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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιο

ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

1.1 Γενικές Παρατηρήσεις σχετικά με το Πλάνο Μάρκετινγκ

Ο σχεδιασμός του Μάρκετινγκ είναι μια συνεχής διαδικασία που ακολουθεί η 

επιχείρηση για να μπορεί να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες 

της αγοράς και του περιβάλλοντος Μάρκετινγκ. Αποτέλεσμα της διαδικασίας 

αυτής είναι το σχέδιο (πλάνο) Μάρκετινγκ.

Ένα χρηματοοικονομικό πλάνο μάρκετινγκ ποικίλει ως προς τη μορφή και το 

περιεχόμενο. Ούτε στη βιβλιογραφία, ούτε στην πράξη, από πραγματικά 

δηλαδή επιχειρηματικά παραδείγματα μπορεί κανείς να βρει το «ιδανικό» 

πλάνο του μάρκετινγκ και να το εφαρμόσει σε κάθε περίπτωση. Παρά τις 

διαφορές, πάντως, υπάρχουν ορισμένα βασικά στοιχεία, τα οποία παραμένουν 

τα ίδια και εμπεριέχονται σε κάθε πλάνο του Μάρκετινγκ. Σε γενικές γραμμές 

ένα σχέδιο ΜΚΤ είναι ένα γραπτό κείμενο το οποίο περιέχει τις 

κατευθυντήριες γραμμές για τα προγράμματα ΜΚΤ και τον καταμερισμό του 

κέντρου δραστηριότητας της επιχείρησης κατά το διάστημα της 

προγραμματιζόμενης περιόδου.

Όσον αφορά την επιλογή της κατάλληλης χρονικής στιγμής για την κατά

στρωση του πλάνου του μάρκετινγκ, θεωρητικά η επιχείρηση μπορεί να ανα
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πτύσσει πλάνα μάρκετινγκ σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή του έτους και να

τα θέτει σε εφαρμογή οποτεδήποτε θέλει. Στην πράξη συνήθως τα πλάνα 

μάρκετινγκ ακολουθούν τη χρονική ροή του συνολικού προγραμματισμού, ο 

οποίος συνήθως δομείται στη βάση του λογιστικού ημερολογιακού έτους.

Πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι ανάλογα με την στρατηγική που 

ακολουθεί η κάθε επιχείρηση και το προϊόν ή προϊόντα που θέλει να 

προωθήσει, μπορούμε να διακρίνουμε τρία είδη σχεδίων ΜΚΤ:

Το Βραχυπρόθεσμο: Ένας χρόνος ή λιγότερο 

Το Μεσοπρόθεσμο: Δύο έως πέντε χρόνια 

Το Μακροπρόθεσμο: Περισσότερο από πέντε χρόνια.

Έτσι, τα πλάνα του Μάρκετινγκ συνήθως σχεδιάζονται μεταξύ Σεπτεμβρίου 

και Δεκεμβρίου ώστε να είναι έτοιμα την 1η Ιανουάριου κάθε έτους. Βεβαίως 

αναπροσαρμόζονται κατά τη διάρκεια του έτους ανάλογα με την πορεία τους, 

η οποία επηρεάζεται τόσο από ενδοεπιχειρησιακούς όσο και από 

εξωεπιχειρησιακούς παράγοντες.

Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να διακρίνουμε τους χρονικούς ορίζοντες 

που καλύπτουν τα Βιομηχανικά και Καταναλωτικά προϊόντα καθώς και οι 

Υπηρεσίες.
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Χρονικοί Ορίζοντες για τα Σχέδια ΜΚΤ

Χρονική Περίοδος
Βιομηχανικά 
Προϊόντα (%)

Καταναλωτικά 
Προϊόντα (%)

Υπηρεσίες
(%)

Λιγότερο από 1 χρόνο 1 6 -

1 χρόνος 18 23 14

1 χρόνος + μια σύντομη 
αναφορά στα επόμενα

44 40 58

1 χρόνος + ένα ξεχωριστό 
πιο μακροπρόθεσμο πλάνο

18 16 -

Περισσότερο από ένα 
χρόνο

19 15 28

Σύνολο 100 100 100

Πηγή: Lehmann and Winer, (1991), "Analysis for Marketing Planning", 2nd edition, p.3.

Όσον αφορά τη φύση του πλάνου του μάρκετινγκ, έχουμε ήδη αναφέρει, ότι 

αυτό επικεντρώνει την προσοχή του σε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση 

προϊόντος / αγοράς και αναπτύσσει Λεπτομερειακά στρατηγικές και προγράμ

ματα για την επίτευξη των στόχων της επιχειρηματικής μονάδας στη συγκε

κριμένη αγορά προϊόντος. Αξίζει να πούμε ότι το σχέδιο ΜΚΤ μπορεί επίσης 

να αναπτυχθεί για μία γραμμή προϊόντος ή για όλα τα προϊόντα της επιχείρη

σης ή ακόμη και για ένα ολόκληρο τμήμα της επιχείρησης. Ειδικότερα, το 

σχέδιο ΜΚΤ έχει ως σκοπό να απαντήσει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις που 

αφορούν την γενικότερη στρατηγική Μάρκετινγκ που επιθυμεί να ακολουθή

σει η επιχείρηση. Έτσι, απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: 1) το ΠΠΣ έφθασε 

η επιχείρηση εδώ που είναι, 2) το ΠΟΥ βρίσκεται τώρα, 3) το ΠΟΥ θέλει να
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φθάσει στο μέλλον και κυρίως ΠΟΙΟΣ είναι ο καλύτερος τρόπος για να πάει 

εκεί ώστε να διασφαλιστεί η πορεία της μακροχρόνια, δίνουν στους υπευθύ

νους ΜΚΤ στοιχεία που τους βοηθούν να υιοθετήσουν τις κατάλληλες ενέρ

γειες ώστε να οδηγήσουν τα προϊόντα τους στην επιτυχία. Το πλάνο Μάρκε

τινγκ επομένως είναι το κεντρικό εργαλείο-κλειδί της προσπάθειας του Μάρ

κετινγκ αφού βοηθάει από την μία, στην σωστή αξιολόγηση των ενεργειών της 

επιχείρησης και από την άλλη στην παροχή πληροφοριών που οδηγούν στην 

καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών της αγοράς, στην οποία δραστηριοποιεί

ται η επιχείρηση και συνεπώς στην ανάπτυξη των κατάλληλων στρατηγικών 

για την εκπλήρωση των στόχων Μάρκετινγκ.

Στην ανάλυση που θα ακολουθήσει θα γίνει μια περιγραφή των σταδίων που 

περιλαμβάνει το σχέδιο Μάρκετινγκ σύμφωνα με τους Ph. Kotler και V. Buell. 

Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο θεωρητικών ως αναφορά το είδος των 

σταδίων που πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα σχέδιο ΜΚΤ είναι μικρές. Η 

διαφορά μεταξύ των δύο, έγκειται κυρίως στη σημασία και το νόημα που δίνει 

ο καθένας σε ορισμένα από αυτά τα στάδια. Έτσι, όπως θα δούμε και στην α

νάλυση που ακολουθεί, ο Kotler συνδέει στενά την στρατηγική ΜΚΤ που πρέ

πει τελικά να ακολουθήσει η επιχείρηση με τα στοιχεία του Μίγματος ΜΚΤ 

που έχει υιοθετήσει (ή που προτίθεται να χρησιμοποιήσει) ενώ, αντίθετα ο 

Buell κάνει λόγο για στρατηγικές που συνήθως υιοθετούνται από τις επιχει

ρήσεις ανάλογα με τους στόχους και τις ανάγκες τους.
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1.2 ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ TOY KOTLER

1.2.1 To περιεχόμενο του πλάνου μάρκετινγκ του Kotler

Κατά τον Ph. Kotler το Marketing Plan πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω 

ενότητες:

Τι περιλαμβάνει ένα Πλάνο Μάρκετινγκ 

Marketing Plan

Ενότητες Περιεχόμενο

1. Περίληψη

> Executive Summary

ν' Παρουσιάζει μια σύντομη επιγραμματική 

αναφορά για να βοηθήσει τον executive 

του πελάτη να «πιάσει το νόημα» με μια 

ματιά

2. Παρούσα Κατάσταση 

> Current Marketing 

Situation

ν' Παρουσιάζει τα στοιχεία του παρόντος 

από μικροοικονομική και μακροοικονομική 

σκοπιά

3. S.W.O.T. Analysis 

> Ανάλυση βασικών

ζητημάτων (Issues Analysis)

V S/W: Δυνάμεις / Αδυναμίες 

ν' ΟΙΤ: Ευκαιρίες / Κίνδυνοι 

S Τίθενται τα βασικά ζητήματα με τη 

μορφή ερωτημάτων

4. Στόχοι

> Objectives

V Θέτει του στόχους πωλήσεων, μεριδίου 

αγοράς, κέρδους κ.ά.

5. Στρατηγική

> Strategy

V Παρουσιάζει τη βασική ιδέα με την 

οποία θα επιτευχθούν οι στόχοι
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(συνέχεια)
Ενότητες Περιεχόμενο

6. Προγράμματα Ενεργειών ν' Απαντάει στα:

- Τακτική Τι θα γίνει; Ποιος θα το κάνει;

> Action programms Πότε θα γίνει;

Πόσο θα κοστίσει;

7. Προϋπολογισμός 

> Projected profit - loss 

statement

ν' Αναλυτική παρουσίαση προβλεπόμενων 

εσόδων - εξόδων - αποτελεσμάτων

8. Έλεγχος 

> Control
ν' Καθορίζει τα μέσα ελέγχου

1.2.2 Ανάλυση επψέρους στοιχείων του πλάνου μάρκετινγκ του Kotler 

1.2.2.1 Περίληψη

Η περίληψη του MKT Plan ή αλλιώς το Executive Summary, προορίζεται για 

τον Διευθυντή της επιχείρησης και έχει σκοπό την επιγραμματική έκθεση 

των βασικών στόχων του ΜΚΤ ΡΙαη και των κανόνων πάνω στους οποίους 

βασίστηκε ο σχεδιασμός του. Ειδικότερα, γίνεται σύντομη παρουσίαση της 

παρούσας κατάστασης, των προβλημάτων και των ευκαιριών που 

αντιμετωπίζει η επιχείρηση και το προϊόν, καθώς και παρουσίαση των 

στόχων, των εναλλακτικών στρατηγικών ΜΚΤ και της στρατηγικής που 

τελικά επελέγη. Η έκθεση καταλήγει κάνοντας μια σύντομη αναφορά στα 

προγράμματα δράσης και τα οφέλη για την επιχείρηση από την εφαρμογή τους.
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1.2.2.2 Παρούσα κατάσταση (Current Marketing Situation)

Η ανάλυση της παρούσας κατάστασης αποτελεί μια διεξοδική εκτίμηση του 

«που βρισκόμαστε τώρα». Αποσκοπεί στη συγκέντρωση, ταξινόμηση και 

αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με τα Μικροοικονομικά και

Μακροοικονομικά μεγέθη που συνθέτουν το περιβάλλον της επιχείρησης.

α) Μικροοικονομικά στοιχεία (Microenvironment situation)

♦ Κατάσταση αγοράς: Η ανάλυση της αγοράς αξιοποιεί δεδομένα για την 

συνολική απορροφητικότητα της, αναλύει στοιχεία που υπάρχουν για 

προβλέψεις, εξετάζει τις προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς, ερευνά τα 

μερίδια αγοράς του/των προϊόντος/ων της επιχείρησης και των 

ανταγωνιστών ενώ τέλος γίνεται ανάλυση των συμπερασμάτων από την 

εφαρμογή της τεχνικής της κατάτμησης της αγοράς και την επιλογή της 

αγοράς στόχου που επέλεξε η εταιρία για το μέγεθος ανάπτυξής της σε 

σύνολο ή κατά γεωγραφικά τμήματα της αγοράς.

♦ Κατάσταση προϊόντος: Παρατίθεται πίνακας πληροφοριών της ιστορίας 

του προϊόντος που περιέχει για τα 2-3 τελευταία χρόνια στοιχεία επί των 

μεταβλητών: Πωλήσεις, Μερίδιο αγοράς, Μέση τιμή μονάδος, Κόστος μονά- 

δος, Δαπάνες προώθησης, Δαπάνες Διαφήμισης, Δαπάνες Έρευνας Μάρ

κετινγκ, Κέρδος. Επίσης γίνεται ανάλυση των χαρακτηριστικών στοιχείων 

που διαμορφώνουν το προϊόν όπως το ποιες είναι χρήσεις του, οι ιδιότητες
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του, ποιες ανάγκες ικανοποιεί, ποια είναι τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα

απέναντι στον ανταγωνισμό και σε ποια φάση του «κύκλου ζωής του προϊό

ντος» βρίσκεται.

♦ Κατάσταση ανταγωνισμού; Εδώ πρέπει να αναφέρονται οι κύριοι 

ανταγωνιστές και να περιγράφονται με όρους μεγέθους, μεριδίου αγοράς, 

ποιότητας προϊόντος, στρατηγικής Μάρκετινγκ και άλλων στοιχείων 

απαραίτητων για την κατανόηση των προθέσεων τους. Πιο συγκεκριμένα, 

πρέπει να δειχθεί μέσα από την ανάλυση ποια είναι η μορφή και το μέγεθος 

του ανταγωνισμού στον κλάδο και γενικότερα στην οικονομία. Η ύπαρξη ή 

όχι μεγάλων εταιριών, το μερίδιο αγοράς που κατέχει το προϊόν/ προϊόντα 

σε σχέση με αυτό που κατέχουν οι ανταγωνιστές και την αντίστοιχη 

πολιτική που ακολουθούν οι τελευταίοι σε σχέση με το «μίγμα ΜΚΤ» που 

εφαρμόζουν.

♦ Κατάσταση διανομής: Εδώ γίνεται περιγραφή (ποσοτική και ποιοτική) των 

καναλιών διανομής που χρησιμοποιεί η επιχείρηση. Ειδικότερα, αναλύονται 

οι ιδιαιτερότητες της διανομής, η ύπαρξη αποκλειστικών αντιπροσώπων ή 

πολλών ενδιάμεσων, η πολιτική των ανταγωνιστών σε σχέση με τα κανάλια 

διανομής. Επίσης παρατίθενται στοιχεία για τις ποσότητες προϊόντος που 

πωλούνται σε κάθε κανάλι διανομής και για τη μεταβαλλόμενη σπουδαιότητα 

κάθε καναλιού.
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Ανάλυση Καταναλωτών / Πελατών: Εδώ γίνεται ανάλυση των πληροφο

ριών που αφορούν την συμπεριφορά των καταναλωτών (αγορά στόχο). Εξε

τάζονται οι προτιμήσεις, οι διαθέσεις και οι τάσεις της αγοραστικής συμπε

ριφοράς των καταναλωτών. Τα στοιχεία αυτά βοηθούν της εταιρία ώστε να 

προχωρήσει σε μια σωστή και αποτελεσματική τμηματοποι'ηση της αγοράς, 

αφού θα γνωρίζει με μεγάλη ακρίβεια τα χαρακτηριστικά των καταναλωτών 

που συνθέτουν την εκάστοτε αγορά στόχο στην οποία απευθύνονται τα 

Προϊόντα της επιχείρησης.

β) Μακροοικονομικά στοιχεία (Microenvironment situation)

Για την ανάλυση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος χρησιμοποιείται μια 

μέθοδος γνωστή ως PEST Analysis, όπου η λέξη P.E.S.T. αναφέρεται στα 

αρχικά των λέξεων Political (Πολιτικό), Economical (Οικονομικό), Social 

(Κοινωνικό) και Technological (Τεχνολογικό) περιβάλλον. Ειδικότερα η PEST 

analysis αναλύει το:

1) Πολιτικό περιβάλλον: Πολιτική κατάσταση, γενικότερη κοινωνική 

πολιτική. Νομικό καθεστώς που διέπει την οικονομία και το εμπόριο κ.α.

2) Οικονομικό περιβάλλον: Εξέταση των γενικών δεικτών της 

οικονομίας ΑΕΠ, κατά κεφαλήν εισόδημα, δομή της οικονομίας, 

αναπτυξιακή και επενδυτική πολιτική, ρυθμοί ανάπτυξης κ.α.
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3) Κοινωνικό περιβάλλον: Αναλύονται οι αξίες, τα ήθη - έθιμα τα οποία

υποδεικνύουν στα στελέχη του τμήματος ΜΚΤ τα καταναλωτικά πρότυπα 

και τις συνήθειες των καταναλωτών στους οποίους απευθύνονται. Πα

ράλληλα γίνεται ανάλυση των δημογραφικών και ψυχογραφικών χαρακτη

ριστικών της αγοράς στόχου για την καλύτερη κατανόησή της

4) Τεχνολογικό περιβάλλον: Εξετάζεται το Know-How της επιχείρησης 

και γενικότερα η ύπαρξη και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από το 

σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου.

1.2.2.3 S.W.O.T and Issues Analysis

Σε αυτό το στάδιο γίνεται ο εντοπισμός και η παρουσίαση των προβλημάτων - 

ευκαιριών για την αγορά γενικά αλλά και για την εταιρία ειδικότερα. Ένα από 

τα βασικά εργαλεία που έχει στην διάθεσή του ο Marketing Manager είναι η

S.W.O.T Analysis δηλαδή η ανάλυση των Strengths (Δυνατών σημείων), 

Weaknesses (Αδύναμων σημείων), Opportunities (Ευκαιριών) και Threats 

(Απειλών) ενώ, συμπληρωματικά γίνεται η χρήση της ανάλυσης των βασικών 

ζητημάτων (Issues Analysis). Η S.W.O.T. ανάλυση αποτελεί έναν χρήσιμο 

τρόπο συγκέντρωσης των συμπερασμάτων και δεδομένων που προήλθαν από 

την ανάλυση του περιβάλλοντος (Μικρό και Μακρό) της επιχείρησης συμβάλ

λοντας στην ανάπτυξη νέων επιτυχημένων στρατηγικών. Σκοπός της ανάλυ

σης είναι, να διαπιστώσει αν η στρατηγική που εφαρμόζει η επιχείρηση και
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πολύ περισσότερο αν τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα της είναι ικανά να

την βοηθήσουν να αντεπεξέλθει στις αλλαγές που πραγματοποιούνται στο ε

πιχειρηματικό της περιβάλλον.

• Ανάλυση Ευκαιριών / Απειλών 

(Opportunities / Threats Analysis)

Οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι αναφέρονται σε εξωτερικούς παράγοντες που 

μπορούν να επηρεάσουν το μέλλον του προϊόντος της επιχείρησης και οι 

οποίοι καταγράφονται για να οδηγήσουν σε πιθανές απαιτούμενες ενέργειες. 

Η συγκεκριμένη ανάλυση είναι επίσης χρήσιμη αφού βοηθάει την επιχείρηση 

να ανακαλύψει ευκαιρίες που δεν έχουν απαραίτητα σχέση με τους ήδη 

υπάρχοντες πόρους της και τα μοναδικά πλεονεκτήματά της (π.χ. νέες 

χρήσεις των προϊόντων της, νέες αγορές κ.λ.π.).

• Ανάλυση Δυνάμεων / Αδυναμιών 

(Strengths / Weaknesses Analysis)

Οι δυνάμεις και αδυναμίες ή τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της 

επιχείρησης είναι εσωτερικοί παράγοντες σε αντίθεση με τους παράγοντες 

της ανάλυσης των Ευκαιριών και των Απειλών.

Οι δυνάμεις (πλεονεκτήματα) της επιχείρησης δείχνουν ποιες στρατηγικές 

πρέπει να χρησιμοποιήσει επιτυχώς η επιχείρηση, ενώ οι αδυναμίες (μειονε

κτήματα) δείχνουν ποιες συγκεκριμένες ενέργειες η επιχείρηση πρέπει να 

αποφύγει ή να διορθώσει.
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Πρέπει πάντως να επισημάνουμε ότι κατά την συγγραφή της ανάλυσης 

S.W.O.T., πρέπει από την μία να είμαστε σύντομοι και να μην πλατειάζουμε 

κατά την περιγραφή των στοιχείων που παρουσιάζουμε και από την άλλη, να 

είμαστε ακριβής ως προς την διατύπωση των στοιχείων αυτών. Έτσι, π.χ. 

όταν αναφέρουμε ως στοιχείο Αδυναμίας το: «αδύναμο management» αυτό 

μπορεί να πάρει διάφορες ερμηνείες. Οπότε, αν η πραγματική του ερμηνεία 

έχει να κάνει με το γεγονός ότι: «οι managers της εταιρίας δεν κατόρθωσαν 

να αντεπεξέλθουν σωστά στις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην 

εταιρία», τότε αυτή είναι η δήλωση που θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε στην 

παρουσίαση της S.W.O.T. ανάλυσης.

• Ανάλυση βασικών ζητημάτων (Issues Analysis)

Σ' αυτό το τμήμα ο Μάρκετινγκ Μάνατζερ χρησιμοποιεί τα ευρήματα της 

S.W.O.T. ανάλυσης για να προσδιορίσει τα βασικά ζητήματα που προκύπτουν 

και απαιτούν λύσεις. Αυτά τίθενται συνήθως με τη μορφή ερωτημάτων.

Οι απαντήσεις αυτών των ερωτημάτων ή «υποθέσεων εργασίας», όπως 

μπορούμε να τις πούμε, θα βοηθήσουν στον καθορισμό των στόχων, της 

στρατηγικής και της τακτικής που θα πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση, 

κατά την ανάπτυξη του MKT Plan.
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1.2.2.4 Στόχοι (Objectives)

Σ' αυτό το σημείο ο Μάρκετινγκ Μάνατζερ στηρίζεται σε βασικά ζητήματα και 

πρέπει να πάρει κάποιες βασικές αποφάσεις για τους στόχους. Είναι 

σημαντικό για μια επιχείρηση να θέτει στόχους γιατί με αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνεται η συνεχής επαγρύπνηση και η προσπάθεια των στελεχών της, 

αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο αρνητικά συμπτώματα όπως είναι αυτό του 

εφησυχασμού και της αυταρέσκειας. Παράλληλα, η ύπαρξη στόχων αποτελεί 

την βάση με την οποία πραγματοποιείται όχι μόνο η αξιολόγηση της 

αποδοτικότητας της επιχείρησης, αλλά και της αποτελεσματικότητας των 

ατόμων που την διοικούν.

Υπάρχουν δύο είδη στόχων που λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδίασμά του 

MKT Plan:

- Στόχοι Οικονομικοί (Financial Objectives)

- Στόχοι Μάρκετινγκ (Marketing Objectives)

Στόχοι Οικονομικοί

Κάθε επιχείρηση αναζητά συγκεκριμένους οικονομικούς στόχους. Οι ιδιοκτή

τες περιμένουν μακροπρόθεσμη απόδοση των επενδύσεων τους και γνωρί

ζουν τα κέρδη που επιθυμούν να επιτύχουν την τρέχουσα χρονική περίοδο 

π.χ. κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους.
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Οι βασικοί οικονομικοί στόχοι είναι τα κέρδη, η απόδοση των επενδύσεων

που πραγματοποιήθηκαν και ιδιαίτερα η εισροή «μετρητών» στην επιχείρηση. 

Είναι χρήσιμο για την εταιρία να χρησιμοποιήσει χρηματοοικονομικούς δείκτες 

για να περιγράφει τους παραπάνω στόχους. Έτσι δείκτες όπως είναι τα: 

Μικτά Κέρδη (Gross margin), Ποσότητα πωΛήσεων, Τζίρος πωΛήσεων (stock 

turnover) κ.α. τονίζουν εκείνα τα χαρακτηριστικά που αποδεικνύουν την 

αποτεΛεσματικότητα και την επιτυχία μιας επιχείρησης.

Στόχοι Μάρκετινγκ

Οι στόχοι ΜΚΤ συνήθως εκφράζονται με την μορφή πωΛήσεων, κέρδους και 

μεριδίου αγοράς. Άλλες φορές όμως εκφράζονται με βάση την συμπεριφορά 

του καταναλωτή πάντα όμως με σαφήνεια και ακρίβεια ως προς την 

διατύπωσή τους. Γενικά ένας καλός στόχος ΜΚΤ θα πρέπει να έχει τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά:

1. Να είναι ποσοτικοποιημένος.

2. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα που περιγράφει ο στόχος να είναι 

μετρήσιμο.

3. Να είναι φιλόδοξος.

4. Να είναι εφικτός.

5. Να εκφράζεται ως αποτέλεσμα.

6. Να έχει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο επίτευξης.

7. Να είναι συμβατός με τις υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη 

διάρκεια του στρατηγικού σχεδιασμού.
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Ένας γνωστός όρος που χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό των στόχων

ΜΚΤ και όχι μόνο, είναι ο S.M.A.R.T. όπου συγκεντρώνει τα βασικά στοιχεία

που πρέπει να διέπουν έναν στόχο:

Specific = Συγκεκριμένος 

Measurable = Μετρήσιμος 

Achievable = Εφικτός 

Realistic = Ρεαλιστικός

Timed = Να πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο

1.2.2.5 Η στοατηνική του Μάρκετινγκ (Marketing Strategy)

Ο Μάνατζερ τώρα προσδιορίζει την ευρεία στρατηγική. Εδώ μπαίνει το 

ζήτημα των εναλλακτικών λύσεων. Κάθε στόχος μπορεί να επιτευχθεί με 

διάφορες εναλλακτικές πολιτικές και κάθε πολιτική με διάφορες 

εναλλακτικές στρατηγικές.

Για παράδειγμα, ο στόχος αύξηση των κερδών μπορεί να επιτευχθεί με 

αύξηση εσόδων σε επίπεδο πολιτικής, η οποία αύξηση εσόδων σε επίπεδο 

στρατηγικής μπορεί να σημαίνει αύξηση τιμής, ή αύξηση πωλήσεων κ.λ.π.

