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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο σημερινός άνθρωπος, ιδιαίτερα των μεγαλουπόλεων, ζει σε ένα 

περιβάλλον που είναι πολύπλοκο και συνεχώς εξελισσόμενο. Οι αλλαγές 

πραγματοποιούνται σε όλο το φάσμα του. Αρκετές συμβαίνουν στο 

δημογραφικό περιβάλλον, όπου αυξάνεται ο γηραιός πληθυσμός, αυξάνονται 

οι εργαζόμενες και ανύπαντρες μητέρες, οι άνθρωποι εργάζονται περισσότερο 

και προτιμούν, όταν έχουν ελεύθερο χρόνο, να τον περνούν στο σπίτι τους. 

Επίσης, όλο και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού εξοικειώνεται με την 

τεχνολογία και τις σύγχρονες μορφές πληρωμών, όπως η χρήση πιστωτικών 

καρτών.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν ικανοποιητικές προϋποθέσεις για την 

ανάπτυξη των πωλήσεων εκτός καταστήματος. Αυτές εκτός από τα σημαντικά 

πλεονεκτήματα που προσφέρουν στους καταναλωτές, παράλληλα είναι 

αποδεκτές και από τους λιανέμπορους, αφού βοηθούν στη μείωση αρκετών 

εξόδων, όπως εργατικά, εγκαταστάσεων. Οι σπουδαιότεροι τύποι λιανικών 

πωλήσεων εκτός καταστήματος είναι η άμεση πώληση, οι κατάλογοι, το 

τηλεφωνικό μάρκετινγκ, η τηλεόραση, τα αμφίδρομα συστήματα 

τηλεεικονογραφίας, το διαδίκτυο, οι αυτόματοι μηχανές πώλησης, τα 

περίπτερα πολυμέσων και οι λαϊκές αγορές.

Σημαντική ανάπτυξη παρουσίασαν οι περισσότεροι τύποι πωλήσεων 

εκτός καταστήματος στις ΗΠΑ, όπου μέσω αυτών πραγματοποιούνται το 10% 

περίπου των συνολικών λιανικών πωλήσεων. Στις υπόλοιπες χώρες του 

κόσμου δεν παρουσιάζουν ανάλογη αποδοχή και μόνο μεμονωμένα κάποιοι 

από τους παραπάνω τύπους έχουν κάποια οικονομική σημασία, όπως 

συμβαίνει με το αμφίδρομο σύστημα τηλεεικονογραφίας στη Γαλλία. Η



ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο ενδέχεται να αλλάξει στο 

μέλλον τη δομή του λιανεμπορίου και του χονδρεμπορίου.

Γενικά, το σημαντικότερο πλεονέκτημα που προσφέρουν οι 

περισσότεροι τύποι πωλήσεων εκτός καταστήματος είναι η εξυπηρέτηση των 

πελατών, καθόλη τη διάρκεια του 24ώρου. Σημαντικότερο μειονέκτημα που 

παρουσιάζουν είναι ότι οι καταναλωτές δεν έχουν τη δυνατότητα να 

περιεργαστούν το προϊόν που προτίθενται να αγοράσουν.

Στην επιτυχημένη λειτουργία των πωλήσεων λιανεμπορίου εκτός 

καταστήματος σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η παράδοση κατ’ οίκον. Στην 

Ελλάδα, όπου οι πωλήσεις μέσω των παραπάνω τύπων είναι αρκετά 

περιορισμένες, η παράδοση στο σπίτι εφαρμόζεται κυρίως από εταιρίες που 

ασχολούνται στον κλάδο των τροφίμων, προσφέροντας διεύρυνση των 

δυνητικών τους αγοραστών.
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1.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Το περιβάλλον στο οποίο ζούμε είναι πολύπλοκο, χαρακτηρίζεται από 

δυναμική και ασκεί άμεση επίδραση στη συμπεριφορά καταναλωτών και 

επιχειρήσεων. Οι εξελίξεις συμβαίνουν σε όλο το φάσμα του. Στον οικονομικό, 

στον πολιτικό, στον κοινωνικό, στον πολιτιστικό, στον τεχνολογικό τομέα. Οι 

τομείς αυτοί λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία και όποια δυναμική 

παρουσιαστεί σε κάποιο από αυτά, βραχυχρόνια ή μακροχρόνια, άμεσα ή 

έμμεσα θα επηρεάσει και τα υπόλοιπα. Έτσι στη σημερινή εποχή της Υψηλής 

Τεχνολογίας παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές σε κάποιους από τους 

παραπάνω τομείς, σε σχέση με παλαιότερους χρόνους, οι οποίοι δημιουργούν 

νέες επιθυμίες στους καταναλωτές και απαιτούν από τις επιχειρήσεις να 

αντιδράσουν ανάλογα.

Πιο συγκεκριμένα, σημαντικές αλλαγές παρατηρούνται στο 

δημογραφικό περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται, στο δυτικό 

κυρίως κόσμο, μία αύξηση του πληθυσμού της λεγόμενης τρίτης ηλικίας. Αυτό 

είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού της σταθερής υπογεννητικότητας και της 

επιμήκυνσης του μέσου όρου ζωής, χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Ως εκ 

τούτου θεωρείται αρκετά πιθανό, τη νέα χιλιετηρίδα η ηλικιακή ομάδα άνω 

των 60 να αποτελεί ίσως και το ένα τρίτο του συνολικού πληθυσμού της γης.

Επίσης, παρατηρείται αλλαγή στη δομή της οικογένειας. Αυξάνονται οι 

μονογονικές οικογένειες, ενώ παρατηρείται και αύξηση των ανύπαντρων 

μητέρων. Σε μεγάλο ποσοστό η γυναίκα αρχίζει να δουλεύει έξω από το σπίτι 

και μάλιστα από τη στιγμή της ενηλικίωσής της, ενώ δεν περιορίζεται σε απλή 

απασχόληση, αλλά είναι φιλόδοξη και κάνει καριέρα.
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Γεώργιος Β. Μπουλιώνης Κεφάλαιο 1/Εισαγωγή

Πέρα από τα δημογραφικά στοιχεία, αλλάζει και ο τρόπος ζωής των 

ανθρώπων. Σήμερα όλο και περισσότεροι ζητούν την επιτυχία και την 

επιβεβαίωση από τον επαγγελματικό τους χώρο. Θέτουν όλο και υψηλότερους 

στόχους, με αποτέλεσμα τη συνεχή ενασχόληση με την εργασία τους, η οποία 

περιορίζει αρκετά τον ελεύθερο χρόνο τους. Επίσης, οι περιορισμένες 

οικονομικές αποδοχές ορισμένων εργαζομένων, τους ωθούν στη αύξηση της 

υπερωριακής τους απασχόλησης και σε αρκετές περιπτώσεις της 

διπλοαπασχόλησης, περιορίζοντας και το δικό τους ελεύθερο χρόνο.

Επιπλέον, παρατηρείται αύξηση της εγκληματικότητας, ιδιαίτερα στα 

μεγάλα αστικά κέντρα και σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους 

μετακίνησης, οι άνθρωποι περνούν περισσότερο χρόνο μέσα στο σπίτι τους, σε 

σχέση με παλαιότερα χρόνια. Απόδειξη γι αυτό αποτελεί η αύξηση της 

διείσδυσης στο σπίτι συσκευών, όπως τηλεόραση, βίντεο, στερεοφωνικό 

συγκρότημα.

Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε περιορισμό των αγορών των 

καταναλωτών από τα καταστήματα. Οι ηλικιωμένοι δεν έχουν τις δυνάμεις για 

να πραγματοποιήσουν μεγάλο όγκο αγορών από καταστήματα, ιδιαίτερα όταν 

αυτά βρίσκονται έξω από τις πόλεις. Οι γυναίκες αποτελούν το μεγαλύτερο 

όγκο των αγοραστών. Η αύξηση όμως των εργαζόμενων γυναικών και των 

ανύπαντρων μητέρων περιορίζει μέχρι κάποιο βαθμό τον όγκο των αγορών 

τους, ο οποίος περιορίζεται ακόμα περισσότερο από τις ώρες λειτουργίας των 

καταστημάτων.

Πέρα από τον περιορισμό των αγορών παρατηρούνται μία σειρά από 

άλλες εξελίξεις. Υπάρχει αύξηση του αριθμού των ατόμων που είναι 

εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και ιδιαίτερα με τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές και είναι ενδεικτικό ότι στις ΗΠΑ το ένα στα τρία νοικοκυριά 

είναι κάτοχος υπολογιστή. Επιπλέον, οι άνθρωποι όλο και περισσότερο 

χρησιμοποιούν τις πιστωτικές κάρτες στις συναλλαγές τους και απαιτούν να
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υπάρχει μεγάλη ποικιλία στα προϊόντα που πρόκειται να αγοράσουν, ενώ 

δείχνουν προτίμηση σε αυτά που έχουν αναγνωρισμένη ποιότητα.

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, παρατηρούνται και σε αυτές μία σειρά 

από αλλαγές. Υπάρχει σημαντική αύξηση του ανταγωνισμού, η οποία οδηγεί 

σε περιορισμό των περιθωρίων κέρδους. Αυτό ωθεί αρκετές εταιρίες σε μείωση 

του προσωπικού και σε όσο το δυνατόν μικρότερο περιορισμό των 

ενδιαμέσων. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις προϊόντων, λόγω καταναλωτικών 

συνηθειών, κρίνεται απαραίτητο να είναι διαθέσιμα σε πολλά και ποικίλα 

σημεία λιανικής πώλησης, γιατί διαφορετικά η χρησιμοποίηση ενός και μόνο 

καναλιού περιορίζει τις πωλήσεις.

Όλα τα παραπάνω οδηγούν στην ανάπτυξη των πωλήσεων εκτός 

καταστήματος που ικανοποιούν όλες τις νέες ανάγκες και απαιτήσεις. Οι νέοι 

τύποι πωλήσεων είναι διαθέσιμοι όλο το 24ωρο. Μερικοί είναι διαθέσιμοι από 

το σπίτι, ενώ άλλοι μπορεί να βρεθούν σε πολλά εξωτερικά σημεία, σε 

δημόσιους χώρους, σταθμούς μέσων μεταφοράς.

1.2 ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η παρούσα εργασία έχει ως βασικό στόχο να εξετάσει και να 

περιγράφει τους σπουδαιότερους τύπους πωλήσεων εκτός καταστήματος, 

καθώς έχει παρατηρηθεί ότι σε ένα πολύ μικρό μέρος της ελληνικής, αλλά και 

της ξένης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας γίνεται αναφορά σε αυτούς τους 

τύπους. Φιλοδοξεί να αποτελέσει το έναυσμα για την περαιτέρω 

αναλυτικότερη μελέτη των διαφόρων τύπων πωλήσεων εκτός καταστήματος σε 

μελλοντικές εργασίες, ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση του δημοφιλούς διαδικτύου 

(Internet) και την ευρεία αποδοχή του.
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Επίσης, καθώς μεγάλο μέρος των ελλήνων επιχειρηματιών αγνοεί 

αυτούς τους τύπους πωλήσεων, η παρούσα εργασία έχει στόχο να αποτελέσει 

την απαρχή της ενημέρωσής τους. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός, ότι η 

Ελλάδα μπορεί να θεωρηθεί παρθένα χώρα για την ανάπτυξη πολλών από 

αυτούς τους τύπους και η σωστή οργάνωση και παρουσίασή τους από τους 

επιχειρηματίες μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή κερδών.

Επιπλέον, στην παρούσα εργασία ένα κεφάλαιο αφιερώνεται στην 

παρουσίαση της παράδοσης στο σπίτι, καθώς αποτελεί σημαντικό στοιχείο για 

την επιτυχία των περισσότερων τύπων πωλήσεων εκτός καταστήματος.

1.3 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το πρώτο κεφάλαιο, όπως παρουσιάστηκε ως τώρα, αποτελεί την 

εισαγωγή.

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική παρουσίαση και κριτική των 

τύπων πωλήσεων εκτός καταστήματος, η οποία βασίζεται στην ελληνική και 

ξένη βιβλιογραφία και αρθρογραφία.

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση ελληνικών επιχειρήσεων που 

χρησιμοποιούν την παράδοση στο σπίτι, με τη μορφή των περιπτώσεων 

(cases). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή 

γίνεται χρησιμοποίηση του όρου παράδοση και όχι του όρου διανομή, όπως 

ευρέως χρησιμοποιείται. Η διανομή έχει την έννοια της μοιρασιάς, της 

ταξινόμησης, του χωρίζω κάτι σε μέρη, ενώ η παράδοση έχει την έννοια της 

μεταβίβασης κυριότητας ή χρήσης πράγματος. Παράλληλα, η χρήση του όρου 

παράδοση βοηθάει και στο να ξεχωρίζεται η αντίστοιχη λειτουργία από τη 

διανομή που αποτελεί ένα από τα τέσσερα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ.
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Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα 

προκύπτουν από την εφαρμογή της παράδοσης στο 

συστάσεις για την αποτελεσματικότερη οργάνωσή της.

συμπεράσματα που 

σπίτι και γίνονται
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2.1 ΓΕΝΙΚΑ

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή των τύπων πωλήσεων 

λιανεμπορίου εκτός καταστήματος που είναι ένα από τα κριτήρια ταξινόμησης 

των επιχειρήσεων λιανεμπορίου. Η παρουσίαση αυτών των τύπων θα βασιστεί 

σε σχετική ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Θα περιγραφούν 

οι τύποι, θα δοθούν ιστορικά στοιχεία, θα παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα 

και τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει η χρήση τους, τόσο για τις επιχειρήσεις 

που τους εμπορεύονται, όσο και για τους καταναλωτές, θα παρουσιαστεί η 

σχέση τους με την τεχνολογία, θα γίνει αναφορά στην οικονομική σημασία 

αυτών των τύπων για τις ΗΠΑ και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

τέλος θα γίνει κριτική στα παρουσιαζόμενα στοιχεία. Πρέπει να σημειωθεί ότι 

τα παραπάνω στοιχεία δεν παρατίθενται για όλους τους τύπους, καθώς 

στάθηκε αδύνατο να συλλεχθούν περισσότερα.

2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ

Σήμερα σε όλο τον κόσμο λειτουργούν εκατομμύρια μονάδες 

λιανεμπορίου, οι οποίες έχουν διαφορετικά μεγέθη, ποικίλες μορφές και 

στρατηγικές μάρκετινγκ, ενώ όλες μάχονται για την απόκτηση όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς. Η συνεχής ένταση του ανταγωνισμού 

συνετέλεσε στη δημιουργία νέων τύπων λιανεμπορίου και στο συνδυασμό 

χαρακτηριστικών από υπάρχοντες τύπους. Τα παραπάνω κάνουν εξαιρετικά
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δύσκολη την ταξινόμηση των επιχειρήσεων λιανεμπορίου με βάση κάποια 

συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία θα παραμείνουν σταθερά με το πέρασμα του 

χρόνου1. Ορισμένα από τα σπουδαιότερα κριτήρια ταξινόμησης παρατίθενται 

παρακάτω2.

α) Η ιδιοκτησία της επιχείρησης, δηλαδή το σε ποιον ανήκει, αν είναι ένα μόνο 

κατάστημα, αλυσίδα καταστημάτων, ιδιοκτησία του παραγωγού- 

κατασκευαστή, των καταναλωτών, του κράτους.

β) Το μίγμα προϊόντος, δηλαδή το εύρος του μίγματος και το βάθος των 

γραμμών προϊόντος που πωλούνται από την επιχείρηση, 

γ) Το μέγεθος της επιχείρησης ως προς διάφορους παράγοντες, όπως ο αριθμός 

των εργαζομένων, το σύνολο των πωλήσεων, το εμβαδόν του καταστήματος, 

το σύνολο του ενεργητικού.

δ) Ο βαθμός της κάθετης ολοκλήρωσης, δηλαδή το αν οι επιχειρήσεις 

λιανεμπορίου έχουν προχωρήσει σε ολοκλήρωση και αν ναι, σε ποιο βαθμό, 

ε) Ο τύπος της σχέσης με άλλες επιχειρήσεις λιανεμπορίου που μπορεί να είναι 

είτε τελείως ανεξάρτητες, είτε να αποτελούν μέλος κάποιου συνεταιρισμού, 

στ) Ο τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης που μπορεί να είναι σε συνοικίες, ή 

στο κέντρο της πόλης ή σε εμπορικό κέντρο.

ζ) Ο τύπος της εξυπηρέτησης που προσφέρεται προς τον πελάτη, δηλαδή αν θα 

είναι πλήρης ή περιορισμένη (π.χ. self service).

η) Η νομική μορφή της επιχείρησης λιανεμπορίου, η οποία μπορεί να διακριθεί 

σε ατομική ή εταιρική.

θ) Η οργάνωση της επιχείρησης που μπορεί να είναι οργανωμένη σε ενιαία 

βάση ή σε ξεχωριστά τμήματα.

ι) Το γενικό αντικείμενο της επιχείρησης που μπορεί να διακριθεί σε πώληση 

προϊόντος ή υπηρεσίας.

ια) Ο τύπος του εμπορεύματος που πωλεί η επιχείρηση, για παράδειγμα αν είναι 

τρόφιμα, φάρμακα, καλλυντικά.
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ιβ) Η μέθοδος επαφής με τον καταναλωτή που μπορεί να διακριθεί σε επαφή 

μέσω καταστήματος και χωρίς κατάστημα (non store).

Η συγκεκριμένη διατριβή, όπως αναφέρθηκε, ασχολείται αποκλειστικά 

με τις λιανικές πωλήσεις εκτός καταστήματος και για το λόγο αυτό θα 

παρουσιαστεί αναλυτικότερα το τελευταίο από τα παραπάνω κριτήρια 

ταξινόμησης.

2.3 ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

2.3.1 Ιστορική αναδρομή

Οι πωλήσεις προιοντων/υπηρεσιών εκτός καταστήματος δεν μπορεί να 

θεωρηθούν ως κάτι το καινούργιο, ως αποτέλεσμα της σύγχρονης εποχής. Από 

τα αρχαία χρόνια υπήρχε ένας συγκεκριμένος χώρος στις πόλεις, ο χώρος της 

αγοράς, όπου πραγματοποιούνταν οι διάφορες εμπορικές συναλλαγές μεταξύ 

των ανθρώπων. Δεν ήταν όμως ο μοναδικός. Υπήρχαν και οι πλανόδιοι 

έμποροι, οι οποίοι έκαναν μακρινά ταξίδια με τα ζώα τους, σαμαρωμένα ή 

ζεμένα σε αμάξια με δύο ή τέσσερις ρόδες, προκειμένου να πουλήσουν το 

εμπόρευμα τους σε κατοίκους άλλων περιοχών, το οποίο συνήθως ήταν 

αγροτικά προϊόντα3. Επίσης και ο Αριστοφάνης στο έργο του Αχαρνείς κάνει 

εκτενή αναφορά στους πλανόδιους εμπόρους. Αυτή ήταν μία από τις πρώτες 

μορφές λιανεμπορίου, όπου οι συναλλαγές γινόταν εκτός καταστήματος. 

Παρόμοιες μορφές συναντούνται και σε νεότερους χρόνους, στους 

Βυζαντινούς, στην Αναγέννηση ακόμα και στη σημερινή εποχή.

Οι λιανικές πωλήσεις εκτός καταστήματος άρχισαν να οργανώνονται 

πιο συστηματικά στο τέλος του 19ου αιώνα στις ΗΠΑ, όπου οι τεράστιες 

αποστάσεις μεταξύ των γειτονικών κατοικημένων περιοχών δημιούργησαν την
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ανάγκη για αγορά προϊόντων εκτός καταστήματος. Όπως θα παρουσιαστεί 

αναλυτικότερα παρακάτω, αυτή η ανάγκη καλύφθηκε από έναν επιχειρηματία 

που άρχισε να αποστέλλει ταχυδρομικά καταλόγους, στους οποίους γινόταν 

παρουσίαση διαφόρων προϊόντων. Από τότε σταδιακά άρχισαν να 

χρησιμοποιούνται και άλλοι τύποι λιανικών πωλήσεων, όπως οι επισκέψεις 

των πωλητών στο σπίτι.

Σγεδιάγραιιιια 2-1

Τύποι λιανικών πωλήσεων εκτός καταστήματος

Σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης νέων τύπων πώλησης εκτός 

καταστήματος αποτέλεσαν οι τεχνολογικές εξελίξεις. Σημαντικότερες υπήρξαν 

οι αυτόματοι πωλητές μικροπροϊόντων, η παρουσίαση προϊόντων από την
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τηλεόραση που παρουσίασε ιδιαίτερη έξαρση κατά τη δεκαετία του ’80. Στη 

δεκαετία του ’90 η γνωριμία των καταναλωτών με το διαδίκτυο αναμένεται ότι 

θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη τις αγορές εκτός καταστήματος. 

Οι σπουδαιότερες πωλήσεις λιανεμπορίου εκτός καταστήματος 

παρουσιάζονται στο Σχεδιάγραμμα 2-1.

2.3.2 Γενικά στοιγεία

Στο χώρο του καταστήματος επιτελούνται διάφορες λειτουργίες, όπως η 

αποθήκευση των προϊόντων, η παρουσίαση τους στους καταναλωτές μέσω της 

βιτρίνας και των ραφιών, η ενημέρωση των καταναλωτών για διάφορα 

στοιχεία που αφορούν τα προϊόντα (τιμή, μεγέθη, τρόποι πληρωμής) από τους 

πωλητές, η πληρωμή και παραλαβή των προϊόντων από τους ίδιους τους 

καταναλωτές. Αυτή η σχέση επιχείρησης-καταναλωτή που παρουσιάζεται στο 

Σχεδιάγραμμα 2-2, ισχύει τόσο όταν οι πωλήσεις πραγματοποιούνται στο χώρο 

του καταστήματος, όσο και όταν πραγματοποιούνται εκτός αυτού. Όμως για 

την επίτευξη των παραπάνω λειτουργιών στις περισσότερες λιανικές πωλήσεις 

εκτός καταστήματος, απαιτείται η συνύπαρξη και η συνεργασία δύο ή 

περισσότερων τύπων πωλήσεων εκτός καταστήματος.

Σγεδιάγραιιμα 2-2

Ενημέρωση

12



Γεώργιος Β. Μπουλιώνης Κεφάλαιο 2/Βιβλιογραφική & αρθρογραφική ανασκόπηση

Έτσι για παράδειγμα ο καταναλωτής ενημερώνεται για κάποιο 

συγκεκριμένο προϊόν μέσω της τηλεόρασης, από την οποία λαμβάνει 

πληροφορίες που αφορούν αυτό το προϊόν. Τέτοιες πληροφορίες αποτελούν τα 

μεγέθη, τα χρώματα στα οποία υπάρχει το προϊόν, του γίνεται επίδειξη αυτού, 

του αναφέρονται τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει, οι δυνατοί τρόποι 

πληρωμής, σε πόσες μέρες θα λάβει το προϊόν, τι εγγύηση του δίνεται από την 

εταιρία. Στη συνέχεια αν ο καταναλωτής αποφασίσει να το αγοράσει, θα το 

παραγγείλει μέσω τηλεφώνου και σε λίγες ώρες ή μέρες θα το παραλάβει στο 

σπίτι του. Βέβαια, ορισμένοι τύποι λιανικών πωλήσεων, όπως η λαϊκή αγορά, 

οι αυτόματοι πωλητές δεν απαιτούν τη χρήση άλλων τύπων.

Σε αρκετές περιπτώσεις η χρήση κάποιου τύπου εκτός καταστήματος 

μπορεί να συνυπάρχει με τη χρήση του ίδιου του καταστήματος. Αυτό 

συμβαίνει για προϊόντα, όπου λόγω καταναλωτικών συνηθειών κρίνεται 

απαραίτητο να είναι διαθέσιμα σε πολλά σημεία λιανικής πώλησης και η 

χρησιμοποίηση μόνο του καταστήματος ή ενός από τους παραπάνω τύπους θα 

περιόριζε σημαντικά τις συνολικές πωλήσεις. Βέβαια, είναι πιθανό η χρήση και 

του καταστήματος και κάποιου τύπου εκτός αυτού, να οδηγεί σε μερική 

μείωση των εσόδων των λιανέμπορων. Το κέρδος όμως για το βιομήχανο είναι 

ότι επιτυγχάνει μεγαλύτερη κάλυψη της αγοράς4. Παράδειγμα αποτελεί η 

εταιρία 3Ε, η οποία διαθέτει τα προϊόντα της εκτός από τα σούπερ μάρκετ, στα 

περίπτερα, στα εστιατόρια και στους αυτόματους πωλητές.

Επίσης, η επιλογή χρήσης κάποιου τύπου εκτός καταστήματος αποτελεί 

στρατηγική απόφαση, η οποία εκτός φυσικά του στοιχείου της διανομής, 

επηρεάζει και τα υπόλοιπα στοιχεία του μάρκετινγκ. Για το λόγο αυτό η χρήση 

τους θα πρέπει να αποφασίζεται μετά από αρκετή σκέψη και θα πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το image της εταιρίας.
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2.3.3 Οικονομικά στοιγεία

Οι λιανικές πωλήσεις εκτός καταστήματος στις ΗΠΑ, κατά το 1994 

υπολογίζονται ότι κυμάνθηκαν κοντά στα 200 δισεκατομμύρια δολάρια, 

αποτελώντας περίπου το 10% των συνολικών πωλήσεων του λιανεμπορίου που 

ξεπερνούν τα 2,2 τρισεκατομμύρια δολλάρια5. Επίσης, στις ΗΠΑ λειτουργούν 

33.000 επιχειρήσεις που ασχολούνται με πωλήσεις εκτός καταστήματος6.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι πωλήσεις εκτός καταστήματος δεν έχουν 

ανάλογη οικονομική σημασία, όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ και είναι 

χαρακτηριστικό ότι κατά το 1989 οι συνολικές πωλήσεις μέσω ταχυδρομείου 

και άμεσης πώλησης (door to door) δε ξεπερνούσαν τα 30 δισεκατομμύρια 

ECU7.

Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική παρουσίαση των σπουδαιότερων τύπων 

λιανικών πωλήσεων εκτός καταστήματος, όπως αυτοί παρουσιάστηκαν στο 

Σχεδιάγραμμα 2-1.

2.4 ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

2.4.1 Ορισμός και γενικά στοιγεία
ο

Σύμφωνα με τον ορισμό που έδωσαν οι Churchill και Peter , η άμεση 

πώληση (Direct selling) αναφέρεται στις προσωπικές εξηγήσεις και επιδείξεις 

που πραγματοποιούν οι πωλητές συγκεκριμένων προϊόντων στα σπίτια ή και 

στο χώρο εργασίας των καταναλωτών. Ένας άλλος παρεμφερής ορισμός που 

δόθηκε από την Direct Selling Association9 ορίζει την άμεση πώληση ως την 

προσωπική επαφή μεταξύ πωλητή και καταναλωτή που πραγματοποιείται 

εκτός του επιχειρηματικού χώρου, όπως είναι το κατάστημα.
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Συνηθίζεται να υπάρχει πρώτα μία επικοινωνία μεταξύ πωλητή και 

καταναλωτή μέσω του τηλεφώνου ή του ταχυδρομείου. Η άμεση πώληση ή 

όπως είναι πιο γνωστή “από πόρτα σε πόρτα” (door to door) χρησιμοποιείται 

για την πώληση προϊόντων τα οποία ενδείκνυνται για επίδειξη. Τέτοια 

προϊόντα είναι τα καλλυντικά και τα αρώματα, τα διακοσμητικά αξεσουάρ, οι 

οικιακές μικροσυσκευές, τα φο μπιζού, τα διαιτητικά προϊόντα, οι 

εγκυκλοπαίδειες.

Παραλλαγή των πωλήσεων “από πόρτα σε πόρτα” αποτελούν και οι 

επιδείξεις προϊόντων στο σπίτι. Πιο συγκεκριμένα, ένας καταναλωτής 

λειτουργεί ως οικοδεσπότης (συνήθως είναι γυναίκα) και προσκαλεί 

ορισμένους φίλους του για να παρακολουθήσουν την επίδειξη των προϊόντων 

που γίνεται από έναν πωλητή της εταιρίας. Σε αντάλλαγμα γι αυτήν την 

προσφορά, ο οικοδεσπότης λαμβάνει κάποιο δώρο ή προμήθεια, ανάλογα με 

τις πωλήσεις που θα πραγματοποιηθούν. Η φιλική ατμόσφαιρα που κυριαρχεί 

σε αυτές τις επιδείξεις, θεωρείται ότι κάνει τους υποψήφιους αγοραστές 

λιγότερο καχύποπτους και τους ενθαρρύνει να προχωρήσουν σε αγορές. Οι 

επιδείξεις στο σπίτι απαιτούν πωλητές, οι οποίοι να μπορούν να αναγνωρίσουν 

ποιοι καταναλωτές έχουν ευρύ φιλικό κύκλο, για να επιτύχουν και καλύτερα 

αποτελέσματα10.

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, όπου οι πωλήσεις παρουσίασαν μία 

στασιμότητα, αρκετές εταιρίες άρχισαν να πωλούν τα προϊόντα τους στο χώρο 

εργασίας των καταναλωτών. Έφτασαν σε τέτοιο σημείο, ώστε ένα σημαντικό 

μέρος των πωλήσεων τους, περίπου 20-30%, να πραγματοποιείται εκεί. Ο 

χώρος εργασίας έχει το πλεονέκτημα ότι οι εργαζόμενοι βιάζονται να 

αγοράσουν, λόγω πίεσης χρόνου, με αποτέλεσμα οι πωλητές δε χρειάζεται να 

είναι ιδιαίτερα πειστικοί και σίγουρα όχι πιεστικοί11.

Αρχικά οι πωλητές “στρατολογούνταν” από τις ίδιες τις εταιρίες, οι 

οποίες προσπαθούσαν να ανακαλύψουν άτομα που είχαν κάποια κλίση προς 

τις πωλήσεις και στη συνέχεια τους έκαναν σχετική εκπαίδευση. Τα τελευταία
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χρόνια η στρατολόγηση έχει πάρει νέα μορφή. Δε γίνεται από την ίδια την 

εταιρία, αλλά από άτομα που είναι ήδη πωλητές αυτής και “προσηλυτίζουν” 

κάποιους γνωστούς τους που με τη σειρά τους προχωρούν σε νέες 

στρατολογήσεις. Όλοι μαζί αποτελούν μία μικρή ομάδα πωλητών, στην οποία 

ο αρχαιότερος ωφελείται, πέραν των δικών του και από τον όγκο πωλήσεων 

των νεότερων πωλητών.

Αρκετές γνωστές εταιρίες χρησιμοποίησαν στο παρελθόν και άλλες 

συνεχίζουν να χρησιμοποιούν την άμεση πώληση. Ανάμεσά τους βρίσκονται η 

Tupperware (πλαστικά σκεύη κουζίνας), η συμβολή της οποίας είναι πολύ 

σημαντική στο να γίνει ευρέως αποδεκτή η παρούσα μέθοδος, η Avon και η 

Oriflame (καλλυντικά), η Electrolux (ηλεκτρικές σκούπες), η εγκυκλοπαίδεια 

Britannica.

Το 1989 διεξήχθηκε έρευνα στις ΗΠΑ από τους Peterson και Albaum 

αναφορικά με την άμεση πώληση. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας 

έδειξαν ότι οι περισσότεροι χρήστες είναι γυναίκες, ανήκουν στην ηλικιακή 

ομάδα 30-39, είναι τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου και στη συντριπτική 

πλειοψηφία τους είναι παντρεμένοι. Επίσης, η έρευνα απέδειξε ότι οι άντρες 

προτιμούν να αγοράζουν από το χώρο της εργασίας τους, ενώ οι γυναίκες 

προτιμούν από το σπίτι12.

2.4.2 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της άμεσης πώλησης

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που προσφέρει η άμεση πώληση στον 

καταναλωτή είναι η ευκολία, καθώς δε χρειάζεται να μετακινηθεί από το σπίτι 

του ή το γραφείο του, προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες αγορές. 

Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να εξετάσει τα προσφερόμενα προϊόντα με 

την ησυχία του. Για τον πωλητή σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η 

δυνατότητα που έχει για να κάνει επίδειξη του προϊόντος του σε χρόνο και 

μέρος που βολεύει τον καταναλωτή και επομένως πιο πρόθυμο να προβεί σε 

αγορές.
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Σημαντικό μειονέκτημα της άμεσης πώλησης για τον καταναλωτή είναι 

ότι δεν υπάρχει μεγάλη ποικιλία στα προσφερόμενα προϊόντα και δεν έχει τη 

δυνατότητα σύγκρισης με ανταγωνιστικά προϊόντα. Για την εταιρία σημαντικό 

μειονέκτημα είναι ότι η επιτυχία της άμεσης πώλησης εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό όχι τόσο από το ίδιο το προϊόν, αλλά από τις ικανότητες του κάθε 

πωλητή. Επιπλέον, καθώς όλο και περισσότερες γυναίκες εργάζονται, 

μειώνεται σταδιακά η κύρια αγορά στην οποία απευθύνονται οι άμεσες 

πωλήσεις. Επίσης, αυτές αποτελούν μία από τις πιο ακριβές μορφές 

λιανεμπορίου, καθώς οι προμήθειες των πωλητών αποτελούν το 25-50% της 

λιανικής τιμής των προϊόντων, με αποτέλεσμα τα έσοδα των εταιριών που τη 

χρησιμοποιούν να είναι αρκετά μειωμένα. Τέλος, ένα αρνητικό στοιχείο για τις 

πολλές και άριστα οργανωμένες επιχειρήσεις στην πώληση “από πόρτα σε 

πόρτα” είναι ότι υπάρχουν ορισμένοι πωλητές οι οποίοι με τις ενέργειες τους 

αμαύρωσαν τη συγκεκριμένη τεχνική, με αποτέλεσμα μερίδα των 

καταναλωτών να είναι δύσπιστη προς αυτήν13.

2.4.3 Οικονομική σημασία me άιιεσικ πώλησης Via tic ΗΠΑ και τις γώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσικ

Σύμφωνα με στοιχεία του 1993, οι πωλήσεις μέσω της άμεσης πώλησης 

στις ΗΠΑ αριθμούσαν 14,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Περίπου το 85% αυτών 

αποτελούσε αγορές που έγιναν από το σπίτι, ενώ το υπόλοιπο 15% 

πραγματοποιήθηκε από το χώρο εργασίας. Επιπλέον, σχεδόν το 20% των 

αγορών πραγματοποιήθηκε από επιδείξεις στο σπίτι. Ένα άλλο σημαντικό 

στοιχείο είναι ότι στις άμεσες πωλήσεις απασχολούνται 5,5 εκατομμύρια 

άτομα, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων δουλεύει με τη μορφή της μερικής 

απασχόλησης14.

