χρειάζεται να εφαρμοσθούν οι κανόνες αυτού 

που αποκαλείται συνήθως επιστημονικό μάνατζμεντ και που στην πράξη σημαίνει 

ότι ο ιδιοκτήτης είναι αναγκασμένος να παραιτηθεί από πολλά λειτουργικά 

καθήκοντα, τα οποία ίσως και να τον ευχαριστούσαν να τα εκτελεί και τα οποία 

με τη σειρά του θα αναλάβει ένας επαγγελματίας manager. Με την κίνηση αυτή 

θα διευκολυνθεί ο ιδιοκτήτης που μέχρι τώρα κατένειμε τον προσωπικό χρόνο και 

την προσοχή του αναγκαστικά σε πολλές λειτουργίες με δυνητικό επακόλουθο τα
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λάθη στις αποφάσεις και δραστηριότητες. Με το manager, του δίνεται η 

δυνατότητα ν' αναπτύξει την επιδεξιότητα ανάθεσης καθηκόντων σε άλλους και 

να συνεργασθεί μαζί του ως προς τη χάραξη στρατηγικών (ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ 

ΚΩΣΤΑΣ - ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ - ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - 1996 - Α' ΕΚΔΟΣΗ ). Η Κ' βεβαίως θα επωμισθεί το 

επιπρόσθετο οικονομικό βάρος των μηνιαίων αποδοχών που θα λαμβάνει ένα 

διοικητικό στέλεχος τέτοιων αρμοδιοτήτων και που θα κυμαίνονται στα επίπεδα 

των ανάλογων για παρόμοιες θέσεις μισθών της αγοράς, όμως τα οφέλη για την 

εταιρία σίγουρα θα υπερκαλύπτουν πολλαπλά τα έξοδα αμοιβών του.
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7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί των προγραμμάτων ΜΚΤ που θα εφαρμοστούν

Το οικονομικό τμήμα της Κ έχει καταρτίσει έναν προϋπολογισμό minimum δαπανών 

διαφήμισης και προβολής για το έτος 2003. Στον προϋπολογισμό αυτό έχει 

συμπεριληφθεί η ετήσια επαναλαμβανόμενη διαφημιστική καταχώριση της Κ' σε 

κλαδικό περιοδικό καθώς και μια διαφήμιση σε επιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό και 

για δεδομένη χρονική διάρκεια, αν και στο παρελθόν η επιχείρηση έχει διαφημιστεί 

σε ραδιόφωνο και παραπάνω από μια χρονική περίοδο μέσα σε ένα έτος (π.χ. 

Χριστούγεννα, Πάσχα) γεγονός που, αν συνυπολογιζόταν, θα επιβάρυνε ακόμα 

περισσότερο το σύνολο της προϋπολογιστικής κατάστασης.

Προϋπολογισμός minimum δαπανών διαφήμισης και προβολής έτους 2003

a. FURNIMA 14.500 EURO

b. Διαφήμιση σε χρήμα fm 1.1801.180 EURO

c. Έκδοση καινούριου καταλόγου 23.500 EURO

d. Δημιουργία εταιρικής ιστοσελίδας 5.000 EURO

e. Ετήσια διαφήμιση στο κλαδικό

περιοδικό ΞΥΛΟ-ΕΓΠΠΛΟ 3.300 EURO

ΣΥΝΟΛΟ 47.480 EURO
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Προϋπολογισμός minimum δαπανών ανοίγματος περιοχής Αθήνας έτους 2003

Εκτίμηση εξόδων μετακίνησης 

στην Αθήνα για τον έλεγχο 

των πωλήσεων και τη 

συνεργασία με τους exclusive 

μεταπωλητές (περιλαμβάνονται 

ξενοδοχεία, αεροπορικά

εισιτήρια, γεύματα, κτλ) 18.000 EURO

Οι δαπάνες αυτές για το άνοιγμα και τον έλεγχο της περιοχής της Αθήνας 

αναμένεται να αντιστοιχήσουν σε ποσοστό 2% των αναμενόμενων πωλήσεων 

στην περιοχή αυτή ως το τέλος του 2003, όπως άλλωστε διαφαίνεται και απ' τους 

στόχους της Κ'.
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8ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ

Η αξιολόγηση βασίζεται σε 2 τύπους αναλύσεων :