Αφού γίνει η επιλογή των εναλλακτικών λύσεων ο Μάνατζερ μπορεί:

α) να καταγράψει τη βασική στρατηγική απόφαση με μια ξεκάθαρη 

φρασεολογία ή

β) να παρουσιάσει τη βασική στρατηγική σε μία λίστα σημείων ως εξής:
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Δήλωση Στρατηγικής

♦ ΑΓΟΡΑ - ΣΤΟΧΟΣ (TARGET - MARKET): Η αγορά στην οποία δρα η 

επιχείρηση, τμηματοποιείται με βάση τα δημογραφικά, ψυχογραφικά και άλλα 

κριτήρια των καταναλωτών. Εξετάζεται ο βαθμός ελκυστικότητας του κάθε 

τμήματος που προκύπτει και επιλέγεται εκείνο το τμήμα ή τμήματα 

καταναλωτών τα οποία προσφέρουν στην εταιρία τις καλύτερες προοπτικές 

ανάπτυξης

♦ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (POSITIONING): Τοποθέτηση είναι η επιστήμη της 

διαφοροποίησης των προϊόντων / υπηρεσιών της επιχείρησης. Είναι όμως 

συγχρόνως και η τέχνη της δημιουργίας της ταυτότητας του προϊόντος στο 

μυαλό του καταναλωτή. Αφού επιλεγεί η αγορά - στόχος η επιχείρηση θα 

προσπαθήσει να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων 

ανταγωνιστών προκειμένου αυτό που προσφέρει να προτιμάτε περισσότερο 

από τα ανταγωνιστικά προϊόντα.

♦ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (PRODUCT LINE): Για να επιτευχθεί η 

σωστή «τοποθέτηση» του προϊόντος, η επιχείρηση θα αναπτύξει την ανάλογη 

γραμμή προϊόντος. Τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να ικανοποιούν τις ανάγκες 

της αγοράς στόχου.

♦ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (PRICE): Η τιμολόγηση έχει να κάνει με τον καθορισμό 

της τελικής τιμής του προϊόντος και η οποία που θα πρέπει να καλύπτει όλα
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τα κόστη και να επιτρέπει και κάποιο προκαθορισμένο κέρδος. Σημαντικό ρό

λο στην διαμόρφωση της τελικής τιμής έχουν και οι τελικές τιμές των αντα

γωνιστικών προϊόντων. Τρεις είναι οι σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να 

ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά την τιμολόγηση των προϊόντων και είναι γνωστοί 

ως τα 3 C's:

Costs = Κόστη

Competition = Ανταγωνισμός

Customer Value = Αξία προϊόντος για τον καταναλωτή

Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι η τιμολόγηση εξαρτάται από πολλούς παράγο

ντες και ότι σε τελικά ανάλυση οι συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κλάδο 

που δραστηριοποιείται η επιχείρηση, είναι αυτές που θα καθορίσουν την πο

λιτική τιμολόγησης που θα ακολουθηθεί. Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει 

τους παράγοντες που συμμετέχουν στην τελική διαμόρφωση της τιμής. Ανα- 

λόγως το περιβάλλον της επιχείρησης άλλοι παράγοντες επιδρούν περισσότε

ρο και άλλοι λιγότερο στην τελική τιμή:

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ -------> ΠΡΟΪΟΝ <------

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΠΕΛΑΤΗΣ/ ΧΡΗΣΤΗΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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♦ ΔΙΑΝΟΜΗ (DISTRIBUTION): Η επιχείρηση θα πρέπει να επιΛέξει τα 

κανάλια μέσω των οποίων θα διανέμει το προϊόν της στην αγορά στόχο. 

Κριτήρια που επηρεάζουν την επιλογή αυτή είναι το είδος του προϊόντος, 

εγγύτητα των καναλιών διανομής στην αγορά στόχο κ.α.

♦ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΗΝ (SERVICE): Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα 

πλέγμα υπηρεσιών πριν και μετά την πώληση το οποίο θα προσθέτει αξία στο 

προϊόν. Η σημαντικότητα αυτών των υπηρεσιών επηρεάζεται και από την 

φύση του προϊόντος, π.χ. διαρκή προϊόντα όπως ηλεκτρικές συσκευές, 

αυτοκίνητα κ.α.

♦ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (ADVERTISING): Προκειμένου να γνωστοποιηθεί το 

προϊόν στην αγορά στόχο, θα πρέπει να αναπτυχθεί μια στρατηγική 

διαφήμισης. Οι στόχοι της σχετίζονται άμεσα με τους στόχους Marketing.

♦ ΠΡΟΗΘΗΣΗ ΠΗΛΗΣΕΗΝ (SALES PROMOTION): Η προώθηση 

πωλήσεων είναι μια άλλη τεχνική επικοινωνία του προϊόντος. Ο κύριος 

στόχος της είναι η δημιουργία βραχυχρόνιων πωλήσεων σε αντίθεση με την 

διαφήμιση η οποία επιδιώκει μακροχρόνια αποτελέσματα (διάρκειας).

♦ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (RESEARCH AND DEVELOPMENT): Το τμή

μα Έρευνας ά Ανάπτυξης κάθε επιχείρησης αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο 

που την βοηθάει στο να ακολουθήσει μια επιτυχημένη πορεία μέσα στο αντα

γωνιστικό της περιβάλλον. Η σημασία έγκειται στη βοήθεια που προσφέρει με
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την ανάπτυξη νέων ιδεών και της συνεχούς αναβάθμισης των υπαρχόντων

προϊόντων της εταιρίας ικανοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τις συνεχώς εξε

λισσόμενες ανάγκες των καταναλωτών της. Ιδιαίτερα οι εταιρίες υψηλής τε

χνολογίας δαπανούν τεράστια ποσά ώστε να παρουσιαστούνε στην αγορά με 

όσο το δυνατόν καλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

♦ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (MARKETING RESEARCH): Οι έρευνες είναι 

ένα σημαντικό εργαλείο διότι αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών. 

Μπορούν να γίνουν για την αξιολόγηση ενός concept προκειμένου να 

εξετασθεί αν πρέπει να υλοποιηθεί, για pre-testing προϊόντων, για post

testing ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας. 

Το είδος της έρευνας εξαρτάται από τον σκοπό για τον οποίο γίνεται. Οι 

πληροφορίες που αντλούνται βοηθούν στην διαμόρφωση της στρατηγικής 

Μάρκετινγκ.

Οι διάφορες έρευνες ΜΚΤ μπορούν να κατανεμηθούν στις εξής κατηγορίες:

1) Έρευνες μετρήσεως της αγοράς που αποσκοπούν στην ανεύρεση 

ποσοτικών στοιχείων σχετικά με τις δυνατότητες της αγοράς.

2) Έρευνες επιρροής των ελεγχόμενων μεταβλητών, που αποσκοπούν 

στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και οικονομικότητας των 

διαφόρων στοιχείων του μίγματος ΜΚΤ.

3) Έρευνες ανταγωνιστικής κατάστασης που αποσκοπούν στον υπολο

γισμό των μεριδίων αγοράς που κατέχει κάθε ανταγωνιστική επιχεί-
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ρήση.

4) Έρευνες μη ελεγχόμενων μεταβλητών που αποσκοπούν στην 

εκτίμηση πιθανών επιπτώσεων που θα έχουν πάνω στα πωλήσεις ή 

στην επιχείρηση γενικά οι μεταβολές του μακροοικονομικού 

περιβάλλοντος της.

5) Έρευνες υποκινήσεως που αφορούν τη μελέτη της αγοραστικής 

συμπεριφοράς

Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού της Στρατηγικής ο Μάρκετινγκ Μάνατζερ 

συνεργάζεται στενά με τους άλλους Μάνατζερ. Ο συντονισμός μεταξύ των 

τμημάτων είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία.

Ο Μάρκετινγκ Μάνατζερ είναι υποχρεωμένος να ελέγξει την εφικτότητα των 

στρατηγικών του αποφάσεων, π.χ. υπάρχουν στο Οικονομικό τμήμα τα 

απαραίτητα ρευστά διαθέσιμα για την προβλεπόμενη αύξηση των κονδυλίων; ή 

υπάρχει στο τμήμα παραγωγής όλο το απαραίτητο ανθρώπινο και 

υλικοτεχνικό δυναμικό για την παραγωγή νέων προϊόντων και για τη βελτίωση 

της ποιότητας;

Χωρίς αυτές τις βασικές προϋποθέσεις κάθε Στρατηγική Μάρκετινγκ 

κινδυνεύει να βρεθεί στον αέρα.

Σύμφωνα με τον Peter Doyle (1994), και όπως έχει ήδη αναφερθεί, υπάρ

χουν δύο βασικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίζετε η στρατηγική που θα
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οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο στά

διο:

1. Τμηματοποίηση της Αγοράς Στόχου: Εδώ το MKT Plan θα προσδιορίσει 

σε ποιους καταναλωτές θα απευθυνθεί η επιχείρηση. Ειδικότερα, θα γίνει 

ανάλυση των αναγκών και των χαρακτηριστικών τους δηλ. τι περιμένουν από 

το προϊόν, που βρίσκονται, πως και πότε αγοράζουν και πως χρησιμοποιούν 

το προϊόν.

2. Διαφοροποίηση: Εδώ το MKT Plan θα περιγράφει τις στρατηγικές των 

ανταγωνιστών και θα παρουσιάσει την βασική στρατηγική της επιχείρησης η 

οποία θα οδηγήσει (μεταπείσει) τους καταναλωτές να προτιμήσουν τα δικά 

της προϊόντα.

1.2.2.6 Προνράμματα Ενεργειών - Η τακτική του MKT (Action Programs)

Κάθε στοιχείο της στρατηγικής του ΜΚΤ παράγει μια σειρά από ερωτήματα 

που πρέπει να απαντηθούν, όπως π.χ.

Τι ακριβώς πρέπει να γίνει;

Πότε πρέπει να γίνει;

Ποιος θα το κάνει;

Πόσο θα κοστίσει;

Για να εφαρμοστεί επομένως η στρατηγική που τελικά θα επιλεχθεί από την 

επιχείρηση, θα πρέπει πρώτα από όλα, να μετατραπεί σε ένα υλοποιήσιμο
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πρόγραμμα MKT έτσι σχεδιασμένο, ώστε να παρέχει υποστήριξη στο επιλεγ

μένο προϊόν ή την υπηρεσία. Κάτι τέτοιο πραγματοποιείται με το Μίγμα ΜΚΤ 

το οποίο αναφέρεται στον συνδυασμό των στοιχείων της στρατηγικής ΜΚΤ, 

που προαναφέραμε, όπως είναι η Διανομή, η Διαφήμιση - Προβολή, η Προώ

θηση και η Τιμολόγηση των προϊόντων. Τα πιο διαδεδομένα στοιχεία που 

συνθέτουν το Μίγμα ΜΚΤ ενός προϊόντος είναι γνωστά ως 4P's δηλαδή. 

Product (Προϊόν), Place (Τοποθέτηση-Διανομή), Promotion (Προώθηση- 

Προβολή), Price (Τιμολόγηση).

Όλα τα στοιχεία του μίγματος θα πρέπει να είναι συνεπή, αρμονικά 

συνδεδεμένα μεταξύ τους και σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς στόχου. Η 

αγορά στόχος αποτελείται από το κοινό εκείνο, του οποίου η επιχείρηση 

γνωρίζει καλά τις ανάγκες και παράγει το προϊόν σύμφωνα με αυτές.

Το άριστο μίγμα μάρκετινγκ περιλαμβάνει:

• Το κατάλληλο προϊόν (Product), δηλαδή αυτό που ικανοποιεί τις 

ανάγκες της αγοράς στόχου και συμβάλλει στη μεγιστοποίηση των κερδών της 

επιχείρησης ή γενικά, στην επίτευξη των στόχων της. Περιλαμβάνει: 

Χαρακτηριστικά προϊόντος. Ποιότητα, Συσκευασία, Μάρκα, Εγγύηση, Σχέδιο, 

Μέγεθος, Ποικιλία κ.α.

• Την κατάλληλη Διανομή (Place), δηλαδή αυτή που προσφέρει τα προϊό

ντα σε τέτοια απόσταση ώστε να υποστεί το κόστος και τον κόπο της μετακί-
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νηαης, αλλά και αυτή που ενισχύει την εικόνα του προϊόντος στα μάτια του 

καταναλωτή (π.χ. επώνυμα προϊόντα πωλούνται σε επώνυμα καταστήματα). 

Περιλαμβάνει: Κανάλια διανομής. Εγκαταστάσεις, Αποθήκευση, Μεταφορά, 

Εξυπηρέτηση κ.α.

• Την κατάλληλα Προβολή (Promotion), δηλαδή αυτή που εξασφαλίζει 

την επικοινωνία με το κοινό ενισχύοντας την εικόνα του προϊόντος. 

Περιλαμβάνει: Προώθηση πωλήσεων, Διαφήμιση, Προσωπική πώληση, 

Δημόσιες Σχέσεις, Αμεσο ΜΚΤ κ.α.

• Την κατάλληλη Τιμή (Price), αυτή δηλαδή που αποδέχεται να πληρώσει 

το καταναλωτικό κοινό που μας ενδιαφέρει. Περιλαμβάνει: Τιμή πώλησης. 

Εκπτώσεις, Όροι πληρωμής. Πιστώσεις κ.α.

Ο marketer έχει την δυνατότητα μέσω των στοιχείων του μίγματος ΜΚΤ να 

προσφέρει υποστήριξη στο προϊόν για την επίτευξη των στόχων του. Τα 

στοιχεία του μίγματος είναι τα όπλα με τα οποία η επιχείρηση θα διεξάγει τον 

ανταγωνιστικό πόλεμο.

1.2.2.7 Πρόβλεψη αναμενόμενου αποτελέσματος Κέρδους - Ζημίας 

(Projected Profit and Loss Statement)

Σε αυτό το στάδιο γίνετε εκτίμηση των αναμενόμενων κερδών και άλλων οι

κονομικών αποτελεσμάτων της όλης προσπάθειας που έγινε στο στάδιο της 

διαμόρφωσης του μίγματος ΜΚΤ. Αναφέρονται οι βασικοί πόροι που θα χρη
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σιμοποιηθούν, τα διάφορα κόστη που θα απαιτηθούν, και τα αποτελέσματα -

απόδοση που θα προκόψουν από την εφαρμογή των προγραμμάτων.

Η Διοίκηση της επιχείρησης με βάση τα παραπάνω στοιχεία, θα είναι σε θέση 

να αξιολογήσει αν το προτεινόμενο MKT Plan είναι φιλόδοξο και το κατά πόσο 

το κόστος καθώς και το «ρίσκο» που συνεπάγεται η εφαρμογή του, κινούνται 

σε λογικά για την επιχείρηση πλαίσια.

Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση (προϋπολογισμός του Marketing Plan) γίνεται 

με βάση τις αρχές της Λογιστικής. Στη στήλη των εσόδων περιλαμβάνετε η 

αξία των προσδοκώμενων πωλήσεων σε μονάδες και την τιμή μονάδας. Στη 

στήλη των εξόδων περιλαμβάνετε το κόστος αγοράς, παραγωγής, φυσικής 

διανομής και προώθησης κατά κατηγορίες.

Η διαφορά είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Τα αρμόδια, ανώτερα ιεραρχικά 

όργανα της Διοίκησης θα εξετάσουν και θα εγκρίνουν ή θα απορρίψουν τον 

προϋπολογισμό. Στην περίπτωση της έγκρισης, συνήθως υπάρχουν 

περικοπές. Οι περικοπές δημιουργούν την ανάγκη επανεξέτασης και 

προσαρμογής των παραπάνω στοιχείων του Μάρκετινγκ όπως Στρατηγική, 

κυρίως Τακτική κ.λ.π.

Η τελική μορφή του Marketing Plan και ο προϋπολογισμός αποτελούν τη βάση 

για τον καθορισμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής του.

Στο ίδιο στάδιο θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για το πώς θα αντιμετωπι
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στούν καταστάσεις σχετικά απρόβλεπτες. Θα πρέπει δηλαδή, να υπάρχουν

εναλλακτικά σχέδια για την αντιμετώπιση καταστάσεων που ανατρέπουν τις 

υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον σχεδίασμά του Marketing Plan.

1.2.2.8 Έλενχος (Control)

Η τελευταία ενότητα του Marketing Plan προσδιορίζει τις μεθόδους ελέγχου 

που θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της υλοποίησης του plan. 

Συνήθως οι στόχοι και ο προϋπολογισμός ελέγχονται σε εβδομαδιαία ή 

μηνιαία βάση σύμφωνα με τις αρχές και τις διαδικασίες της λειτουργίας της 

εκάστοτε μορφής ελέγχου που εφαρμόζεται.

Για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο του σχεδίου ΜΚΤ είναι απαραίτητη η 

συγκέντρωση και εξέταση πρωτογενών και δευτερογενών πληροφοριακών 

στοιχείων. Πρωτογενή στοιχεία είναι η ανάλυση των τμημάτων της αγοράς, η 

παρακολούθηση των μεριδίων της αγοράς, των τιμών, του τρόπου διανομής, 

των δαπανών που πραγματοποιούνται για την διαφήμιση και προβολή των 

ανταγωνιστικών προϊόντων. Από την άλλη τα δευτερογενή στοιχεία 

αποτελούν οι πληροφορίες πωλήσεων, τα στοιχεία παραγγελιών και δαπανών 

κ.α.

Σημαντικό ρόλο στον καλύτερο έλεγχο της εφαρμογής του σχεδίου ΜΚΤ είναι 

και η ύπαρξη μηχανισμών ελέγχου και σημείων ελέγχου περί τα μέσα εφαρμο

γής του σχεδίου για την αποτελεσματικότερη μέτρηση της προόδου υλοποίη

σης των στόχων που τέθηκαν. Βέβαια, οι διαδικασίες ελέγχου θα πρέπει να
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είναι σε θέση να σηματοδοτούν απαραίτητες αλλαγές στη στρατηγική και τα

προγράμματα, αν διάφοροι παράγοντες το επιβάλλουν.

1.3 ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ BUELL

1.3.1 Περιεχόμενο του Πλάνου Μάρκετινγκ του Buell

Τα βασικά στοιχεία που περιέχει ένα πλάνο, σύμφωνα με τον V. Buell είναι:

1. Ανάλυση της Παρούσας Κατάστασης (Situation Analysis)

2. Στόχοι (Objectives)

3. Στρατηγική (Strategy)

4. Προγράμματα και πακέτο προϋπολογισμού (Programs and their 

budget impact)

5. Χρονοδιαγράμματα και αναθέσεις καθηκόντων (Schedules and 

assigrimeuts)

Οπως διαπιστώνουμε υπάρχουν αρκετές ομοιότητες του πλάνου του Buell με 

αυτό του Kotler. Έτσι πολλά στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά την ανάλυση 

του πλάνου του Kotler ισχύουν και για αυτό του Buell.

1.3.2 Ανάλυση επψέρους στοιχείων του Πλάνου Μάρκετινγκ του Buell 

1.3.2.1 Ανάλυση Tnc Παρούσαο Κατάστασηο

Η κάθε επιχείρηση αναπτύσσει τις δραστηριότητές τις σε ένα περιβάλλον. Η 

σχέση που συνδέει το περιβάλλον με την επιχείρηση είναι αμφίδρομη. Επηρε

άζει αλλά και επηρεάζεται από τις εξελίξεις και τις αλλαγές που πραγματο

ποιούνται σε αυτό. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να αναλύεται το περιβάλλον στο 

οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση πριν την διαμόρφωση της στρατηγικής
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Marketing. Η ανάλυση της παρούσας κατάστασης έχει ακριβώς αυτόν τον 

σκοπό.

To MKT Plan ξεκινάει με μία περίληψη των βασικών προβλημάτων. Δίνονται 

οι βασικές πληροφορίες στα εξής θέματα:

Α. Η κατάσταση της οικονομίας (Macro)

Στο μακρό-περιβάλλον (macro-environment) αναλύουμε τις ευρύτερες 

αλλαγές που σημειώνονται στις οικονομικές συνθήκες, στην τεχνολογία, στα 

δημογραφικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά και τέλος στις πολιτικές 

δυνάμεις. Όλα τα παραπάνω επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά την 

απόδοση μιας επιχείρησης. Γίνεται ειδικότερα ανάλυση δύο κύριων στοιχείων 

του μακροοικονομικού περιβάλλοντος της επιχείρησης όπως είναι η:

1. Εξέλιξη ζήτησης - Πρόβλεψη

2. Κατάσταση κλάδου - Πρόβλεψη

Β. Η κατάσταση της επιχείρησης (Micro)

Εδώ γίνεται παρουσίαση της δυναμικότητας της επιχείρησης με βάση 

χρηματο-οικονομικούς δείκτες και στοιχεία της αγοράς, ειδικότερα 

εξετάζονται:

1. Οι πραγματοποιηθείσες Πωλήσεις

2. Το Μερίδιο αγοράς που κατέχει η επιχείρηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό
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3. Κέρδη

Γ. Το «άνοιγμα» του προγραμματισμού

Η διαφορά (απόκλιση) μεταξύ των προγραμματισθέντων στόχων και των 

πραγματοποιηθέντων αποτελεσμάτων της τελευταίας πενταετίας (ή της 

περιόδου που η επιχείρηση θεωρεί ικανή για να τις δώσει τα απαιτούμενα για 

την ερευνά της στοιχεία), που μπορεί να οδηγήσει σε θετικό ή αρνητικό 

αποτέλεσμα.

Δ. Αγορές - πελάτες και Αγορές - μη πελάτες (Markets served and 

Markets not served)

Εδώ γίνεται τμηματοποίηση της αγοράς στην οποία δρα η επιχείρηση και 

γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των τμημάτων της αγοράς όπου πραγματοποιεί 

και σε αυτά στα οποία δεν έχει αγορές στόχους.

Ε. Χαρακτηριστικά συμπεριφοράς αγοραστή

Η λεπτομερής γνώση των καταναλωτών είναι σημαντική για την διαμόρφωση 

της στρατηγικής τοποθέτησης των προϊόντων (positioning strategy). Η ανά

λυση των καταναλωτών αποσκοπεί στο να προσδιορίσουμε το προφίλ και την 

συμπεριφορά τους και εφόσον είναι δυνατόν να τους κατατάξουμε σε ομάδες 

με ομοειδή χαρακτηριστικά (market segmentation). Επίσης εξετάζονται οι 

τάσεις της καταναλωτικής συμπεριφοράς προκειμένου να εντοπίσουμε πιθα
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νές μελλοντικές αλλαγές στις ανάγκες και συνήθειες των καταναλωτών κα

θώς και νέες ομάδες καταναλωτών που μπορεί να προκόψουν. Ειδικότερα, 

μεταξύ άλλων στοιχείων, γίνεται:

1. Περιγραφή των πελατών και των παραγόντων που επηρεάζουν την 

αγορά, τις πωλήσεις, τις παραγγελίες.

2. Ανάλυση της συχνότητας των αγορών/παραγγελιών.

3. Αξιολόγηση της Εποχικότητας /Κυκλικότητας της αγοραστικής 

συμπεριφοράς των καταναλωτών.

ΣΤ. Η κατάσταση του ανταγωνισμού

Η γνώση των δυνατών/ αδύνατων σημείων των ανταγωνιστών καθώς και των 

πιθανών στρατηγικών κινήσεων τους επηρεάζουν την διαμόρφωση των κύ

ριων στοιχείων της στρατηγικής ΜΚΤ. Στο τμήμα αυτό εξετάζουμε τόσο τους 

άμεσους όσος και τους έμμεσους ανταγωνιστές. Ο κύριος στόχος αυτής της 

ανάλυσης είναι να καταγράψουμε το προφίλ των ανταγωνιστών, το οποίο είναι 

ένας χρήσιμος οδηγός για τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούνε σε διάφορες αλ

λαγές στρατηγικής των ανταγωνιστών τους ή αλλαγών που συμβαίνουν στο 

περιβάλλον στο οποίο δρουν. Ερωτήσεις όπως: εάν οι ανταγωνιστές είναι ευ

χαριστημένοι με την θέση την οποία κατέχουν στην αγορά, ποιες είναι οι πι

θανές κινήσεις ή αλλαγές στην στρατηγική τους, ποια είναι τα αδύναμα ή δυ

νατά σημεία, ποιες είναι οι πιθανές δικές μας κινήσεις που μπορούν να προ- 

καλέσουν τις αντιδράσεις τους, θα πρέπει να αναλυθούν και να απαντηθούν
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σε αυτό το στάδιο του σχεδίου ΜΚΤ. Ορισμένα από τα στοιχεία που αναπτύσ

σονται σε αυτό το στάδιο είναι:

1. Δημιουργία Λίστας των ανταγωνιστών ανά μερίδιο αγοράς

2. Περιγραφή του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος

3. Ανάλυση του ανταγωνισμού από εισαγωγές (εάν υπάρχει)

4. Ανάλυση του ανταγωνισμός που προέρχεται από προϊόντα εκτός κλάδου 

(υποκατάστατα)

Ζ. Το μίγμα Marketing

Η ανάλυση του μίγματος ΜΚΤ όπως έχει ήδη αναπτυχθεί κατά την περιγραφή 

του Marketing plan του Kotler, βασίζεται και εδώ στα 4 P's. Περιληπτικά, η 

ανάλυση των στοιχείων του μίγματος περιλαμβάνει:

1. Το προϊόν (Product)

α) Περιγραφή της ποιότητας, συσκευασίας, διαφοροποίησης, και 

εξυπηρέτησης πελατών.

β) Φάση κύκλου ζωής. Γίνεται λόγος για το στάδιο που βρίσκεται το 

προϊόν σύμφωνα με το ΚΖΠ (Κύκλος Ζωής Προϊόντος) όπου το προϊόν 

ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται τοποθετείται σε 

ένα από τα παρακάτω στάδια:
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Π
Η

ΔΗ
ΣΕ

ΙΣ
Εισαγωγή (Introduction)

> Ανάπτυξη

> ίΐρίμανση / Κορεσμός

> Πτώση / Παρακμή

Να σημειωθεί ότι διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων διαγράφουν διαφορετι

κές καμπύλες και η κύρια διαφορά τους είναι η χρονική διάρκεια διαγραφής 

ολόκληρης της καμπύλης.