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το 1988 η άμεση πώληση 

αποτελούσε μόλις το 1% των συνολικών πωλήσεων του λιανεμπορίου. Από το 

Διάγραμμα 2-1 (Παράρτημα Β) παρατηρούμε ότι η άμεση πώληση είναι πιο
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διαδεδομένη στις πιο ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη 

Γερμανία να έχει τις περισσότερες πωλήσεις. Περιορισμένος είναι και ο 

αριθμός των εταιριών που απασχολούνται με την άμεση πώληση στην ΕΕ με 

τις περισσότερες εταιρίες να βρίσκονται στη Γαλλία (70), που είναι διπλάσιες 

περίπου σε σχέση με την αμέσως επόμενη σε αριθμό δραστηριοποιούμενων 

εταιριών Αγγλία (36), ενώ στη Γερμανία λειτουργούν μόλις 17 εταιρίες 

(Διάγραμμα 2-2)15.

Στην Ελλάδα η άμεση πώληση δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη και ο 

όγκος των πωλήσεων που πραγματοποιούνται με βάση αυτή τη μέθοδο είναι 

περιορισμένος. Τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και κάνουν χρήση της άμεσης πώλησης 

είναι αλλοδαπές και ασχολούνται κυρίως με την πώληση παραϊατρικών 

προϊόντων, προϊόντων προσωπικής υγιεινής και ειδών οικιακής χρήσης. Όμως 

εκφράζονται ανησυχίες για την πώληση των παραϊατρικών προϊόντων, καθώς 

υποστηρίζεται ότι κυκλοφορούν χωρίς την απαραίτητη άδεια από τον ΕΟΦ16.

2.5 ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

2.5.1 Ορισμός και γενικά στοιχεία

Κατά καιρούς έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί για τους καταλόγους 

(Catalogs), μέσω των οποίων μπορούν να δοθούν παραγγελίες. Όλοι όμως 

είχαν κάποιες ελλείψεις. Ένας ορισμός ευρέως αποδεκτός είναι αυτός που 

δόθηκε από το Lawrence Cooklin. Σύμφωνα με αυτόν, ως κατάλογος ορίζεται 

η μέθοδος του μάρκετινγκ διά μέσω της οποίας γίνονται αγορές προϊόντων από 

απόσταση, χωρίς ούτε την προσωπική παρέμβαση του πωλητή, ούτε την 

εξέταση του αγοραζομένου προϊόντος από τον αγοραστή17.
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Οι αγορές καταναλωτικών προϊόντων από καταλόγους μέσω 

ταχυδρομικών παραγγελιών είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στις 

ΗΠΑ, γιατί ήταν μία μεγάλη χώρα με διασκορπισμένο τον αγροτικό πληθυσμό 

και η αγορά μέσω καταλόγων θεωρήθηκε η πιο βολική και σε ορισμένες 

περιπτώσεις η μοναδική δυνατότητα αγοράς. Ο πρώτος κατάλογος 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1830 και πρόσφερε μόνο σπόρους. Το 

1872 ο Montgomery Ward πρόσφερε τον πρώτο γενικό κατάλογο και λίγα 

χρόνια αργότερα ανάλογο κατάλογο πρόσφεραν και οι Sears και Roebuck. 

Αυτές οι εταιρίες ταχυδρομούσαν τους καταλόγους στους αγρότες, και 

περιείχαν τα πάντα, από όπλα μέχρι κουστούμια18.

Στις πωλήσεις μέσω καταλόγων, ο καταναλωτής είτε επιλέγεται από την 

εταιρία και του αποστέλλεται δωρεάν ο κατάλογος (μέσω βάσεων δεδομένων 

που συγκροτούνται από εξειδικευμένες εταιρίες), είτε λαμβάνει κάποιο μήνυμα 

της εταιρίας από διαφήμιση στον τύπο ή στην τηλεόραση (Παράρτημα Γ) και 

μέσω του ταχυδρομείου ή του τηλεφώνου τον παραγγέλνει. Συνήθως όταν 

παραγγέλνει τον κατάλογο, πληρώνει ως αντίτιμο ένα ποσό, το οποίο του 

αφαιρείται από την πρώτη παραγγελία. Στη συνέχεια παραγγέλνει τα προϊόντα 

μέσω του ταχυδρομείου ή άλλων σύγχρονων μέσων τηλεπικοινωνίας και τα 

παραλαμβάνει είτε μέσω του ταχυδρομείου, είτε μέσω ιδιωτικών εταιριών 

αποστολής δεμάτων.

Οι κατάλογοι στην πλειονότητα τους αποτελούν την αποκλειστική 

επιχειρηματική δραστηριότητα των εταιριών. Υπάρχουν όμως και εταιρίες που 

χρησιμοποιούν τους καταλόγους ως συμπλήρωμα και προβολή των βασικών 

τους δραστηριοτήτων, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω καταστημάτων 

λιανικής πώλησης.

Πολυάριθμα είναι τα προϊόντα που πωλούνται μέσω των καταλόγων. 

Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, βιβλία, αρώματα, είδη ρουχισμού, παιχνίδια, 

είδη μουσικής, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, έπιπλα, ακόμα και 

τρόφιμα. Τα δημοφιλέστερα προϊόντα που αγοράζονται μέσω καταλόγων,
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σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθηκε στις αρχές του 1996 στις ΗΠΑ από το 

περιοδικό Catalog Age, είναι βιβλία, δίσκοι μουσικής και βίντεο. Στα πλαίσια 

της ίδιας έρευνας διαπιστώθηκε ότι η ηλικιακή ομάδα που δείχνει προτίμηση 

στις αγορές μέσω καταλόγων είναι η 45-64, ενώ οι περισσότερες πωλήσεις 

πραγματοποιούνται τα Χριστούγεννα19.

2.5.2 Κατηγορίες καταλόγων

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες καταλόγων:

♦ Γενικοί κατάλογοι. Αυτοί προσφέρουν μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων από 

διάφορες κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνονται σε εκατοντάδες σελίδες. Οι 

κατάλογοι είναι υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών και το κόστος έκδοσης 

είναι αρκετά υψηλό. Για το λόγο αυτό ανανεώνονται μία ή δύο φορές το 

χρόνο.

♦ Εξειδικευμένοι κατάλογοι. Αυτοί περιλαμβάνουν μία μόνο κατηγορία 

προϊόντων. Ο πωλητής του καταλόγου μπορεί να είναι ο παραγωγός ή ο 

μεσάζοντας. Οι εξειδικευμένοι κατάλογοι δεν απαιτούν υψηλά αποθέματα, 

το κόστος προβολής είναι περιορισμένο και απαιτείται σχετικά χαμηλό 

κόστος επένδυσης. Αναμένεται να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο στο 

μέλλον, καθώς αξιοποιούνται αποτελεσματικότερα οι βάσεις δεδομένων.

902.5.3 Πλεονεκτίιιιατα και ιιειονεκτήιιατα των καταλόγων

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι κατάλογοι στις επιχειρήσεις 

είναι καταρχήν η ανυπαρξία συμβατικών πάγιων εξόδων λιανικής πώλησης, 

καθώς δεν απαιτούνται ιδιαίτεροι χώροι εγκατάστασης, αλλά μία αποθήκη 

είναι αρκετή. Επιπλέον, απαιτείται μικρότερη υποαπασχόληση των 

εργαζομένων, σε σχέση με τα συμβατικά καταστήματα λιανικών πωλήσεων, 

γιατί δεν υπάρχουν διακυμάνσεις στον καθημερινό όγκο πωλήσεων. Τα δύο 

παραπάνω πλεονεκτήματα συντελούν στη δημιουργία υψηλότερων περιθωρίων
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κέρδους. Τέλος, οι κατάλογοι βοηθούν στη διεύρυνση της βάσης των 

καταναλωτών, καθώς δεν περιορίζονται σε μία συγκεκριμένη περιοχή, όπως 

συμβαίνει με το κατάστημα.

Σημαντικά πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές αποτελούν οι τιμές, οι 

οποίες είναι σχετικά σταθερές σε σχέση με τη διάρκεια ζωής του καταλόγου 

και σε αρκετές περιπτώσεις είναι χαμηλότερες με τις αντίστοιχες του 

καταστήματος και οι πιστώσεις που δίνονται από τις εταιρίες, χωρίς κάποιες 

επιβαρύνσεις για τους καταναλωτές. Επίσης, οι εταιρίες δίνουν τη δυνατότητα 

στους καταναλωτές να δοκιμάζουν τα προϊόντα και αν δε μείνουν 

ικανοποιημένοι από αυτά, μπορούν να τα επιστρέψουν, σε συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα, χωρίς κάποια επιβάρυνση. Επιπλέον, πλεονεκτήματα 

αποτελούν η οικονομία που έχουν οι καταναλωτές στα έξοδα μετακίνησης και 

στα καύσιμα, η μεγάλη ποικιλία των προσφερόμενων εμπορευμάτων. 

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί και το ότι οι κατάλογοι προκειμένου να 

προσελκύσουν νέους αγοραστές περιλαμβάνουν προϊόντα γνωστών εταιριών 

και προϊόντα που βρίσκονται δύσκολα στο λιανεμπόριο. Καθώς με τους 

καταλόγους ο πελάτης δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τον πωλητή, είναι πιο 

εύκολο για τον πρώτο να πραγματοποιήσει αγορές προϊόντων που διαφορετικά 

θα τον έφερναν σε αμήχανη θέση, όπως είναι προϊόντα υγιεινής και προϊόντα 

που έχουν έντονο το σεξουαλικό υπονοούμενο.

Τα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν οι κατάλογοι από την 

επιχειρηματική πλευρά είναι ότι οι τιμές τους παραμένουν σταθερές για αρκετά 

μεγάλο χρονικό διάστημα και τα κόστη προμηθειών, δανεισμού και εξόδων 

αποστολής είναι ιδιαιτέρως υψηλά. Επίσης, παρατηρείται έλλειψη ευελιξίας 

στην οργάνωση των πωλήσεων. Έτσι σε περίπτωση που μία επιχείρηση 

λειτουργεί με αντιπροσώπους, δεν είναι δυνατόν να μεταβάλλει γρήγορα τον 

αριθμό τους για να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Επιπλέον, ένα άλλο 

μειονέκτημα είναι ότι επειδή οι κατάλογοι απαιτούν κάποιο χρονικό διάστημα 

προκειμένου να σχεδιαστούν, να δημιουργηθούν και να αποσταλούν στους
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καταναλωτές, δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθούν γρήγορα στις νέες τάσεις 

της μόδας.

Ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), 

στα πλαίσια μίας έκθεσης για τους νέους τύπους αγορών από το σπίτι 

(τηλεφωνικό μάρκετινγκ, τηλεόραση, videotex, διαδίκτυο) έκανε ιδιαίτερη 

αναφορά στα προβλήματα που δημιουργούν αυτοί στους καταναλωτές και 

συναντώνται και στους καταλόγους. Σύμφωνα με την έκθεση οι πωλήσεις από 

απόσταση δε δίνουν στον καταναλωτή τη δυνατότητα να εξετάσει το προϊόν 

πριν το αγοράσει, ενώ δεν υπάρχει και προσωπική επαφή μεταξύ του αγοραστή 

και του προμηθευτή. Η έκθεση της Επιτροπής του ΟΟΣΑ συνοψίζει τα βασικά 

προβλήματα που δημιουργούν οι πωλήσεις από απόσταση στα παρακάτω.

* Προβλήματα που αφορούν στον τρόπο παρουσίασης της προσφοράς

* Παραπλανητική ή ανεπαρκής περιγραφή του είδους.

* Παραπλανητική ή ανεπαρκής περιγραφή των όρων της σύμβασης που θα 

ισχύσει, στους οποίους περιλαμβάνονται τόσο οι τιμές, όσο και οι όροι της 

παράδοσης.

* Προβλήματα που αφορούν τους όρους της σύμβασης που θα εφαρμοστεί

* Αρθρα που δε συγκεντρώνουν τις νομικές προϋποθέσεις (π.χ. 

αναφορικά με την εγγύηση, τους όρους πληρωμής ή την ακύρωση της 

παραγγελίας) ή που αποτυγχάνουν να αποκαταστήσουν μία λογική 

ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων του πωλητή και του καταναλωτή.

* Προβλήματα που αφορούν τη διεκπεραίωση της συναλλαγής

* Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην παράδοση.

* Αδυναμία παράδοσης.

* Καταστροφή του προϊόντος κατά τη μεταφορά.

* Αδικαιολόγητη αντικατάσταση με άλλα είδη που δεν ανταποκρίνονται στην 

παραγγελία.

* Αδυναμία έγκαιρης επιστροφής των χρημάτων, όταν τα δικαιούνται οι 

καταναλωτές.
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* Αδυναμία άμεσης αντικατάστασης των ελαττωματικών προϊόντων ή άλλων 

προϊόντων που δεν ικανοποιούν τον πελάτη.

* Αδυναμία άμεσης ανταπόκρισης στα παράπονα ή στις απορίες των 

καταναλωτών.

Πολλά από τα παραπάνω προβλήματα είναι αλληλένδητα μεταξύ τους 

και μέχρι κάποιο βαθμό αντιμετωπίζονται από τις νομικές διατάξεις των 

χωρών, στις οποίες οι αγορές λιανεμπορίου εκτός καταστήματος έχουν 

παρουσία.

2.5.4 Τεχνολογικές εξελίξεις και κατάλογοι21

Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται οι κατάλογοι προσαρμόζονται σε 

αυτήν την εξέλιξη. Κατά τη δεκαετία του ’80 η ανάπτυξη των βίντεο ώθησε 

μερικές εταιρίες στην παρουσίαση των προϊόντων τους μέσω βιντεοκασετών, 

χωρίς όμως τα αποτελέσματα να είναι ικανοποιητικά.

Στη δεκαετία του ’90 η αύξηση της αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών 

που έχουν CD-ROM οδήγησε μερικές εταιρίες καταλόγων να παρουσιάσουν τα 

προϊόντα τους σε σι-ντι. Είτε η κάθε εταιρία χωριστά, είτε σε συνεργασία με 

δύο ή περισσότερες εταιρίες. Αυτά συνδυάζουν στοιχεία των τυπωμένων 

καταλόγων (δυνατότητα για ξεφύλλισμα), στοιχεία των αγορών από το σπίτι 

μέσω της τηλεόρασης (οι πελάτες μπορούν να βλέπουν επιδείξεις, όπως από τα 

βίντεο) και στοιχεία αγορών μέσω του διαδικτύου (οι πελάτες χρησιμοποιούν 

τον προσωπικό τους υπολογιστή για να ψωνίσουν).

Παράλληλα, η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού λιανεμπορίου στις ΗΠΑ και 

πιο συγκεκριμένα της καλωδιακής τηλεόρασης και του διαδικτύου, οδηγεί 

αρκετές εταιρίες καταλόγων στη συνεργασία με τηλεφωνικές και καλωδιακές 

εταιρίες μέσω Joint Ventures. Στόχος τους είναι η διασφάλιση της κάλυψης 

όλων των πιθανών μέσων διανομής των προϊόντων τους και η πρόληψη 

πιθανών εξελίξεων στις ανάγκες και απαιτήσεις των καταναλωτών. Επιπλέον,

23



Γεώργιος Β. Μπουλιώνης Κεφάλαιο 2/Βιβλιογραφική & αρθρογραφική ανασκόπηση

η χρήση του διαδικτύου προσφέρει τη δυνατότητα για διεύρυνση της βάσης 

των καταναλωτών σε παγκόσμια κλίμακα.

2.5.5 Οικονομική συιιασία των καταλόγων για tic ΗΠΑ και tic γώρες τικ 

Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμφωνα με την Direct Marketing Association οι πωλήσεις μέσω 

καταλόγων στις ΗΠΑ κατά το 1995 υπολογίζονται κοντά στα 70 

δισεκατομμύρια δολάρια. Από αυτά τα 43 δισεκατομμύρια ξοδεύτηκαν από 

καταναλωτές και τα υπόλοιπα από εταιρίες . Σύμφωνα με εκτιμήσεις 

υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο ταχυδρομούνται στις ΗΠΑ γύρω στα 12,4 

δισεκατομμύρια αντίτυπα, περισσότερων από 8.500 διαφορετικούς καταλόγους 

και κατά μέσο όρο το κάθε νοικοκυριό λαμβάνει το λιγότερο 50 καταλόγους το 

χρόνο23.

Οι πωλήσεις μέσω καταλόγων παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια 

σημεία πτώσης στις Βόρειες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι καταναλωτές 

της Μεσογειακής Ευρώπης είναι ακόμα διατακτικοί στις παραγγελίες τους 

μέσω καταλόγων, χωρίς όμως να αποκλείεται στο μέλλον η διάδοση της 

χρήσης των καταλόγων, ιδιαίτερα στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο 

πραγματοποιούν το 80% των συνολικών πωλήσεων. Στη Γερμανία οι πωλήσεις 

μέσω καταλόγων αποτελούν το 5% των συνολικών λιανικών πωλήσεων και 

έχουν τονωθεί ιδιαίτερα μετά το άνοιγμα των αγορών της Κεντρικής Ευρώπης. 

Στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο οι πωλήσεις μέσω καταλόγων αποτελούν 

το 2-3% των συνολικών λιανικών πωλήσεων24.
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2.6 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

2.6.1 Opiouoc και γενικά στοιγεία
Σύμφωνα με τον ορισμό που έδωσε η Βουλή των Αντιπροσώπων στις 

ΗΠΑ, ως τηλεφωνικό μάρκετινγκ (Telemarketing) ορίζεται η χρήση του 

τηλεφώνου στο πλαίσιο της καθημερινής άσκησης της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας για την επικοινωνία με ένα πρόσωπο, με σκοπό την προσφορά 

προς πώληση ή την ολοκλήρωση της πώλησης κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας. 

Με βάση αυτόν τον ορισμό δε θα πρέπει να θεωρείται τηλεφωνικό μάρκετινγκ 

η περιπτωσιακή χρήση του τηλεφώνου από κάποιο πρόσωπο, προκειμένου να 

πουλήσει το σπίτι ή το αυτοκίνητό του . Ιδιαίτερη άνθηση παρουσίασε στα 

τέλη της δεκαετίας του ’60 στις ΗΠΑ με την εμφάνιση των χωρίς χρέωση 

τηλεφωνικών συνδιαλέξεων (toll free 800 numbers) .

Η χρησιμοποίηση του τηλεφωνικού μάρκετινγκ προσφέρει τη 

δυνατότητα για άντληση επιπρόσθετων στοιχείων των πελατών (δημογραφικά, 

κοινωνικά), μείωση του συνεχώς αυξανόμενου κόστους επισκέψεων των 

πωλητών μίας εταιρίας στο σπίτι των καταναλωτών, έλεγχο της δηκτικότητας 

των νέων προϊόντων από τους καταναλωτές, άμεση επικοινωνία με τους 

πελάτες .

Το τηλεφωνικό μάρκετινγκ χρησιμοποιείται από πολλούς 

επιχειρηματικούς τομείς και περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία προϊόντων και 

υπηρεσιών από γενικά εμπορεύματα και πολύτιμους λίθους μέχρι παραδοσιακά 

χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως πιστωτικές κάρτες, υπηρεσίες επενδύσεων, 

ασφάλειες ζωής και ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Παράλληλα, χρησιμοποιείται και 

για την πώληση συνδρομών εφημερίδων, περιοδικών, αλλά και για την 

πώληση προϊόντων από επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

χρησιμοποιείται ακόμα και από πολιτικά κόμματα, όπως το κόμμα των 

Εργατικών στην Αγγλία που το χρησιμοποίησε για να έρθει σε επαφή με τους
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υποστηριχτές του, πραγματοποιώντας σε 12 μέρες 55.000 κλήσεις και
28ενημερώνοντας 75.000 άτομα .

292.6.2 Κατηγορίες τηλεφωνικού μάρκετινγκ

Διακρίνονται δύο κατηγορίες τηλεφωνικού μάρκετινγκ.

♦ Ενεργητικό τηλεφωνικό μάρκετινγκ (outbound telemarketing). Στο 

ενεργητικό τηλεφωνικό μάρκετινγκ την πρωτοβουλία την έχει η εταιρία που 

χρησιμοποιεί το τηλεμάρκετινγκ και επιδιώκει τηλεφωνική επικοινωνία με 

δυνητικούς πελάτες. Τα πλεονεκτήματα του ενεργητικού τηλεφωνικού 

μάρκετινγκ είναι ότι υπάρχει άμεσος διάλογος με τον πελάτη, γίνεται σαφής 

υπολογισμός του κόστους και αποτελεσματική εφαρμογή του target 

μάρκετινγκ. Το ενεργητικό τηλεφωνικό μάρκετινγκ χρησιμοποιείται κυρίως 

για τη διείσδυση σε νέα τμήματα της αγοράς, την έρευνα πελατών, την 

άμεση πώληση, τη διαμεσολάβηση επισκέψεων πελατών, τη 

δραστηριοποίηση αδρανοποιημένων πελατών, την περίθαλψη των 

πελατειακών συνδέσεων.

♦ Παθητικό τηλεφωνικό μάρκετινγκ (inbound telemarketing). Στο παθητικό 

τηλεφωνικό μάρκετινγκ την πρωτοβουλία την έχει ο πελάτης. Αναφέρεται 

συνήθως σε ανάληψη εντολών, απαντήσεις σε ερωτήματα πελατών, 

τακτοποίηση παραπόνων και θεμάτων που αφορούν το service των πελατών.

2.6.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του τηλεφωνικού μάρκετινγκ

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το τηλεφωνικό μάρκετινγκ στους 

καταναλωτές, ως μέσο πώλησης, είναι η ευκολία, καθώς δε χρειάζεται να 

βγουν από το σπίτι, άρα εξοικονομούν χρόνο και χρήμα (μετακινήσεις). Τα 

πλεονεκτήματα που προσφέρουν στις επιχειρήσεις είναι παρόμοια με τα 

αντίστοιχα των καταλόγων και εντοπίζονται στην ανυπαρξία συμβατικών
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πάγιων εξόδων λιανικής πώλησης, στο μικρότερο αριθμό εργαζομένων και στη 

διεύρυνση της βάσης των καταναλωτών.

Το κυριότερο μειονέκτημα που παρουσιάζει το τηλεφωνικό μάρκετινγκ 

για τις επιχειρήσεις είναι ότι οι υπάλληλοι που πραγματοποιούν τις 

τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους πελάτες, δεν μπορούν να πάρουν άπειρα 

τηλεφωνήματα, με αποτέλεσμα να εργάζονται αποδοτικά τις μισές περίπου 

ώρες από το 8ωρό τους.

Για τους καταναλωτές μειονέκτημα αποτελεί η επέμβαση των εταιριών 

στην ιδιωτική τους ζωή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το Γραφείο Σωστού 

Εμπορίου στην Αγγλία να κάνει ορισμένες υποδείξεις στις εταιρίες για να 

αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, οι οποίες παρατίθενται παρακάτω30.

1. Οι καλούντες πρέπει να ρωτούν αν είναι η κατάλληλη ώρα που γίνεται η 

κλήση. Αν δεν είναι, έχουν την υποχρέωση να ξανακαλέσουν σε πιο 

κατάλληλο χρόνο. Οι κλήσεις δεν πρέπει να γίνονται μετά τις 9.00 μ.μ.

2. Θα πρέπει να αναφέρονται από την αρχή της κλήσης και να 

επαναλαμβάνονται οποτεδήποτε ζητούνται το όνομα του προσώπου που 

καλεί, καθώς και το όνομα της επιχείρησης που είναι υπεύθυνη για το 

τηλεφώνημα.

3. Ο σκοπός του τηλεφωνήματος θα πρέπει να γίνεται σαφής στην αρχή και το 

περιεχόμενο της κλήσης θα πρέπει να περιορίζεται σε θέματα άμεσα 

συνδεδεμένα με το σκοπό της. Δεν πρέπει ποτέ να γίνονται τηλεφωνήματα 

με το πρόσχημα της έρευνας, ούτε να συνδυάζονται με την προσφορά 

άσχετων προϊόντων και υπηρεσιών.

4. Οι καλούντες δεν πρέπει να παραπλανούν ή να αποφεύγουν να απαντήσουν 

σε ερωτήσεις, ούτε να υπερβάλλουν ή να χρησιμοποιούν μισές αλήθειες, 

αλλά θα πρέπει να απαντούν στις ερωτήσεις τίμια και με πληρότητα. Οι 

εταιρίες πρέπει να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις δηλώσεις που κάνει το 

προσωπικό των πωλήσεων ή οι εκπρόσωποί τους και να κινούν την
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κατάλληλη πειθαρχική διαδικασία στις περιπτώσεις όπου αθετούνται αυτές 

οι υποδείξεις.

5. Ο καλών θα πρέπει πάντα να αναγνωρίζει το δικαίωμα του καλούμενου να 

διακόψει την τηλεφωνική συνδιάλεξη σε οποιαδήποτε φάση και θα πρέπει 

να αποδεχτεί αυτή τη διακοπή πρόθυμα και ευγενικά.

6. Ο καλών θα πρέπει να παράσχει στον καλούμενο σαφή ευχέρεια να αρνηθεί 

οποιοδήποτε ραντεβού ή προσφορά.

7. Αν ο καλών κλείσει ραντεβού με κάποιον να επισκεφθεί το σπίτι του 

καταναλωτή, θα πρέπει να εξασφαλίσει έναν τρόπο επαφής, προκειμένου να 

διευκολύνει πιθανή ακύρωση ή αλλαγή της ώρας επίσκεψης από την πλευρά 

του καταναλωτή.

8. Δεν πρέπει να γίνονται αυτόκλητες κλήσεις στον τόπο εργασίας των 

ανθρώπων.

9. Οι καλούντες πρέπει να βεβαιώνονται ότι δεν αποκτούν πληροφορίες, 

συναντήσεις ή παραγγελίες από ανήλικους και ότι δεν καλούν τηλεφωνικούς 

αριθμούς μη καταχωρημένους στον κατάλογο.

ΙΟ.Στην περίπτωση που ο καταναλωτής θα προχωρήσει σε παραγγελία, θα 

πρέπει να λάβει αντίγραφα των σχετικών εγγράφων που θα περιλαμβάνουν 

τα συμφωνητικά και τα συμβόλαια, καθώς και την έκθεση των νομικών του 

δικαιωμάτων.

Επιπλέον, σημαντικό πρόβλημα που προκύπτει από το τηλεφωνικό 

μάρκετινγκ είναι οι απάτες που γίνονται, με αποτέλεσμα η Κρατική Επιτροπή 

Εμπορίου (FTC) στις ΗΠΑ, από το 1982 μέχρι το 1988, να υποβάλλει 

μηνύσεις σε υπαίτιους τηλε-αγοραστικών απατών που συνολικά έκαναν 

πωλήσεις 624 εκατομμυρίων δολαρίων σε περισσότερους από 1,1 εκατομμύρια 

καταναλωτές31. Τέλος, κάποια προβλήματα που είναι κοινά για τις σύγχρονες 

μορφές αγορών από το σπίτι, αναλύθηκαν στο υποκεφάλαιο 2.5.3.
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2.6.4 Τεγνολογικές εξελίξεις και τηλεφωνικό μάρκετινγκ32

Για να υπάρξουν εγγυημένα αποτελέσματα του τηλεφωνικού 

μάρκετινγκ θα πρέπει να πραγματοποιούνται επαναλαμβανόμενα 

τηλεφωνήματα από ειδικευμένο και πολυάριθμο προσωπικό σε κατάλληλα 

διαμορφωμένους χώρους και από κατάλληλα τηλεφωνικά κέντρα. Στα πλαίσια 

αυτά η ανάπτυξη της έξυπνης τηλεφωνίας (CTI) και της τεχνολογίας της 

επεξεργασίας της φωνής (Voice Processing) οδήγησαν στην ανάπτυξη 

ολοκληρωμένων συστημάτων για την αυτόματη εξυπηρέτηση όλων των 

δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την πώληση και προώθηση των προϊόντων 

μέσω του τηλεφωνικού μάρκετινγκ και περιορίζουν αρκετά όλες τις 

προηγούμενες απαιτήσεις.

Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στην εταιρία με τη χρήση ενός 

υπολογιστικού συστήματος, να καλεί όλους τους υποψήφιους πελάτες και με 

τη χρήση φυσικής ανθρώπινης φωνής και φυσικού διαλόγου, να τους 

ενημερώνει για κάποιο προϊόν. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης 

καταγραφής της παραγγελίας, αν ο πελάτης ενδιαφερθεί να αγοράσει το 

προσφερόμενο προϊόν. Οι ίδιες υπηρεσίες προσφέρονται και σε περίπτωση που 

ο πελάτης καλέσει το σύστημα της εταιρίας.

Τα αποτελέσματα αυτής της υπηρεσίας είναι άμεσα μετρούμενα, γιατί 

δίνεται η δυνατότητα επαφής με μεγάλο αριθμό πελατών, χωρίς τη 

μεσολάβηση κάποιου συνεργάτη της εταιρίας. Επίσης, με τη χρήση αυτού του 

συστήματος η εταιρία μπορεί να εκμεταλλευτεί όλες τις ώρες της ημέρας και 

όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Βέβαια, η μη σωστή χρήση τους από τις επιχειρήσεις μπορεί να 

δημιουργήσει προβλήματα παρέμβασης στην ιδιωτική ζωή των πελατών. Έτσι, 

οι εταιρίες μπορούν να ενεργοποιήσουν τις συνδιαλέξεις και να μην μπορούν 

να διακοπούν από τους πελάτες πριν τελειώσει το διαφημιστικό μήνυμα, με 

αποτέλεσμα να μην μπορούν να κάνουν χρήση του τηλεφώνου τους, ακόμα και 

σε κατάσταση ανάγκης.
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2.6.5 Οικονομική σημασία του τηλεφωνικού μάρκετινγκ για tic ΗΠΑ και 

tic ycodec me Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμφωνα με τη Direct Marketing Association οι πωλήσεις μέσω του 

τηλεφωνικού μάρκετινγκ στις ΗΠΑ κατά το 1994 κυμάνθηκαν στα 450 

δισεκατομμύρια δολάρια και αναμένεται ότι οι ανοδικοί ρυθμοί ανάπτυξης θα 

συνεχιστούν μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα33.

Στην Ευρώπη 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι απασχολούνται συνολικά στο 

τηλεφωνικό μάρκετινγκ. Οι συνολικές πωλήσεις στην Αγγλία κατά το 1994 

κυμάνθηκαν στα 16,2 δισεκατομμύρια δολάρια και στη Γαλλία 6,5 

δισεκατομμύρια φράγκα34.

2.7 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

2.7.1 Ορισμός και γενικά στοιγεία

Οι αγορές μέσω της τηλεόρασης (TV Home Shopping) παρουσίασαν 

ιδιαίτερη ανάπτυξη με την εμφάνιση της καλωδιακής τηλεόρασης στις ΗΠΑ 

στα μέσα της δεκαετίας του ’80, ενώ πρωτοεμφανίστηκαν στην Ιταλία στα 

τέλη της δεκαετίας του ’7035.

Μέσω της τηλεόρασης οι καταναλωτές παρακολουθούν ειδικά 

ενημερωτικά προγράμματα για διάφορα προϊόντα, από τα οποία τους 

προσφέρονται πληροφορίες για τα ίδια τα προϊόντα, τον τρόπο πληρωμής και 

το χρόνο παράδοσης. Στη συνέχεια αν ο καταναλωτής αποφασίσει να τα 

αγοράσει, τα παραγγέλνει μέσω του τηλεφώνου (σε αρκετές περιπτώσεις η 

κλήση είναι δωρεάν) ή μέσω του ταχυδρομείου. Η πληρωμή πραγματοποιείται 

είτε με χρέωση της πιστωτικής του κάρτας, είτε πληρώνοντας με αντικαταβολή 

και η παραλαβή γίνεται στο σπίτι του σε λίγα 24ωρα μέσω ιδιωτικών εταιριών 

αποστολής δεμάτων ή μέσω του ταχυδρομείου.
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Τα προϊόντα που πωλούνται από την τηλεόραση είναι συνήθως δίσκοι 

και σι-ντι, είδη οικιακού εξοπλισμού, ηλεκτρικές συσκευές, ρούχα, 

κοσμήματα, αντίκες, πίνακες ζωγραφικής, χαλιά, πακέτα διακοπών. Τα 

γνωστότερα τηλεοπτικά κανάλια στις ΗΠΑ είναι το QVC (Quality, Value, 

Convenience) και το HSN (Home Shopping Network).

Η ανάπτυξη των πωλήσεων μέσω τηλεόρασης έχει ως αποτέλεσμα τη 

συνεργασία και τη συμμαχία εταιριών με διαφορετικό αντικείμενο. Εκτός από 

τις εταιρίες που είναι ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών καναλιών, συμμετέχουν 

επίσης εταιρίες που έχουν ως κύριο αντικείμενο δραστηριοποίησης τους 

καταλόγους. Οι τεχνολογικές εξελίξεις και κυρίως η εμφάνιση της καλωδιακής 

τηλεόρασης που αύξησε τα προσφερόμενα τηλεοπτικά κανάλια ώθησαν 

εταιρίες τηλεπικοινωνιών, ακόμα και εταιρίες θεάματος, όπως η Time Warner 

να συμμετέχουν σε αυτόν τον τύπο πώλησης.

Έρευνα που διεξήχθηκε από τις εταιρίες Impact Resources και Deloitte 

and Touche και είχε στόχο να αναγνωρίσει τα χαρακτηριστικά των αγοραστών 

που κάνουν χρήση της τηλεόρασης σε σχέση με το μέσο αγοραστή, κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι παρόλο που οι αγοραστές μέσω τηλεόρασης 

παρακολουθούν αρκετή τηλεόραση, είναι νεότεροι και περισσότερο 

δραστήριοι σε σχέση με το τι θα περίμεναν πολλοί ερευνητές. Αυτοί οι 

αγοραστές είναι άγαμοι, ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 24-44, ανήκουν στις 

χαμηλότερες, αλλά και στις υψηλότερες εισοδηματικές κατηγορίες. Επίσης, 

ενδιαφέρονται περισσότερο για τη μόδα σε σχέση με το μέσο καταναλωτή36. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του κλάδου το 85% των αγοραστών είναι γυναίκες και 

η πιο δημοφιλής κατηγορία προϊόντων που αγοράζονται μέσω της τηλεόρασης 

είναι τα κοσμήματα σε ποσοστό 40%37.

Η σταδιακή απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών στις ΗΠΑ που άρχισε 

από το 1996 και θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 21ου αιώνα και η αντίστοιχη 

απελευθέρωση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα που θα πραγματοποιηθεί το 1998 

(ενώ στην Αγγλία ήδη έχει αρχίσει από το 1991), αναμένεται ότι θα

31



Γεώργιος Β. Μπουλιώνης Κεφάλαιο 2/Βιβλιογραφική & αρθρογραφική ανασκόπηση

δημιουργήσουν νέες συνθήκες, πρόσφορες για την περαιτέρω ανάπτυξη των 

πωλήσεων μέσω της τηλεόρασης. Ήδη έχουν αρχίσει να συνάπτονται 

συμμαχίες μεταξύ τηλεπικοινωνιακών, τηλεοπτικών, υψηλής τεχνολογίας 

εταιριών και εταιριών θεάματος, οι οποίες δεν περιορίζονται στα πλαίσια μίας
, 38χωράς .

