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Σύνοψη
Τα τελευταία χρόνια, οι εξαγωγές των ελληνικών τροφίμων και ποτών δεν
βρίσκονταν σε ικανοποιητικά επίπεδα, ιδιαίτερα συγκρινόμενες με τα μεγέθη των
ανταγωνιστικών χωρών. Το οξύμωρο είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, τα
ελληνικά τρόφιμα και ποτά έχουν άμεσα εμφανή συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Παράλληλα, τα παγκόσμια εμπορικά σήματα είναι ένας τομέας του μάρκετινγκ που
αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Ολοένα και
περισσότερες εταιρίες και οργανισμοί προσπαθούν να δημιουργήσουν παγκόσμια
εμπορικά σήματα, καθώς τα οφέλη που απορρέουν από αυτά είναι πολύ σημαντικά:
Οικονομίες κλίμακας, αυξημένη αποδοτικότητα επενδυμένων κεφαλαίων, υψηλή
αναγνωρισιμότητα κ.α. Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο ο
Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) προχώρησε στη δημιουργία
ενός παγκόσμιου εμπορικού σήματος, του Kerasma, προκειμένου να δώσει μία
μοναδική ταυτότητα στα ελληνικά τρόφιμα και ποτά και να ενισχύσει τη θέση τους
στις διεθνείς αγορές. Παρουσιάζουμε τα γνωστότερα μοντέλα για την ανάπτυξη
νέων concepts και νέων παγκόσμιων εμπορικών σημάτων καθώς και τον τρόπο
εφαρμογής των μοντέλων αυτών στην περίπτωση του Kerasma.
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Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια, οι εξαγωγές των ελληνικών τροφίμων και ποτών δεν
βρίσκονταν σε ικανοποιητικά επίπεδα, ιδιαίτερα συγκρινόμενες με τα αντίστοιχα
μεγέθη των ανταγωνιστικών χωρών. Το οξύμωρο είναι ότι στις περισσότερες
περιπτώσεις, τα ελληνικά τρόφιμα και ποτά έχουν άμεσα εμφανή συγκριτικά
πλεονεκτήματα. Στο παρελθόν έχουν γίνει πολλές προσπάθειες ανάπτυξης των
εξαγωγών. Δυστυχώς όμως στις περισσότερες περιπτώσεις οι προσπάθειες απέτυχαν
ή είχαν πενιχρή επιτυχία.
Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας στο Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, θα εξετάσουμε μία νέα πρωτοβουλία του Ελληνικού Οργανισμού
Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) για την ενίσχυση των εξαγωγών των ελληνικών
τροφίμων και ποτών, η οποία αυτή τη φορά γνωρίζει μεγάλη επιτυχία. Μετά από
πολλές προσπάθειες και αποτυχίες μπορούμε να πούμε ότι βρέθηκε ο τρόπος για την
αποτελεσματική προώθηση και προβολή των ελληνικών τροφίμων και ποτών στις
διεθνείς αγορές.
Η νέα αυτή πρωτοβουλία, που ξεκίνησε το 2005, περιελάμβανε τη δημιουργία
ενός νέου παγκόσμιου εμπορικού σήματος, του Kerasma, που θα έδινε μία μοναδική
ταυτότητα στα ελληνικά τρόφιμα και ποτά. Και αυτό γιατί μέχρι την έναρξη της
πρωτοβουλίας αυτής δεν ήταν σαφές τι είχε να προτείνει η ελληνική κουζίνα. Ο
διεθνής καταναλωτής είχε μόνο αποσπασματικές εικόνες (π.χ. μουσακάς, φέτα,
τζατζίκι κ.λ.π.). Παράλληλα, δεν γνώριζε πώς τα ελληνικά προϊόντα διατροφής θα
μπορούσαν να συνδυαστούν μεταξύ τους προκειμένου να δημιουργηθούν
ολοκληρωμένες συνταγές. Έτσι λοιπόν ο ΟΠΕ ανέλαβε να δημιουργήσει ένα
παγκόσμιο εμπορικό σήμα που θα έδινε ταυτότητα στην ελληνική κουζίνα και θα
προωθούνταν με τέτοιο τρόπο που θα έδινε τη δυνατότητα στον διεθνή καταναλωτή
να μάθει πώς μπορούν να συνδυαστούν τα ελληνικά προϊόντα διατροφής και να
δημιουργηθούν πολύ γευστικές συνταγές με υψηλή διατροφική αξία. Με άλλα λόγια,
θα επανατοποθετούσε στρατηγικά τα ελληνικά προϊόντα διατροφής στις διεθνείς
αγορές.
Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας παρουσιάζονται καταρχήν οι
διεθνείς τάσεις που παρατηρούνται στις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών.
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Παράλληλα γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων
και ποτών, καθώς επίσης και των ευκαιριών αλλά και των απειλών που θα
συναντήσει τα αμέσως επόμενα χρόνια. Το κεφάλαιο αυτό κλείνει με τη συνοπτική
παρουσίαση του Kerasma και των φορέων που συνέβαλαν στη δημιουργία του.
Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζουμε τα γνωστότερα μοντέλα ανάπτυξης νέων
σχεδίων (concepts) και αξιολογούμε εάν κάποια από αυτά θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας του Kerasma. Μερικά από τα
μοντέλα που εξετάζονται είναι αυτά των Cateora and Graham, των Kotler and
Armstrong, του Fuller, αλλά και το μοντέλο του Εθνικού Κέντρου Τροφίμων της
Ιρλανδίας.
Στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας παρουσιάζουμε καταρχήν τις βασικές
έννοιες που θα πρέπει να γνωρίζει κάποιος για να κατανοήσει τη δημιουργία ενός
παγκόσμιου εμπορικού σήματος. Θα μας απασχολήσουν λοιπόν οι έννοιες της αξίας,
της ταυτότητας και της προσωπικότητας του εμπορικού σήματος. Στη συνέχεια θα
αναφερθούμε σε κάποια θέματα που πρέπει να εξεταστούν κατά τη δημιουργία του
ονόματος, του συμβόλου και του συνθήματος του εμπορικού σήματος. Θα
συνεχίσουμε παρουσιάζοντας τα οφέλη που προκύπτουν από τη δημιουργία
παγκόσμιων εμπορικών σημάτων. Το τρίτο κεφάλαιο κλείνει με την παρουσίαση του
μοντέλου για την εισαγωγή παγκόσμιων εμπορικών σημάτων του Van Gelder,
εμπλουτισμένο με κάποιες έννοιες που έχουμε αναλύσει στο κεφάλαιο αυτό και που
πιστεύουμε ότι το καθιστούν το πλέον ολοκληρωμένο μοντέλο για την εισαγωγή
παγκόσμιων εμπορικών σημάτων.
Στο

τέταρτο

κεφάλαιο

γίνεται

αναλυτική

παρουσίαση

του

Kerasma.

Παρουσιάζεται το βασικό σκεπτικό της πρωτοβουλίας αυτής, τα στάδια που
ακολουθήθηκαν, οι αγορές – στόχοι και οι συντελεστές που το οδήγησαν στην
επιτυχία. Στη συνέχεια γίνεται η ανάλυση του ονόματος, του συμβόλου και του
συνθήματος του νέου αυτού παγκόσμιου εμπορικού σήματος. Στο τέλος του
τέταρτου κεφαλαίου, το Kerasma αναλύεται με βάση το εμπλουτισμένο μοντέλο του
Van Gelder για την εισαγωγή νέων παγκόσμιων εμπορικών σημάτων που εξετάσαμε
στο τρίτο κεφάλαιο.
Η παρούσα εργασία κλείνει με το πέμπτο κεφάλαιο, στο οποίο παρουσιάζουμε τα
συμπεράσματά μας από τη μελέτη του Kerasma. Γίνεται αξιολόγηση της μέχρι τώρα
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πορείας του και παρουσιάζονται οι στόχοι για το μέλλον που οι ίδιοι οι συντελεστές
αλλά και εμείς θα θέλαμε να επιτευχθούν.
Ευελπιστούμε ότι η παρούσα εργασία καλύπτει με συστηματικό τρόπο την
ανάπτυξη και τη δημιουργία του νέου παγκόσμιου εμπορικού σήματος Kerasma του
ΟΠΕ για τη στρατηγική επανατοποθέτηση των ελληνικών προϊόντων διατροφής στις
διεθνείς αγορές. Σε κάθε περίπτωση, παρατίθενται όλες οι βιβλιογραφικές αναφορές
για τον αναγνώστη που θέλει να εμβαθύνει στο θεωρητικό μέρος της δημιουργίας
παγκόσμιων εμπορικών σημάτων αλλά και ειδικά στο εμπορικό σήμα Kerasma.
Ελπίζουμε η εργασία αυτή να είναι ένα θετικό έναυσμα για την ενασχόληση ολοένα
και περισσότερων νέων με τις εξαγωγές και γενικότερα με το διεθνές μάρκετινγκ,
καθώς πιστεύουμε ότι το μέλλον των ελληνικών προϊόντων ανεξαρτήτως κλάδου
βρίσκεται στις διεθνείς αγορές.
Κλείνοντας την εισαγωγή της εργασίας αυτής θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους
τους “συντελεστές” της.

Αρχικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε την κα. Τέτη

Περισάκη, υπεύθυνη του Kerasma στα πλαίσια του ΟΠΕ, για τις πληροφορίες και το
χρόνο που μας διέθεσε. Δεν θα μπορούσαμε φυσικά να μην ευχαριστήσουμε τον κ.
Παναγιώτη Παπασταύρου, Πρόεδρο του ΟΠΕ, και τον κ. Παναγιώτη Δρόσο,
Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΠΕ, για την βοήθεια, τις πληροφορίες και τη
συμπαράσταση που μας προσέφεραν από την πρώτη στιγμή. Πάνω από όλα όμως,
θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Γιάννη Χατζηδημητρίου, αναπληρωτή καθηγητή
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για την αμέριστη βοήθεια, τη σωστή καθοδήγηση
και την εμπιστοσύνη που μας επέδειξε, όχι μόνο στα πλαίσια της εργασίας αυτής,
αλλά και σε κάθε βήμα της ακαδημαϊκής μας πορείας.
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Κεφάλαιο 1
Οι διεθνείς τάσεις στα προϊόντα διατροφής και το Kerasma
1.1 Γενικά σχόλια
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στις
διατροφικές συνήθειες που επικρατούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Κάποιες από αυτές
οφείλονται σε δημογραφικούς παράγοντες και κάποιες άλλες έχουν να κάνουν με
τον σύγχρονο τρόπο ζωής.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός δημογραφικού παράγοντα που επηρεάζει τις
τάσεις στα προϊόντα διατροφής είναι η γενιά των ‘Baby Boomers’ (οι γεννηθέντες τα
έτη 1946-1964), που είναι η πολυπληθέστερη από όλες τις ηλικιακές ομάδες
καταναλωτών (Σιώμκος, 2002). Οι άνθρωποι αυτοί είχαν δημιουργήσει οικογένειες
και μέχρι τώρα ζούσαν με τα παιδιά τους (with children). Τώρα όμως τα παιδιά τους
έχουν αρχίσει να δημιουργούν δικές τους οικογένειες και οι ίδιοι έχουν μετατραπεί
σε νοικοκυριά των δύο ηλικιωμένων ατόμων, ή όπως λέγονται διεθνώς “άδειες
φωλιές” (empty nests). Έτσι, το ενδιαφέρον αρχίζει να στρέφεται σε οτιδήποτε
αφορά το φαγητό ‘για δύο άτομα’ στο σπίτι (Sloan, 2005).
Παράλληλα, ο σύγχρονος τρόπος ζωής με τους εξοντωτικούς ρυθμούς, τον
ελεύθερο χρόνο για μαγείρεμα συνεχώς να ελαττώνεται, αλλά και την αναδυόμενη
ανάγκη για προσωπική ανταμοιβή και φροντίδα-υγεία ευνοεί τα υγιεινά και γρήγορα
στην ετοιμασία φαγητά όπως σαλάτες, φρούτα κ.λ.π. Γενικά θα λέγαμε ότι η υγεία, η
ευκολία (convenience) αλλά και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label) είναι
από τις κυρίαρχες τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία προϊόντων διατροφής (Sloan,
2005). Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε αναλυτικότερα τις κυριότερες διεθνείς
τάσεις στα προϊόντα διατροφής.
1.2 Οι διεθνείς τάσεις στα προϊόντα διατροφής
Οι καταναλωτές πλέον σε όλο τον κόσμο δεν έχουν χρόνο για να μαγειρέψουν
όπως παλιά, άρα χρειάζονται εύκολα στην προετοιμασία τους τρόφιμα και έτοιμα
πιάτα. Παράλληλα, οι καταναλωτές έχουν γνώσεις, πληροφορίες και «ψάχνονται».
Θέλουν ποιότητα, θέλουν παραδοσιακά πιάτα, αλλά ταυτόχρονα θέλουν και
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νοστιμιά (Πετκανόπουλος, 2005). Επιπλέον, δεν χωρά αμφιβολία ότι οι καταναλωτές
θέλουν τα τρόφιμα που καταναλώνουν να συμβάλουν στην καλή τους υγεία.
Άλλωστε είναι πολύ νωπά ακόμα τα σημάδια από την πρόσφατη έξαρση της νόσου
των πουλερικών, οι φόβοι για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα πάντα υπάρχουν ενώ δεν
λείπουν οι ανησυχίες για τις συνθήκες διαβίωσης και σφαγής των ζώων. Τέλος, οι
καταναλωτές θέλουν ποικιλία στα τρόφιμά τους και νέες προτάσεις. Για το λόγο
αυτό άλλωστε οι καταναλωτές ταξιδεύουν, ψάχνουν και θέλουν να δοκιμάζουν
φαγητά άλλων χωρών και περιοχών (Πετκανόπουλος, 2005). Αυτές είναι γενικά οι
συνθήκες που διαμορφώνουν τις τάσεις στα προϊόντα διατροφής και φάνηκαν στη
διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών Anuga 2005 στην Κολωνία. Οι τάσεις αυτές ανά
κατηγορία είναι οι εξής:
Ευκολία (Convenience): Όπως αναφέραμε και παραπάνω, ο σύγχρονος τρόπος ζωής
δεν αφήνει τους καταναλωτές να αφιερώσουν αρκετό χρόνο στο μαγείρεμα. Η λύση
είναι έτοιμα στην προετοιμασία τους τρόφιμα και πιάτα. Γενικά τα προϊόντα
ευκολίας αποτελούν τον οδηγό της ανάπτυξης για όλους τους κλάδους τροφίμων.
Ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές χρησιμοποιούν τα έτοιμα κατεψυγμένα
πιάτα, εξοικονομώντας χρόνο. Και βέβαια δεν μιλάμε μόνο για τα κυρίως πιάτα,
αλλά και για φρούτα, σαλάτες, μεζέδες και μείγματα.
Υγεία και Λειτουργικά Τρόφιμα: Η υγεία φαίνεται ότι είναι σήμερα από τα
σημαντικότερα στοιχεία που απασχολούν τους καταναλωτές. Για το λόγο αυτό έχει
παρατηρηθεί μια ραγδαία αύξηση στη ζήτηση για φρούτα, σαλάτες, ξηρούς καρπούς,
σιτηρά και γιαούρτι (Sloan, 2005). Παράλληλα στα προϊόντα για παιδιά επικρατεί η
τάση να αντικατασταθούν οι τεχνικές γεύσεις από φυσικές σε όλα τα είδη παγωτού.
Γενικά, οι σύγχρονες διατροφικές συνήθειες και η στροφή των καταναλωτών τόσο
στην Ελλάδα όσο και διεθνώς σε ολοένα και πιο υγιεινά διατροφικά πρότυπα – κατά
κύριο λόγο στη μεσογειακή δίαιτα – βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
της βιομηχανίας τροφίμων.
Εθνικές (Ethnic) Κουζίνες: όπως αναφέραμε και παραπάνω, οι καταναλωτές
ταξιδεύουν και θέλουν να γνωρίζουν τις παραδοσιακές γεύσεις άλλων χωρών.
Παράλληλα οι σεφ προσπαθούν να αντλήσουν ιδέες για νέα προϊόντα μέσα από τις
παραδόσεις όλων των χωρών. Αν και φαντάζει ίσως σχήμα οξύμωρο, πολλά νέα και
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καινοτόμα προϊόντα διατροφής από πλευράς ευκολίας, υγιεινής και ισορροπημένης
διατροφής αντλούν τις εμπνεύσεις τους από την παράδοση.
Wellness: Γενικά οι Ευρωπαίοι καταναλωτές αυξάνουν συνεχώς την ζήτηση για
προϊόντα wellness
Υψηλής ποιότητας/ πολυτελή (premium/ fancy) προϊόντα διατροφής: Οι
καταναλωτές παγκοσμίως ανησυχούν για την ποιότητα, τη διατροφική αξία, τις
συνθήκες της παραγωγικής διαδικασίας και διακίνησης (πρώτες ύλες, προέλευση
κ.λ.π.) και την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και ποτών. Για το λόγο αυτό
είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερο επιβραβεύοντας αυτά που εκτιμούν
ότι αξίζουν πραγματικά. Παράλληλα, αρκετοί καταναλωτές βλέπουν το καλό και
ακριβό φαγητό ως επιβράβευση και φροντίδα της υγείας τους. Σύμφωνα με
προβλέψεις, η αγορά των ανώτερων ποιοτικά και τιμολογιακά προϊόντων διατροφής
(premium foods market) θα γνωρίσει αύξηση έως και 30% μέχρι το 2008
(Datamonitor, 2004). Και βέβαια, εξέχουσα θέση στην κατηγορία αυτή κατέχουν τα
ψάρια και ιδίως τα οστρακόδερμα (αστακοί, γαρίδες κ.λ.π.).
Κρέας: Γενικά καταγράφεται μία τάση προς τους μεζέδες κρέατος. Η αγορά για
προϊόντα μεζέδων κρέατος (Snacks, finger κ.λ.π.) είναι ιδιαίτερα υποσχόμενη. Οι
καταναλωτές απολαμβάνουν πλέον το παραδοσιακό «τσιμπολόγημα» και τρώνε κάτι
μεταξύ των παραδοσιακών χρόνων γεύματος.
Ποτά: Τα μη οινοπνευματούχα ποτά είναι η ομάδα προϊόντων που εμφανίζει το
υψηλότερο ποσοστό αύξησης. Τα μεταλλικά νερά, τα ποτά ενέργειας, το παγωμένο
τσάι και η λεμονάδα αυξάνουν δυναμικά τα μερίδιά τους. Μία τάση υπάρχει προς
τους χυμούς φρούτων, τα μη αλκοολούχα ποτά και τα ποτά υγείας. Παράλληλα, η
αυξανόμενη ευημερία στις πρώην ανατολικές χώρες έχει δημιουργήσει μια
σημαντική αύξηση στην πώληση μη αλκοολούχων ποτών σε αυτές.
Όλες οι παραπάνω τάσεις διακρίνονται καθαρά και στον πίνακα 1.2, όπου
παρουσιάζονται οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες κατηγορίες προϊόντων διατροφής
παγκοσμίως για το 2004.
Το εύλογο ερώτημα που τίθεται σε αυτό το σημείο είναι ποια είναι η θέση των
ελληνικών προϊόντων διατροφής στις διεθνείς αγορές και πώς θα μπορέσει η
ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών να εκμεταλλευτεί τις παγκόσμιες τάσεις
στα προϊόντα διατροφής;
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Πίνακας 1.2 Οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες κατηγορίες
προϊόντων διατροφής παγκοσμίως το 2004

Πηγή: ACNielsen 2004a.

1.3 Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών
Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών είναι ένας από τους πλέον
δυναμικούς και εξωστρεφείς κλάδους της Ελληνικής οικονομίας. Τα τελευταία
χρόνια έχει καταγράψει σημαντικές εξελίξεις ενώ παράλληλα παρουσιάζει αρκετά
περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη. Παράλληλα καλύπτει σχεδόν το ¼ της
ελληνικής

βιομηχανικής

παραγωγής,

περιλαμβάνει

περισσότερες

από

800

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα τρόφιμα – ποτά, δηλαδή το 20%
περίπου των βιομηχανικών επιχειρήσεων και προσφέρει απασχόληση στο 25% των
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εργαζομένων στη βιομηχανική παραγωγή. Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι
εξασφαλίζουν δουλειά και εισόδημα στις οικογένειές τους απασχολούμενοι στον
κλάδο αυτό.
Σήμερα, η ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών καλείται να εντείνει τις
δραστηριότητές της στο διεθνές περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται τόσο από
απειλές όσο και από ευκαιρίες (Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου,
2005).
Απειλές


Η παγκοσμιοποίηση της οικονομικής και εμπορικής δραστηριότητας έχει
δημιουργήσει ευκαιρίες ανάπτυξης αλλά ταυτόχρονα έχει δώσει τη
δυνατότητα σε ανταγωνιστικές προτάσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε
αγορές που μέχρι πρότινος δεν ήταν παρούσες.



Χώρες με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος παραγωγής ασκούν έντονες πιέσεις στα
ελληνικά προϊόντα ειδικά σε υπο-κλάδους που χαρακτηρίζονται από έλλειψη
διαφοροποίησης.



Μεγάλες

αλυσίδες

λιανεμπορίου

έχουν

αποκτήσει

τεράστια

διαπραγματευτική ισχύ, σε βαθμό που να καθορίζουν τους όρους του
παιχνιδιού.


Τα δίκτυα διανομής αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη ισχύ



Τα επιτυχημένα προϊόντα που κάνουν διεθνή καριέρα έχουν ανεβάσει ψηλά
τον πήχη και οι απαιτήσεις για την εισαγωγή και εδραίωση νέων εμπορικών
σημάτων (brands) σε οποιαδήποτε αγορά έχουν αυξηθεί.



Οι καταναλωτές βομβαρδίζονται καθημερινά από ολοένα και περισσότερα
μηνύματα και ερεθίσματα που ανταγωνίζονται να προσελκύσουν την
προσοχή του, το χρόνο του και τελικά τα χρήματά του.

Ευκαιρίες


Οι καταναλωτές παγκοσμίως, όπως αναφέραμε και παραπάνω, ανησυχούν
περισσότερο για την ποιότητα, τη διατροφική αξία και τις συνθήκες της
παραγωγικής διαδικασίας και διακίνησης (πρώτες ύλες, προέλευση,
επεξεργασία κ.τ.λ.) αλλά και την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και
ποτών που καταλήγουν στο τραπέζι του. Για το λόγο αυτό είναι διατεθειμένοι
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να ψάξουν περισσότερο αλλά συχνά και να πληρώσουν περισσότερο για
προϊόντα που θεωρούν ότι πραγματικά αξίζουν.


Οι καταναλωτές αναβαθμίζουν το ρόλο του φαγητού στη ζωή τους. Το
κίνημα του slow food και η εντελώς διαφορετική φιλοσοφία που αυτό
πρεσβεύει είναι μία από τις τάσεις που εκφράζουν αυτό το φαινόμενο.



Η ομογενοποίηση των καταναλωτικών συνηθειών, ως συνέπεια της
παγκοσμιοποίησης, διαμορφώνουν ταυτόχρονα νέες τάσεις που ευνοούν το
διαφορετικό, το νέο, το μοναδικό, το αυθεντικό. Οι καταναλωτές θέλουν
πλέον το φαγητό τους να μην είναι απρόσωπο αλλά να έχει κάποιον
χαρακτήρα, μια ιστορία και κάποια ιδιαιτερότητα.



Λόγω των μετακινήσεων πληθυσμών αλλά και την έκθεση στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης (media), οι καταναλωτές είναι πιο δεκτικοί σε εθνικές κουζίνες.



Υπάρχει μια διεθνής τάση όπως αναφέραμε προς τους μεζέδες. Οι
καταναλωτές συνηθίζουν πλέον να τρώνε κάτι μεταξύ των παραδοσιακών
γευμάτων.



Η υγιεινότητα της Μεσογειακής διατροφής έχει αποδειχθεί επιστημονικά,
ενώ η ανησυχία για ασθένειες που συνδέονται με τη διατροφή έχουν περάσει
στην καθημερινή ατζέντα δημιουργώντας ένα πολύ θετικό πλαίσιο για πιο
υγιεινές προτάσεις.

1.4 Η πορεία των ελληνικών προϊόντων διατροφής
Η πορεία των ελληνικών τροφίμων και ποτών στο εξωτερικό σήμερα απέχει από
αυτήν που θα περίμενε κανείς, δεδομένης της μοναδικότητας, της ποικιλίας και της
διατροφικής αξίας που προσφέρουν. Παρά το γεγονός ότι η ελληνική κουζίνα είναι
αρκετά γνωστή, δεν μπορούμε να πούμε ότι διαθέτει την ίδια αναγνώριση και
εκτίμηση όπως η Ιταλική, η Γαλλική ή η Ισπανική κουζίνα.
Επιπλέον, για πολλούς στο εξωτερικό δεν είναι ιδιαίτερα σαφές τι έχει να
προτείνει. Υπάρχει μία σύγχυση γύρω από το ποια ακριβώς είναι η ελληνική κουζίνα
και τι έχει να προτείνει. Ακόμα και όσοι έχουν μια συγκεκριμένη ιδέα, αυτή είναι
έντονα χρωματισμένη από λίγες, κλασικές συνταγές και προτάσεις (μουσακάς,
σουβλάκι, φέτα, ούζο, ρετσίνα κ.ο.κ.), που όμως δημιουργούν μία μάλλον
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περιοριστική αντίληψη. Οι αγορές του εξωτερικού λοιπόν έχουν μία αποσπασματική
εικόνα της ελληνικής κουζίνας.
Τέλος, η σύνδεση της ελληνικής κουζίνας με τη μεσογειακή διατροφή δεν είναι
όσο γνωστή θα έπρεπε, αφενός γιατί κάτι τέτοιο δεν έχει προβληθεί επαρκώς και
αφετέρου γιατί άλλες χώρες της Μεσογείου έχουν φροντίσει να καρπωθούν τα
θετικά αυτής της σύνδεσης με πιο δομημένο και συστηματικό τρόπο.
Άρα λοιπόν η μεγάλη πρόκληση αλλά και το στοίχημα για την ανάπτυξη του
κλάδου των τροφίμων και των ποτών στο εξωτερικό περνά από τον
επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής τοποθέτησης (positioning) των ελληνικών
τροφίμων και ποτών με τέτοιο τρόπο ώστε να προβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και να εκμεταλλευτούν τις διεθνείς τάσεις.
1.5 Το «Kerasma»
Στα πλαίσια του επαναπροσδιορισμού της στρατηγικής τοποθέτησης των
ελληνικών τροφίμων και ποτών, το Υπουργείο Οικονομίας και ο ΟΠΕ
αναλαμβάνουν μία νέα πρωτοβουλία η οποία συνίσταται στη διαμόρφωση κεντρικής
πολιτικής σε εθνικό επίπεδο και στη βάση συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου. Η
πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται μέσα από ειδικά σχεδιασμένες δράσεις σε μια σειρά
τομέων δραστηριοποίησης. Στην προσπάθεια αυτή ο ΟΠΕ συνεργάζεται στενά με τα
αρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης,
καθώς και με τους Συνδέσμους του κλάδου τροφίμων και ποτών ΣΕΒΤ, ΣΕΒΙΤΕΛ,
ΕΔΟΑΟ, ΕΣΒΙΤΕ, ΠΕΜΕΤΕ, ΣΕΤΣΕΜ και ΣΕΑΟΠ.
Η νέα στρατηγική περιλαμβάνει την ανάδειξη μίας μοναδικής ταυτότητας για τα
ελληνικά τρόφιμα και ποτά μέσα από την προβολή χαρακτηριστικών προϊόντων (π.χ.
λάδι, ελιές, κρασί, τυρί, φρούτα, μέλι, ούζο, ιχθυρά, μαστίχα, κρόκο κοκ) αλλά και
μοναδικών ελληνικών γαστρονομικών προτάσεων και συνταγών.
Για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την προσπάθεια αυτή, ο ΟΠΕ, δημιούργησε
μια ισχυρή, επώνυμη επικοινωνιακή οντότητα (brand), η οποία εμπεριέχει όλες τις
βασικές αξίες και τη φιλοσοφία των ποιοτικών ελληνικών τροφίμων και ποτών.
Παράλληλα, η επικοινωνιακή αυτή οντότητα θα λειτουργεί και ως πρεσβευτής των
ελληνικών τροφίμων και ποτών σε κάθε γωνιά της γης. Το όνομα της νέας αυτής
οντότητας είναι Κέρασμα (Kerasma).
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Στα πλαίσια λοιπόν της παρούσας εργασίας αποφασίσαμε να εξετάσουμε και να
αναλύσουμε τη νέα αυτή πρωτοβουλία του ΟΠΕ. Αρχικά, θα παρουσιάσουμε κάποια
από τα γνωστότερα μοντέλα ανάπτυξης νέων προϊόντων και πρωτοβουλιών και θα
προσπαθήσουμε να τα συγκρίνουμε με τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε για την
ανάπτυξη του Kerasma, μιας πρωτοβουλίας που αφορά προϊόντα διατροφής. Στη
συνέχεια, θα εστιαστούμε σε ένα μέρος της ανάπτυξης των νέων προϊόντων και
πρωτοβουλιών και αυτό δεν είναι άλλο από τη δημιουργία και την εισαγωγή ενός
νέου Εμπορικού Σήματος (Brand), όπως το Kerasma. Φυσικά, σε κάθε περίπτωση θα
προσπαθούμε να συγκρίνουμε τα θεωρητικά μοντέλα με τις διαδικασίες που
ακολουθήθηκαν για την ανάπτυξη του Kerasma και θα επισημάνουμε σημεία στα
οποία θα μπορούσε ή μπορεί ακόμη να γίνουν βελτιωτικές παρεμβάσεις.
1.6 Σύνοψη
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάσαμε αρχικά τις διεθνείς τάσεις στα προϊόντα
διατροφής που ήδη επικρατούν ή θα επικρατήσουν τα επόμενα χρόνια. Οι τάσεις
αυτές θυμίζουμε επιγραμματικά ότι είναι η ευκολία, η υγεία και τα λειτουργικά
τρόφιμα, οι εθνικές κουζίνες, τα υψηλής ποιότητας προϊόντα διατροφής, οι μεζέδες
κρέατος και τα μη οινοπνευματούχα ποτά. Επιπλέον αναφέραμε τις ευκαιρίες και τις
απειλές με τις οποίες θα βρεθεί αντιμέτωπη η ελληνική βιομηχανία τροφίμων και
ποτών τα επόμενα χρόνια και σχολιάσαμε την πορεία των ελληνικών προϊόντων
διατροφής στις διεθνείς αγορές. Τέλος, παρουσιάσαμε συνοπτικά τη νέα
πρωτοβουλία του ΟΠΕ, το Kerasma, που έχει ως στόχο τη στρατηγική
επανατοποθέτηση των ελληνικών προϊόντων διατροφής στις διεθνείς αγορές
εκμεταλλευόμενη τις διεθνείς τάσεις και τις ευκαιρίες στον κλάδο της βιομηχανίας
των τροφίμων και ποτών.
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Κεφάλαιο 2
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Concepts και Προϊόντων
2.1 Γενικά σχόλια
Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που ασχολούνται με την ανάπτυξη νέων
προϊόντων διατροφής έχουν να αντιμετωπίσουν την πρόκληση των συνεχών
αλλαγών όσον αφορά τις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών. Οι επιχειρήσεις/
οργανισμοί αυτοί δεν μπορούν να είναι απλοί παρατηρητές των αλλαγών αυτών. Θα
πρέπει να συνειδητοποιούν τις ευκαιρίες που υπάρχουν και να τις εκμεταλλεύονται
έτσι ώστε να αυξήσουν την κερδοφορία τους (Rudder et al., 2001). Οι Kotler και
Armstrong (1991) υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις/ οργανισμοί που ασχολούνται με
προϊόντα διατροφής θα πρέπει να δρουν εκ των προτέρων (proactive), δεδομένων
των ταχύτατων αλλαγών στις γεύσεις, την τεχνολογία και τον ανταγωνισμό. Οι
καταναλωτές επιθυμούν και περιμένουν τις νέες προτάσεις διατροφής.
Η ανάπτυξη ωστόσο νέων προτάσεων/προϊόντων διατροφής είναι μια
οργανωσιακή πρόκληση η οποία εντείνεται από την αλλαγή του τρόπου ζωής των
καταναλωτών (consumer lifestyles) και των ανησυχιών και ενδιαφερόντων τους
(consumer concerns), από την παγκοσμιοποίηση και τέλος από την επιρροή του
λιανεμπορίου. Για να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις στην αγορά θα πρέπει να παράγουν
τα προϊόντα διατροφής που επιθυμεί ο καταναλωτής, τη στιγμή που τα επιθυμεί,
χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα (Benner et al., 2002).
Όλα τα παραπάνω καθιστούν επιτακτική την καθιέρωση μίας διαδικασίας
σχεδιασμού κα ανάπτυξης νέων concepts και προϊόντων. Επιπλέον, η καθιέρωση
μιας σωστής και προσεκτικά σχεδιασμένης διαδικασίας σχεδιασμού και ανάπτυξης
νέων concepts και προϊόντων βοηθά στον έλεγχο του κόστους και στη μείωση του
χρόνου που απαιτείται για την ανάπτυξη ενός νέου concept. Όταν εξετάζουμε
εταιρίες που έχουν επιτύχει στην ανάπτυξη προϊόντων (3Μ, Nestle, Mars κ.λ.π.)
διαπιστώνουμε ότι όλες έχουν κάτι κοινό. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των
concepts χωρίζεται σε συγκεκριμένα στάδια που ακολουθούνται κάθε φορά.
Έχουν γίνει αρκετές μελέτες πάνω στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων
concepts και προϊόντων. Θα πρέπει εδώ να σχολιάσουμε ότι όλα τα μοντέλα που
έχουν παρουσιασθεί κατά καιρούς περιλαμβάνουν ένα συγκεκριμένο αριθμό
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σταδίων για την ανάπτυξη ενός concept. Τα στάδια αυτά μπορεί να διαφέρουν ως
προς την ονομασία από μοντέλο σε μοντέλο. Το περιεχόμενό τους όμως θα λέγαμε
ότι είναι σε μεγάλο βαθμό παρόμοιο. Παρακάτω θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τις
κυριότερες εξ’ αυτών.
2.2 Μοντέλα Ανάπτυξης Νέων Concepts και Προϊόντων
2.2.1 Το μοντέλο του Εθνικού Κέντρου Τροφίμων της Ιρλανδίας
Το Εθνικό Κέντρο Τροφίμων της Ιρλανδίας (The National Food Centre Model for
new product development in the food sector) το 2002 πρότεινε ένα νέο μοντέλο
ανάπτυξης προϊόντων διατροφής (The National Food Centre, 2002). Το μοντέλο
αυτό αποτελείται από 7 κυρίως φάσεις και 7 σημεία σύνοψης. Βέβαια επισημαίνεται
ότι δεν είναι απαραίτητο όλα τα προς ανάπτυξη προϊόντα/έργα να περνάνε και από
τις 7 αυτές φάσεις και τα 7 σημεία σύνοψης. Συνήθως οι εταιρίες και οι οργανισμοί
εφαρμόζουν 4-7 φάσεις. Ο αριθμός των φάσεων αλλά και των σημείων σύνοψης που
θα ακολουθήσει ένα project προσαρμόζεται ανάλογα με τις πρακτικές των
οργανισμών (Operational Practices). Οι 7 κυρίως φάσεις (Γέννηση της ιδέας,
Δυνατότητα

υλοποίησης, Ανάπτυξη

του

concept, Περίπτωση επιχείρησης,

Περαιτέρω ανάπτυξη, Εισαγωγή στην αγορά, Απόδοση του project) και τα 7 σημεία
σύνοψης (Σκανάρισμα ιδεών, Σύνοψη δυνατότητας υλοποίησης, σύνοψη του
Concept, Σύνοψη επιχειρησιακής περίπτωσης, Έλεγχος μετά την ανάπτυξη, Έλεγχος
μετά την εισαγωγή, Αξιολόγηση του project) παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω.
Τυπικές φάσεις και σημεία σύνοψης
Φάση 1. Γέννηση της ιδέας.
Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής αναγνωρίζονται ιδέες, ευκαιρίες και κενά στην
αγορά με βάση έρευνες καταναλωτή και εμπορικές έρευνες. Νέες ιδέες μπορεί να
προκύψουν από το προσωπικό των οργανισμών, τους καταναλωτές, τους
ανταγωνιστές και βεβαίως μέσω εμπορικών ερευνών (trade research) και ανάλυσης
κενών (gap analysis). Ένα πολύ σημαντικό σημείο σε αυτήν τη φάση είναι η
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αποτελεσματική διοίκηση ιδεών (management of ideas) από τον οργανισμό/
επιχείρηση.
Σημείο σύνοψης 1. Σκανάρισμα ιδεών
Το σκανάρισμα της ιδέας είναι το πρώτο σημείο σύνοψης στο μοντέλο αυτό. Οι
ιδέες συζητούνται και επιλέγονται αυτές που πιστεύεται ότι θα έχουν μεγαλύτερη
επιτυχία στην αγορά για να συνεχίσουν στην επόμενη φάση.
Φάση 2. Δυνατότητα υλοποίησης.
Στη φάση αυτή εξετάζεται εάν το νέο προϊόν/concept είναι εφικτό. Π.χ. εάν
μπορεί να παραχθεί, εάν μπορεί να αποφέρει κέρδη, εάν όντως υπάρχει αγορά που
να το επιθυμεί. Για το λόγο αυτό διεξάγονται

έρευνες με βάση τα διαθέσιμα

στοιχεία (desk research) χρησιμοποιώντας λίστες ελέγχου (checklists) μάρκετινγκ,
χρηματοοικονομικές τεχνικές κ.λ.π. Μερικά θέματα-κλειδιά που εξετάζονται στη
φάση αυτή είναι το μέγεθος της ευκαιρίας (μπορεί να μετρηθεί με τον αριθμό των
καταστημάτων που θα φιλοξενήσουν στα ράφια τους το νέο προϊόν, τις πωλήσεις
ανά κατάστημα κ.λ.π.). Προφανώς, το κόστος που σχετίζεται με τις δραστηριότητες
μάρκετινγκ (marketing costs) θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε αυτή τη φάση, όπως και
η ικανότητα της επιχείρησης/οργανισμού να παράγει το προϊόν από τεχνικής
απόψεως.
Σημείο σύνοψης 2. Σύνοψη δυνατότητας υλοποίησης.
Οι μελέτες που έγιναν στη φάση 2 συνοψίζονται και εάν όλα συνηγορούν στο ότι
υπάρχει αγορά και η δυνατότητα υλοποίησης, το project προχωρά στην επόμενη
φάση.
Φάση 3. Ανάπτυξη του Concept.
Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής επιβεβαιώνονται τα προκαταρκτικά ευρήματα
των μελετών που έγιναν στη φάση 2. Αυτό συνήθως περιλαμβάνει δοκιμαστική
παραγωγή των προϊόντων διατροφής. Τα προϊόντα δοκιμάζονται από καταναλωτές
και διαπιστώνουμε εάν υπάρχει ενδιαφέρον ή όχι. Παράλληλα, οι έμποροι
αποφασίζουν εάν θα συμπεριλάβουν στις δραστηριότητές τους τα νέα προϊόντα.
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Σημείο Σύνοψης 3. Σύνοψη του Concept.
Στη σύνοψη του Concept αποφασίζεται εάν αξίζει να συνεχιστεί το project με
βάση της διαθέσιμες πληροφορίες.
Φάση 4. Περίπτωση Επιχείρησης (Business Case)
Η φάση αυτή είναι εξαιρετικής σημασίας αφού απαιτεί λεπτομερή αξιολόγηση
της αγοράς, των πωλήσεων, της παραγωγής, των τεχνικών, ανθρωπίνων και
χρηματοοικονομικών πόρων. Είναι απαραίτητο να έχει διεξαχθεί έρευνα
καταναλωτή και εμπορική έρευνα έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι το τελικό προϊόν/
προϊόντα έχουν τη στήριξη των καταναλωτών και των εμπόρων. Σε αυτή τη
συγκεκριμένη φάση συνίσταται η έρευνα καταναλωτών, και κατά προτίμηση
ομάδων εστίασης (focus groups). Έτσι αξιολογείται η στάση των καταναλωτών
απέναντι στο concept, ειδικά σε θέματα που αφορούν τη γεύση, τη συσκευασία, την
ονομασία (brand name), την προτεινόμενη τιμή, το μέγεθος κ.τ.λ. Αφού
ενσωματωθούν

οι

αλλαγές

που

επιθυμούν

οι

καταναλωτές,

το

concept

παρουσιάζεται στους εμπόρους για σχόλια και ανατροφοδότηση (feedback). Αυτοί
μπορεί να συστήσουν περαιτέρω αλλαγές, οι οποίες μπορεί με τη σειρά τους να
απαιτούν νέες έρευνες καταναλωτών. Αφού μετά από όλες αυτές τις διαδικασίες
καταλήξουμε στην τελική μορφή του concept, θα πρέπει να γίνει ακόμα μία
λεπτομερής αξιολόγηση για το εάν το προϊόν μπορεί να παραχθεί με ασφάλεια και
κέρδος.
Σημείο Σύνοψης 4. Σύνοψη Επιχειρησιακής Περίπτωσης (Business Case
Review)
Το concept που ετοιμάστηκε στην προηγούμενη φάση, καθώς επίσης και η όλη
διαδικασία, συνοψίζονται. Το σημείο αυτό είναι εξαιρετικά καθοριστικό καθώς είναι
η τελευταία ευκαιρία να σταματήσει ένα σχέδιο ανάπτυξης προϊόντος πριν εισέλθει
στη φάση της ανάπτυξης (Product Development), μία φάση που μπορεί να είναι
χρονοβόρα και ακριβή.
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Φάση 5. Περαιτέρω Ανάπτυξη (Further Development)
Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η επιχείρηση/οργανισμός θα πρέπει να
ξεκινήσει πλήρη παραγωγή. Όλα τα κόστη θα πρέπει να ληφθούν υπόψη,
συμπεριλαμβανομένου του κόστους προώθησης, συσκευασίας, δοκιμών, παραγωγής
κ.λ.π. Η φάση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει δοκιμή του προϊόντος, όσον αφορά
θέματα μάρκετινγκ, προκειμένου να παρατηρηθεί η αντίδραση των καταναλωτών
πριν αρχίσει η πλήρης παραγωγή.
Σημείο Σύνοψης 5. Έλεγχος μετά την Ανάπτυξη (Post-development review)
Πριν περάσει το έργο/προϊόν στη φάση της εισαγωγής, πρέπει να περάσει από
έναν έλεγχο (Post-development review). Ο έλεγχος αυτός διασφαλίζει ότι το έργο/
προϊόν είναι ακόμη ελκυστικό για την επιχείρηση/οργανισμό και είναι αυτό που
συμφωνήθηκε στην προηγούμενη φάση.
Φάση 6. Εισαγωγή στην αγορά
Στη φάση της εισαγωγής, το νέο προϊόν εισάγεται στην αγορά και η παραγωγή
αρχίζει να αυξάνεται. Η χρονική στιγμή που θα γίνει η εισαγωγή είναι πολύ
σημαντική, καθώς όλα τα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ θα πρέπει να έχουν
σχεδιαστεί σωστά. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ θα
πρέπει να ισχύουν τα εξής:
Προϊόν: Πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες των καταναλωτών, να είναι κορυφαίας
ποιότητας αλλά και να διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα ομοειδή προϊόντα της
αγοράς. Να προσφέρει δηλαδή κάποιο στοιχείο στους καταναλωτές που τα υπόλοιπα
ομοειδή προϊόντα δεν προσφέρουν και να αποκτά έτσι ένα ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα απέναντί τους.
Τιμή: Θα πρέπει να είναι ανταγωνιστική, να καλύπτει το κόστος και να προσφέρει
στους καταναλωτές αξία για τα χρήματα που δίνουν (value for money).
Προώθηση: Θα πρέπει να έχει αναπτυχθεί ένα πλάνο προώθησης που μπορεί να
περιλαμβάνει διαφήμιση, δραστηριότητες εντός των καταστημάτων κ.λ.π., ανάλογα
με το ποσό χρημάτων που μπορεί να δαπανηθεί από την επιχείρηση/οργανισμό που
εισάγει το προϊόν.
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Διανομή: Το δίκτυο διανομής είναι στην ουσία η αλυσίδα που μεταφέρει το προϊόν
στον καταναλωτή και θα πρέπει να έχει επιλεγεί πριν την εισαγωγή του.
Σημείο Σύνοψης 6: Έλεγχος μετά την εισαγωγή
Μία επίσημη ή ανεπίσημη σύνοψη της κατάστασης μετά την πρώτη παραγωγή
και την εισαγωγή, θα εξασφαλίσει ότι όλα εξελίσσονται σύμφωνα με το αρχικό
σχέδιο, χωρίς να υπάρχουν καθυστερήσεις, προβλήματα κ.λ.π.
Φάση 7: Απόδοση του project
Μετά την εισαγωγή, παρακολουθείται η απόδοση του προϊόντος, του project
γενικότερα, αλλά και όλης της ομάδας που ήταν υπεύθυνη για το project για ένα
συμφωνημένο χρονικό διάστημα.
Σημείο Σύνοψης 7: Αξιολόγηση του project
Μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, συνήθως 6-12 μήνες μετά την
εισαγωγή, συνοψίζεται η απόδοση του προϊόντος, του project αλλά και της ομάδας
που ήταν υπεύθυνη για την ανάπτυξή του. Υπάρχουν μια σειρά από ερωτήματα που
τίθενται σε αυτό το σημείο, μερικά από τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω:


Χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά;



Υπάρχουν νέες ευκαιρίες;



Τι έγινε πολύ καλά;



Τι δεν έγινε σωστά;



Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά την επόμενη φορά;



Τι μάθαμε από την όλη διαδικασία και πώς θα μπορέσουμε να
χρησιμοποιήσουμε αυτά που μάθαμε για να βελτιώσουμε τη διαδικασία
ανάπτυξης των μελλοντικών μας έργων/προϊόντων;

Το αποτέλεσμα του τελευταίου σημείου σύνοψης είναι η απόφαση για το εάν θα
συνεχίσει να παράγεται το προϊόν ή εάν θα πρέπει να αποσυρθεί από την αγορά. Στο
σχήμα 2.2.1 παρουσιάζονται όλες οι φάσεις και τα σημεία σύνοψης του μοντέλου
του Εθνικού Κέντρου Τροφίμων της Ιρλανδίας.
Το μοντέλο ανάπτυξης νέων προϊόντων διατροφής του Εθνικού Κέντρου
Τροφίμων της Ιρλανδίας είναι πολύ αναλυτικό και λαμβάνει υπόψη του πλήθος
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παραμέτρων και παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την επιτυχημένη πορεία
των προϊόντων διατροφής που αναπτύχθηκαν με βάση αυτό. Μπορεί να εφαρμοστεί
στην περίπτωση του Kerasma, αφού αναπτύχθηκε για προϊόντα διατροφής, ωστόσο
δεν λαμβάνει υπόψη του το γεγονός ότι κάποια προϊόντα διατροφής στοχεύουν στην
παγκόσμια αγορά. Θα έπρεπε δηλαδή να περιλαμβάνεται σε κάποια φάση η εξέταση
ζητημάτων που έχει να κάνει με τις διεθνείς αγορές (διαφορές στη γεύση, στην
κουλτούρα κ.λ.π.).
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Σχήμα 2.2.1 Το μοντέλου του Εθνικού Κέντρου Τροφίμων της Ιρλανδίας

Πηγή: The National Food Centre, 2002.
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2.2.2 Το μοντέλο των Peters et al.
Οι Peters et al. (1999) διατύπωσαν το δικό τους μοντέλο για τον σχεδιασμό και
την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Το μοντέλο αυτό βασίστηκε σε έρευνα που
διεξήγαγαν σε μικρομεσαίες αλλά και μεγάλες εταιρίες. Το μοντέλο τους
περιλαμβάνει τρεις φάσεις (Σχήμα 2.2.2α): Προ-Σχεδιασμός/ Ανάπτυξη (Pre-Design/
Development), Σχεδιασμός και ανάπτυξη (Design and Development Process), ΜετάΣχεδιασμός/ Ανάπτυξη (Post-Design and Development).
Σχήμα 2.2.2α. Γενικό μοντέλο για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προϊόντων

Πηγή: Peters et al., 1999.