>

Ο Κύκλος Ζωής του Προϊόντος (ΚΖΠ)

ΧΡΟΝΟΣ

2. Διανομή (Placement)

Τα κανάλια διανομής είναι όλοι οι ανεξάρτητοι οργανισμοί οι οποίοι αναμιγνύ

ονται στην διαδικασία διάθεσης του προϊόντος στον τελικό καταναλωτή. Οι 

ικανότητες και η υποκίνηση των καναλιών διανομής καθορίζουν την ικανότητα
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της εταιρίας να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τρόπο ικανο

ποίησης και εξυπηρέρτησης του πελάτη. Για αυτό το λόγο μια εταιρία πρέπει 

να αναλύει σε βάθος τα κανάλια διανομής πριν να επιλέξει ποια θα χρησιμο

ποιήσει. Διότι η επιλογή είναι μια απόφαση με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα 

η οποία δεν αλλάζει τόσο εύκολα. ΤΤροκειμένου να επιλεγούν τα σωστά κανά

λια διανομής θα πρέπει να οριστούν οι στόχοι και η στρατηγική ΜΚΤ, να ε- 

ντοπισθούν και να περιγραφούν τα πιθανά κανάλια διανομής και να αξιολογη

θούν. Συγκεκριμένα, οι στόχοι της εταιρίας που σχετίζονται με τις πωλήσεις 

και την δημιουργία κέρδους επηρεάζει την επιλογή του τρόπου διανομής. Όσο 

αφορά στην στρατηγική ΜΚΤ, τα κανάλια διανομής θα πρέπει να εξυπηρετούν 

με τον καλύτερο τρόπο τα τμήματα της αγοράς (καταναλωτών) τα οποία επι

θυμεί να στοχεύσει η εταιρία και να ενισχύουν το ανταγωνιστικό της πλεονέ

κτημα σε αυτές τις ομάδες των καταναλωτών.

Μερικά από τα στοιχεία που ελέγχονται κατά την ανάλυση των καναλιών 

διανομής είναι:

α) Είδος καναλιών διανομής - Σύστημα διανομής 

β) Φυσική διανομή

γ) Ποσοτική και ποιοτική περιγραφή των μελών των καναλιών διανομής 

δ) Υποστήριξη πωλήσεων μέσω των καναλιών διανομής
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3. Επικοινωνία - Προώθηση (Promotion)

Γίνεται παρουσίαση των τρόπων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση ώστε να

μπορέσει να «επικοινωνήσει» τα προϊόντα της στην αγορά στόχο της. Κύριες

μορφές προώθησης είναι οι:

α) Προώθηση πωΛήσεων

β) Διαφήμιση

γ) Δημόσιες Σχέσεις

δ) Εκπτώσεις - προσφορές κΛπ.

4. Τιμολόγηση (Price)

α) Πολιτική και πρακτική τιμολόγησης με αναφορά σε διαφοροποιήσεις 

τμημάτων, ανταγωνιστικότητα τιμών, πιστώσεις, εκπτώσεις, κλπ.

β) Η τιμολογιακή κατάσταση του κλάδου με αναφορά στον τιμολογιακό ηγέτη 

(αν υπάρχει), ελαστικότητα ζήτησης, κατάσταση αγοράς (ολιγοπώλιο, 

μονοπώλιο), τάσεις τιμαρίθμου , κλπ.

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει ο καθορισμός της τελικής τιμής του προϊόντος 

και η γενικότερη τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει η επιχείρηση 

επηρεάζεται από τα 3 C's: Costs, Competition, Customer value.
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Η. Αλλαγές στη δομή της αγοράς - Πρόβλεψη / Περιορισμοί (Θεσμικοί - Νο

μικοί)

Το στάδιο αυτό του Marketing Plan του Buell αν και αναπτύσσεται ξεχωριστά 

έχει άμεση σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον που επηρεάζει τις λειτουργίες 

και την στρατηγική της επιχείρησης. Εδώ δίνεται βάρος στο τρόπο με τον 

οποίο είναι δομημένος ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση 

και στη σημασία που έχει για την τελευταία, να βρίσκεται πάντα σε εγρήγορση 

ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθει σε τυχόν αλλαγές που μπορούν 

επηρεάσουν την λειτουργία της και τους στόχους της. Επίσης μέσα σε αυτές 

θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και αλλαγές που μπορούν να προέλθουν από το 

νομικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπουν τους κανόνες της αγοράς στην χώρα 

- γεωγραφικό χώρο που δραστηριοποιείται η εταιρία.

Θ. Δυνάμεις / Αδυναμίες - Ευκαιρίες / Κίνδυνοι

Όπως στο πλάνο του Kotler (S.W.O.T. Analysis) έτσι και ο Buell αναλύει τις 

Δυνάμεις / Αδυναμίες και τις Ευκαιρίες / Κινδύνους που αντιμετωπίζει η 

επιχείρηση καθ' όλη την διάρκεια της «ζωής» της.
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1.3.2.2 Στόχοι

Το περιεχόμενο τους εκφράζει το τι βασικά επιδιώκει η επιχειρηματική 

μονάδα για το συγκεκριμένο πακέτο προϊόν/αγορά.

Καλύπτουν συγκεκριμένη χρονική περίοδο, συνήθως ενός έτους για τα Πλάνα 

Μάρκετινγκ και μπορούν να εκφράζονται με ποιοτικούς και ποσοτικούς όρους 

ταυτόχρονα. Γενικά, γίνεται προσπάθεια ποσοτικοποίησης των στόχων, π.χ. 

Ο ποιοτικός στόχος «θα αυξήσουμε τις πωλήσεις τον επόμενο χρόνο», θα 

είναι πιο σαφής εάν ποσοτικοποιηθεί ως εξής: «Θα αυξήσουμε κατά 107ο τις 

πωλήσεις τον επόμενο χρόνο».

Υπάρχουν δύο είδη στόχων:

- Οι πρωταρχικοί στόχοι

- Οι δευτερεύοντες στόχοι

Οι πρωταρχικοί στόχοι είναι κατά βάση ίδιοι σε όλες τις επιχειρηματικές 

μονάδες. Κλασικά παραδείγματα είναι: οι πωλήσεις, το μερίδιο αγοράς, τα 

κέρδη.

Οι δευτερεύοντες στόχοι πηγάζουν από τους πρωταρχικούς και ποικίλουν 

από επιχείρηση σε επιχείρηση. Παραδείγματα είναι: οι πωλήσεις από το κάθε 

τμήμα της αγοράς, η άνοδος της αναγνωρισιμότητας του προϊόντος, η αύξηση 

των τιμών κλπ.

Financial Marketing Plan 35 Στέργιος Μπαλοδήμος



Κατά περίπτωση οι δευτερεύοντες στόχοι μπορούν να θεωρούνται ταυτόσημοι

με το περιεχόμενο της στρατηγικής και των επί μέρους σημείων της.

1.3.2.3 Στρατηγική

Ο σχεδιασμός της στρατηγικής ή καλύτερα των εναλλακτικών στρατηγικών 

είναι ίσως το κρισιμότερο βήμα στην κατάστρωση του πλάνου του μάρκετινγκ.

Η έννοια των εναλλακτικών στρατηγικών βασίζεται σε δύο υποθέσεις:

1) Υπάρχουν περισσότερες από μία πορείες για να φθάσει κανείς στο στόχο 

του.

2) Κάποια πορεία είναι καλύτερη από τις άλλες.

Από το ένα βήμα στο άλλο

Για να εισαχθούμε στο θέμα μπορούμε να αντλήσουμε παραδείγματα από την 

καθημερινή μας ζωή.

Είναι φανερό ότι από βήμα σε βήμα στην καθημερινή μας ζωή παίρνουμε μια 

σειρά από αποφάσεις. Ένα πλέγμα αποφάσεων φέρει οπωσδήποτε τη σφραγί

δα του υποκειμενισμού. Ένας συνδυασμός εναλλακτικών αποφάσεων, άριστος 

για κάποιον άνθρωπο, μπορεί να είναι τελείους ακατάλληλος για κάποιον άλλο 

άνθρωπο. Αυτό συμβαίνει και με τις επιχειρήσεις. Διαφορετικές επιχειρήσεις 

επιλέγουν διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις ακόμη και κατά την επιδίωξη 

των ίδιων σκοπών.
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Αντιλαμβανόμαστε πάντως ότι υπάρχει ένα ευρύτατο φάσμα αποφάσεων που

καθορίζουν τη Στρατηγική, διαφορετικό από επιχείρηση σε επιχείρηση, ακόμη 

και από χρονική περίοδο σε άλλη. Η στρατηγική που τελικά θα επιλεχθεί από 

την επιχείρηση θα είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού της ανάλυσης των 

δυνάμεων / αδυναμιών 4 ευκαιριών / κινδύνων, και του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος.

Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ορισμένες βασικές Στρατηγικές που συνήθως 

υιοθετούνται από τις επιχειρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις πιο 

συνηθισμένες:

- Καμία αλλαγή της προηγούμενης Στρατηγικής

- Βελτίωση της προηγούμενης Στρατηγικής

- Τυποποίηση

- Διαφοροποίηση

- Εξειδίκευση

- Επέκταση κλπ

Στην Βιβλιογραφία μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται τρία εργαλεία που βοηθούν 

την επιχείρηση στην επιλογή της κατάλληλης για αυτήν στρατηγικής 

Μάρκετινγκ:

Financial Marketing Plan 37 Στέργιος Μπαλοδήμος



Ο Κύκλος Ζωής του Προϊόντος (ΚΖΠ)

Η ανάλυση στηρίζεται στην θέση που βρίσκεται το προϊόν της εταιρίας 

σύμφωνα με τον ΚΖΤΤ, σε σχέση με την στρατηγική θέση της επιχείρησης 

στην αγορά (Leader ή Follower).

Η Ανάλυση BCG

Η ανάλυση BCG λαμβάνει υπόψιν της δυο παραμέτρους: το μερίδιο της αγοράς 

που καταλαμβάνει η επιχείρηση σε σχέση με τους ρυθμούς ανάπτυξης της 

αγοράς.

Το ότι η ανάλυση BCG χρησιμοποιεί δυο μόνο διαστάσεις (μερίδιο αγοράς & 

ρυθμοί ανάπτυξης, θεωρήθηκε ως μειονέκτημα διότι τα παραπάνω κριτήρια 

δεν αποτελούν τα μοναδικά κριτήρια θέσης των προϊόντων στην αγορά. 

Αποτέλεσμα αυτής αδυναμίας ήταν η δημιουργία ενός άλλου εργαλείου 

ανάλυσης:"

Η Οθόνη Επιχειρήσεων των McKinsey / General Electric (GE)

Η ανάλυση GE βασίζεται στον συνδυασμό της θέσης της επιχείρησης (υψηλή- 

μέτρια-χαμηλή) δηλαδή η δυνατότητα της εταιρίας να εκμεταλλευτεί τις 

ευκαιρίες που τις παρουσιάζονται, της ελκυστικότητας της βιομηχανίας/ 

αγοράς (υψηλή-μέτρια-χαμηλή) και της ελκυστικότητας της επένδυσης.
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1.3.2.4 Ποονοάυυατα Μάρκετινγκ (Tactics)

Η κάθε μία ενέργεια ΜΚΤ συναδεύεται από ταν προϋπαΛαγισμό ταυ κόστους 

της, το χρονοδιάγραμμα της εκτέλεσης της και τις χρεώσεις στα μέλη του 

προσωπικού που θα την αναλάβουν.

1.4 Περίληψη - Συμπεράσματα

Τα Marketing Plans επικεντρώνουν την προσοχή τους σε κάποιο προϊόν ή 

κάποια αγορά και αποτελούνται από τη λεπτομερή καταγραφή των αποφάσεων 

της πολιτικής, στρατηγικής και τακτικής που απαιτούνται για την υλοποίηση 

των στόχων που έχουν τεθεί.

Τα Marketing Plans είναι το κεντρικό εργαλείο προγραμματισμού, 

συντονισμού και ελέγχου της προσπάθειας του ΜΚΤ. Το πλάνο ΜΚΤ βοηθάει 

στην επικοινωνία των στόχων και της στρατηγικής της εταιρίας στο 

Management team και επιτρέπει την λογική αξιολόγηση των πιθανοτήτων 

και ευκαιριών επιτυχίας τους. Επομένως το Markeitng Plan θα πρέπει 

δημιουργείται σε διάφορα επίπεδα της επιχείρησης τόσο για το σύνολό της, 

όσο και για τα διάφορα τμήματά της, για τα προϊόντα της καθώς και 

ξεχωριστά για τα τμήματα της αγοράς που στοχεύει.

Η διαδικασία Σχεδιασμού του Marketing Plan αποτελείται κυρίως από επτά 

στοιχεία, επτά βήματα:
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1. Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης (Μικρό/Μακρό-οικονομικό Περι

βάλλον).

2. Καθορισμός των Στόχων Marketing (Στόχοι ΜΚΤ - Οικονομικοί).

3. Σχεδιασμός της στρατηγικής του Μάρκετινγκ.

4. Μίγμα Μάρκετινγκ (Marketing Mix).

5. Σχεδιασμός προγραμμάτων δράσης του ΜΚΤ

6. Προϋπολογισμός ενεργειών

7. Οργάνωση, υλοποίηση και έλεγχος της προσπάθειας του ΜΚΤ

Η διαδικασία σχεδιασμού καταλήγει σε ένα ντοκουμέντο του Marketing Plan 

το οποίο σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

MARKETING PLAN

1. Executive summary

2. Στόχοι

3. Πολιτική

4. Στρατηγική

5. Τακτική (πλάνο δράσης)

6. Προϋπολογισμός αναμενόμενου αποτελέσματος

7. Έλεγχος
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Εισαγωγή
Πρακτικού Μέρους

Στον πρακτικό κομμάτι της εργασίας μου, θα κάνω ένα πλάνο μάρκετινγκ για 

τον τομέα των λιπαντικών, ειδικότερα της Primo Oil, της εταιρίας 

I. Εσκιάδης <& ΣΙΑ ΑΕ.

Θα χρησιμοποιήσω ένα μείγμα της θεωρίας του Ph. Kotler και του V. Buell, 

προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα και στο μέτρο της 

πληροφόρησης που έχω ως μέτοχος της εταιρίας.

Το πλάνο αυτό θα ξεκινήσει να λειτουργεί από 01-01-2002 με θετικά, 

ελπίζω, αποτελέσματα για την εταιρία. Το σίγουρο είναι πάντως, πως θα την 

βοηθήσει να οργανωθεί και να κοιτάξει πιο δυναμικά τον μεγάλο ανταγωνισμό 

στον κλάδο των λιπαντικών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρία I. Εσκιάδης Α Σια ΑΕ ιδρύθηκε το 1936 με αντικείμενο την 

επισκευή οχημάτων και το ρεκτιφιέ κινητήρων παντός τύπου, με εμβέλεια σε 

ολόκληρη την Βόρειο Ελλάδα. Από το 1964 οι δραστηριότητες της εταιρίας 

επεκτείνονται και στον κλάδο των γεωργικών μηχανημάτων κατασκευάζοντας 

γεωργικά παρελκόμενα, και εισάγοντας τρακτέρ, τευτλοεξαγωγείς, 

ντοματοσυλλεκτικές λιπαντικά κ.λ.π. από την Ευρωπαϊκή αγορά.

Σήμερα εκτός των άλλων δραστηριοτήτων, είναι αποκλειστικός εισαγωγέας- 

αντιπρόσωπος του οίκου Massey Ferguson στην Ελλάδα και κατέχει την 

δεύτερη θέση στο σύνολο της Ελληνικής αγοράς.Η Massey Ferguson είναι 

θυγατρική της Αμερικανικής εταιρίας AGCO. Παραμένει πρώτη σε πωλήσεις 

τρακτέρ παγκοσμίους για τα τελευταία 35 συνεχή χρόνια. Με τρακτέρ ισχύος 

από 18 μέχρι και 260 ίππων καλύπτει τις ανάγκες σε μηχανήματα για κάθε 

είδους αγροτικές εφαρμογές.

Η έδρα της εταιρίας είναι στην Θεσσαλονίκη σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις που 

κτίστηκαν ειδικά για τον σκοπό αυτό. Εκεί βρίσκεται και το κεντρικό συνερ

γείο των γεωργικών ελκυστήρων με το εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προ-
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σωπικό, η κεντρική αποθήκη ανταλλακτικών με πλήρη κάλυψη στα "κρίσιμα" 

ανταλλακτικά και μεγάλη κάλυψη σε δευτερεύοντα, καθώς και η αίθουσα εκ

παιδεύσεις.

Στην Αθήνα λειτουργεί υποκατάστημα της εταιρίας συνδεδεμένο on-line με 

την Θεσσαλονίκη για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της Νοτίου 

Ελλάδας. Η εταιρία διαθέτει ένα δίκτυο 83 Αντιπροσώπων που καλύπτουν 

όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν 4 κινητά συνεργεία για την επιτόπια εξυπηρέτηση 

των μηχανημάτων που διαθέτει η εταιρία σε όλη την Ελλάδα, καθώς και ένα 

δίκτυο 30 συμβεβλημένων Συνεργείων.

Στον τομέα των γεωργικών μηχανημάτων υπάρχει πλήρης σειρά γνήσιων 

ανταλλακτικών για τις εξής κατηγορίες μηχανημάτων :

Γεωργικοί ελκυστήρες (τρακτέρ) MASSEY FERGUSON 

Γεωργικοί ελκυστήρες (τρακτέρ) LANDINI

Τευτλοεξαγωγείς, ντοματοσυλλεκτικές, αυτοκινούμενα ψεκαστικά του 

Ιταλικού οίκου BARIGELLI

Ειδικότερα στον τομέα των ανταλλακτικών κινητήρων η εταιρία διαθέτει 

ετοιμοπαράδοτη μια πλήρη σειρά γνήσιων ανταλλακτικών τόσο για 

πετρελαιοκινητήρες όσο και για βενζινοκινητήρες.

Η εταιρία λόγω της πολύχρονης δραστηριότητάς της στον τομέα των μηχανη

μάτων αλλά και την δυνατότητα της απ'ευθείας επικοινωνίας με τους κατα
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σκευαστικούς οίκους, είναι σε θέση να παράσχει εξειδικευμένες συμβουλές

διάγνωσης βλαβών, επιλογής και τοποθέτησης ανταλλακτικών αλλά και γενι

κότερα συντήρησης των μηχανημάτων.

Επιπλέον η εταιρία εμπορεύεται λιπαντικά έχοντας στην ιδιοκτησία της τις 

εμπορικές ονομασίες PRIMO OIL, STILM OIL εισαγόμενα από Ισπανία και 

Ιταλία αντίστοιχα και αντιπροσωπεύοντας τα λιπαντικά MASSEY 

FERGUSON. Τα παράνω λιπαντικά καλύπτοντας τις ισχύουσες από την 

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προδιαγραφές απευθύνονται σε όλες τις υπάρχουσες 

εφαρμογές, από βιομηχανικά συγκροτήματα μέχρι τον ιδιώτη κάτοχο 

αυτοκινήτου και προσφέρουν όλους τους πιθανούς συνδυασμούς ποιότητας - 

τιμής.

Ο τομέας της επιχείρησης ο οποίος αναλύεται είναι τα λάδια μηχανών με την 

επωνυμία Primo Oil. Η κύρια ασχολία του τμήματος αυτού είναι η εμπορία 

λαδιών, δηλαδή η εισαγωγή και η μεταπώληση λαδιών σε λιανική και 

χονδρική.

Στόχος της εταιρίας είναι να προωθήσει και να αναπτύξει σαν αυτόνομο 

τμήμα (Strategic Business Unit) τον κλάδο των λαδιών των μηχανών, 

προσφέροντας καλής ποιότητας προϊόντα, service, σε συνδυασμό με 

προσιτές, για το καταναλωτικό κοινό, τιμές.
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Σήμερα, ο τομέας αυτός της εταιρίας απασχολεί 1 διευθυντικό στέλεχος, 3 

πωλητές και έναν αποθηκάριο. Οι πωλήσεις ταιν λαδιών Primo Oil έφτασαν, 

από την αρχή του χρόνου μέχρι και τον μήνα Οκτώβριο, τα 106εκ. δρχ.

Η πολιτική της εταιρίας είναι να παρέχει ποσοστό επί των εισπράξεων σε 

συνδυασμό με πριμοδότηση για την καλή λειτουργία του κάθε πωλητή. 

Οριοθετούνται από την εταιρία μηνιαίες στοχοποιήσεις ανά πωλητή, και 

δίδονται αντίστοιχα σε κάθε πωλητή που πέτυχε ή ξεπέρασε την 

στοχοποίησή του, τα αντίστοιχα ποσοστά και πριμοδότηση. Το παρόν σύστημα 

δίνει κίνητρο στους πωλητές να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να 

αυξήσουν τις πωλήσεις της εταιρίας, αντιμετωπίζοντας την επιτυχία της 

εταιρίας ως δική τους (προσωπική) επιτυχία εφόσον υπάρχει συγκεκριμένος 

τρόπος αξιολόγησής τους.

2.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Στην Ελλάδα, ο κλάδος των λαδιών μηχανών θεωρείται ώριμος λόγου αυξη

μένου ανταγωνισμού με μεγάλες πολυεθνικές πετρελαιακές εταιρίες όπως 

είναι η ΒΡ, η SHELL, η MOBIL OIL, να καταλαμβάνουν το κύριο μερίδιο της 

αγοράς. Συνεπώς μικρομεσαίες επιχειρήσεις εμπορίας λαδιών ανταγωνίζο

νται για περιορισμένο μερίδιο της αγοράς και η διείσδυση της εταιρίας Εσκιά- 

δης Α ΣΙ A Α.Ε. χρησιμοποιεί ως συγκριτικό πλεονέκτημα την τιμολογιακή 

πολιτική της σε συνδυασμό με την προώθηση των δευτερογενών της χαρα
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κτηριστικών. Οι πολυεθνικές πετρελαιακές εταιρίες απολαμβάνουν το μεγα

λύτερο ποσοστό της αγοράς με μεγάλη αποδοχή της ονομασίας τους.

Η εταιρία Εσκιάδης <& ΣΙΑ Α.Ε. στον κλάδο των λαδιών μηχανών θεωρείται 

μία εταιρία που προσφέρει υψηλής ποιότητας, μέσου κόστους λάδια, και 

ταυτόχρονα ικανοποιητική εξυπηρέτηση πελατών. Τα Primo Oil, δεν 

απολαμβάνουν μεγάλης αποδοχής στην αγορά. Αυτό που θέλει να επιτύχει η 

εταιρία, είναι να παραμείνει στην συνείδηση του καταναλωτικού κοινού 

(χονδρική και λιανική) ως μία εταιρία με καλής ποιότητας προϊόντα, χαμηλές 

τιμές, και αποδοχή της ονομασίας Primo Oil στις επιχειρήσεις του 

πελατολογίου της.

2.3 S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗ

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ;

1. Η εταιρία διαθέτει σύγχρονες ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις και 

πολυετή πείρα στο χώρο.

2. Υπάρχει ευρεία αποδοχή του ονόματος στο χώρο του αυτοκινήτου με την 

επωνυμία "ΕΣΚΙΑΔΗΣ" χωρίς αυτό να αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα 

στο χώρο των λαδιών.

3. Ένα μεγάλο ποσοστό των πελατών της εταιρίας είναι επώνυμες εταιρίες 

του εσωτερικού.
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4. Αναλύοντας το ευρύ φάσμα ανά κλάδο των πελατών της εταιρία διαπιστώ

νεται μεγάλη διασπορά κινδύνου καθώς και μειωμένο βαθμό εξάρτησης από 

περιορισμένο αριθμό πελατών.

5. Η πολυετής πείρα που υπάρχει στον κλάδο εμπορίας αυτοκινήτων.

6. Η τιμολογιακή πολιτική της εταιρίας θεωρείται ανταγωνιστική διότι η τιμή 

πώλησης του λαδιού θεωρείται κάτω του μέσου όρου της αγοράς.

7. Η ποιότητα των λαδιών (μη αναγεννημένα) θεωρείται βάση της ανάλυσης

των πρωτογενών χαρακτηριστικών που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 

περιγραφής προϊόντων, άριστη πληρώντας τις ανώτερες διεθνής

προδιαγραφές.

8. Συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρίας είναι συγκεκριμένα ο συνδυασμός 

τιμολογιακής πολιτικής και η κατοχή των πιστοποιητικών ποιότητος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών.

9. Λόγω συγκέντρωσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε

διαφορετικούς τομείς του κλάδου, η εταιρία Εσκιάδης ά Σια Α.Ε. έχει ήδη 

διαμορφώσει ένα ευρύ δίκτυο διακίνησης, το οποίο μπορούν να

εκμεταλλευτούν και για τον τομέα των λαδιών.

10. Η συνδυαστική προώθηση των λαδιών μηχανών σε συνεργασία με την 

πώληση των γεωργικών μηχανημάτων, τρακτέρ, αυτοκινήτων αποτελεί 

καταλυτικό συστατικό στην διακλάδωση του δικτύου πωλήσεων.

11. Η εικόνα της εταιρίας παρουσιάζεται φιλική, λόγω της παρουσίας της σε 

διαφορετικούς τομείς εμπορίου του κλάδου σε σχέση με τις ανταγωνίστριες 

πολυεθνικές εταιρίες.
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12.Δυνατότητα διευρυμένης αγοράς με ενοποίηση πελατολογίου, θα επιφέρει 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις εταιρικές πωλήσεις και θα προσφέρει 

μεγαλύτερες δυνατότητες οικονομίες κλίμακας.

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ:

1. Η εταιρία δεν διαθέτει οργανωμένο δίκτυο διανομής και αντιπροσώπων 

στον τομέα των λαδιών.

2. Ελλιπής εσωτερική οργάνωση της εταιρίας.

3. Έλλειψη υψηλόβαθμων στελεχών.

4. Μη ικανοποιητική παρούσα χρηματοοικονομική οργάνωση και θέση της 

εταιρίας στον τομέα των λαδιών.

5. Καθυστέρηση στην παράδοση παραγγελιών και έλλειψη κατηγοριοποιημένης 

πολιτικής πωλήσεων του τομέα των λαδιών της εταιρίας Εσκιάδης Α ΣΙ A 

Α.Ε.

6. Συγκέντρωση αρμοδιοτήτων σε μικρό αριθμό ατόμων.

7. Ο ελλιπής έλεγχος στην διαβίβαση και προώθηση πληροφοριών δημιουργεί 

ανάγκη για αναδιάρθρωση και επιπλέον μηχανογραφικό εξοπλισμό.

8. Ανελαστικό κόστος μεταβλητών εξόδων (κόστος εμπορευμάτων),

9. Υψηλό κόστος λειτουργίας παγίων (κυρίως αποθήκης) και μεταβλητών 

εξόδων (έλλειψη οργάνωσης αγορών), δυσχεραίνουν την τιμολογιακή πολιτική 

της εταιρίας.
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ:

1. Αύξηση του μεριδίου του τομέα των Λαδιών στην Ελληνική αγορά με την 

δημιουργία οργανωμένου δικτύου διανομής και αντιπροσώπων.