2.7.2 Μορφές πωλήσεων ιιέσω me τηλεόρασικ

Τηλεοτττικά κανάλια. Στις ΗΠΑ από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 έχουν 

δημιουργηθεί τηλεοπτικά κανάλια που έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο τις 

πωλήσεις. Σε αυτό βοήθησε η εμφάνιση της καλωδιακής τηλεόρασης.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτών των καναλιών είναι ότι μόνο το 20% 

των δυνητικών τηλεθεατών τέτοιων προγραμμάτων τα παρακολουθεί. 

Προκειμένου οι υπεύθυνοι των καναλιών να διευρύνουν το τηλεοπτικό τους 

κοινό έχουν εμπλουτίσει τα προγράμματά τους με ψυχαγωγικά προγράμματα 

και ταινίες, ενώ παράλληλα έχουν προγραμματίσει να παρουσιάζουν 

συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων σε συγκεκριμένες ώρες39.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει δώσει τη δυνατότητα σε μερικές εταιρίες 

να αυξήσουν το τηλεοπτικό τους κοινό, εκπέμποντας δορυφορικά σε χώρες της 

Ευρώπης, της Ασίας, της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής και συνάπτοντας 

συνεργασίες με ανάλογες εταιρίες των χωρών αυτών.

Αιαφήμιση άμεσης απόκρισης (direct response advertising). Πρόκειται για 

διαφημιστικά τρέιλερ διάρκειας ενός με δύο λεπτών, τα οποία παρουσιάζουν 

ένα προϊόν και μέσω του τηλεφώνου οι καταναλωτές μπορούν να το 

παραγγείλουν και σε σύντομο χρονικό διάστημα να το παραλάβουν στο σπίτι 

τους. Τα προϊόντα που πωλούνται από τέτοιες διαφημίσεις είναι συνήθως 

δίσκοι, σι ντι, βιβλία, οικιακές μικροσυσκευές και είδη γυμναστικής.
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Πληροφοριακές εκπομπές (infomercial). Ουσιαστικά πρόκειται για διαφημίσεις, 

οι οποίες όμως δεν έχουν περιορισμούς στο χρόνο, όπως τα κλασικά 

διαφημιστικά προγράμματα. Η διάρκεια της εκπομπής εξαρτάται από το χρόνο 

που κρίνεται ότι είναι απαραίτητος για να πουληθεί ένα προϊόν ή υπηρεσία40. 

Συνήθως, η διάρκειά τους είναι περίπου 30 λεπτά και παρουσιάζονται σε 

τηλεοπτικά κανάλια με πρόγραμμα ποικίλης ύλης.

Γίνεται παρουσίαση των προϊόντων είτε με τη μορφή συζήτησης μεταξύ 

των παρουσιαστών που σε αρκετές περιπτώσεις συμμετέχει και κοινό από το 

στούντιο, είτε με τη μορφή ντοκιμαντέρ. Η διαδικασία παραγγελίας και 

πληρωμής είναι παρόμοια, όπως και στα ειδικά κανάλια αγοράς.

Προϊόντα που πωλούνται από πληροφοριακές εκπομπές είναι συνήθως 

είδη οικιακού εξοπλισμού και είδη γυμναστικής. Συνήθως παρουσιάζονται την 

ίδια ώρα, κάθε βράδυ, προκαλώντας το ενδιαφέρον των δυνητικών αγοραστών 

για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Επειδή παρουσιάζονται συνήθως 

μεταξύ 00.00-8.00, δηλαδή σε ώρες που είναι “νεκρές” τηλεοπτικά, αποτελούν 

σημαντικό πλεονέκτημα για τους ιδιοκτήτες των καναλιών. Εκτός από το 

“ενοίκιο” που λαμβάνουν από τις παραγωγούς εταιρίες αυτών των εκπομπών, 

παράλληλα το πρόγραμμά τους συνεχίζεται και οι τηλεθεατές εκείνης της ώρας 

παραμένουν στο κανάλι.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του κλάδου το 81% των 

αμερικανών ηλικίας άνω των 16 ετών έχουν δει τουλάχιστον μία φορά είτε 

πληροφοριακή εκπομπή, είτε διαφήμιση άμεσης απόκρισης. Επίσης, η ίδια 

έρευνα απέδειξε ότι το 19% των καταναλωτών που είναι εξοικειωμένοι με 

αυτόν τον τύπο αγοράς, έχουν προβεί σε ανάλογες αγορές και το 16% αυτών 

που είδαν τα προϊόντα στην τηλεόραση τα αγόρασαν αργότερα από 

καταστήματα41.

Τηλεδημοπρασίες. Ένα φαινόμενο της ελληνικής τηλεόρασης που παρουσίασε 

έξαρση τα τελευταία χρόνια είναι οι τηλεδημοπρασίες. Πρόκειται για
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“ζωντανές” εκπομπές, όπου γίνονται δημοπρασίες έργων τέχνης και οι 

υποψήφιοι αγοραστές δίνουν τις προσφορές τους μέσω του τηλεφώνου. Όμως 

η μη ύπαρξη νομοθεσίας που να προστατεύει τους καταναλωτές από τις 

ασυδοσίες και τις απάτες ορισμένων τηλεδημοπρατών και η έλλειψη κρατικού 

φορέα πιστοποίησης γνησιότητας των προς δημοπράτηση αντικειμένων, τις 

έχουν καταστήσει προβληματικές42.

Teletext43. To Teletext εμφανίστηκε το 1975 στην Αγγλία. Χρησιμοποιήθηκε 

από την εταιρία Ceefax στο BBC και από την εταιρία Oracle στην ITV. Η 

ανάπτυξή του υπήρξε σταθερά ανοδική, με αποτέλεσμα σήμερα τα μισά σπίτια 

στην Αγγλία να έχουν Teletext, ενώ παράλληλα αποτελεί και βασικό εξάρτημα 

των νέων τηλεοπτικών συσκευών.

Χρησιμοποιεί τη ψηφιακή τεχνολογία και οι παραγγελίες 

πραγματοποιούνται μέσω της τηλεφωνικής συσκευής. Όλα τα προϊόντα και οι 

υπηρεσίες μπορούν να διανεμηθούν μέσω του Teletext, αλλά είναι πιο 

κατάλληλο μέσο για όσα δεν απαιτούν εικονογραφημένη παρουσίαση. Τα πιο 

επιτυχημένα προϊόντα του Teletext είναι τα πακέτα διακοπών και τα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα.

To Teletext διαφέρει εν μέρει από την τηλεόραση στο ότι ο 

καταναλωτής έχει άμεση πρόσβαση σε αυτό και στο ότι η όποια βελτίωση της 

σελίδας του Teletext μπορεί να επιτευχθεί άμεσα και σύντομα. Επιπλέον, το 

χαμηλό κόστος χρησιμοποίησής του αποτελεί άλλο ένα σημαντικό 

πλεονέκτημα για τις εταιρίες. Για τους καταναλωτές είναι σημαντικό ότι είναι 

πιο εύκολο να θυμούνται τον τριψήφιο αριθμό της σελίδας του Teletext που 

τους ενδιαφέρει, από τον αριθμό ενός τηλεφώνου.

2.7.3 Αποτελεσματικές τηλεοπτικές πωλήσεις44

Η εμπειρία ορισμένων στελεχών του κλάδου σε τηλεοπτικές πωλήσεις 

τους ώθησε στην παρουσίαση των παρακάτω σημείων που θα πρέπει να
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προσέξουν όσοι πρόκειται να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο τύπο 

πωλήσεων.

• Παρουσιάστε το εμπόρευμά σας ως περιορισμένο, ως εξαιρετική, μοναδική 

περίπτωση και διαθέσιμο μόνο από την τηλεόραση.

• Επειδή οι καταναλωτές πληρώνουν αρκετά για έξοδα διαχείρισης και 

μεταφοράς, οι τελικές τιμές πρέπει να παρουσιάζονται ως τιμές ευκαιρίας.

• Παρουσιάστε τα ρούχα στα βασικά χρώματα, γιατί τα διάφορα σχέδια 

φαίνονται θαμπά στην τηλεόραση.

• Να έχετε απόθεμα από μεγάλα νούμερα στα ρούχα, γιατί πολλοί αγοραστές 

είναι γυναίκες που φορούν από νούμερο 14 και πάνω.

• Να περιγράφετε περιπτώσεις, όπου οι τηλεθεατές σας θα μπορούν να 

χρησιμοποιούν το εμπόρευμά σας, όπως για παράδειγμα στις διακοπές.

• Να πουλάτε εμπορεύματα των οποίων τα χαρακτηριστικά είναι εύκολο να 

παρουσιαστούν μέσω της τηλεόρασης, όπως φωτογραφικές μηχανές.

• Να κάνετε τις επιδείξεις φθηνών αντικειμένων, όπως προϊόντα για τα 

μαλλιά, πιο σαγηνευτικές χρησιμοποιώντας διασημότητες.

• Αναπτύξτε μία σχέση συμπάθειας με τους καλεσμένους σας για να 

ταυτίζονται με τους προσκεκλημένους σας.

2.7.4 Πλεονεκτώιιατα και μειονεκτήματα των πωλήσεων μέσω me 

τηλεόρασης

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι αγορές μέσω τηλεόρασης στους 

καταναλωτές είναι η ευκολία (δεν απαιτείται μετακίνηση των αγοραστών) και 

η άμεση πληροφόρηση. Επίσης, μέσω των τηλεοπτικών καναλιών τους 

προσφέρονται προϊόντα που δεν υπάρχουν στα καταστήματα ή αν υπάρχουν 

τους προσφέρονται σε χαμηλότερες τιμές.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο τις τηλεοπτικές πωλήσεις, 

τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από αυτές είναι το αριθμητικά μεγάλο κοινό 

στο οποίο απευθύνονται, με το συγκριτικά χαμηλό κόστος επένδυσης που
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απαιτείται. Επίσης, καθώς οι τηλεοπτικές εκπομπές αγοράς παρουσιάζονται σε 

ώρες αναπαύσεως των καταναλωτών, πιστεύεται ότι θα δείξουν λιγότερη 

κριτική στάση από ότι σε ένα κατάστημα και θα προβούν σε αγορές.

Σημαντικό μειονέκτημα των τηλεοπτικών αγορών αποτελεί το γεγονός 

ότι πολλές τηλεοπτικές προσφορές (χαμηλές τιμές ή ειδικές εκπτώσεις) είναι 

παραπλανητικές, καθώς πολλές φορές αυτές ισχύουν μόνο κατά το χρονικό 

διάστημα που το προσφερόμενο είδος παρουσιάζεται στην οθόνη ή ισχύουν για 

μικρές χρονικές περιόδους. Επίσης, παραπλανητικές είναι πολλές φορές οι 

συγκριτικές τιμές των προϊόντων που παρουσιάζονται σε σχέση με τις 

αντίστοιχες τιμές καταστήματος, γιατί συνήθως, αυτά τα προϊόντα δεν είναι 

διαθέσιμα εκείνη τη χρονική στιγμή στα καταστήματα. Μερικές φορές ακόμα 

και η ίδια φύση των προσφερόμενων προϊόντων (συλλεκτικά, διακοσμητικά 

είδη) κάνει δύσκολη τη σύγκριση των τιμών. Αρκετές φορές δε, γίνεται 

παραπληροφόρηση ή μερική πληροφόρηση ως προς τις εγγυήσεις, το ποιος θα 

πληρώσει τα έξοδα μεταφοράς, τα έξοδα επιστροφής45.

2.7.5 Οικονομική σημασία των πωλησεων μέσω τηλεόρασης για τις ΗΠΑ 

και τις Υώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι ετήσιες πωλήσεις μέσω της τηλεόρασης υπολογίζονται τα τελευταία 

χρόνια ότι κυμαίνονται σταθερά κοντά 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Από αυτά 

τα 2 δισεκατομμύρια προέρχονται από πωλήσεις μέσω των πληροφοριακών 

εκπομπών και των διαφημίσεων άμεσης απόκρισης. Σύμφωνα με προβλέψεις 

του κλάδου, υπολογίζεται ότι οι πωλήσεις μέσω των τηλεοπτικών καναλιών το 

1998 θα κυμαίνονται στα 5-5,5 δισεκατομμύρια δολάρια46.

Τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στις αγορές μέσω τηλεόρασης παρουσιάζει η 

Γερμανία, η οποία πραγματοποιεί περίπου τις μισές τηλεοπτικές αγορές στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ακολουθούμενη από την Αγγλία47. Οι συνολικές 

πωλήσεις όμως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπολείπονται αρκετά τις 

αντίστοιχες των ΗΠΑ.
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2.8 ΑΜΦΙΔΡΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΑΕΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

2.8.1 Ορισμός και γενικά στοιχεία

Τα αμφίδρομα συστήματα τηλεεικονογραφίας (Videotex) επιτρέπουν 

στους συνδρομητές τους να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν 

συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Τα παραπάνω συστήματα βασίζονται 

στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, οθόνης τηλεόρασης ή κάποιας άλλης 

οθόνης, τηλεφώνου και μόντεμ ή καλωδιακής γραμμής.

Οι προμηθευτές των πληροφοριών, δηλαδή διάφορες επιχειρήσεις και 

οργανισμοί κοινής ωφέλειας, τροφοδοτούν με πληροφορίες έναν κεντρικό 

υπολογιστή. Οι συνδρομητές του συστήματος έχουν πρόσβαση στα δεδομένα 

μέσω τηλεφωνικού δικτύου ή καλωδιακής γραμμής και οι πληροφορίες που 

επιλέγονται από τους συνδρομητές εμφανίζονται είτε στην οθόνη της 

τηλεόρασης, είτε σε ειδική τερματική οθόνη. Τα σύγχρονα συστήματα 

προσφέρουν τη δυνατότητα μετάδοσης και εικόνας. Μέσω αυτών των 

συστημάτων ο συνδρομητής δε λαμβάνει μόνο πληροφορίες, αλλά έχει τη 

δυνατότητα να εκτελέσει ο ίδιος ορισμένες λειτουργίες, όπως να κάνει 

παραγγελίες, να κλείσει συμφωνίες, να διευθετήσει τον τρόπο πληρωμής48.

Οι τεχνολογίες αυτού του τύπου έχουν αναπτυχθεί με διαφορετικές 

ονομασίες και εμπορικές φίρμες. Έτσι στη Γαλλία είναι γνωστές ως Minitel, 

στην Αγγλία ως Prestel. Στις ΗΠΑ οι εταιρίες Prodigy και CompuServe, 

πραγματοποιούν το 90% των συνολικών πωλήσεων των αμφίδρομων 

συστημάτων τηλεεικονογραφίας.

Πλειάδα προϊόντων πωλούνται μέσω αυτών των συστημάτων. Ευρέως 

όμως χρησιμοποιούνται για την πώληση τροφίμων (από σούπερ μάρκετ), 

κινηματογραφικών ταινιών. Επίσης, χρησιμοποιούνται για συναλλαγές με 

τράπεζες, για την κράτηση θέσεων σε αεροπλάνα, ξενοδοχεία, για ενοικίαση 

αυτοκινήτων.
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2.8.2 Πλεονεκτήματα και μειονεκτώιιατα των αικρίδροιιων συστημάτων 

τηλεεικονογραφίας

Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν τα αμφίδρομα συστήματα 

τηλεεικονογραφίας είναι παρόμοια με εκείνα της τηλεόρασης. Όμως, το 

σημαντικότερο πλεονέκτημα τους είναι η δυνατότητα που προσφέρουν στους 

συνδρομητές για σύγκριση των διαφόρων προσφορών που υπάρχουν στο 

σύστημα. Οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα επιλέγοντας την κατηγορία του 

προϊόντος που τους ενδιαφέρει, να εμφανιστούν στην οθόνη τους όλες οι 

διαθέσιμες μπράντες, σε μεγέθη, χρώματα και τιμές. Είναι δε χαρακτηριστικό 

ότι οι υπεύθυνοι αυτών των μέσων σκέφτονται στο μέλλον να δίνεται η 

δυνατότητα στους καταναλωτές παρακολουθώντας μία κινηματογραφική 

ταινία και βλέποντας ένα αντικείμενο που εμφανίζεται στην ταινία και τους 

ενδιαφέρει, να μπορούν να λάβουν πληροφορίες για το πόσο κάνει και από που 

θα μπορούσαν να το αγοράσουν49. Επιπλέον πλεονέκτημα αποτελεί η 

δυνατότητα που έχουν για άμεση απόκτηση και καταγραφή των πληροφοριών 

με τη βοήθεια του εκτυπωτή50.

Τα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν εντοπίζονται στο κόστος της 

συνδρομής, στην έλλειψη της άμεσης επαφής του αγοραστή με το αντικείμενο 

που επιθυμεί να αγοράσει, στη βραδύτητα συλλογής των απαραίτητων 

πληροφοριών. Επίσης, ένα σημαντικό μειονέκτημα αποτελεί το κόστος της 

τηλεφωνικής επικοινωνίας. Μπορεί οι αγοραστές να εξοικονομούν χρόνο και 

να αποφεύγονται τα κόστη μετακίνησης, αυξάνεται όμως ο λογαριασμός του 

τηλεφώνου.

Για τις εταιρίες που εμπορεύονται τα αμφίδρομα συστήματα 

τηλεεικονογραφίας, η χρήση της τεχνολογίας αποτελεί γι αυτούς το 

μεγαλύτερο πλεονέκτημα και μειονέκτημα. Οι καταναλωτές όλο και 

περισσότερο εξοικειώνονται με τη νέα τεχνολογία με αποτέλεσμα το μέλλον να 

διαφαίνεται λαμπρό. Προς το παρόν όμως το καταναλωτικό κοινό που είναι 

εξοικειωμένο με αυτόν τον τύπο πωλήσεων είναι περιορισμένο. Επίσης, η
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ανάπτυξη του διαδικτύου ενδέχεται να δημιουργήσει δυσάρεστες συνθήκες γι 

αυτά τα συστήματα, καθώς σε γενικές γραμμές η βασική ιδέα και των δύο, 

δηλαδή η αμφίδρομη επικοινωνία, είναι η ίδια και τα πλεονεκτήματα του 

διαδικτύου περισσότερα.

2.8.3 Οικονομική σημασία των αμφίδρομων συστηιιάτων τηλεεικονογρα- 

(piac για τις ΗΠΑ και tic γώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στις ΗΠΑ κατά το 1993 3,3 εκατομμύρια αμερικανοί ήταν συνδρομητές 

αμφίδρομων συστημάτων και μέσω αυτών πραγματοποίησαν αγορές αξίας 200 

εκατομμυρίων δολαρίων. Πολλές προβλέψεις έγιναν για το μέλλον των 

αμφίδρομων συστημάτων και όλες ήταν αισιόδοξες, καθώς υποστήριζαν ότι 

στις αρχές του νέου αιώνα οι πωλήσεις μέσω αυτών θα αποτελούσαν το 5-15% 

των συνολικών πωλήσεων του λιανεμπορίου, απορροφώντας τις πωλήσεις 

μέσω καταλόγων. Ακόμα όμως δεν είχε αναπτυχθεί το διαδίκτυο51.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα αμφίδρομα συστήματα τηλεεικονογραφίας 

παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στη Γαλλία, με την ονομασία Minitel, 

όπου κατά το 1988 οι συνολικές πωλήσεις έφτασαν τα 2,25 δισεκατομμύρια 

φράγκα. Στις υπόλοιπες χώρες η παρουσία τους είναι ασθενής έως ανύπαρκτη. 

Ξεχωρίζουν μόνο ελάχιστα η Ολλανδία, η Βρετανία και η Γερμανία52.

2.9 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2.9.1 Ορισμός και γενικά στοιγεία

Το διαδίκτυο (Internet) είναι ένα τεράστιο δίκτυο που καλύπτει 

ολόκληρο τον πλανήτη και δίνει τη δυνατότητα σε εκατομμύρια ανθρώπους να 

ανταλλάσσουν καθημερινά μηνύματα και να αναζητούν πληροφορίες από
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πολυάριθμες πηγές. Πρόκειται για το μεγαλύτερο συλλογικό δίκτυο, το οποίο 

αποτελείται από επιμέρους δίκτυα και υπολογιστές.

Το διαδίκτυο άρχισε να λειτουργεί το 1968 με πρωτοβουλία του 

Υπουργείου Αμύνης των ΗΠΑ και ήταν γνωστό με το όνομα ARPAnet 

(Advanced Research Projects Agency). Αρχικοί στόχοι του ARPAnet ήταν η 

ασφαλής επικοινωνία μεταξύ των στρατιωτικών διοικητικών τμημάτων σε 

περίπτωση πυρηνικού πολέμου. Άρχισε να λειτουργεί πειραματικά, συνδέοντας 

διάφορα πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα σε όλη τη χώρα. Το 1980 

χωρίστηκε σε δύο επιμέρους δίκτυα, στο Milnet που χρησιμοποιήθηκε για 

κυβερνητικούς σκοπούς και στο NSFnet που χρηματοδοτήθηκε από το 

National Science Fund και χρησιμοποιήθηκε για ερευνητικούς και 

εκπαιδευτικούς σκοπούς. To NSFnet χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα από την 

πανεπιστημιακή κοινότητα και από εταιρίες ερευνών (μετά από έγκριση της 

αμερικάνικης κυβέρνησης). Η δημιουργία του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide 

Web) από τον Tim Berners Lee το 1989 βοήθησε στη μετάδοση όχι μόνο 

κειμένων, αλλά και τυποποιημένων εγγράφων και σχετικά απλών γραφικών 

και οδήγησε στη χρήση του διαδικτύου και για εμπορικούς σκοπούς, με 

αποτέλεσμα από το 1992 να αρχίσει η ραγδαία και παγκόσμια χρησιμοποίησή 

του53.

Πιο συγκεκριμένα, ο παγκόσμιος ιστός είναι μία περιοχή του 

διαδικτύου, στην οποία μπορεί κανείς να διαβάσει σελίδες κειμένου, γραφικές 

παραστάσεις, να ακούσει μουσική, να δει βίντεο. Οι σελίδες συνδέονται 

μεταξύ τους με μία σειρά “υπερσυνδέσεων” που προσφέρουν έναν εύχρηστο 

τρόπο ναυτιλίας μέσα στο περιεχόμενο του Web. Οι σελίδες αυτές μπορούν να 

δημοσιευθούν από οποιονδήποτε έχει πρόσβαση σε χώρο αποθήκευσης, σε 

υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος με το διαδίκτυο και έχει το κατάλληλο 

λογισμικό. Οι σελίδες που δημοσιεύονται με αυτόν τον τρόπο είναι διαθέσιμες 

σε οποιονδήποτε χρήστη τις επιλέγει για να τις εξετάσει και μπορούν να
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εντοπιστούν με μία διεύθυνση που χρησιμοποιείται είτε για την απευθείας 

ανάγνωσή τους, είτε για την πρόσβαση στη σελίδα μέσω των 

υπερσυνδέσεων54.

Για να μπορέσει κάποιος χρήστης να συνδεθεί με το διαδίκτυο θα 

πρέπει εκτός από ηλεκτρονικό υπολογιστή, να διαθέτει και μόντεμ, με το 

οποίο, μέσω μισθωμένης γραμμής, να συνδεθεί με μία εταιρία που θα 

λειτουργεί ως πάροχος πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η τηλεπικοινωνιακή 

σύνδεση διατίθεται από το φορέα του δικτύου, όπως η ATT, η British Telecom.

Μία εταιρία που θα θελήσει να έχει παρουσία στο διαδίκτυο μπορεί 

πολύ εύκολα η ίδια να δημιουργήσει μία σελίδα, με πολύ μικρό κόστος ή να 

συμμετέχει, έναντι μικρού ενοικίου, σε εικονικά εμπορικά κέντρα (virtual 

mall). Αυτά δημιουργούνται από εταιρίες οι οποίες εκμεταλλεύονται την 

επωνυμία τους, προκειμένου να προσελκύσουν τους χρήστες στη “σελίδα” 

τους. Η συμμετοχή στα εικονικά κέντρα αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, 

ιδίως για τις μικρές και άγνωστες στο πλατύ κοινό εταιρίες, οι οποίες από 

μόνες τους δε θα μπορούσαν να προσελκύσουν ικανό αριθμό δυνητικών 

αγοραστών. Τα εικονικά εμπορικά κέντρα μπορεί να είναι μικρά ή μεγάλα, 

γενικά ή εξειδικευμένα. Επίσης, μπορεί να συμμετέχουν σε αυτά εταιρίες από 

μία χώρα ή να έχουν διεθνή χαρακτήρα.

Μία εταιρία ερευνών η ActivMedia διερεύνησε τη σχέση των 

επιχειρήσεων με το διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, στην έρευνα συμμετείχαν 1100 

εταιρίες που ήδη δραστηριοποιούνταν στο διαδίκτυο. Από αυτές το 31% 

υποστήριξε ότι ήταν κερδοφόρες και το 28% υποστήριξε ότι θα ήταν 

κερδοφόρες σε 12-24 μήνες. Η επιτυχία αυτών των εταιριών βασίστηκε σε μία 

σειρά από παράγοντες. Καταρχήν, οι περισσότερες λειτουργούν με μικρούς 

προϋπολογισμούς. Δεύτερον, εκμεταλλεύονται στο μέγιστο βαθμό τη 

δυνατότητα της αμφίδρομης επικοινωνίας που προσφέρει το διαδίκτυο, αντί να 

αντιγράφουν τις συνηθισμένες επιχειρηματικές πρακτικές. Τρίτον, έχουν
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δημιουργήσει εικονικές κοινότητες και τέλος και πιο σημαντικό, μοιράζονται 

τις εμπειρίες από την προσαρμογή τους55.

Τα πιο δημοφιλή προϊόντα που πωλούνται από το διαδίκτυο είναι σι ντι, 

βιβλία, προγράμματα και εξοπλισμός υπολογιστών, ενώ οι πωλήσεις τροφίμων 

παρουσιάζονται ως γοργά αναπτυσσόμενες, καθώς πολλά σούπερ μάρκετ σε 

Ευρώπη και Αμερική δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές ορισμένων 

περιοχών να παραγγέλνουν τα ψώνια τους από το διαδίκτυο, όπως το 

Sainsbury’s, το Tesco. Επίσης, τώρα τελευταία αρχίζουν και αυξάνονται οι 

πωλήσεις τραπεζικών, χρηματιστηριακών, επενδυτικών υπηρεσιών μέσω του 

διαδικτύου56.

Οι χρήσεις του διαδικτύου δεν περιορίζονται στον τομέα των 

πωλήσεων, αλλά επεκτείνονται και σε άλλες δραστηριότητες. Καταρχήν, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών και την 

αποστολή μηνυμάτων, αντικαθιστώντας πλήρως τα τηλέφωνα και τα φαξ. 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παραπάνω λειτουργία για τις εταιρίες, καθώς 

έχουν τη δυνατότητα για άμεση και γρήγορη επικοινωνία με τους προμηθευτές 

τους, αλλά και μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της ίδιας εταιρίας. Έτσι τα 

τελευταία χρόνια οι εταιρίες χρησιμοποιούν τα Intranets που είναι η μεταφορά 

της τεχνολογίας του διαδικτύου στο δίκτυο της εταιρίας. Επίσης, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση των δυνητικών αγοραστών μέσω των 

διαφημίσεων που παρουσιάζονται στις σελίδες του παγκόσμιου ιστού για τα 

διάφορα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν. Επιπλέον, οι χρήστες έχουν τη 

δυνατότητα να ενημερωθούν για διάφορα πολιτιστικά, επιστημονικά, 

μορφωτικά, εταιρικά θέματα.

Παρουσία στο διαδίκτυο αρχίζουν να έχουν και εταιρίες, οι οποίες είναι 

αντιπροσωπευτικές της χρησιμοποίησης άλλων τύπων πωλήσεων εκτός 

καταστήματος. Έτσι παρατηρείται ότι πολλές εταιρίες καταλόγων, εταιρίες που 

είναι ιδιοκτήτες καναλιών για αγορές, ακόμα και εταιρίες αμφίδρομων 

συστημάτων τηλεεικονογραφίας να έχουν παρουσία στο διαδίκτυο.
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Ακόμα δεν έχει αποδειχτεί ότι αυτό αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων. 

Το σίγουρο όμως είναι ότι αν τελικά γίνει αποδεκτό από τους καταναλωτές, 

τότε θα αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για όσες εταιρίες θα 

έχουν ήδη παρουσία σε αυτό. Βέβαια, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ορισμένοι δε 

θεωρούν το διαδίκτυο κατάλληλο για πωλήσεις. Αντίθετα, θεωρούν ότι η 

συμβολή του στην επιχειρηματική δραστηριότητα περιορίζεται στη διαφήμιση 

και στην επικοινωνία με τους προμηθευτές.

2.9.2 Οι Υρηστες του διαδικτύου

Σύμφωνα με εκτιμήσεις υπολογίζεται ότι οι χρήστες του διαδικτύου 

είναι περίπου 40-50 εκατομμύρια, σε περισσότερες από 200 χώρες.

Η αγορά των ηλεκτρονικών υπολογιστών, με την οποία είναι άμεσα 

συνδεδεμένο το διαδίκτυο ακόμα και στις ΗΠΑ είναι σχετικά νέα. Το 58% των 

κατόχων υπολογιστών, τους έχουν αγοράσει τα δύο τελευταία χρόνια, ενώ το 

33% των αμερικάνικων νοικοκυριών είναι κάτοχοι υπολογιστών. Επίσης, το 

13% έχουν CD-ROM drives και το 18% έχουν μόντεμς, ενώ μόλις το 9% των 

νοικοκυριών είναι συνδεδεμένο με το διαδίκτυο .

Όσον αφορά το προφίλ του μέσου χρήστη του web, αυτός είναι άντρας 

35 ετών, έχει ετήσιο εισόδημα 69.000 δολάρια και ανώτατη μόρφωση58. 

Σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου, σύμφωνα με έρευνα της FIND/SVP, το 

46% των χρηστών είναι εταιρίες, το 15% είναι ακαδημαϊκοί, το 27% είναι 

καταναλωτές που το χρησιμοποιούν για τη ψυχαγωγία τους και το υπόλοιπο 

12% το χρησιμοποιεί για επαγγελματικούς σκοπούς. Επίσης, περίπου το 10% 

των συνολικών χρηστών είναι νέοι κάτω 18 ετών, ενώ μόλις το 32% είναι 

γυναίκες59.

Σύμφωνα με έρευνες της ίδιας εταιρίας η ηλικιακή ομάδα 18-29 

αποτελεί το 31% των ενήλικων χρηστών, η ομάδα 30-49 το 53% και η ομάδα 

50 και άνω αποτελεί το υπόλοιπο 16%. Η ηλικιακή ομάδα 30-49 αποτελεί το 

60% των χρηστών που προβαίνουν σε αγορές μέσω του διαδικτύου και
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προτιμούν τις κρατήσεις εισιτηρίων και τις αγορές τροφίμων. Η ηλικιακή 

ομάδα 18-29 έχει μικρότερη οικονομική ευχέρεια και για το λόγο αυτό οι 

αγορές της είναι περιορισμένες. Πάντως, διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο 

στην αγορά σι ντι, προγραμμάτων και εξαρτημάτων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Η ηλικιακή ομάδα 50 και άνω το χρησιμοποιεί μόνο για αγορές 

βιβλίων και εν μέρει και για την αγορά πακέτων διακοπών60.

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό, ότι από αγοραστικής πλευράς δεν 

είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η πλειοψηφία των χρηστών είναι 

άντρες. Οι άντρες δεν είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς σε αγορές, όπως οι γυναίκες. 

Επίσης, προς το παρόν η χρήση του διαδικτύου έχει στόχο τη συλλογή 

πληροφοριών και τη διασκέδαση, παρά τις αγορές.

2.9.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του διαδικτύου61

Σημαντικά είναι τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το διαδίκτυο στις 

εταιρίες που το χρησιμοποιούν για να πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

τους. Το σημαντικότερο από όλα είναι ότι το διαδίκτυο δεν περιορίζεται στα 

πλαίσια μίας συγκεκριμένης περιοχής ή χώρας, αλλά έχει παγκόσμιο 

χαρακτήρα, στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό για τις μικρές εταιρίες που 

θέλουν να επεκταθούν και δεν έχουν τα απαραίτητα κεφάλαια.

Επίσης, το διαδίκτυο προσφέρει στις εταιρίες τη δυνατότητα να 

λειτουργούν συνεχώς, να δίνουν πληροφορίες και να δέχονται παραγγελίες, 

χωρίς να απαιτείται ανάλογη απασχόληση του προσωπικού. Χάρη στο 

διαδίκτυο και στην αμφίδρομη επικοινωνία που προσφέρει, οι εταιρίες 

μπορούν να έχουν άμεση επαφή με τους πελάτες τους και να διακρίνουν από 

νωρίς τις αλλαγές στις αγοραστικές τους τάσεις, έχοντας το χρόνο για να 

προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες. Έτσι έχουν τη δυνατότητα να 

αναγνωρίσουν νωρίτερα τις όποιες ευκαιρίες παρουσιάζονται και οι 

στρατηγικές του μίγματος μάρκετινγκ που θα εφαρμόσουν να είναι σύμφωνες 

με τις ανάγκες των πελατών.
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Σημαντικό πλεονέκτημα προσδίδει το διαδίκτυο στις εταιρίες που 

εμπορεύονται λογισμικό, γιατί μπορούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους 

απευθείας στους αγοραστές μέσω αυτού, χωρίς να χρειάζεται να καταβάλουν 

έξοδα μεταφοράς. Επίσης, οι εταιρίες που το χρησιμοποιούν, μπορούν να 

μάθουν περισσότερα στοιχεία για τους πελάτες τους, καθώς όταν 

συμπληρώνουν τη φόρμα παραγγελίας, συνήθως, τους ζητούνται και ορισμένα 

στοιχεία σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις τους.

Οι καταναλωτές επωφελούνται από την 24ωρη παρουσίαση και τη 

χαμηλότερη τιμή των προϊόντων σε σχέση με τα καταστήματα, τη μεγάλη 

ποικιλία και τον όγκο των πληροφοριών που διατίθενται μέσω του διαδικτύου. 

Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να προβούν σε συγκρίσεις των προσφερόμενων 

προϊόντων και να επιταχύνουν τις διαδικασίες αγοράς.

Σημαντικό μειονέκτημα για όσες επιχειρήσεις σκοπεύουν να 

εκμεταλλευτούν την παγκοσμιότητα του διαδικτύου είναι η τιμολόγηση, γιατί 

οι τιμές που θα καθοριστούν δε θα είναι σύμφωνες με το βιοτικό επίπεδο των 

καταναλωτών ανά τη υφήλιο. Επίσης, δυσκολίες θα συναντηθούν και ως προς 

το νόμισμα στο οποίο θα πραγματοποιούνται οι συναλλαγές.