Κάθε μία από τις τρεις αυτές κύριες φάσεις περιλαμβάνει μία ή περισσότερες
φάσεις και διαδικασίες/ δραστηριότητες, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.2.2β. Οι τρεις
κύριες φάσεις και οι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν αναλύονται περιληπτικά
παρακάτω.
Προ-Σχεδιασμός/ Ανάπτυξη (pre-design and development)
Είναι η πρώτη κύρια φάση και περιλαμβάνει τέσσερις δευτερεύουσες φάσεις οι
οποίες είναι οι εξής:


Ιδέα: Σε αυτή τη φάση αναγνωρίζεται η ευκαιρία και αξιολογείται με
γνώμονα όχι μόνο τις προτιμήσεις των καταναλωτών, αλλά και το συμφέρον
της επιχείρησης/οργανισμού.
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Αναγνώριση: Αναφέρεται στους μηχανισμούς εκείνους που επιτρέπουν στην
επιχείρηση να αναγνωρίζει ευκαιρίες



Προώθηση/Προβολή (Collation) ιδεών: Ο τρόπος με τον οποίο οι ευκαιρίες
προωθούνται και εξετάζονται μέσα στην επιχείρηση προκειμένου να
αξιολογηθεί εάν αυτές ταιριάζουν με τους στόχους της εταιρίας.



Ιεράρχηση (Priorisation): Η κατάταξη των ευκαιριών με βάση το κατά πόσο
είναι εφικτή η εκμετάλλευσή τους.



Εισαγωγή της ιδέας: Εάν κάποια ιδέα/ευκαιρία θεωρηθεί πολύ καλή θα
πρέπει να κινηθούν οι μηχανισμοί για να γίνουν εκτενέστερες μελέτες για τη
δυνατότητα υλοποίησής της.
Σχήμα 2.2.2β Οι κύριες φάσεις και οι φάσεις/ δραστηριότητες που
περιλαμβάνουν

Πηγή: Peters et al., 1999.

Σχέδιο και Ανάπτυξη (design and development)
Είναι η δεύτερη κύρια φάση μετά τον προ-σχεδιασμό/ ανάπτυξη. Περιλαμβάνει
τρεις επιμέρους φάσεις (προϋποθέσεις προϊόντος, σχεδίαση, επικύρωση πριν την
παραγωγή), οι οποίες με τη σειρά τους περιλαμβάνουν κάποιες δραστηριότητες.
Προϋποθέσεις Προϊόντος (Concept) - Σε αυτή τη φάση, η ευκαιρία αξιολογείται
προκειμένου να αποφασιστούν οι προϋποθέσεις για την παραγωγή του
προτεινόμενου προϊόντος. Ο στόχος είναι να μετατραπεί η ευκαιρία σε μια
πραγματοποιήσιμη λύση, η οποία θα ικανοποιεί τόσο εξωτερικές όσο και εσωτερικές
προϋποθέσεις. Η διερεύνηση των προϋποθέσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις
πλευρές της προτεινόμενης ιδέας, τις διάφορες εφικτές λύσεις, και τις απαραίτητες

28

δραστηριότητες για να υποστηριχθεί η παραγωγή. Αυτή η φάση περιλαμβάνει τις
εξής δραστηριότητες:


Μελέτες σκοπιμότητας (feasibility studies)- Αξιολόγηση όλων των
διαστάσεων της ευκαιρίας από τεχνικοοικονομικής πλευράς (τεχνικές
δυνατότητες, κόστη, υλικά, ανθρώπινοι πόροι, δυνατότητες παραγωγής,
θέματα ηθικής, χρονοδιαγράμματα και απαιτήσεις καταναλωτών).



Συνειδητοποίηση του έργου (Concept/ realization)- Η μετατροπή της
ευκαιρίας σε πραγματική και υλοποιήσιμη λύση θα πρέπει να λαμβάνει
υπόψη τις προϋποθέσεις που έθεσαν οι μελέτες σκοπιμότητας. Θα πρέπει να
γίνουν περαιτέρω μελέτες για αξιολογηθούν τα πλεονεκτήματα των
προτεινόμενων λύσεων.



Συμπληρωματικά θέματα (peripherals)- Λεπτομέρειες σχετικά με το προϊόν
όπως η αισθητική του, η συσκευασία, η αποθήκευση και οι μέθοδοι
διανομής.

Σχεδίαση (design) - Σκοπός στη φάση αυτή είναι να αποφασιστούν λεπτομερώς όλοι
οι παράμετροι το προϊόντος, οι οποίες βέβαια θα κινούνται μέσα στο όρια που
τέθηκαν στην προηγούμενη φάση. Μία πιθανή λύση μετατρέπεται σε ένα σύνολο
οδηγιών παραγωγής. Περιλαμβάνει τα αρχικά τεστ των πρωτοτύπων, προκειμένου
να εξακριβωθεί ότι διαθέτουν τα κατάλληλα φυσικά χαρακτηριστικά, αλλά και τεστ
για να επιβεβαιωθεί ότι πληρούνται οι προδιαγραφές παραγωγής. Οι επιμέρους
δραστηριότητες της φάσης αυτής παρουσιάζονται παρακάτω:


Σχεδίαση (design): Περιλαμβάνει τόσο τον τεχνικό σχεδιασμό, όσο και
βιομηχανικές και δευτερεύουσας σημασίας προδιαγραφές (συσκευασία,
αισθητική κ.λ.π.).



Πρωτότυπα (prototyping): Φυσική αναπαράσταση του προϊόντος ή
αναπαράσταση σε υπολογιστή έτσι ώστε να εξακριβωθεί εάν πληροί τις
φυσικές και λειτουργικές προϋποθέσεις.



Καθορισμός Εργαλείων (tooling): Η παραγωγή πρωτοτύπων συμβάλει στο να
αποφασιστεί ποια εργαλεία χρειάζονται, ποιες μέθοδοι παραγωγής αλλά και
τα μέρη από τα οποία θα αποτελείται η γραμμή παραγωγής (assembly line).
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Πρώτα τεστ (alpha testing): Επιβεβαιώνεται η φυσική συμμόρφωση του
προϊόντος με τις προδιαγραφές αλλά και η καταλληλότητα των μεθόδων και
της γραμμής συναρμολόγησης.

Επικύρωση πριν την παραγωγή (preproduction validation) - Προκειμένου να
επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση από τη λεπτομερή σχεδίαση στο τελικό προϊόν, θα
πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο θα παραχθεί το προϊόν.
Ξεκινώντας μία δοκιμαστική παραγωγή, αξιολογείται το προϊόν και η μέθοδος
παραγωγής έτσι ώστε να βρεθούν σημεία που να επιδέχονται βελτίωση. Η φάση
αυτή λοιπόν περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες:


Δοκιμαστική παραγωγή (trial production)- Επιβεβαιώνει ότι η γραμμή
παραγωγής είναι η κατάλληλη για να παραχθεί το συγκεκριμένο προϊόν και
ότι ο εξοπλισμός παραγωγής είναι κατάλληλος για να προσδώσει στο προϊόν
τις ιδιότητες που έχουν αποφασιστεί.



Έλεγχος παρτίδας (Batch Testing)- Επιβεβαιώνει ότι το προϊόν ακολουθεί τις
προδιαγραφές που έχουν διατυπωθεί.



Beta/gamma testing- Εκτιμά τις αντιδράσεις των υπαρχόντων πελατών ή
ακόμα και των δυνητικών πελατών. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει
ανατροφοδότηση (feedback) έτσι ώστε να εντοπιστούν τυχόν παραλείψεις
στις προτιμήσεις των καταναλωτών πριν προχωρήσει η πλήρης παραγωγή
του προϊόντος.

Μετά-Σχεδιασμός/ Ανάπτυξη
Είναι η τρίτη και τελευταία κύρια φάση. Όπως και οι δύο προηγούμενες φάσεις,
έτσι και αυτή περιλαμβάνει κάποιες δευτερεύουσες φάσεις που είναι οι εξής:


Παραγωγή/διανομή- η φάση αυτή αφορά την φυσική παραγωγή του
προϊόντος και όλες τις διαδικασίες για να φτάσει στην αγορά και τους
τελικούς καταναλωτές. Περιλαμβάνει με άλλα λόγια τα εξής στάδια:
Παραγωγή, συναρμολόγηση, λανσάρισμα, πωλήσεις και διανομή.



Post- Company – Η πορεία του προϊόντος αφού αυτό βγει από την εταιρία
είναι πολύ σημαντική. Ο έλεγχος θεμάτων όπως παράπονα, πωλήσεις,
διάρκεια ζωής, ευπάθεια κ.λ.π., μπορεί να προσφέρει σημαντικά στοιχεία και
νέες ιδέες για το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί το προϊόν. Το στάδιο αυτό
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περιλαμβάνει θέματα που έχουν να κάνουν με την απόδοση, τις πωλήσεις και
τη διάθεση.
Το μοντέλο των Peters et al. προϋποθέτει ότι οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που
θέλουν να το εφαρμόσουν έχουν ξεκάθαρη και αναγνωρισμένη στρατηγική για την
ανάπτυξη νέων έργων και προϊόντων. Επειδή κάθε επιχείρηση είναι διαφορετική και
μοναδική, επόμενο είναι τα επίπεδα και το είδος της πληροφόρησης που απαιτούνται
σε κάθε στάδιο της διαδικασίας του μοντέλου αυτού να διαφέρουν. Ωστόσο, θα
πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι στόχος του μοντέλου αυτού είναι να προσφέρει στα
διοικητικά στελέχη ένα γενικό θεωρητικό πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο θα
πρέπει να δημιουργήσουν τη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων και έργων στη
δική τους επιχείρηση. Βέβαια, η δημιουργία μιας ξεκάθαρης και σωστά δομημένης
διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων και έργων είναι ένα δύσκολο εγχείρημα για
τα στελέχη μιας επιχείρησης. Το μοντέλο των Peters et al., όμως, μπορεί σε κάθε
περίπτωση να θεωρηθεί ένας καλός «οδηγός» για την επιτυχημένη ανάπτυξη νέων
προϊόντων και έργων.
2.2.3 Το μοντέλο των Krishnan and Ulrich
Οι Krishnan and Ulrich (2001) διακρίνουν τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν
κατά την ανάπτυξη ενός έργου/ προϊόντος στις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες: την
ανάπτυξη του εγχειρήματος (concept), τη σχεδίαση της εφοδιαστικής αλυσίδας
(supply-chain design), τη σχεδίαση του προϊόντος (product design), και τη
λειτουργία της παραγωγής με την εισαγωγή (production ramp-up and launch).
Σχήμα 2.2.3 Απoφάσεις για την ανάπτυξη του προϊόντος ενός project
Αποφάσεις
Ανάπτυξη

του

εγχειρήματος

•

(Concept)
•
•
•

Ποιες είναι οι αξίες–στόχοι των
γνωρισμάτων του προϊόντος,
συμπεριλαμβανομένης και της τιμής;
Ποιο είναι το ουσιώδες concept του
προϊόντος (core product concept);
Ποια είναι η αρχιτεκτονική/ τεχνοτροπία
του προϊόντος (product architecture);
Ποιες παραλλαγές του προϊόντος θα
υπάρξουν (product variants);
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•
•
Σχεδίαση εφοδιαστικής

•

αλυσίδας
•
•
Σχεδίαση προϊόντος

•

Λειτουργία παραγωγής

•

και λανσάρισμα

•

Τι θα αλλάζει σε κάθε παραλλαγή;
Ποια θα είναι η φυσική μορφή και η
βιομηχανική σχεδίαση του προϊόντος;
Ποια συστατικά στοιχεία θα σχεδιαστούν
και ποια θα επιλεγούν; Ποιος θα τα
σχεδιάσει;
Ποιος θα παράγει τα συστατικά;
Ποιες διαδικασίες θα ακολουθηθούν για
την ετοιμασία του προϊόντος;
Ποια είναι λεπτομερώς η σχεδίαση του
προϊόντος, των συστατικών, των υλικών
και της διαδικασίας επιλογής;
Ποια είναι η διαδικασία για την εισαγωγή
του προϊόντος;
Ποιο είναι το σχέδιο για την παραγωγή;

Πηγή: Krishnan and Ulrich, 2001.

Ανάπτυξη του concept
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την ανάπτυξη ενός concept δεν αφορούν
μόνο τα χαρακτηριστικά και το σχεδιασμό του προϊόντος αλλά διαστάσεις όπως
υποστήριξη μετά τις πωλήσεις (after-sale supplies) και υπηρεσίες κατά τη διάρκεια
του κύκλου ζωής του προϊόντος (life-cycle services). Υπάρχουν 5 βασικές
αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν: Σε ποιες αξίες στοχεύουν τα χαρακτηριστικά που
προϊόντος; Πώς περίπου θα είναι το προϊόν; Τι παραλλαγές του προϊόντος θα
υπάρξουν; Ποια θα είναι η αρχιτεκτονική/ τεχνοτροπία του προϊόντος (product
architecture); Πώς θα είναι η μορφή του προϊόντος και η βιομηχανική του σχεδίαση
(industrial design); Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε ένα προϊόν με ένα διάνυσμα
που έχει κάποιες ιδιότητες/γνωρίσματα (attributes) και αναφέρεται τόσο στις
ανάγκες των καταναλωτών, όσο και στις προδιαγραφές του προϊόντος; Τα
γνωρίσματα του προϊόντος θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών και
θα πρέπει να αποκτήσουν υλική υπόσταση, αυτό που ονομάζουμε ουσιώδες concept
προϊόντος; Η απόφαση για το ποια μορφή θα επιλεγεί στηρίζεται συνήθως σε δύο
επιμέρους δραστηριότητες: Τη γέννηση νέων concept (concept generation) και την
επιλογή κάποιων εξ’ αυτών (concept selection).
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2.2.4 Το μοντέλο των Cateora and Graham
Σύμφωνα με τους Cateora and Graham (2003), όταν μια εταιρία οργανισμός
αποφασίζει να αναπτύξει ένα concept διεθνούς προσανατολισμού θα πρέπει να
περάσει από τέσσερις φάσεις, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.2.4.
Σχήμα 2.2.4 Διαδικασία Διεθνούς Σχεδιασμού
Φάση 1

Φάση 2

Προκαταρκτική ανάλυση
και αναλυτική εξέταση:
Συνταίριασμα αναγκών
εταιρίας / χώρας

Φάση 3

Προσαρμογή του
μίγματος
μάρκετινγκ στις
αγορές-στόχους

Ανάπτυξη του
σχεδίου
μάρκετινγκ

Περιβαλλοντικοί μη
ελεγχόμενοι παράγοντες,
χαρακτήρας και κριτήρια
λεπτομερούς ανάλυσης
Χαρακτήρας εταιρίας/
οργανισμού
Φιλοσοφία
Στόχοι
Πόροι
Διοικητικό ύφος
Οικονομικοί περιορισμοί
Διοικητικές δεξιότητες
Προϋπολογισμοί
Άλλο

Προϊόν
Προσαρμογή
Εμπορικό σήμα
Χαρακτηριστικά
Συσκευασία
Εξυπηρέτηση
Ύφος
Πρότυπα

Περιορισμοί χώρας
προέλευσης
Πολιτικοί, νομικοί,
οικονομικοί, άλλοι

Προώθηση
Διαφήμιση
Προσωπική πώληση
ΜΜΕ

Συνταίριασμα
απαιτήσεων μίγματος

Τιμή
Πιστώσεις
Εκπτώσεις

Ανάπτυξη σχεδίου
μάρκετινγκ

Φάση 4
Εφαρμογή και
έλεγχος

Εφαρμογή,
αξιολόγηση και
έλεγχος

•Ανάλυση
κατάστασης

•Στόχοι

•Στόχοι και σκοποί

•Προδιαγραφές

•Στρατηγική και
τακτική

•Ανάθεση
ευθύνης

•Επιλογή τρόπου
εισόδου

•Μέτρα
επιδόσεων

•Προϊόντα

•Διόρθωση
σφάλματος

•Προγράμματα
δράσης

Περιορισμοί φιλοξενούσας
Διανομή
χώρας
Εφοδιασμός
Οικονομικοί, πολιτικοί,
Δίαυλοι
νομικοί, πολιτισμός, διανομή,
γεωγραφία, ανταγωνισμός κ.α

Πηγή: Cateora and Graham, 2003.

Φάση 1. Προκαταρκτική ανάλυση και λεπτομερής εξέταση. Συνταίριασμα αναγκών
εταιρίας/χώρας.
Ανεξάρτητα εάν η εταιρία/οργανισμός είναι νέα στο διεθνές μάρκετινγκ ή έχει
ήδη εμπλακεί σοβαρά, το πρώτο σημαντικό στάδιο είναι η αξιολόγηση των
δυνητικών

αγορών.

Θα

πρέπει

να

αποφασισθεί

σε

ποιες

αγορές

θα

δραστηριοποιηθεί. Τα δυνατά και αδύνατα σημεία της επιχείρησης/οργανισμού, η
φιλοσοφία και οι στόχοι θα πρέπει να συσχετιστούν με τους περιοριστικούς
παράγοντες και την αγορά της εκάστοτε χώρας. Θα πρέπει να εξεταστούν οι δομές
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και οι δίαυλοι διανομής κάθε χώρας, οι υποδομές μάρκετινγκ, το επίπεδο
εισοδήματος κ.λ.π.
Κατόπιν, θα πρέπει να αποφασισθούν τα κριτήρια βάσει των οποίων θα
αξιολογηθούν οι χώρες. Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι είναι σημαντικό να
προσδιοριστούν οι λόγοι εισόδου σε μια ξένη αγορά και τα αναμενόμενα οφέλη. Μια
εταιρία/οργανισμός που καθοδηγείται από την ιδέα της παγκόσμιας αγοράς, για
παράδειγμα αναζητά ομοιότητες μεταξύ των αγορών προκειμένου να τυποποιήσει τα
προϊόντα της. Αντιθέτως, μια εταιρία/ οργανισμός που οδηγείται από την ιδέα της
επέκτασης της εγχώριας αγοράς αναζητεί αγορές που δέχονται το εγχώριο μείγμα
μάρκετινγκ με μικρές αλλαγές. Η κερδοφορία, το μέγεθος της αγοράς, οι υποδομές
και η κουλτούρα είναι κάποια από τα κριτήρια αξιολόγησης που πρέπει να
καθιερωθούν.
Γενικά η Φάση 1 παρέχει πληροφορίες για τα ακόλουθα:
•

Αξιολόγηση του δυναμισμού της αγοράς της προτεινόμενης χώρας

•

Εντοπισμό των προβλημάτων που θα εξαιρούσαν τη χώρα από περαιτέρω
διερεύνηση

•

Εντοπισμός περιβαλλοντικών στοιχείων που χρίζουν περαιτέρω ανάλυση

•

Καθορισμός του μέρους του μίγματος μάρκετινγκ που μπορεί να τυποποιηθεί
και του μέρους που πρέπει να προσαρμοστεί και πώς, έτσι ώστε να
προσαρμοστεί στις ανάγκες της τοπικής αγοράς

•

Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης μάρκετινγκ

Αφού ολοκληρωθεί η ανάλυση της Φάσης 1, θα πρέπει να επιλεγούν οι χώρες που
αποτελούν στόχους αγοράς, εντοπίζοντας προβλήματα και ευκαιρίες στις χώρες
αυτές και αρχίζοντας τη διαδικασία δημιουργίας προγραμμάτων μάρκετινγκ.
Φάση 2 – Προσαρμογή του μείγματος μάρκετινγκ στις αγορές-στόχους
Σκοπός της Φάσης 2 είναι η λεπτομερής εξέταση των στοιχείων του μείγματος
μάρκετινγκ. Βεβαίως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην εξέταση του μείγματος
μάρκετινγκ τα δεδομένα που προέκυψαν στη Φάση 1. Όπως μπορούμε εύκολα να
καταλάβουμε, πιθανά σφάλματα στη φάση αυτή οδηγούν σε μεγάλες απώλειες την
επιχείρηση/οργανισμό. Οι απώλειες αυτές μπορεί να οφείλονται σε απουσία
τυποποίησης, ή ακόμα σε λανθασμένη τυποποίηση, ακατάλληλη διαφήμιση,
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τιμολόγηση κ.λ.π. Ο σκοπός λοιπόν της Φάσης 2 είναι να επιλεγεί εκείνο το μείγμα
μάρκετινγκ που θα είναι προσαρμοσμένο στους πολιτισμικούς περιορισμούς που
πηγάζουν από την κουλτούρα των διαφόρων χωρών, αλλά και το οποίο θα
εξυπηρετεί τους στόχους της επιχείρησης. Κάποιες φορές βέβαια, το κόστος
προσαρμογής είναι αρκετά υψηλό, με αποτέλεσμα η είσοδος σε κάποια αγορά-στόχο
να κρίνεται ασύμφορη.
Φάση 3 – Η ανάπτυξη του σχεδίου μάρκετινγκ
Στη Φάση 3, διαμορφώνεται ένα σχέδιο μάρκετινγκ για την αγορά-στόχο, είτε
πρόκειται για ενιαία αγορά είτε για παγκόσμια. Το πρώτο βήμα της φάσης αυτής
είναι η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης. Το σχέδιο καθορίζει επίσης τι πρέπει
να γίνει, από ποιον, με τι τρόπο και πότε. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν
προϋπολογισμοί, πωλήσεις και προσδοκώμενα κέρδη. Ακόμη και σε αυτήν τη φάση
μπορεί να υπάρξει αρνητική απόφαση για την είσοδο σε κάποια αγορά λόγω του
υψηλού κόστους. Τέλος, το σχέδιο μάρκετινγκ περιλαμβάνει και την επιλογή του
τρόπου εισόδου ενός προγράμματος δράσης στην αγορά.
Φάση 4 – Εφαρμογή και έλεγχος
Όλα τα προγράμματα μάρκετινγκ που έχουν αποφασισθεί στη Φάση 3 απαιτούν
συντονισμό και έλεγχο κατά την περίοδο εφαρμογής. Θα πρέπει εδώ να
σημειώσουμε ότι η συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος των προγραμμάτων
μάρκετινγκ μπορούν να αυξήσουν την επιτυχία τους. Όταν διαπιστώνεται ότι κάποιο
πρόγραμμα καθυστερεί ή ότι κάτι έχει σχεδιαστεί λάθος, θα πρέπει να γίνονται οι
απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις.
Το μοντέλο των Cateora and Graham (2003) παρουσιάζεται όπως είδαμε ως μια
σειρά διαδοχικών φάσεων. Ωστόσο, η διαδικασία σχεδιασμού είναι ένα δυναμικό,
συνεχές

σύνολο

μεταβλητών

σε

αλληλεπίδραση

και η

οικοδόμηση

της

πληροφόρησης μεταξύ των φάσεων είναι συνεχής. Οι φάσεις σκιαγραφούν ένα
κρίσιμο μονοπάτι, το οποίο πρέπει να ακολουθείται για αποτελεσματικό και
συστηματικό σχεδιασμό. Το μοντέλο αυτό όμως είναι γενικό, έτσι ώστε να μπορεί να
εφαρμοστεί για την ανάπτυξη διάφορων προϊόντων, έργων και πρωτοβουλιών.
Πρέπει λοιπόν να προστεθούν και παράμετροι που αφορούν την ανάπτυξη
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προϊόντων διατροφής για παγκόσμιες αγορές, έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί
στην περίπτωση του kerasma.
2.2.5 Το μοντέλο των Kotler and Armstrong
Οι Kotler and Armstrong (1991) διακρίνουν τη διαδικασία ανάπτυξης νέων
concept και προϊόντων σε οκτώ στάδια και αναγνωρίζουν ότι παραδοσιακά η
διαδικασία ξεκινά με τη γέννηση της ιδέας και τελειώνει με τη διάθεση του
προϊόντος στον τελικό χρήστη/καταναλωτή (commmercialisation). Ωστόσο, για να
μην είναι χρονοβόρα η όλη διαδικασία προτείνουν να δουλεύουν ταυτόχρονα τα
διάφορα τμήματα της εταιρίας σε κάποια στάδια της διαδικασίας, έτσι ώστε να
μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος για την ανάπτυξη του concept αλλά και να
αυξάνεται η αποτελεσματικότητα. Τα οκτώ κύρια στάδια του μοντέλου τους είναι τα
εξής (Kotler and Armstrong, 1991):
(1) Γέννηση της ιδέας (idea generation)
(2) Προσεκτική εξέταση της ιδέας (idea screening)
(3) Ανάπτυξη του concept και δοκιμή (concept development and testing)
(4) Ανάπτυξη στρατηγικής μάρκετινγκ (marketing strategy development)
(5) Ανάλυση (business analysis)
(4) Ανάπτυξη προϊόντος (product development)
(5) Δοκιμές μάρκετινγκ (test marketing)
(6) Εμπορική διάθεση (commercialization)
Βλέπουμε ότι υπάρχουν στάδια που έχουν την ίδια αρίθμηση. Αυτό σημαίνει ότι
οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στα στάδια αυτά μπορούν να εκτελούνται
παράλληλα.
Οι Kotler and Armstrong (1991) ορίζουν τη γέννηση της ιδέας ως «συστηματική
έρευνα για νέες ιδέες προϊόντων». Υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να υπάρχουν
συγκεκριμένοι στόχοι για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, όπως η αύξηση του
μεριδίου της αγοράς, η αύξηση της ρευστότητας κ.λ.π. Για τη γέννηση ιδεών
μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες τεχνικές, όπως brainstorming και
πληροφόρηση από καταναλωτές, ανταγωνιστές και εμπορικά περιοδικά.
Από τις ιδέες που θα γεννηθούν, κάποιες θα αξίζει να προχωρήσουν και κάποιες
όχι. Έτσι, το στάδιο της προσεκτικής εξέτασης και ξεκαθαρίσματος ιδεών είναι για
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τους Kotler and Armstrong (1991) ένα εργαλείο για την επιλογή των καλών ιδεών.
Για το λόγο αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν απλές διαδικασίες βαθμολόγησης
λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά που μπορούσαν να έχουν τα προϊόντα.
Το τρίτο στάδιο της διαδικασίας, η ανάπτυξη του concept και η δοκιμή του,
σχετίζεται με το πώς θα γίνει η ιδέα πιο συγκεκριμένη. Στο στάδιο αυτό
αναπτύσσεται το concept και ορίζονται οι παράμετροι των προϊόντων. Ακολουθεί
μια δοκιμή του concept, η οποία μπορεί να αφορά και ερωτήσεις στους καταναλωτές
για το εάν βρίσκουν ενδιαφέρον το concept. Οι απαντήσεις των καταναλωτών
αξιολογούνται και γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές. Στο στάδιο της ανάπτυξης
της στρατηγικής μάρκετινγκ λαμβάνονται αποφάσεις για θέματα όπως αγορά –
στόχος, τοποθέτηση προϊόντος, πωλήσεις και μερίδιο αγοράς. Επίσης, στο στάδιο
αυτό αξιολογούνται οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή, όπως ο αρχικός
προϋπολογισμός του μάρκετινγκ αλλά και οι διάφοροι παράγοντες που έχουν να
κάνουν με τη διανομή.
Το τέταρτο στάδιο έχει να κάνει με τη διεξαγωγή κάποιας μορφής επιχειρησιακής
ανάλυσης (business analysis). Γίνεται αξιολόγηση και σύνοψη των πωλήσεων, του
κόστους και των καθαρών κερδών προκειμένου να υπάρχει μια εικόνα για το εάν
επιτυγχάνονται οι στόχοι της εταιρίας ή όχι. Το στάδιο της ανάπτυξης του προϊόντος
(product development) έχει να κάνει με την παραγωγή της φυσικής μορφής του
προϊόντος. Οι Kotler και Armstrong βλέπουν το στάδιο αυτό σαν ένα μεγάλο βήμα
εμπρός που απαιτεί αύξηση της επένδυσης της εταιρίας στην ανάπτυξη του
προϊόντος/ έργου. Για το λόγο αυτό ισχυρίζονται ότι ίσως χρειαστεί ημέρες,
εβδομάδες, μήνες ή ακόμη και χρόνια για να αναπτυχθεί ένα επιτυχημένο
πρωτότυπο.
Το επόμενο στάδιο, η δοκιμή μάρκετινγκ (test marketing), ενδείκνυται όταν τα
προϊόντα έχουν περάσει από όλα τα προηγούμενα στάδια. Το προϊόν λανσάρεται
δοκιμαστικά σε μια συγκεκριμένη περιοχή και αξιολογείται η απόδοσή του. Το
στάδιο αυτό θεωρούν ότι είναι απαραίτητο για προϊόντα που απαιτούν μεγάλες
επενδύσεις.
Η εμπορική διάθεση (commercialization) είναι το στάδιο στο οποίο το νέο προϊόν
λανσάρεται στην αγορά και αναλαμβάνεται όλο το κόστος που έχει να κάνει με την
αποθήκευση, τη χρηματοδότηση, τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ του προϊόντος.
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Το μοντέλο των Kotler and Armstrong (1991) φαίνεται αρκετά πλήρες και τα
οκτώ στάδια έχουν λογική συνέχεια. Ωστόσο, το μοντέλο αυτό δεν στοχεύει σε
προϊόντα διατροφής. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι για τη δημιουργία του
χρησιμοποιήθηκε ως παράδειγμα η κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
2.2.6 Το μοντέλο των Graf and Saguy
Οι Graf and Saguy (1991) διακρίνουν, κάπως αυθαίρετα είναι η αλήθεια,

τα

ακόλουθα πέντε στάδια στην ανάπτυξη ενός project:
(1) Προσεκτική εξέταση (screening)
(2) Υλοποίηση (feasibility)
(3) Ανάπτυξη (development)
(4) Εμπόριο (commercialization)
(5) Συντήρηση (maintenance)
Το πρώτο στάδιο αφορά στην προσεκτική εξέταση και ανάλυση των ιδεών. Μέσα
από τη διαδικασία αυτή εντοπίζονται οι ιδέες εκείνες που αφορούν προϊόντα και
προτάσεις που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν περισσότερο. Η γέννηση των ιδεών
(idea generation) μπορεί να γίνει μέσα από τη μέθοδο του brainstorming.
Δημιουργείται έτσι μια λίστα ιδεών και συγκεκριμένων προτάσεων για προϊόντα και
τα χαρακτηριστικά που θα έπρεπε

ενδεχομένως να έχουν. Η λίστα αυτή

υποβάλλεται σε ενδελεχή εξέταση προκειμένου να εντοπιστεί η πιο πολλά
υποσχόμενη ιδέα και στη συνέχεια δημιουργείται ένα πρωτότυπο. Πάνω στο
πρωτότυπο γίνεται περαιτέρω συζήτηση σχετικά με την ποιότητα, τη συσκευασία, τη
διανομή κ.λ.π.

Αφού ληφθούν αποφάσεις για όλα τα παραπάνω, το προϊόν

διατίθεται δοκιμαστικά σε κάποιους καταναλωτές προκειμένου να εκφράσουν τη
γνώμη τους για το όλο project.
Εάν η ανατροφοδότηση (feedback) από όλη αυτήν τη διαδικασία είναι θετική, το
προϊόν/ project προχωρά στη δεύτερη φάση που είναι η υλοποίηση. Η φάση αυτή
σχετίζεται με τις απαιτήσεις σε εξοπλισμό και διαδικασίες παραγωγής προκειμένου
να παραχθεί το προϊόν ή τα προϊόντα λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους οικονομικούς
περιορισμούς. Σύμφωνα με τους Graf and Saguy (1991), στη φάση αυτή
αξιολογούνται όλοι οι παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο σε ένα project. Τα
projects γενικά γνωρίζουμε ότι μπορεί να τερματιστούν είτε για τεχνικούς και
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οικονομικούς λόγους, είτε για λόγους μάρκετινγκ. Εάν ένα project περάσει αυτή τη
φάση, θα συνεχίσει στην τρίτη φάση, αυτήν της ανάπτυξης.
Η φάση της ανάπτυξης μπορεί να διαρκέσει από μερικές εβδομάδες μέχρι και
αρκετά χρόνια. Στη φάση αυτή υπάρχει ένας υπεύθυνος του project (project leader),
στα καθήκοντα του οποίου είναι η ανάπτυξη ενός περίπλοκου τεχνικού πλάνου, το
οποίο περιλαμβάνει τις ανάγκες σε προσωπικό, εξοπλισμό, προϋπολογισμό, και
χρονοδιαγράμματα. Επίσης σε αυτή τη φάση αξιολογούνται οι τεχνικές
προδιαγραφές των τροφίμων (food engineering) αλλά και οι ανάγκες όσον αφορά τη
συσκευασία.
Η τέταρτη φάση (commercialization) είναι η αποκορύφωση όλης της
προσπάθειας ανάπτυξης του project. Σε αυτή τη φάση γίνεται η πλήρης παραγωγή
του/των προϊόντος/όντων μέσα από το συνδυασμό και το συντονισμό των
διαδικασιών, των συστατικών και της ανθρώπινης εργασίας.
Η τελευταία φάση είναι η συντήρηση (maintenance), η οποία διενεργείται στις
εγκαταστάσεις της παραγωγής. Στη φάση αυτή, το προσωπικό καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε τα προϊόντα να πληρούν τις προδιαγραφές και να
γίνονται τροποποιήσεις όπου και όταν χρειάζεται.
Οι Graf and Saguy (1991) τονίζουν την ανάγκη διατήρησης λεπτομερών εντύπων
σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης αλλά και την ανάγκη ύπαρξης ενός
υπεύθυνου για το project (project leader) που θα ελέγχει την όλη διαδικασία. Επίσης
σημειώνουν ότι οι επιχειρήσεις και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα
των προϊόντων διατροφής, θα πρέπει να παράγουν ανταγωνιστικά και ποιοτικά
προϊόντα ανταποκρινόμενα πάντα στις απαιτήσεις της αγοράς.
2.2.7 Το μοντέλο του Fuller
Ο Fuller (1994) πιστεύει ότι η διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων και
προτάσεων αποτελείται από διαφορετικές φάσεις, οι οποίες ωστόσο δεν θα πρέπει να
απομονώνονται η μία από την άλλη και μάλιστα πολλές φορές κάποια φάση μπορεί
να ξεκινά πριν τελειώσει η προηγούμενη. Στο μοντέλο που προτείνει και που αφορά
κυρίως προϊόντα διατροφής, οι φάσεις μπορεί να ξεκινούν χωρίς να έχουν τελειώσει
οι προηγούμενες και να υπάρχει έτσι επικάλυψη μεταξύ των φάσεων. Στην ουσία ο
Fuller (1994) περιγράφει έξι δραστηριότητες (events), οι οποίες μπορούν να
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διενεργούνται και παράλληλα. Οι έξι φάσεις που εντοπίζει ο Fuller είναι οι εξής
(Fuller, 1994):
(1) Γέννηση και αξιολόγηση ιδεών με βάση τους στόχους της εταιρίας και τις
ανάγκες των καταναλωτών (idea screening based on the company’s
objectives and consumer needs)
(2) Προσεκτική χρηματοοικονομική ανάλυση/ανάλυση βιωσιμότητας
(financial review/feasibility)
(3) Ανάπτυξη (development)
(4) Παραγωγή (production)
(5) Δοκιμές από τους καταναλωτές (consumer trials)
(6) Δοκιμή στην αγορά (test market)
Όπως βλέπουμε και ο Fuller αναγνωρίζει ως πρώτο στάδιο, τη φάση της γέννησης
νέων ιδεών. Σε αυτό το στάδιο πιστεύει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι
της εταιρίας αλλά και οι ανάγκες των καταναλωτών. Οι ιδέες μπορεί να προέρχονται
από του εργαζόμενους στο μάρκετινγκ, τις πωλήσεις, τους τεχνικούς και μηχανικούς
της εταιρίας, τους καταναλωτές, από συνέδρια και εκθέσεις τροφίμων, αλλά και
γενικά από την εμπειρία και γνώση της αγοράς και των τάσεών της.
Το δεύτερο στάδιο στο μοντέλο του Fuller (1994) είναι αυτό της προσεκτικής
ανάλυσης των ιδεών (screening). Στο στάδιο αυτό πιστεύει ότι θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη η δυνατότητα υλοποίησης, οι έρευνες καταναλωτών, καθώς
επίσης και τα οικονομικά στοιχεία. Τάσσεται υπέρ της χρησιμοποίηση τους σταδίου
αυτού προκειμένου να επιλεγούν αυτές που μπορούν να εκπληρώσουν καλύτερα
τους στόχους της εταιρίας. Θα πρέπει σύμφωνα με τον Fuller (1994) να
χρησιμοποιείται μια πληθώρα στοιχείων και δεδομένων αλλά και διάφορες σχετικές
ερωτήσεις όπως:
•

Εάν το προϊόν είναι ικανό να έχει εμπορική επιτυχία

•

Εάν είναι τεχνικά υλοποιήσιμο

•

Εάν υπάρχουν οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι

Εάν σε κάποιες από τις παραπάνω ερωτήσεις δεν υπάρχουν ικανοποιητικές
απαντήσεις, τότε θα ήταν καλύτερα να μην προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο,
αυτό της ανάπτυξης.
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Στο στάδιο της ανάπτυξης, το προϊόν αποκτά υλική υπόσταση. Το ουσιώδες
στοιχείο στο στάδιο αυτό έγκειται στο γεγονός ότι διαμορφώνονται τα επίπεδα
ποιότητας του προϊόντος. Ο Fuller (1994) πιστεύει ότι το στάδιο αυτό είναι
ιδιαίτερα σημαντικό καθώς ο σκοπός όλης της διαδικασίας ανάπτυξης είναι να
προωθηθεί στην αγορά ένα προϊόν με τις μικρότερες δυνατές πιθανότητες
αποτυχίας. Έτσι τονίζει ότι η φάση της ανάπτυξης θα πρέπει να περιλαμβάνει
δραστηριότητες όπως:
•

Δοκιμές των προτιμήσεων των καταναλωτών

•

Πιλοτική παραγωγή του προϊόντος

•

Δοκιμαστική διάθεση του προϊόντος

•

Αξιολόγηση της αγοράς
Στο στάδιο της παραγωγής συμμετέχουν τεχνολόγοι τροφίμων (food engineers)

που φροντίζουν να κυλά ομαλά η παραγωγική διαδικασία του νέου προϊόντος.
Τίθενται οι προδιαγραφές παραγωγής και καθιερώνεται ένα σύστημα ασφάλειας
προκειμένου να διασφαλίζονται οι συνθήκες παραγωγής και η ποιότητα των
τροφίμων.
Ο Fuller δίνει μεγάλη βαρύτητα στις δοκιμές των καταναλωτών (consumer trials),
προκειμένου να γίνει αποδεκτό ένα προϊόν διατροφής που πρέπει όχι μόνο να δείχνει
καλό, αλλά να έχει και πραγματικά ωραία γεύση. Θεωρεί ότι τα γευστικά
χαρακτηριστικά του προϊόντος πρέπει να επιτυγχάνονται το ακέραιο και για το λόγο
αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιούνται γευσιγνώστες, οι οποίοι θα δοκιμάζουν και θα
αναλύουν τα γευστικά γνωρίσματα των προϊόντων. Αυτό μπορεί να γίνει αρχικά με
την οργάνωση ομάδων 4-5 ατόμων. Αργότερα και ανάλογα με την ανάπτυξη της
εταιρίας και την ποικιλία των προϊόντων διατροφής, ο αριθμός των ομάδων και των
ατόμων που συμμετέχουν σε αυτές μπορεί να αυξηθεί (π.χ. 8-12 άτομα σε μια
ομάδα). Στη συνέχεια το προϊόν μπορεί να υποβληθεί σε μια διαδικασία που ο Fuller
αποκαλεί ‘δοκιμή εντός της εταιρίας’ (in-house testing).