2. Αύξηση του μεριδίου του τομέα των λαδιών στην Ελληνική αγορά με την 

δημιουργία επωνύμου προϊόντος, εφόσον η εταιρία πληροί υψηλά πρωτογενή 

χαρακτηριστικά.

3. Ο κλάδος των Λαδιών μηχανών μπορεί να επιφέρει υψηλά κέρδη με την 

οργανωμένη Λειτουργία του.

4. Δυνατότητα συνδυαστικής πώλησης και οργάνωσης του δικτύου μέσω 

διαδικτύου (e-commerce).

5. Εξάλειψη του κόστους κάλυψης έναντι συναλλαγματικού κινδύνου έναντι 

του Ευρώ από τους προμηθευτές μας (Ισπανία).

6. Η ωριμότητα και κορεσμός στην παροχή των Λαδιών μηχανών δημιουργεί 

πλεονέκτημα στην εταιρία λόγω των δευτερογενών χαρακτηριστικών που 

μπορεί να προσφέρει.

7. Η ανοδική τάση ζήτησης στις αυτοκινητοβιομηχανίες, σε συνδυασμό με την 

πληθώρα χρηματοοικονομικών εργαλείων για την χρηματοδότηση αυτών 

(χρονομίσθωση, leasing, κτλ.) οδηγεί έμμεσα σε ανάλογη ανοδική τάση στον 

τομέα των λαδιών.

8. Οι ελληνικές επιχειρήσεις θεωρούνται ιδιαίτερα ευαίσθητες στην 

τιμολογιακή πολιτική των συνεργατών τους (price sensitivity simplex), με 

συνέπεια την ενδυνάμωση της στρατηγικής της ακολουθίας του αρχηγού 

(follow the leader), όπως αυτή περιγράφεται στο σχέδιο αγοράς της 

εταιρίας.
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ΑΠΕΙΛΕΣ:

1. Οι πολυεθνικές πετρελαιακές εταιρίες προσφέροντας τα λάδια των 

μηχανών ως συμπλήρωμα της σειράς των προϊόντων τους δύναται να 

καθορίσουν την τιμολογιακή πολιτική της αγοράς σε ιδιαίτερα χαμηλά 

επίπεδα.

2. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις που υπάρχουν στην ελληνική αγορά μπορούν 

να διαθέτουν οργανωμένα δίκτυα διανομής και μεθόδους διάθεσης των 

προϊόντων τους.

3. Έμμεσος ανταγωνισμός από ελληνικές επιχειρήσεις (αντιπροσωπείες 

επαγγελματικών και επιβατικών αυτοκινήτων), οι οποίες δημιουργούν 

υπεργολαβίες με προμηθευτές προωθώντας την εταιρική τους ονομασία.

4. Η ανυπαρξία συναλλαγματικών φραγμών εισόδου και η ύπαρξη ενιαίου 

νομίσματος αναμένεται να αυξήσει μακροχρόνια τον ανταγωνισμό.

5. Η ακολουθία της στρατηγικής της διαφοροποίησης με την ανάπτυξη 

οργανωμένων δικτύων πωλήσεων και αντιπροσωπιών από πολυεθνικές 

εταιρίες, μπορεί να επιφέρει πλήγμα στην τιμολογιακή πολιτική της εταιρίας.

2.4 ΑΝΑΛΥΣΗ Τ7ΠΑΗΣΕΠΝ ΑΝΑ ΓΕΠΓΡΑ5ΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Οι γεωγραφικές περιοχές για την ανάλυση των πωλήσεων και των 

χρεωστικών υπολοίπων της εταιρίας προσδιορίστηκαν από την εταιρία 

ΕΣΚΙΑΔΗΣ 4 ΣΙΑ Α.Ε. και έχουν ως εξής:
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1. Ομάδα 0: Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

2. Ουάδα 1: Σέρρες, Κιλκίς, Δράμα, Καβάλα, =.άνθη, Κομοτηνή και

Αλεξανδρούπολη

3. Ομάδα 2: Βέροια, Κατερίνη και Νάουσα

4. Ομάδα 3: Σκόδρα, Αριδαία, Έδεσσα και Γιαννιτσά

5. Ομάδα 4: Κοζάνη, ΤΤτολεμαϊδα και Φλώρινα

6. Ουάδα 5: Γρεβενά, Αργος και Καστοριά

7. Ομάδα 6: Κρήτη και Νησιά

8. Ομάδα 7: Πελοπόννησος

9. Ομάδα 8: Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα.

Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί ότι η κατηγοριοποίηση των πωλήσεων 

και των υπόλοιπων έχει ως ακολούθως:

1. Κατηγορία 1: 0 < Πωλήσεις /Υπόλοιπα < 0,5 εκατ.

2. Κατηγορία 2: 0,5<Πωλήσεις / Υπόλοιπα < 2 εκατ.

3. Κατηνορία 3: 2 < Πωλήσεις / Υπόλοιπα < 5 εκατ.

4. Κατηνορία 4: 5 < Πωλήσεις / Υπόλοιπα < 10 εκατ.

5. Κατηνορία 5: Πωλήσεις / Υπόλοιπα > 10 εκατ.
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ΟΜΑΔΑ 0

Η ομάδα 0 είναι αυτή που παρουσιάζει την πΛειοψηφία των πωλήσεων (82,9 

εκατ. δρχ.) σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες κάτι που οφείλεται 

προφανώς στο εύρος της γεωγραφικής περιοχής που καλύπτει, εφόσον 

περιλαμβάνει την Θεσσαλονίκη και την Χαλκιδική. Παρόλα αυτά, η 

συγκεκριμένη ομάδα παρουσιάζει και τα μεγαλύτερα σε αξία υπόλοιπα (73,9 

εκατ. δρχ.), γεγονός που γίνεται εμφανές και από το ακόλουθο σχεδιάγραμμα.

Πωλήσεις & Υπόλοιπα Ομάδας 0
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Από το σχεδιάγραμμα γίνεται εμφανές επίσης, ότι οι πωλήσεις στην συγκεκρι

μένη ομάδα, συγκεντρώνονται στις δύο πρώτες κατηγορίες (πωλήσεις από 0- 

0,5 εκατ. δρχ. και από 0,5-2 εκατ. δρχ. αντίστοιχα). Αξιοσημείωτο είναι το 

ότι στην κατηγορία 5 (πωλήσεις άνω των 10 εκατ. δρχ.) οι πωλήσεις για το 

έτος 2000 είναι μηδενικές ενώ τα ανοικτά υπόλοιπα αγγίζουν την αξία των 

36,3 εκατ. δρχ., και αναφέρονται σε έναν μόνο πελάτη την BEOTHESS. Το 

φαινόμενο αυτό είναι ένδειξη του ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην πολιτική 

που ακολουθεί η εταιρία όσον αφορά στον τρόπο είσπραξης των επιταγών
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από τους πελάτες της, κάτι που επιβεβαιώνεται έμμεσα και από την ίδια την 

εταιρία. Η εταιρία πληρώνει τους προμηθευτές της με 3μηνες επιταγές, ενώ 

λαμβάνει από τους πελάτες της δμηνες επιταγές, με αποτέλεσμα να πιστώνε

ται η αγορά για 2 μήνες.

ΟΜΑΔΑ 1

Στην Ομάδα 1 οι πωλήσεις συγκεντρώνονται κατά κύριο λόγο στις κατηγορίες 

2 (15,2 εκατ.) και 5 (12,6 εκατ.). Η διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές 

κατηγορίες όμως είναι το ότι στην κατηγορία 2 μόλις το 16% των πωλήσεων 

εμφανίζεται ως ανοιχτό υπόλοιπο, ενώ στην κατηγορία 5 το 93% των 

πωλήσεων είναι ταυτόχρονα και ανοιχτό υπόλοιπο για την εταιρία, όπως 

άλλωστε δείχνει και το σχεδιάγραμμα.

Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στις κατηγορίες 1 και 4, ενώ η κατηγορία 3 

(πωλήσεις από 2 έως 5 εκατ.) μαζί με την κατηγορία 2 εμφανίζονται ως οι

πιο προσοδοφόρες για την εταιρία εφόσον η 3η έχει μηδενικά υπόλοιπα και
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της 2ης τα υπόλοιπα έχουν αξία 2,4 εκατ. δρχ. ενώ οι πουλήσεις της αγγίζουν

τα 15,2 εκατ. δρχ.

ΟΜΑΔΑ 2

Στην Ομάδα 2 οι πουλήσεις παρουσιάζουν συγκέντρουση στις κατηγορίες 1 και 

2, ενώ είναι μηδενικές για τις κατηγορίες 4 και 5, όπους φαίνεται και από το 

σχεδιάγραμμα.

Παρόλα αυτά, θετικό είναι το γεγονός το ότι δεν υπάρχουν ταυτόχρονα και 

ανοιχτά υπόλοιπα στις δύο τελευταίες κατηγορίες όπους συμβαίνει στην ομάδα 

0 όπου, όπους ήδη προαναφέραμε, δεν παρουσιάζει πουλήσεις στην κατηγορία 

5 για το τρέχον οικονομικό έτος, αλλά έχει μεγάλης αξίας ανοιχτά υπόλοιπα. 

Παρόλο που οι πουλήσεις στην κατηγορία 3 είναι μικρότερες σε αξία από τις 

άλλες δύο κατηγορίες, δεν έχει καθόλου ανοιχτά υπόλοιπα, γεγονός που 

οφείλεται προφανώς στο ότι οι πελάτες της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι 

πιο συνεπείς στις πληρουμές τους.
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ΟΜΑΔΑ 3

Στην Ομάδα 3 οι πωλήσεις είναι γενικώς περιορισμένες, εφόσον στο σύνολό 

τους ανέρχονται στα 7.242.803 δρχ. ενώ τα συνολικά υπόλοιπα είναι 

4.191.741 δρχ. Το 58% δηλαδή των συνολικών πωλήσεων είναι ανοικτό, ε

φόσον δεν έχουν εισπραχθεί από τους πελάτες της συγκεκριμένης ομάδας. 

Όπως μπορεί κανείς να παρατηρήσει στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί, το 

μεγαλύτερο μέρος των ανοικτών υπολοίπων (71%), προέρχεται από την 2η 

κατηγορία, ενώ το υπόλοιπο 29% προέρχεται από την 1η κατηγορία πελατών.
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Κατηγορίες

ΟΜΑΔΑ 4

Η κατάσταση στην Ομάδα 4 είναι παρόμοια μ' αυτήν που περιγράψαμε για την 

Ομάδα 3, εφόσον και σ' αυτή την περίπτωση οι πωλήσεις συγκεντρώνονται 

στην 2η κατηγορία, όπως φαίνεται και από το ακόλουθο γράφημα.
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Η μοναδική διαφορά είναι το ότι όλες οι πουλήσεις της 2ης κατηγορίας είναι 

ανοικτές, εφόσον όπως γίνεται φανερό από το παραπάνω γράφημα, όλες οι 

πωΛήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας έχουν γίνει με πίστωση. Παράλλη

λα, το 64% των πωλήσεων της 1ης κατηγορίας είναι ανοικτό.

ΟΜΑΔΑ 5

Και στην Ομάδα 5 επικρατεί η ίδια κατάσταση με τις Ομάδες 3 και 4, εφόσον 

οι πωΛήσεις συγκεντρώνονται στην 2η κατηγορία, της οποίας τα υπόλοιπα εμ

φανίζονται ως το 72% των συνολικών πωλήσεων. Στην 1η κατηγορία οι που

λήσεις είναι μόνο 889.636 δρχ., από τις οποίες οι 564.847 δρχ. (63,5%) εί

ναι ανοικτές.

ΠωΛήσεις & Υπόλοιπα Ομάδας 5

□ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
□ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Κατηγορίες
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Σε γενικές γραμμές, οι Ομάδες 3, 4 και 5 παρουσιάζουν τις χαμηλότερες 

πουλήσεις σε σύγκριση με όλες τις υπόλοιπες και οι αξίες των υπολοίπων 

εμφανίζονται αρκετά υψηλές για τα δεδομένα αυτά. Οπότε η εταιρία πρέπει 

είτε να εστιάσει περισσότερο την προσοχή της στις συγκεκριμένες περιοχές, 

ούτως ώστε να αυξηθούν οι πωλήσεις και να αρχίσουν οι περιοχές αυτές να 

είναι συμφέρουσες και προσοδοφόρες για την ΕΣΚΙΑΔΗΣ Α ΣΙΑ Α.Ε., είτε 

να σταματήσει να συνεργάζεται με τους πελάτες των συγκεκριμένων ομάδων 

τουλάχιστον στο χώρο των λαδιών.

ΟΜΑΔΑ 6

Στην Ομάδα 6 οι πωλήσεις συγκεντρώνονται στις τρεις πρώτες κατηγορίες 

και γενικότερα, κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα (από 3 έως 4 εκατομμύρια). 

Αξιοσημείωτο είναι το ότι η πλειοψηφία των πωλήσεων προέρχεται από την 

3η κατηγορία, η οποία παράλληλα παρουσιάζει μηδενικά ανοικτά υπόλοιπα. 

Αντίθετα, η 1η κατηγορία εμφανίζει πωλήσεις 3.065.402 δρχ. και υπόλοιπα 

3.408.669 δρχ., που σημαίνει ότι υπάρχουν υπόλοιπα που δεν έχουν 

εξοφληθεί από το προηγούμενο έτος 1999.

Στη 2η κατηγορία, όπως φαίνεται και από το παραπάνω σχεδιάγραμμα, όλες 

σχεδόν οι πωλήσεις, το 96%, είναι ανοικτές. Η συγκεκριμένη ομάδα εμφανί

ζεται συμφέρουσα για την εταιρία λόγω του ότι δεν υπάρχουν ανοικτά υπό

λοιπα στην 3η κατηγορία.
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Πωλήσεις & Υπόλοιπα Ομάδας 6

□ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
□ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΟΜΑΔΑ 7

Υψηλές εμφανίζονται οι πωλήσεις στην Ομάδα 7, οι οποίες συγκεντρώνονται 

κατά κύριο λόγο στην 2η και 3η κατηγορία πελατών, ενώ στην 1η κατηγορία 

αγγίζουν μόλις τις 901.624 δρχ. Οι συνολικές πωλήσεις ανέρχονται περίπου 

στα 15 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα μισά προέρχονται από την 3η κατηγο

ρία. Το σύνολο των υπολοίπων ανέρχεται στα 5,3 εκατομμύρια δρχ., εκ των

οποίων τα 2,2 προέρχονται από την 1η κατηγορία και τα 3,1 από την 2η κατη

γορία.

Γίνεται εμφανές ότι δεν υπάρχουν ανοικτά υπόλοιπα στην 3η κατηγορία, πα

ρόλο που οι προσωπικές πωλήσεις κυμαίνονται στα 2-5 εκατ. δρχ. και είναι
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συνηθέστερο, να εμφανίζονται υπόλοιπα στις κατηγορίες με τις υψηλότερες

ατομικές πουλήσεις.

ΟΜΑΔΑ 8

Παρόμοια είναι και η κατάσταση που επικρατεί στην Ομάδα 8, εφόσον η 

πλειοψηφία των πωλήσεων συγκεντρώνεται στην 3η κατηγορία, ενώ 

ταυτόχρονα τα ανοικτά υπόλοιπα της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι 

μηδενικά.

Ο τζίρος βέβαια που προέρχεται από την συγκεκριμένη Ομάδα είναι 

υψηλότερος και αγγίζει τα 36,4 εκατ. δρχ., ενώ τα συνολικά υπόλοιπα 

αποτελούν το 35% των πωλήσεων, εφόσον η αξία τους είναι 12,7 εκατ. δρχ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Στο σύνολό της η εταιρία, όπως φαίνεται και από το ακόλουθο γράφημα, συ

γκεντρώνει την πλειοψηφία των πωλήσεών της στην 2η κατηγορία πελατών 

(πωλήσεις από 0,5 έως 2 εκατομμύρια δρχ.), ενώ τις λιγότερες πουλήσεις πα-
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ρουσιάζει στην 4Π και 5η κατηγορία, όπου οι πιο σημαντικοί πελάτες είναι η 

εταιρία ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. (Ομάδα 1) στην 5η κατηγορία και οι 

εταιρίες ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΚΑΡΗ ΑΕΒΕ (Ομάδα 1) και ΜΩΡΑΪΤΗΣ X. ΣΤΑΥΡΟΣ

(Ομάδα 0) στην 4η κατηγορία.

Οσον αψορά στα υπόλοιπα, μπορούμε να πούμε ότι στην 5η κατηγορία έχουν

αξία 47,9 εκατ. δρχ. ενώ εμφανίζονται πουλήσεις μόνο 12,6 εκατ. δρχ., που

σημαίνει ότι η εταιρία εμφανίζεται χρεουμένη κατά 35,3 εκατ. δρχ. εφόσον οι 

πελάτες της δεν έχουν εξοφλήσει λογαριασμούς προηγουμένων ετών. Τα 

36,3 εκατ. δρχ. τα οφείλει η BEOTHESS (Ομάδα 0), ενώ τα υπόλοιπα 11,6

εκατ. δρχ. τα οφείλει η εταιρία ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ <& ΣΙΑ Ο.Ε. (Ομάδα

1).

Συνοπτικά, η συνολική εικόνα της εταιρίας για το έτος 2000, όσον αφορά τις 

πουλήσεις και τους τζίρους, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
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ΕΩΣ ΚΑΙ 
0,5 ΕΚ

ΑΠΟ 0,5 
ΕΩΣ

ΚΑΙ 2 ΕΚ
ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 

ΚΑΙ 5 ΕΚ
ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 
ΚΑ110 ΕΚ

ΑΝΩ ΤΩΝ 
10 ΕΚ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΠΠΛΗΣΕΙΣ 66.094.149 84.639.589 49.455.195 11.362.810 12.588.875 224.140.618

ΥΠΟΛΟΙΠΑ 41.954.898 46.425.894 5.056.049 5.665.192 47.914.885 147.016.918

2.5 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Οι πολυεθνικές πετρελαιακές εταιρίες οριοθετούν το πλαίσιο της ανάπτυξής 

τους στον τομέα της λιανικής πώλησης. Το συγκριτικό αυτό πλεονέκτημα της 

συνδυαστικής πώλησης (βενζίνη, πετρέλαιο, λάδια, λιπαντικά, κτλ) 

ενδυναμώνει την κυρίαρχη θέση τους στον κλάδο. Η τάση αυτή ήδη έχει 

αρχίσει να εμφανίζεται στην παγκόσμια αγορά με την δημιουργία 

καταστημάτων με την φιλοσοφία One Stop Shop. Τα καταστήματα αυτά 

γειτνιάζουν των ανάλογων εταιρικών πρατηρίων βενζίνης.

Ως συνέπεια, το κομμάτι της αγοράς που αφορά την χονδρική πώληση λαδιών 

μηχανών φαίνεται ότι δεν απασχολεί άμεσα τις πολυεθνικές εταιρίες, αφήνο

ντας μερίδιο αγοράς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του χώρου να αναπτυ

χθούν. Η δυνατότητα χαμηλής τιμολογιακής πολιτικής των πολυεθνικών ε

ταιριών, ενισχύει την στρατηγική της ακολουθία του αρχηγού για την εταιρία. 

Ο τομέας των λαδιών πρέπει να αναπτυχθεί επιτυγχάνοντας οικονομίες κλί

μακας προκειμένου να ανταγωνιστεί επαρκώς την παρούσα στρατηγική των 

πολυεθνικών εταιριών.
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Η μερική εξάλειψη της ανελαστικότητας στο κόστος του προϊόντος προϋπο

θέτει ποσοτικές εκπτώσεις από τους προμηθευτές της προκειμένου να 

μειωθεί το νεκρό σημείο της λειτουργίας του τομέα λαδιών της επιχείρησης. 

Το στοιχείο αυτό θα αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα στην δημιουργία ανα

λογών πωλήσεων και κερδών στον τομέα των λαδιών μηχανών.

Financial Marketing Plan 62 Στέργιος Μπαλοδήμος



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

Η ΑΓΟΡΑ

3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Οι κύριοι ανταγωνιστές της εταιρίας Εσκιάδης Α ΣΙΑ Α.Ε. χωρίζονται σε δύο 

γενικές κατηγορίες: α) τις εταιρίες που προσφέρουν ταυτόχρονα πετρέλαιο, 

βενζίνη και λάδια στο καταναλωτικό κοινό, και β) στις εταιρίες που 

προσφέρουν αποκλειστικά και μόνο λάδια μηχανών.

Στην πρώτη κατηγορία, ανήκουν οι πολυεθνικές πετρελαιακές εταιρίες όπως 

είναι η British Petroleum, η Shell, η Mobil Oil, κτλ. Η Shell είναι μία πο

λυεθνική εταιρία που προσφέρει πετρέλαιο, βενζίνη και μία μεγάλη ποικιλία 

υψηλών προδιαγραφών λιπαντικά και είδη λαδιών. Τα προϊόντα της εταιρίας 

πριν διατεθούν προς πώληση ανά τον κόσμο, εξετάζονται αν μπορούν να κα- 

λύψουν και τις πιο υψηλές προδιαγραφές και όλες τις αντίξοες καιρικές συν

θήκες. Έτσι, τα προϊόντα της εταιρίας Shell θεωρούνται από τα καλύτερα 

της αγοράς. Μερικά από τα πιο γνωστά προϊόντα της εταιρίας είναι: 

FormulaShelltm Motor Oil (5w-30, 10w-30, 10w-40, 20w-50),

FormulaShelltm Synthetic Blend Motor Oils (5w30, 10w30 SAE), 

SHELLZONE antifreeze. Shell DENTAX Gear Oil SAE 85W-90, Shell
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DENTAX S Gear Oil SAE 50, Shell SPIRAX S Gear Oils SAE 75W-90

and 80W-140, etc.

Η εταιρία Mobil Oil είναι μία πολυεθνική εταιρία που επίσης προσφέρει 

μεγάλη ποικιλία πετρελαιακών ειδών και θεωρείται μία από τις καλύτερες 

στον κόσμο. Οι διοικητικές αποφάσεις και ενέργειες της εταιρίας τα 

τελευταία χρόνια υποδηλώνουν την πρόθεσή της να παραμείνει υψηλά στην 

ιεραρχία των μεγαλύτερων πετρελαιακών εταιριών στον κόσμο. Μία από 

αυτές τις κινήσεις ήταν και η συγχώνευσή της με την εταιρία Exxon. Η 

συμφωνία marketing που έκανε τον περασμένο χρόνο με την Imperial 

Petroleum Recovery Corporation (IPRC) δηλώνει ξεκάθαρα την πρόθεση της 

εταιρίας να εκμεταλλευτεί τις τεχνολογικές και διοικητικές γνώσεις της 

IPRC. Ο κυρίως σκοπός και στόχος της εταιρίας είναι να προσφέρει 

οικονομικό όφελος για την ίδια την εταιρία αλλά ταυτόχρονα και για τους 

στρατηγικούς συνεργάτες της.

Παρόλο που η εταιρία ΒΡ θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες και πιο δυνατές 

πολυεθνικές πετρελαιακές εταιρίες στον κόσμο, δεν έχει κατακτήσει ακόμη 

την πρώτη θέση. Στην ομιλία που έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρί

ας, John Browne στο πανεπιστήμιο Yale School of Management ανέφερε τα 

εξής: «ΒΡ asprires to leadership-but it is an aspiration ... not yet an 

achievement». Παρόλο που η εταιρία επενδύει μεγάλα ποσά για την τεχνολο-
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γική της πρόοδο και κάνει συνεχώς έρευνες θεωρεί, σύμφωνα πάντα με τον

διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας, πως καμία εταιρία δεν μπορεί να διατη

ρήσει κάποια συγκεκριμένη τεχνογνωσία μόνο για τον εαυτό της. Λυτό που 

διαφοροποιεί την εταιρία ΒΡ από τον ανταγωνισμό είναι ο συνδυασμός της τε

χνογνωσίας και της εμπειρίας .Για να μπορέσει να εταιρία να επιτύχει τον 

στόχο της (να γίνει ηγέτης του κλάδου), έχει μπει σε μια διαδικασία συνεχών 

αλλαγών. Οι αλλαγές αυτές αφορούν άλλοτε τεχνολογικές ανακαλύψεις, άλλο

τε μακροχρόνιες επενδύσεις και άλλοτε συγχωνεύσεις. Η εταιρία παράγει 1,5 

δις βαρέλια πετρελαίου και αερίου το χρόνο. Έτσι κάθε 3 χρόνια θα πρέπει 

να βρίσκει καινούρια αποθέματα ώστε να καλύψει την ζήτηση. Σύμφωνα με 

τους υπολογισμούς της εταιρίας, τα αποτελέσματα της επένδυσης που κάνει 

σήμερα στο ΛΛέξικο, στην Λατινική Αμερική και στην Κασπία θα φανούν σε 20 

χρόνια.

Η δεύτερη κατηγορία ανταγωνιστών της Εσκιάδης Α ΣΙΑ Α.Ε. αφορά 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προσφέρουν αποκλειστικά και μόνο λάδια 

μηχανών. Ορισμένες από αυτές είναι: Χαμπής, Ορφανίδης, Θεοχαράκης, 

Λαϊνόπουλος, κτλ.

Σύμφωνα με στοιχεία της ICAP, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα 

των λαδιών μηχανών, συμπληρώνουν τις πολυεθνικέ πετρελαιακές εταιρίες. 

Παρέχουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα χονδρικής πώλησης σε αντίστοιχες
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επιχειρήσεις. Το συγκριτικό πλεονέκτημα των λαδιών μηχανών της εταιρίας

Εσκιάδης <& ΣΙΑ Α.Ε., επικεντρώνεται στα δευτερογενή χαρακτηριστικά της 

εφόσον το προϊόν θεωρείται ώριμο με ιδιαίτερα έντονο ανταγωνισμό. Τα 

πρωτογενή χαρακτηριστικά του προϊόντος, αρίστης ποιότητος, δεν είναι αρ

κετά στην φάση ωρίμανσης στην οποία βρίσκεται το προϊόν.