Άλλο μειονέκτημα είναι ότι το διαδίκτυο είχε σχεδιαστεί αρχικά για 

ελεύθερη επικοινωνία, με αποτέλεσμα σήμερα που χρησιμοποιείται για 

εμπορικούς σκοπούς, να τίθενται θέματα ασφαλείας. Αυτά εντοπίζονται στις 

ικανότητες κάποιων ατόμων που μπορούν να αλλάξουν ή ακόμα και να 

καταστρέψουν τις “σελίδες” των εταιριών στο διαδίκτυο. Το χειρότερο όμως 

είναι ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα εσωτερικά αρχεία των εταιριών με 

δυσάρεστα αποτελέσματα γι αυτές, ενώ πάντα υπάρχει η πιθανότητα 

αντιγραφής των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται στο 

διαδίκτυο.

Επίσης, η πληθώρα των εταιριών που έχουν παρουσία στο διαδίκτυο, 

καθώς και το εύρος του, καθιστούν αρκετά δύσκολη την εύρεση της “σελίδας” 

μίας εταιρίας από τους καταναλωτές, εκτός αν είναι διατεθειμένοι να ψάξουν
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για το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία. Γι αυτό συχνά θεωρείται απαραίτητη 

η διαφήμιση του προϊόντος σε πιο δημοφιλή επικοινωνιακά μέσα στο ευρύ 

κοινό, όπως η τηλεόραση, τα περιοδικά.

Η αβεβαιότητα για τον αριθμό των χρηστών του διαδικτύου και ακόμα 

περισσότερο για τον αριθμό των ατόμων που είναι διατεθειμένοι να προβούν 

σε αγορές μέσου αυτού, καθιστούν δύσκολη την απόφαση για επενδύσεις στο 

διαδίκτυο.

Μειονέκτημα για τους καταναλωτές αποτελεί το γεγονός, ότι για να 

μπορέσουν να συνδεθούν με το διαδίκτυο, θα πρέπει να διαθέσουν ένα αρκετά 

σημαντικό ποσό για να αποκτήσουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ενώ θα 

πρέπει να πληρώνουν παράλληλα και μία μηνιαία συνδρομή. Επίσης, τα 

μόντεμς που καθορίζουν την ταχύτητα με την οποία θα συνδεθούν οι χρήστες 

με το διαδίκτυο είναι ακόμα σχετικά αργά και οι υπολογιστές πρέπει να έχουν 

μεγάλη ποσότητα μνήμης, προκειμένου να “κατεβάσουν” από το δίκτυο όλες 

τις απαιτούμενες πληροφορίες που σε αρκετές περιπτώσεις είναι πλαισιωμένες 

με ήχο και βίντεο. Έτσι πολλές φορές οι πληροφορίες δεν φτάνουν πλήρεις σε 

χρώματα και ήχο.

Τόσο ως μειονέκτημα, αλλά και ως πλεονέκτημα μπορεί να θεωρηθεί το 

γεγονός, ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο στο διαδίκτυο. Το θετικό 

στοιχείο αυτού έγκειται στο γεγονός, ότι δεν απαιτείται η τήρηση ιδιαίτερων 

νομικών διατάξεων για την εμπορία στο διαδίκτυο. Αλλωστε η δημιουργία 

νομικού πλαισίου στο διαδίκτυο εμπεριέχει μερικές δυσκολίες, αφού οι 

μεταβολές που σημειώνονται σε αυτό είναι ραγδαίες και η νομοθετική 

παρέμβαση δε θα μπορεί να συμβαδίζει με τις εξελίξεις. Από την άλλη πλευρά 

όμως η ανυπαρξία κάποιου νομικού ή θεσμικού πλαισίου, δημιουργεί 

προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του διαδικτύου και ως εκ τούτου καθιστά 

επιτακτική την ανάγκη για παρέμβαση και ρύθμιση.

Το σημαντικότερο όμως μειονέκτημα του διαδικτύου είναι η ασφάλεια 

των συναλλαγών, αφού ορισμένα άτομα έχουν τις ικανότητες να διεισδύουν
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στις “σελίδες” των επιχειρήσεων και να κλέβουν τα ονοματεπώνυμα και τους 

αριθμούς των πιστωτικών καρτών των αγοραστών. Σύμφωνα με μία έρευνα 

που διεξήχθηκε από το Georgia Tech και το πανεπιστήμιο του Michigan και 

περιλάμβανε 23.000 χρήστες του διαδικτύου, απέδειξε ότι ο κυριότερος λόγος 

για τον οποίο δεν πραγματοποιούν αγορές από αυτό (σε ποσοστό 60%) είναι η 

ασφάλεια των συναλλαγών62. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, όπως 

και το παραπάνω της διείσδυσης στα αρχεία των επιχειρήσεων, οι εταιρίες 

έχουν αναπτύξει είτε ειδικά προγράμματα προστασίας των “σελίδων” τους από 

εισβολές, είτε χρησιμοποιούν μυστικούς κώδικες πρόσβασης.

2.9.4 Μήτρα πωλιίσεων διαδικτύου63

Συνδυάζοντας το ρίσκο που αντιλαμβάνονται οι αγοραστές, με το 

σχετικό κόστος του καναλιού που απαιτείται προκειμένου να διανεμηθεί το 

προϊόν, μπορεί να δημιουργηθεί μία μήτρα, η οποία μπορεί να βοηθήσει στο να 

προβλεφθούν ποια προϊόντα είναι περισσότερο κατάλληλα να πουληθούν μέσω 

του διαδικτύου (Σχεδιάγραμμα 2-3).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μήτρα είναι χρήσιμη μόνο για να γίνονται 

προβλέψεις για το ποιες κατηγορίες προϊόντων ενδέχεται να αγοραστούν από 

το διαδίκτυο. Γενικά, θα μπορούσε να ειπωθεί, ότι όσο υψηλότερο είναι το 

ρίσκο των καταναλωτών και το σχετικό κόστος του καναλιού, τόσο μικρότερη 

είναι η πιθανότητα να αγοραστεί το συγκεκριμένο προϊόν από το διαδίκτυο.

Η φήμη της εταιρίας και του προϊόντος θα βοηθήσουν στη μείωση του 

ρίσκου των καταναλωτών, ενώ η αντιλαμβανόμενη έλλειψη ασφάλειας στο 

διαδίκτυο θα αυξήσει το ρίσκο των καταναλωτών σε όλες τις κατηγορίες. Το 

σχετικό κόστος των καναλιών περιλαμβάνει το κόστος επιθεώρησης, ελέγχου 

των προϊόντων από τους καταναλωτές και τα έξοδα αποστολής. Προϊόντα των 

οποίων οι καταναλωτές δεν απαιτούν μεγάλη πληροφόρηση και μπορούν να 

παραδοθούν απ’ ευθείας μέσω του διαδικτύου, όπως τα λογισμικά, είναι 

πιθανό να παρουσιάσουν μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα.
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Σχεδιάγραμμα 2-3

Τραπεζικές
υπηρεσίες

Κοσμήματα Ακίνητα

ΥΨΗΛΟ Χρηματιστηριακές Ηλεκτρικές Αυτοκίνητα
υπηρεσίες συσκευές

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟ-

Κρατήσεις θέσεων 
σε αεροπλάνα

Εξοπλισμός
υπολογιστών

Έπιπλα

ΜΕΝΟ
ΡΙΣΚΟ

Λογισμικό
υπολογιστών

Παιχνίδια Ρουχισμός 
(της μόδας)

ΧΑΜΗΛΟ Μουσικά
σι-ντι

Είδη
παντοπωλείου

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Συνδρομές σε 
περιοδικά

Κοσμήματα Πετρέλαιο

ΧΑΜΗΛΟ ΜΕΤΡΙΟ ΥΨΗΛΟ
ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

Μήτρα πωλήσεων διαδικτύου

2.9.5 Οικονομική στηιασία του διαδικτύου για τις ΗΠΑ και τις χώρες me 

Ευρωπαϊκής Ένωσης

Όπως αναφέρθηκε εκτιμάται ότι σήμερα σε όλο τον κόσμο υπάρχουν 

περισσότεροι από 40 εκατομμύρια χρήστες, οι οποίοι αναμένεται ότι το 2000 

θα ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια, αφού αυξάνονται με μέσο ρυθμό 10% ανά 

μήνα. Από αυτούς, κατά το 1995, το 73% περίπου προέρχονταν από τις ΗΠΑ, 

11% από την Ευρώπη και 8% από τον Καναδά και το Μεξικό64.

Οι συνολικές πωλήσεις λιανικών προϊόντων από το διαδίκτυο 

υπολογίζονται στα 20 εκατομμύρια δολάρια το 1994 και στα 518 εκατομμύρια 

δολάρια το 1995, ενώ σύμφωνα με προβλέψεις υπολογίζονται ότι θα 

κυμανθούν στα 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια το 200065. Ο μεγαλύτερος όγκος 

των πωλήσεων πραγματοποιείται στις ΗΠΑ, αλλά αναμένεται ότι η Ευρώπη 

και ιδιαίτερα οι Βόρειες χώρες θα πρωταγωνιστήσουν στις νέες εξελίξεις.
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Ο βασικότερος λόγος για τον οποίο το διαδίκτυο παρουσίασε σημαντική 

ανάπτυξη στις ΗΠΑ είναι γιατί, εκτός του ότι εκεί παρουσιάστηκε για πρώτη 

φορά, το κόστος των τηλεπικοινωνιών είναι χαμηλότερο, δηλαδή είναι 

χαμηλότερο το κόστος μίσθωσης των γραμμών για τους επαγγελματικούς 

χρήστες, όπως χαμηλότερο είναι και το κόστος των τοπικών κλήσεων για τους 

επιμέρους πελάτες. Όμως, στην Ευρώπη με την απελευθέρωση των 

τηλεπικοινωνιών από το 1998 αναμένεται ότι θα δημιουργηθούν ευνοϊκότερες 

συνθήκες για την ανάπτυξη των πωλήσεων μέσω του διαδικτύου.

Στην Ελλάδα οι χρήστες του διαδικτύου, σύμφωνα με έρευνα της 

FOCUS, υπολογίζεται ότι προσέγγισαν το 1,3% του ενεργού πληθυσμού, των 

μεγάλων αστικών κέντρων, κατά το πρώτο εξάμηνο του 1996, ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό για το 1995 ήταν 0,8%66. Οι πωλήσεις όμως μέσω του 

διαδικτύου στην Ελλάδα είναι από ελάχιστες έως ανύπαρκτες, αφού οι εταιρίες 

που δραστηριοποιούνται στο δίκτυο, μετρούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού 

και περιορίζονται στην πώληση βιβλίων και δίσκων μουσικής.

2.10 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

2.10.1 Ορισμός και γενικά στοιγεία

Οι αυτόματες μηχανές πώλησης (Vending machines) είναι ένας τύπος 

λιανεμπορίου που τίθενται σε λειτουργία μέσω νομισμάτων ή κάποιας κάρτας 

και παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες που επιλέγονται από τους καταναλωτές.

Οι αυτόματες μηχανές πώλησης δεν είναι μία εφεύρεση της σύγχρονης 

εποχής. Το 215 π.χ. οι αρχαίοι Αιγύπτιοι φέρονται να αγόραζαν νερό για 

θυσίες από μία μηχανή που λειτουργούσε με κέρματα. Κατά το 1880 η εταιρία 

Tutti Frutti εγκατέστησε στους σιδηροδρομικούς σταθμούς μηχανές που 

πουλούσαν τσίχλες. Στους αυτόματους πωλητές της σύγχρονης εποχής έχουν
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εφαρμοστεί τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και κυρίως τα επιτεύγματα της 

επιστήμης της πληροφορικής. Οι νέες μηχανές έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα 

του παρελθόντος και σήμερα μπορούν να διακρίνουν τα νομίσματα 

διαφορετικών χωρών, να κάνουν υπολογισμούς, να δίνουν τα σωστά ρέστα. 

Ακόμα μερικές μηχανές έχουν φωνή και είναι προγραμματισμένες να λένε 

συγκεκριμένες φράσεις, όπως “Ευχαριστούμε πολύ, να μας ξανάρθετε”, “Τα 

ρέστα σας είναι 20 δραχμές”67.

Μεγάλη ποικιλία προϊόντων πωλείται μέσω των αυτόματων πωλητών. 

Τσιγάρα, αναψυκτικά, καφέδες, γλυκά, εφημερίδες, προφυλακτικά, τρόφιμα, 

σνακς, δίσκοι, φιλμς, καθαριστικά για τα παπούτσια, πίτσες, ουίσκι, λουλούδια 

και πολλά ακόμα είδη. Όμως και αρκετές υπηρεσίες παρέχονται μέσω των 

αυτόματων πωλητών. Είναι γνωστά τα μηχανήματα ATMs που προσφέρουν 

ποικίλες τραπεζικές υπηρεσίες στους πελάτες, όπως ανάληψη, κατάθεση, 

έλεγχο υπολοίπου λογαριασμού. Επίσης, άλλα μηχανήματα σου δίνουν τη 

δυνατότητα να βγάλεις αυτόματες φωτογραφίες. Υπάρχουν αυτόματοι πωλητές 

που προσφέρουν και ψυχαγωγία, όπως είναι τα τζουκ μποξ, τα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια. Μάλιστα στην Ιαπωνία υπάρχουν μηχανές που λειτουργούν ως 

προξενήτρες. Οι άντρες που θέλουν να βρουν κάποια γυναίκα, δίνοντας κάποιο 

αντίτιμο, “ταΐζουν” τους “πωλητές αγάπης” με τα στοιχεία τους (όνομα, 

τηλέφωνο, μάρκα αυτοκινήτου) και οι γυναίκες με λίγα κέρματα διαλέγουν τον 

άνδρα των ονείρων τους68.

Οι αυτόματοι πωλητές βρίσκονται παντού. Σε εργασιακούς χώρους 

(εργοστάσια και γραφεία), σε σχολεία και πανεπιστήμια, σε βενζινάδικα, σε 

σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς (π.χ. αεροδρόμια), ακόμα και σε 

πολυσύχναστους δρόμους στις πόλεις. Συνήθως, ανήκουν σε εταιρίες οι οποίες 

νοικιάζουν το χώρο στον οποίο βρίσκονται εγκατεστημένοι οι αυτόματοι 

πωλητές και πραγματοποιούν τα απαραίτητα σέρβις στις μηχανές. Μεγαλύτερη 

ανάπτυξη παρουσιάζουν στην Ιαπωνία, όπου αντιστοιχεί ένας αυτόματος

50



Γεώργιος Β. Μπουλιώνης Κεφάλαιο 2/Βιβλιογραφική & αρθρογραφική ανασκόπηση

πωλητής για κάθε 22 άτομα. Στις ΗΠΑ αντιστοιχεί ένας για κάθε 46 άτομα και 

στην Ευρώ7τη ένας για κάθε 200 άτομα69.

Έχει παρατηρηθεί ότι οι πωλήσεις όλων των προϊόντων από τους 

αυτόματους πωλητές δεν είναι ικανοποιητικές. Οι καταναλωτές προτιμούν να 

αγοράζουν από αυτούς προϊόντα που η αξία τους είναι σχετικά χαμηλή, ώστε 

να μην απαιτούνται πολλά κέρματα για την αγορά. Επιπλέον, πολλοί 

καταναλωτές εμφανίζονται αρκετά διατακτικοί, προκειμένου να αγοράσουν 

προϊόντα που είναι ακριβά, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να τα 

περιεργαστούν και να λάβουν διάφορες πληροφορίες σχετικά με αυτά .

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Points de Vente 

και διεξήχθηκε στη Γαλλία, το 62% των ερωτώμενων απάντησε ότι 

χρησιμοποιεί αυτόματους πωλητές και το 85% των ερωτώμενων κάτω των 35 

απάντησε ότι αγοράζει αναψυκτικά και σνακς από τους αυτόματους πωλητές. 

Επίσης, το 40% των ερωτώμενων απάντησε ότι χρησιμοποιεί τους αυτόματους 

πωλητές που βρίσκονται σε σημεία από τα οποία περνάνε και το 13% 

απάντησε ότι τα χρησιμοποιεί στη δουλειά του .

2.10.2 Πλεονεκτήματα και αειονεκηίιιατα των αυτόματων ιιτιγανών 

πώλησης

Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν οι αυτόματοι πωλητές για τους 

καταναλωτές είναι ότι προσφέρουν τα προϊόντα τους 24 ώρες το 24ωρο με τη 

μέθοδο της αυτοεξυπηρέτησης και βρίσκονται σε πολλά σημεία. Τα 

πλεονεκτήματα που προσφέρουν στις επιχειρήσεις που τους χρησιμοποιούν 

είναι ότι τις δίνουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τη διείσδυσή τους στην αγορά, 

αφού συχνά λειτουργούν συμπληρωματικά σε σχέση με το κατάστημα, να 

εξυπηρετούν καλύτερα τους πελάτες τους σε περιοχές όπου ο κύκλος εργασιών 

δε δικαιολογεί την ίδρυση καταστημάτων και να αυξήσουν την 

αναγνωρισημότητα των προϊόντων τους.
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Τα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν για τις επιχειρήσεις εντοπίζονται 

κυρίως στο υψηλό κόστος που περιλαμβάνει τη συντήρηση, τις επισκευές, τον 

έλεγχο πληρότητας, με αποτέλεσμα οι τιμές των προϊόντων που προσφέρονται 

από τους αυτόματους πωλητές να είναι 15-50% ακριβότερες σε σχέση με τις 

αντίστοιχες του καταστήματος. Επιπλέον, παρουσιάζονται περιπτώσεις κλοπής 

και βανδαλισμού των μηχανημάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις ΗΠΑ, οι 

εταιρίες εμφιαλώσεως έχουν ένα επιπλέον κόστος που οφείλεται σε 

βανδαλισμούς και κυμαίνεται στα 2,5 εκατομμύρια δολάρια ετησίως .

Τα μειονεκτήματα για τους καταναλωτές είναι εκτός από τις σχετικά 

υψηλές τιμές των προϊόντων, ότι οι αυτόματοι πωλητές μπορεί να μείνουν 

χωρίς εμπόρευμα, να έχουν βλάβες, ενώ δεν μπορούν να επιστρέψουν πίσω τα 

προϊόντα που αγόρασαν, σε περίπτωση που αυτά παρουσιάσουν κάποια 

αλλοίωση ή βλάβη.

2.10.3 Οικονομική σημασία των αυτόιιατών ιιηγανών πώλησικ via tic 

ΗΠΑ και tic ycopsc me Ευρωπαϊκικ Ένωσικ

Στις ΗΠΑ το 1,5% των λιανικών πωλήσεων πραγματοποιείται μέσω των 

αυτόματων πωλητών. Υπολογίζεται ότι λειτουργούν 4.500.000 πωλητές, οι 

οποίοι διαχειρίζονται και κατασκευάζονται από 90.000 εταιρίες . Επιπλέον, το 

12% των πωλήσεων των αναψυκτικών στις ΗΠΑ πραγματοποιείται από
, 74αυτους .

Στην Ευρώπη λειτουργούν 2.500.000 αυτόματοι πωλητές, από τους 

οποίους οι 800.000 προσφέρουν καφέδες, οι 500.000 αναψυκτικά και 150.000 

φαγητά και σνακς, και με τη Γερμανία να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη 

αναλογία αυτόματων μηχανών ανά κάτοικο75.
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2.11 ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

2.11.1 Ορισμός και γενικά στοιγεία
Τα περίπτερα πολυμέσων (Interactive kiosks) αποτελούν μία μορφή 

ηλεκτρονικού λιανεμπορίου και μπορούν να θεωρηθούν εξέλιξη των 

αυτόματων μηχανών πώλησης. Το περίπτερο πολυμέσων είναι ένα 

υπολογιστικό σύστημα που χρησιμοποιώντας πολυμέσα, δηλαδή τεχνολογία 

επεξεργασίας πληροφορίας υπό μορφή ήχου, δεδομένων και εικόνας, εκτελεί 

παρουσιάσεις και προσφέρει υπηρεσίες πληροφόρησης ή και πώλησης στον 

εκάστοτε χειριστή-πελάτη του76.

Αρχισαν να χρησιμοποιούνται στις αρχές της δεκαετίας του ενενήντα 

από αμερικάνικες εταιρίες και βρίσκονται ακόμα σε πειραματικό στάδιο. 

Εγκαθίστανται κυρίως σε ξενοδοχεία, σε χώρους που παρουσιάζουν υψηλή 

κίνηση πεζών, όπως πολυσύχναστοι δρόμοι, εμπορικά κέντρα, σταθμοί μέσων 

μεταφοράς. Επίσης, χρησιμοποιούνται και μέσα σε καταστήματα, 

αντικαθιστώντας τους πωλητές, όπως στην αλυσίδα καταστημάτων Dayton 

Hundson που εφάρμοσε το νέο μέτρο σε έξι από τα καταστήματά της77. 

Παράλληλα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντικαταστήσουν εν μέρει 

τους πωλητές, όπως συνέβη με την εταιρία Lee που χρησιμοποίησε τα 

περίπτερα πολυμέσων για να βοηθήσει τους καταναλωτές να διαλέξουν το τζιν 

που τους ταιριάζει, δίνοντας διάφορα στοιχεία σχετικά με τις διαστάσεις του 

σώματός τους78.

Τα περίπτερα πολυμέσων είναι εξοπλισμένα με οθόνες αφής (touch 

screens), μόντεμς και ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο χειριστής-πελάτης έχει τη 

δυνατότητα μέσω φωτογραφιών και ηχητικών ταινιών να λάβει πληροφορίες 

για διάφορα προϊόντα, κυρίως για ρούχα, είδη δώρων και ειδικά φαγητά. Αν 

θελήσει να προχωρήσει σε αγορές μαρκάρει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν, 

τα χρεώνει στον αριθμό της πιστωτικής του κάρτας και σε λίγες μέρες τα 

παραλαμβάνει στο σπίτι του.
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Τα περίπτερα πολυμέσων δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τους 

υπάρχοντες τρόπους πώλησης, αλλά αποτελούν εναλλακτικά δίκτυα διανομής, 

στοχεύοντας σε ομάδες ατόμων με ειδικά χαρακτηριστικά, όπως τους 

διερχόμενους από και προς τα κέντρα οικονομικής δραστηριότητας79. 

Επιπλέον, για τη σωστή χρησιμοποίησή τους και τη μεγιστοποίηση των 

αποτελεσμάτων απαιτείται προηγούμενη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων 

μάρκετινγκ και μηχανοργάνωσης80.

Σύμφωνα με μία εταιρία που διεξάγει έρευνες αγοράς, την Inteco, το 

1992 λειτουργούσαν στις ΗΠΑ 59.400 περίπτερα πολυμέσων και υπολόγιζε ότι 

το 1996 θα λειτουργούσαν 2.000.000, καθώς θα αυξηθεί η χρησιμοποίησή τους 

από τους λιανέμπορους σε μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων81.

2.11.2 Πλεονεκτήματα και ιιειονεκτύιιατα των περίπτερων πολυιιέσων

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα των περίπτερων πολυμέσων είναι η 

αμφίδρομη επικοινωνία που παρέχει στον πελάτη, ο οποίος καθορίζει το ρυθμό 

και τη ροή της παρουσίασης των προϊόντων. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα για 

24ωρη εξυπηρέτηση του πελάτη, χωρίς ανάλογο εργατικό κόστος για την 

εταιρία που τα χρησιμοποιεί. Επίσης, μέσω ηλεκτρονικών συνδέσεων των 

περιπτέρων με την εταιρία καθίσταται δυνατός ο έλεγχος των σημείων 

πώλησης.

Τα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν εντοπίζονται στο υψηλό κόστος 

εγκατάστασης που απαιτείται για το κάθε περίπτερο, το οποίο κυμαίνεται 

μεταξύ 70.000-150.000 δολάρια, σύμφωνα με μελέτη του Gartner Group. Σε 

αυτά περιλαμβάνονται τα κόστη παραγωγής λογισμικού, υλικό συστήματος και 

συντήρησης, σε ετήσια βάση . Παράλληλα, υπάρχει ο κίνδυνος βανδαλισμού 

και κλοπής των πολύτιμων μηχανημάτων, τα οποία όμως μπορούν να 

αντιμετωπισθούν εν μέρει με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.
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2.12 ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

2.12.1 Opiauoc και γενικά στοιγεία

Ως λαϊκή αγορά ορίζεται ο συγκεκριμένος χώρος που συναθροίζονται 

παραγωγοί και μικροπωλητές μία φορά την εβδομάδα για να πωλήσουν τα 

προϊόντα τους, μετά από άδεια που λαμβάνουν από τους αρμόδιους φορείς, για 

συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Ο θεσμός των λαϊκών αγορών έχει ως 

πρωταρχικό στόχο να εξυπηρετήσει κυρίως τους παραγωγούς και 

δευτερευόντως τους αγοραστές, αφού δε μεσολαβούν έμποροι για τη διακίνηση 

και τη διάθεση των προϊόντων83.

Στις λαϊκές αγορές η πλειοψηφία των προϊόντων που πωλούνται είναι 

αγροτικής παραγωγής, ενώ πωλούνται και διάφορα άλλα είδη καθημερινής 

χρήσης, όπως ρουχισμός, είδη νεωτερισμού, οικιακά είδη. Πολλές φορές οι 

πωλητές προς το τέλος του ωραρίου λειτουργίας, σε περίπτωση που δεν έχουν 

ακόμη ξεπουλήσει τα προς πώληση προϊόντα τους, τα πωλούν ακόμα και κάτω 

του κόστους.

2.12.2 Πλεονεκτήματα και ιιειονεκτύίΐατα των λαϊκών αγορών

Οι λαϊκές αγορές προσφέρουν τη δυνατότητα στους παραγωγούς να 

πωλούν τα προϊόντα τους χωρίς τη μεσολάβηση εμπόρων αποκομίζοντας 

υψηλότερα κέρδη, ενώ οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν 

αγροτικά προϊόντα από τους ίδιους τους παραγωγούς. Σημαντικό μειονέκτημα 

είναι ότι ο χώρος στον οποίο πραγματοποιούνται οι αγοραπωλησίες είναι 

ανοιχτός, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολες οι συνθήκες για αγοραστές και 

πωλητές.
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2.13 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ

Το λιανικό εμπόριο στο ξημέρωμα του 21ου αιώνα έρχεται αντιμέτωπο 

με νέες συνθήκες και νέες προκλήσεις. Μία σειρά από παράγοντες ενδέχεται 

να το επηρεάσουν και να αλλάξουν τη μορφή του. Σε μικρότερο ή μεγαλύτερο 

βαθμό, η πορεία του χρόνου θα δείξει τις νέες εξελίξεις.

Παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού παγκοσμίως, με τις οικονομίες 

των κρατών να παρουσιάζουν στασιμότητα ή ακόμα και κάμψη. Οι 

καταναλωτές, ιδίως του ανεπτυγμένου και αναπτυσσόμενου κόσμου, γίνονται 

όλο και πιο δύσκολοι και απαιτητικοί στις αγοραστικές τους αποφάσεις. 

Επιθυμούν προϊόντα που δε βρίσκονται εύκολα, είναι μοναδικά, η τιμή τους 

είναι ανάλογη της ποιότητας τους και αν είναι δυνατόν ακόμα πιο χαμηλή. 

Θέλουν να υπάρχει μεγάλη ποικιλία στα προσφερόμενα προϊόντα, ενώ 

σημαντικό στοιχείο είναι και η ευκολία πρόσβασης στους χώρους αγοράς.

Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο ανταγωνισμός μεταξύ των 

επιχειρήσεων λιανεμπορίου αυξάνεται συνεχώς και οι επιχειρήσεις 

προσπαθούν να βρουν νέους τρόπους για να αποκτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο 

αγοράς και να αυξήσουν τα κέρδη τους. Στα παραπάνω πλαίσια εντάσσεται η 

εφαρμογή της αυτοεξυπηρέτησης των πελατών που ως στόχο έχει τη μείωση 

του εργατικού κόστους, η οποία βοηθάει σημαντικά στη μείωση των 

λειτουργικών εξόδων. Επίσης, η εφαρμογή αρκετών τύπων λιανεμπορίου 

εκτός καταστήματος βοηθάει ακόμα παραπέρα στη μείωση των εξόδων 

διανομής και αύξησης των κερδών των λιανέμπορων.

Η αποτελεσματικότητα των παραπάνω μεθόδων κρίνεται σε τελική 

ανάλυση από τους ίδιους τους καταναλωτές, από το βαθμό στον οποίο τις 

αποδέχονται. Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία, γίνεται κατανοητό ότι οι 

καταναλωτές εμφανίζονται διατακτικοί στην εφαρμογή νέων τύπων αγορών. 

Όπως προαναφέρθηκε στις ΗΠΑ, όπου αυτοί οι τύποι παρουσιάζουν τη
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μεγαλύτερη αποδοχή σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, μόλις το 10% των 

συνολικών πωλήσεων του λιανεμπορίου πραγματοποιείται με αυτούς.

Οι καταναλωτές εμφανίζονται διατακτικοί στην ευρεία χρησιμοποίησή 

τους, γιατί καταρχήν δεν έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν, να νιώσουν, να 

αγγίξουν, να περιεργαστούν τα προϊόντα που πρόκειται να αγοράσουν, όπως 

και να τα παραλάβουν άμεσα. Έτσι παρατηρείται ότι προϊόντα μεγάλης 

χρηματικής αξίας και διαρκή καταναλωτικά αγαθά, οι καταναλωτές να 

προτιμούν να τα αγοράζουν από το κατάστημα. Ένας ακόμη σημαντικός λόγος 

μη ευρείας αποδοχής τους είναι και το θέμα της ασφάλειας των συναλλαγών 

που αναφέρεται στην ασφάλεια του τρόπου πληρωμής. Επιπλέον, ένα άλλο 

πρόβλημα είναι η σωστή διεκπεραίωση της συναλλαγής από τις επιχειρήσεις, 

ορισμένες από τις οποίες χρησιμοποιούν εσκεμμένα δόλο. Επίσης, από τις 

περιγραφές των παραπάνω τύπων έγινε κατανοητό ότι οι περισσότεροι από 

αυτούς κάνουν χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Μεγάλο όμως μέρος του 

αγοραστικού κοινού δεν είναι ακόμα εξοικειωμένο μαζί της. Όσο πιο εύκολος 

στη χρήση είναι ο νέος τύπος αγοράς για τον καταναλωτή, τόσο πιο αποδεκτός 

γίνεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο κατάλογος που ο κύκλος ζωής 

του παρουσίασε μεγάλη χρονική διάρκεια.

Βέβαια, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι 

συνεχής, με αποτέλεσμα όποιος τύπος αγοράς βασίζεται σε αυτή, ο κύκλος 

ζωής του να είναι σύντομος. Το μειονέκτημα που είχαν οι κατάλογοι και το 

τηλεφωνικό μάρκετινγκ, δηλαδή το ότι δε γίνεται πλήρη παρουσίαση των 

προσφερόμενων προϊόντων, το εκμεταλλεύτηκε η τηλεόραση με τις επιδείξεις 

των προϊόντων. Στη συνέχεια το μειονέκτημα των πωλήσεων μέσω 

τηλεόρασης, δηλαδή το ότι ο καταναλωτής δεν έχει τη δυνατότητα να επιλέγει 

τα προϊόντα που θέλει, όταν τα θέλει, ήρθε να καλύψει η εμφάνιση των 

αμφίδρομων συστημάτων τηλεεικονογραφίας. Όμως, το παραπάνω 

μειονέκτημα, το εκμεταλλεύτηκε αποτελεσματικότερα το διαδίκτυο, στο οποίο 

το κόστος συμμετοχής εταιριών και καταναλωτών είναι σημαντικά
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χαμηλότερο, ενώ παράλληλα υπάρχει και μεγαλύτερη ποικιλία 

προσφερόμενων προϊόντων.

Προβλέψεις για το μέλλον των πωλήσεων εκτός καταστήματος είναι 

πολύ δύσκολο να γίνουν. Σε μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθούν, κυρίως, από την 

αποδοχή που θα επιφυλάξει το καταναλωτικό κοινό στο διαδίκτυο. Σε 

περίπτωση που θα καταστεί πιο φιλικό στους χρήστες, θα μειωθεί το κόστος 

συνδρομής και θα βελτιωθεί η ταχύτητά του, τότε είναι πολύ πιθανό στο 

μέλλον σημαντικό μέρος του λιανεμπορίου να πραγματοποιείται μέσω αυτού. 

Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να παραβλέπεται και το γεγονός ότι γίνονται 

προσπάθειες για τη δημιουργία της “έξυπνης” τηλεόρασης, με την οποία ο 

καταναλωτής θα μπορεί να πραγματοποιεί αγορές, αναπτύσσοντας αμφίδρομη 

επικοινωνία, ενώ δε θα απαιτείται επιπλέον εξοπλισμός. Επίσης, είναι πολύ 

πιθανό η εξέλιξη της τεχνολογίας να δημιουργήσει ένα νέο τύπο αγοράς, ο 

οποίος θα προσφέρει ακόμα περισσότερα πλεονεκτήματα σε καταναλωτές και 

πωλητές.

Από την εξέλιξη και την αποδοχή των νέων τύπων πωλήσεων θα 

εξαρτηθεί και το μέλλον της άμεσης πώλησης, των καταλόγων, του 

τηλεφωνικού μάρκετινγκ και ίσως ακόμα και της τηλεόρασης. Αν δεν 

απορροφηθούν από νέους τύπους πωλήσεων, τότε σίγουρα η χρήση τους θα 

μειωθεί αισθητά.

Ανεξάρτητα από το ποιος τύπος πωλήσεων εκτός καταστήματος θα 

αναπτυχθεί, θεωρείται αρκετά πιθανό ότι θα αυξηθεί η σπουδαιότητα των 

εταιριών μεταφορών κάθε είδους, αλλά και των εταιριών που διαχειρίζονται 

πληροφορίες, όπως και των εταιριών που διαχειρίζονται ηλεκτρονικά και 

τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

Επίσης, όσον αφορά τα περίπτερα πολυμέσων είναι πολύ πιθανό να 

επεκταθεί σημαντικά η χρήση τους και μέσα στο κατάστημα, αντικαθιστώντας 

μέρος των πωλητών και εκτός αυτού, λειτουργώντας ως αυτόνομο κατάστημα. 

Και στις δύο περιπτώσεις σημαντικό όφελος θα έχει ο καταναλωτής, αλλά και
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ο επιχειρηματίας, γιατί θα μειωθεί το εργατικό κόστος. Οι αυτόματοι πωλητές 

θα συνεχίσουν να λειτουργούν, χωρίς όμως να αναμένονται σημαντικές 

αλλαγές. Οι λαϊκές αγορές έχοντας έναν παραδοσιακό χαρακτήρα, θα 

συνεχίσουν να λειτουργούν, όμως είναι πιθανό μακροχρόνια να ατονήσουν.

Τέλος, όσον αφορά μία γενική κριτική για τις πωλήσεις εκτός 

καταστήματος, πρέπει να επισημανθεί ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να 

αντικαταστήσουν ολοκληρωτικά τα καταστήματα. Μπορεί το ποσοστό των 

πωλήσεων εκτός καταστήματος να αυξηθεί από 10% που είναι στις ΗΠΑ και 

πολύ λιγότερο στις υπόλοιπες χώρες, σε 20%, 30% ακόμα και 50%, σε καμία 

περίπτωση όμως δε θα μπορέσουν να αντικαταστήσουν τα καταστήματα. Ο 

λόγος είναι ότι το κατάστημα επιτελεί κοινωνικό, αλλά και ψυχαγωγικό ρόλο. 