Σε αυτήν μπορεί να

συμμετέχουν εκατοντάδες άτομα, εκτός της εταιρίας, τα οποία δοκιμάζουν τα
προϊόντα και στη συνέχεια ζητούνται οι απόψεις τους σχετικά με τη γεύση, την
ποιότητα κ.λ.π. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει και την αναζήτηση πηγών πρώτων
υλών αλλά και την επιβεβαίωση του κόστους που είχε υπολογισθεί για την
παραγωγή του προϊόντος.
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Το τελευταίο στάδιο είναι αυτό της δοκιμής της αγοράς (test market), το οποίο
ο Fuller (1994) το βλέπει σαν μέρος μιας συνεχούς διαδικασίας προσεκτικής
ανάλυσης κατά την οποία το προϊόν λανσάρεται σε μια προσεκτικά επιλεγμένη
αγορά με βάση διάφορα κριτήρια (γεωγραφικά, μάρκετινγκ, επιχειρησιακά κ.λ.π.).
Συλλέγονται στοιχεία πωλήσεων και αξιολογούνται έτσι ώστε να βρεθούν εκ νέου
ευκαιρίες τροποποίησης του προϊόντος, της διαφήμισης και των στρατηγικών
μάρκετινγκ. Μετά την αξιολόγηση το προϊόν μπορεί είτε να αποσυρθεί, είτε να
τροποποιηθεί, είτε να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές.
Η προσέγγιση του Fuller (1994) παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με αυτή των
Graf and Saguy (1991). Το μοντέλο του είναι πολύ προσεκτικά διατυπωμένο και
βέβαια απευθύνεται κυρίως σε προϊόντα διατροφής. Αυτός είναι και ο λόγος που θα
μπορούσε χωρίς μεγάλες προσαρμογές να χρησιμοποιηθεί και για την ανάπτυξη των
προϊόντων διατροφής που περιλαμβάνει το Kerasma.
2.2.8 Διαδικασία Δημιουργίας και Ανάπτυξης ενός Concept του O’ Banion
Ο Michael O’ Banion και η εταιρία Manufacturing, Logistics and Engineering
(MLE) Consulting Group έχουν αναπτύξει ένα άλλο μοντέλο για τη δημιουργία νέων
concepts, με την ονομασία Concept Creation and Development Process (CCDP). Η
διαδικασία αυτή επιτρέπει στην εταιρία/οργανισμό να αναγνωρίσει τους τομείς
στους οποίους θα πρέπει να επικεντρωθούν οι ομάδες ανάπτυξης νέων concepts,
δεδομένων των περιορισμένων πόρων και του έντονου ανταγωνισμού που
αντιμετωπίζουν οι σημερινές εταιρίες και οργανισμοί.
Η διαδικασία αυτή ξεκινά με την ανάπτυξη ενός οράματος για την στρατηγική
κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί και τις ανάγκες της αγοράς που πρέπει να
ικανοποιηθούν, έτσι ώστε να μπορέσει η εταιρία/οργανισμός να αποφασίσει ποιες
ιδέες/προϊόντα θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες αυτές με τρόπο
ανταγωνιστικό και συνάμα κερδοφόρο, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.8α.
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Σχήμα 2.8α Η ροή της διαδικασίας

Πηγή: O’ Banion, 2004.

Για να αποφασίσει μια επιχείρηση/οργανισμός ποια προϊόντα αξίζει να
αναπτυχθούν, θα πρέπει να έχει πλήρη επίγνωση των δυνατών σημείων της, των
αναγκών του καταναλωτή, της διαθέσιμης τεχνολογίας/τεχνογνωσίας (know how),
αλλά και του ανταγωνισμού. Πρέπει με άλλα λόγια να δημιουργήσει και να
εφαρμόσει μία διαδικασία φιλτραρίσματος, μέσα από την οποία θα προκύπτουν τα
προϊόντα που αξίζει να αναπτυχθούν, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.8β.
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Σχήμα 2.8β Διαδικασία Φιλτραρίσματος

Πηγή: O’ Banion, 2004.

Η μέθοδος CCDP είναι επαναληπτική στην αρχή, εξετάζοντας μεθοδικά ιδέες,
concepts και έρευνες, προκειμένου να εντοπίσει τα concepts εκείνα που αξίζει να
αναπτυχθούν περαιτέρω (σχήμα 2.8γ).
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Σχήμα 2.8γ Η επαναληπτική διαδικασία

Πηγή: Ο’ Banion, 2004.

Αφού επιλεγεί το concept για περαιτέρω ανάπτυξη, το επιθυμητό προϊόν-στόχος
επιτυγχάνεται λαμβάνοντας υπόψη και συνδυάζοντας την τεχνολογία, τα
χαρακτηριστικά του προϊόντος και το κόστος με τρόπο τέτοιο, ώστε να
ικανοποιούνται οι ανάγκες και οι επιθυμίες των καταναλωτών (σχήμα 1.8δ).
Σχήμα 2.8δ Ο συνδυασμός που οδηγεί στο προϊόν-στόχο

Πηγή: O’ Banion, 2004.
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Το μοντέλο CCDP σε κάθε βήμα του καθοδηγείται από την ικανοποίηση του
καταναλωτή (Customer Satisfaction), η οποία θεωρείται πρωταρχικός στόχος.
Βραχυχρόνια, μια εταιρία μπορεί να επηρεάσει τις πωλήσεις αλλάζοντας
τιμολογιακή πολιτική ή στρατηγικές μάρκετινγκ. Μακροχρόνια όμως οι πωλήσεις
σχετίζονται με την ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή. Για το λόγο αυτό, το
μοντέλο CCDP εστιάζει στη σχεδίαση προϊόντων για μακροχρόνια ικανοποίηση του
πελάτη και κερδοφορία, ξεκαθαρίζοντας τι έχει ανάγκη ο καταναλωτής, τι επιθυμεί
και ποιες είναι οι προσδοκίες του.

2.3 Αξιολόγηση των μοντέλων
Στις προηγούμενες ενότητες παρουσιάστηκαν κάποια από τα σημαντικότερα
μοντέλα ανάπτυξης έργων και προϊόντων. Από αυτά κάποια ταιριάζουν περισσότερο
στην ανάπτυξη προϊόντων διατροφής και κάποια όχι.
Το μοντέλο του Εθνικού Κέντρου Τροφίμων της Ιρλανδίας θα λέγαμε ότι είναι το
πιο ολοκληρωμένο και το πιο κατάλληλο για την ανάπτυξη προϊόντων διατροφής.
Άλλωστε είναι και το πιο πρόσφατο από όλα όσα αναλύσαμε. Βεβαίως, το μοντέλο
αυτό, όπως και τα υπόλοιπα εκτός από το μοντέλο των Cateora and Graham (2003),
στοχεύει σε τοπικές αγορές. Δεν λαμβάνει υπόψη του παράγοντες που επηρεάζουν
την ανάπτυξη παγκόσμιων προϊόντων διατροφής, όπως αυτά που περιλαμβάνει το
Kerasma.
Το μοντέλο των Cateora and Graham (2003) από την άλλη πλευρά είναι το
μοναδικό που λαμβάνει υπόψη του τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη
παγκόσμιων προϊόντων διατροφής. Ωστόσο, το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει γενικά
τις κινήσεις που θα πρέπει να κάνει μια εταιρία/οργανισμός που επιθυμεί να
επεκταθεί στις διεθνείς αγορές. Ίσως θα θέλαμε κάτι πιο συγκεκριμένο όσον αφορά
την ανάπτυξη συγκεκριμένων σχεδίων και προϊόντων διατροφής. Ωστόσο, η
ανάπτυξη παγκόσμιων προϊόντων διατροφής, σίγουρα θα πρέπει να περιλαμβάνει τα
βασικά στοιχεία των 4 φάσεων που προτείνουν οι συγκεκριμένοι συγγραφείς. Δεν
μπορούν για παράδειγμα να αγνοηθούν οι διατροφικές ανάγκες και η διατροφική
κουλτούρα της εκάστοτε χώρας. Πρέπει να συλλεχθούν στοιχεία για τους
παράγοντες αυτούς, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία των
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κατάλληλων προϊόντων διατροφής και στη συνέχεια θα γίνει η εισαγωγή των
προϊόντων διατροφής στις αγορές των επιλεγμένων χωρών. Για το λόγο αυτό, ένας
συνδυασμός του μοντέλου του Εθνικού Κέντρου Τροφίμων της Ιρλανδίας και του
μοντέλου των Cateora and Graham θα μας έδινε το πλέον κατάλληλο μοντέλο για
την ανάπτυξη παγκόσμιων προϊόντων διατροφής, όπως αυτά που περιλαμβάνονται
στο Kerasma.
Οι Graf and Sugay (1991) διαθέτουν εμπειρία στην έρευνα και ανάπτυξη
προϊόντων διατροφής. Αποφάσισαν λίγο αυθαίρετα να χωρίσουν ένα project σε
πέντε βήματα και στη συνέχεια κάθε ένα από αυτά σε αρκετές δραστηριότητες.
Λαμβάνουν υπόψη τους τις διαφορετικές δραστηριότητες που απαιτεί κάθε project.
Το μοντέλο τους είναι αναλυτικό και θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερο εάν τα
πέντε

στάδια

«έσπαζαν»

σε

περισσότερα,

προκειμένου

να

υπάρχει

αποτελεσματικότερη διοίκηση και έλεγχος.
Ο Fuller (1994) προτείνει μια προσέγγιση παραπλήσια με των Graf and Sugay,
αλλά αναγνωρίζει έξι φάσεις ανάπτυξης. Η προσέγγισή του είναι προσεκτική και
ταιριάζει σε concepts που αφορούν στην ανάπτυξη προϊόντων διατροφής.
Το μοντέλο των Peters et al., έχει περισσότερο θεωρητικούς-επιστημονικούς
προσανατολισμούς και θα λέγαμε ότι με κάποιες τροποποιήσεις θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί και αυτό στην ανάπτυξη νέων concepts για προϊόντα διατροφής.
Ωστόσο, στόχος των συγγραφέων ήταν να προσφέρουν στα στελέχη ένα γενικό και
συνάμα θεωρητικό πλαίσιο, που να αποτελεί «οδηγό» στη δημιουργία μιας μεθόδου
ανάπτυξης νέων προϊόντων και έργων που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της δικής
τους επιχείρησης/οργανισμού.
2.4 Σύνοψη
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάσαμε τα σημαντικότερα μοντέλα ανάπτυξης νέων
concepts και προϊόντων. Αναφερθήκαμε στο μοντέλο του Εθνικού Κέντρου
Τροφίμων της Ιρλανδίας, στο μοντέλο των Cateora and Graham, του Fuller, των
Kotler and Armstrong κ.λ.π. Μετά την αξιολόγηση όλων των μοντέλων καταλήξαμε
ότι ο συνδυασμός του μοντέλου του Εθνικού Κέντρου Τροφίμων της Ιρλανδίας και
του μοντέλου των Cateora and Graham θα μας έδινε ένα πολύ καλό θεωρητικό
πλαίσιο αναφοράς για την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας του Kerasma.
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Κεφάλαιο 3
Δημιουργία Παγκόσμιου Εμπορικού Σήματος/ Μάρκας
(Global Brand)
3.1 Γενικά σχόλια
Τα παγκόσμια εμπορικά σήματα ή μάρκες (Global brands) είναι αναπόσπαστα
συνδεδεμένα με τα προϊόντα που απευθύνονται σε διεθνείς αγορές. Ένα επιτυχές
εμπορικό σήμα είναι ο πολυτιμότερος πόρος που διαθέτει μια εταιρία. Το όνομα του
προϊόντος εμπεριέχει τα χρόνια της διαφήμισης, τη φήμη, την ποιοτική αξιολόγηση,
την εμπειρία από το προϊόν, και τις λοιπές επωφελείς ιδιότητες που συνδέει η αγορά
με το προϊόν. Η εικόνα του σήματος βρίσκεται στον πυρήνα της επιχειρησιακής
ταυτότητας και στρατηγικής (Cateora and Graham, 2003). Οι πελάτες σε όλο τον
κόσμο ανταποκρίνονται σε μύθους, σε εικόνες και μεταφορές που τους βοηθούν να
προσδιορίσουν τις προσωπικές και εθνικές ταυτότητές τους στο πλαίσιο του
παγκόσμιου πολιτισμού και του οφέλους των προϊόντων. Τα παγκόσμια εμπορικά
σήματα παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή. Μάλιστα, κάποιες αυθεντίες
θεωρούν ότι τα εμπορικά σήματα είναι τόσο πολύτιμα, ώστε οι εταιρίες σύντομα θα
περιλαμβάνουν στους ισολογισμούς τους παράρτημα με τίτλο «κατάσταση αξίας»
για να περιλαμβάνουν άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως η αξία των εμπορικών
σημάτων τους (Cateora and Graham, 2003).
3.2 Ορισμός του εμπορικού σήματος
Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση γύρω από το τι είναι τελικά ένα εμπορικό σήμα.
Γενικά, ένα παγκόσμιο εμπορικό σήμα ορίζεται ως η παγκόσμια χρήση ενός
ονόματος, όρου, σήματος, συμβόλου, σχεδίου ή συνδυασμού με σκοπό την
ταυτοποίηση αγαθών και υπηρεσιών ενός πωλητή και τη διαφοροποίησή τους από
εκείνα των ανταγωνιστών (Cateora and Graham, 2003). Αυτός είναι ο ορισμός που
δίνει η Αμερικανική Εταιρία Μάρκετινγκ (American Marketing Association).
Δεδομένου αυτού του ορισμού, όπως αναφέρει ο Keller (2003a), από τεχνικής
πλευράς, όποτε ένας marketer δημιουργεί ένα καινούργιο όνομα, λογότυπο, ή
σύμβολο για ένα νέο προϊόν, δημιουργεί ένα νέο εμπορικό σήμα (brand). Για τον
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Kapferer (1997), το εμπορικό σήμα είναι ένα έμβλημα (sign) του οποίου η
λειτουργία είναι να εμπεριέχει τα κρυμμένα ποιοτικά γνωρίσματα του προϊόντος, με
τα οποία δεν μπορεί να έρθει σε επαφή ο καταναλωτής (Guzman, 2005).
Σύμφωνα με τον Davis (2002), ένα εμπορικό σήμα είναι το σύνολο των
προσδοκιών και των συσχετισμών που δημιουργούνται στο μυαλό των καταναλωτών
από την εμπειρία τους με κάποιο προϊόν ή εταιρία. Στην ουσία για τον Davis το
εμπορικό σήμα (brand) είναι ο τρόπος που οι πελάτες, οι μέτοχοι, οι εργαζόμενοι
κ.λ.π. βιώνουν αυτό που κάνει μια εταιρία (Davis, 2002).
Οι Brassington and Pettitt (2000) από την πλευρά τους θεωρούν ότι ανάπτυξη
ενός εμπορικού σήματος είναι η διαδικασία δημιουργίας ενός τρισδιάστατου
χαρακτήρα για ένα προϊόν που περιλαμβάνει όρους ονομασίας, συσκευασίας,
χρωμάτων, συμβόλων κ.λ.π., συμβάλλοντας έτσι στη διαφοροποίηση του προϊόντος
από τα ανταγωνιστικά προϊόντα αλλά και στο να αναπτύξει ο πελάτης μία ιδιαίτερη
σχέση με το προϊόν (Brassington and Pettitt, 2000).
3.3 Σύντομη ιστορική αναδρομή
Όπως και οι περισσότερες έννοιες που χρησιμοποιούνται σήμερα στις επιστήμες
και τέχνες, έτσι και η γέννηση των εμπορικών σημάτων εντοπίζεται στην Αρχαία
Ελλάδα και στην τέχνη της αγγειοπλαστικής. Οι αγγειοπλάστες στην Αρχαία Ελλάδα
κατασκεύαζαν τα πήλινα συνήθως σκεύη τους και χάραζαν στον πάτο τους κάποιο
σημάδι (ψάρι, αστέρι, κ.λ.π.), που δήλωνε ποιος έχει κατασκευάσει το συγκεκριμένο
αγγείο ή σκεύος. Η συνήθεια αυτή συνεχίστηκε και αναπτύχθηκε στη Ρωμαϊκή
Αυτοκρατορία, όπου πλέον με νόμους προστατεύονταν τα σύμβολα των γνωστών
αγγειοπλαστών, γλυπτών κ.λ.π. Αυτό βέβαια δεν εμπόδιζε κάποιους επιτήδειους να
μιμούνται τα σύμβολα αυτά προκειμένου να ξεγελάσουν τους καταναλωτές, όπως
ακριβώς συμβαίνει και σήμερα με τις απομιμήσεις προϊόντων. Μετά την πτώση της
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, το πολύ καλά οργανωμένο σύστημα εμπορίου
κατέρρευσε. Τα εμπορικά σήματα σταδιακά εξαφανίστηκαν και επιβίωσαν μόνο τα
εμβλήματα των Βασιλέων, των φυλών, αλλά και κάποια θρησκευτικά σύμβολα όπως
των Μουσουλμάνων, Χριστιανών κ.λ.π. (Blackett, 2003).
Ο όρος brand προέρχεται από τη μεσαιωνική Σκανδιναβική λέξη brandr που
χρησιμοποιούνταν για να περιγράψει τη διαδικασία με την οποία οι Σκανδιναβοί
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δημιουργούσαν σφραγίδες στο δέρμα των βοδιών τους χρησιμοποιώντας
πυρακτωμένα σίδερα προκειμένου να ξεχωρίζουν τον ιδιοκτήτη κάθε ζώου.
Παράλληλα,

οι

Σκανδιναβοί

χρησιμοποιούσαν

τις

σφραγίδες

αυτές

στις

αγοραπωλησίες ζώων με τους Αγγλοσάξονες. Οι ιδιοκτήτες που φημίζονταν για την
καλή ποιότητα των ζώων τους ζητούσαν υψηλότερες τιμές και τα ζώα τους
προτιμούνταν από τους υποψήφιους αγοραστές. Αντίθετα οι αγοραστές απέφευγαν
τα ζώα που δεν είχαν σφραγίδα κάποιου γνωστού και φημισμένου για την ποιότητα
των ζώων του ιδιοκτήτη (Blackett, 2003).
Πολύ αργότερα, τον 17ο αιώνα όταν άρχισε να γνωρίζει εντυπωσιακή άνθιση το
εμπόριο πορσελάνων και επίπλων, τα εμπορικά σήματα χρησιμοποιούνταν ευρέως
προκειμένου να δηλώσουν τον τόπο προέλευσης αλλά και την ποιότητα των
προϊόντων. Η χρήση ωστόσο των εμπορικών σημάτων σε μεγάλη κλίμακα είναι
φαινόμενο που εμφανίστηκε στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Η
βιομηχανική επανάσταση ήταν το κομβικό σημείο στην ανάπτυξη παγκόσμιων
εμπορικών σημάτων και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μερικά από τα πιο γνωστά
εμπορικά σήματα προέρχονται από εκείνη την περίοδο (π.χ. Singer, American
Express, Kodak κ.λ.π.).
3.4 Η αξία της μάρκας (Brand Equity)
Οι επιχειρήσεις, όπως έχουμε αναφέρει, επενδύουν διαχρονικά πολλά στο
«χτίσιμο» και την ενίσχυση των κύριων εμπορικών σημάτων τους. Τα γενικά σωστά
διαχειριζόμενα εμπορικά σήματα, όπως έχουμε αναφέρει, ουσιαστικά μπορούν να
αποτελέσουν στοιχείο του ενεργητικού των επιχειρήσεων και των οργανισμών που
ανήκουν. Η αξία αυτού του μέρους του «ενεργητικού» αναφέρεται ως «αξία του
εμπορικού σήματος» ή Brand Equity.
Ο πρώτος ορισμός για την αξία του εμπορικού σήματος δόθηκε από τον Farquhar,
ο οποίος όρισε ως αξία του εμπορικού σήματος (brand equity) την προστιθέμενη
αξία (added value) που προσδίδει το εμπορικό σήμα στο προϊόν (Farquhar, 1989).
Πέρα από τον αρχικό ορισμό του Farquhar έχουν δοθεί και άλλοι ορισμοί. Κάποιοι
από αυτούς τους ορισμούς εξετάζουν την αξία του εμπορικού σήματος από
χρηματοοικονομικής πλευράς και κάποιοι από την πλευρά του πελάτη (customer-
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based perspective). Στη συνέχεια εξετάζεται η αξία του εμπορικού σήματος τόσο
από χρηματοοικονομικής πλευράς, όσο και από πλευράς καταναλωτή.
3.4.1 Χρηματοοικονομική διάσταση
Υπάρχουν διάφορες τεχνικές με τις οποίες μπορεί να απομονωθεί η αξία του
εμπορικού σήματος από τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης/
οργανισμού (Kim et al., 2003). Οι Simon and Sullivan (1993) ορίζουν την αξία του
εμπορικού σήματος ως τις επιπρόσθετες ταμειακές ροές (cash flows), οι οποίες
προέρχονται από επώνυμα προϊόντα (branded products) σε σχέση με τις ταμειακές
ροές που θα προέκυπταν από μη επώνυμα προϊόντα. Στο σχήμα 3.4.1α
παρουσιάζεται το επιπλέον κέρδος που προέρχεται από τα επώνυμα προϊόντα (Brand
Differential). Το κέρδος αυτό οφείλεται στην προθυμία των καταναλωτών να
στραφούν σε επώνυμα προϊόντα παρά την υψηλότερη τιμή τους.
Σχήμα 3.4.1α Η χρηματοοικονομική αξία του εμπορικού σήματος με βάση τις
επιπρόσθετες ταμειακές ροές που δημιουργεί

Πηγή: Kilcullen, 2000.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Doyle (2001b) ισχυρίζεται ότι η αξία του εμπορικού
σήματος αντανακλάται στην ικανότητά του να δημιουργεί αξία επιταχύνοντας την
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ανάπτυξη και ανεβάζοντας τις τιμές. Με άλλα λόγια, τα εμπορικά σήματα
λειτουργούν σαν δούρειος ίππος για αυξημένες ταμειακές ροές.
Ο Kapferer (1997) εξετάζει επίσης την αξία του εμπορικού σήματος από
χρηματοοικονομική σκοπιά. Καταρχήν θεωρεί ότι τα εμπορικά σήματα έχουν οκτώ
λειτουργίες, οι οποίες εμφανίζονται στον πίνακα 3.4.1α.
Πίνακας 3.4.1α Οι οκτώ λειτουργίες των εμπορικών σημάτων
Λειτουργία

Οφέλη για τον πελάτη

Αναγνώριση (Identification)

Να την ξεχωρίζει εύκολα

Πρακτικότητα (Practicality)

Να γλιτώνει χρόνο και χρήμα μέσα από την
επαναλαμβανόμενη αγορά και αφοσίωση

Εγγύηση (Guarantee)

Σιγουριά ότι θα έχει την ίδια ποιότητα από
οπουδήποτε και οποτεδήποτε αγοράσει το
προϊόν/υπηρεσία

Βελτιστοποίηση (Optimization)

Να είναι σίγουρος ότι αγοράζει το καλύτερο
προϊόν στην κατηγορία του, την καλύτερη
απόδοση για ένα συγκεκριμένο σκοπό

Χαρακτηρισμός (Characterization)

Να έχει επιβεβαίωση για την εικόνα του και
την εικόνα που παρουσιάζει στους άλλους

Συνέχεια (Continuity)

Ικανοποίηση μέσα από την εξοικείωση και
την οικειότητα με το εμπορικό σήμα που
προτιμά για μεγάλο χρονικό διάστημα

Ευχαρίστηση (Hedonistic)

Ικανοποίηση που προέρχεται από την
ελκυστικότητα του εμπορικού σήματος, του
λογότυπου και της επικοινωνίας

Ηθική (Ethical)

Ικανοποίηση που προέρχεται από τη
συμπεριφορά του εμπορικού σήματος και τη
σχέση του με την κοινωνία

Πηγή: Kapferer, 1997.

Στο σχήμα 3.4.1β παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο
Kapferer την αξία του εμπορικού σήματος και τα στοιχεία που το συνθέτουν.
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Σχήμα 3.4.1β. Η χρηματοοικονομική αξία του εμπορικού σήματος σύμφωνα με τον
Kapferer
Αναγνωρισιμότητα Μάρκας
+ Εικόνα
+ Αντιληπτή Ποιότητα
+ Συνειρμοί (evocations)
+ Οικειότητα, Προτίμηση
= Περιουσιακά Στοιχεία Μάρκας

Πρόσθετη αξία μάρκας αντιληπτή από
καταναλωτές
- Κόστος δημιουργίας μάρκας
- Κόστος επενδυμένου κεφαλαίου
Χρηματοοικονομική Αξία Μάρκας
(BRAND EQUITY)

Πηγή: Kapferer, 1997.

Στον πίνακα 3.4.1β παρουσιάζονται τα δέκα κορυφαία παγκόσμια εμπορικά
σήματα στον κόσμο με βάση την αξία. Στο παράρτημα υπάρχει πίνακας με τα 100
πρώτα παγκόσμια εμπορικά σήματα με βάση την αξία.
Πίνακας 3.4.1β Τα 10 κορυφαία παγκόσμια εμπορικά σήματα με βάση την αξία

Πηγή: Interbrand, 2006.

3.4.2 Πελατοκεντρική διάσταση (customer-based perspective)
Οι ορισμοί που έχουν δοθεί στην αξία του εμπορικού σήματος με
προσανατολισμό τον πελάτη εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο
πελάτης την αξία των εμπορικών σημάτων. Ο Aaker (1991) ορίζει την αξία του
εμπορικού σήματος ως τα περιουσιακά στοιχεία του εμπορικού σήματος (brand) που
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συνδέονται με το όνομά του και το σύμβολο και που προσθέτουν ή αφαιρούν αξία
από το προϊόν ή την υπηρεσία. Σύμφωνα με τον Aaker (1991), η αξία ενός
εμπορικού σήματος αποτελείται από τέσσερα κύρια συστατικά στοιχεία: Την
αναγνωρισιμότητα του εμπορικού σήματος, την προσήλωση των καταναλωτών σε
αυτό, την αντιληπτή ποιότητά του και τις συνδέσεις (ψυχογραφικά, τρόπος ζωής,
τύπος προσωπικότητας) που γίνονται από τους καταναλωτές με το εμπορικό σήμα,
όπως φαίνεται στο σχήμα 3.4.2α.
Σχήμα 3.4.2α Τα Κύρια Στοιχεία Αξίας του Εμπορικού Σήματος

Αναγνωρισιμότητα
Ονόματος
Εμπορικού Σήματος
Brand name
awareness

Προσήλωση στο
Εμπορικό Σήμα
Brand loyalty

ΑΞΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΣΗΜΑΤΟΣ
BRAND EQUITY

Αντιληπτή Ποιότητα
Εμπορικού Σήματος
Perceived brand
quality

Συνδέσεις με το
Εμπορικό Σήμα
Brand
associations

Πηγή: Aaker (1991)

Οι τέσσερις αυτές διαστάσεις έχουν αναγνωριστεί και χρησιμοποιηθεί από
πολλούς ερευνητές (Keller 1993, Motameni and Shahroki 1998, Yoo and Donthu,
2001, Bendixen et a.l, 2003, Kim et al., 2003).
Παράλληλα, ο Aaker (1996) προσδιόρισε και τον τρόπο με τον οποίο η αξία του
εμπορικού σήματος προσφέρει αξία στον πελάτη και στην εταιρία, όπως
παρουσιάζεται στο σχήμα 3.4.2β.
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Σχήμα 3.4.2β Πώς γεννάται αξία μέσω του Brand Equity

Προσήλωση
στη μάρκα

Αναγνωρισιμότητα
Μάρκας

ΑΞΙΑ
ΜΑΡΚΑΣ
BRAND
EQUITY

Αντιληπτή
Ποιότητα

Συνδέσεις με
την Μάρκα

Άλλα
Περιουσιακά
Στοιχεία
Μάρκας

-Μειωμένα Κόστη
Μάρκετινγκ
-Εμπορική
Μόχλευση
-Προσέλκυση Νέων
Πελατών
• Αναγνωρισιμότητα
• Επιβεβαίωση
-Εξασφάλιση Χρόνου
για Αντίδραση σε
Ανταγωνιστικές
Απειλές
- Άγκυρα όπου
μπορούν να γίνουν
και άλλες
συνδέσεις
- Οικειότητα
Συμπάθεια
- Σημάδι Δέσμευσης
- Αξιοπρόσεκτη
Μάρκα
- Λόγος Αγοράς
- Διαφοροποίηση/
Τοποθέτηση
- Τιμή
- Ενδιαφέρον
καναλιών διανομής
- Επέκταση
- Διευκόλυνση
διαδικασίας/ Λήψη
Πληροφόρησης
- Λόγος Αγοράς
- Δημιουργία Θετικής
Στάσης/ Αισθημάτων
- Επέκταση

Ανταγωνιστικό
Πλεονέκτημα

Πηγή: Aaker, 1996.
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Δίνει αξία στον
Πελάτη
• Ερμηνεία/
Επεξεργασία
Πληροφοριών
• Αυτοπεποίθηση
στην Απόφαση
Αγοράς
• Ικανοποίηση
από τη Χρήση

Προσδίδει αξία
στην Εταιρία
• Αποτελεσματικότητα και
Αποδοτικότητα
των
Προγραμμάτων
Μάρκετινγκ
• Προσήλωση στη
Μάρκα
• Τιμές/
Περιθώρια
Κέρδους
• Επέκταση
Μάρκας
• Εμπορική
Μόχλευση
• Ανταγωνιστικό
Πλεονέκτημα

Η αναγνωρισιμότητα του εμπορικού σήματος επηρεάζει τις αντιλήψεις και τις
στάσεις. Όπως υποστηρίζει και ο Aaker (1996), οι άνθρωποι αναζητούν την
οικειότητα και δείχνουν θετική στάση σε χαρακτηριστικά γνωρίσματα που τους είναι
οικεία. Η αντιληπτή ποιότητα του εμπορικού σήματος επηρεάζει τις συνδέσεις με το
εμπορικό σήμα αλλά και την κερδοφορία του. Οι συνδέσεις με το εμπορικό σήμα
είναι οτιδήποτε συσχετίζει ο καταναλωτής με το εμπορικό σήμα (άλλους
οργανισμούς, προσωπικότητα του εμπορικού σήματος, σύμβολα, γνωρίσματα του
προϊόντος κ.λ.π.). Η προσήλωση στο εμπορικό σήμα βρίσκεται στην καρδιά της
αξίας του.
Ο Keller (1993) ορίζει την αξία του εμπορικού σήματος ως «την αντιπροσώπευση
της αξίας ενός προϊόντος για τον καταναλωτή, πέρα από την αξία που θα προέκυπτε
για ένα άλλο πανομοιότυπο προϊόν χωρίς όμως το όνομα του εμπορικού σήματος».
Γενικά, ο πιο πάνω ορισμός είναι ο πιο ευρέως αποδεκτός. Παράλληλα, ο Keller
(1993) εισήγαγε το μοντέλο καθορισμού της αξίας του εμπορικού σήματος με βάση
τον καταναλωτή, είτε πρόκειται για άτομο είτε για επιχείρηση (Customer-Based
Brand Equity Model, CBBE Model). Το μοντέλο αυτό βασίζεται στο συλλογισμό ότι
η δύναμη του εμπορικού σήματος έγκειται σε αυτά που έχουν δει, ακούσει, νιώσει
και μάθει οι καταναλωτές για το εμπορικό σήμα μέσα από τις εμπειρίες τους. Ο
Keller (1993) ορίζει τη CBBE ως τη διαφοροποιούσα επίδραση που έχει η γνώση
του εμπορικού σήματος στην αντίδραση του καταναλωτή απέναντι σε αυτό το
εμπορικό σήμα, και η οποία πηγάζει από δύο στοιχεία: την αναγνωρισιμότητα του
εμπορικού σήματος (brand awareness) και την εικόνα του (brand image).
Σύμφωνα με τον Keller (1993), η αναγνωρισιμότητα του εμπορικού σήματος
αποτελείται από την αναγνώριση του εμπορικού σήματος και τη δυνατότητα
ανάκλησής του. Η αναγνώριση έγκειται στο πόσο εύκολα μπορεί να επιβεβαιώσει ο
καταναλωτής την εμπειρία του από ένα εμπορικό σήμα δίνοντάς του μία ατάκα που
έχει άμεση σχέση με το εν λόγω σήμα. Η δυνατότητα ανάκλησης έχει να κάνει με το
πόσο εύκολα φέρνει στη μνήμη του ο καταναλωτής ένα εμπορικό σήμα όταν του
δίδεται μια κατηγορία προϊόντος (Keller, 2003). Η εικόνα του εμπορικού σήματος
(brand image) είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται το σήμα οι
καταναλωτές.
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Προκριμένου να δημιουργηθεί ένα ισχυρό εμπορικό σήμα σύμφωνα με το
μοντέλο CBBE θα πρέπει να ακολουθηθούν τα ακόλουθα τέσσερα διαδοχικά
βήματα.
•

Διασφάλιση της ταυτοποίησης του εμπορικού σήματος με μια κατηγορία
προϊόντος στο μυαλό του καταναλωτή. Με άλλα λόγια η εταιρία/οργανισμός
θα πρέπει να απαντά στην ερώτηση του καταναλωτή, Ποιος είσαι; (Who are
you?)

•

Καθορισμός του νοήματος του εμπορικού σήματος στο μυαλό του
καταναλωτή, με στρατηγικές ποιοτικές και ποσοτικές συνδέσεις που
αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένες αξίες. Δηλαδή η απάντηση στην ερώτηση
του καταναλωτή, Τι είσαι; (What are you?)

•

Εκμαίευση της ανταπόκρισης των καταναλωτών στην ταυτότητα και το
νόημα του εμπορικού σήματος. Δηλαδή απάντηση στην ερώτηση, Τι
σημαίνεις για εμένα τον καταναλωτή; (What about you?)

•

Μετατροπή της ανταπόκρισης σε μια ενεργητική και πιστή σχέση μεταξύ των
καταναλωτών και του εμπορικού σήματος (What about me and you?).
Το μοντέλο CBBE «κτίζεται» πάνω σε έξι λίθους (brand building blocks) που

δημιουργούνται μαζί με τον πελάτη (Keller, 2003), και μπορούν να παρασταθούν
με μία πυραμίδα, τη λεγόμενη πυραμίδα του εμπορικού σήματος (brand
pyramid). Οι λίθοι αυτοί είναι οι εξής:
•

Η απήχηση του εμπορικού σήματος (brand salience)

•

Η απόδοση του εμπορικού σήματος (brand performance)

•

Το σύνολο των εικόνων που παραπέμπει το εμπορικό σήμα (brand
imagery)

•

Οι κρίσεις των πελατών για το εμπορικό σήμα που βασίζονται στην
απόδοση και στο σύνολο των εικόνων του εμπορικού σήματος (brand
judgments)

•

Η συναισθηματική αντίδραση των πελατών στο εμπορικό σήμα (brand
feelings)

•

Ο απόηχος του εμπορικού σήματος (brand resonance)

Η απήχηση του εμπορικού σήματος (brand salience) έχει να κάνει με την
αναγνωρισιμότητά του. Η επίδοση εμπορικού σήματος (performance) σχετίζεται
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με την ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών του πελάτη, ενώ το σύνολο των
εικόνων που παραπέμπει το εμπορικό σήμα (brand imagery) σχετίζεται με την
ικανοποίηση των ψυχολογικών αναγκών του πελάτη. Ο απόηχος του εμπορικού
σήματος έχει να κάνει με το επίπεδο της αναγνωρισιμότητάς του από τον πελάτη
και το βαθμό της σχέσης που έχει αναπτύξει ο πελάτης με αυτό. Όλα τα
παραπάνω παρουσιάζονται στο σχήμα 3.4.2γ.
Σχήμα 3.4.2γ Η Πυραμίδα της Αξίας του Εμπορικού Σήματος
από την Πλευρά του Πελάτη

4. Σχέσεις
What about you and me?
Απόηχος
(Resonance)
3. Ανταπόκριση
What about you?

Συναισθή
Κρίσεις
ματα
(feelings) (Judgments)

2. Νόημα
Επίδοση
(Performance)

What are you?

Σύνολο Εικόνων
(Imagery)

1. Ταυτότητα
Who are you?

Απήχηση (Salience)
Πηγή: Keller, 2003a.

3.5 Η ταυτότητα του εμπορικού σήματος
Έχουμε ήδη αναφέρει ότι η εικόνα του εμπορικού σήματος (brand image) είναι ο
τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι πελάτες το εμπορικό σήμα. Η ταυτότητα
του εμπορικού σήματος (brand identity) είναι ο τρόπος με τον οποίο θέλουν οι
διαμορφωτές της εταιρικής στρατηγικής (strategists) να αντιλαμβάνονται οι πελάτες
το εμπορικό σήμα και φυσικά αποτελεί την καρδιά της διαμόρφωσης του
στρατηγικού οράματος (brand’s strategic vision) του εμπορικού σήματος (Aaker,
1996). Σύμφωνα με τον Aaker (1996), η ταυτότητα του εμπορικού σήματος μπορεί
να οριστεί και ως εξής: Ένα μοναδικό σύνολο συνδέσεων του εμπορικούς σήματος
που θέλουν να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν οι διαμορφωτές της στρατηγικής
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του εμπορικού σήματος (brand strategists). Οι συνδέσεις αυτές υποδηλώνουν τι
αντιπροσωπεύει το εμπορικό σήμα και υποδηλώνει μία υπόσχεση που δίνουν τα μέλη
της επιχείρησης/οργανισμού στους πελάτες (Aaker, 1996, p. 68).
Θέση του εμπορικού σήματος (brand position) είναι το μέρος της ταυτότητας του
σήματος και της αξίας που προσφέρει, το οποίο επικοινωνεί η επιχείρηση ενεργητικά
στο κοινό-στόχο και εκφράζει την υπεροχή του εμπορικού σήματος απέναντι στα
άλλα σήματα, όπως φαίνεται και στον πίνακα 3.5
Πίνακας 3.5 Εικόνα, Ταυτότητα και Θέση Εμπορικού Σήματος
Εικόνα Εμπορικού

Ταυτότητα Εμπορικού

Θέση Εμπορικού

Σήματος

Σήματος

Σήματος

(Brand Image)

(Brand Identity)

(Brand Position)

Πώς αντιλαμβάνονται την
μάρκα οι πελάτες

Πως οι brand strategists
θέλουν να
αντιλαμβάνονται την
μάρκα οι πελάτες

Το μέρος της ταυτότητας
του σήματος και της αξίας
που προσφέρει, το οποίο
επικοινωνεί η επιχείρηση
ενεργητικά στο κοινόστόχο

Πηγή: Aaker, 1996.

Σύμφωνα με τον Aaker (1996), υπάρχουν τέσσερις διαστάσεις της ταυτότητας του
εμπορικού σήματος: το εμπορικό σήμα σαν προϊόν, το εμπορικό σήμα σαν
οργανισμός/επιχείρηση, το εμπορικό σήμα σαν άτομο και το εμπορικό σήμα σαν
σύμβολο (Aaker, 1996). Η λειτουργία των τεσσάρων αυτών διαστάσεων της
ταυτότητας του εμπορικού σήματος είναι να βοηθήσουν τους υπεύθυνους της
στρατηγικής να επεξεργαστούν διαφορετικά στοιχεία και σχέδια έτσι ώστε να
εμπλουτιστεί, να αποσαφηνισθεί και να διαφοροποιηθεί η ταυτότητα του εμπορικού
σήματος (Aaker, 1996). Μία στρατηγική που θα λαμβάνει υπόψη της τις παραπάνω
διαστάσεις θα εξασφαλίσει ότι η ταυτότητα του εμπορικού σήματος έχει
περιεχόμενο και βάθος. Επιπλέον, η λεπτομερής ταυτότητα θα βοηθήσει σημαντικά
και θα αποτελεί τον «οδηγό» για τις αποφάσεις που αφορούν την εφαρμογή της
στρατηγικής (Aaker, 1996).
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Η

ταυτότητα ενός εμπορικού σήματος αποτελείται, σύμφωνα με τον Aaker

(1996), από την κύρια ταυτότητα (core identity) και την επαυξημένη (extended
identity), όπως φαίνεται στο σχήμα 3.5α. Η κύρια ταυτότητα είναι η διαχρονική
ουσία του εμπορικού σήματος. Περιέχει τις συνδέσεις που είναι πιθανότερο να
μείνουν αμετάβλητες καθώς το εμπορικό σήμα εισέρχεται σε νέες αγορές, χώρες,
προϊόντα κ.λ.π. Η επαυξημένη ταυτότητα περιέχει στοιχεία που δίνουν στο εμπορικό
σήμα κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το ολοκληρώνουν.
Σχήμα 3.5α Κύρια και Επαυξημένη Ταυτότητα Εμπορικού Σήματος

Extended
Identity

Core
Identity

Πηγή: Aaker, 1996.

Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η ταυτότητα του εμπορικού σήματος αλλά και
ο γενικότερος σχεδιασμός του εμπορικού σήματος σύμφωνα με τον Aaker (1996)
παρουσιάζονται στο σχήμα 3.5β.
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Σχήμα 3.5β Στρατηγικός Σχεδιασμός Εμπορικού Σήματος
STRATEGIC BRAND ANALYSIS
Ανάλυση Πελατών
• Τάσεις
• Υποκίνηση
• Ανικανοποίητες Ανάγκες
• Τμηματοποίηση

Ανάλυση Ανταγωνιστών
• Εικόνα/ Ταυτότητα
Μάρκας
• Δυνάμεις, Στρατηγικές

Ανάλυση Εταιρίας
• Υπάρχουσα Εικόνα
Εμπορικού Σήματος
• Δυνάμεις/ Ικανότητες
• Αξίες

BRAND IDENTITY SYSTEM
BRAND IDENTITY
Επαυξημένη
Κύρια
Η Μάρκα ως
Προϊόν
1. Πλαίσιο
Προϊόντος
2. Γνωρίσματα
Προϊόντος
3. Ποιότητα/
Αξία
4. Χρήσεις
5. Χρήστες
6. Χώρα

Η μάρκα ως
Οργανισμός
7. Στάσεις
οργανισμού
(καινοτομία,
ενδιαφέρον για
πελάτες,
έλλειψη
εμπιστοσύνης
κ.α.)
8. Τοπικός ή Διεθνής

Η μάρκα ως
Άτομο
9. Προσωπικότητα
(ευφυΐα,
ενεργητικότητα
κ.λ.π.)
10.Σχέσεις
ΜάρκαςΠελάτη
(φιλικές,
συμβουλές κ.α.)