3.2 ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η ανάλυση και οργάνωση των πωλήσεων αποβλέπει στην ανάπτυξη του 

δικτύου πωλήσεων λαδιών, στους επαγγελματίες αυτοκινητιστές καθώς και 

σε διαφόρων ειδών εταιρίες, οι οποίες διαθέτουν επαγγελματικά αυτοκίνητα ή 

φορτηγά ή έχουν εταιρικό αντικείμενο την επιδιόρθωση αυτών. Το 

πελατολόγιο αυτό έχει αναλυθεί και συνοψίζεται στους παρακάτω τρεις 

καταλόγους, για πελάτες στη Βόρεια Ελλάδα:

α. Βιομηχανικού επιμελητηρίου: ο κατάλογος αυτό περιλαμβάνει

βιομηχανικές εταιρίες, οι οποίες καλύπτουν την ευρύτερη περιοχή της 

βόρειας Ελλάδος (Μακεδονία-Θράκη). Το πλήθος του πελατολογίου 

ανέρχεται στις 200 εταιρίες.

β. Μεταφορικών. Ναυτιλιακών, Αποθηκευτικών και τεχνικών- οικοδομικών 

εταιριών: ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει εταιρίες εντός του νομού 

Θεσσαλονίκης. Το πλήθος του πελατολογίου ανέρχεται στις 200 εταιρίες.
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γ. Συνεργεία αυτοκινήτων: ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει συνεργεία αυτο

κινήτων που εδρεύουν εντός του νομού Θεσσαλονίκης ή σε κοντινή απόσταση 

αυτή των ΙΟΟχλμ περιμετρικά του νομού, (δηλαδή χρονική απόσταση ίση με 1 

ώρα). Το πλήθος του πελατολογίου ανέρχεται στις 600 εταιρίες.

Το παραπάνω πελατολόγιο, αθροιστικά, ανέρχεται στις 1,000 εταιρίες, οι 

οποίες κατά 60% γεωγραφικά τοποθετούνται εντός του νομού Θεσσαλονίκης 

και κατά 40% στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Βορείου Ελλάδος. 

Αναμένεται, σύμφωνα με την εταιρική στοχοποίηση, ο αριθμός του πιθανού 

πελατολογίου να ανέλθει στις 3,000 εταιρίες εντός του έτους, με δυνατότητα 

επιλογής αυτή των 700. Στόχος του κάθε πωλητή, είτε εντός ή εκτός του 

νομού, όπως περιγράφεται και αναλύεται στο περιεχόμενο συνομιλίας κατά 

την διάρκεια της επίσκεψης θα πρέπει να λαμβάνει διευθύνσεις γειτονικών 

εταιριών (τουλάχιστον 2 εταιριών) από τον επιχειρηματία. Στον παραπάνω 

υπολογισμό δεν περιλαμβάνεται το ενεργό πελατολόγιο της εταιρίας. 

Ανάλογα με την ανάλυση των επισκέψεων ανά πωλητή και ανά κατηγορία 

πελάτη με δεδομένο ότι η επιθεώρηση πωλήσεων θα ακολουθήσει 

λεπτομερώς τον παρόν σχεδίασμά, προβλέπεται ότι με την παραπάνω μέθοδο 

θα καλυφθούν πλήρως οι επισκέψεις των πωλητών της εταιρίας με το 

παραπάνω πελατολόγιο.
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3.3 ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΑΡΘΡΠΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

Για την ορθότερη διάρθρωση του κόστους, διαχωρίζουμε τα έξοδα σε 

πάγια και μεταβλητά ως εξής:

ΠΑΠΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ

Μισθοί Κόστος Αποθήκης

Διαφήμιση Ανοικτά υπόλοιπα

Βοηυς Στελεχών Βενζίνη

Διάφορα Έξοδα Ποσοστά

Χρηματοοικονομικά έξοδα

Έξοδα Ταξιδιών

Οπότε, η διάρθρωση του κόστους έχει ως εξής:

1. Οι μισθοί υπολογίζονται γύρω στο 12%, σύμφωνα με το λογιστήριο της 

εταιρίας ΕΣΚΙΑΔΗΣ Α ΣΙ A Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη 5 άτομα που 

πληρώνονται τον βασικό μισθό συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών 

εισφορών.

2. Τα διάφορα έξοδα υπολογίζονται στο 22%, σύμφωνα με πηγές από το 

λογιστήριο της εταιρίας, ποσοστό το οποίο συμπεριλαμβάνει κατά κύριο 

λόγο αμοιβές Α έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων, φόρους-τέλη κ.λ.π.1

3. Το κόστος αποθήκης υπολογίζεται γύρω στο 12%, λαμβάνοντας υπόψη 

πληροφορίες από το λογιστήριο της εταιρίας και σύμφωνα με την Ανάλυση 

Αποτελεσμάτων Χρήσης του 1999, όπου η απογραφή έναρξης εμφανίζεται 

119 εκατομμύρια δραχμές περίπου και η απογραφή λήξης 131 εκατομμύρια. 

Σύμφωνα με το λογιστήριο, για το κόστος αποθήκης υπολογίζεται ότι για
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την αγορά εμπορευμάτων αξίας 131 εκατομμυρίων η εταιρία Λαμβάνει ένα 

τραπεζικό δάνειο με ετήσιο επιτόκιο 12%, ούτως ώστε να μπορέσει να 

προπληρώσει τα εμπορεύματά της. Παρατηρείται ότι δεν Λαμβάνεται υπό

ψη το opportunity cost, το οποίο αναφέρεται στο κόστος που υπεισέρχε

ται από την επιλογή μιας εναλλακτικής Λύσης από κάποια άλλη.

4. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα υπολογίζονται στο 1% των ανοικτών 

υπολοίπων της εταιρίας, τα οποία μέχρι τον Νοέμβριο του 2000 

υπολογίζονται στα 134,6 εκατομμύρια δραχμές. Σ' αυτό τον υπολογισμό 

Λαμβάνεται υπόψη το ότι η εταιρία πληρώνει τους προμηθευτές της με 

3μηνες επιταγές, ενώ Λαμβάνει από τους πελάτες της δμηνες επιταγές, 

με αποτέλεσμα να πιστώνεται η αγορά κατά 2 μήνες.

5. Η διαφήμιση, υπολογίζεται στο 3% του τζίρου της εταιρίας, με αναγωγή 

στο κόστος, είναι προτιμότερο να εκφραστεί ως 1,57ο του κόστους των 

προϊόντων.

6. Το κόστος των ανοικτών υπολοίπων υπολογίζεται στο 127ο των ανοικτών 

υπολοίπων που εμφανίζει η εταιρία από 1η Ιανουάριου μέχρι 30 

Νοεμβρίου του 2000, σύμφωνα με τα στοιχεία που λάβαμε από το τμήμα 

μηχανογράφησης της εταιρίας. Θεωρούμε, ότι η εταιρία αναγκάζεται να 

πάρει κάποιο δάνειο για να μπορέσει να καλύψει τα υπόλοιπα της γι' αυτό 

και κατά προσέγγιση θεωρούμε ότι το ετήσιο επιτόκιο δανεισμού 

ανέρχεται στο 127ο.

7. Για τα ταξίδια, υπολογίζεται ότι το κόστος ταξιδιού είναι 200.000 δρχ. 

την εβδομάδα για 2 πωλητές και 1 μεταφορέα. Οπότε για τον τελικό υπο

λογισμό του κόστους έχουμε 200.000 * 4 (εβδομάδες) * 3 (άτομα) * 11 

(μήνες) = 26.400.000 δρχ.. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται είναι 1

1 Οι αξίες των εξόδων παραθέτονται σύμιρωνα με την Ανάλυση Αποτελεσμάτων Χρήσης της εταιρίας

Financial Marketing Plan 69 Στέργιος Μπαλοδήμος



αυτή των 11 μηνών. Σε μορφή ποσοστού, τα έξοδα ταξιδιών υπολογίζονται 

στο 3%.

8. Τέλος, για την βενζίνη, υπολογίζουμε ότι κάθε αυτοκίνητο ξεχωριστά 

κάνει 300 χιλιόμετρα ημερησίως, και καίει 17 δρχ. ανά χιλιόμετρο. Το 

κόστος της βενζίνης σε ποσοστιαία μορφή υπολογίζεται στο 1,5%.

9. Συνοπτικά, η διάρθρωση του κόστους απεικονίζεται στον ακόλουθο 

πίνακα:

ΠΑΠΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ
Μισθοί 12% Κόστος

Αποθήκης
12%

Bonus 2%
Διάφορα Έξοδα 22% Ανοικτά

υπόλοιπα
12%

Διαφήμιση 1,5% Βενζίνη 1,5%
Χρημ/κα έξοδα 1% Ποσοστά 3%
Ταξίδια 3%

ΣΥΝΟΛΟ 41,5% ΣΥΝΟΛΟ 25,5%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ = 67%

3.4 ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

Για την ανάλυση νεκρού σημείου πρέπει να υπολογίσουμε τα πάγια και 

μεταβλητά έξοδα της εταιρίας ΕΣΚΙΑΔΗΣ 6 ΣΙΑ Α.Ε. σε ετήσια βάση. 

Στην περίπτωσή μας όμως θα λάβουμε υπόψη 11 μήνες, εφόσον τα στοιχεία 

που διαθέτουμε αναφέρονται μέχρι και τον Ιούλιο του 2001.

Στον ακόλουθο πίνακα, φαίνονται τα έξοδα της εταιρίας, ενώ ακολουθεί και 

ανάλυση αυτών όσον αφορά στον τρόπο που έχουν υπολογιστεί.

ΕΣΚΙΑΔΗΣ & ΣΙ A Α.Ε. για το οικονομικό έτος 2000.
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ΠΑΓΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ
Μισθοί 11.550.000 Κόστος

Αποθήκης(127ο)
(172.920.000)

20.750.400
Διάφορα Έξοδα 53.122.000 Ανοικτά

υπόλοιπα(12%)
(148.060.000)

17.767.200
Διαφήμιση 21.615.000 Βενζίνη 5.584.500
Χρημ/κα έξοδα 14.806.000 % ΠΟΣΟΣΤΑ (500.000.000)

15.000.000
Ταξίδια 26.400.000 BONUS 10.000.000

ΣΥΝΟΛΟ 127.493.000 ΣΥΝΟΛΟ 69.102.100
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΛΝ = 196.595.100

1. Μισθοί 5 (υπάλληλοι)

2. Διάφορα έξοδα (Αμοιβές και έξοδα τρίτων + Παροχές τρίτων + 

Φόροι/Τέλη + Διάφορα έξοδα + Τόκοι και συναφή έξοδα + Αποσβέσεις 

χρήσης + Προβλέψεις επισφαλών)/2 2

3. Διαφήμιση· 1,5% * 131.000.000 (κόστος προϊόντος)

4. Χρηματοοικονομικά έξοδα 1% * 134.600.000 (ανοικτά υπόλοιπα)

5. Ταξίδια 200.000 (κόστος ενός ταξιδιού) * 4 (εβδομάδες) * 3 (άτομα)

6. Κόστος αποθήκης- 12% * 131.000.000 (κόστος προϊόντος)

7. Ανοικτά υπόλοιπα- 12% * 134.600.000 (ανοικτά υπόλοιπα)

8. Βενζίνη 300 χλμ. * 17 (δρχ./χλμ.) * 3 (δύο πωλητές + ένας μεταφορέας) 

* 365 (ημέρες)

2 Τα στοιχεία για τον υπολογισμό των διαφόρων εξόδων είναι σύμφωνα με την Ανάλυση Αποτελεσμάτων 
Χρήσης του 2000 και διαιρούμε με το 2 διότι στη λογιστική αυτή κατάσταση, τα έξοδα των λιπαντικών 
και του ρεκτιφιέ αναγράφονται από κοινού.
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Επίσης, για τον υπολογισμό του νεκρού σημείου, Θεωρούνται ως έσοδα της 

εταιρίας αυτό των 500 εκατομμυρίων δραχμών, σύμφωνα με την στοχοποίη

ση που έχει τεθεί.

Από το ακόλουθο σχεδιάγραμμα, γίνεται φανερό ότι το νεκρό σημείο για την 

εταιρία ΕΣΚΙΑΔΗΣ & ΣΙ A Α.Ε. είναι αυτό των 147.938.758 δρχ. Το 

νεκρό σημείο φανερώνει το σημείο των πωλήσεων εκείνο άνωθεν του οποίου 

η εταιρεία αρχίζει να καταγράφει κέρδη. Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα 

εστιάζεται στο σημείο τομής της γραμμής των πωλήσεων (πράσινη γραμμή) με 

την γραμμή των συνολικών εξόδων της επιχείρησης (κόκκινη γραμμή).

Για τον ακριβή υπολογισμό των τεμαχίων στο σχεδιάγραμμα του νεκρού 

σημείου, απαιτείται απογραφή αποθήκης σε συσκευασίες συγκεκριμένης 

ενιαίας ποσότητας.
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ΚΕϊΑΛΑΙΟ 4ο

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

4.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το τμήμα Λαδιών της εταιρίας Εσκιάδης Α ΣΙΑ Α.Ε. που αναλύουμε 

προσφέρει Λάδια με την επωνυμία Primo Oil. Τα Λάδια αυτά περιέχουν μία 

μεγάλη ποικιλία ανάλογα με την χρησιμότητα και την συσκευασία αυτών. 

Χωρίζονται σε 3 γενικές κατηγορίες, ανάλογα με την χρηστικότητά τους. Τα 

Λάδια αυτά είναι:

1. ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ:

* Virgo SAE 5W40

* Gemini SAE 10W40

* Libra SAE 20W50

2. ΠΑ ΤΤΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ:

* Zodiac SAE 10W40

* Scorpio SAE 20W50/D5

* Leo SAE 20W50

* Leo SAE 15W40

* Aries S3 SAE 10

Financial Marketing Plan 73 Στέργιος Μπαλοδήμος



* Aries S3 SAE 30

• Aries S3 SAE 40

• Aries S3 SAE 50

3. AITTANTIKA ΠΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ:

• Pritran 9 SAE 10W30

Επί προσθέτως η εταιρία έχει και κάποια προϊόντα τα οποία Λειτουργούν ως 

συνοδευτικά των Λαδιών, έτσι ώστε να νιώθει ο καταναλωτής ότι έχει μία 

ολοκληρωμένη παροχή προϊόντων, ικανή να καλύψει τις ανάγκες του. Τα 

προϊόντα αυτά συνοψίζονται στις εξής κατηγορίες:

1. ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ:

• Gear HD SAE 85W140

• Sear Hb SAE 90SL5

• Sear HO SAE 80W90

2. ΓΡΑΣΣΑ:

• Litium NLGI1

• Litium NLGI 2

• Litium NL6I 3

3. ΕΙΔΙΚΑ ΥΓΡΑ:

• Super Dexron A.T.F.

4. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ:
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• Aquarius SAE 10

• Aquarius SAE 37

• Aquarius SAE 46

• Aquarius SAE 68

• Aquarius SAE 100

5. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:

• Antifreeze 100%

• Coolant -40 oC

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΌΛα τα Λάδια της εταιρίας Εσκιάδης & ΣΙ A Α.Ε. είναι πρωτογενή, δηλ. δεν 

είναι αναγεννημένα. Ακόμα και τα Λάδια της σειράς που είναι συνθετικά, 

όπως το Virgo, το Zodiac, και το Semini , ταυτόχρονα είναι και πρωτογενή. 

Επί προσθέτως, όΛα τα Λάδια έχουν τα γνήσια πιστοποιητικά ποιότητος από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αμερική, κάτι που δεν συμβαίνει με τα 

αντίστοιχα προϊόντα του ανταγωνισμού. Τα Λάδια της εταιρίας είναι ικανά να 

καΛύψουν τις μεγαλύτερες προδιαγραφές των αυτοκινητοβιομηχανιών. Η 

ποιότητα των Λαδιών που προσφέρει η εταιρία, της δίνουν συγκριτικό 

πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.
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Πιο συγκεκριμένα:

* To Virgo είναι ένα Λάδι 100% συνθετικό και χρησιμοποιείται σε 

βενζινοκινήρες. Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των κινητήρων, 

συμβατικών, καταλυτικών, πολυβάλβιδων, αγωνιστικών, Turbo καθώς και 

τετράχρονων μοτοσικλετών. Το λάδι αυτό θεωρείται το καλύτερο της σειράς 

της εταιρίας και η ποιότητα αυτού είναι η ίδια με αυτή του ανταγωνισμού 

παγκοσμίους. Η βασική συσκευασία πώλησης είναι 2 λίτρα, σε αντίθεση με 

αυτή του ανταγωνισμού που διατίθενται σε συσκευασίες του 1 λίτρου. Η 

διάρκεια ζωής τού φτάνει και τα όΟ,ΟΟΟχλμ.

* To Gemini είναι ένα ημισυνθετικό λάδι και χρησιμοποιείται σε όλους τους 

τύπους των κινητήρων (συμβατικούς, καταλυτικούς, τετράχρονων 

μοτοσικλετών, κτλ). Η προτεινόμενη χρήση του λαδιού αυτού είναι για Turbo 

κινητήρες. Η ποιότητά του είναι πολύ καλή και η διάρκεια ζωής του φτάνει 

μέχρι και τα 40,000χλμ.

* To Libra είναι το τρίτο λάδι της κατηγορίας του, δηλαδή για βενζινοκινητή

ρες. Είναι υπερενισχυμένο πολυβάθμια λιπαντικό κατάλληλο για κινητήρες 

πολυβάλβιδων, καταλυτικών βενζίνης ή πετρελαίου, με ή χωρίς Turbo. Είναι 

δοκιμασμένο σε καταλυτικούς κινητήρες, καθώς επίσης και σε Turbo. Δεν 

θεωρείται το καλύτερο, ποιοτικά, λάδι της σειράς είναι όμως ο καλύτερο στο
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είδος του σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Η διάρκεια ζωής του είναι μέχρι τα

15,000 χΛμ.

4.2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το τμήμα των Λαδιών της Εσκιάδης Λ ΣΙΑ Α.Ε. Λειτουργεί σε ένα άκρως 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, με κυριάρχους τις πολυεθνικές πετρελαιακές 

εταιρίες, με χρόνια εμπειρία και γνώσεις στο χώρο. Βασικό πλεονέκτημα των 

πολυεθνικών εταιριών είναι ότι έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν 

ενέργεια σε μορφή πετρελαίου και συνεπώς ο τομέας των λαδιών αποτελεί 

για αυτές συμπληρωματική υπηρεσία. Οι καταναλωτές, που είναι κυρίως 

επιχειρήσεις (βενζινάδικα), απολαμβάνουν το συνδυαστικό προϊόν του 

πετρελαίου της βενζίνης και των λαδιών. Οι πολυεθνικές αναπτύσσονται 

προς την κατεύθυνση αυτή, δηλαδή χονδρική διάθεση των προϊόντων τους 

προς τα βενζινάδικα, προσπαθώντας να εφαρμόσουν την τάση του "One stop 

shop".

Η πίεση του ανταγωνισμού σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές αλλαγές ανα

γκάζουν ακόμη και τις πολυεθνικές πετρελαιακές εταιρίες να μην μένουν 

στάσιμες, αλλά αντιθέτως να διαφοροποιούνται διαρκώς. Έτσι λοιπόν, απο

φάσισαν να επικεντρωθούν περισσότερο στις ανάγκες και απαιτήσεις του τε

λικού καταναλωτικού κοινού. Στην προσπάθειά τους αυτή ανέπτυξαν την ιδέα 

του "One stop shop". Η ιδέα αυτή βασίζεται κυρίως στην γρήγορη, διαφορο
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ποιημένη και φιλική εξυπηρέτηση του τελικού καταναλωτή, ο οποίος θα έχει 

την δυνατότητα να βρει οτιδήποτε αναζητά στα ειδικά εξοπλισμένα σημεία 

πώλησης των εταιριών, είτε αυτά ανήκουν στην εταιρία είτε σε δικαιοπάρο- 

χους. Μέχρι σήμερα, όλες οι πετρελαιακές εταιρίες επικεντρώνονταν στην 

πώληση καυσίμων, χωρίς να δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε συνδυαστικά προϊό

ντα. Κάτι τέτοιο όμως έχει αλλάξει, καθώς η καινούρια φιλοσοφία είναι "διευ

κόλυνση του καταναλωτικού κοινού ως προς τα είδη διαθέσιμα προς πώλη-

-ΛΙΙση .

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία Mobil Oil, μέχρι το τέλος του 2002 θα έχει ε

πενδύσει περίπου μισό δισεκατομμύριο δολάρια για την ανάπτυξη της ιδέας 

του "One stop shop". Από τα συνολικά 300 On The Road Stores (όπως τα 

ονομάζει η εταιρία) τα 155 διοικούνται από την ίδια την εταιρία και τα υπό

λοιπα ανήκουν σε δικαιοπάροχους. Μέχρι το τέλος του 2002, η Mobil Oil θέ

λει να αυξήσει τον αριθμό των καταστημάτων αυτών σε 1,200 στις Ηνωμένες 

Πολιτείες και να αρχίσει να επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο. Η ποικιλία που 

θα προσφέρεται στο καταναλωτικό κοινό είναι ένας ακόμη σημαντικός παρά

γοντας που λαμβάνει η εταιρία σοβαρά υπόψη της. Η διαφοροποίηση της ε

ταιρίας από τον ανταγωνισμό είναι η αυστηρή επιλογή των προϊόντων που θα 

υπάρχουν στα καταστήματα, καθώς η εταιρία επικεντρώνεται σε υψηλής 

ποιότητας προϊόντα. Για να αποφασιστεί η επιλογή των προϊόντων αυτών, γί

νονται πολλαπλές αναλύσεις και αναφορές καθώς επίσης ζητείται και η γνώ
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μη του καταναλωτικού κοινού. Το πόσο σημαντική είναι η επιλογή των προϊό

ντων που θα προσφέρονται στα καταστήματα της Mobil Oil, διαφαίνεται από 

τις συμφωνίες που έκανε με τις πολυεθνικές εταιρίες Pizza Hut και θπΊΙα 

Dog. Το πρόγραμμα "On The Run" περιλαμβάνει καλή εκπαίδευση του προ

σωπικού των καταστημάτων, καθώς επίσης και μηνιαίος έλεγχος αποτελε- 

σματικότητας με την βοήθεια του συστήματος "Mystery shopping". Σύμφωνα 

με την εταιρία Mobil Oil, μόνο έτσι μπορεί να δοθεί στον τελικό καταναλωτή 

η καλύτερη εξυπηρέτηση.

Συνεπώς η εταιρία Εσκιάδης Α ΣΙΑ Α.Ε. πρέπει να διαφοροποιηθεί και όπως 

οι περισσότεροι μικρομεσαίοι στον κλάδο, να χρησιμοποιήσει τιμολογιακή πο

λιτική φιλική προς αντιπροσώπους λαδιών, συνδέσμους και συνεταιρισμούς 

επαγγελματικών αυτοκινήτων (taxi-λεωφορεία), μεταφορικές εταιρίες, βιο

μηχανικές μονάδες και πιθανότατα αντιπροσωπείες αυτοκινήτων όπου χρησι

μοποιούνται πληθώρα μεταφορικών μέσων. Συγκεκριμένα στον τομέα των α

ντιπροσωπειών αυτοκινήτων θα χρειασθεί επιμελής πολιτική προώθησης σε 

μεταγενέστερο στάδιο οργάνωσης λόγω, υπεργολαβιών που φέρουν το ανάλο

γο λογότυπο με την αντίστοιχη αντιπροσωπεία στην συσκευασία λαδιού. Α

παραίτητο εργαλείο στην ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων αποτελεί η τιμο

λογιακή πολιτική του προϊόντος και συγκεκριμένα ο σωστά διαρθρωμένος τι

μοκατάλογος. Ο προσδιορισμός της τιμής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

όπως είναι η εταιρία Εσκιάδης Α ΣΙΑ Α.Ε. έχει προσανατολισμό στον αντα-
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γωνισμό. Αν μία τέτοια επιχείρηση έχει σημαντική τιμολογιακή απόκλιση από

τον ανταγωνισμό, θα έχει πρόβλημα στο άμεσο μέλλον.

Η στρατηγική στην δημιουργία καταλόγου είναι αυτή της ακολουθίας του 

αρχηγού. Σύμφωνα με την στρατηγική αυτή, η εταιρία Εσκιάδης & ΣΙ A Α.Ε. 

οριοθετεί μία ανταγωνιστική εταιρία ως μοντέλο και θέτει τις ίδιες τιμές (αν 

θα γίνει μείωση των υπαρχόντων τιμών θα εξαρτηθεί από την αντίδραση των 

ανταγωνιστριών εταιριών και από την νέα διάρθρωση του κόστους της 

εταιρίας). Αν οι ανταγωνιστές θεωρήσουν ασήμαντη την διαφορά των τιμών, 

θα επιτρέψουν να υφίσταται. Αν κάποιοι ανταγωνιστές θεωρήσουν την 

διαφορά στις τιμές ως απειλή θα προχωρήσουν σε μείωση και των δικών τους 

τιμών.

προσανατολισμός προς τον τιμολογιακό ανταγωνισμό έχει ως στόχο την αύ

ξηση των συνολικών πωλήσεων και του μεριδίου της αγοράς, κάτι που σε 

πρώτη φάση προηγείται από την πρόθεση αύξησης των κερδών. Από την 

στιγμή που θα καταφέρει η επιχείρηση να μεγαλώσει το μερίδιο της αγοράς 

της και να αποκτήσει όνομα αναγνωρίσιμο στο καταναλωτικό κοινό, τότε θα 

είναι σε θέση να αρχίσει τις ενέργειες αύξησης των κερδών της (κάτι που 

σαφώς ενδιαφέρει κάθε εταιρία). Το κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής 

αυτής είναι η επιθετική τάση στην τιμολογιακή πολιτική, ώστε να πραγματο

ποιηθεί προσέγγιση σε αγοραστές που έχουν ως πρωταρχικό κριτήριο την
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τιμή και όχι το όνομα του προϊόντος (brand name), κάτι που δεν έχει ακόμη

αποκτήσει η εταιρία Εσκιάδης <& ΣΙΑ Α.Ε. Για να μπορέσει η επιχείρηση να 

έχει χαμηλή σε σχέση με τον ανταγωνισμό τιμολογιακή πολιτική, θα πρέπει να 

προσανατολιστεί στο κόστος, χωρίς κάτι τέτοιο να σημαίνει ότι θα μειωθεί η 

ποιότητα που έχουν τα προϊόντα της επιχείρησης, ούτε και η εξυπηρέτηση 

των πελατών. Αυτό που ενδιαφέρει την εταιρία είναι να αυξήσει το μερίδιο 

της αγοράς που ήδη έχει, και να αποκτήσει αποδοχή των προϊόντων της 

(brand name). Αφού το καταφέρει αυτό, θα έχει την δυνατότητα να στραφεί 

σε μία στρατηγική επικεντρωμένη στην ποιότητα.