□ στην παραδοσιακή ανάλυση των πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντος, ανά 

περιοχή, ανά πωλητή και ανά πελάτη. Στην ανάλυση ανά κατηγορία 

προϊόντος όπως έχει ήδη αναφερθεί γίνεται προσπάθεια να προσδιορισθεί 

ποια από τα προϊόντα πωλούνται και ποια όχι (κυκλοφοριακή ταχύτητα 

εμπορευμάτων). Η ανάλυση ανά περιοχή θεωρείται απαραίτητη καθώς ο 

όγκος και η κατανομή των πωλήσεων στα διάφορα τμήματα της αγοράς 

επηρεάζουν και το πρόγραμμα προβολής της Κ' ενώ η ανάλυση αυτή 

συνδέεται άμεσα και με την ανάλυση ανά πωλητή καθώς υπεύθυνος για την 

ανάπτυξη κάθε περιοχής είναι ένας συγκεκριμένος πωλητής του οποίου οι 

πραγματοποιηθείσες πωλήσεις σε αυτήν συγκρίνονται με αυτές που είχαν 

προγραμματισθεί με βάση εκτίμηση της δυναμικότητας της κάθε περιοχής. 

Προτείνεται στην Κ' να αξιολογεί και με ποιοτικά κριτήρια τους πωλητές - 

όπως οι ικανότητες τους να συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους, οι 

ικανότητες οργάνωσης των περιοχών τους και των δρομολογίων τους σ' αυτές 

ή η γνώμη που έχουν οι πελάτες γι' αυτούς - πέρα απ' τα ποσοτικά. Οι 

μηνιαίες εκθέσεις πωλήσεων που καταρτίζουν οι πωλητές τονίζοντας τα 

αποτελέσματα ανά περιοχή παρέχουν στη διοίκηση την ευκαιρία ν' ανιχνεύσει 

τις αποκλίσεις των πωλήσεων από τις σχεδιασμένες προτού αυτές συμβούν 

και να αναλάβει την κατάλληλη διορθωτική δράση. Τέλος, στην ανάλυση ανά 

πελάτη το ζητούμενο είναι σε τι ποσοστό των πελατών αντιστοιχεί τι 

ποσοστό των πωλήσεων, ή, με άλλα λόγια, αν ισχύει η αρχή του 80-20 

σύμφωνα με την οποία στις περισσότερες επιχειρήσεις το 80% των πελατών, 

περίπου, αντιστοιχεί στο 20% του κύκλου εργασιών μιας επιχείρησης ενώ το 

υπόλοιπο 20% των πελατών στο υπόλοιπο 80% του κύκλου εργασιών. Αν
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κάτι τέτοιο ισχύει, ακόμα και αν οι πωλήσεις είναι υψηλές υπάρχει σημαντικό 

πρόβλημα καθώς ένα πολύ μικρό ποσοστό πελατών ευθύνεται για ένα πολύ 

μεγάλο ποσοστό των πωλήσεων και η επιχείρηση εξαρτάται, στην ουσία, από 

αυτούς τους λίγους αλλά πολύ σημαντικούς πελάτες. Ένα άλλο στοιχείο που 

είναι, επίσης, χρήσιμο να γνωρίζει η Κ' είναι πόσους και ποιους πελάτες έχει ανά 

κατηγορία όγκου πωλήσεων. Είναι χρήσιμο, δηλαδή, να γνωρίζει ότι έχει:

> X πελάτες με όγκο πωλήσεων π.χ. 100 ευρώ ετησίως

> X πελάτες με όγκο πωλήσεων 200 ευρώ ετησίως,

> X πελάτες με όγκο πωλήσεων 300 ευρώ ετησίως, κ.τ.λ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι παραπάνω αναλύσεις και χρονοβόρες είναι και κόστος για

την Κ' συνεπάγονται δεδομένου ότι η επιχείρηση απασχολεί ένα άτομο για να τις 

πραγματοποιεί αλλά τα συμπεράσματα που εξάγονται ως προς την πορεία της ανά 

πάσα στιγμή είναι πολύτιμα και σίγουρα αξίζουν πολύ περισσότερο από τις δαπάνες 

που της επιφέρουν.