VALUE PROPOSITION
• Λειτουργικά
Οφέλη

• Συναισθηματικά
Οφέλη

Η Μάρκα ως
Σύμβολο
11. Οπτικές
εικόνες
και μεταφορές
12. Κληρονομιά
Μάρκας

CREDIBILITY

• Προσωπική
Έκφραση

• Υποστηρίζει άλλες μάρκες

BRAND-CUSTOMER RELATIONSHIP

BRAND IDENTITY IMPLEMENTATION SYSTEM
BRAND POSITION
• Απόρροια της ταυτότητας και των
προτεινόμενων αξιών της μάρκας
• Σε συγκεκριμένο κοινό-στόχο

• Ενεργητική επικοινωνία της μάρκας
• Να παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

EXECUTION
• Δημιουργία
εναλλακτικών λύσεων

• Σύμβολα και μεταφορές

TRACKING
Πηγή: Aaker, 1996.
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• Δοκιμές

Την έμφαση που θα πρέπει να δίδεται στην ταυτότητα του εμπορικού σήματος
τονίζει και ο De Chernatony (1999). Η ταυτότητα όπως αναφέρει σχετίζεται με το
ήθος, τους στόχους και τις αξίες που δημιουργούν μια αίσθηση ατομικότητας και
διαφοροποίησης του εμπορικού σήματος. Ο De Chernatony δίνει μεγάλη σημασία
στο όραμα και την κουλτούρα του εμπορικού σήματος τα οποία και θεωρεί ότι
πρέπει να οδηγούν την τοποθέτηση, την προσωπικότητα και τις υπόλοιπες σχέσεις
του εμπορικού σήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, το όραμα και η κουλτούρα των
εργαζομένων επηρεάζουν τη δημιουργία της ταυτότητας του εμπορικού σήματος.
Σχήμα 3.5γ Η ταυτότητα του Εμπορικού Σήματος

Πηγή: De Chernatony, 1999.
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Στο σχήμα 3.5γ παρουσιάζεται το μοντέλο του De Chernatony για τη δημιουργία
της ταυτότητας ενός εμπορικού σήματος. Το μοντέλο αυτό σχολιάζουμε
εκτενέστερα παρακάτω.
Όραμα του εμπορικού σήματος (brand vision). Ο De Chernatony ισχυρίζεται ότι το
εμπορικό σήμα χρειάζεται ένα ξεκάθαρο όραμα προκειμένου να επιτύχει. Για το
λόγο αυτό θα πρέπει να εξετάζεται το περιβάλλον του εμπορικού σήματος για
τουλάχιστον πέντε χρόνια πριν την εισαγωγή της μάρκας (Chernatony, 1999).
Η κουλτούρα του εμπορικού σήματος (brand’s culture). Η κουλτούρα του
εμπορικού σήματος μπορεί να περιλαμβάνει υλικά προϊόντα, αξίες των εργαζομένων
και των στελεχών, καθώς και τα νοητικά μοντέλα όλων όσων εμπλέκονται στη
δημιουργία του εμπορικού σήματος (Chernatony, 1999).
Η τοποθέτηση του εμπορικού σήματος (brand positioning). Το επόμενο βήμα είναι
να αποφασιστεί η τοποθέτηση του εμπορικού σήματος, η οποία θα πρέπει να
βρίσκεται σε συμφωνία με το όραμα και την κουλτούρα-κύριες αξίες του εμπορικού
σήματος.
Προσωπικότητα του εμπορικού σήματος (brand personality). Οι κύριες αξίες του
οργανισμού

επηρεάζουν

την

προσωπικότητα

του

εμπορικού

σήματος.

Η

προσωπικότητα του εμπορικού σήματος συμβάλει στο να μειωθεί ο χρόνος για
επεξεργασία των πληροφοριών που αντανακλά το εμπορικό σήμα και να
αναγνωρίζονται γρηγορότερα οι αξίες του.
Η σχέση του εμπορικού σήματος (brand relationship). Αφού έχει καθοριστεί η
προσωπικότητα του εμπορικού σήματος, αρχίζει να δημιουργείται η σχέση μεταξύ
εμπορικού σήματος και πελάτη, η οποία όπως έχουν δείξει αρκετές μελέτες δεν είναι
παθητική. Η σχέση αυτή βοηθά στην αλληλοκατανόηση εμπορικού σήματος-πελάτη
(Chernatony, 1999).
Η παρουσίαση του εμπορικού σήματος (brand presentation). Το τελευταίο στάδιο
της διαδικασίας αυτής είναι η ανάπτυξη μια ενιαίας ταυτότητας και στυλ
παρουσίασης. Βεβαίως αυτό δεν είναι κάτι εύκολο καθώς τα διάφορα ενδιαφερόμενα
μέρη (stakeholders) έχουν διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας με τον οργανισμό
και ενδεχομένως διαφορετική εικόνα για τον οργανισμό, με αποτέλεσμα τα
μηνύματα πολλές φορές να συγκρούονται (Chernatony, 1999).
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3.6 Η προσωπικότητα του εμπορικού σήματος
Η προσωπικότητα είναι ένα ακόμη στοιχείο του εμπορικού σήματος που αξίζει να
σχολιάσουμε. Ο Aaker (1996) ανέπτυξε ένα ολόκληρο μοντέλο για την
προσωπικότητα του εμπορικού σήματος που αξίζει να αναφέρουμε. Σύμφωνα με τον
Aaker (1996) λοιπόν, η προσωπικότητα του εμπορικού σήματος είναι το σύνολο των
ανθρώπινων χαρακτηριστικών που συσχετίζονται με το εμπορικό σήμα. Στα
χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνονται το φύλο, η ηλικία, η κοινωνικοοικονομική
θέση, αλλά και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας όπως συναισθηματικότητα
κ.λ.π. (Aaker, 1996). Στο θεωρητικό του πλαίσιο διακρίνει πέντε διαστάσεις που
συνθέτουν την προσωπικότητα του εμπορικού σήματος. Οι διαστάσεις αυτές είναι η
ειλικρίνεια (Sincerity), ο ενθουσιασμός (Excitement), η επάρκεια (Competence), η
επιτήδευση (Sophistication) και η τραχύτητα (Ruggedness) και παρουσιάζονται
αναλυτικότερο στο σχήμα 3.6α.
Σχήμα 3.6α Οι διαστάσεις της Προσωπικότητας του Εμπορικού Σήματος
Προσωπικότητα Μάρκας
Brand Personality

Ειλικρίνεια
Sincerity
• Ρεαλιστική
• Έντιμη
• Υγιής
• Εύθυμη

Ενθουσιασμός
Excitement
• Τολμηρή
• Δυναμική
• Φαντασία
• Σύγχρονη

Επάρκεια
Competence

• Αξιόπιστη
• Ευφυής
• Επιτυχημένη

Επιτήδευση
Sophistication
• Ανώτερης
Κοινωνικής
Θέσης
• Γοητευτική

Τραχύτητα
Ruggedness

• Μάγκικη
(Outdoorsy)
• Σκληρή

Πηγή: Aaker, 1996.

Υπάρχουν αρκετά χαρακτηριστικά που συμβάλουν στη δημιουργία της
προσωπικότητας του εμπορικού σήματος. Κάποια από τα χαρακτηριστικά αυτά
έχουν να κάνουν με το προϊόν αυτό καθαυτό, ενώ κάποια άλλα σχετίζονται με
παράγοντες που δεν έχουν σχέση με το προϊόν, όπως φαίνεται και στον πίνακα 3.6.

Πίνακας 3.6 Χαρακτηριστικά που συμβάλουν στη δημιουργία της
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Προσωπικότητας του Εμπορικού Σήματος
Χαρακτηριστικά που σχετίζονται με Χαρακτηριστικά που δεν σχετίζονται
το προϊόν

με το προϊόν

Κατηγορία προϊόντος
Συσκευασία
Τιμή
Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Εικόνες του χρήστη
Χορηγίες
Σύμβολα
Ηλικία
Χώρα προέλευσης
Εικόνα επιχείρησης
Διευθύνων Σύμβουλος (CEO)
Επώνυμοι που διαφημίζουν ή
χρησιμοποιούν το προϊόν

Πηγή: Aaker, 1996.

Η προσωπικότητα του εμπορικού σήματος συμβάλει με τη σειρά της στη
δημιουργία αξίας για το εμπορικό σήμα (brand equity). Οι τρόποι με τους οποίους η
προσωπικότητα του εμπορικού σήματος δημιουργεί αξία συνοψίζονται στα τρία
μοντέλα που παρουσιάζονται στο σχήμα 3.6β. Για μεγαλύτερη εμβάθυνση, οι
ενδιαφερόμενοι παραπέμπονται στο βιβλίο του Aaker “Building Strong Brands”
(1996).
Σχήμα 3.6β Πώς η Προσωπικότητα του Εμπορικού Σήματος Δημιουργεί Αξία
Προσωπικότητα
Εμπορικού Σήματος:
Πώς Δημιουργεί Αξία
(Brand Equity)

Μοντέλο Αυτόέκφρασης
Self-Expression
Model

Μοντέλο Σχέσεων
Relationship
Basis Model

Μοντέλο Παρουσίασης
Λειτουργικών Οφελών
Functional Benefit
Representation Model

Πηγή: Aaker, 1996.

3.7 Θέματα που πρέπει να εξεταστούν στο σχεδιασμό διεθνών μαρκών.
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Διεθνή/παγκόσμια εμπορικά σήματα είναι αυτά στα οποία η ταυτότητα, η
τοποθέτηση, η διαφήμιση, η προσωπικότητα κ.λ.π., είναι σε μεγάλο βαθμό ίδια σε
όλες τις χώρες που εισέρχονται (Aaker and Joachimsthaler, 1999). Όπως γίνεται
αντιληπτό, τα διεθνή εμπορικά σήματα απαιτούν τη δημιουργία δυνατών σχέσεων σε
ένα ευρύ κοινό που περιλαμβάνει πληθυσμούς που διακρίνονται από πολλές
διαφορές. Έτσι οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ένα διεθνές εμπορικό
σήμα αυξάνονται γεωμετρικά σε σχέση με τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει
ένα τοπικό (Local) ή εθνικό (National) εμπορικό σήμα.
3.7.1. Η δημιουργία ενός σαγηνευτικού ονόματος, φράσης και συμβόλου
Όπως αναφέραμε και παραπάνω, η δημιουργία ισχυρής και ολοκληρωμένης
ταυτότητας για το εμπορικό σήμα προϋποθέτει την ύπαρξη ενός ονόματος, ενός
λογότυπου/συμβόλου και ενός συνθήματος.
Σχήμα 3.7.1α Η Ταυτότητα του Εμπορικού Σήματος
Ταυτότητα Εμπορικού Σήματος = Όνομα + Σύμβολο/Λογότυπο + Σύνθημα
(Brand Identity)
(Name)
(Symbol/ Logo)
(Slogan)

Πηγή: Campbell, 1999.

Μία χαρακτηριστική εφαρμογή του τύπου του σχήματος 3.7.1α είναι η ακόλουθη:

=

+

+

Το πρώτο λοιπόν στοιχείο που θα πρέπει να αποφασισθεί στη δημιουργία ενός
παγκόσμιου εμπορικού σήματος είναι το όνομα που θα χρησιμοποιηθεί για να
αντιπροσωπεύει το προϊόν ή την υπηρεσία στις διεθνείς αγορές. Το όνομα θα πρέπει
να είναι εύκολο στην προφορά σε όλες τις γλώσσες και ιδιαίτερα στις γλώσσες και
διαλέκτους των αγορών που στοχεύει η επιχείρηση/οργανισμός. Παράλληλα θα
πρέπει να γίνεται γλωσσολογικός έλεγχος (linguistic check), προκειμένου να
αποφευχθούν τυχόν αρνητικές έννοιες ονόματος σε άλλες γλώσσες και διαλέκτους
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(Roellig, 2001). Ταυτόχρονα θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το όνομα δεν θα είναι
παρόμοιο με άλλα ονόματα στις διάφορες χώρες σε βαθμό που να προκαλεί
σύγχυση. Δυστυχώς υπάρχουν αρκετά παραδείγματα ακόμα και μεγάλων εταιριών
που δεν διενήργησαν σε κάποιες περιπτώσεις τον απαραίτητο γλωσσολογικό έλεγχο,
με αποτέλεσμα τα ονόματα των προϊόντων τους σε κάποιες χώρες να έχουν
εξαιρετικά αρνητική σημασία. Ακολουθούν κάποια παραδείγματα μαρκών που δεν
έγινε ο απαραίτητος γλωσσολογικός έλεγχος.
Πίνακας 3.7 Εμπορικά σήματα που δεν έλαβαν υπόψη τις γλωσσικές διαφορές
Προϊόν
Κρέας 1998

Αυτοκίνητο

Μάρκα

Λάθος

V.F. = Viante Francaise =

V.F. = Vache Folle = Τρελή

Γαλλικό Κρέας

Αγελάδα

Chevrolet NOVA

NOVA = “Δεν περπατάει”
στα Γερμανικά

Πηγή: Προέδρου, 2006.
Βέβαια, ανάλογα και με την εκάστοτε χώρα, είναι πιθανό να πρέπει να γίνουν
κάποιες μικρές αλλαγές στο όνομα του εμπορικού σήματος ή στο όνομα κάποιου
υποπροϊόντος του εμπορικού σήματος. Αυτό δεν είναι τόσο αρνητικό όπως αρκετοί
πιστεύουν. Οι άνθρωποι συνήθως αναγνωρίζουν τα εμπορικά σήματα πρωτίστως
από τα χρώματα, τα γραφικά και τα σύμβολα και δευτερευόντως από τα ονόματα,
όπως φαίνεται και στο σχήμα 3.7.1β.

Σχήμα 3.7.1β Τα γραφικά, τα σύμβολα και τα χρώματα υπερέχουν των
ονομάτων
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Γνωστά σήματα…

Κι όμως…

Πηγή: Προέδρου, 2006.

Το λογότυπο ή το σύμβολο ενδυναμώνει την ταυτότητα που έχει δημιουργηθεί
μέσω του ονόματος. Επειδή ακριβώς τα σύμβολα και τα λογότυπα είναι οπτικά, το
κοινό τα απομνημονεύει ευκολότερα από ότι τις λέξεις. Γενικά το μυαλό ερμηνεύει
και λαμβάνει τις εικόνες ευκολότερα από ότι τις λέξεις (Campbell, 1999).
Παράλληλα, τα σύμβολα είναι πιο εύκολα κατανοητά σε περισσότερες γλώσσες από
ότι οι λέξεις. Για το λόγο αυτό τα σύμβολα παίζουν καθοριστικό ρόλο στη
δημιουργία παγκόσμιων εμπορικών σημάτων. Το
σύμβολο

της

Nike

για

παράδειγμα

είναι

αναγνωρίσιμο σε πολλές χώρες, χωρίς να
χρειάζεται να αναφερθεί το όνομα. Παράλληλα,
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι τα σημερινά λογότυπα ή σύμβολα θα πρέπει να
δείχνουν όμορφα σε έντυπη μορφή, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μπλουζάκια,
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καπέλα κ.λ.π. Επιπλέον, λόγω και της σημερινής τεχνολογίας, τα λογότυπα και τα
σύμβολα θα πρέπει να αναπαράγονται εύκολα σε ιστοσελίδες, σε διάφορες μορφές
πολυμέσων αλλά και να μπορεί να ενσωματωθεί σε αυτά κάποια μορφή κίνησης
(animation) (Campbell, 1999).
Όσον αφορά τα χρώματα, θα πρέπει να πούμε ότι έχουν διαφορετικό νόημα και
συμβολισμό από χώρα σε χώρα, κάτι που οφείλεται βέβαια στις διαφορές στην
κουλτούρα. Σε γενικές γραμμές, όσον αφορά τα χρώματα έχουμε να σχολιάσουμε τα
εξής (BrandXcellence, 2005):


Κόκκινο: Είναι το πιο οικείο χρώμα των ανθρώπων και το αγαπημένο
χρώμα των εμπορικών σημάτων. Αποσπά την προσοχή, είναι νεανικό, σε
αποχρώσεις του ροζ είναι ρομαντικό, ενώ το σκούρο κόκκινο θεωρείται
αριστοκρατικό. Σε πολλές χώρες της Ανατολικής Ασίας το κόκκινο
συμβολίζει την καλή τύχη.



Μπλε: Εκφράζει αυτοπεποίθηση και αξιοπιστία σε πολλούς δυτικούς
πολιτισμούς. Το ανοιχτό μπλε θεωρείται επίσης νεανικό και ταιριάζει με τον
αθλητισμό. Το πιο σκούρο μπλε εκφράζει υγεία και αξιοπρέπεια. Γενικά το
μπλε είναι το πιο οικείο χρώμα για τους ανθρώπους μετά το κόκκινο.



Κίτρινο: Είναι ζωντανό, πρόσχαρο και προκαλεί ευχάριστα συναισθήματα.
Το ανοιχτό κίτρινο είναι πολύ πρόσχαρο και παραπέμπει σε άνοιξη.



Πράσινο: Είναι άστατο, ευμετάβλητο χρώμα. Μπορεί να παραπέμπει σε
άνοιξη και ευφορία, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να εκφράζει και ζήλια.



Πορφυρό: Θεωρείται πολύ αριστοκρατικό. Δεν χρησιμοποιείται συχνά στα
εμπορικά σήματα.



Καφέ: Εκφράζει πλούτο, ευφορία, αλλά ταυτόχρονα μελαγχολία και
νοσταλγία. Θεωρείται παραδοσιακό χρώμα της υπαίθρου και παραπέμπει
στη γη και τη φύση.



Λευκό: Εκφράζει αγνότητα και αθωότητα. Υπάρχουν και κάποιες αρνητικές
συνδέσεις όμως, όπως τα νοσοκομεία, η στειρότητα και ο χειμώνας. Επίσης,
στην Ιαπωνία το λευκό είναι το χρώμα του πένθους.



Μαύρο: Έχει διττή σημασία. Από τη μια πλευρά εκφράζει τη νύχτα και το
θάνατο. Από την άλλη όμως εκφράζει τον πλούτο και την πολυτέλεια.
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Γενικά χρησιμοποιείται με τρόπους μη ορθολογικούς που προκαλούν
έκπληξη, ακριβώς για να τραβά την προσοχή ευχάριστα.
Δυστυχώς,, πολλές φορές η επιλογή των χρωμάτων, του λογότυπου και του
συμβόλου είναι αποτυχημένη. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνεται προσεκτική
μελέτη της σημασίας των συμβόλων στους διάφορους πολιτισμούς, προκριμένου να
αποφεύγονται αρνητικές συνδέσεις και να μη θεωρούν ότι προσβάλλονται κάποιοι
καταναλωτές.
Το όνομα και το λογότυπο ή το σύμβολο δίνουν μια εικόνα για το εμπορικό σήμα
και την τοποθέτησή του. Για να πάμε ένα βήμα πιο πέρα όμως και να
δημιουργήσουμε μία μοναδική ταυτότητα και τοποθέτηση για το εμπορικό σήμα, θα
πρέπει να στραφούμε στη δημιουργία και χρησιμοποίηση ενός συνθήματος (slogan)
που θα περνάει ένα ξεκάθαρο μήνυμα και θα κάνει το εμπορικό σήμα ξεχωριστό
(Campbell, 1999). Τα συνθήματα θα πρέπει γενικά να είναι τόσο μεγάλα ώστε να
έχουν νόημα και ταυτόχρονα τόσο μικρά ώστε να απομνημονεύονται εύκολα. Τα πιο
επιτυχημένα συνθήματα σύμφωνα με τον David Shore, σύμβουλο ανάπτυξης
εμπορικών σημάτων, είναι αυτά που περιέχουν από 5 έως 7 λέξεις (Champell, 1999).
Η χρησιμοποίηση του ονόματος, του συμβόλου και του συνθήματος δημιουργούν
μια ολοκληρωμένη ταυτότητα που για να ισχυροποιηθεί, θα πρέπει να
χρησιμοποιείται χωρίς διακοπές για αρκετό χρονικό διάστημα. Το Internet έχει
συμβάλει στο να επιτυγχάνεται ευκολότερα η αναγνωρισιμότητα του παγκόσμιου
εμπορικού σήματος (brand awareness). Οι σχέσεις του παγκόσμιου εμπορικού
σήματος όμως (Global brand relationships) δημιουργούνται με το πέρασμα του
χρόνου. Έτσι, η διατήρηση και συστηματική προβολή του παγκόσμιου εμπορικού
σήματος δημιουργεί εμπιστοσύνη, η οποία μεταφράζεται σε αξία (brand equity)
όπως έχουμε αναφέρει. Θα πρέπει η οπτική ταυτότητα να χρησιμοποιείται με
συνέπεια σε όλες τις μορφές επικοινωνίας. Ακόμη και όταν είναι απαραίτητο να
αλλάξει κάποιο όνομα, σύμβολο, λογότυπο ή σύνθημα, αυτό θα πρέπει να γίνεται
προσεκτικά και σταδιακά.
3.7.2 Το Αποτέλεσμα της Χώρας Προέλευσης
Το αποτέλεσμα της χώρας προέλευσης (COE) μπορεί να οριστεί ως η
οποιαδήποτε επιρροή την οποία έχει η χώρα παραγωγής στη θετική ή αρνητική
αντίληψη του καταναλωτή για ένα προϊόν (Cateora and Graham, 2003). Οι
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καταναλωτές έχουν γενικά, αλλά κάπως αόριστα στερεότυπα για συγκεκριμένες
χώρες και ειδικές κατηγορίες προϊόντων που θεωρούν ότι είναι τα «καλύτερα»:
αγγλικό τσάι, γαλλικά αρώματα, κινέζικο μετάξι, ιαπωνικά ηλεκτρονικά κ.λ.π. Τα
στερεότυπα αυτής της φύσης αφορούν συνήθως ένα συγκεκριμένο προϊόν και ίσως
να μην επεκτείνονται σε άλλες κατηγορίες προϊόντων από τις χώρες αυτές. Ο
εθνοκεντρισμός 1 μπορεί επίσης να έχει αποτελέσματα χώρας προέλευσης.
Αισθήματα εθνικής υπερηφάνειας μπορούν να επηρεάσουν τις στάσεις έναντι ξένων
προϊόντων. Επιπλέον, οι φαντασιώσεις που συχνά περιβάλλουν τα προϊόντα από
ιδιαίτερες χώρες ή περιοχές στον κόσμο μπορεί να έχουν αποτέλεσμα χώρας
προέλευσης. Για παράδειγμα οι Ευρωπαίοι καταναλωτές προφανώς είναι
ερωτευμένοι με κάποια αμερικάνικα προϊόντα όπως Jeep Cherokee κ.λ.π.
Έτσι λοιπόν κάποιες μάρκες είναι στενά συνδεδεμένες με τη χώρα προέλευσής
τους και κάποιες άλλες όχι. Είναι επιλογή της κάθε επιχείρησης/οργανισμού εάν θα
δώσει έμφαση στη σύνδεσή της με τη χώρα προέλευσης ή εάν θα αποφασίσει να
πορευτεί δίνοντας περισσότερο έμφαση στις διαφορές στην κουλτούρα μεταξύ των
λαών και, ακόμα περισσότερο, εάν θα ενσωματώσει τις διαφορές αυτές στη μάρκα
της.
3.7.3 Οι διαφορές στην κουλτούρα και το γούστο των χωρών.
Εκτός από την αποδοχή των προϊόντων, που φυσικά και θα πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη τους τις διαφορές στην κουλτούρα των χωρών-στόχων, πολύ σημαντική είναι
και η αποδοχή της μάρκας ως οπτική εικόνα. Ένα χρώμα ή ένα σχέδιο που τυγχάνει
θετικής αποδοχής σε μία χώρα, ίσως να προκαλεί αρνητικούς συνειρμούς σε μια
άλλη. Παρά το γεγονός ότι το σήμα θα πρέπει να αντανακλά τις αξίες, τα
χαρακτηριστικά, την προσωπικότητα και την τοποθέτηση της μάρκας, θα πρέπει
παράλληλα να εξασφαλίζεται ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι διαφορές στην κουλτούρα
και το γούστο (Roellig, 2001). Με άλλα λόγια, μια διεθνής μάρκα θα πρέπει να
διατηρεί την αυτονομία της αλλά παράλληλα να σέβεται τις τοπικές ευαισθησίες. Ο
σεβασμός αυτός στην κουλτούρα των διαφόρων χωρών θα πρέπει να υπάρχει σε όλο
το φάσμα της επικοινωνίας και διαφήμισης μίας μάρκας. Πολλές φορές δε, η έμφαση
1

Εθνοκεντρισμός είναι η χρήση της ιδιαίτερης εθνικής κουλτούρας ή πολιτισμού ως μέτρο σύγκρισης
και κριτικής θεώρησης άλλων κουλτουρών ή πολιτισμών από μεμονωμένα άτομα ή κοινωνικές
ομάδες, περικλείοντας συχνά και την πεποίθηση για την ανωτερότητά της.
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στις διαφορές στην κουλτούρα μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό όπλο για την
επιτυχημένη είσοδο μιας μάρκας σε κάποια αγορά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι η μάχη της Pepsi και της Coca Cola για την είσοδο και εδραίωσή τους στην
Ινδία (Cateora and Graham, 2003). Και οι δυο εταιρίες χρησιμοποίησαν τοπικούς
ήρωες και έθιμα στις διαφημίσεις τους και πολλές φορές κάποια τοπικά ονόματα για
τα προϊόντα τους προκειμένου να ισχυροποιήσουν το brand τους.
3.8 Οφέλη από την δημιουργία παγκόσμιων εμπορικών σημάτων
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, τα παγκόσμια εμπορικά σήματα έχουν
βρεθεί στο επίκεντρο επιθέσεων που προκαλούνται από κάποιες ομάδες που θέλουν
να δηλώσουν την αντίθεσή τους στο κύμα της ‘παγκοσμιοποίησης’. Ωστόσο, τόσο οι
καθηγητές μάρκετινγκ, όσο και τα στελέχη που ασχολούνται με τη διοίκηση των
παγκόσμιων εμπορικών σημάτων (global brand management), συμφωνούν ότι τα
παγκόσμια εμπορικά σήματα μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην επίτευξη των
στόχων της επιχείρησης/οργανισμού. Τα κυριότερα οφέλη από τη δημιουργία
παγκόσμιων εμπορικών σημάτων παρουσιάζονται παρακάτω (Marketing Leadership
Council 2001).
Οικονομίες κλίμακας: Ένα δυνατό παγκόσμιο εμπορικό σήμα συνεπάγεται
αυξημένες πωλήσεις σε διάφορες χώρες και φυσικά τη διάσπαση του
κόστους παραγωγής, διανομής και μάρκετινγκ σε περισσότερες
μονάδες προϊόντος. Συνεπώς οδηγεί την επιχείρηση/οργανισμό σε οικονομίες
κλίμακας.
Γρήγορη

ανταπόκριση

(responsiveness)

στους

Παγκόσμιους

Πελάτες:

Τα

τυποποιημένα προϊόντα ή υπηρεσίες κάτω από την «ομπρέλα» ενός παγκόσμιου
εμπορικού σήματος βελτιώνουν την ικανότητα της επιχείρησης να ικανοποιεί τις
ανάγκες των παγκόσμιων πελατών της.
Χορηγίες Διεθνών Γεγονότων (Global Event Sponsorship): Μόνο τα παγκόσμια
εμπορικά σήματα που υποστηρίζονται από μεγάλους προϋπολογισμούς μάρκετινγκ
μπορούν να γίνουν χορηγοί γεγονότων παγκόσμιας εμβέλειας
και επίδρασης όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες και τα Παγκόσμια
Πρωταθλήματα.
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Αυξημένη Αποδοτικότητα: Τα παγκόσμια εμπορικά σήματα προσφέρουν μοναδικές
ευκαιρίες επέκτασης γραμμών προϊόντων ή υπηρεσιών κάτω από
ένα ήδη υπάρχων σήμα, διαμέσου των ήδη υπαρχόντων καναλιών
διανομής, μειώνοντας έτσι το χρόνο και το κόστος που
απαιτούνται για την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος/υπηρεσίας.
3.9 Παγκόσμια Στρατηγική Εμπορικού Σήματος (Global Brand Strategy)
Η στρατηγική του εμπορικού σήματος (brand strategy) είναι ένας από τους πιο
σημαντικούς και πολύπλοκους τομείς του μάρκετινγκ. Στρατηγική εμπορικού
σήματος είναι η διαδικασία μέσω της οποίας τοποθετείται στο μυαλό του
καταναλωτή η αξία που προσφέρει το εμπορικό σήμα, προκειμένου να του
δημιουργήσει μια αίσθηση υπεροχής (Arnold, 1992). Αποκτά βέβαια ακόμη
μεγαλύτερη σημασία όταν πρόκειται για στρατηγική ενός παγκόσμιου εμπορικού
σήματος (global brand strategy). Γενικά μπορούμε να πούμε ότι τα εμπορικά σήματα
δημιουργούνται, αναπτύσσονται και εφαρμόζονται από ανθρώπους που εργάζονται
σε οργανισμούς προκειμένου να προσφέρουν στους καταναλωτές εμπειρίες που θα
τους ωθήσουν (τους καταναλωτές) σε συμπεριφορά που ευνοεί τον οργανισμό. Αυτό
απαιτεί σχεδιασμό. Τα στάδια του λεγόμενου κύκλου στρατηγικού σχεδιασμού
παρουσιάζονται στο σχήμα 3.9.
Σχήμα 3.9 Ο Κύκλος του Στρατηγικού Σχεδιασμού

Πηγή: Van Gelder, 2003.
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3.9.1 Ο κύκλος του στρατηγικού σχεδιασμού
Ο στρατηγικός σχεδιασμός για ένα εμπορικό σήμα ξεκινά από την κατανόηση της
στρατηγικής της επιχείρησης/οργανισμού (business strategy). Η επιχειρησιακή
στρατηγική έχει ως στόχο μία συγκεκριμένη συμπεριφορά από πλευρά καταναλωτή
(Van Gelder, 2003). Μόνο εάν οι καταναλωτές αγοράζουν, χρησιμοποιούν προϊόντα
(πιο συχνά), πληρώνουν υψηλότερες τιμές κ.λ.π., θα επιτευχθούν οι στόχοι της
συγκεκριμένης στρατηγικής της επιχείρησης/οργανισμού. Οι στόχοι αυτοί μπορεί να
είναι μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, υψηλότερα επίπεδα κέρδους, αύξηση της αξίας
των μετοχών κ.λ.π. Τα εμπορικά σήματα σχεδιάζονται ακριβώς για να πείσουν τους
καταναλωτές να επιδείξουν τη συμπεριφορά εκείνη μέσω της οποίας θα
υλοποιηθούν οι στόχοι της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό η επιχειρησιακή
στρατηγική επηρεάζει άμεσα τη στρατηγική των εμπορικών σημάτων (Van Gelder,
2003). Κατά κανόνα άλλωστε, η δημιουργία ισχυρών και επιτυχημένων εμπορικών
σημάτων είναι αποτέλεσμα επιτυχημένου σχεδιασμού και εφαρμογής της
επιχειρησιακής στρατηγικής. Ο Davidson (1997) περιγράφει τη συνάφεια αυτή μέσα
από το ‘παγόβουνο του εμπορικού σήματος’ (branding iceberg). Αυτά που μπορεί να
δει κάποιος εξωτερικά πάνω από το νερό είναι η τιμή, η διαφήμιση, το εμπορικό
σήμα, οι δημόσιες σχέσεις και η παρουσία του εμπορικού σήματος γενικότερα.
Κάτω από το νερό όμως βρίσκονται στοιχεία και ικανότητες που σχετίζονται με τη
στρατηγική της επιχείρησης και που δεν μπορεί κάποιος να τα διακρίνει εύκολα.
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Σχήμα 3.9.1 Το ‘Παγόβουνο’ των Εμπορικών Σημάτων

PR

Slogan

People
Leadership

Values
Culture

Recruitment

Training
Technology

Internal Communica tions
Reward Sys tems

Management

Πηγή: Davidson, 1997.

3.9.2 Το περιβάλλον του παγκόσμιου εμπορικού σήματος
Τα παγκόσμια εμπορικά σήματα επηρεάζονται και από άλλους παράγοντες εκτός
από την επιχειρησιακή στρατηγική. Τα παγκόσμια εμπορικά σήματα λειτουργούν σε
ένα περιβάλλον που αποτελείται από τη μία πλευρά από τα στοιχεία του κύκλου
στρατηγικού σχεδιασμού και από την άλλη πλευρά από τους θεσμούς του
οργανισμού, τις ανταγωνιστικές δυνάμεις, τη δομή των αγορών, την κουλτούρα των
αγορών, τα κίνητρα των καταναλωτών και τα ΜΜΕ (Van Gelder, 2003). Όλοι αυτοί
οι παράγοντες συνιστούν το περιβάλλον των παγκόσμιων εμπορικών σημάτων, όπως
φαίνεται στο σχήμα 3.9.2.
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Σχήμα 3.9.2 Το Περιβάλλον των Παγκόσμιων Εμπορικών Σημάτων

Πηγή: Van Gelder, 2003.

Βέβαια είναι αρκετά δύσκολο να γίνουν αντιληπτές οι διαφορές όσον αφορά τα
στοιχεία αυτά από αγορά σε αγορά. Θα πρέπει να αποφασιστούν οι ομοιότητες και
διαφορές που μπορούν να υπάρξουν μεταξύ των στρατηγικών, του μίγματος
μάρκετινγκ κ.λ.π., για τις διάφορες αγορές και βέβαια με βάση τις αποφάσεις αυτές
να καθοριστούν οι πολιτικές της εταιρίας.
3.10 Το μοντέλο για την εισαγωγή νέου παγκόσμιου εμπορικού σήματος
Ο Van Gelder (2003) ανέπτυξε το μοναδικό ίσως μοντέλο για την εισαγωγή ενός
νέου παγκόσμιου εμπορικού σήματος (The Global Brand Proposition Model), το
οποίο παρουσιάζεται στο σχήμα 3.10.

Το μοντέλο αυτό συνδυάζει τον κύκλο

στρατηγικού σχεδιασμού με το περιβάλλον της μάρκας, δημιουργώντας έτσι ένα
εργαλείο ανάλυσης που μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό
επίπεδο. Το μοντέλο του Van Gelder (2003) αποτελείται από δύο μέρη, την
εσωτερική ανάλυση και την εξωτερική ανάλυση.
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Σχήμα 3.10 Το Μοντέλο για την Εισαγωγή Νέου Παγκόσμιου Εμπορικού Σήματος
Markets/ Societies

Organization
Business
Strategy

Internal
Legacy

Internal
Conventions

Brand Expression
Brand
Positioning

Brand
Identity

Brand
Personality

Marketing
Marketing
Mix

Marketing
Implementation

Conventions
Category
Conventions

Needs
Conventions

Cultural
Conventions

Brand Perception
Brand
Domain

Brand
Reputation

Brand
Affinity

Πηγή: Van Gelder, 2003Brand Recognition
Brand
Discrimination

Brand
Connections

Πηγή: Van Gelder, 2003.
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3.10.1 Η εσωτερική ανάλυση
Η εσωτερική ανάλυση είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει κατανοητό πώς οι
δομές του οργανισμού σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο επηρεάζουν την
εξωτερίκευση του εμπορικού σήματος. Θέματα όπως η επιχειρησιακή στρατηγική, η
κουλτούρα του οργανισμού, οι οργανωσιακές δομές και οι διαφορές μεταξύ
παγκόσμιας και τοπικής διοίκησης παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της
εξωτερίκευσης του παγκόσμιου σήματος. Θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι,
σύμφωνα με τον Van Gelder, η εξωτερίκευση του εμπορικού σήματος (brand
expression) αποτελείται από τρία στοιχεία: Την τοποθέτηση του εμπορικού σήματος
(brand positioning), την ταυτότητα του εμπορικού σήματος (brand identity) και την
προσωπικότητα του εμπορικού σήματος (brand personality). Τα στοιχεία αυτά έχουν
αναλυθεί εκτενέστερα παραπάνω και δεν χρειάζεται να γίνει εκτενέστερη αναφορά.
Θα εξετάσουμε όμως λίγο περισσότερο το μοντέλο του Van Gelder ως προς τις
υπόλοιπες παραμέτρους της εσωτερικής ανάλυσης, δηλαδή τις δομές του
οργανισμού (organization) και το μίγμα μάρκετινγκ (marketing mix).
Οργανισμός
Όπως βλέπουμε στο σχήμα 3.10, στο μοντέλο του Van Gelder (2003) μας
ενδιαφέρουν τα εξής τρία στοιχεία του οργανισμού: η Επιχειρησιακή Στρατηγική
(Business Strategy), οι Εσωτερικές Διαδικασίες (Internal Conventions) και η
Εσωτερική Παράδοση (Internal Legacy). Τα τρία αυτά στοιχεία αναλύουμε
συνοπτικά παρακάτω.
Επιχειρησιακή Στρατηγική
Ήδη έχουμε αναλύσει τη σύνδεση μεταξύ εμπορικού σήματος και επιχειρησιακής
στρατηγικής. Το εμπορικό σήμα είναι στην ουσία μία μετάφραση της επιχειρησιακής
στρατηγικής σε μία εμπειρία για τον καταναλωτή (consumer experience) που θα έχει
ως αποτέλεσμα μια συγκεκριμένη συμπεριφορά εκ μέρους του. Το σχήμα 3.10.1α
μας προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς σχετίζεται το εμπορικό
σήμα με τις οργανωσιακές δομές μιας επιχείρησης. Πολύ σημαντικό είναι να υπάρχει
ένα ξεκάθαρο όραμα και μία πολύ καλά διατυπωμένη αποστολή. Στα πλαίσια αυτά
θα πρέπει να αποφασιστούν και οι στόχοι για το παγκόσμιο εμπορικό σήμα. Ποια θα

78

είναι π.χ. η θέση του τα επόμενα 5 χρόνια; Βεβαίως πρέπει να καθοριστεί και ποια
είναι η συμπεριφορά των καταναλωτών στην οποία στοχεύει η επιχείρηση,
προκειμένου να ληφθεί υπόψη στη στρατηγική και στις κινήσεις τακτικής.

Σχήμα 3.10.1α Το Εμπορικό Σήμα στα Πλαίσια της Επιχειρησιακής
Στρατηγικής
VISION

MISSION

Our Purpose: What we
do, what we are about
today

An aspirational statement of
what we want to become at
some point in the future

OPERATING
PRINCIPLES
How we conduct
business at this point in
time

BRAND
Essence/ dimensions
Values
Core beliefs/ what
we stand for

Positioning
What we want
stakeholders to think
about a brand

Behaviours
How we interact
with internal/
external
stakeholders

Business Objectives
What we want to
accomplish at this point
of time
Business Strategies
How we can achieve our
current objectives

Identity
Names, logos, visual
standards, verbal
themes

Business Tactics
Marketing &
Communications

Product/ service
Development

Operations

Technology

Human
Resources

Product/ service
delivery

Πηγή: Bowker, 2003.

Εσωτερικές διαδικασίες (Internal conventions)
Το εμπορικό σήμα δεν επηρεάζεται μόνο από την επιχειρησιακή στρατηγική,
αλλά και γενικά από όλα όσα συνιστούν το ‘ πώς γίνονται τα πράγματα μέσα σε έναν
οργανισμό’. Περιλαμβάνονται οι αξίες, τα πιστεύω, η κουλτούρα, η επίσημη
οργανωτική δομή, τα συστήματα ελέγχου, τα εθιμοτυπικά, η εκπαίδευση, η
υποκίνηση κ.λ.π. Συνεπώς, ένα νέο παγκόσμιο εμπορικό σήμα μπορεί να έχει αργή
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ανάπτυξη εξαιτίας χρονοβόρων διαδικασιών λήψης αποφάσεων που ενδεχομένως να
έχει ένας οργανισμός, δομών χωρίς ευελιξία, κουλτούρα που δεν ενθαρρύνει την
ανάπτυξη πρωτοβουλιών κ.λ.π.
Εσωτερική παράδοση (Internal legacy)
Υπάρχουν τρεις τομείς της εσωτερικής παράδοσης/κληρονομιάς του εμπορικού
σήματος που πρέπει να διερευνηθούν: Το κληρονομικό δικαίωμα (birthright) του
εμπορικού σήματος, τα γεγονότα-ορόσημα (milestones) του εμπορικού σήματος και
ο ρόλος του εμπορικού σήματος για τον οργανισμό, όπως φαίνεται στο σχήμα
3.10.1β.
Σχήμα 3.10.1β Τα στοιχεία της εσωτερικής παράδοσης/ κληρονομιάς του
παγκόσμιου εμπορικού σήματος

Birthright

Legacy

Role

Milestones

Πηγή: Van Gelder, 2003.