Στο κατάστημα δεν πηγαίνει κάποιος μόνο για να ψωνίσει, αλλά και για να 

ξεκουραστεί από το άγχος και τις σκοτούρες της καθημερινής ζωής, να δει και 

να συνομιλήσει με τους φίλους του, ακόμα και να κάνει απλά τη βόλτα του. Ο 

κοινωνικός χαρακτήρας του ανθρώπου δε θα επιτρέψει τελικά την πλήρη 

κυριαρχία αυτών των τύπων αγοράς.
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3.1 ΓΕΝΙΚΑ

Από το προηγούμενο κεφάλαιο γίνεται κατανοητή η μεγάλη σημασία 

που έχει η λειτουργία της παράδοσης στο σπίτι για τις επιχειρήσεις που 

εφαρμόζουν τύπους λιανικών πωλήσεων εκτός καταστήματος. Η σωστή 

οργάνωση και η τεχνογνωσία στην παράδοση, αποτελεί για αρκετές εταιρίες 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με 

εκτιμήσεις ειδικών, την επόμενη δεκαετία στο 20% της αγοράς τροφίμων θα 

εφαρμόζεται η λειτουργία της παράδοσης στο σπίτι1.

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται επικέντρωση στην παράδοση στο σπίτι και 

διερευνάται η εφαρμογή της από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Γίνεται 

παρουσίαση έξι επιχειρήσεων από τέσσερις διαφορετικούς κλάδους που 

χρησιμοποιούν την παράδοση στο σπίτι και στις περισσότερες περιπτώσεις 

διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτούς. Η παρουσίαση γίνεται με τη 

μορφή των αναλυτικών μελετών περιπτώσεων (case studies).

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στις περιπτώσεις, κατά κύριο λόγο, 

είναι αποτέλεσμα πρωτογενούς έρευνας και συλλέχτηκαν από εκτενείς 

συνεντεύξεις με στελέχη των εταιριών που παρουσιάζονται. Κατά δεύτερο 

λόγο χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία που προήλθαν από δευτερογενή έρευνα, τα 

οποία δημοσιεύτηκαν σε ελληνικά περιοδικά και εφημερίδες κατά τη δεκαετία 

του ‘90.

Στην αρχή γίνεται παρουσίαση της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Δύο Άλφα, 

η οποία είναι η πρώτη από τον κλάδο της στη Θεσσαλονίκη που 

χρησιμοποίησε την παράδοση στο σπίτι.
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Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση τριών αλυσίδων πίτσας. Παρόλο που 

έχουν παρόμοιο αντικείμενο δραστηριότητας η παρουσίασή τους 

πραγματοποιείται, διότι η κάθε μία έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η Pizza Hut 

είναι μία αλλοδαπή αλυσίδα, με σημαντική εμπειρία στο εξωτερικό και 

παράλληλα είναι “ηγέτης” στον κλάδο παγκοσμίως. Η Roma Pizza έχοντας ένα 

μικρό προβάδισμα στην ελληνική αγορά της πίτσας, μπορεί να θεωρηθεί ως 

“ηγέτης” αυτής. Η αλυσίδα Corner μην έχοντας συμπληρώσει ακόμα μία 

δεκαετία ζωής, κατέχει σημαντικό μερίδιο της ελληνικής αγοράς, ενώ τα 

προϊόντα που προσφέρει δεν περιορίζονται στην πίτσα.

Ακολουθεί η παρουσίαση του “ηγέτη” του κλάδου της υγιεινής 

διατροφής, Gilli Diet, με την παράδοση στο σπίτι να αποτελεί ζωτικό στοιχείο 

για την ομαλή λειτουργία της εταιρίας.

Τέλος, γίνεται παρουσίαση της εταιρίας καθαρισμού ταπήτων 

“ΧΙΟΝΑΤΗ” που είναι μία από τις ηγέτιδες εταιρίες στην αντίστοιχη αγορά 

της Θεσσαλονίκης.

3.2 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΔΥΟ ΑΛΦΑ

3.2.1 Το προφίλ της αλυσίδας Αύο Αλφα

Το 1982 οι Χριστόφορος Ανδριώτης και Μιχάλης Αλατσατιανός 

ίδρυσαν στην οδό Αμμοχώστου 11 στην Κάτω Τούμπα της Θεσσαλονίκης το 

πρώτο τους κατάστημα. Σήμερα η αλυσίδα Δύο Άλφα αριθμεί 12 

καταστήματα, όλα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και απασχολεί 250 άτομα.

Σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία της εταιρίας αποτέλεσαν κυρίως δύο 

χρονιές, το 1994 κατά το οποίο η αλυσίδα Δύο Άλφα συμμετείχε στην ίδρυση 

του ΕΛΟΜΑΣ και το 1996 κατά το οποίο άρχισε η εγκατάσταση ταμειακών 

μηχανών με scanners στα καταστήματα της επιχείρησης.
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Στόχος της εταιρίας είναι η εδραίωσή της στην αγορά της 

Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια η επέκτασή της σε πόλεις της Μακεδονίας.

3.2.2 Ο κλάδος των σούπερ ιιάρκετ στην Ελλάδα

Η εμπορία ειδών διατροφής αποτελεί την κινητήρια δύναμη του 

ελληνικού εμπορίου, όπως συμπεραίνεται και από τα Διαγράμματα 3-1 και 3- 

2. Το 21% του ετήσιου τζίρου του εμπορίου πραγματοποιείται από αυτόν, ενώ 

η συμμετοχή του στα κέρδη φτάνει το 10%. Είναι δε χαρακτηριστικό, 

σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι το 40% των αγορών 

λιανεμπορίου που πραγματοποιούν οι Έλληνες αφορά την αγορά τροφίμων, 

ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία, το Βέλγιο, η 

Γαλλία, κυμαίνεται μεταξύ 16-19%.

Από τον Πίνακα 3-1, στον οποίο παρουσιάζονται οι πωλήσεις των 

μεγαλύτερων αλυσίδων σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, παρατηρούμε ότι 

αθροιστικά οι πωλήσεις τους κατά το 1996 κυμάνθηκαν γύρω στο ένα 

τρισεκατομμύριο δραχμές, ενώ εκτιμάται ότι συνολικά οι πωλήσεις του κλάδου 

θα πρέπει να κυμαίνονται κοντά στο 1,3 τρισεκατομμύρια δραχμές.

Από τον ίδιο πίνακα συμπεραίνεται ότι η αγορά παρουσιάζει μία συνεχή 

αύξηση, με μειούμενους όμως ρυθμούς. Έτσι το 1995 ο ρυθμός ανάπτυξης 

ήταν κοντά στο 24%, ενώ το 1996 κυμάνθηκε κοντά στο 20%.

Ο κύκλος ζωής προϊόντος του κλάδου βρίσκεται στην αρχή της 

ωρίμανσης, γιατί παρατηρείται αύξηση του όγκου των πωλήσεων με 

μειούμενους ρυθμούς και σημαντική αύξηση του ανταγωνισμού. Εξ’ αιτίας 

του ανταγωνισμού οι τιμές συγκροτούνται σε επίπεδα ίσα ή κατώτερα του 

πληθωρισμού, ενώ κάποιες αλυσίδες εξαγοράστηκαν (ολικώς ή μερικώς) από 

τους ανταγωνιστές τους ή από ξένες αλυσίδες.

Επειδή η αγορά βρίσκεται στο στάδιο της ωρίμανσης θεωρείται 

αμφίβολη η είσοδος νέων αλυσίδων σούπερ μάρκετ στην ελληνική αγορά, ενώ 

πιο πιθανή θεωρείται η εξαγορά ήδη λειτουργούντων αλυσίδων από ημεδαπές
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ή αλλοδαπές εταιρίες. Θεωρείται όμως αρκετά πιθανή η είσοδος νέων τύπου 

αλυσίδων, όπως αυτών που πωλούν με έκπτωση (discount stores). Ήδη 

δραστηριοποιείται μία αλυσίδα (Dia) και αναμένεται να εισέλθουν και νέες.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των αλυσίδων τόσο των μεγάλων, όσο και των 

μικρών είναι ιδιαίτερα έντονος. Έτσι κατά το 1988 λειτουργούσαν 97 

επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ και σήμερα έχουν απομείνει μόνο 61 . Ο 

ανταγωνισμός έχει ωθήσει τις αλυσίδες να πωλούν τα προϊόντα τους κάτω του 

κόστους ή στην καλύτερη περίπτωση το καθαρό περιθώριο κέρδους τους να 

είναι κοντά στο 1-2%. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι αλυσίδες εκτός από τη 

διαμάχη μεταξύ τους, στην προσπάθειά τους να βρουν νέες πηγές εσόδων, να 

στρέφονται εναντίον των προμηθευτών τους. Έτσι τα τελευταία χρόνια έχει 

ξεσπάσει μία διαμάχη μεταξύ τους από την οποία, προς το παρόν, κερδισμένοι 

είναι οι λιανέμποροι.

Σημαντικότερες πηγές εσόδων για τις αλυσίδες αποτελούν οι επιπλέον 

αμοιβές που λαμβάνουν από την προνομιακή τοποθέτηση των προϊόντων των 

βιομηχάνων στα ράφια ή στα ψυγεία τους, οι ιδιαίτερες προβολές που 

πραγματοποιούν γι αυτούς, καθώς και τα χρηματικά bonus που τους δίνονται 

από τους βιομηχάνους στο τέλος του χρόνου, ανάλογα με τις πωλήσεις που 

πραγματοποίησαν σε συγκεκριμένα προϊόντα. Επίσης σημαντική πηγή εσόδων 

αποτελούν τα προϊόντα “ιδιωτικής ετικέτας” (private labels) που στην Ελλάδα 

καλύπτουν το 10% των πωλήσεων των μεγάλων αλυσίδων. Τέλος, μία εξίσου 

σημαντική πηγή κερδών αποτελούν οι ημέρες πίστωσης που παρέχει η 

βιομηχανία στους λιανέμπορους, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να 

διαχειριστούν τα χρήματα που εισπράττουν από τους καταναλωτές με τον 

αποδοτικότερο τρόπο. Ενδεικτικά στον Πίνακα 3-2 παρουσιάζονται ο χρόνος 

εξόφλησης των προμηθευτών των κυριότερων αλυσίδων.

Προκειμένου οι αλυσίδες να επιτύχουν καλύτερους όρους προμήθειας 

στις διαπραγματεύσεις τους με τους βιομηχάνους, τα τελευταία χρόνια έχουν 

προχωρήσει σε συμμαχίες μεταξύ τους, δημιουργώντας κοινούς
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προμηθευτικούς οργανισμούς. Πρόκειται για μία κίνηση αυτοπροστασίας των 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν μέρος σε αυτόν, έναντι των μεγάλων 

επιχειρήσεων του χώρου, οι οποίοι επιβάλλουν τους δικούς τους όρους στην 

αγορά, αξιοποιώντας προς όφελος τους τις συνθήκες του ανταγωνισμού.

Οι σημαντικότερες από αυτές είναι η συμμαχία του Ομίλου 

Μαρινόπουλου με το Continent, η συμμαχία της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος 

με το Μασούτη (δεν υφίσταται πλέον), ο προμηθευτικός οργανισμός Αστέρας 

Εμπορική, στον οποίο ανήκουν 60 κυρίως μικρές αλυσίδες από όλη την 

Ελλάδα, ο προμηθευτικός οργανισμός ΕΛΟΜΑΣ, ιδρυτικό μέλος του οποίου 

υπήρξε και η αλυσίδα Δύο Άλφα. Σήμερα στον ΕΛ.ΟΜ.Α.Σ. συμμετέχουν 18 

μεσαίες αλυσίδες σούπερ μάρκετ με πλήρη ανάπτυξη στο χώρο των τροφίμων, 

ενώ η συνολική δυναμικότητα του αριθμεί 200 καταστήματα.

3.2.3 Οι ανταγωνιστές της αλυσίδας Δύο Αλφα

Οι βασικοί ανταγωνιστές της επιχείρησης χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες. Στη μία βρίσκονται οι συναγωνιστές, όπως τους ονομάζουν τα 

στελέχη της εταιρίας και αφορούν τα υπόλοιπα μέλη του ΕΛΟΜΑΣ που 

δραστηριοποιούνται στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αυτοί είναι τα σούπερ 

μάρκετ Γαλαξίας, Άλφα Δέλτα και Αφοί Μπίσκα. Στην άλλη κατηγορία, των 

κύριων ανταγωνιστών, συμπεριλαμβάνονται τα σούπερ μάρκετ Καταναλωτής, 

Μασούτης, Βερόπουλος, Μαρινόπουλος και Continent.

3.2.4 Η παράδοση στο σπίτι

Για πρώτη φορά η παράδοση των αγοραζόμενων προϊόντων στο σπίτι 

των καταναλωτών χρησιμοποιήθηκε από το σούπερ μάρκετ Δύο Άλφα στο 

κατάστημα της αλυσίδας στη Σβώλου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στις 

αρχές του 1995. Από το Μάρτιο του 1996 στην περιοχή της Καλαμαριάς, άλλο 

ένα κατάστημα της αλυσίδας εφαρμόζει την κατ’ οίκον παράδοση.
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Η χρησιμοποίηση της παράδοσης στο σπίτι δεν ήταν αποτέλεσμα 

κάποιας συγκεκριμένης έρευνας αγοράς που πραγματοποίησε η εταιρία. 

Βασικό ερέθισμα αποτέλεσε η προσπάθεια των στελεχών της εταιρίας να 

βρουν κάποιο στοιχείο, το οποίο θα τους διαφοροποιούσε από τις υπόλοιπες 

αλυσίδες σούπερ μάρκετ και από τα υπέρ μάρκετ που έκαναν δυναμική 

εμφάνιση στο χώρο του λιανεμπορίου της Θεσσαλονίκης. Αρχικά η παράδοση 

στο σπίτι χρησιμοποιήθηκε από τα στελέχη της εταιρίας και ως διαφήμιση της 

αλυσίδας. Επιπλέον, η παράδοση στο σπίτι θα παρείχε στην αλυσίδα Δύο 

Άλφα και κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους ανταγωνιστές 

της.

Για να έχει το δικαίωμα ο καταναλωτής να κάνει χρήση της 

δυνατότητας που έχει για δωρεάν μεταφορά των προϊόντων που αγόρασε στο 

σπίτι του, θα πρέπει να πραγματοποιήσει αγορές που η αξία τους να 

υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων δραχμών. Στην αρχή ο ίδιος ο πελάτης 

έπρεπε να πήγαινε στο κατάστημα. Σταδιακά όμως τα καταστήματα άρχισαν 

όλο και πιο συχνά να δέχονται τηλεφωνικές παραγγελίες, με αποτέλεσμα 

σήμερα να αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των παραγγελιών για 

παράδοση στο σπίτι.

Η παράδοση στο σπίτι αρχικά διεξαγόταν από νωρίς το πρωί μέχρι τις 

20.00. Αυτό το ωράριο όμως δημιούργησε προβλήματα στην ομαλή λειτουργία 

των καταστημάτων. Σήμερα η παράδοση διεξάγεται για το μεν κατάστημα του 

κέντρου μεταξύ 9.00-15.00, για το δε κατάστημα της Καλαμαριάς διεξάγεται 

μεταξύ 8.00-14.30. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών καταβάλλεται 

προσπάθεια από τα στελέχη της εταιρίας να αποστέλλονται τα προϊόντα σε μία 

ώρα από τη στιγμή που θα ληφθεί η παραγγελία.

Για την προετοιμασία και την αποστολή των προϊόντων στο σπίτι δεν 

απασχολούνται αποκλειστικά κάποιοι υπάλληλοι, αλλά είτε ο υπεύθυνος 

καταστήματος, είτε κάποια ταμίας (ανάλογα με το φόρτο εργασίας) λαμβάνουν 

και προετοιμάζουν τις παραγγελίες και στη συνέχεια ένας αποθηκάριος έχει
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την ευθύνη για την αποστολή των προϊόντων. Η μεταφορά τους 

πραγματοποιείται με ειδικά δίκυκλα (ένα σε κάθε κατάστημα), τα οποία έχουν 

ειδικούς χώρους μεταφοράς και το κόστος του καθενός κυμαίνεται κοντά στο 

ένα εκατομμύριο δραχμές.

Και τα δύο καταστήματα της εταιρίας κρατούν αρχεία των πελατών που 

χρησιμοποιούν την παράδοση στο σπίτι για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, 

αλλά και για να έχουν οι υπεύθυνοι των καταστημάτων τη δυνατότητα να 

ελέγχουν την πορεία της συγκεκριμένης λειτουργίας.

Για την προβολή της παράδοσης στο σπίτι αρχικά χρησιμοποιήθηκαν 

ραδιοφωνικές διαφημίσεις και ειδικά διαφημιστικά έντυπα, τα οποία 

μοιράστηκαν από πόρτα σε πόρτα. Δείγμα αυτών παρατίθεται στο Παράρτημα 

Γ. Σήμερα στο κατάστημα της Σβώλου δε γίνεται προβολή της λειτουργίας της 

παράδοσης, αλλά αυτή αναφέρεται στα πλαίσια των διαφημιστικών φυλλαδίων 

της αλυσίδας. Αντίθετα, το κατάστημα της Καλαμαριάς διανέμει τακτικά 

διαφημιστικά έντυπα της παράδοσης στο σπίτι (κάθε μήνα περίπου) στην 

περιοχή του.

3.2.5 Τα αποτελέσιιατα της παράδοσης στο σπίτι

Τα αποτελέσματα της κατ’ οίκον παράδοσης είναι εντελώς διαφορετικά 

στα δύο καταστήματα που χρησιμοποιήθηκε, γιατί η περιοχή στην οποία 

βρίσκεται το κάθε κατάστημα παρουσιάζει ιδιομορφίες. Το κατάστημα της 

Σβώλου βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το οποίο κατοικείται κυρίως 

από ηλικιωμένα άτομα και από φοιτητές. Η παράδοση στο σπίτι απευθύνεται 

κυρίως στα άτομα της πρώτης κατηγορίας, τα οποία λόγω ηλικίας δεν έχουν τη 

δύναμη να μεταφέρουν τα ψώνια τους στο σπίτι και με αυτόν τον τρόπο 

ωθούνται σε αύξηση της αγοραστικής αξίας των αγορών τους.

Τα αποτελέσματα όμως δεν είναι τα αναμενόμενα. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι μόλις στο 1% των συνολικών πωλήσεων του 

καταστήματος (με μέσες μηνιαίες πωλήσεις 140 εκατομμύρια δραχμές) έχει
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χρησιμοποιηθεί η παράδοση στο σπίτι. Παρόλο το μικρό όγκο των 

συναλλαγών, τα προβλήματα που δημιουργεί είναι αρκετά. Καταρχήν χρήση 

της δυνατότητας για παράδοση στο σπίτι κάνουν και αρκετά άτομα νεαρής 

ηλικίας, των οποίων μάλιστα τα σπίτια βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από 

το κατάστημα. Ο όγκος των αγορών που πραγματοποιείται από τους χρήστες 

της παράδοσης στο σπίτι είναι περιορισμένος και μάλιστα σε αρκετές 

περιπτώσεις είναι κοντά στο κατώτατο όριο αγορών που έχει τεθεί από την 

εταιρία. Επιπλέον, σε μερικές περιπτώσεις γίνονται και τηλεφωνικές 

παραγγελίες από ηλικιωμένα άτομα οι οποίες είναι κάτω του ορίου, αλλά για 

λόγους σεβασμού και φόβου δυσφήμησης της εταιρίας πραγματοποιούνται οι 

παραδόσεις. Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα ο αποθηκάριος που 

ευθύνεται για τις αποστολές των αγοραζόμενων προϊόντων να απασχολείται 

τον περισσότερο χρόνο με αυτές, δημιουργώντας προβλήματα στην ομαλή 

λειτουργία της βασικής του εργασίας. Τέλος, οι τηλεφωνικές παραγγελίες 

εκτός του ότι απασχολούν για αρκετό χρονικό διάστημα τον υπάλληλο που 

λαμβάνει την παραγγελία, καθώς του ζητούν να τους γίνει ενημέρωση για τις 

προσφορές που υπάρχουν, δεν είναι ιδιαίτερα επιθυμητές από τους υπεύθυνους 

του καταστήματος. Ο λόγος είναι ότι με το να μην έρχεται ο καταναλωτής στο 

κατάστημα δεν πραγματοποιεί παρορμητικές αγορές, στις οποίες ωθείται από 

τα ερεθίσματα που δέχεται μέσα στο χώρο του καταστήματος.

Το κατάστημα της αλυσίδας στην Καλαμαριά βρίσκεται σε μία περιοχή 

που κατοικείται κυρίως από οικογένειες με μεσαία προς υψηλά εισοδήματα. Η 

παράδοση στο σπίτι στοχεύει κυρίως τους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν έχουν 

τον απαιτούμενο χρόνο για να προβούν σε αγορές από το σούπερ μάρκετ. 

Επίσης, καθώς το κατάστημα της Καλαμαριάς καλύπτει μία ευρεία περιοχή, η 

παράδοση στο σπίτι στοχεύει και στους καταναλωτές που βρίσκονται σε 

μεγάλη απόσταση από αυτό και διαφορετικά δε θα έκαναν τις αγορές τους από 

το συγκεκριμένο κατάστημα.
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Τα αποτελέσματα που απέφερε η λειτουργία της παράδοσης στο 

κατάστημα της Καλαμαριάς είναι περισσότερο ικανοποιητικά σε σχέση με τα 

αντίστοιχα του καταστήματος στο κέντρο, καθώς σε αυτό πραγματοποιούνται 

το 8-9% των συνολικών πωλήσεων του καταστήματος (με μέσες μηνιαίες 

πωλήσεις 45 εκατομμύρια δραχμές) και ήδη από το δεύτερο μήνα της 

εφαρμογής της κατ’ οίκον παράδοσης οι υπεύθυνοι έμειναν ικανοποιημένοι 

από τα οικονομικά αποτελέσματα. Επίσης, στο 70% της παράδοσης στο σπίτι, 

οι παραγγελίες δίνονται τηλεφωνικά και η πλειονότητα τους είναι από 

μακρινές περιοχές, ενώ και η αξία των αγορών που πραγματοποιούν είναι 

ικανοποιητική και κατά μέσο όρο κυμαίνεται κοντά στις δέκα χιλιάδες 

δραχμές.

Όσον αφορά τις ημέρες που παρουσιάζεται ιδιαίτερη αύξηση της 

ζήτησης για παράδοση αυτές είναι Σάββατο και Δευτέρα, συνήθως νωρίς το 

πρωί και το μεσημέρι, για το κατάστημα του κέντρου. Για το κατάστημα της 

Καλαμαριάς ιδιαίτερη αύξηση της ζήτησης παρατηρείται το μεσημέρι της 

Παρασκευής και νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Η παράδοση στο σπίτι είναι μία αρκετά δύσκολη λειτουργία και 

παρουσιάζει αρκετές ιδιομορφίες. Ιδιαίτερες δυσκολίες παρουσιάζονται στις 

τηλεφωνικές παραγγελίες, όπου δεν υπάρχει άμεση επαφή μεταξύ 

καταστήματος και πελατών. Μερικές φορές πραγματοποιούνται λάθη στις 

παραγγελίες, οι οποίες οφείλονται άλλοτε στους υπαλλήλους της εταιρίας και 

άλλοτε στον ίδιο τον πελάτη. Το αποτέλεσμα είναι ότι και στις δύο 

περιπτώσεις υπεύθυνη θεωρείται η εταιρία.

Γενικά, θα μπορούσε να αναφερθεί ότι η παράδοση κατ’ οίκον 

παρουσιάζει σταδιακή μικρή άνοδο και στα δύο καταστήματα. Οι καταναλωτές 

την αποδέχονται σιγά σιγά, αλλά προς το παρόν στην πλειοψηφία τους είναι 

ακόμα διατακτικοί. Πάντως παρατηρείται ότι μεγάλο μέρος των καταναλωτών 

που δοκιμάζουν τη λειτουργία της παράδοσης πραγματοποιούν 

επαναλαμβανόμενες παραγγελίες και θεωρούνται “σταθεροί πελάτες” αυτής.
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3.2.6 Συμπεράσματα

Η ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, τις 

έχει ωθήσει σε μία συνεχή προσπάθεια για διαφοροποίηση από τους 

ανταγωνιστές τους και απόκτηση κάποιου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η 

αλυσίδα Δύο Αλφα προχώρησε στην παράδοση κατ’ οίκον, καθώς στη 

Θεσσαλονίκη όπου δραστηριοποιείται, είναι η μοναδική που τη χρησιμοποιεί, 

ενώ στην Αθήνα τη χρησιμοποιεί και η αλυσίδα ΑΒ Βασιλόπουλος.

Γενικά, τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της παράδοσης στο σπίτι από 

την αλυσίδα Δύο Άλφα δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Πάντως παρουσίασε 

κάποια επιτυχία στην περιοχή όπου οι καταναλωτές έχουν μέσα προς υψηλά 

εισοδήματα. Στο μέλλον ίσως το συγκεκριμένο μέτρο θα πρέπει να επεκταθεί 

και στα υπόλοιπα καταστήματα της αλυσίδας που βρίσκονται σε παρόμοιες 

περιοχές.

Επιπλέον, θα πρέπει να εξεταστεί η επιβολή κάποιου συγκεκριμένου 

ποσού ως αντίτιμο της μεταφοράς των αγοραζόμενων προϊόντων στο σπίτι. 

Αυτό θα μπορεί να κυμαίνεται κοντά στις 1.000-2.000 δραχμές -αντίστοιχο 

είναι το ποσό που τίθεται στην Αγγλία από όσες αλυσίδες εφαρμόζουν την 

παράδοση στο σπίτι. Το αντίτιμο θα καλύπτει το κόστος ενός ή περισσότερων 

ατόμων που θα απασχολούνται αποκλειστικά με την παράδοση, για να μη 

δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του καταστήματος και το 

κόστος έκδοσης ενημερωτικού καταλόγου σε τακτικά διαστήματα (κάθε μήνα 

ή τρίμηνο), στον οποίο θα γίνεται παρουσίαση των προϊόντων και προσφορών 

του συγκεκριμένου καταστήματος.
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3.3 PIZZA HUT

3.3.1 Το προφίλ της Pizza Hut

To 1958 δύο αδέρφια, φοιτητές κολεγίου, οι Φρανκ και Νταν Κάρνεϋ 

δανείζονται λίγα δολάρια από τη μητέρα τους και ανοίγουν το πρώτο τους 

εστιατόριο/πιτσαρία. Από το 1959 αρχίζει η ανάπτυξη της αλυσίδας 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της δικαιόχρησης (franchising), ενώ το 1968 

ιδρύεται το πρώτο κατάστημα της Pizza Hut στο εξωτερικό, στον Καναδά. Στη 

διάρκεια του 1977 πραγματοποιείται η συγχώνευση της Pizza Hut Inc. με την 

PepsiCo Inc, η οποία το 1978 θα αποκτήσει και την αλυσίδα Taco Bell και το 

1986 θα αποκτήσει και την αλυσίδα KFC. Το 1986 η Pizza Hut εφαρμόζει σε 

όλα τα καταστήματά της την παράδοση στο σπίτι. Σήμερα η αλυσίδα 

αποτελείται από περισσότερα από 10.000 καταστήματα που λειτουργούν σε 81 

χώρες.

Το Μάιο του 1989 η εταιρία Food Plus ΑΕΒΕ ανέλαβε με master 

franchising την εκπροσώπηση της Pizza Hut και της KFC σε όλη την ελληνική 

επικράτεια. Παράλληλα, δημιούργησε το πρώτο εστιατόριο-πιτσαρία στο 

Κεφαλάρι της Αθήνας. Συγγενείς εταιρίες με τη Food Plus είναι η Service Plus, 

η οποία προμηθεύει τα καταστήματα της Pizza Hut με τις πρώτες ύλες και η 

Nucorp ΑΕ, η οποία είναι εταιρία επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών 

μάνατζμεντ και είναι το “αφεντικό” της Food Plus.

Σήμερα η Pizza Hut αριθμεί 25 καταστήματα, από τα οποία τα 7 

λειτουργούν μόνο με παράδοση στο σπίτι. Τα καταστήματα της εταιρίας 

βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στον Πειραιά και στο Ηράκλειο 

της Κρήτης. Η διαχρονική εξέλιξη των καταστημάτων παρουσιάζεται στο 

Διάγραμμα 3-3. Οι πωλήσεις της παρουσίασαν μία αλματώδη αύξηση, καθώς 

από 1,7 δισεκατομμύρια δραχμές το 1994 έφτασαν τα 5,3 δισεκατομμύρια 

δραχμές το 1996 (Διάγραμμα 3-4). Απασχολεί 800 άτομα με μερική και ολική 

απασχόληση.
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Η Pizza Hut θεωρείται στην ελληνική αγορά σαν προϊόν premium, λόγω 

των σχετικά υψηλών τιμών των προϊόντων της και του αναβαθμισμένου 

περιβάλλοντος των καταστημάτων της. Η αγορά στην οποία στοχεύει είναι η 

ηλικιακή ομάδα 18-35. Ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα θεωρούνται η 

τεχνογνωσία που έχει στην παράδοση στο σπίτι και το ποιοτικό της προϊόν. 

Τέλος, σημαντικό πλεονέκτημα για την Pizza Hut αποτελεί η προηγούμενη 

γνώση άλλων 81 χωρών με ανάλογες αγορές και ποικίλο εξωτερικό 

περιβάλλον. Η γνώση που διαθέτει τη βοηθά να προσαρμόζεται ευκολότερα 

στις οποιεσδήποτε συνθήκες συναντά στις χώρες όπου προσπαθεί να 

δραστηριοποιηθεί.

Τα προϊόντα που προσφέρει δεν περιορίζονται στις πίτσες, αλλά 

περιλαμβάνει και ζυμαρικά, ποικιλίες σκορδόψωμου, σαλάτες, παγωτά και 

πιάτο κοτόπουλου.

3.3.2 Ο κλάδος των Ορνανωιιένων Αλυσίδων Πίτσας στην Ελλάδα

Η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η αλυσίδα Pizza Hut είναι ο 

κλάδος των Οργανωμένων Αλυσίδων Πίτσας που αποτελεί υποκλάδο των 

Οργανωμένων Αλυσίδων Εστίασης και από το Διάγραμμα 3-5 διακρίνονται οι 

κυριότεροι “παίκτες” της συγκεκριμένης αγοράς κατά το 1995. Σύμφωνα με 

εκτιμήσεις στελεχών του κλάδου, η αγορά της πίτσας υπολογίζεται ότι 

κυμαίνεται γύρω στα 25 δισεκατομμύρια δραχμές, καθώς λειτουργούν πολλοί 

συνοικιακοί διανομείς πίτσας και είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστούν οι 

πωλήσεις τους.

Η αγορά της πίτσας παρουσιάζει μία συνεχή αύξηση τα τελευταία 

χρόνια, με ρυθμό που κυμαίνεται άνω του 10%. Ενδεικτικό στοιχείο της 

αύξησης αποτελεί η συνεχής εμφάνιση νέων συνοικιακών διανομέων. Η 

εμφάνισή τους οφείλεται στο γεγονός ότι το πραγματικό εισόδημα των 

ελλήνων τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να 

περιορίσουν μέχρι κάποιο βαθμό τις εξόδους τους για φαγητό. Ένα ακόμη
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σημαντικό φαινόμενο που συντελεί στην παραμονή των ελλήνων στο σπίτι 

αποτελούν και οι επιτυχίες του ελληνικού αθλητισμού -ιδιαίτερα της 

καλαθοσφαίρισης. Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να αυξάνονται οι 

πωλήσεις πίτσας στο σπίτι. Έτσι παρατηρείται εκτός από τους συνοικιακούς 

διανομείς και μεγάλες αλυσίδες να δημιουργούν καταστήματα, τα οποία 

προορίζονται αποκλειστικά για παράδοση στο σπίτι.

Ο κύκλος ζωής προϊόντος του κλάδου βρίσκεται προς το τέλος του 

σταδίου της ανάπτυξης, το οποίο είναι άγνωστο πόσο θα παραταθεί, καθώς 

αμερικανοί εστιάτορες υποστηρίζουν ότι ως το 2.000 η πίτσα θα έχει 

αντικαταστήσει το χάμπουργκερ3. Επίσης, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 

αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των υπαρχόντων επιχειρήσεων που έλαβε 

νέες διαστάσεις μετά την είσοδο της Pizza Hut, ενώ και η είσοδος της Pizza 

Domino αναμένεται να αυξήσει ακόμα περισσότερο τον ανταγωνισμό.

Ο κλάδος των Οργανωμένων Αλυσίδων Πίτσας παρουσιάζει έντονη 

κυκλικότητα πωλήσεων. Συγκεκριμένα παρουσιάζει ύφεση που ακολουθεί τα 

εκάστοτε εφαρμοζόμενα περιοριστικά μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής. Αυτό 

οφείλεται στο ότι τα πωλούμενα προϊόντα του κλάδου δε θεωρούνται είδη 

πρώτης ανάγκης και οι πωλήσεις τους είναι λογικό να επηρεάζονται από τις 

μειώσεις του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών.

Επίσης, υφίσταται εποχικότητα πωλήσεων, ιδιαίτερα κατά τους 

θερινούς μήνες στα αστικά κέντρα, όπου παρατηρείται σχετική μείωση των 

πωλήσεων των αλυσίδων.

Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών, για τις μεγάλες 

αλυσίδες, είναι σχεδόν ανύπαρκτη, καθώς σχεδόν όλες κατέχουν ή 

συμμετέχουν σε εταιρίες που τους προμηθεύουν τις πρώτες ύλες. Η 

διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών είναι μέτρια, αφ’ ενός γιατί οι 

καταναλωτές έχουν εναλλακτικές λύσεις και αφ’ ετέρου διότι δίνουν βαρύτητα 

σε υποκειμενικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως γεύση, περιβάλλον, ποιότητα, 

όνομα.
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Η είσοδος νέων ανταγωνιστών στον κλάδο των Οργανωμένων 

Αλυσίδων Πίτσας θεωρείται ότι είναι αρκετά δύσκολη, καθώς πέρα της 

συγκέντρωσης που παρατηρείται σε λίγες επώνυμες αλυσίδες, το κόστος της 

επένδυσης που απαιτείται είναι αρκετά υψηλό. Επιπλέον, ένα άλλο στοιχείο 

που αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα της εισόδου νέων 

ανταγωνιστών είναι η δυνατότητα του επενδυτή να χρηματοδοτήσει 

αναπτυξιακά προγράμματα τουλάχιστον για δύο χρόνια (βάσει του Greek 

Franchise Association) που είναι και το ελάχιστο χρονικό διάστημα που 

απαιτείται για να στηθεί μία γνωστή αλυσίδα4.