□ στη λεγάμενη κάθετη ανάλυση των χρηματοοικονομικών στοιχείων της 

επιχείρησης, όπως εκροές προς εισροές και πιο συγκεκριμένα δαπάνες προς 

εισροές.

Ακόμα, γίνονται τακτικές συναντήσεις ανασκόπησης του σχεδίου ΜΚΤ στις οποίες 

διανέμονται μεταξύ των εμπλεκόμενων τμημάτων όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες 

οι οποίες και συζητούνται διεξοδικά . Η αξιολόγηση του σχεδίου ΜΚΤ βασίζεται και 

στα αποτελέσματα ικανοποίησης των πελατών - αποδεκτών όπως αυτά 

διαμορφώνονται μέσα από τα θετικά ή αρνητικά τους σχόλια και τα τυχόν παράπονά 

τους.

Τα ακόλουθα σημεία είναι καθοριστικά για την πορεία της εταιρίας και το σχέδιο 

ΜΚΤ θα χρειαστεί επανεξέταση αν σημειωθεί αποτυχία σε κάποιο απ' αυτά:

• Περιθώρια μικτού κέρδους πάνω από ή 45%.

• Ετήσιες συγκρίσεις ανά μήνα υποδεικνύουν μια αύξηση πωλήσεων κατά 20% 

ή και περισσότερο.

• Ικανοποίηση πελάτη που εκφράζεται μέσω της μείωσης των παραπόνων τους 

κατά 20%.

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΡΟΥΛΑ - 63 -ΠΛΗΡΕΣ MARKETING PLAN ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ



Τα παραπάνω σημεία αποτελούν καθορισμένα πρότυπα απόδοσης για την Κ' ως προς 

τα οποία συγκρίνονται τα πραγματικά επίπεδα απόδοσης.

9ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Υπάρχει η περίπτωση να διαπιστωθεί, μετά από έλεγχο των στοιχείων, ότι το φάσμα 

όλων των εργασιών, οι οποίες πραγματοποιούνται από την ίδια την εταιρία με τη 

χρήση ιδίων μέσων και προσωπικού, που απαιτούνται για την εισαγωγή, αποθήκευση 

και διακίνηση των αγαθών δεν είναι αποδοτικές και ότι το κόστος που επωμίζεται η 

Κ' είναι πολύ μεγάλο και δυσανάλογο με τη ροή των κερδών της. Σε ένα τέτοιο 

ενδεχόμενο, η Κ' θα έχει την εναλλακτική δυνατότητα της ανεύρεσης κατάλληλου 

συνεργάτη, ο οποίος θα αναλάβει για λογαριασμό της όλες τις σχετικές διαδικασίες 

για την προώθηση των εμπορευμάτων της μέχρι τον τελικό παραλήπτη. Ακόμα, 

κρίνεται πάντα προτιμότερο η εταιρία να διοχετεύει όλη την ενέργεια και τις 

προσπάθειές της στην αύξηση των πωλήσεων και στην ανάπτυξη του δικτύου των 

πελατών της.

Ο συγκεκριμένος συνεργάτης της εταιρίας σε επίπεδο logistics θα παρέχει τις εξής 

αναφερόμενες υπηρεσίες:

• Εκτελωνισμό των εμπορευμάτων όταν αυτά υπάγονται σε τελωνειακό 

καθεστώς αντικαθιστώντας με αυτόν τον τρόπο τον εκτελωνιστή που η 

εταιρία χρησιμοποιούσε μέχρι τώρα

• Εισαγωγή και αποθήκευση εμπορευμάτων

• Φορτοεκφόρτωση και διαλογή εμπορευμάτων

• Ασφάλεια των εμπορευμάτων

• Διανομή των εμπορευμάτων
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Για την οργάνωση, όμως, των ανωτέρω υπηρεσιών, ο συνεργάτης αυτός θα 

χρειάζεται κάποιες πληροφορίες όπως είναι οι εξής :

1. σχεδιάγραμμα εισαγωγών και ποσότητες ανά χρονική περίοδο

2. όγκο εμπορευμάτων

3. κωδικοποίηση των εμπορευμάτων

4. σημεία παράδοσης ανά γεωγραφική περιοχή

5. χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στους τελικούς παραλήπτες