Άσχετα με το εάν είναι νέα ή ήδη καθιερωμένα, τα εμπορικά σήματα, έχουν μια
κληρονομιά μέσα στον οργανισμό. Το κληρονομικό δικαίωμα αναφέρεται σε αυτόν
ή αυτούς που δημιούργησαν το εμπορικό σήμα και που φυσικά έχουν επιρροή επάνω
του. Ο Koehn (2001) αναγνωρίζει κάποια χαρακτηριστικά σε αυτούς που
δημιουργούν νέα εμπορικά σήματα, όπως ικανότητα στις πωλήσεις, εξαιρετική
γνώση των προϊόντων και των πελατών, ενθουσιασμό για τη δραστηριότητα της
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επιχείρησης και το γεγονός ότι βρέθηκε το σωστό άτομο στη σωστή θέση, στο
σωστό χρόνο. Έτσι λοιπόν, ένα νέο παγκόσμιο εμπορικό σήμα θα έχει κάποιον/
κάποιους που το εμπνεύστηκαν, θα έχει κάποιο ρόλο στην ανάπτυξη του οργανισμού
και με τον καιρό θα αποκτήσει και γεγονότα-ορόσημα για την πορεία του.
Μίγμα Μάρκετινγκ
Παράλληλα, το πώς ορίζει το εμπορικό σήμα τα πλεονεκτήματά του έναντι των
ανταγωνιστικών σημάτων, η παράδοση (legacy), ο χαρακτήρας και οι αρχές του
εμπορικού σήματος, είναι στοιχεία που θα επηρεάσουν την ανάπτυξη των
προϊόντων/υπηρεσιών, την τιμή, την παράδοση, τη διαφήμιση, την επιλογή καναλιών
διανομής και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain management).
Προϊόντα και υπηρεσίες για παγκόσμια εμπορικά σήματα
Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα για τα παγκόσμια εμπορικά σήματα είναι ο
τρόπος με τον οποίο τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αναδεικνύουν την εξωτερίκευση
του εμπορικού σήματος σε τοπικό επίπεδο. Στην πραγματικότητα υπάρχουν πολύ
λίγα παγκόσμια εμπορικά σήματα που δεν προσαρμόζουν τα προϊόντα τους και
γενικά τις προσφορές τους στις διάφορες αγορές (Van Gelder, 2003). Η Coca-Cola
είναι ίσως το πιο τυποποιημένο (standardized) παγκόσμιο εμπορικό σήμα στα
καταναλωτικά αγαθά. Ένα εμπορικό σήμα μπορεί να είναι τυποποιημένο για τις
διάφορες αγορές και ταυτόχρονα τα προϊόντα/υπηρεσίες του να μην είναι
τυποποιημένα. Επιπλέον, μπορεί τόσο το εμπορικό σήμα όσο και τα προϊόντα/
υπηρεσίες του να υφίστανται αρκετές αλλαγές σε τοπικό επίπεδο.
Όταν εξετάζεται η προώθηση του προϊόντος/υπηρεσίας στην αγορά μιας
συγκεκριμένης χώρας, θα πρέπει να προσδιοριστεί εάν υπάρχουν πολιτισμικές
αντιστάσεις που πρέπει να κατανικηθούν ή και φυσικές ή υποχρεωτικές μεταβολές
που πρέπει να γίνουν στο προϊόν προκειμένου αυτό να είναι αποδεκτό (Cateora and
Graham, 2003). Βέβαια, μόνο όταν είναι γνωστές οι πολιτισμικές και φυσικές
διαστάσεις του προϊόντος, όπως προσδιορίζονται από την εγχώρια αγορά, μπορούν
να ληφθούν αποφάσεις για τις αναγκαίες προσαρμογές. Παράλληλα, θα πρέπει να
γίνεται ανάλυση των συστατικών του προϊόντος/υπηρεσίας προκειμένου να
προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά εκείνα που πρέπει να διατηρηθούν και τα
χαρακτηριστικά εκείνα που πρέπει να προσαρμοστούν στις προτιμήσεις της νέας

81

αγοράς. Για να είναι εύκολος ο εντοπισμός όλων των δυνατών τρόπων με τους
οποίους ένα προϊόν (ή μια υπηρεσία) μπορεί να προσαρμοστεί σε μια νέα αγορά, οι
Cateora and Graham (2003) χωρίζουν τις πολλές διαστάσεις του σε τρία διακριτά
συστατικά (Υπόδειγμα Συστατικών Προϊόντος) όπως φαίνεται στο σχήμα 3.10.1γ.
Χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα αυτό μπορούμε να εστιάσουμε στην επίπτωση που
έχουν οι πολιτισμικοί, φυσικοί και λοιποί παράγοντες, που επηρεάζουν την αποδοχή
ενός προϊόντος στην αγορά, στο ουσιώδες συστατικό, στο συστατικό της
συσκευασίας και στο συστατικό των υπηρεσιών υποστήριξης του προϊόντος αυτού
(Cateora and Graham, 2003). Βέβαια, στην περίπτωση του Kerasma που αφορά
προϊόντα διατροφής, κάποιοι από τους παράγοντες που παρουσιάζονται στο σχήμα
3.10.1γ, όπως οι επισκευές και η συντήρηση, δεν το αφορούν. Κάποιοι άλλοι όμως
παράγοντες, όπως η ποιότητα, η τιμή αλλά και κάποια συστατικά των τροφίμων (που
ανήκουν στο ουσιώδες προϊόν), πιθανόν να χρειάζονται προσαρμογές.
Σχήμα 3.10.1γ Υπόδειγμα Συστατικών Προϊόντος
ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Επισκευές
και
Συντήρηση

Εγκατάσταση

Οδηγίες

Τιμή

Εμπορικό
Σήμα

Όνομα
Προϊόντος

Λοιπές
Συναφείς
Υπηρεσίες

Παράδοση

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΟΥΣΙΩΔΕΣ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
Πλατφόρμα Προϊόντος
Λειτουργικά
Χαρακτηριστικά
Σχέδιο
Νομικά

Ποιότητα

Στιλ

Εγγύηση

Εξαρτήματα

Συσκευασία
Νομικό

Νομικό

Πηγή: Cateora and Graham, 2003
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Τιμολόγηση για παγκόσμια εμπορικά σήματα
Οι Hankinson and Cowking (1996) διακρίνουν τρεις στρατηγικές παγκόσμιας
τιμολόγησης:

εθνοκεντρική

(ethnocentric),

πολυκεντρική

(polycentric)

και

γεωκεντρική (geocentric) τιμολόγηση.
Η εθνοκεντρική στρατηγική τιμολόγησης είναι θα λέγαμε ένα είδος τιμολόγησης
βασιζόμενης στο κόστος (cost-based pricing), όπου η τιμή διαφέρει από περιοχή σε
περιοχή ανάλογα με το κόστος μεταφοράς, τους δασμούς (duties) και τα υπόλοιπα
επιπρόσθετα κόστη. Αυτή είναι η τυπική προσέγγιση τιμολόγησης για ένα εμπορικό
σήμα όταν τα προϊόντα κατασκευάζονται/παράγονται στη μητρική τους χώρα και
εξάγονται σε διάφορες άλλες χώρες.
Σύμφωνα με την πολυκεντρική προσέγγιση, οι τιμές μπορούν να μεταβάλλονται
ανάλογα με τις συνθήκες της εκάστοτε αγοράς και του ανταγωνισμού που επικρατεί
σε αυτές. Έτσι η εκάστοτε τοπική διοίκηση του εμπορικού σήματος (local brand
management) έχει την ελευθερία να θέτει τις τιμές όπως νομίζει αυτή, στα πλαίσια
βέβαια της επίτευξης των χρηματοοικονομικών στόχων του οργανισμού.
Η γεωκεντρική προσέγγιση τιμολόγησης λαμβάνει υπόψη της την τοπική αγορά
και τις συνθήκες ανταγωνισμού, αλλά προσπαθεί να εναρμονίσει τις τοπικές
τιμολογιακές πολιτικές σε μία όσο το δυνατόν κοινή, παγκόσμια στρατηγική
τιμολόγησης.
Διανομή για παγκόσμια εμπορικά σήματα
Η επιλογή των καναλιών διανομής ενός παγκόσμιου εμπορικού σήματος είναι
μείζονος σημασίας γιατί καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσει το εμπορικό
σήμα στους τελικούς καταναλωτές. Παράλληλα, τα κανάλια διανομής επηρεάζουν
την εξωτερίκευσή της. Η κύρια επιλογή έχει να κάνει με το εάν θα επιλέξει ο
οργανισμός να διαθέσει τα προϊόντα/υπηρεσίες ο ίδιος απευθείας στους τελικούς
καταναλωτές ή εάν θα το κάνει μέσω κάποιων ενδιάμεσων. Οι Hankinson and
Cowking (1996) περιγράφουν πέντε διαφορετικές επιλογές που μπορούν να γίνουν
όσον αφορά τα κανάλια διανομής.
Η πρώτη λύση αφορά στην επιλογή ενός τοπικού αντιπροσώπου (agent) ή
διανομέα (distributor) για κάθε μία από τις ξένες αγορές. Αυτός είναι ένας πολύ
καλός τρόπος για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκύπτουν από τις
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διαφορετικές γλώσσες, τις τοπικές πρακτικές αγοράς και τον τοπικό ανταγωνισμό
όσον αφορά τις τιμές. Πολλά προϊόντα εισάγονται από τοπικούς και διεθνείς
διανομείς, οι οποίοι τα προωθούν κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply
chain) προς τους τελικούς χρήστες (end users).
Η δεύτερη επιλογή για τον οργανισμό που θέλει να εισάγει ένα νέο παγκόσμιο
εμπορικό σήμα είναι να εκμεταλλευτεί το καλά εδραιωμένο δίκτυο διανομής ενός
άλλου οργανισμού. Γενικά, μερικές φορές εταιρίες με υποδομές μάρκετινγκ ή
επαφές σε διάφορες χώρες, με υπερβάλλουσα ικανότητα μάρκετινγκ ή επιθυμία για
ευρύτερη γραμμή παραγωγής αναλαμβάνουν πρόσθετες γραμμές για διεθνή διανομή.
Η επίσημη ονομασία των δραστηριοτήτων αυτών είναι ‘συμπληρωματικό
μάρκετινγκ’ (Cateora and Graham, 2003). Συνήθως όμως ονομάζεται ‘παροχή
υπηρεσιών σε τρίτους έναντι προμήθειας’ (piggybacking).
Η τρίτη επιλογή είναι οι συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης
(licensing) και οι συμφωνίες διεθνούς δικαιόχρησης (franchising). Μέσω της
στρατηγικής των συμφωνιών παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, μια
επιχείρηση παραχωρεί το δικαίωμα χρήσης του εμπορικού σήματός της στην
αλλοδαπή επιχείρηση, η οποία έχει το δικαίωμα να παράγει και να διαθέτει προϊόντα
με την ονομασία της παραχωρούσας επιχείρησης. Η παραχωρούσα επιχείρηση
αμείβεται βέβαια με κάποιο προκαθορισμένο ποσό ή ένα ποσοστό επί των
πωλήσεων της επιχείρησης που εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα. Μέσω των
συμφωνιών διεθνούς δικαιόχρησης, η παραχωρούσα επιχείρηση δεν παραχωρεί
απλώς το δικαίωμα χρήσης του εμπορικού σήματός της και της τεχνογνωσίας της
στην αλλοδαπή επιχείρηση, αλλά επιπλέον την προμηθεύει σε σταθερή βάση με όλο
το μηχανικό εξοπλισμό και όλα τα υποπροϊόντα που χρησιμοποιεί (Χατζηδημητρίου,
2003).
Η τέταρτη επιλογή είναι να ιδρυθεί μία κοινοπρακτική επιχείρηση μεταξύ της
επιχείρησης που διαθέτει το νέο παγκόσμιο εμπορικό σήμα και μιας τοπικής
αλλοδαπής επιχείρησης με σκοπό την διανομή ή και την παραγωγή των προϊόντων
και υπηρεσιών του νέου εμπορικού σήματος στην τοπική αγορά καθώς και στις
γειτονικές χώρες.
Τέλος, η πέμπτη επιλογή είναι να αναλάβει μόνος του ο οργανισμός που διαθέτει
το νέο παγκόσμιο εμπορικό σήμα τη διανομή των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Για
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να γίνει κάτι τέτοιο όμως απαιτούνται πόροι και γνώση των καναλιών διανομής που
οι περισσότεροι οργανισμοί και επιχειρήσεις δεν διαθέτουν. Για το λόγο αυτό η
επιλογή αυτή συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστική (Van Gelder, 2003).
Επικοινωνία για παγκόσμια εμπορικά σήματα
Οι δραστηριότητες προώθησης (διαφήμιση, προσωπική πώληση, προώθηση
πωλήσεων και δημόσιες σχέσεις) είναι κατά βάση διαδικασία επικοινωνίας (Cateora
and Graham, 2003). Το σημαντικότερο δίλημμα που αντιμετωπίζουν τα παγκόσμια
εμπορικά σήματα είναι εάν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα ίδια μέσα και κανάλια
επικοινωνίας κατά την επέκτασή τους στις διάφορες χώρες. Η τυποποίηση στα μέσα
και τα κανάλια επικοινωνίας είναι ένας μεγάλος πειρασμός για τα παγκόσμια
εμπορικά σήματα, γιατί όπως έχουμε αναφέρει οδηγεί σε οικονομίες κλίμακας.
Πολλές πολυεθνικές εταιρίες ωστόσο υποστηρίζουν την προσαρμοσμένη σε κάθε
χώρα επικοινωνία. Κάποιες άλλες επιλέγουν την στρατηγική της πρότυπης
επικοινωνίας, που συνίσταται στη δημιουργία ενός τυποποιημένου βασικού
μηνύματος επιτρέποντας ταυτόχρονα κάποιο βαθμό τροποποίησης για την
αντιμετώπιση των εκάστοτε τοπικών καταστάσεων (Cateora and Graham, 2003),
ακολουθώντας το ρητό «Σκεφτείτε παγκόσμια, δράστε τοπικά» (think globally, act
locally). Σε κάθε περίπτωση πάντως, το καθοριστικό ζήτημα για εκείνους που
ασκούν διεθνές μάρκετινγκ είναι να διασφαλίσουν ότι όλοι οι περιορισμοί
(πολιτισμική ποικιλότητα, γλωσσικοί περιορισμοί και περιορισμοί στα μέσα
ενημέρωσης, νομικά προβλήματα κ.λ.π.) ελέγχονται, έτσι ώστε να μεταβιβάζεται και
να λαμβάνεται το σωστό μήνυμα από τους δυνητικού καταναλωτές (Cateora and
Graham, 2003). Οι διεθνείς μορφές επικοινωνίας μπορεί να αποτυγχάνουν για
πολλούς λόγους: το μήνυμα μπορεί να μην περνά λόγω ανεπάρκειας μέσων, μπορεί
να λαμβάνεται από το σκοπούμενο ακροατήριο αλλά να μην γίνεται κατανοητό,
λόγω διαφορετικών πολιτισμικών ερμηνειών κ.λ.π.. Το σχήμα 3.10.1δ, μας δίνει μία
ολοκληρωμένη εικόνα της διαδικασίας διεθνούς επικοινωνίας.
Όσον αφορά τα μέσα επικοινωνίας, συνοπτικά να αναφέρουμε ότι υπάρχουν οι
εφημερίδες, τα περιοδικά, το ραδιόφωνο και η (δορυφορική και καλωδιακή)
τηλεόραση και φυσικά το Διαδίκτυο (internet). Παράλληλα, υπάρχουν αρκετές
δραστηριότητες προώθησης και δημοσίων σχέσεων, όπως χορηγίες, συνέδρια,

85

εξωτερικές ενέργειες προβολής (events) κ.λ.π.. Η επιλογή του μέσου και όλων των
αναγκαίων παραμέτρων επικοινωνίας εξαρτάται φυσικά από την προσωπικότητα,
την εικόνα και τις αξίες του νέου παγκόσμιου εμπορικού σήματος.

Σχήμα 3.10.1δ Η διαδικασία της διεθνούς επικοινωνίας

Πολιτισμικό Πλαίσιο Α
Κανάλι
μηνύματος

Κωδικοποίηση
Μήνυμα
μεταφρασμένο
σε κατάλληλο
νόημα

Πηγή
πληροφόρησης
Εκείνος που
ασκεί μάρκετινγκ
προϊόντος

Θόρυβος
Ανταγωνιστικές
δραστηριότητες,
άλλοι πωλητές,
σύγχυση κ.λ.π.

Διαφήμιση, μέσα
ή/ και
προσωπικό
πωλήσεων
Αποκωδικοποίηση

Ανατροφοδότηση
Αξιολόγηση
διαδικασιών
επικοινωνίας και
μέτρηση της
δράσης από το
δέκτη

Δέκτης

Το
αποκωδικοποιημένο μήνυμα
μετατρέπεται σε
νόημα

Δράση καταναλωτή
που ανταποκρίνεται
στο
αποκωδικοποιημένο
μήνυμα

Πολιτισμικό Πλαίσιο Β

Πηγή: Cateora and Graham, 2003.

3.10.2 Εξωτερική Ανάλυση
Η εξωτερική ανάλυση εστιάζεται στον τρόπο με τον οποίο οι τοπικές συνθήκες
λειτουργούν σαν πρίσματα, μέσα από τα οποία οι καταναλωτές παρατηρούν ένα
εμπορικό σήμα, το κατανοούν και το αξιολογούν σε σχέση με τα υπόλοιπα.
Συγκεκριμένοι λοιπόν τοπικοί παράγοντες επηρεάζουν τα στοιχεία της αντίληψης
του εμπορικού σήματος (brand perception) και αυτή, με τη σειρά της, επηρεάζει την
αναγνώριση του εμπορικού σήματος (brand recognition), όπως φαίνεται στο σχήμα
3.10. Τα ευρήματα της εξωτερικής ανάλυσης προσφέρουν νέα στοιχεία για την
εσωτερική ανάλυση. Η ανάλυση, για παράδειγμα, της αντίληψης του εμπορικού
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σήματος

προσφέρει

ένα

σημείο

εκκίνησης

για

περαιτέρω

στρατηγικό

προγραμματισμό (Σχήμα 3.9). Παρακάτω εξετάζουμε εκτενέστερα τα βήματα της
εξωτερικής ανάλυσης.
Άγραφοι Κανόνες (Conventions)
Άγραφοι Κανόνες Κατηγορίας (Category Conventions)
Σε κάθε προϊόν ή υπηρεσία υπάρχουν έθιμα και άγραφοι κανόνες που τους
τηρούν σχεδόν όλοι όσοι παράγουν το συγκεκριμένο προϊόν ή προσφέρουν τη
συγκεκριμένη υπηρεσία και καθορίζονται συνήθως από τους ηγέτες της αγοράς.
Έτσι οι άγραφοι αυτοί κανόνες αναπτύχθηκαν όχι ως ανταπόκριση στις ανάγκες των
καταναλωτών, αλλά ως ανταπόκριση σε εσωτερικές ανάγκες των οργανισμών, όπως
παραγωγή, logistics κ.λ.π. Ο Morgan (1999) διακρίνει τρεις τύπους άγραφων
κανόνων κατηγορίας:
 Άγραφοι κανόνες αντιπροσώπευσης (conventions of representation), οι οποίοι
περιλαμβάνουν το πώς και το πού θα απεικονίζονται τα εμπορικά σήματα. Σε
αυτούς περιλαμβάνονται παράγοντες όπως η διαφήμιση, η συσκευασία, το
όνομα, το λογότυπο κ.λ.π.
 Άγραφοι κανόνες μέσου (conventions of medium), οι οποίοι αφορούν στον τρόπο
παράδοσης (delivery) του εμπορικού σήματος και κυριολεκτικά και
συναισθηματικά. Περιλαμβάνονται η διανομή (distribution) αλλά και η
παράδοση του μηνύματος (message delivery) του εμπορικού σήματος.
 Άγραφοι κανόνες προϊόντος (conventions of product experience), οι οποίοι
σχετίζονται με το προϊόν και την εμπειρία που αυτό προσφέρει. Παράλληλα, ο
Van Gelder (2003) στον τύπο αυτό συμπεριλαμβάνει και την τιμή, ενώ ο
Morgan είναι ασαφής ως προς το εάν η τιμή πρέπει να συμπεριληφθεί σε αυτόν
τον τύπο άγραφων κανόνων.
Άγραφοι κανόνες αναγκών (needs conventions)
Οι καταναλωτές εκδηλώνουν συγκεκριμένη συμπεριφορά απέναντι στα εμπορικά
σήματα λαμβάνοντας υπόψη και τις προσωπικές τους ανάγκες. Βέβαια, σε κάθε
κοινωνία οι ανάγκες ιεραρχούνται με διαφορετικό τρόπο. Έτσι μία ανάγκη που είναι
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κοινή για όλους τους ανθρώπους, μπορεί να ιεραρχείται διαφορετικά σε κάποιες
κοινωνίες. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα ιεράρχησης αναγκών η ανάλυση των οποίων
ξεφεύγει από τους σκοπούς της παρούσας εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι
πολύ γνωστό και ευρέως αποδεκτό μοντέλο είναι το υπόδειγμα ιεράρχησης αναγκών
του Maslow (Πιπερόπουλος, 1999), στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ανατρέξουν για περαιτέρω εμβάθυνση.
Άγραφοι κανόνες κουλτούρας
Κουλτούρα είναι ένα σύστημα πεποιθήσεων (beliefs), κοινών αξιών (values),
εθίμων (customs) και συμβόλων (symbols) που χρησιμοποιούν τα μέλη μιας
κοινωνίας για να επικοινωνούν μεταξύ τους (Van Gelder, 2003).
Οι πεποιθήσεις είναι απόψεις και τρόποι θεώρησης των πραγμάτων που τα μέλη
μιας κοινωνίας θεωρούν ότι είναι τα σωστά. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιοι
τύποι πεποιθήσεων που επηρεάζουν τα παγκόσμια εμπορικά σήματα:
 Θρησκευτικές πεποιθήσεις (Religious beliefs)
 Πεποιθήσεις σχετικά με το πεπρωμένο (Beliefs about destiny)
 Πεποιθήσεις σχετικά με την υγεία (Beliefs about health)
 Κοινωνικές πεποιθήσεις (Social beliefs)
 Πεποιθήσεις σχετικά με τα συναισθήματα (Beliefs about emotions)
 Οικονομικές πεποιθήσεις (Economic beliefs)
 Πεποιθήσεις σχετικά με την κατανάλωση (Beliefs about consumption)
 Πεποιθήσεις σχετικά με τον κόσμο μας (Beliefs about our world)
Ένα σύστημα αξιών είναι ένας οργανισμός από αρχές και κανόνες που βοηθά τα
μέλη της κοινωνίας να επιλέγουν μεταξύ εναλλακτικών λύσεων, να επιλύουν
διαμάχες και γενικά να λαμβάνουν αποφάσεις (Rokeach, 1973). Οι αξίες είναι κάπως
λιγότερο βαθιά ριζωμένες στους ανθρώπους από ότι οι πεποιθήσεις, κάτι που
φαίνεται από το γεγονός ότι οι αξίες των ανθρώπων αλλάζουν καθώς αυτοί
μεγαλώνουν ή γίνονται πλουσιότεροι (Van Gelder, 2003).
Τα έθιμα 2 καθορίζουν ποια θεωρείται αποδεκτή συμπεριφορά σε κάθε κοινωνία.
Έτσι έχουν μεγάλη επίδραση στα παγκόσμια εμπορικά σήματα, ειδικά εάν πρόκειται
για υπηρεσίες. Το να αγνοούνται τα τοπικά έθιμα ή ακόμα και να προσβάλλονται
2

Έθιμο είναι μια συνήθεια της κοινωνικής ζωής που διαμορφώθηκε από την παράδοση (ΤεγόπουλοςΦυτράκης, 1990)
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είναι από τα συνηθισμένα λάθη στην εισαγωγή και προώθηση παγκόσμιων
εμπορικών σημάτων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι εθίμων που επηρεάζουν τα
παγκόσμια εμπορικά σήματα και είναι οι εξής:
 Τελετουργικά και πρακτικές (Rituals and practices)
 Συνήθειες (Habits)
 Τρόποι συμπεριφοράς (Manners)
 Επικοινωνία (Conduct)
Τα σύμβολα εκτός του ότι προσφέρουν αναγνώριση εξ’ αποστάσεως περιέχουν
και συγκεκριμένα μηνύματα. Κάποια σύμβολα που είναι απόλυτα αποδεκτά σε μία
κουλτούρα, σε κάποια άλλη μπορεί είναι απαράδεκτα ή και προσβλητικά. Ένα
κλασικό παράδειγμα είναι ο αγκυλωτός σταυρός, που στο δυτικό κόσμο παραπέμπει
στη ναζιστική Γερμανία, ενώ αποτελεί σύμβολο αγάπης στο Βουδισμό (Van Gelder,
2003).
Κάθε κοινωνία λοιπόν αναπτύσσει τη δική της κουλτούρα που επηρεάζει τον
τρόπο με τον οποίο σκέφτονται και συμπεριφέρονται τα μέλη της. Παράλληλα, τα
μέλη κάθε κοινωνίας αντιλαμβάνονται και κρίνουν τις διαδικασίες εισαγωγής και
προώθησης ενός παγκόσμιου εμπορικού σήματος μέσα από το πρίσμα της
κουλτούρας τους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι για έναν
οργανισμό να λαμβάνει υπόψη του την κουλτούρα των κοινωνιών στις οποίες
σκοπεύει να εισέλθει.
Αντίληψη του εμπορικού σήματος (brand perception)
Ο χρόνος που απαιτείται για την αντίληψη ενός νέου παγκόσμιου εμπορικού
σήματος διαφέρει από χώρα σε χώρα. Κάποια παγκόσμια εμπορικά σήματα μπορεί
να εξαπλωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και κάποια άλλα να χρειάζονται
δεκαετίες. Η αντίληψη του παγκόσμιου εμπορικού σήματος αποτελείται από τα
επίκτητα στοιχεία του (brand domain), τη φήμη του (brand reputation) και την έλξη/
συμπάθεια για το εμπορικό σήμα (brand affinity). Κάθε ένα από τα στοιχεία αυτά
εξετάζεται συνοπτικά παρακάτω.
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Τα επίκτητα στοιχεία του παγκόσμιου εμπορικού σήματος
Τα επίκτητα στοιχεία του εμπορικού σήματος (brand domain) είναι αυτό που ο
καταναλωτής αντιλαμβάνεται ως πραγματική προσφορά του εμπορικού σήματος. Με
άλλα λόγια τα επίκτητα στοιχεία του εμπορικού σήματος αποτελούνται από:
 Αυτά που προσφέρει το εμπορικό σήμα (προϊόντα/υπηρεσίες και τα
χαρακτηριστικά τους).
 Τον τρόπο που οι καταναλωτές μαθαίνουν για το εμπορικό σήμα (μέσα μαζικής
ενημέρωσης, δραστηριότητες για προβολή του εμπορικού σήματος κ.λ.π.).
 Τα μέρη που οι καταναλωτές μπορούν να βρουν το εμπορικό σήμα (κανάλια
διανομής).
 Τις λύσεις που το εμπορικό σήμα προσφέρει στους καταναλωτές (ο τρόπος που το
εμπορικό σήμα δίνει λύσεις σε προβλήματα και ανάγκες των καταναλωτών).
Στο σχήμα 3.10.2α απεικονίζονται τα επίκτητα στοιχεία του παγκόσμιου
εμπορικού σήματος ως ένα σύστημα αξόνων. Η ανάπτυξη κατά μήκος ενός άξονα
δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά και ανάπτυξη κατά μήκος ενός άλλου άξονα. Συνήθως
η ανάπτυξη (καινοτομίες προϊόντων, νέες υπηρεσίες κ.λ.π.) πραγματοποιείται κατά
μήκος ενός άξονα κάθε φορά.
Σχήμα 3.10.2α Τα επίκτητα στοιχεία του παγκόσμιου εμπορικού σήματος
Προϊόντα/ υπηρεσίες

Λύσεις

ΜΜΕ

Διανομή
Πηγή: Van Gelder, 2003.
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Συνήθως οι οργανισμοί που εισάγουν παγκόσμια εμπορικά σήματα επιλέγουν να
αναπτύσσουν σε πολύ υψηλό επίπεδο κάποια ή κάποιες από τις παραπάνω
διαστάσεις των επίκτητων στοιχείων του εμπορικού σήματος. Με τον τρόπο αυτό οι
καταναλωτές αντιλαμβάνονται το εμπορικό σήμα και το κατατάσσουν στο μυαλό
τους με βάση τη διάσταση εκείνη των επίκτητων στοιχείων του εμπορικού σήματος
στην οποία εξειδικεύεται περισσότερο ο οργανισμός, π.χ. εξειδικευμένος στη
διανομή (distribution specialist).
Τα επίκτητα στοιχεία ενός παγκόσμιου εμπορικού σήματος είναι ιδιαίτερα
σημαντικά στην αντίληψη του εμπορικού σήματος από τους καταναλωτές. Είναι
στοιχεία μέσα από τα οποία ο καταναλωτής μπορεί να κρίνει την ποιότητα των
προϊόντων/υπηρεσιών, του τρόπου επικοινωνίας, της διανομής και να αξιολογήσει
εάν το εμπορικό αυτό σήμα δίνει λύσεις στις ανάγκες του. Με άλλα λόγια, μέσα από
τα στοιχεία αυτά, το παγκόσμιο εμπορικό σήμα μπορεί να αποκτήσει ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα έναντι των υπόλοιπων παγκόσμιων εμπορικών σημάτων.
Η φήμη του παγκόσμιου εμπορικού σήματος
Η φήμη του παγκόσμιου εμπορικού σήματος (brand reputation) είναι η εικόνα
που έχουν οι καταναλωτές για το τι αντιπροσωπεύει το εμπορικό σήμα. Η φήμη
προσδίδει

στο

παγκόσμιο

εμπορικό

σήμα

αυθεντικότητα

(authenticity),

φερεγγυότητα (credibility) και αξιοπιστία (reliability). Η φήμη ενός παγκόσμιου
εμπορικού σήματος περιέχει συγκεκριμένες διαστάσεις ποιότητας, που οι ίδιοι οι
καταναλωτές αποδίδουν στο παγκόσμιο εμπορικό σήμα. Υπάρχουν τρεις κύριοι
τύποι ποιοτικών διαστάσεων της φήμης του παγκόσμιου εμπορικού σήματος και
είναι οι εξής (Van Gelder, 2003):
•

Οι συμφραζόμενες (Contextual) ποιοτικές διαστάσεις. Αποτελούνται από
στοιχεία όπως το κληρονομικό δικαίωμα, η καταγωγή, η τοπικότητα και ο
δημιουργός του εμπορικού σήματος. Οι συμφραζόμενες ποιοτικές διαστάσεις
προσδίδουν νομιμότητα και ασφάλεια στο εμπορικό σήμα.

•

Οι εσωτερικές (Intrinsic) ποιοτικές διαστάσεις. Είναι στην ουσία τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά και τα δυνατά σημεία που το παγκόσμιο εμπορικό σήμα
αποκτά με τον καιρό και που διαμορφώνουν τις μελλοντικές προσδοκίες των
καταναλωτών για το παγκόσμιο εμπορικό σήμα.
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•

Οι συνδεδεμένες (Associative) με το εμπορικό σήμα ποιοτικές διαστάσεις.
Είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που αποδίδονται από τους πελάτες στο
εμπορικό σήμα μέσω των συνδέσεών του με ειδικούς, διάσημες
προσωπικότητες και άλλα εμπορικά σήματα.

Παράλληλα, υπάρχουν και κάποιες διαστάσεις ποιότητας που αφορούν τα προϊόντα/
υπηρεσίες του παγκόσμιου εμπορικού σήματος και κάποιες άλλες που υπερβαίνουν
τα όρια του προϊόντος/υπηρεσίας. Οι τελευταίες προσδίδουν μία φήμη στο εμπορικό
σήμα που θα το ακολουθεί σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών που
ενδεχομένως να αναπτύξει στο μέλλον. Από το συνδυασμό όλων των παραπάνω
ποιοτικών διαστάσεων προκύπτουν έξι τύποι φήμης του παγκόσμιου εμπορικού
σήματος, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.10.2β.
Σχήμα 3.10.2β Οι έξι τύποι φήμης του παγκόσμιου εμπορικού σήματος
Ποιοτικές Διαστάσεις

Σχέση

Συμφραζόμενες

Εσωτερικές

Συνδεδεμένες

Αφορά συγκεκριμένη
κατηγορία προϊόντος

Εκλεκτά Εμπορικά
Σήματα
(Pedigree Brands)

Ποιοτικά Εμπορικά
Σήματα
(Quality Brands)

Εμπορικά Σήματα
Υποστήριξης
(Endorsed Brands)

Υπερβαίνει τα όρια
της κατηγορίας

Εμπορικά Σήματα
Προέλευσης
(Origin Brands)

Υποσχόμενα
Εμπορικά Σήματα
(Promise Brands)

Εμπορικά Σήματα
Προσωπικότητας
(Personality
Brands)

Πηγή: Van Gelder, 2003.

Η έλξη/συμπάθεια για το παγκόσμιο εμπορικό σήμα
Η ελκυστικότητα του παγκόσμιου εμπορικού σήματος (brand affinity) είναι ο
λόγος που οι καταναλωτές το επιθυμούν και το αισθάνονται οικείο τους. Στο σχήμα
3.10.2γ παρουσιάζονται τέσσερις διαστάσεις της ελκυστικότητας των παγκόσμιων
εμπορικών σημάτων. Οι διαστάσεις αυτές σύμφωνα με τον Van Gelder (2003) είναι
γενικές και ενδεχομένως να χρειάζεται να γίνουν πιο συγκεκριμένες για κάποια
εμπορικά σήματα.
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Σχήμα 3.10.2γ Οι διαστάσεις της έλξης/συμπάθειας του παγκόσμιου εμπορικού
σήματος

Λειτουργική

Εγώ

Εμπάθεια

Τοπική

Συναναστροφή

Κοσμοπολίτικη

Συναισθηματική

Κοινωνία

Πηγή: Van Gelder, 2003.

Όπως και με τα επίκτητα στοιχεία του παγκόσμιου εμπορικού σήματος, έτσι και
στην ελκυστικότητα του εμπορικού σήματος, ο οργανισμός μπορεί να επιλέξει να
δώσει έμφαση σε κάποιες από της διαστάσεις της, ενδυναμώνοντας έτσι τη σχέση
μεταξύ εμπορικού σήματος και μερίδας καταναλωτών. Αυτό κατ’ επέκταση έχει ως
συνέπεια να ενισχύεται η προσήλωση των καταναλωτών στο εμπορικό σήμα.
Βέβαια, το ποιες διαστάσεις της ελκυστικότητας του εμπορικού σήματος θα
τονιστούν εξαρτάται από την τοποθέτηση του εμπορικού σήματος (brand
positioning) στην οποία στοχεύει ο οργανισμός, θέμα το οποίο έχουμε αναλύσει σε
προηγούμενο κεφάλαιο. Είναι γεγονός πάντως ότι δεν υπάρχουν πολλά
παραδείγματα νέων παγκόσμιων εμπορικών σημάτων που να εξειδικεύονται
απευθείας σε κάποια/κάποιες από τις διαστάσεις που φαίνονται στο σχήμα 3.10.2γ.
Ένα καλό παράδειγμα είναι το Red Bull που δημιούργησε μια νέα κατηγορία ποτού,
τα λεγόμενα energy drinks, και καθιερώθηκε ως ποτό και εμπορικό σήμα
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συναναστροφής (association brand), ιδίως μεταξύ των νέων ατόμων (Van Gelder,
2003).
Η καταξίωση του παγκόσμιου εμπορικού σήματος
Η καταξίωση (recognition) ενός παγκόσμιου εμπορικού σήματος είναι κάτι
περισσότερο από την αναγνωρισιμότητά (awareness) του. Η αναγνωρισιμότητα έχει
να κάνει με τη λειτουργία της επικοινωνίας του εμπορικού σήματος, ενώ η
καταξίωση είναι αποτέλεσμα της αντίληψης (perception) του εμπορικού σήματος. Η
καταξίωση του εμπορικού σήματος έχει να κάνει με το πώς το εμπορικό σήμα
διαχωρίζεται από άλλα εμπορικά σήματα, αλλά και συσχετίζεται με αυτά. Τα άλλα
εμπορικά σήματα μπορεί να είναι είτε ανταγωνιστές, είτε να ανήκουν σε
προμηθευτές, πελάτες κ.λ.π. Όπως φαίνεται και στο σχήμα 3.10, δύο είναι οι
διαστάσεις της καταξίωσης του παγκόσμιου εμπορικού σήματος: η διαφοροποίηση
(discrimination) και οι συνδέσεις ή συσχετισμοί (connections). Η διαφοροποίηση
αναφέρεται στον τρόπο που το παγκόσμιο εμπορικό σήμα ξεχωρίζει από τα
ανταγωνιστικά, ενώ οι συνδέσεις εξετάζουν το ρόλο του παγκόσμιου εμπορικού
σήματος σε σχέση με τα λεγόμενα φιλικά (friendly) προς αυτό εμπορικά σήματα.
Η διαφοροποίηση του παγκόσμιου εμπορικού σήματος
Υπάρχουν δύο βασικοί παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν
προσπαθούμε να καταστήσουμε διακριτό ένα εμπορικό σήμα από τα ανταγωνιστικά
εμπορικά σήματα: η αναγνωρισιμότητα του εμπορικού σήματος και ο βαθμός
διαφοροποίησής του από τα υπόλοιπα (Van Gelder, 2003). Με βάση τους δύο
αυτούς παράγοντες υπάρχουν έξι τύποι διαφοροποίησης (discrimination) του
παγκόσμιου εμπορικού σήματος όπως φαίνεται στο σχήμα 3.10.2δ.
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Σχήμα 3.10.2δ Τύποι διαφοροποίησης παγκόσμιου εμπορικού σήματος

Αναγνωρισιμότητα
Brand Awareness
Διαφοροποίηση

Χαμηλή

Υψηλή

Υψηλή

Εστίαση
Niche

Ορόσημο
Landmark

Μέτρια

Ασαφές
Indistinct

Σημείο πλοήγησης
Navigation Point

Χαμηλή

Λαβύρινθος
Labyrinth

Καταφύγιο
Sanctuary

Πηγή: Van Gelder, 2003

Συνήθως τα περισσότερα νέα παγκόσμια εμπορικά σήματα ξεκινούν ως
εστιασμένα (niche) εμπορικά σήματα. Στα νέα παγκόσμια εμπορικά σήματα υπάρχει
πίεση για να αυξηθεί η αναγνωρισιμότητα και σε αυτό συμβάλει η λεγόμενη «από
στόμα σε στόμα (word of mouth)» δημοσιότητα.
Συσχετισμοί ή συνδέσεις του παγκόσμιου εμπορικού σήματος
Οι καταναλωτές παρατηρούν τα εμπορικά σήματα όχι μόνο σε σχέση με τα
ανταγωνιστικά αλλά και σε σχέση με μη ανταγωνιστικά εμπορικά σήματα. Τα
εμπορικά αυτά σήματα μπορεί να ανήκουν είτε στον ίδιο οργανισμό, είτε σε
διανομείς, προμηθευτές, συνεργάτες κ.λ.π. Οι συνδέσεις (connections) αυτές είναι
εξαιρετικά σημαντικές για τους καταναλωτές, καθώς τους προσφέρουν εγγυήσεις
(assurances) που ένα εμπορικό σήμα από μόνο του δεν μπορεί να προσφέρει.
Οι συνδέσεις του εμπορικού σήματος είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού της
ιεραρχίας του εμπορικού σήματος και του ρόλου του. Η ιεραρχία του εμπορικού
σήματος δείχνει την αντίληψη των καταναλωτών σε σχέση με τη θέση του
εμπορικού σήματος: Ποια εμπορικά σήματα είναι πάνω και ποια κάτω από το δικό
μας; Ο ρόλος του εμπορικού σήματος καθορίζει ποιο εμπορικό σήμα οι καταναλωτές
θεωρούν σημαντικότερο όταν λαμβάνουν μια αγοραστική απόφαση. Με άλλα λόγια
είναι η απάντηση στην ερώτηση: Ποιο εμπορικό σήμα αγοράζουν οι καταναλωτές;
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(Aaker and Joachimshtaler, 2000). Ο συνδυασμός της ιεραρχίας και του ρόλου του
εμπορικού σήματος οδηγεί σε έξι τύπους συνδέσεων (connections) του εμπορικού
σήματος που παρουσιάζονται στο σχήμα 3.10.2ε.
Σχήμα 3.10.2ε Τύποι συνδέσεων του παγκόσμιου εμπορικού σήματος
Hierarchy
Role
Driver

Supporter

Master

Stand-alone

Sub-brand

Component

Επιχειρησιακή
Ομπρέλα
Corporate/
umbrella/
banner brand

Εμπορ. Σήμα
Προϊόντος/
υπηρεσίας
Product/
service brand

Co-driver
brand
Εμπορικό
σήμα
συνοδηγός

Εμπορ. Σήμα
Σφετεριστής

Εμπορικό
Σήμα
Υποστήριξης
Endorsement
brand

Co-brand
Συνεργαζόμενο
εμπορικό
σήμα

Εμπορικό
Σήμα
Επέκτασης
Extension
brand

Usurper brand

Εμπορικό
Σήμα
Ευεργέτης
Benefit
brand

Πηγή: Van Gelder, 2003.