Ο συνδυασμός των δύο στρατηγιών ονομάζεται Trading Up. Σύμφωνα με την 

στρατηγική αυτή, η εταιρία Εσκιάδης ά ΣΓΑ Α.Ε. θα έχει την δυνατότητα να 

διατηρήσει τους πελάτες που απέκτησε μέσω μίας χαμηλής τιμολογιακής 

πολιτικής, προσφέροντας ποιοτικά βελτιωμένες προσφορές και καλύτερη 

εξυπηρέτηση. Συγχρόνως θα ανέλθει στο αμέσως υψηλότερο επίπεδο 

αγοράς κερδίζοντας παράλληλα νέους πελάτες. Αφού αποκτήσει πρόσβαση 

στην αγορά μέσω μίας επιθετικής τιμολογιακής πολιτικής, αλλάζει τους 

στόχους και τους στρατηγικούς σχεδιασμούς της και προσανατολίζεται σε μία 

εντονότερη ποιοτική κατεύθυνση.

Για να μπορέσει να επιχείρηση Εσκιάδης Λ ΣΙΑ Α.Ε. να επιλέξει την εταιρία 

που θα χρησιμοποιήσει ως μοντέλο, είναι καλό να γνωρίζει τους τιμοκαταλό-
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γους των ανταγωνιστριών εταιριών και να κάνει μία σύγκριση τιμών. Ο πίνα

κας που ακολουθεί, παραθέτει σύγκριση κόστους προϊόντων της Εσκιάδης & 

ΣΙ A Α.Ε. και των τιμών πώλησης των πολυεθνικών πετρελαιακών εταιριών, 

στον τομέα των λαδιών και διαφόρων συμπληρωματικών προϊόντων αυτών. 

Συνεπώς προσδιορίζεται το μέγιστο δυνατό mark-up επί των λειτουργικών 

εξόδων της εταιρίας. To mark-up pricing αυτό ορίζεται σε συνάρτηση με 

τους αντίστοιχους τιμοκαταλόγους των ανταγωνιστών (market pricing).
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PRIMO OIL
Σύγκριση με το StilmOil

ΕΣΚΙΑΔΗΣ BP SHELL TEXACO AVIN BP SHELL TEXACO AVIN

200
52/
50
25/
20
5
2
1

VIRGO
673

700
717
854

VISCO
5000

2.054

2.172

HELIX
ULTRA

2.487

2.583

HAVOLINE

1.226

2.460

VERTIGO
0W40

2.104

186% 247% 71%

200
52/
50
25/
20
5
2
1

GEMINI

488

VISCO
3000

1.174

1.247

HELIX PLUS

1.529

1.604

HAVOLINE 
FORM X 1

1.904

1.970

SUPER 
SPORT PLUS

1.062

1.121

200
52/
50
25/
20
5
2
1

LIBRA

312
383

VISCO
2000

1.183

HELIX
STANDARD

796

854

HAVOLINE
725

661
858

920

SUPER
SPORT

766

831

209% 108%
112%
124% 100%

SCORPIO VANELLUS
EXTRA RIMULA URSA TURBO ULTRA

200 260 880 835 900 780 238% 221% 246% 200%
52/
50 307
25/
20 304 850 811 886 755 180% 167% 191% 148%
5 330 854 808 745 775 159% 145% 126% 135%
2 890
1 933 875 955 833
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PRIMO OIL
μφιση με το StilmOil

ΕΣΚΙΑΔΗΣ BP SHELL TEXACO AVIN BP SHELL TEXACO AVIN
NEW URSA

LEO VANELLUS SUPER FORCE
C3 PLUS

200 253 880 770 880 248% 204% 248%
52/50 297
25/20 297 850 739 861 186% 149% 190%

5 319 854 745 871 168% 134% 173%
2 383
1 933 950

ARIES BP DIESEL S3 RIMULA X 
OIL

URSA
SUPER SPRINT S3

200 246 590 640 610 610 140% 160% 148% 148%
52/50 271
25/20 271 572 628 611 589 111% 132% 125% 117%

5 286 587 635 607 604 105% 122% 112% 111%
2 350
1 365 646 833 675 658 77% 128% 85% 80%

GEAR HD 90 ENERGEAR SPIRAX HD GEARTEX GEARSOL/
MULTIGEAR

200 297 535 639 705 680 80% 115% 137% 129%
52/50 330
25/20 330 511 589 667 661 55% 78% 102% 100%

5 343 587 683 71% 99%
2 437
1 451 529 646 708 17% 43% 57%

SUPER 
DEXRON 

ATF II
AUTRAN II DONAX TA TEXAMATIC

9226
A.T.F.

DEXRON
200 337 785 920 810 850 133% 173% 140% 152%

52/50 365
25/20 365 805 912 794 888 121% 150% 118% 143%

5 374 1231 229%
2 438
1 471 858 1045 979 82% 122% 108%
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PRIMO OIL
Σύγκριση με το StilmOil

ΕΣΚΙΑΔΗΣ BP SHELL TEXACO AVIN BP SHELL TEXACO AVIN
UNIVERSAL TERRAC HARVELLA SUTO TRANSAVIN

15W40 EXTRA S OIL 15W40
200 341 788 780 750 131% 129% 120%
52/
50 400
25/
20 400 705 728 722 700 76% 82% 81% 75%
5 422
2 464

PRITRAN 9 TRACTRAN
9 DONAX TD TEXTRAN

TDH
TRACTOR 

OIL 9
200 356 850 900 139% 153%
52/
50 387
25/
20 394 939 950 822 933 138% 141% 109% 137%
5 405 946 134%
2 473

AQUARIUS ENERGOL TELLUS RANDO HYDROL OIL

200 189 480 540 520 540 154% 186% 175% 186%
52/
50
25/
20 224 475 528 517 522 112% 136% 131% 133%
1 438

4.3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΤΠΣΕΠΝ

Η πολιτική των εκπτώσεων είναι ένας από τους σημαντικότερους 

παράγοντες διαμόρφωσης της σχέσης μεταξύ της εταιρίας Εσκιάδης Λ ΣΙΑ 

Α.Ε. και του αγοραστή και περιλαμβάνει όλες τους λόγους και ενέργειες 

μείωσης της τιμής των λαδιών της επιχείρησης. Η πολιτική των εκπτώσεων 

μπορεί να διαμορφωθεί βάση ενός συνδυασμού ενεργειών, όπως είναι οι 

ποσοτικές και οι χρονικές εκπτώσεις που χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:
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Ποσοτικές Εκπτώσεις:

* Σύμφωνα υε την παραγγελία: ανάλογα με τον όγκο της κάθε παραγγελίας 

πραγματοποιείται και η σχετική έκπτωση. Το περιεχόμενο μιας παραγγελίας 

σύμψωνα με την σύνθεσή της, μπορεί να διαμορφώσει και το όριο της 

έκπτωσης. Το ποσοστό αυτό προσδιορίζεται στο 40% για τους πελάτες 

κατηγορίας 3 και άνω. Για την κατηγορία 2 το ποσοστό δίδεται ανάλογα με 

την δυναμική του πελάτη και προσδιορίζεται από τον επιθεωρητή πωλήσεων.

* Σύυφωνα υε τα έσοδα (πελατειακής πίστης ή αποκλειστικότητας): 

ανάλογα με τα έσοδα που λαμβάνει από κάθε πελάτη, η επιχείρηση 

διαμορφώνει και το ύψος της έκπτωσης. Έτσι δίνεται κίνητρο στον πελάτη να 

γίνει μόνιμος ή αποκλειστικός αγοραστής. Το ποσοστό της έκπτωσης ανάλογα 

με την πελατειακή πίστη, προσδιορίζεται στο 10% σε είδος προϊόντος. Το 

ποσοστό αυτό δίδεται εφόσον ο πελάτης ακολουθεί την πιστωτική πολιτική 

της εταιρίας.

Χρονικές Εκπτώσεις:

* Σύμφωνα με την ηυεοουηνία: αυτές είναι οι λεγάμενες εποχιακές 

εκπτώσεις, που σχετίζονται με τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων, δηλαδή 

έκπτωση σύμφωνα με συγκεκριμένη ημερομηνία παράδοσης.

* Σύμφωνα υε τη συχνότητα πώλησης: αυτές είναι οι εκπτώσεις παρακμής 

που αφορούν τα προϊόντα παρακμής, με στόχο να πουληθούν ώστε να αδειά-
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σουν οι αποθήκες. Τα προϊόντα παρακμής προσδιορίζονται από την επιθεώ

ρηση των πωλήσεων ανά περίοδο, με συγκεκριμένο ποσοστό έκπτωσης κα

θώς και πριμ, όπως προσδιορίζεται στο παρόν σχέδιο.

Όπως με την τιμολογιακή πολιτική, έτσι και με την πολιτική των εκπτώσεων 

η εταιρία Εσκιάδης Α ΣΙΑ Α.Ε. μπορεί να χρησιμοποιήσει μία ανταγωνίστρια 

εταιρία ως μοντέλο και βάση αυτού να κινηθεί. Αν η εταιρία μοντέλο χρησι

μοποιεί 40% έκπτωση σε καλούς πελάτες της (ανάλογα με τον ύψος και τον 

όγκο των αγορών), η εταιρία Εσκιάδης Α ΣΙΑ Α.Ε. μπορεί να δώσει και αυτή 

την ίδια έκπτωση και επί προσθέτους άλλο ένα 10% σε προϊόντα. Έτσι, κάνο

ντας μεγαλύτερη έκπτωση σε καλούς πελάτες καταφέρνει και να τους δώσει 

κίνητρα να γίνουν πιστοί πελάτες αλλά και ταυτόχρονα προωθεί και προϊόντα 

της που πιθανόν να μην έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ από τον πελάτη. Η λογι

κή αυτή χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό τις παραπάνω εκπτωτικής 

πολιτικής. Η εκπτωτική πολιτική της εταιρίας προστίθεται στο σύνολο του 

κόστους των παγίων και μεταβλητών εξόδων, δηλ. το 67%. Με μέσο mark-up 

120% από 150% στα συμπληρωματικά προϊόντα των λαδιών έως 1107ο στα 

προϊόντα λαδιού. Συνεπώς, πρέπει να δοθεί προσοχή στους βασικούς τύπους 

λαδιών, διότι το άθροισμα των παραπάνω ποσοστών (παγίων, μεταβλητών, 

εκπτώσεων) μπορεί να μηδενίσει το κέρδος. Στην προσπάθεια της εταιρίας 

Εσκιάδης Α ΣΙΑ Α.Ε. να ακολουθήσει την στρατηγική της ακολουθίας του 

αρχηγού.
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4.4 ΤΤΙΣΤΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πολιτική εισπράξεων της εταιρίας ορίζεται σύμφωνα με τους διεθνής κανό

νες του κώδικα και οριοθετείται στην χρονική περίοδο των 4 μηνών για τους 

πελάτες εντός του νομού Θεσσαλονίκης. Για πελάτες που περιλαμβάνονται 

στο δίκτυο πωλήσεων της εταιρίας εκτός του νομού Θεσσαλονίκης, στους 5 

μήνες. Η χρονική αυτή περίοδος ορίζεται και έχει αφετηρία την καταγραφή 

των αξιόγραφων από το λογιστήριο της εταιρίας. Τα ανοικτά υπόλοιπα, δηλα

δή ο χρόνος που ορίζεται μεταξύ τιμολογίου-δελτίου αποστολής (Τ.Δ.Α) και 

της είσπραξης του αντίστοιχου αξιόγραφου οριοθετείται στις 30 ημέρες, δη

λαδή στην χρονική περίοδο αυτή του ενός μηνός. Η περίοδος αυτή ισχύει για 

τους πελάτες εντός του νομού Θεσσαλονίκης, ενώ διαφοροποιείται η πιστω

τική πολιτική της εταιρίας για τους εκτός Θεσσαλονίκης πελάτες. Στους πε

λάτες αυτούς ισχύ έχει το λογιστικό κλείσιμο (κώδικας πιστωτικής πολιτικής: 

Credit On Delivery) και για τον λόγο αυτό λαμβάνουν 30 ημέρες πίστωση 

περισσότερη από αυτούς που βρίσκονται εντός του νομού (κώδικας πιστωτι

κής πολιτικής: End Of Month). Περίοδος ίση με τον δείκτη μέσης περιόδου 

ανοικτών υπολοίπων. Η παρακολούθηση των ανοικτών υπολοίπων λογιστικά 

γίνεται μέσω της ενηλικίωσης υπολοίπων του λογιστικού συστήματος, αλλά 

και με εξωλογιστικούς δείκτες, η διάθεση των οποίων μεθοδεύεται από μη

χανογραφημένο σύστημα πωλήσεων συμβουλευτικής εταιρίας μέσω γέφυρας
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με το λογιστικό σύστημα της εταιρίας Εσκιάδη Α ΣΙΑ ΑΕ. Συνεπώς θα παρα- 

κολουθείται ο μέσος όρος πιστωτικής πολιτικής των πελατών ανά κατηγορία 

πελάτη σύμφωνα με την ανάλυση των πωλήσεων που περιγράφεται στο παρόν 

σχέδιο στην ενότητα της οργάνωσης δικτύου πωλήσεων. Η διαφοροποίηση 

της παραπάνω πολιτικής εισπράξεων αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της τι

μολογιακής πολιτικής της εταιρίας Εσκιάδης Α ΣΙΑ Α.Ε. Το κόστος παρακο

λούθησης ανοικτών υπολοίπων στους εκτός νομού πελάτες επιβαρύνει το 

κόστος πώλησης. Σύμφωνα με το σχέδιο της δραστηριότητας των πωλητών 

και συγκεκριμένα με τον δείκτη των 6 και 9 επισκέψεων ημερησίως όπως αυ

τός ορίζεται στην ενότητα της οργάνωσης του δικτύου πωλήσεων, οποιαδή

ποτε παρέκκλιση επιβαρύνει την εταιρία Εσκιάδη Α ΣΙΑ Α.Ε. με 2% επιπλέον 

στην διάρθρωση του κόστους και συνεπώς στην τιμολογιακή της πολιτική. Σε 

περίπτωση αμέλειας ή λάθους από πλευράς πωλητή, η θεωρία της συνέχειας 

ορίζει σαν πολιτική διόρθωσης το παρακάτω συγκεκριμένο σχέδιο :

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ο πωλητής πραγματοποιεί ταξίδι με αποκλειστικό σκοπό την είσπραξη των 

υπολοίπων κατά εντολή του επιθεωρητή πωλήσεων εντός του διαστήματος 

αυτού (δείκτης πελάτη= 30 ημέρες) και το κόστος αυτό δηλαδή το 2% αφαι- 

ρείται από τις προμήθειες των αναλογών πωλήσεων, πολιτική πιστωτικών 

ποινών 2/30 όπως ορίζεται από τον διεθνή κώδικα (2= κόστος.
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30=ημέρες). Εφόσον η υπαιτιότητα της παρέκκλισης αυτή ανήκει σε εξαίρεση 

λόγω παρέμβασης της επιθεώρησης των πωλήσεων δύναται να αφαιρεθεί 

από την ανάλογη ποσοστιαία έκπτωση ανά κατηγορία πελάτη. Προϋπόθεση 

ότι ο πωλητής έχει ενημερώσει τηλεφωνικά και το περιγράφει στην αναφορά 

στον πελάτη υπενθυμίζοντάς του την οφειλή. Ευθύνη της παρέκκλισης φέρει 

ο πωλητής και διόρθωσης ο επιθεωρητής πωλήσεων του τμήματος.

4.5 ΠΗΔΗΣΕΙΣ / ΔΙΑΝΟΜΗ

Η επιχείρηση Εσκιάδης <& ΣΓΑ Α.Ε. διαθέτει διάφορα τμήματα, εκτός από 

αυτό των λαδιών μηχανών, όπως αντιπροσωπίες αυτοκινήτων, 

αντιπροσωπίες γεωργικών μηχανημάτων, τρακτέρ κτλ. Όπως είναι ευνόητο, 

υπάρχει η δυνατότητα εκμετάλλευσης του ήδη υπάρχοντος δικτύου 

προώθησης των υπολοίπων τμημάτων από αυτό των λαδιών μηχανών. Για 

αυτό το λόγο, προτείνεται να ακολουθηθεί μία συνδυαστική πολιτική και στον 

τομέα των λαδιών, όπως αυτή που ακολουθείται ήδη στα τρακτέρ, όπου οι 

αντιπρόσωποί τους στα γεωργικά μηχανήματα αγοράζουν μαζί με τα τρακτέρ 

και όλα τα συνοδευτικά προϊόντα. Με αυτό τον τρόπο, οι αντιπρόσωποι της 

εταιρίας στα γεωργικά μηχανήματα μπορούν να δημιουργήσουν ένα χώρο, 

κατάλληλα διαμορφωμένο, ως βιτρίνα για τα λάδια μηχανημάτων και να 

προσφέρουν στους πελάτες τους μία ολοκληρωμένη λύση.
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Η κατηγοριοποίηση των πελατών του τμήματος των λαδιών μηχανών της ε

ταιρίας Εσκιάδης Α ΣΙΑ Α.Ε. αρμόζει να γίνει ανά γεωγραφική περιοχή, αφού 

η εταιρία θέλει να επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Με αυτό τον τρόπο μπορεί 

διαρκώς να παρακολουθεί τις πωλήσεις των λαδιών ανά γεωγραφική περιοχή 

με στατιστικά στοιχεία, κάτι που θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο ιδίως όταν θα 

τεθεί να πάρει διοικητικές αποφάσεις που αφορούν την επέκτασή της σε διά

φορες περιοχές της Ελλάδας.

Η κατηγοριοποίηση των πελατών της εταιρίας Εσκιάδης Α ΣΙΑ Α.Ε. βάση 

γεωγραφικής περιοχής, είναι ως εξής:

* Ομάδα 0: Θεσσαλονίκη Α Χαλκιδική

* Ομάδα 1: Σέρρες, Κιλκίς, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή A 
Αλεξ/πολη

* Ομάδα 2: Βέροια, Κατερίνη Α Νάουσα

* Ομάδα 3: Σκύδρα, Αριδαία, Έδεσσα Α Γιαννιτσά

* Ομάδα 4: Κοζάνη, ΤΤτολεμαϊδα Α Φλώρινα

* Ομάδα 5: Γρεβενά, Αργος Α Καστοριά

* Ομάδα 6: Κρήτη Α Νησιά

* Ομάδα 7: Θεσσαλία Α Στερεά Ελλάδα.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση αυτή, η Εσκιάδης Α ΣΙ Α Α.Ε. μπορεί να 

έχει στη διάθεσή της στατιστικά στοιχεία και να βγάλει κάποια συμπεράσμα

τα. Μερικά παραδείγματα είναι:

Financial Marketing Plan 91 Στέργιος Μπαλοδήμος



* Ποια ομάδα - περιοχή κάνει την μεγαλύτερη κατανάλωση λαδιών

* Ποια ομάδα - περιοχή κάνει τον μεγαλύτερο τζίρο στην εταιρία

* Η κάθε ομάδα - περιοχή τι αριθμό πελατών έχει

* Σε κάθε ομάδα, ποιος τύπος λαδιού έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση;

* Τι είδος πελατών έχει η κάθε ομάδα; (μέσος όρος ύψους παραγγελιών).

* Τι επαναληπτικότητα παραγγελίας έχει η κάθε ομάδα;

* Υπόλοιπα πελατών ανά γεωγραφική περιοχή 

κτλ

4.6. ΠΡΟΠΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΗΝ

Η βασική πολιτική προώθησης του προϊόντος μας είναι αυτή του PUSH 

δηλαδή η συντονισμένη προσπάθεια βάση σχεδίου πωλήσεων για την 

προώθηση των δευτερογενών χαρακτηριστικών του προϊόντος. Τα 

πρωτογενή χαρακτηριστικά πληρούν τις ανώτατες προδιαγραφές των λαδιών 

μηχανών. Το προϊόν όμως βρίσκεται στο στάδιο της ωρίμανσης και συνεπώς 

τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα για 

την εταιρία.
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4.7 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΠΛΗΣΕΠΝ

Ο χρόνος επίσκεψης θεωρείται αρκετός για να γίνει μία ολοκληρωμένη 

παρουσίαση του προϊόντος. Το περιεχόμενο της επίσκεψης θα περιλαμβάνει 

την αναλυτική παρουσίαση του προϊόντος, την προσφορά ανάλογα με την 

συσκευασία και τέλος την επεξήγηση της πιστωτικής πολιτικής του τμήματος 

λαδιών της εταιρίας.

Για να αγοράσει ο πελάτης θα πρέπει να γνωρίζει το προϊόν που πωλείται. Ο 

τρόπος πώλησης πρέπει να πληροί τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1. Επίδειξη καλών αισθημάτων και ολοκληρωμένη πληροφόρηση στον 

πελάτη.

2. Σύγκριση του προϊόντος, χωρίς να κατηγορούνται τα ανταγωνιστικά, 

με τις διεθνείς προδιαγραφές της αγοράς.

3. Επίδειξη ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του πελάτη και όχι για τα 

προϊόντα που τους προτείνετε.

4. Πλήρης εξήγηση των λόγων αγοράς των προϊόντων. Ο κατάλογος 

περιλαμβάνει:

• Γιατί θέλετε να τους πουλήσετε;

• Γ ιατί τους προτείνετε το συγκεκριμένο λάδι μηχανής και όχι το 

άλλο;

• Γιατί έχετε το συγκεκριμένο τιμοκατάλογο με αυτές τις τιμές 

και όχι χαμηλότερες ή υψηλότερες;
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Γιατί τους κάνετε ειδικές εκπτώσεις ανά κατηγορία πελάτη;

• Γιατί τα λάδια μηχανών Primo Oil διαρκούν περισσότερο;

• Γ ιατί έχουν τα συγκεκριμένα πρωτογενή χαρακτηριστικά;

• Γιατί πρέπει να προτιμήσουν εσάς και όχι τους ανταγωνιστές 

σας;

• Γ ιατί τους παραδίδετε άμεσα ή σε τόσο χρονικό διάστημα;

• Γιατί να αγοράσουν τώρα και όχι αργότερα;

• Γ ιατί να αγοράσουν στις ποσότητες που τους προτείνετε;

Ο παραπάνω κατάλογος περιλαμβάνει τη βασική πληροφόρηση την οποία α

παιτεί ο πελάτης προκειμένου να αγοράσει τα λάδια μηχανών της εταιρίας 

Εσκιάδη Α Σια ΑΕ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

5.1 ΣΤΟΧΟΙ

Οι στόχοι των πωλήσεων διαχωρίζονται σε τρίμηνους και ετήσιους. Ποσοτι

κούς και ποιοτικούς. Ποιοτικοί θεωρούνται οι στόχοι που προσδιορίζονται 

ανάλογα με την ακολουθία της στρατηγικής των πωλήσεων της εταιρίας. Πο

σοτικοί είναι εκείνοι που προσδιορίζονται και οριοθετούνται με συγκεκριμένα 

ποσά στο πλάνο ανάπτυξης των πωλήσεων. Το πρόγραμμα των πωλήσεων 

είναι το εκτελεστικό πρόγραμμα ενεργειών που καθορίζει τις δραστηριότητες 

των πωλητών σε αρμονία με το πλάνο marketing της εταιρίας. Το ανθρώπινο 

δυναμικό προσδιορίζεται αναλυτικά στο παρόν σχέδιο. Η εταιρική στοχοποίη

ση της εταιρίας διακρίνεται από τιμολογιακή ευαισθησία. Ένταση καταναλωτι

κής ευαισθησίας συγκεντρώνεται μέσω της συγκεκριμένης πολιτικής εκπτώ

σεων στις κατηγορίες άνω της κατηγορίας 3 του κατηγοριοποιημένου πελατο

λογίου, βάση μηχανογραφημένου συστήματος. Λόγω χαμηλής διαφοροποίησης 

του προϊόντος, εστίασης στα δευτερογενή χαρακτηριστικά των λαδιών μηχα

νών σε συνδυασμό με την τιμολογιακή πολιτική της ακολουθία του αρχηγού 

προσδιορίζεται η ακόλουθη στοχοποίηση.
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ΣΤΟΧΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΛΑΔΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

1. Αύξηση των πωλήσεων στα 500.000.000 δραχμές εντός του 

οικονομικού έτους 2002

2. Ο μέσος χρόνος μεταχρονολογημένων επιταγών προσδιορίζεται στους 

τέσσερις μήνες

3. Ο μέσος όρος ανοικτών υπόλοιπων δεν πρέπει να ξεπερνάει τον ένα 

μήνα όπως ορίζεται αναλυτικά στην τιμολογιακή πολιτική του τμήματος

4. Η κατηγορία στόχος για όλες τις ομάδες πωλήσεων είναι η κατηγορία 3 

του κατηγοριοποιημένου πλάνου πωλήσεων για την διάρκεια ενός 

οικονομικού τρίμηνου

5. Το συνολικό άνοιγμα ανά πελάτη ως προς την χρέωση χρήσης δεν θα 

πρέπει να ξεπερνάει τα 3/12 των ετήσιων πωλήσεων

6. Τα ανοικτά υπόλοιπα ανά πελάτη ως προς την χρέωση χρήσης δεν θα 

πρέπει να ξεπερνούν το 1/12 των ετήσιων πωλήσεων

7. Το 40% των πωλήσεων θα προέλθει από την ομάδα ο και το 60% από 

τις υπόλοιπες ομάδες

8. Εξεύρεση και συνεργασία με οργανωμένο δίκτυο αντιπρόσωπων για 

νότια Ελλάδα και νησιά

9. Διεύρυνση του πελατολογίου στους 3.000 πελάτες

10. Επίτευξη βαθμολογίας πωλητών άνω των 510 βαθμών στο σύστημα 

αξιολόγησης

11. Εξεύρεση δυο νέων πελατών ανά πελάτη του εταιρικού πελατολογίου
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12. Πλήρης ακολουθία των χρόνων όπως προσδιορίζεται από το σχέδιο 

δραστηριοτήτων

13. Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών με παραδόσεις που οριοθετούνται στις 

7 εργάσιμες μέρες.