6. υπεύθυνο επικοινωνίας

Τα οφέλη που θα αποκομίζει η Κ' μέσω των συγκεκριμένων διαδικασιών είναι τα 

ακόλουθα:

• μεταβολή του κόστους των logistics από πάγιο σε μεταβλητό και βάσει 

των πωλήσεων

• αποφυγή χρήσης ανθρώπινων πόρων και κεφαλαίων για μια 

δραστηριότητα η οποία δεν αποτελεί τον πρωταρχικό σκοπό ύπαρξης 

της Κ'. Η επιχείρηση, έτσι, θα μπορεί να επενδύει σε διαφορετικούς 

τομείς που θα αυξήσουν την απόδοση των πωλήσεών της όπως είναι 

π.χ. το ΜΚΤ.

• Υπάρχει καλύτερη διαχείριση του cash flow καθώς το κόστος των 

logistics συγκεντρώνεται στο συνεργάτη.

• Η Κ' χρησιμοποιώντας το συνεργάτη προκαθορίζει το κοστολόγιό του 

σε συγκεκριμένες μονάδες μέτρησης (κιλά, κυβικά) και για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

• Ο συνεργάτης προσφέρει τη γνώση και τον επαγγελματισμό του προς 

όφελος της εταιρίας, ενδυναμώνοντάς την μ' αυτόν τον τρόπο στον 

συγκεκριμένο τομέα.

Ακόμα, σε περίπτωση που κάποιος χονδρέμπορος στην αγορά της Αθήνας 

στην οποία εστιάζονται όλες οι προσπάθειες της εταιρίας αποδειχθεί ότι 

δεν αποφέρει τις πωλήσεις που η τελευταία αναμένει απ' αυτόν ή δεν της 

εξοφλεί εγκαίρως τους λογαριασμούς του, η εταιρία μπορεί ν' αναζητήσει 

άλλους συνεργάτες και να τον απομακρύνει από το κανάλι διανομής.
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Βέβαια, θα επωμισθεί και το σχετικό τίμημα καθώς απαιτείται χρόνος και 

πολλές προσπάθειες και απ' τις δύο μεριές προκειμένου να αποκτήσει 

καλή γνώση ο συνεργάτης μιας περιοχής για τα προϊόντα της Κ' και για 

να ξεπερασθούν όλα τα εμπόδια της κάθε συνεργασίας.
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ΠΗΓΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

♦ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

-1992

♦ Βογιατζόγλου Νίκος, «Σε 60 εκ. ευρώ εκτιμά την αγορά ειδών επιπλοποιίας ο κ. 

Νίκος Βογιατζόγλου , 2002, τ.212 ΞΥΛΟ - ΕΠΙΠΛΟ

♦ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Κ'

♦ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Β'

♦ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Δ'

♦ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Μ'

♦ Η βιομηχανία κατασκευής επίπλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002, τ. 216 

ΞΥΛΟ - ΕΠΙΠΛΟ

♦ Ιωαννίδου Δέσποινα, «Ξοδεύουμε 500 εκ. ευρώ για οικιακά έπιπλα», 23/2/2003, 

Αγγελιοφόρος της Κυριακής

♦ ICAP, Έπιπλα γραφείου, 2002

♦ ICAP, Έπιπλα κουζίνας, 2002

♦ Καινοτομίες στις ελληνικές βιομηχανίες ξύλου - επίπλου , 2001, τ. 207 ΞΥΛΟ - 

ΕΠΙΠΛΟ

♦ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ Π. - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, Β' ΕΚΔΟΣΗ - 1990

♦ Νικολακάκης Βαγγέλης, «Έπιπλα κουζίνας . αισιοδοξία για πιο κερδοφόρες 

ημέρες», 31/1/2003, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

♦ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν. - ΜΠΑΛΤΑΣ Γ. - ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Β' ΕΚΔΟΣΗ - 2003

♦ Συγκυριακή η αναμενόμενη αύξηση, ICAP: +7-8% στην αξία της κατανάλωσης 

επίπλων την περίοδο 2002-2004, 17/4/2003, Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

♦ ΣΙΩΜΚΟΣ Γ. - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΤΟΜΟΣ Α' -1999

♦ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ -ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ -ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, Η 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - Α' ΕΚΔΟΣΗ -1996
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ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