Η πίεση από τα υποκατάστατα προϊόντα είναι υψηλή εξ’ αιτίας του 

μεγάλου αριθμού τους. Υποκατάστατα θεωρούνται τα κάθε είδους επώνυμα ή 

ανώνυμα καταστήματα εστίασης (π.χ. γυράδικα, “τυροπιτάδικα”).

3.3.3 Ο ανταγωνισμός στον κλάδο των Οργανωμένων Αλυσίδων Πίτσας

Ο ανταγωνισμός παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονος στον κλάδο, γιατί, 

όπως γίνεται κατανοητό από το Διάγραμμα 3-6, μέχρι σήμερα δεν έχει 

διαφανεί κάποιος “ηγέτης”. Οι τρεις κυριότερες αλυσίδες πίτσας, Roma Pizza, 

Pizza Hut και Corner, έχουν σχεδόν ίσα μερίδια αγοράς, με μικρή υπεροχή της 

πρώτης. Οι αλυσίδες αυτές παρουσιάζονται διαφοροποιημένες μεταξύ τους, 

καθώς η επιτυχία τους στηρίχτηκε σε διαφορετικά στοιχεία.

Η παρουσία της Domino Pizza στην ελληνική αγορά αναμένεται ότι θα 

εντείνει ακόμα περισσότερο τον ανταγωνισμό. Η αμερικάνικη εταιρία στοχεύει 

αποκλειστικά στην αγορά στο σπίτι και ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα 

αποτελεί η πολύ καλή τεχνογνωσία που διαθέτει στην οργάνωση της 

παράδοσης στο σπίτι.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι στο χώρο της πίτσας όλες οι αλυσίδες 

μικρές και μεγάλες, καθώς και όλοι οι συνοικιακοί διανομείς, εφαρμόζουν την 

παράδοση στο σπίτι, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο οργανωμένα.
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3.3.4 Η παράδοση στο σπίτι

Η παράδοση στο σπίτι χρησιμοποιήθηκε ευρέως από τη μητρική εταιρία 

σε όλα τα καταστήματα της αλυσίδας από το 1986. Από τότε ταυτόχρονα με 

την έναρξη της λειτουργίας ενός καταστήματος τίθεται σε εφαρμογή και η 

παράδοση στο σπίτι, η οποία δε χρεώνεται στον πελάτη.

Η διαδικασία παραγγελίας είναι αρκετά απλή για τον πελάτη και 

συνηθισμένη. Μέσω τηλεφώνου δίνει την παραγγελία του και σε περίπου μισή 

ώρα την παραλαμβάνει. Για το κατάστημα όμως πρόκειται για μία καλά 

οργανωμένη διαδικασία, η οποία είναι πλήρως μηχανογραφημένη. Πιο 

συγκεκριμένα, μόλις γίνει η παραλαβή της παραγγελίας, καταχωρείται αμέσως 

στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και στέλνεται μήνυμα στην κουζίνα να αρχίσει η 

προετοιμασία της, μέσω εσωτερικού δικτύου υπολογιστών. Από τη στιγμή που 

θα γίνει η παραγγελία αρχίζει η χρονομέτρηση της όλης διαδικασίας, η οποία 

λήγει με την επιστροφή του διανομέα από την παράδοση. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται οι επιθυμητοί χρόνοι παράδοσης από την 

εταιρία σε ποσοστό 85-90%. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το σλόγκαν που 

κυριαρχεί στην εταιρία σχετικά με την παράδοση στο σπίτι.

“/« delivery business, time is everything”.

Η μηχανογράφηση εκτός των πλεονεκτημάτων που προσφέρει για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, βοηθάει και στον έλεγχο των διανομέων. 

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στον υπεύθυνο του καταστήματος να ελέγχει από 

ποια συγκεκριμένη περιοχή έχουν μειωθεί οι παραγγελίες, έτσι ώστε να δώσει 

ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτήν, όσον αφορά την αποστολή ενημερωτικού και 

διαφημιστικού υλικού. Παράλληλα, αν παρατηρηθεί έντονη ζήτηση, για 

μεγάλο χρονικό διάστημα, από κάποια συγκεκριμένη περιοχή, τότε εξετάζεται 

η πιθανότητα δημιουργίας ενός νέου καταστήματος. Επιπλέον, μέσω της
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μηχανοργάνωσης ελέγχονται ποιοι είναι οι “συχνοί πελάτες” και κατά την 

περίοδο των εορτών τους στέλνονται ευχετήριες κάρτες.

Τα γεωγραφικά όρια των περιοχών μέχρι τα οποία αποστέλλονται οι 

παραγγελίες είναι αυστηρά καθορισμένα, σε ακτίνα 15 λεπτών με δίκυκλο, από 

το κάθε κατάστημα. Αυτό γίνεται για να μην υπάρχουν προβλήματα 

καθυστέρησης και να εξυπηρετούνται αποτελεσματικότερα οι πελάτες. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι μπορεί τα όρια του καταστήματος να φτάνουν μέχρι τα 

μονά νούμερα ενός δρόμου. Αν ληφθεί παραγγελία από τα ζυγά νούμερα δεν 

πρόκειται να εκτελεστεί. Ο κάθε διανομέας μεταφέρει μέχρι δύο παραγγελίες. 

Η περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται δεν είναι σταθερή, αλλά καθορίζεται 

από τις εκάστοτε παραγγελίες.

Για την Pizza Hut είναι σημαντική και η θερμοκρασία, στην οποία θα 

ληφθεί η παραγγελία. Ο καταναλωτής θα πρέπει να λαμβάνει την πίτσα και τα 

υπόλοιπα “ζεστά” προϊόντα, περίπου στη θερμοκρασία των 65° Κελσίου, γι 

αυτό η παραγγελία αποστέλλεται μέσα σε ειδικούς θερμοσάκους. Όσον αφορά 

τα παγωτά, αυτά αποστέλλονται σε ειδικούς σάκους που διατηρούν τη 

θερμοκρασία τους σε χαμηλά επίπεδα. Η παράδοση στο σπίτι 

πραγματοποιείται μεταξύ 12.00-00.30.

Για την κατ’ οίκον παράδοση απασχολούνται αποκλειστικά οι 

διανομείς, οι οποίοι εκπαιδεύονται για ένα μήνα στο αντικείμενό τους, αλλά 

και στο πως πρέπει να συμπεριφέρονται στους πελάτες (παρόμοια εκπαίδευση, 

προσαρμοσμένη στο αντικείμενό τους, δέχονται και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι), 

ενώ η μεταφορά των παραγγελιών πραγματοποιείται με δίκυκλα της εταιρίας. 

Εκτός από αυτούς, για την προετοιμασία των παραγγελιών απασχολούνται και 

οι ταμίες και τα άτομα της κουζίνας που είναι κοινά για το κατάστημα και την 

παράδοση κατ’ οίκον.

Τα τελευταία χρόνια σε όλα τα καταστήματα της αλυσίδας γίνεται 

ποιοτικός έλεγχος, ο οποίος εξετάζει το κατά πόσο η λειτουργία της 

παράδοσης στο σπίτι, οι διαδικασίες προετοιμασίας, η συμπεριφορά των

76



Γεώργιος Β. Μπουλιώνης Κεφάλαιο 3/Αναλυτικές μελέτες περιπτώσεων

υπαλλήλων προς τους καταναλωτές είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές που 

έχει θέσει η εταιρία. Παράλληλα, για τον καλύτερο έλεγχο των παραπάνω 

χρησιμοποιείται και ο “μυστικός πελάτης”. Στο τέλος βγαίνει μία κατάσταση, η 

οποία περιλαμβάνει τη βαθμολογία των υπαλλήλων, του διευθυντού καθώς και 

μία συνολική βαθμολογία του καταστήματος. Όλα αυτά γίνονται σε 

συνεργασία με ανεξάρτητη εταιρία.

Σημαντικό πλεονέκτημα της παράδοσης στο σπίτι για τον καταναλωτή 

είναι ότι του δίνεται η δυνατότητα να δοκιμάσει τα προϊόντα της εταιρίας 

χωρίς να επισκεφτεί το κατάστημα. Όσον αφορά την εταιρία σημαντικό 

πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα που έχει για εξυπηρέτηση πελατών σε 

λιγότερο χρόνο, καθώς και ότι έρχονται περισσότεροι καταναλωτές σε 

“επαφή” με τα προϊόντα της εταιρίας. Βασικό μειονέκτημα της παράδοσης στο 

σπίτι είναι το υψηλό κόστος επένδυσης που απαιτείται για τη σωστή οργάνωσή 

του.

Η αγορά που στοχεύεται με την παράδοση στο σπίτι είναι κυρίως οι 

εργένηδες (άντρες και γυναίκες) που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 25-34 και 

οι οικογένειες με μέσο προς υψηλό εισόδημα.

Για την προβολή της παράδοσης αρχικά χρησιμοποιήθηκαν 

ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές διαφημίσεις και ειδικοί ενημερωτικοί 

κατάλογοι. Οι τελευταίοι μοιράστηκαν από πόρτα σε πόρτα. Δείγμα αυτών 

παρατίθεται στο Παράρτημα Γ. Σήμερα συνεχίζονται μόνο οι διανομές 

διαφημιστικών εντύπων, οι οποίες περιέχουν και ειδικές προσφορές για όσους 

παραγγέλνουν προϊόντα της Pizza Hut από το σπίτι και ανανεώνονται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα.

Τους τελευταίους μήνες, σε μερικά από τα καταστήματα της αλυσίδας 

στις ΗΠΑ και στον Καναδά, δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να 

δίνουν τις παραγγελίες τους και από το διαδίκτυο. Παρόμοιοι κατάλογοι 

παρατίθενται στο Παράρτημα Γ. Η “ελληνική” Pizza Hut διαθέτει κι αυτή
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σελίδα στο διαδίκτυο που προς το παρόν έχει διαφημιστικούς σκοπούς, ενώ 

στο άμεσο μέλλον υπάρχει η σκέψη να χρησιμοποιηθεί και για παραγγελίες.

3.3.5 Τα αποτελέσματα της παράδοσης στο σπίτι

Η παράδοση στο σπίτι παρουσιάζει αυξητικές τάσεις τα τελευταία 

χρόνια και γι αυτό η Pizza Hut έχει δημιουργήσει 7 καταστήματα στην Αθήνα 

που έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο την παράδοση. Από τα 6 νέα 

καταστήματα που στοχεύει να ανοίξει μέσα στο 1997 τα περισσότερα θα έχουν 

ως κύριο αντικείμενο την παράδοση και δύο από αυτά θα δημιουργηθούν στη 

Θεσσαλονίκη.

Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της κατ’ οίκον παράδοσης είναι 

ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς από αυτήν προέρχεται το 30% των συνολικών 

πωλήσεων των καταστημάτων της Pizza Hut, ενώ ένα επιπλέον 7-8% 

προέρχεται από παραλαβή από το κατάστημα. Τα οικονομικά αποτελέσματα 

της παράδοσης είναι ικανοποιητικά περίπου δύο μήνες μετά τη λειτουργία του 

συγκεκριμένου καναλιού, γιατί απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα 

προκειμένου να γνωστοποιηθεί στους καταναλωτές.

Ιδιαίτερη αύξηση της ζήτησης για παράδοση στο σπίτι παρατηρείται την 

Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή και τις περιόδους των εορτών, ενώ 

οι ώρες αιχμής είναι μεταξύ 21.30-23.30. Επίσης, σημαντική αύξηση της 

ζήτησης παρατηρείται τις ημέρες που μεταδίδονται αθλητικοί αγώνες από την 

τηλεόραση, ενώ μείωση παρατηρείται κατά τους θερινούς μήνες.

Η μέση τιμή ανά απόδειξη της παράδοσης στο σπίτι είναι 3.650 

δραχμές. Επιπλέον, παρατηρείται ότι υπάρχουν “συχνοί πελάτες”, μια που 

σύμφωνα με στοιχεία της εταιρίας, κατά μέσο όρο, ο κάθε πελάτης 

παραγγέλνει 1,8 φορές το μήνα.
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3.3.6 Συμπεράσιιατα

Η Pizza Hut παρουσιάζει ένα από τα πιο οργανωμένα συστήματα 

παράδοσης κατ’ οίκον. Η λειτουργία της παράδοσης έχει αφομοιωθεί από το 

κάθε κατάστημα της εταιρίας, με αποτέλεσμα να αποτελεί βασικό συστατικό 

στοιχείο του κάθε καταστήματος και όχι μία επιπρόσθετη αναγκαστική 

λειτουργία.

Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επιτυχημένη παρουσία της 

εταιρίας στις ΗΠΑ, όπου ο σκληρός ανταγωνισμός επέβαλε την άρτια 

οργάνωση της παράδοσης. Στην Ελλάδα η επιτυχημένη παρουσία της Pizza 

Hut συνεχίζεται και στο μέλλον αναμένεται ότι θα βελτιωθούν ακόμα 

περισσότερο τα οικονομικά της αποτελέσματα.

3.4 ROMA PIZZA

3.4.1 Το προφίλ τικ Roma Pizza

To 1972 τρία αδέρφια, έχοντας προηγούμενη εμπειρία από ενασχόληση 

με επιχειρήσεις εστιατορίων στο εξωτερικό, ίδρυσαν την εταιρία Αφοί 

Ζαγκανά & Σία ΟΕ και άνοιξαν το πρώτο τους εστιατόριο-πιτσαρία στην 

Καλλιθέα με το όνομα Roma Pizza. Από την έναρξη των δραστηριοτήτων τους 

είχαν ως στόχο τη δημιουργία αλυσίδας, με αποτέλεσμα το 1973 να ανοίξουν 

το δεύτερο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Το 1990 αποτέλεσε ημερομηνία 

ορόσημο στην ιστορία της εταιρίας -η ανάπτυξη της οποίας στηρίχτηκε σε ίδια 

κεφάλαια- καθώς μέχρι τότε όλα τα καταστήματα της αλυσίδας ήταν είτε 

μερικής, είτε ολικής ιδιοκτησίας της. Στη συνέχεια όμως χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος της δικαιόχρησης.

Σήμερα η Roma Pizza, όπως τη γνωρίζουμε, αποτελείται από δύο 

εταιρίες. Από τη Roma Pizza ΑΕΒΕ, η οποία είναι η δικαιοπάροχος εταιρία και

79



Γεώργιος Β. Μπουλιώνης Κεφάλαιο 3/Αναλυτικές μελέτες περιπτώσεων

η διαχειρίστρια των καταστημάτων της Βόρειας Ελλάδας και από την Κ. 

Ζαγκανάς ΟΕ, η οποία είναι συνδιαχειρίστρια εταιρία στα καταστήματα της 

εταιρίας στη Νότια Ελλάδα.

Η αλυσίδα αποτελείται από 66 καταστήματα (Διάγραμμα 3-7), με 8 από 

αυτά να έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο την παράδοση στο σπίτι. 

Απασχολεί συνολικά 800 άτομα και οι πωλήσεις της εταιρίας παρουσίασαν μία 

σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια, καθώς από 3 δισεκατομμύρια δραχμές 

το 1993, έφτασαν τα 5,4 δισεκατομμύρια δραχμές το 1996 (Διάγραμμα 3-8). 

Έχει ένα πολύ μικρό προβάδισμα στην αγορά της πίτσας, οπότε μπορεί να 

θεωρηθεί ως “ηγέτης” της.

Η Roma Pizza στοχεύει κυρίως στην ηλικιακή ομάδα 25-44, σε παρέες 

και σε οικογένειες με παιδιά. Βασικό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα αποτελεί 

η γνώση της ελληνικής αγοράς μετά από 25ετή επιτυχημένη παρουσία που την 

καθιέρωσε στους έλληνες καταναλωτές.

Η εταιρία στο μέλλον στοχεύει να επεκταθεί στην αγορά της Κύπρου 

και αν τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, τότε θα εξεταστεί και η είσοδός 

της και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα προϊόντα που προσφέρει η Roma Pizza δεν περιορίζονται στις 

πίτσες, αλλά περιλαμβάνουν και μία πλούσια γκάμα ζυμαρικών, σαλατών, 

καλτσόνε, ενώ τους τελευταίους μήνες περιλαμβάνεται και κοτόπουλο. Αυτό 

ήταν αποτέλεσμα της αναγνώρισης των νέων αναγκών των πελατών που 

αποτελεί τον καλύτερο σύμβουλο της εταιρίας. Τα προϊόντα της έχουν 

γνωρίσει πανευρωπαϊκή αναγνώριση και έχουν επιβραβευθεί επανειλημμένα.

3.4.2 Η παράδοση στο σπίτι

Η παράδοση στο σπίτι χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από 

κατάστημα της εταιρίας το Φεβρουάριο του 1987. Η χρησιμοποίηση της ήταν 

αποτέλεσμα του έντονου ανταγωνισμού, της αλλαγής της διατροφικής 

συνήθειας, αλλά και της αλλαγής του τρόπου ζωής των καταναλωτών, οι
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οποίοι έχουν λιγότερο διαθέσιμο χρόνο για φαγητό εκτός σπιτιού, σε σχέση με 

το παρελθόν. Επίσης, σημαντικό ερέθισμα αποτέλεσε και η επιτυχημένη 

χρησιμοποίηση της παράδοσης από αλλοδαπές εταιρίες στο εξωτερικό. Κύρια 

αγορά στόχος της παράδοσης κατ’ οίκον είναι η ηλικιακή ομάδα 18-24 που 

κατά κύριο λόγο είναι φοιτητές και νεαρά ζευγάρια

Η Roma Pizza για να εξυπηρετήσει καλύτερα τους πελάτες της και 

έχοντας επεκταθεί σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, έχει ένα τετραψήφιο 

τηλεφωνικό νούμερο παραγγελιών το 17-32. Αυτό εκτός από την εύκολη 

απομνημόνευση που προσφέρει, επιπλέον βοηθάει στην εύκολη 

αναγνωρισιμότητα της αλυσίδας και παράλληλα της προσφέρει κύρος. Για τη 

λήψη των παραγγελιών λειτουργούν δύο τηλεφωνικά κέντρα, σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη. Αφού λάβουν τις παραγγελίες στη συνέχεια τις “στέλνουν” στα 

αντίστοιχα καταστήματα. Αν για κάποιο λόγο δοθεί παραγγελία σε κατάστημα 

από περιοχή που δεν ανήκει στα δικά του γεωγραφικά όρια, τότε αυτόματα 

μεταβιβάζεται στο αντίστοιχο κατάστημα της περιοχής στην οποία ανήκει ο 

πελάτης.

Οι περιοχές στις οποίες αποστέλλονται οι παραγγελίες βρίσκονται σε 

ακτίνα 10 λεπτών με δίκυκλο από το κάθε κατάστημα. Ο λόγος είναι ότι την 

παραγγελία ο πελάτης θα πρέπει να τη λάβει σε καθορισμένο χρόνο, περίπου 

σε 20 λεπτά από τη στιγμή που θα επικοινωνήσει με την εταιρία, για να μην 

υπάρχουν προβλήματα καθυστέρησης. Οι ώρες παράδοσης στο σπίτι είναι 

μεταξύ 12.00-2.00.

Για την παράδοση στο σπίτι απασχολούνται αποκλειστικά οι διανομείς, 

ο αριθμός των οποίων κυμαίνεται μεταξύ 3-8 ατόμων και εξαρτάται από την 

περιοχή που βρίσκεται το κάθε κατάστημα. Όλοι οι διανομείς εκπαιδεύονται 

για ένα μήνα στο κύριο αντικείμενό τους και επιπλέον καταρτίζονται στον 

τρόπο που πρέπει να συμπεριφέρονται στους πελάτες. Όλοι οι διανομείς 

φορούν ενδυμασίες της Roma Pizza για να γίνονται αντιληπτοί από τους 

πελάτες. Η μεταφορά των παραγγελιών πραγματοποιείται με δίκυκλα της
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εταιρίας. Οι διανομείς δεν έχουν κάποια αποκλειστική υποπεριοχή στην οποία 

πραγματοποιούν τις παραδόσεις, αλλά δραστηριοποιούνται, στα πλαίσια της 

περιοχής του κάθε καταστήματος, όπου παρουσιαστεί ανάγκη. Ο κάθε 

διανομέας μπορεί να μεταφέρει μέχρι 7 πίτσες. Εκτός από τους διανομείς, για 

την προετοιμασία των παραγγελιών, απασχολούνται και οι ταμίες και τα άτομα 

της κουζίνας που είναι κοινά για το κατάστημα και την παράδοση κατ’ οίκον.

Σημαντικό πλεονέκτημα της παράδοσης κατ’ οίκον αποτελεί η σύντομη 

ενασχόληση της εταιρίας με τους πελάτες, αφού στον ίδιο χρόνο 

εξυπηρετούνται περισσότεροι πελάτες. Σημαντικό μειονέκτημα αποτελούν το 

υψηλό κόστος λειτουργίας του, οι άσχημες συνθήκες εργασίας για τους 

διανομείς (κακοκαιρία, αγενείς πελάτες). Επιπλέον, σημαντικό μειονέκτημα 

είναι ότι η επαφή των πελατών με τους διανομείς δεν είναι ελεγχόμενη από την 

εταιρία και παρόλη την εκπαίδευση που δέχονται η συμπεριφορά τους δεν 

μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά. Τέλος, σημαντικό μειονέκτημα είναι ότι η 

επικοινωνία του πελάτη με την εταιρία είναι σχετικά απρόσωπη.

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά, ιδιαίτερα τα δύο 

τελευταία μειονεκτήματα, το κάθε κατάστημα κρατάει αρχείο των πελατών 

που παραγγέλνουν από το σπίτι και σε περιόδους εορτών τους αποστέλλονται 

ευχετήριες κάρτες. Παράλληλα, το αρχείο συμβάλλει στο να κρατούνται 

κάποια στατιστικά στοιχεία και να γίνονται επαληθεύσεις των παραγγελιών - 

ιδιαίτερα για τις υψηλής χρηματικής αξίας παραγγελίες- για την αποφυγή 

φαρσών. Όσον αφορά την αντιμετώπιση των παραπάνω μειονεκτημάτων, όταν 

γίνουν παράπονα από πελάτες τότε θα προσπαθήσουν να δώσουν λύσεις ο 

υπεύθυνος καταστήματος, ακόμα και ο υπεύθυνος μάρκετινγκ της εταιρίας, 

προκειμένου ο πελάτης να μείνει ευχαριστημένος.

Επίσης, έχει θεσπιστεί από την εταιρία ο ρόλος του επιθεωρητή, του 

οποίου κύρια αρμοδιότητα είναι ο έλεγχος των λειτουργιών και εργασιών των 

καταστημάτων, συμπεριλαμβανομένης και της λειτουργίας της παράδοσης που 

πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές που έχει θέσει η εταιρία.
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Σημαντικό στοιχείο της παράδοσης κατ’ οίκον αποτελεί η τιμή. Οι τιμές 

των προϊόντων που παραγγέλλονται από το σπίτι είναι μειωμένες κατά τα 

ποσοστά των σερβιτόρων, δηλαδή κατά 13%, σε σχέση με τα αντίστοιχα που 

παραγγέλλονται στο κατάστημα, ενώ η λειτουργία της παράδοσης δε 

χρεώνεται στον πελάτη. Επιπλέον, παρέχονται ειδικές προσφορές. Δηλαδή, 

μετά την πρώτη πίτσα, μακαρονάδα ή καλτσόνε η τιμή των υπολοίπων 

προϊόντων που παραγγέλλονται από το ίδιο είδος είναι αισθητά χαμηλότερη 

από την πρώτη.

Η προβολή της παράδοσης κατ’ οίκον και πιο συγκεκριμένα του 

τετραψήφιου αριθμού λήψης παραγγελιών, αποτέλεσε το κύριο αντικείμενο 

της διαφημιστικής καμπάνιας της εταιρίας. Χρησιμοποιήθηκε τόσο ο 

ηλεκτρονικός, όσο και ο έντυπος τύπος. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

πελατών της εταιρίας μοιράστηκαν από πόρτα σε πόρτα ενημερωτικοί 

κατάλογοι, δείγμα των οποίων παρατίθεται στο Παράρτημα Γ. Σήμερα 

συνεχίζεται η αποστολή των καταλόγων από τα καταστήματα της εταιρίας σε 

τακτικά χρονικά διαστήματα.

Η Roma Pizza διαθέτει σελίδα στο διαδίκτυο και είναι υπό σκέψη η 

χρησιμοποίησή του για τη λήψη παραγγελιών.

Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη που παρουσίασε η παράδοση κατ’ 

οίκον ώθησε την εταιρία να προχωρήσει σε δημιουργία καταστημάτων που 

έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο την παράδοση στο σπίτι. Το κόστος ενός 

καταστήματος Roma Pizza delivery είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με 

τον κλασικό τύπο καταστήματος και υπολογίζεται ότι κυμαίνεται κοντά στα 20 

εκατομμύρια δραχμές. Στο μέλλον αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά ο 

αριθμός αυτών των καταστημάτων.

3.4.3 Τα αποτελέσματα της παράδοσης στο σπίτι

Τα αποτελέσματα της παράδοσης στο σπίτι είναι ικανοποιητικά, καθώς 

από αυτές προέρχεται, κατά μέσο όρο, το 70% των συνολικών πωλήσεων των
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καταστημάτων της Roma Pizza, ενώ ένα επιπλέον 2% προέρχεται από 

παραλαβή από το κατάστημα. Το κόστος της παράδοσης υπολογίζεται ότι 

κυμαίνεται μεταξύ 10-20% της τελικής τιμής του προϊόντος και εξαρτάται από 

την περιοχή που βρίσκεται το κατάστημα.

Η παράδοση στο σπίτι παρουσιάζει αυξητικές τάσεις γι αυτό θα αυξηθεί 

και ο αριθμός των καταστημάτων που θα έχουν ως κύριο αντικείμενο την 

παράδοση. Ιδιαίτερη αύξηση της ζήτησης για παράδοση παρατηρείται τους 

χειμωνιάτικους μήνες. Όσον αφορά τις ημέρες, ιδιαίτερη αύξηση της ζήτησης 

παρατηρείται την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή. Ώρες αιχμής 

θεωρούνται οι 14.00-15.00 και 21.00-23.30.

Η χρησιμοποίησή της από τα στελέχη της εταιρίας κρίνεται ως 

“αναγκαίο κακό”. Είναι αναγνωρισμένη η αποδοτικότητα και η 

αποτελεσματικότητά της, αλλά παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες στη λειτουργία 

της. Αυτές εντοπίζονται κυρίως στην εύρεση κατάλληλων διανομέων, στο 

υψηλό κόστος συντήρησης του συγκεκριμένου καναλιού και στις επιπλοκές 

που επιφέρει στην ομαλή λειτουργία του καταστήματος, ιδιαίτερα σε ώρες

αιχμής·

3.4.4 Συμπεράσιιατα

Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της χρησιμοποίησης της παράδοσης 

στο σπίτι από τη Roma Pizza είναι ενθαρρυντικά, αλλά υπάρχουν περιθώρια 

για καλύτερη οργάνωση του συστήματος της παράδοσης, προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί ο ανταγωνισμός που προέρχεται κυρίως από τις ξένες αλυσίδες, 

οι οποίες έχουν πολύ καλή τεχνογνωσία του συγκεκριμένου τομέα. Ενώ 

θεωρείται δεδομένο ότι ο ανταγωνισμός θα ενταθεί ακόμα περισσότερο στο 

μέλλον.
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3.5 CORNER

3.5.1 Το προφίλ της αλυσίδας Corner

Η εταιρία που είναι γνωστή με την επωνυμία Corner και πρωταγωνιστεί 

στο χώρο της πίτσας, ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το Νοέμβριο του 1989 από 

τους Πέτρο Βαρζάκο και Γεώργιο Δημηκαρόπουλο. Το πρώτο κατάστημα της 

αλυσίδας εκτός Θεσσαλονίκης δημιουργήθηκε το Μάιο του 1992 στη 

Γλυφάδα. Η ανάπτυξη της αλυσίδας ήταν ραγδαία με αποτέλεσμα σήμερα να 

αποτελείται από 29 καταστήματα σκορπισμένα σε 8 ελληνικές πόλεις 

(Διάγραμμα 3-9), ενώ στα καταστήματα της αλυσίδας απασχολούνται 600 

άτομα.

Δικαιοπάροχος εταιρία της Corner είναι η Δον Κιχώτης ΑΕ. Επίσης, 

συγγενείς εταιρίες με τη Δον Κιχώτης είναι η Comer Taste ΑΕ που 

εκμεταλλεύεται την επωνυμία και η Corner Catering που όπως φανερώνει και 

το όνομά της ασχολείται με το catering, αλλά και με την τροφοδοσία των 

καταστημάτων της αλυσίδας. Η ανάπτυξή της βασίστηκε στη μέθοδο της 

δικαιόχρησης, αλλά 5 καταστήματα της αλυσίδας ανήκουν στη δικαιοπάροχο 

εταιρία. Επιπλέον, συμμετέχει σε άλλα 2 καταστήματα, στα οποία κατέχει το 

50% και σε ένα τρίτο που κατέχει το 33%.

Η αλυσίδα εκτός από τα κλασικού τύπου καταστήματα διαθέτει και 3 

καταστήματα που έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο την παράδοση στο σπίτι. 

Επίσης, υπάρχει σκέψη για τη δημιουργία νέων τύπου καταστημάτων, των 

λεγάμενων Holidays Corner, τα οποία θα είναι μικρότερα σε μέγεθος, σε 

σχέση με τα αντίστοιχα του κλασικού τύπου, θα απαιτούν χαμηλότερο ύψος 

επένδυσης, θα διαθέτουν λιγότερα προϊόντα και θα είναι κατάλληλα για 

εποχιακές-τουριστικές περιοχές. Επίσης, εξετάζεται η πιθανότητα για επέκταση 

της αλυσίδας στις χώρες των Βαλκανίων και της Βόρειας Ευρώπης.

Η αλυσίδα Comer στοχεύει κυρίως στην ηλικιακή ομάδα 15-24, 

στοιχείο που φαίνεται και από το “στήσιμο” των καταστημάτων της, όπου
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κυριαρχεί μία νεανική ατμόσφαιρα. Ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα αποτελεί 

η ποικιλία των προϊόντων που παρέχει στους πελάτες της. Αυτά δεν 

περιορίζονται μόνο στην πίτσα, αλλά περιλαμβάνουν μεγάλη ποικιλία από 

καλτσόνε, μακαρονάδες, σαλάτες, κρύα σάντουιτς, παγωτά, ελαφρά φαγητά, 

γλυκίσματα και αναψυκτικά.

3.5.2 Η παράδοση στο σπίτι

Όπως αναφέρθηκε, το πρώτο κατάστημα των Corner ιδρύθηκε το 

Νοέμβριο του 1989. Η παράδοση στο σπίτι χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά 

τον Ιανουάριο του 1990. Από τότε ταυτόχρονα με την έναρξη της λειτουργίας 

ενός καταστήματος, τίθεται σε εφαρμογή και η παράδοση στο σπίτι. Ως κύρια 

αγορά στόχος θεωρείται η ηλικιακή ομάδα 35-44, η οποία δεν έρχεται στο 

κατάστημα, καθώς το περιβάλλον των Comer δεν είναι σύμφωνο με τις δικές 

της αισθητικές προτιμήσεις, αλλά θέλει να γευτεί τα ποιοτικά προϊόντα της 

εταιρίας.

Αρχικά η χρησιμοποίηση της παράδοσης στο σπίτι από την αλυσίδα 

Comer οφειλόταν στη χρήση της από άλλες εταιρίες που ήδη 

δραστηριοποιούνταν στο χώρο της πίτσας και είχαν θετικά αποτελέσματα. 

Παράλληλα, παρατηρήθηκε ότι η παραγωγική ικανότητα των καταστημάτων 

της εταιρίας ήταν μεγαλύτερη από τις πωλήσεις που πραγματοποιούνταν μέσα 

σε αυτό, οπότε έπρεπε να βρεθεί κάποιος τρόπος για την καλύτερη 

εκμετάλλευσή της. Τέλος, ένας άλλος σημαντικός λόγος χρησιμοποίησής της 

ήταν και η προβολή της εταιρίας μέσω των διαφημιστικών πινακίδων που είναι 

αναρτημένα στα δίκυκλα που πραγματοποιούν τις παραδόσεις.

Οι παραγγελίες δίνονται κυρίως μέσω τηλεφώνου και η διαδικασία 

προετοιμασίας είναι η συνηθισμένη που ακολουθείται από όλες τις πιτσαρίες. 

Αποκλειστικά για την παράδοση στο σπίτι απασχολούνται μόνο οι διανομείς, 

ενώ για την προετοιμασία των παραγγελιών απασχολούνται και οι ταμίες και 

τα άτομα της κουζίνας που είναι κοινά για το κατάστημα και την παράδοση
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κατ’ οίκον. Οι παραγγελίες μπορούν να δοθούν από τους πελάτες όλο το 

εικοσιτετράωρο, για όλα τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρία, ακόμα και για 

έναν καφέ. Στόχος της εταιρίας είναι η παράδοσή τους να πραγματοποιείται το 

αργότερο σε 30 λεπτά, ενώ η μεταφορά τους γίνεται με δίκυκλα της εταιρίας, 

τα οποία είναι εξοπλισμένα με ειδικά κουτιά. Αυτά έχουν τη δυνατότητα να 

μεταφέρουν μέχρι 8 πίτσες και ανάλογα με το φόρτο εργασίας κανονίζονται 

και οι παραγγελίες που θα εξυπηρετηθούν κάθε φορά.

Για την καλύτερη οργάνωση της παράδοσης, σε κάθε πόλη που 

δραστηριοποιείται η αλυσίδα Corner και έχει περισσότερα από ένα 

καταστήματα, τη χωρίζει σε ευρύτερες περιοχές ανάλογα με τον αριθμό των 

καταστημάτων της. Οι διανομείς δεν έχουν κάποιες συγκεκριμένες 

υποπεριοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται, αλλά αυτές κανονίζονται με το 

φόρτο εργασίας που έχει το κάθε κατάστημα.

Τα στελέχη της εταιρίας προκειμένου να ελέγξουν τη λειτουργία της 

παράδοσης στο σπίτι (ποιότητα προσφερόμενου προϊόντος, χρόνο παράδοσης, 

συμπεριφορά διανομέα) χρησιμοποιούν συχνά κάποιους φίλους τους, οι οποίοι 

παριστάνουν τους πελάτες και στη συνέχεια τους αναφέρουν τις παρατηρήσεις 

τους.

Σήμερα δεν παρουσιάζονται κάποια ιδιαίτερα προβλήματα κατά την 

εφαρμογή της παράδοσης στο σπίτι. Στις αρχές πάντως, καθώς δεν είχε γίνει 

κάποια σχετική έρευνα, οι υπεύθυνοι της εταιρίας δε γνώριζαν το βαθμό στον 

οποίο θα ανταποκριθεί το καταναλωτικό κοινό στο νέο κανάλι διανομής. Όμως 

η έντονη διαφημιστική καμπάνια της παράδοσης στο σπίτι κατά τις πρώτες 

μέρες της εφαρμογής, της δημιούργησε αύξηση της ζήτησης από την πλευρά 

των πελατών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η εταιρία να μην μπορεί να 

ανταποκριθεί στις παραγγελίες και οι πελάτες να μην ικανοποιούνται από το 

χρόνο και τη θερμοκρασία που λάμβαναν τις παραγγελίες τους.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών σε κάθε κατάστημα της 

εταιρία κρατείται αρχείο των πελατών, το οποίο εκτός του καλύτερου ελέγχου
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των παραγγελιών -αποφυγή λαθών, φαρσών- βοηθά και στην επιβράβευση των 

πιστών πελατών, καθώς κατά την περίοδο των εορτών τους στέλνονται κάποια 

μικρά δωράκια.