14. Προώθηση τύπων λαδιού παρακμής

5.2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΤΠΛΗΣΕΠΝ

Ο καθορισμός της αγοράς του τμήματος λαδιού της εταιρίας Εσκιάδης ά ΣΙ A 

Α.Ε. έχει γίνει κυρίως βάση της κατηγοριοποίησης του πελατολογίου του ανά 

γεωγραφική περιοχή. Οι κατηγορίες είναι 9, από τις οποίες η μία αφορά τους 

εντός Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής πελάτες και οι υπόλοιπες 8 αφορούν την 

επαρχία. Έτσι ο ένας πωλητής αναλαμβάνει την πρώτη κατηγορία (πελάτες 

εντός Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής) και ο κάθε ένας από τους υπόλοιπους 2 

πωλητές αναλαμβάνει από 4 ομάδες περιοχών ανάλογα με το μέγεθος και τον 

αριθμό πελατών της κάθε ομάδας και φυσικά ανάλογα με την περιοχή. Ο κάθε 

πωλητής είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει και να καταγράφει τα ποιοτικά και 

ποσοτικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής που έχει αναλάβει. Με αυτό τον 

τρόπο, δημιουργεί ένα σημαντικό αρχείο με όσο γίνεται περισσότερες 

πληροφορίες, που μπορεί να αξιοποιήσει και να αυξήσει τις πωλήσεις του.

Ο τρόπος πώλησης του τμήματος λαδιού είναι η προσωπική πώληση, ιδιαίτε

ρα ακριβός και μειωμένης παραγωγικότητας. Για να φτάσει στο σημείο ο πε-
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Αάτης να δώσει την παραγγελία, θα πρέπει να έχει παρακινηθεί και ωριμάσει.

Για να φτάσει η εταιρία Εσκιάδης Α ΣΙΑ Α.Ε. στο επιθυμητό αυτό αποτέλε

σμα, θα πρέπει να δημιουργήσει έναν συνδυασμό ενεργειών προσέγγισης πε

λατών, προσωπικής επίσκεψης, τηλεφωνημάτων, και αλληλογραφίας. Για να 

είναι παραγωγικές, οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να γίνονται μεθοδικά και 

οργανωμένα. Ξεκινώντας την οργάνωση των δραστηριοτήτων των πωλητών, 

γίνεται προγραμματισμός - στοχοποίηση πωλήσεων. Αρχικά, οριοθετείται 

στοχοποίηση του τμήματος των λαδιών για το επόμενο έτος και ανά μήνα. Για 

την εταιρική στοχοποίηση του τμήματος λαδιών, αναλύονται δεδομένα προη

γουμένων χρήσεων, καθώς επίσης και προβλέψεις για το μέλλον 

(Projections). Αφού οριστεί η στοχοποίηση του τμήματος, αναλύεται ανά πω- 

λητή / κατηγορία πελάτη, ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή. Ο ορισμός της 

στοχοποίησης ανά πωλητή γίνεται βάση τις δυνατότητες του, ικανότητές του, 

τις γνώσεις του, την εμπειρία, αλλά και το επίπεδο ανάπτυξης που βρίσκεται. 

Για να γίνει καλύτερα η κατανομή του τζίρου, αλλά και για να ξέρει ο κάθε 

πωλητής τι πρέπει να προωθήσει περισσότερο γίνεται κατανομή της στοχο

ποίησης και ανά ομάδα προϊόντων. Κάτι τέτοιο βοηθάει στον καλύτερο προ

γραμματισμό των εισαγωγών, διότι δεν ενδιαφέρει την επιχείρηση ο τζίρος 

μόνο ως νούμερο αλλά και η σωστή κατανομή του.

Ο αριθμός επισκέψεων ανά πωλητή στον κάθε πελάτη ορίζεται σύμφωνα με 

τον σχεδίασμά των δραστηριοτήτων πωλήσεων για τις 9 γεωγραφικές ομάδες.

Financial Marketing Plan 98 Στέργιος Μπαλοδήμος



Η επιτυχία ενός καλού πωλητή είναι ο σωστός προγραμματισμός του χρόνου

του.

Οι ανάγκες του τμήματος λαδιών της εταιρίας Εσκιάδης Λ ΣΙ A A. Ε. 

υποδηλώνουν ότι χρειάζονται 3 πωλητές, εκ των οποίων οι δύο θα 

αναλάβουν εξολοκλήρου το πελατολόγιο στην επαρχία. Ο πωλητής που θα 

βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη θα πρέπει να πραγματοποιεί 6 επισκέψεις σε 

πελάτες την ημέρα, ενώ οι πωλητές της επαρχίας 9 επισκέψεις την ημέρα. Η 

διαφορά αυτή υφίσταται διότι ο πωλητής που θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη 

θα πραγματοποιεί κάθε μέρα της εβδομάδος επισκέψεις, ενώ οι πωλητές της 

επαρχίας θα πραγματοποιούν επισκέψεις σε πελάτες 4 μέρες την εβδομάδα 

(δηλ. 1 μέρα λιγότερη) και την 5η μέρα θα την αφιερώνουν σε γραφικές 

εργασίες. Ααμβάνοντας υπόψη ότι ο κάθε μήνας έχει 22 εργάσιμες μέρες και 

υπάρχουν 12 μήνες το χρόνο, έχουμε:

♦ 1 πωλητής (ομάδος 0) * 6 επισκέψεις = 6 επισκέψεις / μέρα

6 επισκέψεις / μέρα * 22 εργάσιμες μέρες / μήνα = 132 επισκέψεις / μήνα

6 επισκέψεις / μέρα * 220 εργάσιμες μέρες /χρόνο = 1,320 επισκέψεις / 
χρόνο

♦ 2 πωλητές (εκτός ομάδος 0) * 9 επισκέψεις = 18 επισκέψεις / μέρα

18 επισκέψεις / μέρα * 18 μέρες ταξιδιών / μήνα = 324 επισκέψεις / μήνα

18 επισκέψεις /μέρα * 198 μέρες ταξιδιών / χρόνο= 3,564 επισκέψεις 
/χρόνο (π 1,782 επίσκέψεις/χρόνο ανά πωλητπ).
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Όπως έχει προαναφερθεί, οι πελάτες έχουν χωριστεί σε 5 γενικές κατηγορί

ες ανάλογα με την καμπύλη του Lorenz έχοντας ως βάση τους τζίρους των 

αγορών που πραγματοποιούν. Σύμφωνα με τις κατηγορίες αυτές, έχει οριστεί 

ο ιδανικός αριθμός επισκέψεων ανά κατηγορία το χρόνο, που είναι:

Κατηγορίες:

1) Αφορά τους πελάτες της λιανικής, οπότε και δεν χρειάζεται να 

πραγματοποιηθεί κάποια επίσκεψη. Μέχρι να αποκτήσουν "όνομα" τα λάδια, 

οι πελάτες στην Θεσσαλονίκη θα χρειαστούν υποστήριξη από τον αρμόδιο 

πωλητή. Ο ιδανικός αριθμός κρίνεται αυτός της 1 επίσκεψης / πελάτη το 

χρόνο, αναγκαία για τον διαχωρισμό πελατολογίου με δυναμική ανάπτυξης σε 

παραπάνω κατηγορίες.

2) Για πελάτες με τζίρο από 500,000 - 2,000,000δρχ, ο ιδανικός αριθμός 

επισκέψεων είναι 6 επισκέψεις / πελάτη το χρόνο.

3) Για πελάτες με τζίρο από 2,000,001 - 5,000,000δρχ, είναι 8 

επισκέψεις / πελάτη το χρόνο.

4) Για πελάτες με τζίρο από 5,000,001 - 10,000,000δρχ, είναι 18 

επισκέψεις / πελάτη το χρόνο.
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5) Για πελάτες με τζίρο πάνω από 10,000,000δρχ, είναι 18 επισκέψεις / 

πελάτη το χρόνο.

Το τμήμα λαδιών της εταιρίας Εσκιάδης & ΣΙ A Α.Ε. έχει δυνατότητα με 3 

πωλητές να πραγματοποιεί 4,884 επισκέψεις το χρόνο, και οι πελάτες του 

τμήματος λαδιών είναι στο σύνολο 641.

Πιο συγκεκριμένα:

*Έως 500,000δρχ: 528 πελάτες από τους οποίους οι 342 βρίσκονται εντός 

Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.

* Από 500,001-2,000,000δρχ.: 93 πελάτες

* Από 2,000,001-5,000,000δρχ.: 17 πελάτες

* Από 5,000,001-10,000,000δρχ.: 2 πελάτες

* Από 10,000,001 και άνω: 1 πελάτης

Σύμφωνα με τον διαχωρισμό αυτό υπολογίζεται ότι χρειάζονται 1,090 

επισκέψεις το χρόνο στο ήδη υπάρχων πελατολόγιο του τμήματος λαδιών:

342 πελάτες * 1 επίσκεψη= 342 επισκέψεις / χρόνο 

93 πελάτες * 6 επισκέψεις= 558 επισκέψεις / χρόνο 

17 πελάτες * 8 επισκέψεις= 136 επισκέψεις / χρόνο 

2 πελάτες * 18 επισκέψεις= 36 επισκέψεις / χρόνο 

1 πελάτης * 18 επισκέψεις = 18 επισκέψεις / χρόνο

Financial Marketing Plan 101 Στέργιος Μπαλοδήμος



ΣΥΝΟΛΟ: 1,090 επισκέψεις / χρόνο

Έτσι, το τμήμα Λαδιών της εταιρίας Εσκιάδης Λ ΣΙ A Α.Ε. έχει περιθώριο 

ανάπτυξης: (Δυναμική) 4,884 - (για υπάρχων πελατολόγιο) 1,090 = 

(περιθώριο ανάπτυξης) 3,794 επισκέψεις το χρόνο. Εψόσον, το πελατολόγιο 

της εταιρίας θα συγκεντρώνεται στην κατηγορία 3, με ποσοστό 807ο και ο 

σχεδιασμός των επισκέψεων είναι αυτός των 8 ετησίως, 380 είναι ο αριθμός 

πελατών που μπορεί να καλυφθεί. Το υπόλοιπο 20% θεωρούμε ότι θα 

βρίσκεται στην κατηγορία 2 δηλαδή κάλυψη 127 πελατών. Στο συγκεκριμένο 

σενάριο δεν συμπεριλαμβάνουμε το πελατολόγιο των 528 πελατών που 

καταγράφονται στην κατηγορία 1, αυτή της Λιανικής.

Συνεπώς η δυναμική ανάπτυξης του πελατολογίου της εταιρίας 

προσδιορίζεται στις 507 νέες εταιρίες-πελάτες.
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΤΠΑΗΣΕΠΝ 

ΕΝΤΟΣ ΟΜΑΛΟΣ 0

Ο ημερήσιος χρόνος του κάθε πουλητή κατανέμεται σε πέντε βασικές 

δραστηριότητες:

1. Διοικητικές εργασίες: είναι οι εργασίες που αφορούν τον σχεδίασμά, 

την οργάνωση και τον έλεγχο των ενεργειών που αφορούν την 

πώληση-επίσκεψη πελατών και δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 40 

λεπτά ημερησίους.

2. Γενικές εργασίες: οι εργασίες αυτές δεν θα πρέπει να απασχολούν 

παραπάνω από περίπου τρεις (3) ώρες από τον ημερήσιο χρόνο του 

πωλητή, και περιλαμβάνουν τα εξής:

• Μετακινήσεις

• Αναμονές

• Εξεύρεση πελατών

• Γραφική εργασία

3. Προετοιμασία για πελάτη: η προετοιμασία του κάθε φακέλου πελάτη 

δεν θα πρέπει να απασχολεί πάνω από 1 ώρα από τον ημερήσιο χρόνο 

του πωλητή, και περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:
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α. Ετοιμασία προσφοράς

β. Πληροφόρηση Υ|α πελάτη (πχ. Φερεγγυότητα πελάτη, κτλ)

4. Προσωπική πώληση: η επαφή με τον κάθε υποψήφιο πελάτη δεν θα 

πρέπει να διαρκεί στο σύνολό της πάνω από 20 λεπτά, και 

περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:

α. Επικοινωνία με υποψήφιους πελάτες 

β. Διαδικασία διαπραγμάτευσης

5. Προσωπικές εργασίες: είναι οι εργασίες που δεν σχετίζονται με την 

πώληση, όπως διαλείμματα, ιδιωτικές συνομιλίες, κτλ., και δεν θα 

πρέπει να ξεπερνούν τα 25 λεπτά ημερησίως.

Οι πωλητές του τμήματος λαδιών της επιχείρησης ετοιμάζουν κάθε Δευτέρα 

αναφορές, στις οποίες περιγράφουν την έκβαση των επισκέψεών του στους 

πελάτες της εταιρίας, σύμφωνα με το προγραμματισμό των πωλήσεων που 

περιγράφεται παρακάτω.

Ο προγραμματισμός των πωλητών της επαρχίας θα γίνεται, σε εβδομαδιαία 

βάση και όχι σε ημερήσια όπως γίνεται στους πωλητές εντός Θεσσαλονίκης. 

Πιο συγκεκριμένα, κάθε Δευτέρα θα πραγματοποιούν όλες τις γραφικές ερ

γασίες τους, όπως αναφορές και προετοιμασία για επίσκεψη σε πελάτες, και 

τις υπόλοιπες 4 μέρες θα πραγματοποιούν ταξίδια εκτός Θεσσαλονίκης για
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επισκέψεις σε πελάτες. Το κάθε ταξίδι κοστίζει στην εταιρία 200,000δρχ, 

δηλαδή 50,000δρχ /μέρα και ο κάθε πωλητής θα πραγματοποιεί επισκέψεις 

σε 36 πελάτες, δηλαδή μέσος όρος 5,500δρχ / επίσκεψη. Το συνολικό κό

στος ταξιδιών της εταιρίας αθροίζεται ως εξής:

200,000δρχ/ταξίδι (εβδομάδα)* 2 πωλητές= 400,000δρχ (εβδομάδα)* 4 

ταξίδια / μήνα= 1,600,000δρχ /μήνα * 12 μήνες= 19,200,000 δρχ κόστος 

ταξιδιών το χρόνο.

Έτσι έχουμε την εξής ημερήσια κατανομή του χρόνου ενός πωλητή εντός

Θεσσαλονίκης:

Δραστηριότητες Λεπτά
Συνολικός Διαθέσιμος Χρόνος 480

1. Διοικητικές Εργασίες 40

2. Γενικές Εργασίες (215)

• Μετακινήσεις 115

• Αναμονές 40

• Εξεύρεση πελατών 30

• Γραφική Εργασία 30

3.Προετοιμασία Συνάντησης (60)

• Προσφορά 30

• Πληροφόρηση για πελάτη 30

4. Προσωπική Πώληση (140)
• Επικοινωνία με υπ. πελάτη 20

• Διαδικασία διαπραγμάτευσης 120

δ.Προσωπικές Εργασίες 25

Μέση Διάρκεια Επίσκεψης 20

Επισκέψεις ημερησίως 6

Εργάσιμες μέρες / έτος 220

Επισκέψεις / έτος 1320
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΝ ΤΤΠΑΗΣΕΑΝ

ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΟΣ 0

Για να μπορέσει μία εταιρία να υπολογίσει τον αριθμό των πωλητών που 

χρειάζεται, θα πρέπει πρώτα να υπολογίσει τον μέσο χρόνο που απαιτείται σε 

κάθε επίσκεψη. Η διάρκεια της επίσκεψης είναι συνήθως σε κάθε επιχείρηση 

διαφορετική και εξαρτάται: από το είδος του προϊόντος της επιχείρησης, το 

είδους του πελάτη, και το είδος της επίσκεψης (επαναληπτική ή πρώτη). Η 

εταιρία Εσκιάδης ά ΣΙΑ Α.Ε. για το τμήμα των λαδιών, έχει υπολογιστεί ότι 

χρειάζεται 3 πωλητές.

Έτσι έχουμε την εξής ημερήσια κατανομή του χρόνου ενός πωλητή εκτός της 

ομάδος 0. Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις ασχολίες του πωλητή όταν 

βρίσκεται σε ταξίδι δηλαδή τέσσερις ημέρες την εβδομάδα. Κατά την διάρκεια 

του ταξιδιού ο αριθμός των επισκέψεων του ορίζεται στις 9 επισκέψεις με 

μέσο όρο χιλιομέτρων ημερησίως 200-220. Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων 

του πωλητή για την μια ημέρα της εβδομάδος περιγράφεται στον πίνακα 2.

Ο πωλητής κατά την διάρκεια του ταξιδιού του δεν θα αφιερώνει χρόνο σε 

διοικητικές εργασίες προσφορές και η πληροφόρησή του για τον κάθε πελάτη 

περιλαμβάνεται στο χρόνο επίσκεψης του, εφόσον ο πωλητής πρέπει να απο

κομίσει τρεις νέες εταιρίες για την διεύρυνση του πελατολογίου του. Οι στο

χοποίηση των επισκέψεων ορίζεται ως 9 επισκέψεις ημερησίως. Το σύνολο
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του χρόνου των εννέα επισκέψεων περιγράφεται συνολικά στην κατηγορία της

διαδικασίας διαπραγμάτευσης του παρακάτω πίνακα. Οι μέρες επισκέψεων 

είναι τέσσερις την εβδομάδα. Η πέμπτη ημέρα αφιερώνεται στην διαδικασία 

ανάλυσης και προετοιμασίας του προγράμματος πωλήσεων σύμφωνα με τον 

πίνακα 2. Συνεπώς 18 ημέρες/μήνα * 9 επισκέψεις = 162 επισκέψεις / μήνα 

* 11 μήνες = 1,782 επισκέψεις ετησίως .

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Δραστηριότητες Λεπτά
Ημερήσιος Διαθέσιμος Χρόνος 480

1. Διοικητικές εργασίες 0

2. Γενικές εργασίες (250)

• Μετακινήσεις 120

• Αναμονές 50

• Εξεύρεση πελατών 80

• Γραφική εργασία 0

3. Προετοιμασία συνάντησης

• Προσφορά 0

• Πληροφόρηση για πελάτη 0

4. Προσωπική πώληση (200)
• Επικοινωνία με υποψήφιους πελάτες 20
• Διαδικασία διαπραγμάτευσης 180

5. Προσωπικές εργασίες 30

Μέση Διάρκεια Επίσκεψης 20

Επισκέψεις (ημερ.) 9
Μέρες ταξιδίων /έτος 198

Επισκέψεις /έτος 1,782
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Ο παρακάτω πίνακας ορίζει τις δραστηριότητες του πωΛητή κατά την παρα

μονή του στο γραφείο. Οι μετακινήσεις 240 λεπτών περιλαμβάνουν τις παρα

πάνω τέσσερις ώρες που χρειάζεται ο πωλητής προκειμένου να αφιχθεί και 

να αναχωρήσει στον προορισμό του. Αφαιρούνται οι ώρες αυτές παρότι λαμ

βάνουν χώρα διαφορετικές ημέρες της εβδομάδος από το παρόν πίνακα των 

δραστηριοτήτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Δραστηριότητες Λεπτά
Ημερήσιος Διαθέσιμος Χρόνος 480

1. Διοικητικές εργασίες 60
2. Γενικές εργασίες (360)

• Μετακινήσεις 240

• Αναμονές 0

• Εξεύρεση πελατών 0

• Γραφική εργασία 120

3. Προετοιμασία συνάντησης (30)
• Προσφορά 0
• Πληροφόρηση για πελάτη 30

4. Προσωπική πώληση
• Επικοινωνία με υποψ. Πελάτες 0
• Διαδικασία διαπραγμάτευσης 0

5. Προσωπικές εργασίες 30

Financial Marketing Plan 108 Στέργιος Μπαλοδήμος



5.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΠΝ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΗΣ 

ΠΠΛΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση του συστήματος αμοιβής των πωλητών μιας επιχείρησης, 

γίνεται αφού πρώτα υπολογιστούν οι συντελεστές των διαφόρων κριτηρίων. Ο 

πίνακας που ακολουθεί δίνει κάποιο παράδειγμα, σύμφωνα με τους 

συντελεστές κριτηρίων που έχει ορίσει η επιχείρηση.

Κριτήρια Συντελεστής
Σταθερός Μισθός

Αξιολόγηση Βαθμός

Επίτευξη στόχου 10 2 20

Ενίσχυση συγκεκριμένης ομάδας 
προϊόντων

7 1 7

Ενίσχυση ομάδας Marketing Plan 8 1 8

Ενίσχυση συγκεκριμένων παραγγελιών 7 1 7

Φροντίδα πελατών 5 2 10

Διεύρυνση προς νέους πελάτες 8 2 16

Παροχή συμβουλών 4 6 24

Εκθέσεις / Βελτίωση 3 1 3

Διοικητική Απασχόληση 5 6 30

Μείωση κόστους πωλήσεων 7 3 21

ΣΥΝΟΛΟ 64 146

Οι αμοιβές των πωλητών θα δίνονται σύμφωνα με το παραπάνω σύστημα 

αξιολόγησης.

1. Σταθερός μισθός: ένα συγκεκριμένο συμφωνημένο ποσό θα παραμένει 

σταθερό ανεξάρτητα από τις πωλήσεις, δηλαδή δεν παρέχεται προμή-
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θεία. Στην περίπτωση αυτή, ο σταθερός αυτός μισθός είναι εγγυημέ

νος. Στον συμψηφισμό του με τις πουλήσεις δεν μειώνεται. Το συμφω- 

νημένο αυτό ποσό συμψηφίζεται συνήθως κάθε τρίμηνο με προμήθειες 

και πριμ που αναλογούν το διάστημα αυτό στην αξία των εισπράξεων 

καθώς και στην αξιολόγηση των πωλητών.

2. Προμήθεια: παρέχεται ως ποσοστό επί της αξίας των εισπράξεων που 

πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το ποσοστό 

αυτό ορίζεται στο 1% για πελάτες οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία 3 

τις κατηγοριοποίησης ανά τζίρο των πελατών ανά οικονομική τριμηνία. 

Δηλαδή για να επιτευχθεί το ποσοστό αυτό, πρέπει ο πωλητής να 

εισπράττει πωλήσεις προϊόντων αξίας τουλάχιστον 

700,000δρχ/μηνιαίως. Το ποσοστό αυτό παραμένει σταθερό για τις 

κατηγορίες 4 <& 5. Η κινητικότητα των πελατών από την κατηγορία 3 

στην κατηγορία 4, καθώς και η συνολική εκτίμηση της εικόνας του 

πωλητή ορίζεται βάση των παραπάνω κριτηρίων αξιολόγησης με 

αμοιβή πριμ ύψους 1,5%. Για το πελατολόγιο που παραμένει κατά τη 

διάρκεια μίας οικονομικής τριμηνίας στην ομάδα Ικαι 2 του 

κατηγοριοποιημένου συστήματος πελατών, παρέχεται προμήθεια. 0,5% 

επί των εισπράξεων.
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Ο πουλητής ακολουθεί το σύστημα πιστουτικής πολιτικής που έχει οριστεί

για την εταιρία. Επίσης, με το σύστημα αυτό οι επιστροφές τουν προϊόντων 

δεν ζημιώνουν την εταιρία. Στην κατηγορία 1 δίδεται η ευκαιρία στον 

πουλητή της ομάδας Ο να αξιολογήσει την δυναμικότητα τουν πελατών του 

βάση συγκεκριμένης επίσκεψης ώστε να τους προουθήσει στις κατηγορίες 

που υπάρχουν παραπόνου. Επειδή, η αποκλειστική επιδίουξη της πώλησης 

(hard selling) μπορεί να αποβεί μοιραία για την επαναληπτικότητα του 

πελατολογίου καθώς το σύστημα εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της 

αγοράς, παρέχεται το σύστημα πριμοδότησης.

3. Πριμοδότηση:

Τα πριμ συμπληρώνουν τον σταθερό μισθό και την προμήθεια του 

πουλητή και διαμορφώνονται σύμφουνα με τα κριτήρια αξιολόγησης 

αυτών. Το πριμ του 1% στις πουλήσεις δίδεται στους πουλητές, οι 

οποίοι κρίνονται από τον επιθεουρητή πουλήσεουν ικανοί. Ο ικανός 

πουλητής φέρει την βαθμολογία άνου τουν 510 μονάδουν σε σύνολο 640. 

Αποδίδει δηλαδή κατά μέσο όρο 80% τουν ικανοτήτουν του. Το πριμ του 

0,57ο από την βαθμολογία τουν 320 - 510 μονάδουν στο σύνολο τουν 

640. Κάτου τουν 320 μονάδων, η απόδοση του πουλητή κρίνεται μη 

ικανοποιητική.
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Παράδειγμα: (πέρα του σταθερού του μισθού)

Ένας πωλητής στην οικονομική τριμηνία θα Λάβει για εισπράξεις, 10 πελατών 

στην κατηγορία 3 και 2 στην κατηγορία 4, ύψους 30 εκατομμυρίων με 

αξιολόγηση 510 μονάδων τον σταθερό μισθό του, την προμήθεια 1% επί των 

εισπράξεων δηλαδή 300,000 δρχ. και το πριμ του 1% στις πωλήσεις λόγω 

συνολική απόδοσης, δηλαδή 300,000δρχ. Συνολικά στην οικονομική τριμηνία, 

πέρα του μισθού του θα λάβει και 600,000 δρχ. Αξίζει να αναφερθεί ότι 

συμπληρωματικό πριμ ύψους 0,5% δύναται να δοθεί κατά την κρίση της 

εταιρίας στον πωλητή για προϊόντα παρακμής.

5.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΠΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το προσωπικό που χρειάζεται για να καλύψει τις ανάγκες του τμήματος των 

λαδιών μηχανής της εταιρίας Εσκιάδης Α ΣΙΑ Α.Ε. αποτελείται από:

1 Γραμματέα (εταιρική γραμματεία)

1 Επιθεωρητή πωλήσεων 

3 Πωλητές

1 Υπεύθυνο αποθήκης (σε συνεργασία με τα γεωργικά μηχανήματα)

1 Βοηθό υπευθύνου αποθήκης - Οδηγό

Financial Marketing Plan 112 Στέργιος Μπαλοδήμος



Επιθεωρητής Πωλήσεων

Αναφέρεται στο γενικό διευθυντή και το βασικό του καθήκον είναι να εκπαι

δεύσει, καθοδηγήσει και υποστηρίξει τους πουλητές του τμήματός του ώστε 

εκείνοι να φέρουν τα αποτελέσματα που έχουν καθοριστεί. Δηλαδή να επιτύ

χουν τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους που έχει αναλάβει ο καθένας. 