♦ KOTLER PHILIP - MARKETING MANAGEMENT, ΕΒΔΟΜΗ ΕΚΔΟΣΗ - 

1994

♦ PALEY NORTON - HOW TO DEVELOP A STRATEGIC MARKETING 

PLAN - A STEP-BY-STEP GUIDE - 2000

♦ PRIDE, W.M. AND O.C. FERRELL - MARKETING - INTERNATIONAL 

EDITION- 1998

♦ VONDEREMBSE MARK , GREGORY WHITE - OPERATIONS 

MANAGEMENT - THIRD EDITION - 1996
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
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ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002)

Ποσά προηγούμενης
Χρήσεως 2001

2.361.203,74
2.067.271,89

293 931,85
3.384,32

297.316,17

56.090,63
25.427,48 81.518,11

215.798,06

0,00 0,00
215.798,06

11,07
11.692,86 -11.703,93

204.094,13

204.094,13

Ποσά κλειόμενης 
Χρήσεως 2002

Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 2.985.696,09
Μείον . Κόστος Πωλήσεων 2.245.319,05
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 740.377,04
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 2.771,05
Σύνολο 743.148,09
Μείον
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 336.670,62
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως 135.020,17 471.690,79
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 271.457,30

Μείον
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα 7.289,18 7.289,18 -7.289,18
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως 264.168,12
Μείον
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα 209,42
4 Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους 14.928,48 15.137,90 -15.137,90
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα 249.030,22
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 110 924,62
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων 249.030,22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά Ποσά

Κλεισμένης Προηγούμενης
Χρήσεως Χρήσεως

2002 2001
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως 249.030,22 204.094,13

(+) Π (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών)
προηγουμένων χρήσεων 382.660,30 204.724,40

Σύνολο 631.710,52 408.818,53
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος 31.826,89 26.138,23

2. Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουργικό κόστος φόροι __________ 0,00________31.826,89 __________________ 26.138,23
Κέρδη πρός διάθεση  599.883,63  382.680,30

599.883,63 382.680,30
599.883,631 382.680,30

Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής: 
Κέρδη εις νέον
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Πόροι, Ικανότητες και Θεμελιώδεις η 

Μοναδικές Ικανότητες

ΠΟΡΟΙ (Resources)
• Υλικοί
• Άϋλοι

Είναι Πηγή
—
Πηγή

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ (Capabilities) 
• Ομάδες Πόρων

Είναι Πηγή

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
(Core Competences)

• Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος

Είναι Βάαη για:

ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ Λ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ (Sustainable ) 

Competitive advantage) J

Οδηγούν σε:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ \
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ] 

(Strategic competitiveness)/

Πηγή: Hitt Μ. R. D. Ireland and R. E. Hoskisson, “Strategic Management Competitiveness and 
„ Gtobalizatjon", West Publishing Company, 2001, fourth edition



TABLE 13-3 Typical Areas of Sales Training

Examples

1. Company-specific knowledge
2. Product knowledge
3. Industry and market trends
4. Competitive knowledge
5. Selling skills

Customer service levels and policies 
Product applications and customer benefits 
Business cycle effects on purchasing 
Strengths, weaknesses, and competencies 
Prospecting, qualifying, and closing

l9C. Robert Patty, Managing Salespeople, 2nd ed. (Reston, Va.: Reston Publishing Company, 
1982), p. 235.

TABLE 13-4 Outstanding Salesperson Characteristics

Average Percent 
Mentioned

1. Thoroughness and follow-through 65.0

2. Knowledge of his/her product line 5B.9

3. Willingness to go to bat for the buyer within the supplier’s firm 54.3

4. Market knowledge and willingness to keep the buyer posted 40.6

5. Imagination in applying his/her products to the buyer's needs 23.1

6. Knowledge of the buyer’s product line IB.3

7. Diplomacy in dealing with operating departments 16.3

B. Preparation for well-planned sales calls 12.4

9. Regularity of sales calls B.7

10. Technical education 7.4

Source: Reprinted by permission of the publisher from "What Buyers Like from Salesmen," by Alvin J. Wil
liams and John Seminerio, Industrial Marketing Management, 14, [1985], pp. 75-78. Copyright © 1985 by Elsev
ier Science Publishing Co., Inc.