Συνήθως τα νέα παγκόσμια εμπορικά σήματα ξεκινούν ως stand-alone ή product/
service, απλά επειδή είναι η καρδιά της νέας (υπό)κατηγορίας. Φυσικά υπάρχουν και
περιπτώσεις που ένα νέο παγκόσμιο εμπορικό σήμα δημιουργεί νέα κατηγορία και
ξεκινά ως Co-driver όπως π.χ. το εμπορικό σήμα Sony AIBO.
Το μοντέλο του Van Gelder (2003) για την εισαγωγή ενός νέου παγκόσμιου
εμπορικού σήματος μπορεί να εφαρμοσθεί σε διαφορετικές αγορές, βοηθώντας τα
στελέχη που ασχολούνται με το διεθνές μάρκετινγκ να αξιολογούν τις συνθήκες της
εκάστοτε αγοράς, να αξιολογούν την κατάσταση στο εσωτερικό της επιχείρησης/
οργανισμού που εργάζονται και να σχεδιάζουν σωστά την εισαγωγή του νέου
παγκόσμιου εμπορικού σήματος σε κάθε αγορά. Το μοντέλο του Van Gelder (2003)
θα μπορούσε κάλλιστα να εφαρμοσθεί και στην περίπτωση του Kerasma.
Παράλληλα, εάν το εμπλουτίσουμε με κάποια στοιχεία από τα υπόλοιπα μοντέλα
που εξετάσαμε στο κεφάλαιο αυτό, καταλήγουμε στο θεωρητικό πλαίσιο του πίνακα
3.10, με βάση το οποίο θα αναλύσουμε στο επόμενο κεφάλαιο το Kerasma.
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Πίνακας 3.10 Εμπλουτισμένο μοντέλο εισαγωγής νέου παγκόσμιου εμπορικού
σήματος
Εσωτερική Ανάλυση (Van Gelder)
Οργανισμός
Επιχειρησιακή Στρατηγική (Van Gelder)
•

Όραμα και αποστολή παγκόσμιου εμπορικού σήματος (De Chernatony)

Εσωτερική Παράδοση (Van Gelder)
•

Κληρονομικό δικαίωμα (birthright) του εμπορικού σήματος (Van Gelder)

•

Γεγονότα-ορόσημο (milestones) του εμπορικού σήματος (Van Gelder)

•

Ρόλος του εμπορικού σήματος για τον οργανισμό (Van Gelder)

Εσωτερικές Διαδικασίες (Van Gelder)
Εξωτερίκευση Εμπορικού Σήματος
Τοποθέτηση παγκόσμιου εμπορικού σήματος (Van Gelder, Aaker)
Ταυτότητα παγκόσμιου εμπορικού σήματος (Aaker)
1. Το παγκόσμιο εμπορικό σήμα σαν προϊόν (Aaker)
•

Πλαίσιο προϊόντος

•

Γνωρίσματα προϊόντος

•

Ποιότητα/Αξία

•

Χρήσεις

•

Χρήστες

•

Χώρα προέλευσης

2. Το παγκόσμιο εμπορικό σήμα ως οργανισμός (Aaker)
•

Κουλτούρα του οργανισμού

•

Χαρακτήρας του οργανισμού

3. Το παγκόσμιο εμπορικό σήμα ως άτομο (Aaker)
•

Χαρακτηριστικά του παγκόσμιου εμπορικού σήματος

4. Το παγκόσμιο εμπορικό σήμα ως σύμβολο (Aaker)
•

Σχέση Πελάτη – παγκόσμιου εμπορικού σήματος

•

Οπτικές εικόνες και μεταφορές
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Πίνακας 3.10 Εμπλουτισμένο μοντέλο εισαγωγής νέου παγκόσμιου εμπορικού
σήματος (συνέχεια)
Προσωπικότητα παγκόσμιου εμπορικού σήματος (Aaker)
Μίγμα Μάρκετινγκ
•

Προϊόντα για παγκόσμια εμπορικά σήματα (Van Gelder, Cateora and
Graham)

•

Τιμολόγηση για παγκόσμια εμπορικά σήματα (Hankinson and Cowking)

•

Διανομή για παγκόσμια εμπορικά σήματα (Hankinson and Cowking, Cateora
and Graham, Χατζηδημητρίου)

•

Επικοινωνία και προβολή για παγκόσμια εμπορικά σήματα (Cateora and
Graham)

Εξωτερική Ανάλυση (Van Gelder)
Άγραφοι Κανόνες
•

Κατηγορίας (Morgan)

•

Αναγκών (Van Gelder)

•

Κουλτούρας (Van Gelder)

Αντίληψη του Εμπορικού Σήματος
•

Επίκτητα περιουσιακά στοιχεία του παγκόσμιου εμπορικού σήματος (Van
Gelder)

•

Η φήμη του παγκόσμιου εμπορικού σήματος (Van Gelder)

•

Η έλξη/συμπάθεια για το παγκόσμιο εμπορικό σήμα (Van Gelder)

Η καταξίωση του παγκόσμιου εμπορικού σήματος
•

Συσχετισμοί ή συνδέσεις του παγκόσμιου εμπορικού σήματος (Van Gelder)

•

Η διαφοροποίηση του παγκόσμιου εμπορικού σήματος (Van Gelder)
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3.11 Σύνοψη
Συνοψίζοντας, στο κεφάλαιο αυτό αναλύσαμε τις κυριότερες έννοιες που είναι
απαραίτητες για την κατανόηση της δημιουργίας και της λειτουργίας των
παγκόσμιων εμπορικών σημάτων. Αναφερθήκαμε στην ταυτότητα, την αξία και την
προσωπικότητα των παγκόσμιων εμπορικών σημάτων αλλά και στα οφέλη που αυτά
συνεπάγονται. Παράλληλα κάναμε εκτενή αναφορά στα θέματα που πρέπει να
εξεταστούν κατά τη δημιουργία ενός παγκόσμιου εμπορικού σήματος. Επιπλέον,
παρουσιάσαμε το μοντέλο εισαγωγής ενός παγκόσμιου εμπορικού σήματος του Van
Gelder (2003) και αναλύσαμε τις διαστάσεις που το συνθέτουν. Τέλος,
εμπλουτίζοντας το μοντέλο του Van Gelder προτείναμε ένα μοντέλο εισαγωγής
παγκόσμιων εμπορικών σημάτων σύμφωνα με το οποίο θα αναλύσουμε στο επόμενο
κεφάλαιο την εισαγωγή του Kerasma, του νέου παγκόσμιου εμπορικού σήματος του
ΟΠΕ για την ενίσχυση των εξαγωγών των ελληνικών προϊόντων διατροφής.
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Παράρτημα 3ου Κεφαλαίου
Πίνακας 3 Τα 100 πρώτα παγκόσμια εμπορικά σήματα με βάση την αξία
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Πίνακας 3 Τα 100 πρώτα παγκόσμια εμπορικά σήματα με βάση την αξία (συνέχεια)
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Πίνακας 3 Τα 100 πρώτα παγκόσμια εμπορικά σήματα με βάση την αξία (συνέχεια)

Πηγή: Interbrand, 2006.
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Κεφάλαιο 4
Το Kerasma
4.1 Γενικά σχόλια
Όπως αναφέραμε και στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αυτής, δεν ήταν μέχρι
σήμερα σαφές στο εξωτερικό τι ακριβώς έχει να προτείνει η ελληνική κουζίνα. Με
άλλα λόγια δεν είχε κάποια συγκεκριμένη και ισχυρή ταυτότητα. Πολλές φορές
ερχόταν σε επαφή με το διεθνές κοινό μέσα από κάποια στερεότυπα και κάποια
κλισέ. Φοκλορικά στοιχεία, αρχαιοελληνικό κιτς, συγκεκριμένα φαγητά και ποτά.
Υπήρχαν δηλαδή κάποια στερεότυπα που δυστυχώς περιόριζαν την ελληνική
κουζίνα. Παράλληλα, η λανθασμένη νοοτροπία της πλειοψηφίας των ελληνικών
επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμων και ποτών, οι οποίες χρόνια τώρα
προσπαθούσαν να ανταγωνιστούν στις διεθνείς αγορές με βάση την τιμή και όχι την
ποιότητα, επιδείνωνε σημαντικά την κατάσταση. Πάντα θα υπάρχει κάποιος
φθηνότερος από την Ελλάδα, είτε είναι η Κίνα, είτε οι Βαλκανικές χώρες κ.λ.π.,
λόγω χαμηλότερου βιοτικού επιπέδου. Επιπλέον, οι διεθνείς αγοραστές δεν
καταλάβαιναν, και σε κάποιο βαθμό δεν έχουν καταλάβει ακόμη, γιατί να
προτιμήσουν τα ελληνικά προϊόντα και όχι τα ιταλικά, τα ισπανικά κ.λ.π. Γιατί π.χ.
να προτιμήσει το ελληνικό λάδι και όχι το ιταλικό; Και το χειρότερο για την
περίπτωση του λαδιού είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις το άψογα συσκευασμένο
ιταλικό ή ισπανικό λάδι, ήταν στην ουσία ελληνικής παραγωγής λάδι που είχε
πωληθεί σε χονδρέμπορους απευθείας από το ελαιοτριβείο!
Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό και με την έλλειψη ισχυρών δικτύων διανομής
συνετέλεσαν στην όχι και τόσο καλή πορεία των ελληνικών προϊόντων διατροφής
στις διεθνείς αγορές. Με άλλα λόγια, η ανυπαρξία ενός παγκοσμίου εμπορικού
σήματος με ξεκάθαρη στρατηγική σε θέματα επικοινωνίας-προβολής, διανομής
κ.λ.π., που θα έδινε ισχυρή ταυτότητα στην ελληνική κουζίνα ήταν το βασικό
μειονέκτημα για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων διατροφής. Αυτός ήταν
και ο λόγος που ο ΟΠΕ ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός ισχυρού
παγκόσμιου εμπορικού σήματος, του Kerasma, που θα προσέδιδε ισχυρή ταυτότητα
και αναγνωρισιμότητα στην ελληνική κουζίνα και κατ’ επέκταση στα ελληνικά
προϊόντα διατροφής. Βέβαια, η ανατροπή των στερεοτύπων, η δημιουργία ισχυρής
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παγκόσμιας ταυτότητας, η ανάπτυξη διεθνών δικτύων διανομής είναι οι δύσκολες
αποστολές που μπορεί και πρέπει να φέρει εις πέρας το διεθνές μάρκετινγκ. Απαιτεί
ξεκάθαρη στρατηγική, συστηματική χρησιμοποίηση και εφαρμογή των κατάλληλων
εργαλείων και αρχών μάρκετινγκ και φυσικά συλλογική προσπάθεια.
4.2 Παρουσίαση του Kerasma
Το Kerasma είναι πλέον το εμπορικό σήμα της ελληνικής κουζίνας και
περιλαμβάνει 60 περίπου συνταγές (ορεκτικά, κυρίως πιάτα, επιδόρπια, σαλάτες,
πίτες κ.λ.π.), οι οποίες στο εξής θα αποτελούν και επίσημα την ελληνική κουζίνα.
Ελληνική κουζίνα πλέον δεν είναι μόνο το σουβλάκι, ο μουσακάς, το τζατζίκι ή η
φέτα. Είναι ένα σύνολο ολοκληρωμένων προτάσεων και συνταγών. Έτσι, από εδώ
και πέρα, για να θεωρείται ένα εστιατόριο ελληνικό ή για να μπορεί να πει ότι
διαθέτει ελληνική κουζίνα και να φέρει το εμπορικό σήμα Kerasma, θα πρέπει να
είναι σε θέση να προσφέρει τις συγκεκριμένες συνταγές.
4.2.1 Το βασικό σκεπτικό του Kerasma
Το βασικό σκεπτικό του Kerasma είναι ότι για να προβληθεί επιτυχημένα ένα
προϊόν διατροφής (λάδι, φέτα κ.λ.π.), θα πρέπει να παρουσιάζεται μέσα σε ένα
ευρύτερο περιβάλλον. Θα πρέπει δηλαδή να παρουσιαστούν και οι δυνατές χρήσεις
του προϊόντος αυτού. Και αυτό γιατί, όπως έχει αναφερθεί, οι διεθνείς καταναλωτές
και ενδιάμεσοι δεν γνωρίζουν την ελληνική κουζίνα και βέβαια την ποιότητα και την
υγιεινότητα των ελληνικών προϊόντων. Άρα λοιπόν δεν γνωρίζουν τι προσφέρει
διατροφικά π.χ. η φέτα και πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία συνταγή.
Παράλληλα, δεν γνωρίζουν πως μπορούν να συνδυάσουν τα προϊόντα και τις
γεύσεις. Συνεπώς, έπρεπε να δημιουργηθεί ένα εμπορικό σήμα που θα περιελάμβανε
συγκεκριμένες συνταγές, θα παρουσίαζε τρόπους συνδυασμού των προϊόντων και
των γεύσεων και θα αποτελούσε το σημείο αναφοράς της ελληνικής γαστρονομίας.
Το εμπορικό αυτό σήμα θα έπρεπε να προωθηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να δίδεται η
ευκαιρία στους ενδιάμεσους και τους καταναλωτές να συνειδητοποιούν τη χρήση
και τη γεύση των ελληνικών προϊόντων και να δένονται συναισθηματικά με αυτά.
Άλλωστε, η προστιθέμενη αξία στα τρόφιμα και ποτά είναι η αντίληψη και η γνώση
της χρήσης του προϊόντος (Παπασταύρου, 2006). Μέσα από τη γνώση του τρόπου
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χρήσης και των συνδυασμών των ελληνικών προϊόντων διατροφής, θα καταλάβουν
οι διεθνείς καταναλωτές και οι ενδιάμεσοι γιατί δεν μπορούν να μαγειρεύουν
ελληνική κουζίνα με ξένα προϊόντα. Θα καταλάβουν π.χ. γιατί δεν γίνεται χωριάτικη
σαλάτα χωρίς ελληνική φέτα, χωρίς ελαιόλαδο κ.λ.π. Για τους λόγους αυτούς, όπως
θα αναφέρουμε και στη συνέχεια, οι δραστηριότητες επικοινωνίας και προβολής του
Kerasma έχουν ως στόχο να προβάλουν τους τρόπους χρήσης των ελληνικών
τροφίμων και ποτών.
Με βάση το σκεπτικό αυτό λοιπόν, ο ΟΠΕ αποφάσισε να προωθήσει τα ελληνικά
προϊόντα με όχημα την ελληνική κουζίνα. Και όταν λέμε προώθηση των ελληνικών
προϊόντων εννοούμε των βασικών προϊόντων, τα οποία είναι οι ατμομηχανές για να
προωθηθούν και τα υπόλοιπα. Έτσι δημιουργήθηκε η πρωτοβουλία που σήμερα
ονομάζουμε Kerasma και που στην ουσία είναι μια ομπρέλα που καλύπτει όλα τα
βασικά ελληνικά προϊόντα διατροφής.
4.2.2 Η Γέννηση της Ιδέας
Η ιδέα του Kerasma γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2005, στα πλαίσια της
προετοιμασίας του ΟΠΕ για τη συμμετοχή του στην έκθεση International Food
Exhibition (IFE), τον Μάρτιο του 2005 στην Αγγλία. Η έκθεση αυτή
πραγματοποιείται κάθε μονό χρόνο στο Λονδίνο και ο ΟΠΕ συμμετέχει
παραδοσιακά εδώ και πολλά χρόνια. Οι οργανωτές της IFE το 2005 αποφάσισαν να
εισάγουν νέες υπηρεσίες για να τονώσουν το ενδιαφέρον της έκθεσης. Παράλληλα,
συγκυριακά υπήρξε μια αύξηση ενδιαφέροντος και από τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν κάποιες συζητήσεις του ΟΠΕ με τους οργανωτές της έκθεσης
σχετικά με τις νέες δραστηριότητες και ιδέες που θα μπορούσε να περιλαμβάνει η
παρουσία του ΟΠΕ στην έκθεση. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων αυτών
γεννήθηκε η ιδέα για το πρώτο ελληνικό εστιατόριο στα πλαίσια της έκθεσης.
Η δημιουργία ενός εστιατορίου στα πλαίσια της IFE ήταν ένα πολύ δύσκολο
βήμα, αφού έπρεπε να αντιμετωπιστούν μία σειρά από δυσκολίες. Καταρχήν, το
κόστος ενός τέτοιου εγχειρήματος ήταν πολύ υψηλό. Το κόστος αυτό
συμπεριλάμβανε τον εξοπλισμό του εστιατορίου, την κουζίνα, τα σκεύη, τους
μάγειρες, την όλη υποδομή, την υποστήριξη κ.λ.π. Επρόκειτο για έναν πολύ μεγάλο
προϋπολογισμό, στον οποίο δύσκολα θα μπορούσε να αντεπεξέλθει ο ΟΠΕ μόνος
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του, χωρίς την βοήθεια των οργανωτών. Παράλληλα υπήρχαν ερωτηματικά για το
είδος της ελληνικής κουζίνας που θα έπρεπε να προβληθεί. Θα προβάλλονταν η
παράδοση ή ο μοντέρνος τρόπος διατροφής; Ποιες προσαρμογές θα έπρεπε να
γίνουν προκειμένου να προσαρμοστούν οι γεύσεις στις προτιμήσεις των αγορώνστόχων; Σε αυτό το σημείο καθοριστικό ρόλο έπαιξε η βούληση του Διευθύνοντος
Σύμβουλου του ΟΠΕ, του κ. Παναγιώτη Δρόσου, ο οποίος τόλμησε να
πραγματοποιήσει το εγχείρημα αυτό μέσα σε δύο μήνες, δεδομένου ότι οι
συζητήσεις ξεκίνησαν τον Ιανουάριο και η έκθεση άνοιγε τις πύλες της το Μάρτιο.
Μέσα σε αυτό το διάστημα συστηματοποιήθηκαν οι επαφές με τους σεφ, με την
ομάδα που φρόντισε την υποδομή στο χώρο της έκθεσης, με το βοηθητικό
προσωπικό και με τις εταιρίες που φιλοτέχνησαν εικαστικά το όλο εγχείρημα.
Το εστιατόριο αυτό είχε μεγάλη επιτυχία. Οι Έλληνες εκθέτες παρουσίαζαν τα
προϊόντα στους επισκέπτες και στη συνέχεια έδειχναν τη χρήση τους προσκαλώντας
τους για φαγητό στο εστιατόριο. Υπήρχε τέτοια ανταπόκριση από τους επισκέπτες
που δημιουργήθηκαν μέχρι και λίστες αναμονής για να μπει κάποιος μέσα! Οι
επισκέπτες

περνούσαν

έξω

από

το

εστιατόριο

και

παρακολουθούσαν

ενθουσιασμένοι όλο το concept. Αφού λοιπόν η ιδέα είχε τόσο μεγάλη επιτυχία
στην IFE, η διοίκηση του ΟΠΕ αποφάσισε να την οργανώσει περισσότερο και να
την εντάξει μέσα σε μια γενικότερη στρατηγική που θα έδινε ταυτότητα στην
ελληνική κουζίνα και τα ελληνικά προϊόντα διατροφής.
4.2.3 Τα στάδια που ακολουθήθηκαν
Για να προχωρήσει ένα εγχείρημα όπως το Kerasma, θα πρέπει να υπάρχουν
κάποια στάδια μέσα από τα οποία θα αναπτυχθεί (Παπασταύρου, 2006). Τα στάδια
αυτά στην περίπτωση του Kerasma ήτανε τέσσερα: η μελέτη των ανταγωνιστών
(competitive benchmark), η διαμόρφωση του πλαισίου του εγχειρήματος (Concept),
η διαμόρφωση στρατηγικής και οράματος και, τέλος, ο σχεδιασμός των κινήσεων
τακτικής.
Μελέτη των ανταγωνιστών
Οι σημαντικότεροι ανταγωνιστές των ελληνικών προϊόντων διατροφής είναι οι
Ιταλοί και σε μικρότερο βαθμό οι Ισπανοί. Στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης του
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Kerasma, εξετάστηκε ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν το θέμα των εξαγωγών
των προϊόντων διατροφής. Από τη μελέτη αυτή προέκυψε ότι οι Ιταλοί διαθέτουν
αξιόλογα προϊόντα, ενώ παράλληλα δαπανούν μεγαλύτερα ποσά από ότι οι Έλληνες
εξαγωγείς σε έξυπνες και ελκυστικές διαφημίσεις. Επιπλέον, διαθέτουν πολύ πιο
ισχυρά δίκτυα διανομής σε σχέση με τις ελληνικές επιχειρήσεις. Επίσης, από τη
μελέτη των Ιταλών εξαγωγέων προϊόντων διατροφής προέκυψε ότι η στρατηγική
τους προσέγγιση είναι ολιστική. Με άλλα λόγια έχουν ξεκαθαρίσει ότι η ζήτηση
ενός προϊόντος δεν περιορίζεται στο προϊόν αλλά στη χρήση, δηλαδή την «ιταλική
κουζίνα» που διαφοροποιεί την προσφορά και ο αγοραστής δεν αγοράζει π.χ. λάδι,
αλλά συγκεκριμένο λάδι για την ιταλική κουζίνα. Έτσι αποφεύγουν τη σύγκριση επί
των τιμών όπου θα χάσουν οπωσδήποτε. Η επιτυχία της κουζίνας τους
συμπαρασύρει τα προϊόντα διατροφής που εξάγουν (Παπασταύρου, 2006). Τέλος, οι
ιταλοί εξαγωγείς για να κάνουν πιο έντονη τη διαφοροποίηση και να περιορίζουν την
ένα προς ένα σύγκριση κατέληξαν στη βασική στρατηγική να προβάλλουν
ταυτόχρονα το τρίπτυχο Προορισμός – Κουζίνα – Προϊόν.
Η διαμόρφωση του πλαισίου του εγχειρήματος
Σε πρώτη φάση, ο ΟΠΕ κάλεσε όλους τους υπεύθυνους των φορέων που
ασχολούνται με τα τρόφιμα και τα ποτά και τους ενημέρωσε ότι υπάρχει μια
κεντρική ιδέα. Τους εξήγησε ότι οι εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων διατροφής
είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα και πως υπήρχε από μέρους του ΟΠΕ μία ιδέα για το
πώς μπορεί να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Η ιδέα αυτή αφορούσε στο να βρεθούν
οι ιδιαιτερότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ελληνικών προϊόντων
διατροφής και ακολούθως να δημιουργηθεί μία ισχυρή εικόνα που να συμπαρασύρει
τα διάφορα ελληνικά προϊόντα. Ο ΟΠΕ εξήγησε στους φορείς ότι η Ελλάδα
αποτελεί μοναδικό Προορισμό, τα Προϊόντα υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει μία
ταυτότητα της Ελληνικής Κουζίνας. Ο ΟΠΕ τόνισε στους φορείς τα πλεονεκτήματα
της ελληνικής διατροφής (υγεία, άσκηση και αθλητική εμφάνιση, ενεργητικότητα,
μακροζωΐα κ.λ.π.), η οποία συμβαδίζει με τις σημερινές διατροφικές τάσεις και τον
τρόπο ζωής. Παράλληλα, η ελληνική διατροφή επωφελείται σε προβολή από το
έντονο και συνεχές ενδιαφέρον για τη μεσογειακή διατροφή και συνεπώς από την
κάλυψη των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
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Οι διαβουλεύσεις για το τι θα γίνει και πώς θα γίνει κράτησαν για μεγάλο
χρονικό διάστημα, καθώς ο ΟΠΕ επιζητούσε τη συναίνεση όλων των φορέων.
Βέβαια υπήρχαν και αντιρρήσεις. Κάποιοι ισχυρίζονταν ότι λόγω του ανταγωνισμού
από τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία, δεν θα υπήρχε θετική κατάληξη του
εγχειρήματος. Κάποιος μάλιστα ισχυρίστηκε ότι το εγχείρημα αυτό δεν θα
υλοποιούνταν ούτε σε εκατό χρόνια (Παπασταύρου, 2006). Η διοίκηση του ΟΠΕ
έφερνε ως παράδειγμα τους Ισπανούς, που ενώ πριν πέντε χρόνια δεν είχαν
ιδιαίτερες επιδόσεις στα τρόφιμα και τα ποτά, μέσα σε πέντε χρόνια κατάφεραν να
κάνουν τα tapas 3 μόδα. Η διοίκηση του ΟΠΕ προτιμούσε να καθυστερήσει το
εγχείρημα προκειμένου να επιτευχθεί συναίνεση από την αρχή και στη συνέχεια να
προχωρήσει γρήγορα το εγχείρημα, παρά να προχωρήσει γρήγορα στην αρχή και να
δημιουργούνται προβλήματα και διαφωνίες στη συνέχεια. Στη φάση αυτή δεν είχε
αναφερθεί ακόμη η ονομασία Kerasma. Οι συζητήσεις γίνονταν γύρω από την ιδέα.
Στρατηγική και Όραμα
Σε δεύτερη φάση ο ΟΠΕ παρουσίασε στους φορείς τη στρατηγική και το όραμα
της νέας αυτής πρωτοβουλίας. Η στρατηγική αυτή περιελάμβανε τη δημιουργία ενός
νέου παγκόσμιου εμπορικού σήματος που θα κάλυπτε όλα τα βασικά ελληνικά
προϊόντα διατροφής, τη δημιουργία ενός συνθήματος (Slogan) κ.λ.π. Παράλληλα,
έγινε η γνωριμία με την εταιρία που θα αναλάμβανε τη δημιουργία του νέου
εμπορικού σήματος. Η εταιρία αυτή ήταν το Community Business Unit και η εταιρία
Τυπογραφίας και Οπτικής και Επικοινωνίας Altervision, του ομίλου PRC Group.
Επιπλέον, στο στάδιο αυτό παρουσιάστηκαν και άλλα θέματα στρατηγικής. Εξήγησε
λοιπόν ο ΟΠΕ στους φορείς ότι θα επιλεχθούν κάποιοι μάγειροι (οι κορυφαίοι στην
Ελλάδα) προκειμένου να διαμορφώσουν τις συνταγές, θα επιλεγούν οι καλύτεροι
οινοχόοι στην Ελλάδα προκειμένου να προτείνουν κρασιά για κάθε συνταγή, θα
υπάρχουν ειδικοί που θα αποτυπώνουν τις συνταγές, φωτογράφοι για να τις
φωτογραφίζουν, δημοσιογράφοι-γευσικριτικοί και δημοσιογράφοι-Lifestyle κ.λ.π.
Εδώ μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε και τον κύκλο μιας συνταγής του Kerasma.
Ο κύκλος αυτός παρουσιάζεται στο σχήμα 4.2.3.
3

Τα tapas είναι μικρές ποσότητες φαγητού (μεζέδες) που προσφέρονται ως συνοδευτικά του κρασιού.
Μπορούν να θεωρηθούν snacks μεταξύ των κυρίως γευμάτων ή (προσφερόμενα σε μεγάλη ποσότητα)
να αποτελέσουν ένα πλήρες γεύμα.
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Σχήμα 4.2.3 Τα στάδια δημιουργίας μιας συνταγής
Σεφ

Οινοχόος

Αποτύπωση
Συνταγής

Γευσικριτικός
Δημοσιογράφος
γεύσης

Φωτογράφος

Δημοσιογράφος
lifestyle

Πηγή: Περισάκη, 2006.

Σχεδιασμός Κινήσεων Τακτικής
Σε αυτή τη φάση, παρουσιάστηκε στους φορείς το πλάνο του ΟΠΕ για τις
κινήσεις επικοινωνίας και προβολής του νέου παγκόσμιου εμπορικού σήματος.
Συζητήθηκε σε ποιες εκθέσεις θα έπρεπε να συμμετάσχει το νέο εμπορικό σήμα, τι
υποδομή θα έπρεπε να υπάρχει, ποιες κινήσεις προώθησης σε αλυσίδες
λιανεμπορίου έπρεπε να γίνουν κ.λ.π. Το 1ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Βιομηχανίας
Τροφίμων, Οίνων, Ποτών και Γαστρονομίας τον Μάρτιο του 2006, το οποίο θα
σχολιάσουμε εκτενέστερα στις δράσεις προβολής και επικοινωνίας του Kerasma,
ήταν το κομβικό σημείο όπου συνειδητοποίησαν όλοι οι φορείς ότι ο ΟΠΕ δεν
αστειεύεται στη νέα αυτή πρωτοβουλία και ο όποιος σκεπτικισμός κάποιων φορέων
μετατράπηκε σε ενθουσιασμό.
4.2.4 Αγορές-στόχοι
Αρχικά, οι αγορές-στόχοι ήταν οι εξής οχτώ: Καναδάς, Η.Π.Α., Αγγλία,
Γερμανία, Ρωσία, Ιαπωνία, Κορέα και Αυστραλία. Στο 1ο Διεθνές Συνέδριο
Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων, Οίνων, Ποτών και Γαστρονομίας κλήθηκαν
δημοσιογράφοι και αντιπρόσωποι δικτύων διανομής από αυτές τις χώρες. Υπάρχουν
διάφοροι παράγοντες που εκτιμήθηκαν για την επιλογή των αγορών-στόχων.
Μεταξύ των βασικών παραγόντων ήταν το μέγεθος της αγοράς, η παρουσία του
ΟΠΕ στην εκάστοτε αγορά, η παρουσία των οικονομικών υπαλλήλων του στην
εκάστοτε αγορά και η γνώμη των φορέων. Στη συνέχεια όμως προστέθηκαν και
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άλλες αγορές-στόχοι, με αποτέλεσμα ο αριθμός των αγορών-στόχων να γίνει
σταδιακά 13 και στη συνέχεια 17. Σήμερα έχει ξεπεράσει και αυτό το νούμερο,
καθώς σε κάθε χώρα που έχει παρουσία ο ΟΠΕ γίνονται παρουσιάσεις του Kerasma,
οι χώρες δείχνουν ενδιαφέρον και έτσι ο αριθμός των αγορών-στόχων αυξάνει
συνεχώς.
4.2.5 Οι συντελεστές
Το Kerasma είναι μια πρωτοβουλία που ανέπτυξε ο ΟΠΕ υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι οι
υπεύθυνοι του Kerasma στον ΟΠΕ υπογράμμισαν το προσωπικό ενδιαφέρον και την
βοήθεια του υπουργού οικονομίας και οικονομικών, κ. Γιώργου Αλογοσκούφη. Στην
προσπάθεια αυτή ο ΟΠΕ συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης,
Τουριστικής Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και με τους Συνδέσμους
του κλάδου τροφίμων και ποτών ΣΕΒΤ, ΣΕΒΙΤΕΛ, ΕΔΟΑΟ, ΕΣΒΙΤΕ, ΠΕΜΕΤΕ,
ΣΕΤΣΕΜ και ΣΕΑΟΠ.
Υπεύθυνη του Kerasma στα πλαίσια του ΟΠΕ είναι η κα. Τέττη Περισάκη.
Βεβαίως, όλος ο συντονισμός και η στρατηγική οφείλονται στον Πρόεδρο του ΟΠΕ
τον κ. Π. Παπασταύρου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Π. Δρόσο. Τη δημιουργία
των συνταγών του Kerasma ανέλαβε μια ομάδα από τους πλέον διακεκριμένους
Έλληνες σεφ. Την ομάδα των σεφ αποτελούν οι: Λευτέρης Λαζάρου, Κώστας
Βασάλος, Γιάννης Μπαξεβάνης, Χριστόφορος Πέσκιας και Στέλιος Παρλιάρος.
Παράλληλα, δημιουργήθηκε και ομάδα οινοχόων. Επικεφαλής της ομάδας Οινοχόων
είναι ο κ. Κώστας Τουλουμτζής (Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ένωσης Οινοχόων) και
τα μέλη της ομάδας απαρτίζουν οι κκ. Τζουζέπε Βακαρίνι, Γιάννης Καημενάκης,
Κωνσταντίνος Λαζαράκης, Νίκος Πανίδης, Γιώργος Σπύρου και Γιώργος
Χατζηγιαννάκης. Επιπλέον έχει συσταθεί επιστημονική ομάδα με τον κ. Τριχόπουλο
και την κα. Τριχοπούλου για τη διασφάλιση της υγιεινότητας της διατροφής.
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τη δημιουργία του νέου εμπορικού σήματος ανέλαβε
το Community Business Unit και η εταιρία Τυπογραφίας και Οπτικής και
Επικοινωνίας Altervision, του ομίλου PRC Group. Για τον στρατηγικό σχεδιασμό
χρησιμοποιήθηκαν αναλύσεις της εταιρίας του ομίλου Critical Publics London, ενώ
ο ιστοχώρος www.kerasma.gr δημιουργήθηκε από την εταιρία Notsquare. Τις
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δημόσιες σχέσεις της πρωτοβουλίας αυτής χειρίζεται η εταιρία Advocate/BursonMarsteller.
4.2.6 Στρατηγικοί Στόχοι του Kerasma
Το Kerasma καλείται να εκπληρώσει ένα σύνολο στόχων προκειμένου να αλλάξει
η εικόνα των ελληνικών προϊόντων διατροφής και να ενισχυθούν οι εξαγωγές τους.
Οι στόχοι αυτοί είναι οι εξής:


Η αμεσότερη ταύτιση του συνόλου των ελληνικών προτάσεων με τη
μεσογειακή διατροφή, και η αποτελεσματική εκμετάλλευση των θετικών
συνδέσεων που προκύπτουν.



Η εκμετάλλευση των διεθνών τάσεων διατροφής που παρουσιάστηκαν στο 1ο
κεφάλαιο, που στην ουσία ευνοούν την ελληνική κουζίνα.



Η δυναμική ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας, της εικόνας και της εκτίμησης
επίλεκτων εξαγώγιμων τροφίμων και ποτών.



Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προτάσεων απέναντι στις
εναλλακτικές προτάσεις.



Η ενθάρρυνση της εξωστρέφειας του κλάδου των τροφίμων και ποτών, αλλά
και η ενθάρρυνση παλιών και νέων επιχειρηματιών για δραστηριοποίηση και
εξαγωγική δράση.



Η συνδυασμένη προβολή ελληνικών προϊόντων τουρισμού και γαστρονομίας
σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, προβάλλοντας μια πιο ολιστική, απολαυστική και
χαρακτηριστικά ελληνική εμπειρία για τον τουρίστα/ επισκέπτη.



Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού ελέγχου ποιότητας και
αυθεντικότητας των τροφίμων και ποτών από τους αρμόδιους φορείς.

Συνολικά η όλη προσέγγιση έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργεί
συνέργιες και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην παραγωγή, τις εξαγωγές και
τον τουρισμό.
4.2.7 Οι αποδέκτες του Kerasma
Το Kerasma έχει πολλούς αποδέκτες, οι οποίοι συνοπτικά είναι οι εξής:
 Η βιομηχανία/ κλάδος των τροφίμων και ποτών
 Ο ευρύτερος χώρος του τουρισμού και οι συναφείς επιχειρήσεις
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 Τα καταστήματα τροφίμων και οι αλυσίδες λιανεμπορίου
 Οι χώροι εστίασης/ εστιατόρια
 Οι σχολές μαγειρικής
 Μια σειρά επιστημονικών ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια, σχολές, ινστιτούτα κ.λ.π.)
 Οι σεφ
 Οι διαμορφωτές κοινής γνώμης στα τρόφιμα και ποτά όπως γευσιγνώστες,
κριτικοί κ.λ.π.
 Ο ειδικός τύπος αλλά και οι ειδικοί συντάκτες/δημοσιογράφοι στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης
 Οι εισαγωγείς τροφίμων και ποτών στις αγορές-στόχους που αναφέραμε
παραπάνω
 Οι τελικοί αγοραστές και καταναλωτές
4.3 Ανάλυση του εμπορικού σήματος
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η ελληνική κουζίνα χρειαζόταν ένα ισχυρό
παγκόσμιο εμπορικό σήμα που θα της έδινε μοναδική ταυτότητα. Παράλληλα
έπρεπε να εμπεριέχει όλες τις βασικές αξίες και τη φιλοσοφία των ποιοτικών
ελληνικών τροφίμων και ποτών. Αναλύοντας λοιπόν την ταυτότητα του εμπορικού
σήματος

Kerasma παρατηρούμε ότι είναι ολοκληρωμένη, αφού περιλαμβάνει

όνομα, σύμβολο και σύνθημα, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.3.
Σχήμα 4.3 Ανάλυση του Εμπορικού Σήματος Kerasma

=
Ταυτότητα Εμπορικού Σήματος

+
Όνομα
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+

Σύμβολο

Σύνθημα

4.3.1 Το όνομα
Το όνομα Kerasma επιλέχτηκε μεταξύ αρκετών άλλων. Ο μεγαλύτερος αντίπαλός
του ήταν ο μεζές. Η λέξη μεζές όμως απορρίφθηκε γιατί από τον γλωσσολογικό
έλεγχο που έγινε προέκυψε ότι είναι τούρκικη λέξη και ενδεχομένως να υπήρχε
πρόβλημα με την Τουρκία. Επιπλέον, ο μεζές έχει περισσότερο ανατολίτικη χροιά
και παραπέμπει σε μια πιο ανατολίτικη φιλοσοφία από ότι ήθελε ο ΟΠΕ.
Παράλληλα, ο μεζές είναι σαφές ότι είναι κάτι που γεύομαι. Είναι φαγητό και ποτό.
Στην ουσία όμως ο ΟΠΕ ήθελε να προβάλει τρόπο ζωής (lifestyle) και όχι μόνο
φαγητό και κρασί.
Το Kerasma, από την άλλη μεριά, έχει βαθιά ελληνικές ρίζες. Ετυμολογικά
προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη κεράννυμι, που σημαίνει μίγμα. Κέρασμα
σήμερα στα ελληνικά σημαίνει προσφορά, κάτι που προσφέρει κανείς απλόχερα σε
ένα φίλο, καλεσμένο ή τιμώμενο πρόσωπο. Είναι κάτι που μοιραζόμαστε με χαρά
και ταυτόχρονα ικανοποιούμαστε από τη χαρά του άλλου. Αυτή ακριβώς είναι η
φιλοσοφία και ο τρόπος ζωής (lifestyle) που θέλει να προβάλει ο ΟΠΕ. Επιπλέον, το
Kerasma ως όνομα του εμπορικού σήματος είναι εύκολο στην απομνημόνευση και
ξεχωριστό. Από σχετική έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί
από κάποιον άλλο τομέα εντός ή εκτός του χώρου των τροφίμων και ποτών.
Παράλληλα, όπως είπαμε από τον γλωσσολογικό έλεγχο που έγινε προέκυψε ότι
είναι καθαρά ελληνική λέξη και δεν απαντάται σε καμία άλλη κύρια γλώσσα, ούτε
απαντιούνται λέξεις που ηχούν κοντά σε αυτό. Το Kerasma έχει ένα σύνολο βαθέων
νοημάτων στην ελληνική γλώσσα και συμβολίζει ένα πλούτο αξιών, κεντρικών για
τον ελληνικό διατροφικό πολιτισμό. Ένα ακόμη πολύ σημαντικό πλεονέκτημα του
Kerasma είναι ότι δεν εγκλωβίζει την ελληνική κουζίνα και δεν της δίνει μια
μονοδιάστατη τοποθέτηση. Το Kerasma, που σήμερα μιλά για όμορφους μεζέδες,
μπορεί να μιλήσει αύριο για το ελληνικό πρωϊνό και ακολούθως για τα επιδόρπια,
για τα κρασιά, για τα τυριά, για τα κύρια εδέσματα και σταδιακά να καλύψει όλους
τους θησαυρούς του ελληνικού γαστρονομικού κεφαλαίου (Κουρής, 2005). Γενικά,
το Kerasma ως όνομα μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για όλα τα προϊόντα
διατροφής, ενώ ταυτόχρονα μεταφέρει την κουλτούρα των Ελλήνων: Φιλοξενία,
περιποίηση, μοίρασμα, προσφορά. Για όλους τους παραπάνω λόγους λοιπόν
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επιλέχτηκε το Kerasma ως όνομα για το νέο παγκόσμιο εμπορικό σήμα της
ελληνικής κουζίνας.
Μετά την εισαγωγή του Kerasma ωστόσο, προέκυψε ένα πρόβλημα προφοράς και
πιο συγκεκριμένα η συλλαβή στην οποία τονίζεται. Οι Άγγλοι για παράδειγμα το
προφέρουν κεράσμα και οι Γάλλοι κερασμά. Γενικά το εάν προφέρεται εύκολα η
λέξη Kerasma είναι ένα θέμα για το οποίο ασκείται ακόμα κριτική στον ΟΠΕ.
Ωστόσο, σύμφωνα με τα στελέχη του ΟΠΕ, μπορεί η λέξη μεζές να προφέρεται
ευκολότερα, το Kerasma όμως δίνει μια διαφοροποίηση που δεν μπορεί να δώσει η
λέξη μεζές. Τέλος, για την ιστορία να αναφέρουμε ότι ένα όνομα που εξετάστηκε
αλλά δεν προωθήθηκε περαιτέρω ήταν το «γειά σας».
4.3.2 Το Σύμβολο
Το σύμβολο του Kerasma παραπέμπει σε ήλιο, σε τραπέζι της παρέας, στη
συντροφικότητα του φαγητού, σε κάποιο φαγητό ή γλυκό μοιρασμένο σε κομμάτια
και ήδη κάποια από αυτά τα κομμάτια που λείπουν έχουν προσφερθεί ως κέρασμα.
Ταυτόχρονα είναι και ένας κύκλος, ένα βασικό αρχαίο σύμβολο που ενσωματώνει
αξίες όπως: η απλότητα, η ποιότητα, η αγνότητα, η φυσικότητα, η ακεραιότητα και η
ολοκλήρωση. Εκφράζει ελληνικότητα έμμεσα, χωρίς να καταφεύγει σε προφανή
σύμβολα που παραπέμπουν στο συμβατικό πρότυπο, το οποίο δεν κερδίζει πια την
προσοχή. Επιπλέον, η τυπογραφία που χρησιμοποιείται είναι σύγχρονη και
ταυτόχρονα κλασική και διαχρονική. Ταιριάζει με το σημερινό περιβάλλον των
μέσων ενημέρωσης ενώ ταυτόχρονα δεν απομονώνεται λόγω κάποιας ιδιότυπης
σχεδίασης που γίνεται κατανοητή μόνο σε αυτούς που τη δημιούργησαν.
Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος με τον οποίο κινείται κυκλικά το σύμβολο του
Kerasma στην ιστοσελίδα του εμπορικού σήματος (www.kerasma.gr).
Τα χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι αποχρώσεις του λαδί και του καφέ.
Πρόκειται για χρώματα που παραπέμπουν σε ευφορία και άνοιξη. Παράλληλα, τα
χρώματα αυτά θεωρούνται τα παραδοσιακά χρώματα της υπαίθρου και παραπέμπουν
στη γη και τη φύση. Θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε στο σημείο αυτό την έλλειψη
του γαλάζιου, του χρώματος –σύμβολο για την Ελλάδα. Βέβαια, εάν παρατηρήσουμε
τα έντυπα του Kerasma, βλέπουμε ότι τονίζεται αρκετά η θάλασσα, οπότε υπάρχει
μια ισορροπία των χρωμάτων.
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Συνοψίζοντας, το σύμβολο του Kerasma επιλέχτηκε προσεκτικά έτσι ώστε να
είναι αναγνωρίσιμο από ανθρώπους διαφορετικής κουλτούρας. Έχουμε ένα
οικουμενικό σύμβολο (ήλιος, κύκλος), που συνδυάζεται με τον ελληνικό δίσκο/
πιάτο στον οποίο προσφέρονται τα διάφορα κεράσματα.
4.3.3 Το Σύνθημα
Το σύνθημα του Kerasma είναι το treat your taste. Με το σύνθημα αυτό
παροτρύνονται οι καταναλωτές να επεξεργαστούν και να απολαύσουν τη γεύση των
συνταγών του Kerasma. Με άλλα λόγια, το σύνθημα αυτό δίνει βαρύτητα στη
διαφορετικότητα και την ποιότητα της γεύσης που προσφέρει η ελληνική κουζίνα.
Από τεχνικής πλευράς, το σύνθημα αποτελείται από τρεις λέξεις (θυμίζουμε ότι τα
ιδανικά συνθήματα πρέπει να περιέχουν από 3 έως 7 λέξεις), απομνημονεύεται
εύκολα και είναι αρκετά έξυπνο. Επιπλέον, είναι άμεσο, αφού απευθύνεται σε
δεύτερο πρόσωπο και ταυτόχρονα δημιουργεί ένα παιχνίδι λέξεων μεταξύ του treat
και του taste.
Γενικά μπορούμε να σχολιάσουμε ότι, σε θεωρητικό επίπεδο, το Kerasma ως
υποστηρικτικό εμπορικό σήμα (endorsement brand) έπρεπε να εκφράζεται από μία
ευέλικτη οπτική ταυτότητα και να συνεργάζεται αρμονικά με πολλές και
διαφορετικές επιμέρους προϊοντικές ταυτότητες. Παράλληλα, θα έπρεπε να μη
δημιουργεί περιττό βάρος και να συνδιαλέγεται με μία οπτική γλώσσα, η οποία θα
ήταν απολύτως κατανοητή τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο παγκόσμιο περιβάλλον.
Αυτούς τους στόχους πιστεύουμε ότι η οπτική ταυτότητα που επιλέχτηκε τους
επιτυγχάνει, αφού λειτουργεί αποτελεσματικά, όπως θα δούμε παρακάτω, και στις
πέντε ηπείρους, δημιουργώντας μία ομπρέλα για τα ελληνικά προϊόντα διατροφής.
4.4 Ανάπτυξη του Kerasma με το εμπλουτισμένο μοντέλο του Van Gelder
Στο σημείο αυτό θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε την εισαγωγή του Kerasma
στις διεθνείς αγορές, με βάση το εμπλουτισμένο μοντέλο του Van Gelder (2003) που
αναπτύξαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο.
4.4.1 Εσωτερική Ανάλυση
Όπως αναφέραμε και στο κεφάλαιο 3, η εσωτερική ανάλυση είναι απαραίτητη
προκειμένου να διαπιστωθεί πώς οι δομές ενός οργανισμού (επιχειρησιακή
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στρατηγική, κουλτούρα, οργανωσιακή δομή) επηρεάζουν την εξωτερίκευση του
παγκόσμιου εμπορικού σήματος.
Επιχειρησιακή στρατηγική
Ο στόχος του ΟΠΕ είναι να συμβάλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας,
της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.
Στρατηγική στόχοι του ΟΠΕ είναι οι εξής:
•

Η αύξηση των εξαγωγών: Συμβάλλει στην αύξηση της αξίας των ελληνικών
εξαγωγών και στη βελτίωση των μεριδίων τους στις διεθνείς αγορές.

•

Περισσότερα, καλύτερα, πιο ποιοτικά προϊόντα: Διεύρυνση του αριθμού των
ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων, με έμφαση στα προϊόντα με υψηλή
προστιθέμενη αξία, στις υπηρεσίες καθώς και τα προϊόντα υψηλής
τεχνολογίας .