Αυτό σημαίνει πους αναλαμβάνει κάθε είδους προυτοβουλία και εφαρμόζει κά

θε δημιουργική ιδέα που έχει, μετά από συμφουνία με τον γεν. διευθυντή. 

Τους παρέχει τέλος κάθε υλική και ηθική βοήθεια, εργαλεία και τρόπους 

προώθησης πωλήσεων που ετοιμάζει ο ίδιος ή σε συνεργασία με το τμήμα 

marketing.

Ο επιθεωρητής πωλήσεων ελέγχεται από τον γεν. διευθυντή κάθε μήνα. Στις 

περιπτώσεις που ο πρώτος δεν φέρει τα αποτελέσματα για τα οποία έχει 

δεσμευτεί, συνοδεύει την αναφορά του με συγκεκριμένες ενέργειες που θα 

κάνει για να επιτύχει τον επόμενο μήνα. Η διαδικασία αυτή γίνεται 12 φορές 

μέσα στον χρόνο, στο τέλος του οποίου ο γεν. διευθυντής μπορεί να 

αξιολογήσει τις ικανότητες του επιθεωρητή πωλήσεων και να αποφασίσει για 

τη συνέχιση ή μη της συνεργασίας. Αντίστοιχα ο ίδιος ο επιθεωρητής 

πωλήσεων μπορεί να αυτοαξιολογηθεί και να βγάλει συμπέρασμα αν κάνει για 

τη θέση αυτή.
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Τα στοιχεία της αναφοράς του επιθεωρητή πωλήσεων προς τον γεν. δ/ντή 

είναι εκείνα που βασίζονται κυρίως στους ποιοτικούς και ποσοτικούς στό

χους του κάθε πωΛητή του, προγραμματισμένα και απολογιστικά.

Ο επιθεωρητής πωλήσεων συμφωνεί με τον διευθυντή marketing για την 

υποστήριξη που επιθυμεί να έχει προκειμένου να φέρει τα αποτελέσματα που 

έχουν καθοριστεί. Συνεπώς, είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της 

υποστήριξης αυτής, που αν δεν την έχει, ζητάει πλέον την υποστήριξη του 

γεν. διευθυντή, ο οποίος με τη σειρά του είναι υποχρεωμένος να την 

εξασφαλίσει.

Ο επιθεωρητής πωλήσεων επίσης έχει καθήκον να αποκαταστήσει αρμονική 

σχέση με τον υπεύθυνο λογιστηρίου / χρηματοοικονομικού τμήματος, μέσα 

από τακτικές επικοινωνίες ώστε να αποδεικνύει κάθε φορά πως ό,τι ζητάει, 

είναι για την υποστήριξη του τμήματος και πως φέρνει τα συμφωνημένα 

αποτελέσματα.

Ο επιθεωρητής πωλήσεων διοικεί το τμήμα , με την έννοια πως διοικεί την 

συμπεριφορά των πωλητών του ώστε να φέρουν τα αποτελέσματα για τα ο

ποία έχουν δεσμευτεί. Αξιολογεί τις γνώσεις, ικανότητες και νοοτροπία του 

κάθε πωλητή και του προσδιορίζει στόχους που ταιριάζουν στα στοιχεία αυ

τά. Ακολούθως τους υποστηρίζει στην επίτευξη των στόχων αυτών. Ο έλεγ

χος των πωλητών από τον επιθεωρητή πωλήσεων είναι καθημερινός, σε συ
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νεργασία πάντα με τον υπεύθυνο προσωπικού. Αυτό σημαίνει πως μέσα σε 2 

ή 3 το πολύ μήνες, ο επιθεωρητής πωΛήσεων έχει αξιολογήσει τον πωλητή 

και είναι έτοιμος να αποφασίσει αν θα συνεχιστεί μαζί του η συνεργασία ή όχι. 

Την απόφαση την παίρνει μαζί με τον υπεύθυνο προσωπικού και ποτέ μόνος 

του. Τότε, θα πρέπει να ενημερώνεται και ο γενικός διευθυντής, για να έχει ο 

υπεύθυνος προσωπικού την συγκατάθεσή του, ώστε να προβεί στις απαραί

τητες διαδικασίες πρόσληψης ή απομάκρυνσης του υποψηφίου. Ο ουσιαστικός 

ρόλος του τμήματος πωλήσεων στην εταιρία είναι εκτελεστικός. Δηλαδή, το 

τμήμα υλοποιεί τα σχέδια marketing που έχουν εκπονηθεί και τις αποφάσεις 

που έχουν ληφθεί στο Συμβούλιο Διευθυντών της επιχείρησης.

Ο ρόλος του συμπληρώνεται από την ουσιαστική συνεισφορά στα σχέδια 

marketing με τις γνώσεις και εμπειρίες που έχει από την επαφή του με την 

αγορά. Για τον ρόλο αυτό του τμήματος πωλήσεων υπεύθυνος είναι ο ίδιος ο 

υπεύθυνος πωλήσεων που συμμετέχει στο Συμβούλιο Διευθυντών και που 

συνεργάζεται άμεσα με τον διευθυντή marketing.

Ο υπεύθυνος πωλήσεων έχει και την επίβλεψη των διαφόρων επιμέρους 

τμημάτων, όπως:
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Α. Εσωτερική υπηρεσία:

Εσωτερικοί πουλητές, στελέχη για παρακολούθηση των τιμών, την επίβλεψη 

και τον έλεγχο των εμπορικών σχέσεων, συνεργάτες διεκπεραίωσης, 

αλληλογράφοι, μεταφραστές.

Β. Εξωτερική υπηρεσία

Εξωτερικοί πωλητές, εμπορικοί αντιπρόσωποι, Merchandiser, 

περιοδεύοντες πωλητές.

Γ. Εξυπηρέτηση πελατών

Συνεργάτες για την τεχνική επίβλεψη, τοποθέτηση, συντήρηση, επιδιόρθωση, 

αντικατάσταση του προϊόντος.

Δ. Logistic διανομής

Συνεργάτες για την επεξεργασία των παραγγελιών, αποθήκευση του έτοιμου 

προϊόντος, συσκευασία, μεταφορά στους τόπους κατανάλωσης.

Πωλητές

Ο κάθε πουλητής αναφέρεται στον υπεύθυνο πωλήσεων και ο ρόλος του είναι 

να εκτελεί με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα το πρόγραμμα πωλήσεων που 

έχει παραλάβει, συμφωνήσει και δεσμευτεί για την επιτυχία του.
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Το πρόγραμμα πωΛήσεων εμπεριέχεται σ' έναν φάκελο και αποτελείται από 

τα ακόλουθα στοιχεία:

Στρατηγικός στόχος της εταιρείας

Συνολικός ποιοτικός και ποσοτικός στόχος του τμήματος πωΛήσεων

Προσωπικός ποιοτικός και ποσοτικός στόχος

Περιγραφή και χαρακτηριστικά αγοράς στην οποία θα πουλήσει

Περιγραφή, οφέλη και χαρακτηριστικά των προϊόντων που θα πουλήσει 

στην αγορά, καθώς και prospectus

Ονομαστικό κατάλογο πελατών με όλα τα στοιχεία που υπάρχουν 

Τιμολογιακή και πιστωτική πολιτική

Σενάρια πωΛήσεων και απαντήσεων σε αντιρρήσεις των πελατών

Τεχνικές πωΛήσεων που εφαρμόζονται στην συγκεκριμένη αγορά

Τεχνικές και τρόπους τοποθέτησης και προβολής προϊόντων

Ποσοτικά στοιχεία καθημερινής δραστηριότητας (αριθμός επισκέψεων, 

παραγγελιών, προϊόντων, ωρών απασχόλησης, κλπ.)

Κατάλογο πληροφοριών που πρέπει να φέρνει στην εταιρεία

Κατάλογο αναφορών που πρέπει να κάνει και φόρμες που πρέπει να 

συμπληρώνει

Ο φάκελος αυτός συμπληρώνεται ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται 

κάθε φορά.
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Υπεύθυνοο Αποθήκης

Η θέση αυτή θα είναι κατειλημμένη από άτομο, που θα έχει σαν καθήκον του 

την παραλαβή των εμπορευμάτων, τον έλεγχο αυτών βάσει των 

παραστατικών που τα συνοδεύουν και αν στο σύνολο η παραγγελία, έχει 

αφιχθεί σωστά. Την καταμέτρηση των λαδιών ετοίμων προς αποθήκευση, 

ετοίμων προς παράδοση, για μεταφορά αυτών στους πελάτες και υπολογισμό 

των υπολοίπων. Και τέλος τη τοποθέτηση των λαδιών στον αποθηκευτικό 

χώρο.

Ο υπεύθυνος αποθήκης είναι επίσης αρμόδιος για:

1. Την καλύτερη εκμετάλλευση του χώρου της αποθήκης

2. Τη μείωση του κόστους λειτουργίας της αποθήκης (όταν αυτό είναι 

εφικτό)

3. Την καλύτερη και πιο αξιόπιστη εξυπηρέτηση των πελατών (σωστή και 

γρήγορη φόρτωση των λαδιών προς παράδοση στους πελάτες)

4. Τη βέλτιστη φόρτωση και εκ-φόρτωση των φορτηγών

5. Σωστή ενημέρωση - εκπαίδευση του βοηθού αποθήκης και τη βελτίωση 

της απόδοσής του

Η τοποθέτηση πρέπει να γίνει σύμφωνα με μία χωροταξική χαρτογράφηση, 

την επιλογή της οποίας θα κάνει επακριβώς ο ίδιος ο υπεύθυνος. Σαν μία 

πρώτη επιλογή προτείνεται οι διάδρομοι να ονομασθούν με γράμματα του ελ

ληνικού αλφαβήτου, αρχίζοντας από αριστερά προς τα δεξιά (κοιτώντας πα
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ράλληλα προς τους διαδρόμους). Έπειτα από την πλευρά της κυρίας εισόδου 

ή αν βρίσκεται αυτή πλάγια ως προς τους διαδρόμους από αριστερά προς τα 

δεξιά, να υπάρξει αρίθμηση σε τομείς, ανά 3 έως 5 μέτρα περίπου. Η ακο

λουθούμενη μέθοδος αρίθμησης, να είναι αυτή των οδών. Τα μονά από το α

ριστερό τμήμα του διαδρόμου και τα ζυγά στα δεξιά και να αυξάνουν καθώς 

βαδίζει κανείς, με τον ίδιο προσανατολισμό (φορά κίνησης). Επίσης μία τρίτη 

παράμετρος, που θα μπορούσε τεθεί, θα ήταν η αρίθμηση των ραφιών, αν υ

πάρχουν, από κάτω προς τα επάνω και τέλος, τα εμπορεύματα να τοποθε

τούνται από την αρχή του αποθηκευτικού χώρου, σύμφωνα με την παραπάνω 

κωδικοποίηση κατά αλφαβητική σειρά, λαμβάνοντας υπόψη την επίσημη ονο

μασία τους είτε με λατινικούς χαρακτήρες είτε με ελληνικούς. Σε περίπτωση 

ακόμη που υπάρχει η δυνατότητα, ορισμένες θέσεις να δεσμευτούν από προϊ

όντα, ορισμένου τύπου. Έστω δηλαδή ότι οι δύο πρώτοι διάδρομοι, θα κατα

λαμβάνονται αποκλειστικά από λάδια για πετρελαιοκινητήρες.

Έτσι για παράδειγμα ένα είδος μπορεί να έχει θέση "Β.9.3" το οποίο θα 

σημαίνει δεύτερος διάδρομος (λάδι για πετρελαιοκινητήρες), όπως τον 

κοιτάμε από την αρχή προς το τέλος στην αριστερή πλευρά στον τομέα 9, στο 

τρίτο επάνω ράφι (λόγω του 3 στο τέλος). Η όλη χαρτογράφηση, θα πρέπει 

να τυπωθεί μόνιμα και επάνω στα κενά που θα συμβολίζουν τις θέσεις των 

λαδιών να γραφούν, με μολύβι κατά προτίμηση, οι ονομασίες τους.
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Βοηθός Υπευθύνου Αποθήκης - 05nv6c

Ο βοηθός αποθηκάριου θα πρέπει να είναι ένα άτομο που να είναι σε θέση να 

βοηθάει τον υπεύθυνο αποθήκης, είτε όταν θα γίνονται παραλαβές λαδιών 

είτε όταν θα γίνονται φορτώσεις προς παράδοση σε πελάτες. Θα πρέπει 

λοιπόν να γνωρίζει επακριβώς την χωροταξική διάρθρωση της αποθήκης, 

έτσι ώστε να μπορεί να εντοπίζει με ευκολία τον κάθε τύπο λαδιού, καθώς 

επίσης και το κάθε μέγεθος συσκευασίας. Ο βοηθό αποθηκάριου θα 

πραγματοποιεί και τις φορτώσεις - εκφορτώσεις των λαδιών, γι' αυτό θα 

πρέπει να είναι ένα άτομο με καλή φυσική κατάσταση και μυϊκή δύναμη, ώστε 

να μπορεί να αντεπεξέρθει στις υποχρεώσεις του.

Ο βοηθός αποθηκάριου εκτελεί και χρέη οδηγού, οπότε θα πρέπει να είναι 

ένα άτομο που να μπορεί να οδηγεί φορτηγό, όπως επίσης και να είναι καλός 

γνώστης των δρόμων ώστε να φτάνουν έγκαιρα και σωστά οι παραγγελίες 

στους πελάτες.

Ο βοηθός αποθηκάριου εκπαιδεύεται από τον υπεύθυνος αποθήκης και κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων του, λογοδοτεί μονάχα σε αυτόν.

Γραμματέας

Η γραμματέας, ουσιαστικά είναι η προσωπική γραμματέας του υπεύθυνου πω- 

λήσεων του τμήματος λαδιών της εταιρίας Εσκιάδης <& ΣΙ A Α.Ε. και της ίδιας 

της εταιρίας σαν νομικό πρόσωπο.
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Αναφέρεται στον υπεύθυνο πωΛήσεων και για θέματα που έχουν σχέση με 

άλλα τμήματα (π.χ. Λογιστήριο) καθώς και στον προϊστάμενο του αντίστοιχου 

τμήματος. Πάντως διοικείται μόνο από τον υπεύθυνο πωΛήσεων του 

τμήματος Λαδιών.

Οι υπευθυνότητές της περιλαμβάνουν όΛες τις εργασίες γραμματειακής 

υποστήριξης του υπευθύνου πωΛήσεων καθώς και των υφισταμένων του 

τμήματος που δεν έχουν δική τους γραμματεία.

Συγκεκριμένα :

δακτυλογραφεί τα κείμενα που της αναθέτουν, προγραμματίζει 

ραντεβού, διεκπεραιώνει αλληλογραφία, απαντά στο τηλέφωνο και είναι 

υπεύθυνη για την προμήθεια υλικών γραμματείας ( της δικής της και όχι 

όλων των γραμματειών της εταιρίας )

γράφει προσφορές, προτάσεις, reports, παρακολουθεί συμβούλια που 

δεν διαθέτουν γραμματεία και συντάσσει τα πρακτικά, εξασφαλίζει 

φιλοξενία στους επισκέπτες της εταιρίας, αρχειοθετεί αλληλογραφία και 

όλα τα αρχεία του τμήματος των λαδιών της εταιρίας

•ϊ τηρεί αρχεία υψηλής εμπιστευτικότητας

παρακολουθεί και πρωτεύει βελτιώσεις στις διαδικασίες του τμήματος 

Λαδιών της εταιρίας που έχουν άμεση σχέση μαζί της
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Η γραμματεύς μπορεί να επιβλέπει κάποιους υπαλλήλους που δεν ανήκουν σε 

κάποιο συγκεκριμένο τμήμα της εταιρίας όπως για παράδειγμα την 

καθαρίστρια (ή την υπηρεσία καθαρισμού), τον υπάλληλο για εξωτερικές 

δουλειές και άλλους προσωρινούς υπαλλήλους.

Είναι υπεύθυνη για την συντήρηση και καλή λειτουργία του εξοπλισμού που 

χειρίζεται και κάνει τις απαραίτητες συνεννοήσεις για τις επισκευές που 

απαιτούνται.

Οι ικανότητες που πρέπει να έχει περιλαμβάνουν:

> προσαρμοστικότητα στις συχνές αλλαγές, συνέπεια στα καθήκοντα 

ενημέρωσης για χρονοδιαγράμματα και προβλήματα που πρέπει να 

λυθούν καθώς και για projects για τα οποία έχει αναλάβει την τήρηση 

χρονοδιαγραμμάτων

> προθυμία για απόκτηση νέων γνώσεων και ικανοτήτων

> ικανότητα για συνεργασία με όλους τους ανθρώπους της επιχείρησης

> γνώσεις και ικανότητα για αποτελεσματική αρχειοθέτηση και οργάνωση 

γραφείου για να υποστηρίζει όταν χρειάζεται και τις άλλες γραμματείς

> ικανότητα να διαχωρίζει την αλληλογραφία και να την προωθεί στα 

αντίστοιχα τμήματα

> δυνατότητα να εργάζεται με τη μικρότερη επίβλεψη
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> ικανοποιητική ταχύτητα δακτυλογράφησης και γενικά να ικανοποιείται

από την υψηλή και ποιοτική της απόδοση, από την ολοκλήρωση των 

projects στους καθορισμένους χρόνους, να βάζει μόνη της υψηλές 

προδιαγραφές απόδοσης μη ικανοποιούμενη από το μέτριο και να 

αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τη βελτίωση τομέων που πάσχουν.

Επίσης θα πρέπει να ξέρει τόσο καλά τις υποθέσεις του διευθυντή της, ώστε 

να μπορεί να παίρνει πρωτοβουλίες κατά την απουσία του. Τον υποστηρίζει 

σε κάθε του προσπάθεια ολοκλήρωσης ενός project στα θέματα των 

διαδικασιών και του εξοικονομεί χρόνο από πρακτικές εργασίες που πρέπει 

να κάνει.

Σαν receptionist προσπαθεί να διατηρεί τον χώρο της υποδοχής φιλόξενο 

και ευχάριστο. Είναι υπεύθυνη για τη διαδρομή του πελάτη μέσα στην εταιρία 

και για τα ευχάριστα συναισθήματα που πρέπει να του δημιουργηθούν κατά τη 

διάρκεια της παραμονής του στους χώρους της εταιρίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6o

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΤΠΛΗΣΕΛΝ

Ο προγραμματισμός των πωΛήσεων στο τμήμα θα πρέπει να ακολουθεί τον 

σχεδίασμά των δραστηριοτήτων των πωλήσεων ώστε να υλοποιηθεί το 

πρόγραμμα των πωλήσεων ανάλογα με τις ακόλουθες αρχές

1. Η επιθεώρηση των πωλήσεων θα γίνεται εβδομαδιαία.

Ο υπεύθυνος τμήματος θα διανέμει στην αρχή της κάθε εβδομάδος το 

πρόγραμμα των πωλήσεων. Το πρόγραμμα των πωλήσεων θα περιλαμβάνει:

α. τον αριθμό των επισκέψεων , 6 για πελάτες εντός του νομού και 9 για 

πελάτες εκτός του νομού Θεσσαλονίκης με μέσο όρο επίσκεψης 20 λεπτά.

β. το ακριβές σχέδιο διαδρομής καθώς και επισκέψεων σύμφωνα με το σχέδιο 

πωλήσεων της εταιρίας.

γ. συγκεκριμένες οδηγίες στους πωλητές για πελάτες που αποκλίνουν από 

την πιστωτική πολιτική της εταιρίας όπως αυτή έχει προσδιορισθεί. Οι 

παραπάνω οδηγίες δίδονται εγγράφως από τον επιθεωρητή πωλήσεων.

Στην αρχή της εβδομάδος ο κάθε πωλητής θα πρέπει να έχει συντάξει την 

ανάλογη αναφορά του σύμφωνα με την σχεδιασμένη κατάσταση που θα του
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έχει δοθεί από τον επιθεωρητή του τμήματος. Η κάρτα του κάθε πελάτη θα

επισυνάπτεται και με την ανάλογη επίσκεψη στην αναφορά των πωλητών κα

θώς και ο περιληπτικός σχολιασμός της επίσκεψης. Οι αναφορές θα παραδί- 

δονται και θα ελέγχονται από τον επιθεωρητή πωλήσεων κάθε Δευτέρα. Ο

ποιαδήποτε παρέκκλιση ορατή από τον έλεγχο αυτό προσδιορίζεται εγγράφως 

και μηνιαίως προς την γενική διοίκηση καθώς, και η πλήρης εκτίμηση της α

πόδοσης του κάθε πωλητή η οποία θα προσδιορίζεται και μηνιαίως σύμφωνα 

με την διάρθρωση των κριτηρίων των απολαβών της στοχοποίησης. Οι οδη

γίες του επιθεωρητή αρχειοθετούνται από την γραμματεία της εταιρίας στον 

φάκελο της επιθεώρησης των πωλήσεων. Οι καταστάσεις-αναφορές αρ

χειοθετούνται από την γραμματεία της εταιρίας στον φάκελο των αναφορών 

πωλήσεων. Υπεύθυνος για την προσκόμιση των παραπάνω στοιχείων είναι ο 

επιθεωρητής πωλήσεων οποίος άλλωστε ελέγχει και τις παραπάνω διαδικα

σίες.

2. Η εκτίμηση της ποσοτικής και ποιοτικής των πωλήσεων θα γίνεται 

μηνιαία.

Ταυτόχρονό η ανάλυση των στοιχείων των πωλήσεων θα δίδεται στον 

επιθεωρητή των πωλήσεων και στην γενική διεύθυνση από στατιστικό 

μηχανογραφημένο πακέτο ανάλυσης στοιχείων πωλήσεων. Η αναφορά αυτή 

θα περιλαμβάνει:
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α. την κατηγοριοποιημένη μηνιαία και προοδευτική στοχοποίηση ανά πωλητή

Ρ> την προοδευτική και μηνιαία στοχοποίηση της εταιρίας

γ. την κατηγοριοποιημένη ανάλυση της δραστηριότητας του κάθε πωλητή 

ανά πελάτη και γεωγραφική περιοχή

δ. την ανάλυση των υπολοίπων σε αξιόγραφα με την μέση διάρκεια αυτών και 

των ανοικτών υπολοίπων ανά κατηγορία πελάτη

ε. την τήρηση της μηνιαίας αξιολόγησης των πωλητών σύμφωνα με τις 

καθορισμένες προδιαγραφές του συστήματος.

Επίσης τον απαραίτητο αριθμό τηλεφωνημάτων ανά πελάτη για την 

προετοιμασία και ακολουθία και τέλος πιθανή αλληλογραφία με καταλόγους 

και πληροφορίες που ζητήθηκαν εγγράφως από τον πελάτη.

3. Επιθεώρηση πελατών.

Η επιθεώρηση πελατών κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη σε καθορισμένα 

χρονικά διαστήματα που προσδιορίζονται στο 1/3 (ο πρώτος αριθμός προσ

διορίζει τον αριθμό επισκέψεων του επιθεωρητή και ο δεύτερος του πωλητή) 

για τους πελάτες στην κατηγορία 4 και 5 του συστήματος . Για τη κατηγορία 3 

στην συχνότητα του 1/4 και τέλος για τις άλλες κατηγορίες όποτε αυτό κρι- 

θεί απαραίτητο από τον επιθεωρητή πωλήσεων. Οικονομικές εκκρεμότητες, 

παράπονα πελατών και διαπίστωση ασυμφωνίας πελάτη-πωλητή προσδιορί
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ζουν τους κύριους Λόγους των επισκέψεων του επιθεωρητή πωΛήσεων. Η 

επιθεώρηση των πωΛήσεων κρίνεται αναγκαία για την ακριβή αξιολόγηση του 

κάθε πωΛητή.

4. Διαδικασίες διανομής (προσδιορίζουν τα ακόλουθα):

α. την παραγγελιοληψία η οποία γίνεται εγγράφως στα αντίστοιχα εταιρικά 

έγγραφα και προσδιορίζεται σύμφωνα με την υπάρχουσα πολιτική της 

εταιρίας

β. διεκπεραίωση-παράδοση παραγγελίας. Τηρείται συγκεκριμένο περιθώριο 

που προσδιορίζεται εντός 7 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της 

έγγραφης παραγγελίας για τους πελάτες εκτός και εντός της ομάδος 0.

Οι παραδόσεις προγραμματίζονται μαζικώς. Δηλαδή με την συμπλήρωση του 

ωφέλιμου φορτίου του κάθε οχήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα 

Λάδια να βρίσκονται στην αποθήκη, δηλαδή να είναι ετοιμοπαράδοτα. Για 

λάδια τα όποια δεν είναι ετοιμοπαράδοτα ο επιθεωρητής πωΛήσεων ορίζει το 

χρονικό διάστημα στους πωλητές αξιολογώντας τις διαδικασίες και τα 

προγράμματα παραγγελιών με την γενική διοίκηση.

γ. εσωτερικές παραδόσεις Λαδιών θεωρούνται αυτές κατά τις οποίες ο πωλη- 

τής παραδίδει, μετά από επίσκεψη του πελάτη, στις εγκαταστάσεις της εταιρί

ας τα Λάδια. Σε περίπτωση εσωτερικών παραδόσεων μπορεί να συντομευτεί ο 

χρόνος παράδοσης, ανάλογα με τα εταιρικό προφίλ του πελάτη. Η μείωση του

Financial Marketing Plan 127 Στέργιος Μπαλοδημος



χρόνου παράδοσης για τις εσωτερικές παραδόσεις κρίνεται απαραίτητη ώστε

να δημιουργηθούν στον πελάτη τα ανάλογα κίνητρα που θα συμβάλουν στην 

μείωση του εταιρικού κόστους της διακίνησης των προϊόντων. Σε περίπτωση 

παραγγελιών οι οποίες θεωρούνται επείγουσες θα υπάρχει δυνατότητα διήμε

ρης παράδοσης εφόσον το κόστος ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ αναλαμ

βάνεται από τον πελάτη. Το κόστος αυτό δεν πρέπει να υστερεί από το άθροι

σμα του κόστους μεταφορικής εταιρίας και των ωρών υπερωρίας που θα κλη

θεί να συμπληρώσει ο εργαζόμενος επιπλέον της καθημερινής του εργασίας. 

Το κόστος αυτό προσδιορίζεται από τον υπεύθυνο λογιστηρίου για το κόστος 

της υπερωριακής απασχόλησης του εργαζομένου και τον επιθεωρητή πωλή- 

σεων για το κόστος μεταφοράς.
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