•

«Ελλάδα σε κάθε αγορά του κόσμου»: Διεύρυνση, ιεράρχηση και
επικέντρωση σε μεγάλες αγορές – προτεραιότητας, υφιστάμενες, νέες και
αναδυόμενες.

•

«Μade in Greece»: Δημιουργία ισχυρής εικόνα για τα ελληνικά προϊόντα με
ολοκληρωμένα προγράμματα προβολής και προώθησης.

Το Kerasma είναι στην ουσία η βασική στρατηγική που χρησιμοποιεί ο ΟΠΕ για
να επιτύχει τους παραπάνω στόχους όσον αφορά τον κλάδο των Τροφίμων, Οίνων
και Ποτών. Το Kerasma δημιουργήθηκε για να αποκτήσει ταυτότητα η ελληνική
κουζίνα και να γίνει ο πρεσβευτής των ελληνικών προϊόντων διατροφής σε κάθε
γωνιά της γης.
Το όραμα του Kerasma είναι:
•

Να γνωρίσει όλος ο κόσμος τον πλούτο της ελληνικής γαστρονομίας και
διατροφής.

•

Να γευτεί ασύγκριτα τρόφιμα και ποτά, φτιαγμένα από προϊόντα της
ελληνικής γης και θάλασσας.

•

Να καταλάβει τι σημαίνει ελληνικό «Kerasma» στη γλώσσα της γεύσης.

Η αποστολή του Kerasma είναι η ακόλουθη:
Να μιλήσει για τη διαφορετικότητα των ελληνικών προϊόντων διατροφής, την
ποικιλία, τη διατροφική αξία, την υγιεινότητα, την αρμονία στο συνδυασμό των
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υλικών, τις αρχέτυπες γεύσεις και τις αισθησιακές εμπειρίες που προσφέρει η
απόλαυσή τους.
Εσωτερικές διαδικασίες
Στα πρότυπα των σύγχρονων Οργανισμών του εξωτερικού, ο ΟΠΕ εφαρμόζει
σύγχρονες διαδικασίες για την εξυπηρέτηση των πελατών, την αναβάθμιση του
ανθρώπινου δυναμικού του και τη μέτρηση των αποτελεσμάτων του ως οργανισμός.
Στις διαδικασίες αυτές περιλαμβάνονται:
•

One stop shop (συνολική εξυπηρέτηση πελάτη, από καταγραφή έως άμεση
επίλυση προβλημάτων)

•

Προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης εργαζομένων σε σχετικούς τομείς
(εξαγωγικό marketing, επικοινωνία κ.λ.π.).

•

Συστηματική

αξιολόγηση

των

δράσεων

του

ΟΠΕ

βάσει

της

αποτελεσματικότητάς τους.
•

Τακτικές μετρήσεις αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων που προκύπτουν από
τη συνεργασία του ΟΠΕ μαζί τους.

•

Έρευνες ικανοποίησης πελατών.

Εσωτερική παράδοση
Όπως έχουμε αναφέρει υπάρχουν τρεις διαστάσεις της εσωτερικής παράδοσης/
κληρονομιάς που μπορούμε να διακρίνουμε: Το κληρονομικό δικαίωμα (birthright)
του εμπορικού σήματος, τα γεγονότα-ορόσημο (milestones) του εμπορικού σήματος
και ο ρόλος του εμπορικού σήματος για τον οργανισμό. Στην περίπτωση του
Kerasma, το κληρονομικό δικαίωμα μπορούμε να πούμε ότι ανήκει σε δύο
ανθρώπους. Στον πρόεδρο του ΟΠΕ, τον κ. Παπασταύρου και στον διευθύνοντα
σύμβουλο, τον κ. Δρόσο. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι που είχαν την ιδέα αλλά και που
τόλμησαν, παρά τις όποιες δυσκολίες, να προχωρήσουν και να την υλοποιήσουν.
Και όταν λέμε ιδέα εννοούμε τη σύλληψη ότι για να προωθηθούν τα ελληνικά
προϊόντα, θα πρέπει να δοθεί ταυτότητα στην ελληνική κουζίνα και να παρουσιαστεί
ο τρόπος χρήσης των προϊόντων.
Γεγονότα ορόσημο δεν μπορούμε να διακρίνουμε πολλά, αφού πρόκειται για ένα
νέο παγκόσμιο εμπορικό σήμα που έχει να διανύσει ακόμα πολύ δρόμο μέχρι να
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εδραιωθεί. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι σημαντικό γεγονός στη μέχρι τώρα
πορεία του Kerasma ήταν το 1ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων,
Οίνων, Ποτών και Γαστρονομίας (16-18 Μαρτίου 2006), όπου παρουσιάστηκε
διεθνώς το νέο εμπορικό σήμα. Στο συνέδριο αυτό ήταν προσκεκλημένοι δεκάδες
εκπρόσωποι διεθνών δικτύων διανομής και εμπορικοί αντιπρόσωποι μεγάλων
αλυσίδων λιανεμπορίου, με στόχο να εντάξουν τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται
στις συνταγές του Kerasma στην πολιτική των προμηθειών τους.
Ο ρόλος του Kerasma όπως έχουμε αναφέρει είναι να αποτελέσει το όχημα πάνω
στο οποίο θα μεταφερθεί η ελληνική κουζίνα στις διεθνείς αγορές. Οι συνταγές του
Kerasma έχουν ως στόχο να δείξουν στους διεθνείς καταναλωτές πώς μπορούν να
συνδυάσουν τα ελληνικά προϊόντα διατροφής και να δημιουργήσουν υγιεινά,
ποιοτικά και πολλές φορές γρήγορα πιάτα. Παράλληλα, όπως έχουμε πει, στόχος του
Kerasma είναι να μεταδώσει την ελληνική διατροφική κουλτούρα. Να διαδώσει τον
ελληνικό τρόπο ζωής (lifestyle) όπου το φαγητό κατέχει εξέχουσα θέση ως
κοινωνική συναστροφή και όχι απλά ως βιολογική ανάγκη.
Η εξωτερίκευση του εμπορικού σήματος
Τοποθέτηση εμπορικού σήματος
Το Kerasma όπως έχουμε αναφέρει θέλει να εισάγει τον ελληνικό τρόπο ζωής και
την ελληνική διατροφική κουλτούρα. Πρεσβεύει την υψηλή ποιότητα, τη
διαφορετικότητα, τη μοναδικότητα, την υγιεινότητα, τις αρχέτυπες γεύσεις και την
υψηλή διατροφική αξία της ελληνικής κουζίνας. Ανταγωνίζεται με βάση την
ποιότητα και την υψηλή προστιθέμενη αξία και όχι με βάση την τιμή.
Ταυτότητα του εμπορικού σήματος
Η ταυτότητα του εμπορικού σήματος (brand identity) είναι, όπως αναφέραμε στο
τρίτο κεφάλαιο, ο τρόπος με τον οποίο θέλουν οι διαμορφωτές της εταιρικής
στρατηγικής (strategists) να αντιλαμβάνονται οι πελάτες το εμπορικό σήμα: το
εμπορικό σήμα σαν προϊόν, το εμπορικό σήμα σαν οργανισμός/επιχείρηση, το
εμπορικό σήμα σαν άτομο και το εμπορικό σήμα σαν σύμβολο (Aaker, 1996).
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1. Εμπορικό σήμα σαν προϊόν
Πλαίσιο προϊόντος: Το Kerasma αντιπροσωπεύει και συνδέεται με τα βασικά
ελληνικά προϊόντα διατροφής (Ελιά και Ελαιόλαδο, Μέλι, Κρόκος, Ιχθυρά,
Μαστίχα, Ούζο, Γαλακτοκομικά, Οίνος, Αρωματικά Φυτά, Σταφίδες).
Γνωρίσματα

προϊόντος:

Υψηλή

ποιότητα

τροφίμων,

οίνων

και

ποτών,

διαφορετικότητα, μοναδικότητα, ποικιλία, ασύγκριτη διατροφική αξία και βέβαια
υψηλή τιμή.
Ποιότητα/Αξία: Υψηλή ποιότητα και διατροφική αξία, ευεξία, αρμονία, αξίες της
συντροφικότητας, της παρέας, της φιλίας και του μοιράσματος.
Χρήσεις: Το Kerasma παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνδυαστούν
τα ελληνικά προϊόντα διατροφής, προσδίδοντας διαφορετικότητα, ποιότητα, χαρά
και υψηλή διατροφική αξία στο καθημερινό τραπέζι αλλά και στις εξόδους σε καλά
εστιατόρια.
Χρήστες: Όλοι οι διεθνείς καταναλωτές και ιδίως διεθνείς καταναλωτές μεσαίων και
ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων που ζητούν ποιότητα, διαφορετικότητα και
υψηλή διατροφική αξία στο καθημερινό τους τραπέζι.
Χώρα προέλευσης: Με το Kerasma γίνεται σύνδεση των ελληνικών προϊόντων
διατροφής με την ελληνική διατροφική κουλτούρα και τον ελληνικό τρόπο ζωής. Η
ελληνική μεσογειακή γαστρονομία αντιπροσωπεύει:


Τις αξίες και την ιεροτελεστία του μοιράσματος



Μακρόχρονη ζωή, γεμάτη υγεία



Το σεβασμό για το μοναδικό χαρακτήρα του κάθε συστατικού, τη φυσική του
γεύση και την υψηλή διατροφική του αξία



Το γεφύρωμα του πλούτου που μας έχει κληροδοτηθεί από το παρελθόν και της
παράδοσης με τις ανάγκες και τις διατροφικές τάσεις του σύγχρονου κόσμου



Την προτίμηση της ποιότητας σε σχέση με την ποσότητα, της απλότητας σε
σχέση με την περιττή πολυπλοκότητα, την τέρψη της καρδιάς και της ψυχής.



Την αποστασιοποίηση από το προφανές, το προβλέψιμο, το γρήγορο φαγητό και
ποτό που στερείται ψυχής.
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2. Το εμπορικό σήμα ως οργανισμός
Κουλτούρα

του

ΟΠΕ:

Πελατοκεντρικός

προσανατολισμός,

χρησιμοποίηση

σύγχρονων εργαλείων marketing, ολοκληρωμένη προσέγγιση των αγορών – στόχων
και αξιοποίηση όλων των μεθόδων προβολής των ελληνικών προϊόντων.
Χαρακτήρας του ΟΠΕ: Ο ΟΠΕ συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, και
προσπαθεί να βελτιώσει την παρουσία των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς
αγορές.
3. Το εμπορικό σήμα ως άτομο
Χαρακτηριστικά του Kerasma: Τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά του Kerasma είναι η
φαντασία, η παρέα, η συντροφικότητα, η υγεία, η χαρά, το «μοίρασμα» και η
φιλοξενία.
Σχέση Πελάτη – Kerasma: Το Kerasma θέλει να αναπτύξει μία «μεσογειακή» σχέση
με τους καταναλωτές. Επιθυμεί να «δεθεί» συναισθηματικά με τους πελάτες και να
«μοιραστεί» μαζί τους την ελληνική διατροφική κουλτούρα.
4. Το εμπορικό σήμα ως σύμβολο
Οπτικές εικόνες και μεταφορές: Όπως αναφέραμε και παραπάνω, το σύμβολο του
Kerasma παραπέμπει σε ήλιο, σε τραπέζι της παρέας, στη συντροφικότητα του
φαγητού, σε κάποιο φαγητό ή γλυκό μοιρασμένο σε κομμάτια και ήδη κάποια από
αυτά τα κομμάτια που λείπουνε έχουν προσφερθεί ως κέρασμα. Ταυτόχρονα είναι
και ένας κύκλος, ένα βασικό αρχαίο σύμβολο που ενσωματώνει αξίες όπως:
απλότητα, ποιότητα, αγνότητα, φυσικότητα, ακεραιότητα και ολοκλήρωση.
Κληρονομιά του εμπορικού σήματος: Σχετικά με την κληρονομιά του Kerasma έγινε
εκτενής αναφορά παραπάνω.
Προσωπικότητα του εμπορικού σήματος
Η προσωπικότητα του εμπορικού σήματος είναι, όπως αναφέραμε στο τρίτο
κεφάλαιο, το σύνολο των ανθρώπινων χαρακτηριστικών που συσχετίζονται με το
εμπορικό σήμα (Aaker, 1996). Ήδη αναφέραμε τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά του
Kerasma. Εάν αναλύσουμε την προσωπικότητα του Kerasma με βάση τις διαστάσεις
του Aaker καταλήγουμε στο σχήμα 4.4.1α.
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Σχήμα 4.4.1α Η προσωπικότητα του Kerasma
Προσωπικότητα του Kerasma

Ειλικρίνεια

Ενθουσιασμός

Επάρκεια

Επιτήδευση

Υγεία
Χαρά
Αρμονία
Ευεξία
Ποιότητα
Συντροφικότητα
Φιλία

Δυναμική
Φαντασία
Σύγχρονη
Ποικιλία
Γεύση
Ευχαρίστηση

Αξιοπιστία
Εμπειρία
Ποιότητα
Ευκολία
Θρεπτική Αξία

ΜεσαίαςΑνώτερης
Κοινωνικής Θέσης
Γοητευτική
Τρόπος Ζωής
(Lifestyle)
Τιμή

Μίγμα μάρκετινγκ
Προϊόντα του Kerasma
Όπως έχουμε αναφέρει και στο κεφάλαιο 3, ένα από τα σημαντικότερα θέματα
στην εισαγωγή ενός νέου παγκόσμιου εμπορικού σήματος είναι ο τρόπος και ο
βαθμός προσαρμογής των προϊόντων του εμπορικού σήματος στις συνθήκες και
απαιτήσεις της εκάστοτε αγοράς. Και βέβαια, όπως έχουμε τονίσει αρκετές φορές
στην εργασία αυτή, η κουλτούρα των καταναλωτών της εκάστοτε αγοράς πρέπει
απαραίτητα να ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση των προϊόντων.
Στην περίπτωση του Kerasma, προϊόντα θεωρούνται καταρχήν οι συνταγές που
έχουν δημιουργηθεί και που πλέον θα αποτελούν αυτό που ονομάζουμε ελληνική
κουζίνα. Βεβαίως, ως προϊόντα του Kerasma μπορούν να θεωρηθούν όλα τα
ελληνικά προϊόντα διατροφής που χρησιμοποιούνται στις συνταγές του Kerasma.
Ωστόσο, για τα προϊόντα αυτά υπεύθυνες είναι οι εκάστοτε ελληνικές εταιρίες που
τα παράγουν και όχι ο ΟΠΕ. Άρα οι όποιες διαμορφώσεις και προσαρμογές
καθορίζονται από τι ίδιες και όχι από τον ΟΠΕ. Για το λόγο αυτό, θα εστιαστούμε
στις συνταγές του Kerasma που είναι το προϊόν που αντιπροσωπεύει την ελληνική
κουζίνα.
Το Kerasma αποτελείται από περίπου 60 συνταγές, οι οποίες διακρίνονται σε
υποκατηγορίες ανάλογα με το κύριο προϊόν που χρησιμοποιείται και που
προβάλλεται. Έτσι έχουμε συνταγές που αφορούν: Την ελιά και το ελαιόλαδο, το
μέλι, τον κρόκο, τα ιχθυρά, τη μαστίχα, το ούζο, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τον
οίνο, τα αρωματικά φυτά και τις σταφίδες.
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Σχήμα 4.4.1β Υπόδειγμα Συστατικών Προϊόντος του Kerasma

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Οδηγοί
μαγειρικής

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Kerasma

Περιοδικό
Gourmet
Traveller

Ονόματα
συνταγών

Εστιατόρια

Τιμή
ΟΥΣΙΩΔΕΣ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

Ποιότητα

Υλικά, Γεύσεις,
Ποικιλία, Υγιεινότητα,
Μορφή, Ευκολία

Στιλ

Νομικά
θέματα

Υλικά

Εκθέσεις

Τρόπος
σερβιρίσματος

Στο σχήμα 4.4.1β βλέπουμε το ουσιώδες συστατικό, το συστατικό συσκευασίας
και το συστατικό υπηρεσιών υποστήριξης για το Kerasma. Βέβαια, κάποια από τα
χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται στις τρεις αυτές κατηγορίες μπορεί να
αλλάζουν με βάση τις συνθήκες της εκάστοτε αγοράς. Έτσι, ανάλογα με την
κουλτούρα, τις διατροφικές συνήθειες και τις απαιτήσεις της εκάστοτε αγοράς,
κάποιες συνταγές είτε τροποποιούνται, είτε δεν εισάγονται καθόλου. Για
παράδειγμα, στις Αραβικές χώρες δεν εισάγονται και δεν προβάλλονται συνταγές
που περιέχουν χοιρινό κρέας. Στην Ιαπωνία υπάρχει μεγάλη προτίμηση στα ιχθυρά,
όπως φαίνεται στον πίνακα 4.4.1. Έτσι, προκειμένου να προσεγγιστεί ευκολότερα η
αγορά της Ιαπωνίας, δημιουργήθηκαν από τους σεφ του Kerasma κάποιες πολύ
ωραίες συνταγές ψαρικών. Παράλληλα, οι υπεύθυνοι του Kerasma κάλεσαν στην
Ελλάδα του σημαντικότερους διανομείς της Ιαπωνίας, οι οποίοι δοκίμασαν τις
συνταγές αυτές και ενθουσιάστηκαν, με αποτέλεσμα να αγοράσουν τα ελληνικά
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προϊόντα που χρησιμοποιούνταν στις συνταγές αυτές. Άρα, λοιπόν, σε κάθε αγορά
εισάγεται και προβάλλεται το κατάλληλο κομμάτι του Kerasma.
Πίνακας 4.4.1 Διατροφικές Συνήθειες (Κατά κεφαλή κατανάλωση/έτος)

Πηγή: Euromonitor International, 2004.

Τιμολόγηση
Σχετικά με την τιμολόγηση, σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι τα
ελληνικά προϊόντα διατροφής είναι σαφώς ακριβότερα από το μέσο όρο του
ανταγωνισμού. Άλλωστε αυτός είναι ένας λόγος που δεν επιθυμεί ο ΟΠΕ να
ανταγωνίζονται τα ελληνικά προϊόντα διατροφής στις διεθνείς αγορές με βάση την
τιμή, αλλά με βάση την ποιότητα.
Επιπλέον, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάποια ενιαία στρατηγική
τιμολόγησης, καθώς αυτό εξαρτάται από την εκάστοτε εταιρία. Ο ΟΠΕ φυσικά δεν
μπορεί να παρέμβει στην στρατηγική τιμολόγησης της κάθε εταιρίας, αφού ο ρόλος
του είναι να συμβουλεύει και να στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν οι
στρατηγικές τιμολόγησης εξαρτώνται από την πολιτική της κάθε εταιρίας.
Διανομή
Η εισαγωγή ενός νέου παγκόσμιου εμπορικού σήματος απαιτεί τη δημιουργία
ενός ολοκληρωμένου δικτύου διανομής. Και η διανομή όμως είναι ένα θέμα για το
οποίο δεν αποφασίζει ο ΟΠΕ, αλλά εξαρτάται από τις επιχειρήσεις. Αυτό που κάνει
ο ΟΠΕ όσον αφορά τα ελληνικά προϊόντα διατροφής είναι να διερευνά μέσω
διάφορων μηχανισμών, αλλά και των πρεσβειών, ποιοι είναι οι άνθρωποι - κλειδιά
για κάθε αγορά, προκειμένου να τους προσεγγίσουν και να κάνουν κάποιες
παρουσιάσεις. Αυτό γίνεται σε συνεργασία με τους Έλληνες επιχειρηματίες. Το τι
είδους ενδιάμεσο θα επιλέξει ο επιχειρηματίας και ποιον, αυτό είναι δικό του θέμα
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και φυσικά διαφέρει από εταιρία σε εταιρία. Γενικά όμως μπορούμε να πούμε ότι η
διανομή είναι ένα από τα αδύνατα σημεία των ελληνικών προϊόντων διατροφής, τα
οποία ο διεθνής καταναλωτής δυστυχώς δεν μπορεί να βρει εύκολα (Παπασταύρου,
2006). Αυτό ξεκινάει από το γεγονός ότι δεν είναι αναγνωρίσιμα και ταυτόχρονα
όπως έχουμε πει είναι ακριβά. Ο διεθνής καταναλωτής δεν τα ζητάει και οι αλυσίδες
λιανεμπορίου δεν τα προωθούν στα ράφια τους. Άρα υπάρχει ένας φαύλος κύκλος.
Οι αλυσίδες λιανεμπορίου δεν βάζουν τα ελληνικά προϊόντα διατροφής στα ράφια
τους γιατί δεν έχουν ζήτηση και δεν έχουν ζήτηση γιατί δεν έχουν
αναγνωρισιμότητα. Επιπλέον, οι Έλληνες επιχειρηματίες δεν δείχνουν διατεθειμένοι
να πληρώσουν για να βρεθούν στα καλά ράφια των γνωστότερων αλυσίδων
λιανεμπορίου. Στο παράρτημα, στον πίνακα 4α υπάρχει λίστα των εκπροσώπων των
σημαντικότερων δικτύων διανομής, αλυσίδων λιανεμπορίου κ.λ.π. που συμμετείχαν
στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων, Οίνων, Ποτών και
Γαστρονομίας που όπως είπαμε διοργανώθηκε στις 16-18 Μαρτίου στην Αθήνα
Βέβαια, ως διανομή στην περίπτωση του Kerasma μπορούν να θεωρηθούν και τα
εστιατόρια που περιλαμβάνουν τις συγκεκριμένες συνταγές. Ήδη έχει ξεκινήσει μια
προσπάθεια να προσφέρονται οι συνταγές του Kerasma σε καλά εστιατόρια του
εξωτερικού και αυτό θα συνεχιστεί. Στην Ελλάδα, ήδη έχουν επιλεγεί 30 εστιατόρια
που θα εισάγουν το Kerasma και αναμένεται αυτός ο αριθμός να πολλαπλασιαστεί.
Επικοινωνία - Προβολή
Είναι γεγονός ότι η επικοινωνία και προβολή του νέου εμπορικού σήματος
Kerasma γίνεται οργανωμένα, μεθοδικά και σε μεγάλη ένταση. Άλλωστε αυτό που
έχει μεγάλη σημασία στην επικοινωνία και την προβολή είναι η συνέπεια και η
συχνότητα.

Οι

πωλήσεις

είναι

σε

μεγάλο

βαθμό

θέμα

δραστηριότητας

(Παπασταύρου 2006) και στον ΟΠΕ το έχουν καταλάβει αυτό. Γι’ αυτό και οι
δραστηριότητες προβολής και επικοινωνίας χαρακτηρίζονται από συνέπεια,
αυξανόμενη συχνότητα και φυσικά ωραία παρουσία. Όπως χαρακτηριστικά
αναφέρει ο κ. Παπασταύρου: «Δεν γίνεται να παρουσιάζεις ένα τσαντίρι και να
θέλεις να πουλήσεις!»
Σε θεωρητικό επίπεδο γνωρίζουμε ότι η ενίσχυση ενός νέου εμπορικού σήματος
γίνεται με την επικοινωνία, την προβολή και τη διαφήμιση. Παρακάτω θα δούμε ότι
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ο ΟΠΕ χρησιμοποιεί και τους τρεις αυτούς τρόπους (τη διαφήμιση βέβαια σε
μικρότερο βαθμό), προκειμένου να ενισχύσει το Kerasma. Εδώ και ένα χρόνο
περίπου, από το Σεπτέμβριο του 2005 που έγινε και η πρώτη επίσημη παρουσίαση,
το Kerasma μέσω διάφορων δραστηριοτήτων προώθησης (εκθέσεις, δραστηριότητες
μέσα στα supermarkets, έντυπη διαφήμιση, συνέδρια κ.λ.π.) έχει ταξιδέψει σχεδόν
σε όλο τον κόσμο. Το πλάνο δράσεων του Kerasma περιλαμβάνει:
•

εβδομάδες ελληνικών τροφίμων και ποτών στις σημαντικότερες αλυσίδες
supermarket ανά αγορά-στόχο, όπου προβάλλονται συνδυασμένα τα
προϊόντα με τις νέες γαστρονομικές προτάσεις του Kerasma.

•

αφιερώματα σε έγκυρα επαγγελματικά και καταναλωτικά περιοδικά.

•

εκδηλώσεις

προβολής,

δειγματισμούς

και

γευσιγνωσίες

οι

οποίες

απευθύνονται σε αντιπροσώπους, διανομείς, αγοραστές και διαμορφωτές
κοινής γνώμης.
•

επικοινωνία με εξειδικευμένα κοινά ανά χώρα-στόχο, ώστε να εξασφαλίζεται
δημοσιότητα και αναγνωρισιμότητα για τα ελληνικά προϊόντα διατροφής.

•

προσέγγιση διεθνών προσωπικοτήτων, ώστε να γίνουν οι πρεσβευτές των
ελληνικών τροφίμων και ποτών.

•

παρουσία σε όλες τις Διεθνείς Τουριστικές εκθέσεις που συμμετέχει ο ΕΟΤ.

•

παρουσία σε μεγάλες διεθνείς κλαδικές εκθέσεις.

Στη συνέχεια θα αναφέρουμε τις σημαντικότερες δραστηριότητες προβολής και
επικοινωνίας του Kerasma. Αναλυτικός πίνακας με όλες τις δραστηριότητες
παρατίθεται στον Πίνακα 4β στο παράρτημα του κεφαλαίου αυτού. Ξεκινώντας με
χρονολογική σειρά, το Kerasma παρουσιάστηκε επίσημα στο 1ο Συνέδριο του ΟΠΕ
για την Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων, Ποτών και Γαστρονομίας υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στις 30/9 – 1/10 2005 στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών.
Επόμενος σταθμός ήταν η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων Anuga στην Κολωνία (8 –
10 Οκτωβρίου 2005). Η Anuga έχει καθιερωθεί ως ο χώρος συνάντησης των
σημαντικότερων δικτύων διανομής, εμπορικών αντιπροσώπων και δημοσιογράφων,
σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκεί προβλήθηκε για πρώτη φορά το Kerasma μέσα από το
ελληνικό εστιατόριο που λειτούργησε σε χώρο 150 τ.μ. στο ελληνικό περίπτερο.
Σύμφωνα με υπολογισμούς περίπου 1.500 άτομα (πελάτες εκθετών, δημοσιογράφοι
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και διαμορφωτές κοινής γνώμης) είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις συνταγές
Kerasma. Στην Anuga έγιναν και αρκετές συμφωνίες με δίκτυα διανομής για
διάφορες χώρες που βέβαια δεν είναι ανακοινώσιμες. Παράλληλα, τον Οκτώβριο του
2005 (18-22 Οκτωβρίου) προσκλήθηκαν από τον ΟΠΕ και το Υπουργείο
Οικονομίας και Οικονομικών στην Ελλάδα αντιπρόσωποι των 7 σημαντικότερων
δικτύων διανομής της Ιαπωνίας για να γίνει γνωριμία με ελληνικές επιχειρήσεις.
Όπως αναφέραμε και παραπάνω, οι σεφ του Kerasma ετοίμασαν συνταγές με βάση
τα ιχθυρά και οι Ιάπωνες αντιπρόσωποι ενθουσιάστηκαν.
Παράλληλα, στα τέλη Δεκεμβρίου 2005 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της
επίσημης

παρουσίασης

του

Kerasma

στην

ελληνική

παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια ειδικών εκδηλώσεων

περιφέρεια,

καθώς

στη Θεσσαλονίκη (22

Οκτωβρίου), στην Πάτρα (7 Νοεμβρίου), στο Βόλο (14 Νοεμβρίου), στο Ηράκλειο
της Κρήτης (12 Δεκεμβρίου) και στα Ιωάννινα (14 Δεκεμβρίου), πόλεις-κλειδιά στον
ευρύτερο χώρο το κλάδου τροφίμων, ποτών και γαστρονομίας. Στις παρουσιάσεις
αυτές συμμετείχαν εκπρόσωποι της εκάστοτε τοπικής βιομηχανίας τροφίμων, οίνων
και ποτών, των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και του τομέα εστίασης, καθώς και
εκπρόσωποι φορέων και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Με την ολοκλήρωση της
πρώτης φάσης ενημέρωσης της ελληνικής περιφέρειας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του
ΟΠΕ, κ. Παναγιώτης Δρόσος, δήλωσε ότι «οι προσδοκίες μας για ουσιαστική
υποστήριξη από τους τοπικούς συνδέσμους του κλάδου τροφίμων, οίνων και ποτών,
επιβεβαιώθηκαν. Μας τιμά ιδιαιτέρως ότι η ελληνική περιφέρεια πίστεψε σε αυτή
την πρωτοβουλία του ΟΠΕ κι ένωσε τις δυνάμεις της μαζί μας, στην προσπάθεια μας
να προωθήσουμε ποιοτικά κι επώνυμα ελληνικά προϊόντα».
Αυτή η εκστρατεία προβολής και επικοινωνίας του Kerasma κορυφώθηκε στις 16
– 18 Μαρτίου 2006, διάστημα κατά το οποίο διοργανώθηκε στην Αθήνα το 1ο
Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων – Ποτών και Γαστρονομίας.
Στο Συνέδριο προσκλήθηκαν και παρευρέθηκαν δεκάδες εμπορικοί αντιπρόσωποι,
εκπρόσωποι των σημαντικότερων δικτύων διανομής, αγοραστές αλυσίδων,
δημοσιογράφοι, γευσιγνώστες, οινοχόοι και άλλοι

προσκεκλημένοι ειδικού

ενδιαφέροντος. Είναι αυτοί που διαμορφώνουν τις διατροφικές συνήθειες και
αγοράζουν το μεγαλύτερο ποσοστό των προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει
να σχολιάσουμε εδώ ότι πολύ προσεκτική και συστηματική ήταν η επιλογή των
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προσκεκλημένων. Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι κλάδοι, οι οργανώσεις, τα
εθνικά δίκτυα διανομής, τα πολυεθνικά δίκτυα διανομής, τα γραφεία οικονομικών
και εμπορικών υποθέσεων των πρεσβειών, καθώς επίσης και παγκοσμίως
αναγνωρισμένες βάσεις δεδομένων (Databases). Αναλυτικός πίνακας με τους
προσκεκλημένους στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων –
Ποτών και Γαστρονομίας υπάρχει στο παράρτημα του κεφαλαίου αυτού (πίνακας
4α). Παράλληλα, την περίοδο 8-11 Μαρτίου το Kerasma συμμετείχε στη Διεθνή
Έκθεση Τουρισμού στο Βερολίνο (ITB), όπου το επίσημο δείπνο έναρξης της
έκθεσης περιελάμβανε αποκλειστικά συνταγές Kerasma. Τις συνταγές αυτές
δοκίμασαν περισσότεροι από 3.000 καλεσμένοι. Την περίοδο 26-28 Μαρτίου το
Kerasma συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση Οίνων και Οινοπνευματωδών Ποτών στο
Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Τέλος, το Μάρτιο του 2006, το Kerasma
παρουσιάστηκε στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στα πλαίσια επιχειρηματικών
αποστολών που οργανώθηκαν για αυτές τις χώρες.
Τον Απρίλιο του 2006 και συγκεκριμένα στις 24 Απριλίου που ήταν η Δευτέρα
του Ορθόδοξου Πάσχα, το κρατικό Αυστραλιανό διαδικτυακό Channel 9 είχε
αφιέρωμα στα έθιμα του Ορθόδοξου Πάσχα και παρουσίαζε συνταγές του Kerasma.
Η ιστοσελίδα του Kerasma υπήρχε ανοιχτή στην τηλεόραση και γενικά είχε γίνει την
ημέρα εκείνη έντονη προβολή του Kerasma. Γενικά η προώθηση στην Αυστραλία
πηγαίνει πολύ καλά και έχουν πλησιάσει τους υπεύθυνους του Kerasma αρκετοί σεφ
από την Αυστραλία που ζητάνε να γίνουν μέλη της ομάδας και να δώσουν αλλά και
να μάθουν συνταγές.
Οι δραστηριότητες προβολής του Kerasma συνεχίστηκαν την περίοδο 8-10
Μαΐου 2006 στο Τόκιο, στα πλαίσια τη καμπάνιας που ονομάστηκε ελληνικός μήνας
στο Τόκιο. Κατά τη διάρκεια του ελληνικού μήνα το εστιατόριο ενός πολύ μεγάλου
κεντρικού ξενοδοχείου στο Τόκιο (Nikko Tokyo Hotel) προσέφερε ελληνικά φαγητά
που δημιουργούσαν Έλληνες σεφ. Παράλληλα, γίνονταν παρουσιάσεις των
ελληνικών προϊόντων διατροφής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε σχολές σεφ, σε
αλυσίδες λιανεμπορίου και σε εισαγωγείς. Στις 16-18 Μαΐου 2006, το Kerasma
συμμετείχε στην Διεθνή Έκθεση Οίνων και Οινοπνευματωδών Ποτών στο Λονδίνο.
Εκεί, με τη βοήθεια των Ελλήνων Οινοχόων δημιουργήθηκε ένα μπαρ κρασιών,
προκειμένου να προβληθούν τα ελληνικά κρασιά.
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Επιπλέον, στις 22 Μαΐου,

πραγματοποιήθηκε εκδήλωση Kerasma στο Dubai, όπου έγινε παρουσίαση των
γαλακτοκομικών κυρίως προϊόντων λόγω της εξοικείωσης που υπάρχει στο
συγκεκριμένο κλάδο. Στα πλαίσια της εκδήλωσης αυτής, οι ελληνικές επιχειρήσεις
είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Κατάρ,
Ντουμπάι, Μπαχρέιν και Ομάν).
Τον Ιούνιο του 2006, το Kerasma ταξίδεψε στη Γαλλία και συγκεκριμένα στο
τουρνουά τένις Roland Gaross. Πρόκειται για μια από τις κορυφαίες διοργανώσεις
παγκόσμιας εμβέλειας η οποία φημίζεται για τις υψηλών επιδόσεων αθλητικές
συμμετοχές, αλλά και την παρουσία διάσημων εκπροσώπων του διεθνούς Jet Set.
Οι δύο αυτοί παράγοντες, σε συνδυασμό με το αυξημένο ενδιαφέρον που
παρουσιάζει η αγορά της Γαλλίας για τις ελληνικές εξαγωγές, κατέστησαν τη
συμμετοχή στο Roland Garros καθοριστικής σημασίας επιλογή για τον ΟΠΕ. Μέσα
από την πρωτοβουλία Kerasma στόχος ήταν η επίτευξη της προσέγγισης ενός
δύσκολου αντικειμενικά κοινού όπως αυτό της Γαλλίας, καθώς και η προβολή και
ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των ελληνικών προϊόντων και των
ευκαιριών ανάπτυξης συνεργασιών.
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Τουρνουά, οι εκπρόσωποι του
Kerasma πραγματοποίησαν σειρά ενημερωτικών και γευστικών εκδηλώσεων προς
ειδικά και γενικά κοινά με στόχο την ανάδειξη και προβολή της ελληνικής
γαστρονομικής εμπειρίας που εκπροσωπεί το Kerasma. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της
χορηγίας του ΟΠΕ για το επίσημο δείπνο που παρέθεσαν οι διοργανωτές του Roland
Garros, 800 περίπου προσκεκλημένοι από τον αθλητικό, επιχειρηματικό, πολιτικό,
διπλωματικό και καλλιτεχνικό χώρο, είχαν την ευκαιρία να γευθούν αποκλειστικά
ελληνικές συνταγές καθώς και ελληνικά ποτά και κρασιά. Παράλληλα,
πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες εκδηλώσεις υπό το γενικό τίτλο “Kerasma chez les
grecs” σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τις ανάγκες του Kerasma στις οποίες
παραβρέθηκαν 250 περίπου εκπρόσωποι των κορυφαίων αγοραστικών οργανισμών
και αλυσίδων λιανεμπορίου, του τουριστικού τομέα, καθώς και δημοσιογράφοι από
τη Γαλλία. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών, οι προσκεκλημένοι είχαν την
ευκαιρία να ενημερωθούν για το “Kerasma”, να γνωρίσουν τα ελληνικά τρόφιμα και
ποτά και να δοκιμάσουν την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μέσα από τις
γαστρονομικές δημιουργίες της ομάδας των σεφ και των οινοχόων της
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πρωτοβουλίας. Το Roland Garros αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για επαφή με
δίκτυα διανομής και δημοσιογράφους της Γαλλίας και ειδικότερα ενόψει της εθνικής
συμμετοχής που θα οργανώσει ο ΟΠΕ με τουλάχιστον 150 ελληνικές επιχειρήσεις
στη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών Sial που θα πραγματοποιηθεί στη Γαλλία
τον Οκτώβριο του 2006.
Το Fancy Food Show στη Νέα Υόρκη (9-11 Ιουλίου 2006) στο Jatvis Center ήταν
ο επόμενος σταθμός του Kerasma. Εκεί, οι σεφ των πέντε κορυφαίων ελληνικών
εστιατορίων της Νέας Υόρκης δημιουργούσαν και προσέφεραν στους επισκέπτες
επιλεγμένες συνταγές του Kerasma.
Το ταξίδι προβολής του Kerasma στις αγορές του κόσμου θα συνεχιστεί τον
Οκτώβριο του 2006 στη Γαλλία και συγκεκριμένα στη Sial, τη μεγαλύτερη Διεθνή
Έκθεση Τροφίμων και Ποτών στον κόσμο. Στη Sial θα συμμετέχουν πάνω από 150
ελληνικές επιχειρήσεις, περισσότερες από κάθε άλλη φορά, ενώ το περίπτερο του
ΟΠΕ θα ξεπεράσει τα 3.000 τ.μ. Πρέπει να πούμε ότι πλέον υπάρχει αρκετός
ενθουσιασμός και ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις θέλουν να συμμετάσχουν
στις εκθέσεις που προβάλλεται το Kerasma. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2007 θα
πραγματοποιηθεί το 2ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων, Οίνων
και Ποτών. Δεν υπάρχει ακόμα κάποιο συγκεκριμένο πλάνο για τους
προσκεκλημένους. Ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται είναι να προσκληθούν μόνο
δημοσιογράφοι. Τίποτα όμως δεν είναι σίγουρο και όλα εξετάζονται. Παράλληλα,
ετοιμάζεται και το πρόγραμμα παρουσιάσεων του Kerasma για το 2007, χωρίς να
γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες.
Εκτός από αυτές τις δραστηριότητες υπάρχουν και άλλες κινήσεις που γίνονται σε
τακτικά χρονικά διαστήματα. Καταρχήν, υπάρχει η έκδοση του περιοδικού Greek
Gourmet Traveler, που εκδίδεται κάθε τρεις ή τέσσερις μήνες. Στο περιοδικό αυτό,
το οποίο κυκλοφορεί μόνο στο εξωτερικό, παρουσιάζονται άψογα τα ελληνικά
προϊόντα διατροφής, η ιστορία και ο μύθος τους, καθώς επίσης και ο μύθος των
περιοχών από τις οποίες προέρχονται. Και βέβαια, στο Greek Gourmet Traveler
παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζονται τα ελληνικά προϊόντα διατροφής
και δημιουργούνται οι συνταγές του Kerasma.
Επιπλέον, μία πολύ καλή κίνηση η οποία τώρα υλοποιείται είναι η δημιουργία
μίας πύλης (portal) στο διαδίκτυο, όπου θα παρέχεται στους διεθνείς καταναλωτές
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πληροφόρηση (B2C Information) σχετικά με τα μέρη που μπορούν να βρουν τα
ελληνικά προϊόντα διατροφής. Για παράδειγμα, θα μπορεί κάποιος που μένει στο
Λονδίνο να επισκέπτεται την πύλη αυτή και να βρίσκει ότι η φέτα υπάρχει στο τάδε
κατάστημα, στον τάδε αριθμό στην Oxford Street. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος
για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά προϊόντα όσον
αφορά

τη

διανομή.

Παράλληλα,

έχει

δημιουργηθεί

ιστοσελίδα,

όπου

ο

ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί και να λαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή το
newsletter του Kerasma.
Το επόμενο στάδιο είναι να στραφούν οι δραστηριότητες προβολής του Kerasma
στην ελληνική επικράτεια. Επιλέχτηκαν 30 εστιατόρια από όλη την Ελλάδα, τους
δόθηκαν οι βασικές συνταγές του Kerasma και πάνω σε αυτή τη βάση μπορούν να
κάνουν μία ή δύο παραλλαγές. Με άλλα λόγια καθορίστηκε το ελάχιστο των
συνταγών του Kerasma που πρέπει να προσφέρουν τα ελληνικά εστιατόρια που
θέλουν να λέγονται ελληνικά και από εκεί και πέρα μπορούν να προσθέσουν και
κάποιες πινελιές με τη φαντασία του εκάστοτε σεφ. Στόχος είναι να συμμετάσχουν
σε αυτό το εγχείρημα όλα τα ελληνικά εστιατόρια που βρίσκονται στη μεσαία και
ανώτερη βαθμίδα ποιότητας και τιμής (δηλ. όχι αυτά που έχουνε γύρο και σουβλάκι)
για να διαμορφωθεί η ταυτότητα της ελληνικής κουζίνας και στην Ελλάδα. Ο κ.
Παπασταύρου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στόχος είναι να ελληνοποιήσουμε την
ελληνική κουζίνα». Και βέβαια, τα εστιατόρια αυτά θα χρησιμοποιούν για τις
συνταγές ελληνικά προϊόντα. Αυτή η κίνηση είναι εξαιρετική, εάν αναλογιστούμε
ότι περίπου 10.000.000 τουρίστες επισκέπτονται κάθε χρόνο την Ελλάδα.

Εάν

λοιπόν αυτοί αντιληφθούν στα ελληνικά εστιατόρια την ταυτότητα της ελληνικής
κουζίνας, πάρα πολλοί από αυτούς όταν επιστρέψουν στη χώρα τους, τη στιγμή που
θα είναι στο supermarket και θα θέλουν να αγοράσουν π.χ. λάδι, θα σκεφτούν να
αγοράσουν το ελληνικό και όχι το ισπανικό επειδή το γνώρισαν και ξέρουν πώς να
το χρησιμοποιήσουν και τι συνταγές μπορούν να δημιουργήσουν με αυτό. Σε αυτή
τη νέα εκστρατεία προβολής του Kerasma στην Ελλάδα θα χρησιμοποιηθεί και η
τηλεόραση, χωρίς να γνωρίσουμε ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σχολιάσουμε ότι η διαφήμιση στην τηλεόραση δεν
χρησιμοποιείται για προβολή στο εξωτερικό, καθώς τα έξοδα είναι τεράστια. Και
βέβαια, δεν γίνεται να επενδυθούν τόσα χρήματα σε τηλεοπτικές διαφημιστικές
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καμπάνιες χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη υποδομή στην διανομή. Ακόμη και εάν η
διαφήμιση έχει εξαιρετικά αποτελέσματα, δεν υπάρχουν οι υποδομές όπως είπαμε
στη διανομή για να υποστηριχθεί μια κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης. Άρα λοιπόν
η καλή πορεία του Kerasma στο εξωτερικό είναι, στην παρούσα φάση τουλάχιστον,
θέμα περισσότερο υποδομής στη διανομή και λιγότερο διαφήμισης.
Συνοψίζοντας λοιπόν παρατηρούμε ότι η επικοινωνία και η προβολή γίνονται
συστηματικά και έντονα. Χρησιμοποιούνται τα έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης
(περιοδικά κ.λ.π.), το διαδίκτυο, συνέδρια, κλαδικές εκθέσεις, και σε μικρό βαθμό η
τηλεόραση για την προβολή στην Ελλάδα. Παράλληλα γίνονται και δραστηριότητες
προώθησης όπως αναφέραμε στους χώρους των αλυσίδων λιανεμπορίου και
διοργανώνονται «ελληνικοί μήνες» σε καλά εστιατόρια και ξενοδοχεία στις αγορέςστόχους του εξωτερικού.
4.4.2 Εξωτερική Ανάλυση
Όπως αναφέραμε και στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας αυτής, διάφοροι τοπικοί
παράγοντες επηρεάζουν τα στοιχεία της αντίληψης του εμπορικού σήματος (brand
perception) και αυτή, με τη σειρά της, επηρεάζει την αναγνώριση του εμπορικού
σήματος (brand recognition), όπως φαίνεται και στο σχήμα 3.10. Στη συνέχεια
παρουσιάζουμε την εξωτερική ανάλυση για την περίπτωση του Kerasma.
Άγραφοι Κανόνες
Κατηγορίας
Όπως έχουμε αναφέρει υπάρχουν τρεις τύποι άγραφων κανόνων κατηγορίας:
 Άγραφοι κανόνες αντιπροσώπευσης (conventions of representation), οι οποίοι
περιλαμβάνουν το πώς και το πού θα απεικονίζονται τα εμπορικά σήματα.
 Άγραφοι κανόνες μέσου (conventions of medium), οι οποίοι αφορούν στον τρόπο
παράδοσης (delivery) του εμπορικού σήματος και κυριολεκτικά και
συναισθηματικά.
Άγραφοι κανόνες προϊόντος (conventions of product experience), οι οποίοι
σχετίζονται με το προϊόν και την εμπειρία που αυτό προσφέρει.
Aν και δεν έχουμε στοιχεία για να σχολιάσουμε το Kerasma ως προς αυτούς τους
άγραφους κανόνες, αυτό που μπορούμε καταρχήν να πούμε είναι ότι οι άγραφοι
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κανόνες μέσου αφορούν πρωτίστως τις ίδιες τις εταιρίες και όχι τον ΟΠΕ, αφού
αυτές είναι υπεύθυνες για τη διανομή των προϊόντων.
Όσον αφορά τους κανόνες αντιπροσώπευσης, γενικά παρατηρούμε ότι το
Kerasma εμφανίζεται, προβάλλεται και διαφημίζεται σε δραστηριότητες που
απευθύνονται σε μεσαία και ανώτερα κοινωνικά στρώματα, κάτι που συμβαδίζει με
την τοποθέτησή του. Γενικά όμως, δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για να σχολιάσουμε
την ύπαρξη ή όχι άγραφων κανόνων κατηγορίας
Αναγκών
Οι καταναλωτές κάθε αγοράς-στόχου του Kerasma ιεραρχούν διαφορετικά τις
ανάγκες τους. Βεβαίως, συνήθως οι βιολογικές ανάγκες είναι οι πιο βασικές και
μεταξύ αυτών και η τροφή. Το θέμα είναι το πώς καταμερίζεται το εισόδημα των
καταναλωτών στις διάφορες ανάγκες τους και τι μέρος αυτού δαπανάται για σωστή,
ποιοτική και υγιεινή διατροφή. Τα ελληνικά προϊόντα διατροφής έχουμε αναφέρει
ότι είναι γενικά ακριβά. Επομένως, σε χώρες με υψηλό βιοτικό επίπεδο οι
καταναλωτές μπορούν να διαθέσουν περισσότερο εισόδημα για σωστή, ποιοτική και
υγιεινή διατροφή. Άλλωστε, αν παρατηρήσουμε τα εστιατόρια και τις εκδηλώσεις
προβολής του Kerasma διαπιστώνουμε ότι έμμεσα το Kerasma απευθύνεται σε
μεσαία και ανώτερα κοινωνικά στρώματα που ενδιαφέρονται για την ποιότητα και
λιγότερο για την τιμή.
Κουλτούρας
Η κουλτούρα είναι ένα σύστημα πεποιθήσεων (beliefs), κοινών αξιών (values),
εθίμων (customs) και συμβόλων (symbols) που χρησιμοποιούν τα μέλη μιας
κοινωνίας για να επικοινωνούν μεταξύ τους (Van Gelder, 2003). Στην περίπτωση
του Kerasma, μεγάλη σημασία έχουν οι διαστάσεις της κουλτούρας που έχουν σχέση
με το φαγητό. Ήδη έχουμε αναφέρει ότι πολύ σημαντικές είναι οι διατροφικές
συνήθειες κάθε αγοράς – στόχου. Γι’ αυτό το λόγο οι συνταγές του Kerasma καθώς
και η προβολή προσαρμόζονται στις διατροφικές συνήθειες των αγορών – στόχων.
Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα των Αραβικών Χωρών και της Ιαπωνίας, τα
οποία ήδη έχουμε αναλύσει. Καθοριστικό ρόλο παίζουν και οι θρησκευτικές
αντιλήψεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ είναι οι Μουσουλμανικές χώρες όπου
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για θρησκευτικούς λόγους δεν καταναλώνεται αλκοόλ. Έτσι επηρεάζεται άμεσα η
κατανάλωση των κρασιών που συνοδεύουν τις συνταγές του Kerasma. Πολύ
σημαντικές είναι και οι πεποιθήσεις σχετικά με την κατανάλωση, οι οικονομικές
πεποιθήσεις και οι πεποιθήσεις σχετικά με την υγεία. Υπάρχουν αγορές – στόχοι στις
οποίες οι καταναλωτές ξοδεύουν λίγα χρήματα για φαγητό προκειμένου να
εξασφαλίσουν χρήματα για πιο ακριβά ρούχα. Μάλιστα, η τάση αυτή έχει
παρατηρηθεί και στην Ελλάδα.
Αντίληψη του Εμπορικού Σήματος
Η αντίληψη του παγκόσμιου εμπορικού σήματος, όπως έχουμε αναφέρει
αποτελείται από τα επίκτητα στοιχεία του (brand domain), τη φήμη του (brand
reputation) και την έλξη/συμπάθεια για το εμπορικό σήμα (brand affinity). Κάθε ένα
από τα στοιχεία αυτά για την περίπτωση του Kerasma εξετάζεται συνοπτικά
παρακάτω.
Επίκτητα περιουσιακά στοιχεία του Kerasma
Το Kerasma όπως έχουμε ήδη αναλύσει έχει αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό τα
προϊόντα και την επικοινωνία διαμέσου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ιδίως στο
εξωτερικό γιατί όπως είπαμε η επικοινωνιακή καμπάνια στην Ελλάδα θα αρχίσει
τώρα. Δίδεται μεγάλο βάρος στο προϊόντα, καθώς τα ελληνικά προϊόντα διατροφής
δεν μπορούν να συγκριθούν ποιοτικά με τον ανταγωνισμό. Η ελληνική διατροφή
είναι η καρδιά της Μεσογειακής διατροφής. Για το λόγο αυτό οι τιμές των
ελληνικών προϊόντων διατροφής είναι και υψηλότερες από το μέσο όρο του
ανταγωνισμού. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη οργανωμένου δικτύου
διανομής.
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Σχήμα 4.4.2 Προσανατολισμός επίκτητων περιουσιακών στοιχείων του
Kerasma

Προϊόντα/ υπηρεσίες

Λύσεις

ΜΜΕ

Διανομή
Πηγή: Van Gelder, 2003

Η φήμη του παγκόσμιου εμπορικού σήματος
Όπως έχουμε δείξει στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας αυτής, η φήμη του
παγκόσμιου εμπορικού σήματος (brand reputation) είναι η εικόνα που έχουν οι
καταναλωτές για το τι αντιπροσωπεύει το εμπορικό σήμα

και προσδίδει στο

παγκόσμιο εμπορικό σήμα αυθεντικότητα (authenticity), φερεγγυότητα (credibility)
και αξιοπιστία (reliability). Παράλληλα, αναφέραμε ότι υπάρχουν έξι τύποι φήμης
ενός παγκόσμιου εμπορικού σήματος, οι οποίοι είναι οι εξής (Σχήμα 3.10.2β):
•

Εκλεκτά Εμπορικά Σήματα (Pedigree Brands)

•

Εμπορικά Σήματα Προσωπικότητας (Personality Brands)

•

Εμπορικά Σήματα Υποστήριξης (Endorsed Brands)

•

Εμπορικά Σήματα Προέλευσης (Origin Brands)

•

Υποσχόμενα Εμπορικά Σήματα (Promise Brands)

•

Ποιοτικά Εμπορικά Σήματα (Quality Brands)

Το Kerasma ανήκει στα Εμπορικά Σήματα Υποστήριξης (Endorsed Brands).
Δημιουργήθηκε για να αποτελέσει μια ομπρέλα που θα καλύπτει όλα τα ελληνικά
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προϊόντα διατροφής. Υποστηρίζει και προωθεί στις αγορές-στόχους τα ελληνικά
τρόφιμα και ποτά.

Τα Εμπορικά Σήματα Υποστήριξης χρησιμοποιούν ειδικούς

δημοσιογράφους και ισχυρές προσωπικότητες, ανάλογα βέβαια με το είδος του
προϊόντος, προκειμένου να πεισθούν οι καταναλωτές. Έτσι και στο Kerasma
χρησιμοποιούνται δημοσιογράφοι γεύσης, δημοσιογράφοι τρόπου ζωής (lifestyle)
και γευσικριτικοί, προκειμένου να επηρεάσουν τους διεθνείς καταναλωτές. Γενικά
είναι δύσκολο να καθιερωθεί ένα Εμπορικό Σήμα Υποστήριξης, επειδή ακριβώς
πρέπει να πείθονται σε βάθος χρόνου όλοι όσοι επηρεάζουν την κατανάλωση των
προϊόντων των Εμπορικών Σημάτων Υποστήριξης. Θα πρέπει δηλαδή στην
περίπτωση του Kerasma, να υπάρχει συνεχής συνεργασία σε βάθος χρόνου με τους
υποστηρικτές

(endorsers),

δηλαδή

τους

δημοσιογράφους

γεύσης,

τους

δημοσιογράφους τρόπου ζωής (lifestyle) και τους γευσικριτικούς. Η επιλογή αυτών
των λεγόμενων υποστηρικτών (endorsers) γίνεται συνήθως σε περιπτώσεις όπου η
ποιότητα είναι καθοριστική για την αγορά ενός προϊόντος, αλλά οι καταναλωτές δεν
έχουν τις γνώσεις για να την αξιολογήσουν. Αυτό θα λέγαμε ισχύει κατά κόρον στα
ελληνικά προϊόντα διατροφής, τα οποία είναι σαφώς πολύ ανώτερα ποιοτικά από τα
ανταγωνιστικά και συμβάλουν σημαντικά στην καλή υγεία του οργανισμού.
Η έλξη/συμπάθεια για το παγκόσμιο εμπορικό σήμα
Το Kerasma αν και είναι ένα νέο εμπορικό σήμα ταυτίζεται απευθείας με κάποιες
διαστάσεις (Σχήμα 3.10.2γ) που χαρακτηρίζουν εν γένει τον ελληνικό τρόπο ζωής
(lifestyle) αλλά και την ελληνική κουλτούρα όσον αφορά το φαγητό. Οι διαστάσεις
αυτές είναι η συναναστροφή, η παρέα, η διασκέδαση, η φιλοξενία κ.λ.π. Ο ελληνικός
τρόπος ζωής είναι πολύ πιο ωραίος και ανθρώπινος από ότι στις περισσότερες χώρες
του εξωτερικού και ιδίως τις ευρωπαϊκές. Άλλωστε το όνομα Kerasma όπως
αναφέραμε και στην ετυμολογική ανάλυση, αυτά τα χαρακτηριστικά περικλείει και
μεταδίδει. Το Kerasma προβάλει και προωθεί γενικότερα τον ελληνικό τρόπο ζωής
και όχι μόνο τα προϊόντα διατροφής. Αποστασιοποιείται από διαστάσεις που έχουν
σχέση με την εσωστρέφεια, το εγώ, τον τοπικισμό και την καθαρή βιολογική
ανάγκη. Επιδιώκει να δημιουργήσει στο μυαλό των καταναλωτών την εικόνα ότι
τρώμε για να περάσουμε καλά, να διασκεδάσουμε να συναντήσουμε φίλους κ.λ.π.,
και όχι μόνο για να φάμε.
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Η καταξίωση του παγκόσμιου εμπορικού σήματος
Η καταξίωση του εμπορικού σήματος έχει να κάνει με το πώς το εμπορικό σήμα
διαχωρίζεται από άλλα εμπορικά σήματα, αλλά και συσχετίζεται με αυτά. Τα άλλα
εμπορικά σήματα μπορεί να είναι είτε ανταγωνιστές, είτε να ανήκουν σε
προμηθευτές, πελάτες κ.λ.π. Αναφέραμε επίσης ότι δύο είναι οι διαστάσεις της
καταξίωσης του παγκόσμιου εμπορικού σήματος: η διαφοροποίηση (discrimination)
και οι συνδέσεις ή συσχετισμοί (connections).
Η διαφοροποίηση του παγκόσμιου εμπορικού σήματος
Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάστηκαν έξι τύποι διαφοροποίησης (discrimination) του
παγκόσμιου εμπορικού σήματος όπως φαίνεται στο σχήμα 3.10.2δ. Επίσης
αναφέραμε ότι τα περισσότερα νέα παγκόσμια εμπορικά σήματα ξεκινούν ως
εστιασμένα (niche) εμπορικά σήματα. Αυτό θεωρούμε ότι ισχύει και στην
περίπτωση του Kerasma. Το Kerasma χαρακτηρίζεται από υψηλή διαφοροποίηση σε
σχέση με τα ανταγωνιστικά εμπορικά σήματα. Έχει σαφώς ανώτερη ποιότητα,
πρεσβεύει μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και κουλτούρα διατροφής και φυσικά
η τιμή βρίσκεται σε επίπεδα ανώτερα του μέσου όρου του ανταγωνισμού. Άρα
λοιπόν καταρχήν έχουμε υψηλή διαφοροποίηση. Επιπλέον, η αναγνωρισιμότητα του
Kerasma δεν μπορούμε να πούμε ότι σε αυτό το χρονικό σημείο βρίσκεται σε πολύ
υψηλά επίπεδα. Σαφώς και έχει γίνει πολύ καλή προσπάθεια με πολύ θετικά
αποτελέσματα, όπως φαίνεται και από την αύξηση των εξαγωγών στα ελληνικά
προϊόντα διατροφής, ωστόσο η προσπάθεια αυτή βρίσκεται ακόμη στην αφετηρία.
Δεν είναι δυνατόν ένα σήμα να αποκτήσει πολύ υψηλή αναγνωρισιμότητα σε
λιγότερο από ένα χρόνο. Δεν μπορεί η ελληνική κουζίνα να αποκτήσει ταυτότητα
και αναγνωρισιμότητα από τη μια ημέρα στην άλλη. Η όλη προσπάθεια πρέπει να
συνεχίσει σε βάθος χρόνου. Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, ίσως χρειαστεί και
δέκα χρόνια. Αυτό που σίγουρα απαιτείται είναι επιμονή και συνεχής προβολή, έτσι
ώστε το Kerasma να καταλήξει σε εμπορικό σήμα Ορόσημο (Landmark). Να
χαρακτηρίζεται δηλαδή από ένα σημείο και μετά από υψηλή διαφοροποίηση και
υψηλή αναγνωρισιμότητα.
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Συσχετισμοί ή συνδέσεις του παγκόσμιου εμπορικού σήματος
Όπως περιγράψαμε στο τρίτο κεφάλαιο, οι καταναλωτές παρατηρούν τα εμπορικά
σήματα όχι μόνο σε σχέση με τα ανταγωνιστικά αλλά και σε σχέση με εμπορικά
σήματα που μπορεί να ανήκουν είτε στον ίδιο οργανισμό, είτε σε διανομείς,
προμηθευτές, συνεργάτες κ.λ.π. Οι συνδέσεις (connections) αυτές είναι εξαιρετικά
σημαντικές για τους καταναλωτές, καθώς τους προσφέρουν εγγυήσεις (assurances)
που ένα εμπορικό σήμα από μόνο του δεν μπορεί να προσφέρει. Στο κεφάλαιο 3
διακρίναμε έξι τύπους συνδέσεων (Σχήμα 2.10.2ε):
•

Εμπορικό Σήμα-Επιχειρησιακή Ομπρέλα (Corporate/umbrella/banner brand)

•

Εμπορικό Σήμα Προϊόντος/Υπηρεσίας (Product/service brand)

•

Co-driver brand

•

Εμπορικό Σήμα Σφετεριστής (Usurper brand)

•

Εμπορικό Σήμα Υποστήριξης (Endorsement brand)

•

Co-brand

•

Εμπορικό Σήμα Επέκτασης (Extension brand)

•

Εμπορικό Σήμα Ευεργέτης (Benefit brand)

Το Kerasma κατατάσσεται στα εμπορικά σήματα υποστήριξης (Endorsement
Brands), τα οποία χρησιμοποιούνται προκειμένου να ενισχύσουν και να προωθήσουν
άλλα εμπορικά σήματα, π.χ. προϊόντα. Τα εμπορικά σήματα υποστήριξης είναι τα
θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζονται διάφορα εμπορικά σήματα προϊόντων ή
υπηρεσιών. Έτσι και το Kerasma, όπως έχουμε επανειλημμένα αναφέρει, είναι το
όχημα πάνω στο οποίο θα προωθηθούν στο εξωτερικό όλα τα εμπορικά σήματα των
ελληνικών προϊόντων διατροφής. Τα εμπορικά σήματα υποστήριξης πρέπει να
εκφράζονται από μια ευέλικτη οπτική ταυτότητα, η οποία θα συνεργάζεται αρμονικά
με πολλές επιμέρους προϊοντικές ταυτότητες. Έτσι ακριβώς συνέβη και με το
Kerasma. Το γεγονός ότι είναι εμπορικό σήμα υποστήριξης έπαιξε καθοριστικό ρόλο
στη διαμόρφωση της οπτικής ταυτότητάς του, καθώς έπρεπε να μπορεί να
συνεργαστεί αρμονικά με όλα τα επιμέρους εμπορικά σήματα των ελληνικών
προϊόντων διατροφής.
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4.5 Σύνοψη
Συνοψίζοντας, στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάσαμε αναλυτικά το Kerasma, το νέο
παγκόσμιο εμπορικό σήμα του ΟΠΕ για τη στρατηγική επανατοποθέτηση των
ελληνικών προϊόντων διατροφής στις διεθνείς αγορές. Παρουσιάσαμε το βασικό
σκεπτικό του Kerasma, τον τρόπο με τον οποίο γεννήθηκε η ιδέα, αλλά και τα
στάδια που ακολουθήθηκαν προκειμένου να υλοποιηθεί. Αναφέραμε τις αγορέςστόχους του Kerasma, τους συντελεστές, αλλά και τους αποδέκτες της
πρωτοβουλίας αυτής. Στη συνέχεια αναλύσαμε το όνομα, το σύμβολο και το
σύνθημα του Kerasma. Τέλος, ολοκληρώσαμε το κεφάλαιο αυτό αναλύοντας το
Kerasma με βάση το εμπλουτισμένο μοντέλο του Van Gelder για την εισαγωγή νέων
παγκόσμιων εμπορικών σημάτων που προτείναμε στο τρίτο κεφάλαιο.
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Παράρτημα 4ου Κεφαλαίου
Πίνακας 4α Λίστα προσκεκλημένων στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής
Βιομηχανίας Τροφίμων και Οίνων
A/A

Mrs First
Last Name
/ Mr Name

Organisation

Country

Category

1

Ms.

Tania

Cammarano

Australian Associated Press (AAP)

Australia

2

Mrs.

Anthea

Loucas

AUSTRALIAN GOURMET TRAVELLER

Australia

3

Mrs.

Janelle

Bloom

FPC magazines- Super Food Ideas

Australia

4

Mrs.

Michelle

Southan

FPC magazines- Australian Good Taste
Magazine

Australia

5

Mr.

Peter

Forrestal

6

Ms.

Lyndey

Milan

The Australian Women’s Weekly and
Channel 9

Australia

7

Mr.

Tim

White

The Australian Financial Review & the
Age (Melbourne) Magazine

Australia

8
9
10

Mr. Emmanuel
Mr.
John
Mr.
Zoltan

Kotis
Szabo
Szabo

ELCO FOOD CO PTY LTD
Szabo & Szabo Drinks Trade Consultants
Szabo & Szabo Drinks Trade Consultants

Australia
Canada
Canada

11

Mrs.

Lynn

Ogryzlo

Niagara Live Magazine, CH-TV Niagara
Express

Canada

12
13
14
15

Mr.
Mrs.
Mr.
Mr.

Daniel
Karine
Miltiadis
Mustafa

Bellas
Kukovica
Antypas
Aslandag

Belgo & Bellas
Belgo & Bellas
Pilaros Inc.
METRO GROUP BUYING GMBH

Canada
Canada
Canada
Germany

16

Mrs.

Monika

Kellermann

17

Mr.

Utz

Graafmann

Weinplus

Germany

18
19
20
21

Mr.
Mr.
Mr.
Mr.

Riechert
KOJIO
Suzuki
Kitajima

Weinhandlung Satyrikon
Kataoka & Co., Ltd.
Fuji Trading Co.
Japan Greentea Co., Ltd.

Germany
Japan
Japan
Japan

22

Mr.

Shiro

Kokubu Co., Ltd.

Japan

JAP Supermarkets

23
24
25
26

Mr.
Mr.
Mr.
Mr.

Helmut
Norihiro
Masumi
Isamu
Shiraham
a
Takashi
Takashi
Sotaro
Ned

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
AUS
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
AUS
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
AUS
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
AUS
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
AUS
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
AUS
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
AUS
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ AUS
Sommelier CA
Sommelier CA
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
CA
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ CA
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ CA
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ CA
DE Supermarkets
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
DE
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
DE
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ DE
JAP Supermarkets
JAP Supermarkets
JAP Supermarkets

Yamakawa
Mimura
Ishihara
Goodwin

J.OSAWA GROUP CO.LTD.
National Bussan Co., Ltd. National Denen
Ito Yokado Co., Ltd.
Global-Dining, Inc

Japan
Japan
Japan
Japan

27

Mr.

Satochi

Tsuboi

Wands Publishing Ltd.

Japan

28

Mr.

Takeshi

KOBAYASHI

Japan Broadcast Publishing Co., Ltd.

Japan

JAP Supermarkets
JAP Supermarkets
JAP Supermarkets
Sommelier JAP
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
JAP
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Australia

Germany
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(NHK Publishing)
29

Mr.

Yoko

Maruyama

Asuka Shuppan Co. Ltd.

Japan

30

Mrs.

Tomoko

Fukazawa

Salon de la cuisine Demeter

Japan

31

Mr.

Eiji

Sato

Japan Broadcasting Corporation (NHK)

Japan

32

Mr.

Haruo

Aoki

Greek Prodcuts Association/ Greece Olive
Association

Japan

33

Mr.

Eiichi

Ishikawa

Yamaichi Co.,LTd.

Japan

34

Mr.

Yoon Tae

Kim

CJ Food System

Korea

35

Mr.

Sang-Duk

Oh

Value Tree Corp.

Korea

36

Ms.

Adrienna

Zsakay

Asia Connect

Korea

37

Ms.

Eun
Young

Seo

Ital Core

Korea

38

Mr.

Jae Won

Yun

Korea Tourist Supply Center

Korea

39

Mr.

Eung Kue

Lee

Shinsegae Co., Ltd. , E-Mart
Administration

Korea

40

Mr.

Park

Ottogi Corp.

Korea

41

Mr.

Sohn

CJ corp.

Korea

42

Mr.

Se-Jin

Park

The Korea First Family Inc.

Korea

43

Mr.

Yong Soo

Kim

DONGWON F&B CO., Ltd

Korea

44

Mr.

Seong
Moon

Kim

MBC Sunglack

Korea

45

Mr.

Young Ki

Kim

MBC Sunglack

Korea

46

Mr.

Kun-Ho

Lee

The Food & Beverage News

Korea

47
48

Mrs.
Mrs.

Irina
Tatyana

Baranova
Kondratyeva

METRO CASH & CARRY
METRO CASH & CARRY

Russia
Russia

49

Mr.

Alexander

Sidorov

ENOTEKA MAGAZINE

Russia

50

Mrs.

Tatyana

Zlodoreva

Vitrina Publishing House

Russia

51

Mrs.

Tatiana

Olefirenko

Gastronome magazine

Russia

52

Mrs.

Olga

Kartamysheva

Vitrina Publishing House

Russia

53

Mr.

Irina

Kutkovskaya

IMPERIA VKUSA

Russia

54

Mr.

Nikita

Ermakov

INTERFAX

Russia

Byung
Ryul
Young
Rok
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ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
JAP
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
JAP
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
JAP
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
JAP
Ενωση ελληνικών
πριόντων στην
Ιαπωνία
Importers &
Distributors
Importers &
Distributors
Importers &
Distributors
Importers &
Distributors
Importers &
Distributors
Importers &
Distributors
Importers &
Distributors
Importers &
Distributors
Importers &
Distributors
Importers &
Distributors
Importers &
Distributors
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
KOREA
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
KOREA
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
KOREA
RUS Supermarkets
RUS Supermarkets
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
RUS
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
RUS
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
RUS
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
RUS
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
RUS
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
RUS

55
56
57
58
59
60
61

Mr.
Mrs.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.

Dmitry
Irina
Sergey
Fedor
Viktor
Piet
Francois

Aksenov
Rybakova
Praksin
Zherbin
Bocharov
van Beveren
Ginther

ROSAGROIMPORT
ROSAGROIMPORT
Luding Ltd.
Luding Ltd.
PROM PROEKT LTD.
Icon corporation
PARTRIDGES

Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
UK

62

Mrs.

Sophie

Grigson

Hillside Farmhouse

UK

63

Mrs.

Marlena

Spieler

Freeland journalist

UK

64

Mr.

Bill

Knott

Waitrose Food Illustrated

UK

65

Mr.

Ed

Bedington

Fresh Produce Journal

UK

66

Mrs.

Colette

Taylor

Vega Associates

UK

67

Mrs.

Laura

Cruickshank

Speciality Food

UK

68

Mr.

Graeme

Walker

Grandflame Ltd/ The Grocery Trader

UK

69

Mrs.

Fiona

Vibert

70
71
72

Mr.
Mr.
Mr.

Stagg
Jones
Crane

LE LIEN LTD
Eurofood Partners Limited
Bay Brokerage Company

UK
UK
USA

73

Mr.

Spang

JOHN NAGLE CO.

USA

Broker USA

74

Mr.

Peter
David
Robert
Thomas
D.
Craig

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ RUS
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ RUS
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ RUS
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ RUS
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ RUS
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ RUS
UK Supermarkets
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
UK
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
UK
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
UK
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
UK
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
UK
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
UK
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ UK
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ UK
Broker USA

Mueller

USA

75

Mrs.

Denise

Purcell

Mid-State Food Brokers, Inc.
NASFT- Nat'l Association for the Specialty
Food Trade

76

Mr.

Greg

Drescher

The Culinary Institute of America

USA

77

Mrs.

Kathleen

Childers

Cooking Pleasures Magazine

USA

78

Mr.

Dennis M.

Kane

TODAY'S GROCER Food Trade
Newspaper

USA

79

Mr.

John

Heckathorn

Honolulu Magazine

USA

80

Mrs.

Michelle

Moran

The Gourmet Retailer Magazine

USA

81

Mr.

Dan

Clarke

CALIFORNIA WINE & FOOD MAGAZINE

USA

82

Mr.

David

Rosengarten

David Rosengarten Ltd.

USA

83

Mrs.

Jane E.

Sigal

Freelance writer

USA

84

Mrs.

Ann

Gerasimos

The Washington Times

USA

GMA
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
USA
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
USA
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
USA
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
USA
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
USA
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
USA
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
USA

UK
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USA

85

Mr.

Jamal
Awni

Rayyis

86

Mrs.

Mara

Papatheodorou

The Conde Nast Publications Inc.

USA

87
88
89

Mr.
Mr.
Mr.

Mark
Steve
Sharon

Glazier
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Πίνακας 4β Δραστηριότητες Επικοινωνίας και Προβολής του Kerasma
ΚΛΑΔΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΟΙΝΟΙ ΠΟΤΑ

ΔΡΑΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΟΛΗ

ΧΩΡΑ

Δ.Ε. BIOFACH
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ Δ.Ε.
NATURAL/ORGANIC
EUROPE
PRODUCTS

16/2/2006 19/2/2006
12/3/2006 16/3/2006
10/4/2006 12/4/2006

ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ
ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑ
ΛΟΝΔΙΝΟ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΗΝ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ROAD SHOW ΟΙΝΟΥ

20/2/2006 22/2/2006

ROAD SHOW ΟΙΝΟΥ

6/3/2006 8/3/2006

Δ.Ε. PROWEIN 2006
Δ.Ε. VINITALY 2006
Δ.Ε. BRUSSELS
WINE EXPO
Δ.Ε. VINORDIC
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΕ WEIN
WELT ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΕ DECANTER
Δ.Ε. LONDON WINE
& SPIRITS FAIR
ROAD SHOW ΟΙΝΟΥ

ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ -

26/3/2006 28/3/2006
6/4/2006 10/4/2006
24/4/2006 26/4/2006
24/4/2006 27/4/2006

ΒΙΕΝΝΗ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΜΒΟΥΡΓΟ
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΑΜΒΕΡΣΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΒΕΡΟΝΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΒΕΛΓΙΟ

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΛΟΝΔΙΝΟ

16/5/2006 18/5/2006

ΛΟΝΔΙΝΟ

ROAD SHOW ΟΙΝΟΥ
Δ.Ε. FINE WINE &
SPIRITS
Δ.Ε. RUSSIAN
INTERNATIONAL
WINE FAIR

ΙΟΥΝΙΟΣ
11/9/2006 14/9/2006

ΒΕΛΓΙΟ ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

22/5/2006 24/5/2006

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ

ΚΟΛΩΝΙΑ ΜΟΝΑΧΟ ΦΡΑΚΚΦΟΥΡΤΗ
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΗΝ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΗΝ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ

ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΜΟΣΧΑ

ΡΩΣΙΑ

ROAD SHOW ΟΙΝΟΥ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΗΝ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Δ.Ε. FRUIT
LOGISTICA
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ

14/1/2006 20/1/2006
2/2/2006 4/2/2006
12/2/2006 18/2/2006

Ν. ΥΟΡΚΗ

ΗΠΑ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ

ΚΙΝΑ

142

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΟΤΑ

ΔΡΑΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΟΛΗ

ΧΩΡΑ

Δ.Ε. GULFOOD

19/2/2006 22/2/2006

ΝΤΟΥΜΠΑΪ

ΗΑΕ

Δ.Ε. CANADIAN
INT’L FOOD &
BEVERAGES

19/2/2006 21/2/2006

ΤΟΡΟΝΤΟ

ΚΑΝΑΔΑΣ

Δ.Ε. HOTELYMPIA
Δ.Ε. IFE HUNGARY

20/2/2006 24/2/2006
21/2/2006 23/2/2006

ΛΟΝΔΙΝΟ
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

ΗΝ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ROAD SHOW
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ

24/2/2006 2/3/2006

ΑΜΜΑΝ ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΒΗΡΥΤΟΣ

ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΣΥΡΙΑ ΛΙΒΑΝΟΣ

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑ

ΠΟΛΩΝΙΑ

ΤΟΚΥΟ

ΙΑΠΩΝΙΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΥΠΡΟΣ

ΣΕΟΥΛ

ΚΟΡΕΑ

BIENNH

ΑΥΣΤΡΙΑ

Ν. ΔΕΛΧΙ

ΙΝΔΙΑ

ΚΛΟΥΖ - ΙΑΣΙΟ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

Δ.Ε. ALIMENTARIA
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Δ.Ε. FOODEX

ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ

Δ.Ε.
ΜΕDITERANEAN
FOODS
Δ.Ε. FOOD-HOTEL
KOREA
Δ.Ε. ALLES FUR
DEN GAST WIEN
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Δ.Ε. FOOD HOTEL
ASIA 2006

6/3/2006 10/3/2006
12/3/2006 16/3/2006
14/3/2006 17/3/2006
16/3/2006 19/3/2006
21/3/2006 23/3/2006
2/4/2006 5/4/2006
9/4/2006 13/4/2006
10/4/2006 15/4/2006
25/4/2006 28/4/2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΠΟΥΕΝΟΣ
ΑΪΡΕΣ - ΣΑΟ
ΠΑΟΛΟ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Δ.Ε. CIBUS

4/5/2006 7/5/2006

ΠΑΡΜΑ

ΙΤΑΛΙΑ

7/5/2006 9/5/2006

ΣΙΚΑΓΟ

ΗΠΑ

ΜΟΣΧΑ - ΑΓΙΑ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΡΩΣΙΑ

ΚΑΪΡΟ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΜΑΝΑΜΑΝΤΟΥΜΠΑΪΝΤΟΧΑ-ΜΑΣΚΑΤ

ΜΠΑΧΡΕΪΝΗΑΕ-ΚΑΤΑΡΟΜΜΑΝ

ΒΑΡΣΟΒΙΑ

ΠΟΛΩΝΙΑ

ΣΙΔΝΕΥ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

20/5/2006 23/5/2006

ΣΙΚΑΓΟ

ΗΠΑ

21/5/2006 27/5/2006

ΤΟΡΟΝΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ

ΚΑΝΑΔΑΣ

Δ.Ε. 8th SPRING
FANCY FOOD
SHOW
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΕΚΘ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡ.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Δ.Ε. IFE POLAND
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Δ.Ε. NRA SHOW
(NAT. RESTAURANT
ASSOC.)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ

8/5/2006 13/5/2006
14/5/2006 17/5/2006
16/5/2006 25/5/2006
17/5/2006 19/5/2006
19/5/2006 25/5/2006
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ΚΛΑΔΟΣ

ΔΡΑΣΗ
Δ.Ε. PLMA
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Δ.Ε. ALL CANDY
EXPO
Δ.Ε. FHC BEIJING
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Δ.Ε. Summer FANCY
FOOD
Δ.Ε. HOTEL EXPO
Δ.Ε. FINE FOOD
AUSTRALIA
Δ.Ε. POLAGRA
FOOD
ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Δ.Ε. WORLD FOOD
MOSCOW

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
30/5/2006 31/5/2006
5/6/2006 7/6/2006
5/6/2006 9/6/2006
6/6/2006 8/6/2006
7/6/2006 9/6/2006
11/6/2006 16/6/2006
25/6/2006 30/6/2006
9/7/2006 11/7/2006
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
11/9/2006 14/9/2006
16/9/2006 20/9/2006
24/9/2006 28/9/2006
25/9/2006 30/9/2006
30/9/2006 3/10/2006
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
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ΠΟΛΗ

ΧΩΡΑ

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΚΙΕΒΟ ΟΔΗΣΣΟΣ

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΣΙΚΑΓΟ

ΗΠΑ

ΠΕΚΙΝΟ

ΚΙΝΑ

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ ΟΣΛΟ

ΣΟΥΗΔΙΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΤΟΚΥΟ

ΙΑΠΩΝΙΑ

Ν. ΥΟΡΚΗ

ΗΠΑ

ΜΟΣΧΑ

ΡΩΣΙΑ

ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΠΟΖΝΑΝ

ΠΟΛΩΝΙΑ

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΗΝ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Ν. ΔΕΛΧΙ

ΙΝΔΙΑ

ΝΤΟΥΜΠΑΪ

ΗΑΕ

ΜΟΣΧΑ

ΡΩΣΙΑ

Κεφάλαιο 5.
Συμπεράσματα
Από όλα όσα έχουμε αναφέρει και σχολιάσει σε αυτή την εργασία γίνεται
αντιληπτό ότι το Kerasma δεν είναι άλλη μία σπασμωδική προβολή των ελληνικών
προϊόντων διατροφής. Το Kerasma είναι μία προσεκτικά σχεδιασμένη στρατηγική
που στοχεύει στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ταυτότητας για την ελληνική
κουζίνα και τα ελληνικά προϊόντα διατροφής από την οποία θα ωφεληθούν όλες οι
ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους. Το εμπορικό σήμα Kerasma
βασίζεται στη δημιουργία και τον αρμονικό συνδυασμό γεύσεων, ποιότητας, υγείας
και τρόπου ζωής. Με αυτό το σκεπτικό, οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται πλέον
να μην πουλάνε μόνο ποιοτικά προϊόντα στους διεθνείς καταναλωτές, αλλά και αξίες
(Garyfallou, 2006). Αξίες που είναι συνδεδεμένες με την ελληνική διατροφική
κουλτούρα και αξίες που είναι συνδεδεμένες με την έννοια του «μοιράζομαι» και της
ανθρώπινης επαφής. Με άλλα λόγια, αξίες που μπορεί να συναντήσει κάποιος γύρω
από το ελληνικό τραπέζι.
Επιπλέον, το Kerasma είναι ένα εγχείρημα σε συνεχή κίνηση. Ταξιδεύει και
συστήνεται σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας τόσο παραδοσιακά, όσο και
καινοτόμα και γεμάτα φαντασία μέσα προώθησης όπως η εξαιρετικά προσεγμένη
και έντονη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, οι επιχειρηματικές αποστολές, το
περιοδικό Greek Gourmet Traveler, η διαδικτυακή πύλη για τα σημεία διανομής των
ελληνικών προϊόντων διατροφής, το newsletter και η ιστοσελίδα www.kerasma.gr.
Όλες οι προσπάθειες προώθησης του Kerasma στοχεύουν στην προώθηση και
αναγνώριση των ελληνικών τροφίμων και ποτών που εξάγονται, την ενδυνάμωση
της ανταγωνιστικότητάς τους σε σχέση με τα Γαλλικά, τα Ιταλικά και πρόσφατα, τα
Ισπανικά προϊόντα και, τέλος, την αφομοίωση των ελληνικών προτάσεων διατροφής
με τη μεσογειακή δίαιτα (Garyfallou, 2006).
Το κυριότερο σημείο που θα πρέπει να σχολιάσουμε όμως είναι ότι όλα τα
παραπάνω δείχνουν ότι η νέα αυτή πρωτοβουλία, το Kerasma, σχεδιάστηκε,
προωθείται και προβάλλεται με όρους διεθνούς μάρκετινγκ. Ο σχεδιασμός του
εμπορικού σήματος καταρχήν και η δημιουργία του έγιναν με όρους διεθνούς
μάρκετινγκ. Η λέξη Kerasma, τα σύμβολα και οι συνταγές που επιλέχθηκαν
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προέκυψαν ύστερα από μελέτη της κουλτούρας των λαών, της γλώσσας τους αλλά
και των καταναλωτικών τους συνηθειών. Η προώθηση και προβολή του Kerasma
γίνεται σε κάθε χώρα ξεχωριστά λαμβάνοντας υπόψη την κουλτούρα της και
μελετώντας τον τρόπο που μπορεί να γίνει η σύνδεση με την ελληνική γαστρονομία.
Επιλέχτηκαν τα μεγαλύτερα δίκτυα διανομής και προσεγγίσθηκαν οι αντιπρόσωποί
τους. Προσεγγίστηκαν διαμορφωτές κοινής γνώμης στις διάφορες χώρες
προκειμένου να επηρεαστεί όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος των αγοραστών.
Παράλληλα, έχουν σχεδιαστεί διαφημιστικές καμπάνιες και αφιερώματα σε έγκυρα
περιοδικά του εξωτερικού. Επιπλέον, η συλλογή των στοιχείων για τους
προσκεκλημένους στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων και
Οίνων (Μάρτιος 2006) έγινε οργανωμένα και συστηματικά από όλες σχεδόν τις
δυνατές πηγές. Επιτέλους λοιπόν χαράσσεται μια στρατηγική που στηρίζεται σε
αρχές, εργαλεία, έννοιες και όρους του διεθνούς μάρκετινγκ.
Τα αποτελέσματα των προσπαθειών αυτών είναι φανερά από τον πρώτο κιόλας
χρόνο ζωής του Kerasma. Το πρώτο εξάμηνο του 2006 οι ελληνικές εξαγωγές
τροφίμων και ποτών αυξήθηκαν κατά 303,3 εκ. ευρώ (Κτενάς, 2006)! Παράλληλα,
οι εταιρίες και άλλων κλάδων, βλέποντας την επιτυχία που είχε η πρωτοβουλία του
Kerasma, ζήτησαν από τον ΟΠΕ να ξεκινήσουν παρόμοιες προσπάθειες και στους
δικούς τους κλάδους. Ο επόμενος κλάδος για τον οποίο θα δημιουργηθεί ένα νέο
παγκόσμιο σήμα που θα καλύπτει τα προϊόντα όλων των εταιριών του κλάδου, θα
είναι ο κλάδος των κατασκευών και δομικών υλικών. Έχουν ήδη επιλεγεί ως αγορέςστόχοι η Ρουμανία, η Ρωσία, η Μέση Ανατολή και η Ισπανία (Μαρκόπουλος, 2006).
Το νέο εμπορικό σήμα του κλάδου αυτού θα λειτουργεί ως «ομπρέλα» για όλα τα
προϊόντα του κλάδου και θα γίνουν δραστηριότητες προβολής ανάλογες με αυτές
του Kerasma. Θα ακολουθήσει ο κλάδος του Lifestyle (ένδυση, υπόδηση,
καλλυντικά). Και στους δύο κλάδους θα δημιουργηθούν υποδομές τύπου Kerasma.
Αν και η επιτυχία της πρωτοβουλίας του Kerasma είναι εμφανής, έχει ακόμη
πολύ δρόμο να διανύσει για να αποτυπωθεί η ταυτότητα της ελληνικής κουζίνας στο
μυαλό των διεθνών αλλά και των Ελλήνων καταναλωτών. Σε λογικό χρονικό
διάστημα οι υπεύθυνοι του Kerasma πιστεύουν ότι τα ελληνικά προϊόντα, επώνυμα
πλέον, θα είναι δυνατά μέσα σε όλες τις αγορές. Υπάρχει η σκέψη να τοποθετηθεί το
εμπορικό

σήμα

Kerasma

στις

ετικέτες
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των

ελληνικών

προϊόντων

που

χρησιμοποιούνται στις συνταγές του Kerasma. Οι υπεύθυνοι του Kerasma
φιλοδοξούν το σήμα του Kerasma να κοσμεί, όπως αναφέραμε, τα καλά ελληνικά
εστιατόρια τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Στόχος είναι το Kerasma να
γίνει τρόπος ζωής. Να λέει δηλαδή ο διεθνής καταναλωτής, «Πάμε να φάμε
Kerasma;». Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει να έχει ένα παγκόσμιο
εμπορικό σήμα μέσα στα 100 πρώτα του κόσμου με βάση την αξία. Ευχόμαστε, το
kerasma να είναι επιτέλους το πρώτο ελληνικό εμπορικό σήμα που θα μπορεί να
καταταγεί μεταξύ των 100 πρώτων εμπορικών σημάτων, με βάση την αξία, στον
κόσμο.
Σχήμα 5 Προέλευση των 100 πρώτων παγκόσμιων εμπορικών σημάτων με βάση την
αξία

Πηγή: Interbrand, 2006.
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