Το κύριο πλεονέκτημα που παρουσιάζει η παράδοση στο σπίτι, από την 

πλευρά των πελατών, είναι ότι έχουν τη δυνατότητα να παραγγείλουν το 

φαγητό τους από το σπίτι χωρίς να μετακινηθούν. Το βασικό πλεονέκτημα που 

παρουσιάζει για την εταιρία είναι ότι με το να μην έρχεται ο πελάτης στο 

κατάστημα δε δημιουργείται συμφόρηση σε αυτό, ιδιαίτερα στις ώρες αιχμής. 

Υπάρχει όμως ένα σοβαρό μειονέκτημα που εντοπίζεται στη μη ικανοποίηση 

των πελατών σε μέρες που χαρακτηρίζονται από κακοκαιρία ή όταν υπάρχει 

φόρτος εργασίας, γιατί οι παραγγελίες φτάνουν με σχετική καθυστέρηση και 

όχι πάντα στην ιδανική θερμοκρασία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, πέρα από τη 

μη ικανοποίηση του πελάτη τη δεδομένη χρονική στιγμή, να διστάζει να 

παραγγείλει και στο μέλλον. Ένα άλλο σημαντικό μειονέκτημα είναι το 

σχετικά υψηλό κόστος συντήρησής της παράδοσης κατ’ οίκον που 

περιλαμβάνει κυρίως τη συντήρηση των μηχανημάτων και την αμοιβή των 

διανομέων.

Η προβολή της παράδοσης στο σπίτι στηρίχτηκε με ραδιοφωνικές 

διαφημίσεις και διανομή ενημερωτικών καταλόγων από πόρτα σε πόρτα, οι 

οποίοι μοιράζονταν στο “χέρι” και όχι κάτω από την πόρτα ή στο 

γραμματοκιβώτιο. Επίσης, διακρίνοντας την ιδιαίτερη σημασία που λαμβάνει 

η όλη διαδικασία παραγγελίας και παράδοσης στο σπίτι, της έδωσαν ιδιαίτερο 

όνομα και είναι γνωστή ως telemenu (Παράρτημα Γ). Σήμερα όλα τα 

καταστήματα της εταιρίας εφαρμόζουν τη διανομή των καταλόγων του 

telemenu στις περιοχές τους. Παράλληλα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

πελατών, κατάλογος telemenu υπάρχει και στο “Χρυσό Οδηγό”, όπου μπροστά 

από κάθε προϊόν υπάρχει ένας κωδικός αριθμός παραγγελίας (Παράρτημα Γ).

Τα τελευταία χρόνια η αύξηση της ζήτησης για παράδοση στο σπίτι 

ώθησε την εταιρία στη δημιουργία καταστημάτων που προσφέρουν
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αποκλειστικά και μόνο delivery και απαιτούν χαμηλότερο ύψος επένδυσης. 

Προς το παρόν τέτοια καταστήματα υπάρχουν μόνο στην Αθήνα, αλλά μέσα 

στον επόμενο χρόνο αναμένεται να δημιουργηθεί άλλο ένα και στη 

Θεσσαλονίκη.

3.5.3 Τα αποτελέσματα τικ παράδοσης στο σπίτι

Τα αποτελέσματα της παράδοσης στο σπίτι είναι ικανοποιητικά, καθώς 

από αυτές προέρχεται, κατά μέσο όρο, το 40% των συνολικών πωλήσεων των 

καταστημάτων της αλυσίδας Comer. Στα καταστήματα που λειτουργούν 

αποκλειστικά με παράδοση στο σπίτι το 70% των πωλήσεων τους προέρχεται 

από την παράδοση στο σπίτι, με το υπόλοιπο 30% να προέρχεται από 

παραλαβή από το κατάστημα.

Γενικά, τον τελευταίο καιρό παρατηρείται ότι η ζήτηση της παράδοσης 

στο σπίτι παρουσιάζει μία μικρή αύξηση. Ιδιαίτερη αύξηση της ζήτησης για 

παράδοση στο σπίτι παρατηρείται όταν υπάρχει κακοκαιρία, όταν μεταδίδονται 

αθλητικά γεγονότα από την τηλεόραση, στις αργίες, καθώς επίσης τα Σάββατα 

και τις Κυριακές. Ως ώρες αιχμής θεωρούνται οι μεσημεριανές και βραδινές 

ώρες φαγητού. Οι λανθασμένες παραγγελίες που φτάνουν στους πελάτες και 

οφείλονται σε τυχαία γεγονότα αποτελούν ένα αμελητέο ποσοστό, το οποίο δε 

ξεπερνά το 1%.

Κατά μέσο όρο, τα στελέχη της εταιρίας μένουν ευχαριστημένα από τα 

οικονομικά αποτελέσματα που αποφέρει η κατ' οίκον παράδοση μετά από ένα 

με ενάμισι μήνα από τη χρησιμοποίησή της. Η κυριότερη δυσκολία που 

παρουσιάζει είναι η εύρεση κατάλληλων διανομέων τους χειμερινούς μήνες, 

ενώ στην περίοδο του καλοκαιριού υπάρχει υπερπροσφορά εργασίας.

Τέλος, η χρήση της παράδοσης στο σπίτι θεωρείται από τα στελέχη της 

εταιρίας ως αρκετά εξυπηρετική για τους πελάτες, αλλά αρκετά πιεστική και 

δύσκολη για την ίδια την επιχείρηση.
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3.5.4 Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα που απέφερε η παράδοση στο σπίτι μέχρι σήμερα 

στην αλυσίδα Corner είναι ικανοποιητικά, αλλά θα πρέπει να οργανωθεί 

αποτελεσματικότερα το σύστημα παράδοσης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί 

με επιτυχία ο ανταγωνισμός που προέρχεται τόσο από τις ξένες, όσο και από 

τις ελληνικές αλυσίδες και τους συνοικιακούς διανομείς πίτσας. Επιπλέον, 

απαιτείται συνεχή υπενθύμιση της αλυσίδας στους καταναλωτές, γιατί ο 

ανταγωνισμός είναι έντονος και οι πελάτες δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερα 

πιστοί.

3.6 GILLI DIET

3.6.1 Το προφίλ τικ Gilli Diet

Η εταιρία ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΠΕ που έχει γίνει 

πιο γνωστή με το διακριτικό όνομα Gilli Diet ιδρύθηκε το 1992 στη 

Θεσσαλονίκη από δύο ελληνοεβραίους, τον επιχειρηματία Σοέλ Μοσέ, το 

διαιτολόγο Γκιλ Χαγιόν Λεβί και την επιχειρηματία Σοφία Μπαξεβάνογλου.

Το πρώτο κατάστημα της εταιρίας ιδρύθηκε στο κέντρο της 

Θεσσαλονίκης στην Τσιμισκή. Σήμερα καταστήματα της Gilli Diet υπάρχουν 

σε 35 ελληνικές πόλεις. Αρχικά η Gilli Diet επεκτάθηκε δημιουργώντας 

αντιπροσωπείες, στη συνέχεια όμως προτιμήθηκε η μέθοδος της δικαιόχρησης.

Στην αρχή της ιδρύσεώς της η εταιρία ήταν προσανατολισμένη στο 

αδυνάτισμα μέσω της υγιεινής διατροφής. Τα τελευταία χρόνια όμως 

χρησιμοποιεί και μεθόδους αδυνατίσματος μέσω της χρήσης μηχανημάτων. 

Όπως μηχανήματα που κάνουν μαγνητοθεραπεία και αμβλύνουν τις καύσεις ή 

άλλα που κάνουν βελονισμό με λέιζερ και μειώνουν την αίσθηση της όρεξης. 

Με αυτόν τον τρόπο η εταιρία αποκτά σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των
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υπολοίπων ανταγωνιστικών εταιριών, καθώς δεν περιορίζεται σε έναν κλάδο, 

της υγιεινής διατροφής ή των κέντρων αδυνατίσματος, αλλά συνδυάζει τα 

πλεονεκτήματα και των δύο.

Η αγορά στην οποία στοχεύει η εταιρία είναι αυτοί που είτε λόγω 

προβλημάτων υγείας (ζάχαρο, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια), είτε λόγω βάρους 

θέλουν να χάσουν κάποια κιλά, χωρίς όμως να εφαρμόσουν κάποιο πρόγραμμα 

αδυνατίσματος που θα περιλαμβάνει ασκήσεις γυμναστικής.

Η Gilli Diet σχεδιάζει στο μέλλον να ανοίξει και νέους τύπους 

καταστημάτων, τα Gilli Cafe που θα είναι και εστιατόρια και καφετέριες και 

θα προσφέρουν προϊόντα υγιεινής διατροφής, συναφή με αυτά που 

προσφέρονται από τα προγράμματα της εταιρίας. Ήδη έγινε μία προσπάθεια 

για δημιουργία Gilli Cafe το 1994 στην Κέρκυρα, η οποία δεν ήταν ιδιαίτερα 

επιτυχημένη, καθώς κρίθηκε ατυχής η επιλογή του μέρους. Για το λόγο αυτό η 

εταιρία σε πρώτη φάση θα ανοίξει τα νέα cafe σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Παράλληλα, εξετάζεται η διάθεση των προϊόντων της εταιρίας και από 

επιλεγμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ προκειμένου η υγιεινή διατροφή να γίνει 

προσιτή σε όλους, ενώ θα συνεχιστεί η επέκτασή της με τη μέθοδο της 

δικαιόχρησης.

3.6.2 Ο κλάδος της υγιεινής διατροφής στην Ελλάδα

Η βασική αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η Gilli Diet είναι ο 

κλάδος της υγιεινής διατροφής, της οποίας είναι “ηγέτης”, αφού κατέχει το 

60% της αγοράς πανελλαδικά και το 80% της αγοράς της Θεσσαλονίκης. Ο 

κλάδος της υγιεινής διατροφής παρουσιάζει συνεχή άνοδο με αυξανόμενους 

ρυθμούς, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών του κλάδου, υπολογίζεται ότι 

πανελλαδικά κυμαίνεται γύρω στα 15 δισεκατομμύρια δραχμές.

Η αγορά της υγιεινής διατροφής αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς τα 

τελευταία χρόνια, καθώς ο κύκλος ζωής προϊόντος του κλάδου βρίσκεται στην 

αρχή του σταδίου της ανάπτυξης. Πρόκειται για ένα νέο κλάδο που
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δημιουργήθηκε το 1991 με τη δημιουργία της Gilli Diet, η οποία είναι 

ουσιαστικά πρωτοπόρος, καινοτόμος εταιρία. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι σε 

όλη την Ελλάδα, εκτός της Gilli Diet, δραστηριοποιούνται άλλες 4 εταιρίες με 

παρόμοιο αντικείμενο, από τις οποίες οι 3 ιδρύθηκαν το τελευταίο εξάμηνο και 

μόνο μία ιδρύθηκε πριν από ένα περίπου χρόνο.

Παρατηρείται εποχικότητα πωλήσεων, καθώς τους θερινούς μήνες 

παρουσιάζονται μειωμένες πωλήσεις. Η διαπραγματευτική δύναμη των 

προμηθευτών είναι περιορισμένη, αφού ο όγκος των αγορών που 

πραγματοποιούνται από τις εταιρίες υγιεινής διατροφής είναι υψηλός και ο 

αριθμός των προμηθευτών είναι μεγάλος. Η διαπραγματευτική δύναμη των 

καταναλωτών είναι περιορισμένη, γιατί δεν υπάρχουν πολλές εταιρίες που να 

προσφέρουν παρόμοια προϊόντα.

Η είσοδος νέων ανταγωνιστών στον κλάδο δε θεωρείται ιδιαίτερα 

εύκολη, καθώς πέρα από το υψηλό κόστος επένδυσης που απαιτείται, 

χρειάζεται να υπάρχει πολύ καλή οργάνωση των επιμέρους τμημάτων, αλλά το 

σημαντικότερο είναι ότι απαιτείται τεχνογνωσία. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα 

στελέχη και των τεσσάρων υπολοίπων ανταγωνιστικών εταιριών είχαν 

άμεσους δεσμούς με τη Gilli Diet είτε ως εργαζόμενοι σε αυτή, είτε ως 

αντιπρόσωποι.

3.6.3 Οι ανταγωνιστές rue Gilli Diet

Η Gilli Diet δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο της υγιεινής 

διατροφής και ο ανταγωνισμός που δέχεται προέρχεται κυρίως από αυτόν. 

Συνολικά δραστηριοποιούνται 5 εταιρίες, οι οποίες εκτός της εξεταζόμενης 

είναι αρκετές νέες. Παλαιότερη από αυτές με ηλικία μόλις ενός έτους είναι η 

Dieta Nova που δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρρες, στην 

Καβάλα και στην Κατερίνη. Η Taste n’ Diet δραστηριοποιείται στην Αθήνα, η 

Dieta la Forma στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και η Best στην Κατερίνη 

και στη Θεσσαλονίκη.
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Όλες οι εταιρίες εφαρμόζουν την παράδοση στο σπίτι, αλλά ακόμα η 

οργάνωσή τους βρίσκεται σε αρκετά νηπιακό στάδιο.

3.6.4 Η παράδοση στο σπίτι

Η Gilli Diet από την αρχή της ίδρυσής της χρησιμοποίησε την 

παράδοση στο σπίτι, γιατί διαπίστωσε την αλλαγή στον τρόπο διαβίωσης των 

ανθρώπων, καθώς στόχος της ήταν η εξυπηρέτηση του πελάτη. Επιπλέον, η 

εταιρία πίστευε ότι για να γίνει πιο ελκυστικό το προϊόν της στους 

καταναλωτές, δε θα έπρεπε η εφαρμογή ενός προγράμματος υγιεινής 

διατροφής να επιφέρει αλλαγές στον τρόπο ζωής τους, αλλά αντίθετα θα 

έπρεπε να προσαρμοστεί σε αυτόν. Και η παράδοση στο σπίτι κρίθηκε ότι 

μπορεί να προσφέρει ακριβώς αυτά τα στοιχεία.

Η αγορά στην οποία στοχεύει η παράδοση στο σπίτι είναι όσοι για 

διάφορους λόγους θέλουν να χάσουν κάποια κιλά, αλλά χωρίς να βγουν από το 

σπίτι και χωρίς να εφαρμόσουν κάποιο επίπονο πρόγραμμα αδυνατίσματος. 

Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία των στελεχών της εταιρίας έχει παρατηρηθεί ότι 

η παράδοση στο σπίτι προτιμάται από γυναίκες και από άτομα που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Η διαδικασία επαφής του πελάτη με το προϊόν της εταιρίας συντελείται 

σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση πραγματοποιείται η επαφή του καταναλωτή 

με την εταιρία, η οποία γίνεται μέσω του τριψήφιου αριθμού 159 που είναι 

κοινός για όλη την Ελλάδα. Αφού εξακριβωθεί από το τηλέφωνο τι ακριβώς 

θέλει ο πελάτης, στη συνέχεια κανονίζεται μία συνάντηση μαζί του. Αυτή 

μπορεί να λάβει μέρος είτε στα γραφεία της εταιρίας, είτε σε οποιονδήποτε 

άλλο χώρο επιθυμεί ο πελάτης. Το άτομο της εταιρίας που τον επισκέπτεται 

είναι σύμβουλος διατροφής και έχει τρεις δουλειές. Κατ’ αρχήν να λύσει τις 

τυχόν απορίες του, να κατοχυρώσει το πρόγραμμα και να του κάνει 

λιπομέτρηση. Στη συνέχεια, σε άμεση συνεργασία με τον πελάτη, κανονίζεται 

το τι θα περιλαμβάνει το μενού του. Αυτό καθορίζεται ανάλογα με τις
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ιδιαίτερες γευστικές προτιμήσεις του, αλλά και τις απαιτήσεις που έχει από το 

πρόγραμμα. Επίσης, κανονίζονται οι ώρες στις οποίες ο πελάτης θέλει να 

λαμβάνει τα γεύματά του και γίνεται η προπληρωμή του προγράμματος.

Η δεύτερη φάση αποτελεί την παράδοση στο σπίτι. Στην αρχή 

παρατηρήθηκαν ορισμένα προβλήματα στην οργάνωσή της, αφού δεν υπήρχε 

προηγούμενη εμπειρία και οι ενέργειες της εταιρίας ήταν κυρίως 

αποτελέσματα έμπνευσης της στιγμής και διαίσθησης. Σταδιακά όμως η 

οργάνωση της παράδοσης άρχισε να γίνεται συστηματικότερη, με αποτέλεσμα 

σήμερα τα στελέχη της εταιρίας, εκτός από το προϊόν τους, να είναι περήφανοι 

και για τη λειτουργία της παράδοσης.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία εκτός από τα καταστήματα διαθέτει και 

κέντρα διανομής για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των 

πελατών. Για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί ένα κατάστημα με 2 

κέντρα διανομής, ενώ στην Αθήνα λειτουργεί και εκεί ένα κατάστημα με 5 

κέντρα διανομής.

Τα φαγητά της εταιρίας, επειδή δεν έχουν φυσικά συντηρητικά, πρέπει 

να φτάσουν στον πελάτη σε χαμηλή θερμοκρασία που να κυμαίνεται μεταξύ 1 

και 3° Κελσίου. Για το λόγο αυτό τα φαγητά μεταφέρονται από την 

παρασκευάστρια εταιρία στα κέντρα διανομής με φορτηγά ψυγεία. Στη 

συνέχεια από το φορτηγό τα φαγητά παραλαμβάνονται από τους διανομείς και 

τοποθετούνται αμέσως στα ειδικά ημιφορτηγά-ψυγεία της εταιρίας, τύπου 

Fiorino.

Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί, ότι η κάθε πόλη (ανάλογα με την έκτασή 

της), στην οποία δραστηριοποιείται η Gilli Diet έχει χωριστεί σε επιμέρους 

τομείς. Με κάθε ημιφορτηγό-ψυγείο να έχει αναλάβει ένα συγκεκριμένο τομέα. 

Στη συνέχεια ο κάθε τομέας χωρίζεται σε υποπεριοχές. Κάθε υποπεριοχή 

ανατίθεται σε ένα συγκεκριμένο διανομέα που πραγματοποιεί τις παραδόσεις 

στους πελάτες με δίκυκλο, το οποίο είναι εξοπλισμένο με ειδικό κουτί που 

περιέχει παγοκύστες. Αυτές βοηθούν στη διατήρηση των φαγητών στις
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επιθυμητές θερμοκρασίες. Στο Σχεδιάγραμμα 3-1 διακρίνεται η ιεράρχηση 

που υπάρχει στο τμήμα διανομής.

Σγεδιάγραιιιια 3-1

Τμήμα Διανομής της Gilli Diet

Οι διανομείς ενός συγκεκριμένου τομέα συνεννοούνται κάθε φορά με 

τον αντίστοιχο οδηγό του ημιφοτρηγού για το σημείο στο οποίο θα 

συναντηθούν. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η παράδοση των φαγητών 

στους πελάτες της εταιρίας στη χρονική στιγμή που ζήτησαν, με ελάχιστες 

αποκλίσεις λίγων λεπτών, στη χειρότερη περίπτωση. Επιπλέον, επιτυγχάνεται 

καλύτερη εκμετάλλευση του χρόνου και αύξηση της αποδοτικότητας της 

λειτουργίας της παράδοσης. Οι διανομείς δεν αλλάζουν περιοχές, αλλά 

παραμένουν σε αυτές που τους ανατίθενται από την αρχή, προκειμένου να 

έχουν πολύ καλή γνώση της συγκεκριμένης περιοχής και να μην 

πραγματοποιούνται χρονικές καθυστερήσεις στην προσπάθειά τους να βρουν 

την ακριβή διεύθυνση.
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Οι ώρες λειτουργίας της παράδοσης είναι μεταξύ 11.30-15.30 και ο 

πελάτης παραλαμβάνει και τα τρία γεύματα της ημέρας (μεσημεριανό, 

απογευματινό και βραδινό). Η παράδοση πραγματοποιείται έξι μέρες την 

εβδομάδα και το Σάββατο ο πελάτης παραλαμβάνει και το μενού της 

Κυριακής. Αν ο πελάτης εργάζεται, του παρέχεται η δυνατότητα τις 

καθημερινές να παραλαμβάνει το μενού του στο χώρο της εργασίας του και το 

Σάββατο να το παραλαμβάνει στη διεύθυνση του σπιτιού του. Επιπλέον, σε 

περίπτωση που πρόκειται να ταξιδέψει σε μία από τις πόλεις που υπάρχει 

κατάστημα της Gilli Diet μπορεί να εξυπηρετηθεί εκεί χωρίς να διακόψει το 

πρόγραμμά του.

Η Gilli Diet πραγματοποιεί την αγορά και τον έλεγχο των πρώτων υλών 

και στη συνέχεια αναθέτει το μαγείρεμα και τη συσκευασία αυτών σε 

ανεξάρτητη εταιρία, στην οποία θέτει υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές. Απαιτεί 

να έχει διασφαλισμένη τη διαδικασία παραγωγής και να είναι πιστοποιημένη 

κατά ISO. Σχεδόν κάθε μέρα συνεργάζεται με την παρασκευάστρια εταιρία για 

την προμήθεια των φαγητών και για την πιο σωστή λειτουργία της παράδοσης 

εφαρμόζεται σύστημα Just in Time.

Οι μερίδες των φαγητών που προετοιμάζονται κάθε μέρα είναι πάντα 

περισσότερες από τις παραγγελίες, γιατί υπάρχει πάντα η πιθανότητα να 

αλλοιωθεί η εμφάνιση των φαγητών κατά τη μεταφορά τους, η οποία συνήθως 

οφείλεται σε τυχαία γεγονότα (απροσεξία των διανομέων, κάποιο “κούνημα” 

κατά τη μεταφορά τους). Το ποσοστό της φύρας είναι πολύ μικρό και δε 

ξεπερνά το 1-2%. Η εμφάνιση των φαγητών αποτελεί και ένα από τα 

μεγαλύτερα μειονεκτήματα της κατ’ οίκον παράδοσης, καθώς δεν μπορούν να 

είναι ανάλογα “στολισμένα”, όπως το φαγητό στο πιάτο. Επιπλέον σημαντικό 

μειονέκτημα της παράδοσης είναι ότι όταν πραγματοποιούνται χρονικές 

καθυστερήσεις στην αλυσίδα μεταφοράς (όσο μικρές κι αν είναι), έχουν ως 

αποτελέσματα οι πελάτες να παραλαμβάνουν τα φαγητά τους με κάποια 

καθυστέρηση και να είναι δυσαρεστημένοι.
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Σημαντικό πλεονέκτημα της κατ’ οίκον παράδοσης είναι η ευελιξία που 

προσφέρει. Αν κάποιος πελάτης, ακόμα και την τελευταία στιγμή, θελήσει να 

αλλάξει το μέρος στο οποίο θέλει να παραλάβει την παραγγελία του, αυτό 

μπορεί να πραγματοποιηθεί, καθώς όλοι οι διανομείς είναι εφοδιασμένοι με 

κινητά τηλέφωνα. Η καθυστέρηση που θα δημιουργηθεί δε θα υπερβαίνει τα 

30 λεπτά. Αν ο φόρτος εργασίας των υπαρχόντων διανομέων είναι μεγάλος, 

τότε υπάρχουν διανομείς εν αναμονή, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους 

πελάτες στις νέες διευθύνσεις. Επίσης, η Gilli Diet, για να εξυπηρετήσει 

καλύτερα τους πελάτες της στην περίοδο του καλοκαιριού, διευρύνει το δίκτυο 

της Θεσσαλονίκης καλύπτοντας και την περιοχή της Χαλκιδικής και τα 

παραθεριστικά περίχωρα της πόλης.

Η εταιρία κρατάει αρχείο πελατών προκειμένου να οργανώσει 

αποτελεσματικότερα τις λειτουργίες της. Αυτό βοηθάει κατά πρώτο λόγο το 

τμήμα διανομής, καθώς πραγματοποιείται καλύτερος συντονισμός στην 

παράδοση. Κατά δεύτερο λόγο επωφελείται το τμήμα πωλήσεων, καθώς 

υπάρχει η δυνατότητα να διατηρείται η επαφή με τους πελάτες. Παράλληλα, αν 

παρατηρηθεί ότι υπάρχουν δύο πελάτες στην ίδια οικοδομή, μειώνεται 

αυτόματα γι αυτούς το κόστος του προγράμματος κατά 10%.

Το κόστος επένδυσης της παράδοσης στο σπίτι υπολογίζεται, ότι μόνο 

για την πόλη της Θεσσαλονίκης, κυμαίνεται κοντά στα 200 εκατομμύρια 

δραχμές. Αυτή περιλαμβάνει τα οικήματα που είναι ιδιόκτητα, τα φορτηγά, τα 

ημιφορτηγά-ψυγεία που είναι ειδικές κατασκευές, τα δίκυκλα και φυσικά το 

κόστος εργασίας των διανομέων. Συνολικά στην παράδοση στο σπίτι 

απασχολούνται 25 άτομα από τους οποίους ένας είναι οδηγός φορτηγού, τρεις 

είναι οδηγοί των ημιφορτηγών και οι υπόλοιποι είναι διανομείς.

Για να μπορεί η εταιρία να ελέγχει τη λειτουργία της παράδοσης, όπως 

αυτή ασκείται από τους αντιπροσώπους και από τους δικαιολήπτες 

(franchiser), στελέχη της πραγματοποιούν έκτακτους ελέγχους. Εξετάζεται αν
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υπάρχει ο απαραίτητος αριθμός διανομέων, αν γίνεται σωστά η συντήρηση των 

οχημάτων και γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι των μερίδων.

Η παράδοση στο σπίτι δεν αποτελεί βασικό αντικείμενο προβολής της 

εταιρίας, η οποία προβάλει το προϊόν της και από την όλη εικόνα των 

διαφημίσεων της προβάλλεται η παράδοση στο σπίτι. Για το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιούνται τηλεοπτικές διαφημίσεις και διαφημίσεις σε περιοδικά 

ποικίλης ύλης, τα οποία είναι τηλεοπτικού περιεχομένου (Τηλεκοντρόλ, 

Τηλέραμα) και γυναικείου ενδιαφέροντος (Εγώ, Γυναίκα). Δείγμα αυτών 

παρατίθεται στο Παράρτημα Γ. Επίσης, η εταιρία έχει δώσει τη δυνατότητα 

στους διανομείς της, σε περίπτωση που κρίνουν κάποιον ότι χρειάζεται ένα 

πρόγραμμα της Gilli Diet, να έρχονται σε επαφή με τα άτομα αυτά και να τα 

κάνουν μία σύντομη ενημέρωση. Η ενημέρωση πραγματοποιείται τόσο 

προφορικά, όσο και με ανάλογα φυλλάδια (Παράρτημα Γ). Προκειμένου η 

επαφή να είναι αποτελεσματική, οι διανομείς έχουν λάβει κατάλληλη 

εκπαίδευση, ενώ παράλληλα για κάθε πελάτη που θα φέρουν στην εταιρία τους 

δίνονται επιπλέον bonus.

3.6.5 Τα αποτελέσματα τικ παράδοσης στο σπίτι

Η παράδοση στο σπίτι όπως αναφέρθηκε, άρχισε να εφαρμόζεται από 

την ίδρυση της Gilli Diet. Πιο συστηματικά οργανώθηκε η όλη διαδικασία πριν 

από δύο χρόνια περίπου όταν αγοράστηκαν τα ημιφορτηγά. Η επιτυχία της 

παράδοσης εξαρτάται από την ποιότητα των μέσων που χρησιμοποιούνται, η 

οποία πρέπει να είναι η βέλτιστη, αφού η παράδοση αποτελεί ζωτικό στοιχείο 

για την εταιρία. Αυτό αποδεικνύεται από το Οργανόγραμμα της εταιρίας 

(Σχεδιάγραμμα 3-2), από όπου φαίνεται ότι ο υπεύθυνος διανομής θεωρείται 

ισάξιος με τα υπόλοιπα βασικά στελέχη της εταιρίας.

Μέχρι σήμερα η παράδοση στο σπίτι παρουσιάζει σταθερά αυξητικές 

τάσεις και χρησιμοποιείται από τη συντριπτική πλειοψηφία των πελατών της 

εταιρίας. Μόνο ένα 3% περίπου των πελατών παραλαμβάνουν τα φαγητά τους
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από το κατάστημα. Οι κύριοι λόγοι είναι είτε γιατί μένουν κοντά στα 

καταστήματα ή στα κέντρα διανομής, είτε γιατί δε θέλουν να γνωρίζει ο 

κοινωνικός τους περίγυρος ότι εφαρμόζουν κάποιο πρόγραμμα δίαιτας.

Σγεδιάγραιηια 3-2

Οργανόγραμμα της Gilli Diet

Το κόστος της παράδοσης στο σπίτι μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

σχετικά υψηλό, αφού αποτελεί περίπου το 20% του κόστους του προϊόντος ή 

αλλιώς περίπου 1100 δραχμές ανά μερίδα.

Το επίπεδο των σταθερών πελατών της Gilli Diet παρατηρείται ότι 

κυμαίνεται κοντά στο 10% των συνολικών πελατών της, ποσοστό αρκετά 

υψηλό για τον κλάδο της υγιεινής διατροφής. Στην πλειοψηφία τους είναι 

άτομα με προβλήματα υγείας και προτιμούν την παράδοση στο σπίτι.

Αύξηση της ζήτησης για παράδοση στο σπίτι παρατηρείται λίγες 

βδομάδες πριν το καλοκαίρι. Βασικός λόγος είναι το αδυνάτισμα λόγω 

καλλωπισμού. Αντίθετα, σημαντική μείωση της ζήτησης παρατηρείται από τα 

μέσα του καλοκαιριού μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου που οι περισσότεροι 

λείπουν για διακοπές. Δεν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ώρες που να
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προτιμώνται ιδιαίτερα από τους πελάτες. Αυτές καθορίζονται κυρίως από το 

επάγγελμα του κάθε πελάτη.

Από τη μέχρι σήμερα πορεία της παράδοσης στο σπίτι οι υπεύθυνοι της 

εταιρίας είναι αρκετά ικανοποιημένοι, κυρίως για την άρτια οργάνωση που 

έχουν επιτύχει, αλλά και από τα σχόλια επιβράβευσης που προέρχονται από 

την πλευρά των πελατών. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν πελάτες που 

“παραπονούνται” ότι οι διανομείς είναι συνεχώς ακριβείς στην ώρα τους.

3.6.6 Συμπεράσιιατα

Από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτει ότι η εταιρία έχει 

οργανώσει σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό την παράδοση κατ’ οίκον 

δημιουργώντας φραγμούς εισόδου σε νέους ανταγωνιστές. Είναι από τις λίγες 

εταιρίες που έχουν τέτοιο βαθμό οργάνωσης και αυτός είναι ο βασικός λόγος 

που ήταν, είναι και από ότι φαίνεται θα συνεχίσει να είναι “ηγέτης” στον 

κλάδο της υγιεινής διατροφής.

3.7 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΠΗΤΩΝ “Η ΧΙΟΝΑΤΗ”

3.7.1 Το προφίλ ττκ “ΧΙΟΝΑΤΗΣ”

Η εταιρία καθαρισμού ταπήτων η “ΧΙΟΝΑΤΗ” ιδρύθηκε το 1975 από 

δύο αδέρφια, τον Αθανάσιο και Δημοσθένη Φυντανίδη και το Σταμάτη 

Ζευκόπουλο. Έδρα της εταιρίας αποτέλεσε και αποτελεί η Θέρμη 

Θεσσαλονίκης, όπου στεγάζονται η αποθήκη και το πλυντήριο της εταιρίας.

Σήμερα στην εταιρία απασχολούνται 15 άτομα, από τα οποία τα 

περισσότερα είναι εποχιακοί υπάλληλοι, ενώ οι μόνιμοι εργαζόμενοι είναι 

συγγενείς των ιδιοκτητών. Η εταιρία χάρη στη μακροχρόνια πορεία της στην 

αγορά του καθαρισμού των ταπήτων έχει κερδίσει την αναγνώριση των
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κατοίκων της Θεσσαλονίκης και θεωρείται ότι είναι από τις ηγέτιδες εταιρίες 

του κλάδου, καθώς κατέχει το 10% περίπου της αγοράς της Θεσσαλονίκης.

3.7.2 Ο κλάδος των εταιριών καθαρισιιού ταπιίτων

Ο κλάδος του καθαρισμού ταπήτων αποτελεί μία δυναμική αγορά. Στο 

χώρο δραστηριοποιούνται πολλές και μικρές εταιρίες και για το λόγο αυτό ο 

κλάδος παρουσιάζει έντονο τοπικό χαρακτήρα. Όλες οι εταιρίες 

πραγματοποιούν τις εργασίες τους σε μία συγκεκριμένη πόλη.

Το μέγεθος της αγοράς στη Θεσσαλονίκη υπολογίζεται ότι είναι κοντά 

στα 3 δισεκατομμύρια δραχμές. Ο κλάδος παρουσιάζει έντονη εποχικότητα. 

Ιδιαίτερη αύξηση των εργασιών παρατηρείται τις πρώτες μέρες του 

καλοκαιριού, ενώ κατά τους χειμερινούς και τους πρώτους ανοιξιάτικους μήνες 

οι εταιρίες αδρανοποιούνται.

Τα εμπόδια εισόδου στον κλάδο είναι σχετικά χαμηλά, καθώς η 

απαιτούμενη επένδυση περιορίζεται σε μία αποθήκη, ένα ημιφορτηγό και από 

προσωπικό στην αρχή δύο άτομα θεωρούνται αρκετά. Η μόνη δυσκολία είναι 

ότι απαιτείται προηγούμενη εμπειρία, γιατί τα χαλιά παρουσιάζουν ιδιομορφίες 

και απαιτούν προσεκτικό χειρισμό στον καθαρισμό τους.

Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών κρίνεται ως σχετικά 

υψηλή, εξ’ αιτίας της ύπαρξης αρκετών ανταγωνιστών στην αγορά της 

Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο εύρος στις αμοιβές των 

εταιριών, αλλά και στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Το εξωτερικό περιβάλλον του κλάδου μόλις τα τελευταία χρόνια άρχισε 

να τον επηρεάζει. Εταιρίες του κλάδου δέχονται ελέγχους που 

πραγματοποιούνται από κρατικές υπηρεσίες, για να διαπιστωθεί αν έχουν 

άδεια λειτουργίας, αν τα απόβλητα των εταιριών είναι βλαβερά για το 

περιβάλλον. Επιπλέον, η αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγεί σε 

μείωση του αριθμού των αιγοπροβάτων, με αρνητικές συνέπειες για τον κλάδο. 

Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται το φυσικό περιβάλλον, καθώς αν η εποχή του
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χειμώνα χαρακτηρίζεται από κακοκαιρία, τότε παρατηρείται αύξηση του 

κύκλου εργασιών των εταιριών.

3.7.3 Οι ανταγωνιστές της “ΧΙΟΝΑΤΗΣ”

Ο κλάδος του καθαρισμού ταπήτων χαρακτηρίζεται από αυξημένη 

ένταση του ανταγωνισμού. Στη Θεσσαλονίκη δραστηριοποιούνται περίπου 30 

εταιρίες και όλες παραλαμβάνουν και παραδίδουν τα χαλιά στα σπίτια των 

πελατών. Κυριότερες εταιρίες θεωρούνται η “ΧΙΟΝΑΤΗ”, ο “ΑΞΙΟΣ”, Η 

“ΝΕΡΑΙΔΑ”.

Η οργάνωση της παραλαβής και της παράδοσης βασίζεται κατά πρώτο 

λόγο στην εμπειρία και κατά δεύτερο λόγο στις επενδύσεις που απαιτούνται σε 

έμψυχο και άψυχο υλικό. Από όλες τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται οι 

τρεις προαναφερθέντες είναι και οι καλύτερα οργανωμένες στις παραπάνω 

λειτουργίες.

3.7.4 Η παραλαβή και η παράδοση στο σπίτι

Η παραλαβή και παράδοση στο σπίτι χρησιμοποιήθηκε από την εταιρία 

από τη στιγμή που άρχισε τις δράστηριότητές της. Βασικό ερέθισμα αποτέλεσε 

η χρησιμοποίησή της από τις λίγες εταιρίες που ήδη δραστηριοποιούνταν στο 

χώρο. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε γιατί διαπιστώθηκε ότι άλλαξε ο τρόπος 

διαβίωσης των ανθρώπων.

Η αγορά στην οποία στοχεύει είναι όλοι όσοι είναι κάτοχοι χαλιών και 

κατά τους θερινούς μήνες δεν έχουν τους απαιτούμενους χώρους, κυρίως για 

να τα πλύνουν και δευτερευόντως για να τα αποθηκεύσουν.

Η προσέγγιση της εταιρίας από τους πελάτες γίνεται μέσω του 

τηλεφώνου. Δίνουν τα απαραίτητα στοιχεία τους, όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο 

και τον αριθμό των χαλιών που θέλουν να παραληφθούν από την εταιρία. Στη 

συνέχεια ορίζουν τη μέρα και την ώρα που θέλουν να γίνει η παραλαβή. Αυτή 

πραγματοποιείται μεταξύ 8.00-20.00. Λόγω φόρτου εργασίας δεν είναι πάντα
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δυνατή η έγκαιρη παραλαβή και γίνεται προσπάθεια από την εταιρία να τα 

παραλαμβάνει το αργότερο με μία ώρα καθυστέρηση.

Στη συνέχεια αφού γίνει η παραλαβή ακολουθεί η διαδικασία του 

καθαρισμού. Αν ο πελάτης το επιθυμεί τα χαλιά του μπορούν να αποθηκευτούν 

από την εταιρία με μία μικρή χρέωση. Όποτε ο πελάτης το επιθυμεί μπορεί να 

τα παραλάβει στις παραπάνω ώρες καταβάλλοντας και το αντίστοιχο αντίτιμο, 

ενώ η παραλαβή και παράδοση παρέχονται δωρεάν από την εταιρία.

Για την καλύτερη οργάνωση της παραλαβής και της παράδοσης η 

εταιρία διαθέτει δύο ημιφορτηγά. Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται 

δεν είναι σταθερές, αλλά καθορίζονται κάθε φορά ανάλογα με τον όγκο 

εργασίας που υπάρχει. Ο επιμερισμός των περιοχών βασίζεται στο πρώτο 

νούμερο των τηλεφώνων. Η εταιρία δεν καλύπτει ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη, 

αλλά μόνο τα ανατολικά και κεντρικά σημεία της πόλης μέχρι και την περιοχή 

του Βαρδάρη.

Το κυριότερο πλεονέκτημα που παρουσιάζει η παράδοση και παραλαβή 

κατ’ οίκον το απολαμβάνουν οι πελάτες, καθώς δε χρειάζεται να ασχοληθούν 

με τη μεταφορά και τον καθαρισμό των ταπήτων. Το πλεονέκτημα για την 

εταιρία είναι ότι ο πελάτης δεν έρχεται στο χώρο εργασίας, οπότε δεν 

απαιτείται η απαραίτητη επένδυση για να διαμορφωθεί κατάλληλα ο χώρος 

για την υποδοχή των πελατών. Το κυριότερο μειονέκτημα που παρουσιάζει 

είναι το υψηλό κόστος που εντοπίζεται στο κόστος της βενζίνης και 

συντήρησης των ημιφορτηγών και στο κόστος εργασίας.

Συνολικά στην παραλαβή και παράδοση απασχολούνται 6 άτομα, από 

τα οποία οι δύο είναι οδηγοί και οι υπόλοιποι 4 είναι εργάτες.

Η εταιρία κρατάει αρχείο των πελατών της για να ελέγχει ποιοι είναι 

σταθεροί πελάτες, αλλά και για να ελέγχει από ποιες περιοχές παρουσιάζεται 

αύξηση ή μείωση της ζήτησης για να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα.

Προβολή των λειτουργιών της παραλαβής και παράδοσης έγινε από την 

εταιρία τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της με διανομή διαφημιστικών εντύπων.

103



Γεώργιος Β. Μπουλιώνης Κεφάλαιο 3/Αναλυτικές μελέτες περιπτώσεων

Στη συνέχεια, λόγω επίτευξης ικανοποιητικών αποτελεσμάτων δεν ξανάγινε 

παρόμοια προώθηση. Σήμερα η εταιρία για τη γνωστοποίηση της παρουσίας 

της χρησιμοποιεί το “Χρυσό Οδηγό”. Βασικότερο όμως μέσο προβολής της 

εταιρίας είναι οι ευχαριστημένοι πελάτες που διαδίδουν το όνομα της εταιρίας 

(word of mouth).

3.7.5 Τα αποτελέσματα της παράδοσης στο σπίτι

Η πλειοψηφία των πελατών χρησιμοποιούν τη δυνατότητα που έχουν 

για παραλαβή και παράδοση των ταπήτων τους από εργαζόμενους της 

εταιρίας. Μόνο ένα 5% των πελατών τα παραδίδουν και τα παραλαμβάνουν οι 

ίδιοι από τις εγκαταστάσεις της εταιρίας. Είτε γιατί μένουν κοντά στην εταιρία, 

είτε γιατί η αξία των χαλιών είναι υψηλή και φοβούνται μη συμβεί σε αυτά 

κάποια ζημία.

Η ζήτηση για παραλαβή των ταπήτων από τα σπίτια παρουσιάζεται 

ιδιαίτερα έντονη το χρονικό διάστημα μεταξύ 15 Μαίου και 15 Ιουνίου, ενώ 

αύξηση της ζήτησης για παράδοση παρατηρείται τον Οκτώβριο. Το κόστος 

παραλαβής και παράδοσης αποτελεί περίπου το 10% του κόστους του 

προϊόντος. Οι σταθεροί πελάτες της εταιρίας είναι η πλειοψηφία αυτών και 

φτάνουν σε ποσοστό 70-80% κάθε χρόνο.

Οι υπεύθυνοι της εταιρίας θεωρούν ότι η παραλαβή και η παράδοση στο 

σπίτι είναι μία δαπανηρή λειτουργία, αλλά πολύ εξυπηρετική και σύμφωνη με 

τους σύγχρονους ρυθμούς διαβίωσης.

3.7.6 Συμπεράσματα

Από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτει ότι η οργάνωση της 

εταιρίας στον τομέα της παραλαβής και παράδοσης των ταπήτων στο σπίτι 

είναι σύμφωνη με τα επίπεδα που επικρατούν γενικά στον κλάδο. 

Παρατηρείται όμως ότι υπάρχουν περιθώρια για αρτιότερη οργάνωση που θα 

προκόψει από απαραίτητες επενδύσεις που απαιτούνται στη μηχανογράφηση
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της εταιρίας και στην απόκτηση νέου ή νέων ημιφορτηγών, καθώς υπάρχει η 

δυνατότητα για κάλυψη όλης της πόλης. Το αποτέλεσμα θα είναι αυξημένη 

κερδοφορία της εταιρίας και αναγνώριση του ηγετικού ρόλου της από τους 

ανταγωνιστές της.
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4.1 ΓΕΝΙΚΑ

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα κυριότερα συμπεράσματα 

που προέκυψαν από την προηγούμενη παρουσίαση των έξι επιχειρήσεων. Στη 

συνέχεια, θα γίνουν ορισμένες προτάσεις για όσους θελήσουν να εφαρμόσουν 

αποτελεσματικά την παράδοση στο σπίτι. Τέλος, θα γίνουν προτάσεις για 

μελλοντικές εργασίες.

4.2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε αναλυτική παρουσίαση 

αντιπροσωπευτικών επιχειρήσεων τεσσάρων διαφορετικών κλάδων που 

χρησιμοποιούν την παράδοση στο σπίτι. Η σημασία και η οργάνωση της 

λειτουργίας της παράδοσης στο σπίτι είναι διαφορετική για την κάθε εταιρία 

και εξαρτάται από μία σειρά από παράγοντες.

Σε ορισμένες εταιρίες αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την ίδια τη 

λειτουργία τους, όπως συμβαίνει με τη Gilli Diet και τα καθαριστήρια ταπήτων 

“Χιονάτη”. Για τις οργανωμένες αλυσίδες πίτσας αποτελεί συμπληρωματική 

λειτουργία, ενώ για το σούπερ μάρκετ Δύο Αλφα ξεκίνησε ως στοιχείο του 

μίγματος προβολής και ενδέχεται στο μέλλον να αποτελέσει συμπληρωματική 

λειτουργία, σε ορισμένα από τα καταστήματά της.

Η παράδοση στο σπίτι παρατηρείται ότι είναι περισσότερο οργανωμένη 

στην Pizza Hut, εξ’ αιτίας του έντονου ανταγωνισμού που αντιμετωπίζει στις
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ΗΠΑ και στη Gilli Diet που είναι η “ηγέτης” και πρωτοπόρος εταιρία στον 

κλάδο της υγιεινής διατροφής, με τον κύκλο εργασιών και των δύο να είναι 

αρκετά υψηλός. Από την άλλη πλευρά, λιγότερο οργανωμένοι ως προς τη 

λειτουργία της παράδοσης παρουσιάζονται το σούπερ μάρκετ Δύο Άλφα που 

είναι από τις σχετικά “μικρές” εταιρίες του κλάδου της και τα καθαριστήρια 

“Χιονάτη”, ο κλάδος της οποίας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα και 

έχει καθαρό τοπικό χαρακτήρα.

Επίσης, καθώς οι εταιρίες που παρουσιάστηκαν είναι ενδεικτικές του 

συνόλου των εταιριών που χρησιμοποιούν την παράδοση στο σπίτι, γίνεται 

κατανοητό ότι αυτή η λειτουργία έχει ιδιαίτερη σημασία για τις επιχειρήσεις 

που εμπορεύονται υπηρεσίες εστίασης ή υπηρεσίες που έχουν άμεση σχέση με 

τη διατροφή. Έχει παρατηρηθεί ότι εκτός από την κατηγορία των εταιριών που 

παρουσιάστηκαν, μεγάλο μέρος επιχειρήσεων που ασχολούνται με catering, 

ακόμα και ψητοπωλεία, εφαρμόζουν την παράδοση στο σπίτι.

Από το προηγούμενο κεφάλαιο μπορούν να εξαχθούν ορισμένα γενικά 

συμπεράσματα για το ερευνούμενο θέμα. Καταρχήν, η παράδοση στο σπίτι 

είναι αποτέλεσμα του σύγχρονου τρόπου ζωής των ανθρώπων, ιδίως των 

αστικών κέντρων. Παραγγέλνουν προϊόντα από το σπίτι τους είτε γιατί ο 

χρόνος τους είναι περιορισμένος, είτε γιατί θέλουν να ξεκουραστούν, είτε γιατί 

δε θέλουν να βγουν έξω από το σπίτι.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα που προσφέρει στις επιχειρήσεις που τη 

χρησιμοποιούν είναι η σημαντική διεύρυνση των δυνητικών αγοραστών. 

Συνήθως, μέσω της διακόσμησης, της περιοχής στην οποία βρίσκεται το 

κατάστημα και γενικά της όλης αισθητικής του καταστήματος στοχεύεται ένα 

συγκεκριμένο καταναλωτικό κοινό. Με την παράδοση στο σπίτι δίνεται η 

δυνατότητα στις επιχειρήσεις να διευρύνουν τη βάση των πελατών τους.

Επιπλέον, καθώς σε αρκετές επιχειρήσεις η παραγωγική ικανότητα των 

καταστημάτων είναι μεγαλύτερη από τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται σε 

αυτό, η παράδοση στο σπίτι βοηθάει στην αποτελεσματικότερη εκμετάλλευσή
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της παραγωγικής ικανότητας. Παράλληλα, αποτελεί κερδοφόρα διαδικασία για 

την επιχείρηση, γιατί στον ίδιο χρόνο που απασχολείται μέσα στο κατάστημα 

με έναν πελάτη, με την κατ’ οίκον παράδοση μπορεί να απασχοληθεί με 

περισσότερους πελάτες.

Μειονέκτημα αυτής της λειτουργίας είναι οι άσχημες και μέχρι κάποιο 

βαθμό επικίνδυνες συνθήκες εργασίας των διανομέων που εντοπίζονται στις 

καιρικές συνθήκες (ζέστη, χιονοπτώσεις) και στην πιθανότητα τροχαίων 

ατυχημάτων. Επίσης, οι διανομείς είναι οι αντιπρόσωποι της εταιρίας στα 

μάτια των καταναλωτών και η συμπεριφορά τους έναντι των πελατών δεν είναι 

δυνατόν να ελεγχθεί. Οποιαδήποτε λάθη γίνουν στις παραγγελίες, ανεξάρτητα 

αν οφείλονται στην εταιρία ή στον πελάτη, έχουν αρνητικές συνέπειες για την 

εταιρία. Ιδιαίτερο μειονέκτημα για τις εταιρίες εστίασης που εφαρμόζουν την 

παράδοση κατ’ οίκον αποτελεί το γεγονός ότι τα φαγητά που αποστέλλονται 

στο σπίτι, δεν έχουν ανάλογη την εμφάνιση, όπως στο “πιάτο”, καθώς δεν είναι 

ανάλογα “στολισμένα”.

Το πιο σημαντικό μειονέκτημα που συναντάται σε όλες τις εταιρίες που 

εφαρμόζουν την παράδοση στο σπίτι είναι το υψηλό της κόστος. Έχει 

παρατηρηθεί ότι δημιουργεί επιπλέον κόστη που εντοπίζονται κυρίως στο 

κόστος αγοράς και συντήρησης των μεταφορικών μέσων που 

χρησιμοποιούνται στην παράδοση και δευτερευόντως, στο εργατικό κόστος 

των διανομέων.

Οι περιοχές που μπορούν να καλυφθούν από τις επιχειρήσεις 

εξαρτώνται άμεσα από τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν, τον 

αριθμό των καταστημάτων και κέντρων διανομής που διαθέτει η εταιρία, το 

είδος και τον αριθμό των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί, το χρονικό 

διάστημα, μέσα στο οποίο θέλει να εξυπηρετήσει τους πελάτες της, αλλά και 

από τις ενέργειες των ανταγωνιστών της.

Η παράδοση στο σπίτι δεν απαιτεί την απασχόληση σημαντικού 

αριθμού επιπλέον απασχολουμένων. Επιπρόσθετοι εργαζόμενοι απαιτούνται
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μόνο για τη μεταφορά των παραγγελιών, για την οποία χρησιμοποιούνται είτε 

ημιφορτηγά, είτε δίκυκλα, για να είναι ευκίνητα και να μπορούν να ελίσσονται 

σε όλους τους δρόμους.

Οι παραγγελίες δίνονται από τους πελάτες μέσω τηλεφώνων. Στο 

μέλλον ενδέχεται ορισμένες εταιρίες να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, 

δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες τους να το χρησιμοποιούν για να δίνουν 

τις παραγγελίες τους.

Τέλος, παρατηρείται αύξηση της ζήτησης για παράδοση στο σπίτι, 

ιδιαίτερα για τις εταιρίες εστίασης, κατά τις αργίες, τα σαββατοκύριακα, τις 

ημέρες που έχει κακοκαιρία και όταν μεταδίδονται αθλητικά γεγονότα από την 

τηλεόραση.

4.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 

ΑΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η απόφαση εφαρμογής της κατ’ οίκον παράδοσης θα πρέπει να είναι 

συνειδητή από τους επιχειρηματίες. Να γίνεται με επίγνωση των επιπτώσεων 

που θα επιφέρει στη λειτουργία της εταιρίας και όχι να είναι αποτέλεσμα 

απλής αντιγραφής της επιτυχίας του ανταγωνιστή τους. Θα πρέπει να 

γνωρίζουν ότι η εφαρμογή της παράδοσης είναι απόφαση στρατηγικής 

σημασίας, με συνέπειες όχι μόνο στη λειτουργία της επιχείρησης, αλλά και στο 

πως αντιλαμβάνονται την εταιρία οι καταναλωτές.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει προσεκτική ανάλυση του 

εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της. Καταρχήν, θα πρέπει να γίνει 

ανάλυση των ιδίων πόρων και των ικανοτήτων της επιχείρησης. Στη συνέχεια, 

να αναλυθεί το πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, τεχνολογικό περιβάλλον της
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επιχείρησης. Να γίνει ανάλυση της ελκυστικότητας της βιομηχανίας, των 

ανταγωνιστών και των καταναλωτών.

Αφού πραγματοποιηθούν οι παραπάνω αναλύσεις, να εξαχθούν 

ορισμένα συμπεράσματα ως προς τις ευκαιρίες και τις απειλές που 

προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον, αλλά και ποιες είναι οι 

δυνάμεις/πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες/μειονεκτήματα της επιχείρησης. Ο 

συνδυασμός των παραπάνω συμπερασμάτων με τους στόχους της επιχείρησης 

θα αποδείξουν τελικά αν η εφαρμογή της παράδοσης είναι η πιο κατάλληλη 

στρατηγική για την εταιρία.

Ακολούθως, εφ’ όσον αποφασιστεί η εφαρμογή της παράδοσης, θα 

πρέπει να οριστούν οι καταναλωτές-στόχοι, οι ανταγωνιστές-στόχοι, η 

στρατηγική πυρήνα. Στη συνέχεια, θα πρέπει να οριστούν οι στόχοι της 

παράδοσης και το μίγμα μάρκετινγκ, δηλαδή ποια προϊόντα της εταιρίας θα 

παραδίδονται στο σπίτι, σε ποια τιμή θα προσφέρονται, αν θα γίνει προβολή 

της παράδοσης και αν ναι, ποιο θα είναι το μίγμα προβολής. Στη συνέχεια, να 

πραγματοποιηθεί χρηματοοικονομική ανάλυση, η οποία θα κάνει αποτίμηση 

του προβλεπόμενου κόστους επένδυσης, των προβλεπόμενων πωλήσεων και 

κερδών. Να τεθούν σχέδια παρακολούθησης εφαρμογής των νέων διαδικασιών 

και ελέγχου τους. Σε περίπτωση δε που τα αποτελέσματα δε θα είναι τα 

αναμενόμενα, να προβλεφθούν σχέδια έκτακτης ανάγκης1. Αφού αποδειχτεί 

από τα παραπάνω, ότι η λειτουργία της παράδοσης είναι συμφέρουσα για την 

εταιρία, τότε μπορούν να προχωρήσουν στην υλοποίηση των προγραμμάτων 

τους.

Για την καλύτερη εφαρμογή της παράδοσης στο σπίτι, τονίζονται 

παρακάτω ορισμένα σημεία, τα οποία θα πρέπει να τα προσέξουν ιδιαίτερα οι 

επιχειρηματίες που θα αποφασίσουν να την εφαρμόσουν.

♦ Να γίνεται η κατάλληλη οριοθέτηση των περιοχών, στις οποίες θα 

αποστέλλονται τα προϊόντα του κάθε καταστήματος, τόσο για την καλύτερη
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λειτουργία της εταιρίας, όσο και για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση 

των πελατών.

♦ Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν να είναι τα κατάλληλα, τόσο 

από άποψη ιπποδύναμης, όσο και από μεταφορικής ικανότητας.

♦ Να εφαρμόζεται μηχανοργάνωση για την καλύτερη οργάνωση της 

παραγωγικής διαδικασίας και της παράδοσης, για να γίνεται έλεγχος των 

περιοχών από τις οποίες μειώνονται οι παραγγελίες και να λαμβάνονται οι 

κατάλληλες δράσεις, και για να γίνεται επιβράβευση των καλών πελατών.

♦ Να γίνεται εκπαίδευση των διανομέων εκτός από το αντικείμενο τους και ως 

προς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συμπεριφέρονται έναντι των 

πελατών.

♦ Στις ενδυμασίες και στα μεταφορικά μέσα των διανομέων να 

αποτυπώνονται τα διακριτικά της εταιρίας (ονομασία, λογότυπο, 

χρώματα) για να γίνονται άμεσα αντιληπτοί από τους πελάτες.

♦ Αν τα προϊόντα που παραγγέλνουν οι πελάτες είναι κρύα ή ζεστά, θα πρέπει 

να παραλαμβάνονται από αυτούς σε ανάλογες θερμοκρασίες. Για το λόγο 

αυτό προτείνεται πέρα από τη χρήση ειδικών κουτιών και η χρήση ειδικών 

σάκων.

♦ Να γίνεται συχνή ενημέρωση των καταναλωτών για τα προσφερόμενα 

προϊόντα και υπηρεσίες μέσω διαφημιστικών καταλόγων.

4.4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η παρούσα εργασία ασχολήθηκε με δύο θέματα. Το πρώτο ήταν οι 

πωλήσεις εκτός καταστήματος, όπου περιγράφηκαν οι κυριότεροι τύποι και η 

ανάλυση βασίστηκε στη συλλογή δευτερογενών στοιχείων. Το δεύτερο ήταν η 

μελέτη έξι ελληνικών επιχειρήσεων που εφαρμόζουν την παράδοση στο σπίτι.
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Η παρουσίαση των δύο θεμάτων, εκ των πραγμάτων, ήταν αδύνατο να 

καλύψει όλες τις πλευρές τους. Ως εκ τούτου, δημιουργούνται μία σειρά από 

νέες προκλήσεις που περιμένουν να διερευνηθούν και να αναπτυχθούν από 

νέες μεταπτυχιακές διατριβές. Μερικές από αυτές παρουσιάζονται παρακάτω.

• Διερεύνηση ενός από τους παρουσιαζόμενους τύπους πωλήσεων εκτός 

καταστήματος. Ποια είναι η γνώμη των λιανέμπορων και η στάση των 

καταναλωτών απέναντι του.

• Ιδιαίτερα προτείνεται η μελέτη του διαδικτύου ως στοιχείο του μάρκετινγκ 

και η διερεύνησή του τόσο ως κανάλι διανομής, όσο και ως μέσο 

διαφήμισης.

• Θα μπορούσε να εξεταστεί η στάση των καταναλωτών έναντι του 

καταστήματος, σε σύγκριση με τη στάση τους έναντι των τύπων πωλήσεων 

εκτός καταστήματος.

• Προτείνεται η μελέτη της παράδοσης στο σπίτι, καταρχήν σε θεωρητικό 

επίπεδο και στη συνέχεια σε ερευνητικό. Να διεξαχθεί έρευνα σε ένα 

συγκεκριμένο κλάδο, ιδιαίτερα στον κλάδο της εστίασης και της εμπορίας 

τροφίμων, όπου θα διερευνηθούν οι εφαρμοζόμενες πρακτικές, η στάση 

των καταναλωτών απέναντι τους. Φ
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ΝΟΜΟΣ 2251/1994

Από το βιβλίο του Αγάπιου Παπανεοφύτου, “Ποινική Προστασία Καταναλωτή”, 

1996, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 133-137

Αρθρο 3

Συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος

1. Συμβάσεις παροχής αγαθών ή υπηρεσιών που καταρτίζονται με πρωτοβουλία του 

προμηθευτή χωρίς ρητή πρόσκληση από τον καταναλωτή ή με επίσκεψη του 

προμηθευτή στον τόπο κατοικίας, διαμονής ή εργασίας του καταναλωτή ή σε χώρο 

επιλογής του προμηθευτή έξω από το εμπορικό κατάστημά του, είναι άκυρες υπέρ 

του καταναλωτή, αν δεν καταρτισθούν με έγγραφο στο οποίο να αναφέρονται:

α) το όνομα ή η επωνυμία και η πλήρης διεύθυνση του προμηθευτή και αυτού 

που συμβάλλεται στο όνομα και για λογαριασμό του προμηθευτή. Η μνεία 

αριθμού ταχυδρομικής θυρίδας δεν αρκεί,

Ρ) Ή χρονολογία και η πλήρης διεύθυνση του τόπου κατάρτισης της 

σύμβασης,

γ) η περιγραφή της φύσης και των χαρακτηριστικών των εμπορευμάτων ή 

υπηρεσιών,

δ) οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης και ιδίως ο τρόπος και ο χρόνος

παράδοσης των εμπορευμάτων ή παροχής των υπηρεσιών,

ε) η ολική επιβάρυνση του καταναλωτή και οι όροι πληρωμής και ιδίως, σε

περίπτωση πίστωσης του τιμήματος ή πληρωμής με δόσεις, το πραγματικό

επιτόκιο και το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο επιτοκίου και

στ) το κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου δικαίωμα υπαναχώρησης

και, σε χωριστό έντυπο, υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης του καταναλωτή

από τη σύμβαση.



2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και όταν η σύμβαση 

καταρτίστηκε έπειτα από ρητή πρόσκληση του προμηθευτή από τον καταναλωτή, 

έχει όμως αντικείμενο προϊόντα άλλα από εκείνα για τα οποία έγινε η πρόσκληση, 

εκτός αν ο καταναλωτής γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι και τα άλλα αυτά προϊόντα 

περιλαμβάνονται στις εμπορικές δραστηριότητες του προμηθευτή ή αν τα προϊόντα 

αυτά σχετίζονται άμεσα με τα προϊόντα για τα οποία έγινε η πρόσκληση.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και όταν ο καταναλωτής έχει 

υποβάλει προσφορά (πρόταση για κατάρτιση σύμβασης) υπό συνθήκες όμοιες με 

εκείνες των προηγούμενων παραγράφων, ακόμη και αν δε δεσμεύεται από την 

προσφορά του μέχρι την αποδοχή της από τον προμηθευτή.

4. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα 

υπαναχώρησης, που ασκείται με συστημένη επιστολή μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες 

ημέρες από την παραλαβή του εγγράφου της σύμβασης ή από την τυχόν 

μεταγενέστερη παραλαβή του προϊόντος, εκτός αν στη σύμβαση προβλέπεται 

μακρότερη προθεσμία. Παραίτηση από το δικαίωμα αυτό είναι άκυρη.

5. Απαγορεύεται η είσπραξη όλου ή μέρους του τιμήματος, ακόμη και με μορφή 

αρραβώνα, εγγυοδοσίας, έκδοσης ή αποδοχής αξιόγραφων ή με άλλη μορφή, κατά τη 

διάρκεια της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου.

6. Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση φύλαξης ή επιστροφής του προϊόντος που του 

έστειλε ο προμηθευτής για δοκιμή ή εξέταση ή ως δείγμα, εκτός αν το ζήτησε ο ίδιος 

ή αν συμφωνήθηκε διαφορετικά. 7

7. Οι διατάξεις του άρθρου δεν εφαρμόζονται:

α) στις πωλήσεις μικροπωλητών χωρίς μόνιμη εγκατάσταση, 

β) στις συμβάσεις για την κατασκευή, πώληση ή μίσθωση ακινήτων και στις 

συμβάσεις που αφορούν άλλα δικαιώματα σχετικά με ακίνητα. Εν τούτοις οι 

συμβάσεις προμήθειας αγαθών για την ενσωμάτωσή τους σε ακίνητα ή οι
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συμβάσεις για την κατασκευή ακινήτων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 

διατάξεων αυτού του άρθρου,

γ) στις συμβάσεις για την προμήθεια τροφίμων, ποτών ή άλλων αγαθών, που 

προορίζονται για την τρέχουσα οικιακή κατανάλωση και τα οποία παραδίδουν 

κατ’ οίκον διανομείς σε τακτά ή συχνά διαστήματα,

δ) στις συμβάσεις για την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, εφ’ όσον 

πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

I. η σύμβαση συνάπτεται βάση καταλόγου του προμηθευτή, τον οποίο ο 

καταναλωτής είχε την ευκαιρία να συμβουλευθεί χωρίς να είναι παρόν ο 

αντιπρόσωπος του προμηθευτή,

II. προβλέπεται η εξακολούθηση της επαφής ανάμεσα στον αντιπρόσωπο του 

προμηθευτή και στον καταναλωτή όσον αφορά τη συγκεκριμένη ή άλλη 

μεταγενέστερη συναλλαγή και

III. τόσο ο κατάλογος όσο και η σύμβαση πληροφορούν τον καταναλωτή ότι 

έχει το δικαίωμα να επιστρέφει τα αγαθά στον προμηθευτή μέσα σε 

χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των δέκα (10) ημερών από την παραλαβή 

τους ή να λύσει τη σύμβαση μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, χωρίς να 

αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση, εκτός από μία εύλογη 

φροντίδα για τα αγαθά αυτά.

ε) στις ασφαλιστικές συμβάσεις και

στ) στις συμβάσεις με αντικείμενο κινητές αξίες.

Αρθρο 4

Σύμβαση από απόσταση

1. Σύμβαση από απόσταση, με την έννοια αυτού του άρθρου, είναι σύμβαση που 

αφορά αγαθό ή υπηρεσία και συνάπτεται ύστερα από πρόταση του προμηθευτή χωρίς 

ταυτόχρονη φυσική παρουσία του προμηθευτή και του καταναλωτή, με τη 

χρησιμοποίηση τεχνικής επικοινωνίας από απόσταση για τη διαβίβαση της πρότασης 

για σύναψη σύμβασης και της αποδοχής.



2. Σύμβαση από απόσταση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή, αν κατά την πρόταση 

σύναψης σύμβασης ο καταναλωτής δεν ενημερώθηκε με τα μέσα της 

χρησιμοποιούμενης τεχνικής επικοινωνίας κατά τρόπο σαφή για τα ακόλουθα ιδίως 

στοιχεία:

α) την ταυτότητα του προμηθευτή,

β) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή της υπηρεσίας,

γ) την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, καθώς και το φόρο

προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή,

δ) τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης,

ε) τη διάρκεια ισχύος της πρότασης για σύναψη σύμβασης και

το δικαίωμα υπαναχώρησης.

3. Ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με τις δαπάνες επικοινωνίας από απόσταση για 

τη διαβίβαση της αποδοχής ή για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εκτός αν αυτό 

αναφέρεται σαφώς στην πρόταση για σύναψη σύμβασης.

4. Απαγορεύεται να αποστέλλονται στον καταναλωτή αγαθά ή να παρέχονται 

υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη παραγγελία εκ μέρους του όταν αυτός καλείται να τα 

αποκτήσει έναντι πληρωμής ή να τα επιστρέψει, έστω και χωρίς να καταβάλει τις 

δαπάνες αποστολής. Αν η αποστολή αυτή πραγματοποιηθεί, ο καταναλωτής έχει το 

δικαίωμα να διαθέσει το αγαθό ή την υπηρεσία, κατά την κρίση του, χωρίς να οφείλει 

οποιοδήποτε τίμημα, εκτός αν η αποστολή οφείλεται σε προφανές λάθος, οπότε το 

θέτει, για εύλογο χρόνο και εφόσον η φύση του αγαθού ή της υπηρεσίας το επιτρέπει, 

στη διάθεση του προμηθευτή. Η παράλειψη απάντησης δεν ισοδυναμεί σε καμία 

περίπτωση με συναίνεση. 5

5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται όταν ο 

προμηθευτής αδυνατεί να παραδώσει το αγαθό ή να παράσχει την υπηρεσία που του 

παραγγέλθηκε, προμηθεύει όμως ισοδύναμο αγαθό ή παρέχει ισοδύναμη υπηρεσία 

της ίδιας ποιότητας και στην ίδια τιμή, γνωστοποιώντας εγγράφως στον καταναλωτή,
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ότι μπορεί να επιστρέψει το προϊόν ή την υπηρεσία υποκατάστασης, εάν δε μείνει 

ικανοποιημένος. Δεν εμπίπτει στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και η 

αποστολή δειγμάτων ή διαφημιστικών δώρων.

6. Η χρησιμοποίηση των τεχνικών επικοινωνίας πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, 

ώστε να μην προσβάλλεται η ιδιωτική ζωή του καταναλωτή. Απαγορεύεται χωρίς τη 

συναίνεση του καταναλωτή η χρησιμοποίηση τεχνικών επικοινωνίας για την πρόταση 

σύναψης σύμβασης όπως τηλεφώνου, αυτόματης κλήσης, τηλεομοιοτυπίας (φαξ), 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας.

7. Απαγορεύεται η είσπραξη όλου ή μέρους του τιμήματος, ακόμη και με μορφή 

αρραβώνα, εγγύησης, έκδοσης ή αποδοχής αξιόγραφων ή άλλη μορφή, πριν από την 

παράδοση του προϊόντος ή την παροχή της υπηρεσίας.

8. Όταν δεν αναφέρεται προθεσμία εκτέλεσης στην πρόταση για σύναψη σύμβασης, 

η παροχή οφείλεται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήψη της παραγγελίας 

από τον προμηθευτή.

9. Η σύμβαση από απόσταση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή, αν αυτός δε λάβει 

γραπτά και στη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε στην πρόταση σύναψης σύμβασης τις 

ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες:

α) τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, 

β) την επωνυμία και τη διεύθυνση του πιο προσιτού για τον καταναλωτή 

καταστήματος του προμηθευτή

γ) τον τρόπο καταβολής του τιμήματος περιλαμβανομένων των όρων 

πίστωσης ή πληρωμής με δόσεις, καθώς και τους όρους εξασφάλισης και 

δ) το δικαίωμα υπαναχώρησης και σε χωριστό έντυπο, υπόδειγμα δήλωσης 

υπαναχώρησης του καταναλωτή από τη σύμβαση κατά την επόμενη 

παράγραφο.



10. Σε κάθε σύμβαση από απόσταση ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να 

υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την 

ημερομηνία παραλαβής του αγαθού ή της υπηρεσίας, αν δεν συμφωνήθηκε 

μακρότερη προθεσμία, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση. 

Αποκλείεται η επιβάρυνσή του με δαπάνη άλλη από τα έξοδα επιστροφής.

Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού η προθεσμία των δέκα (10) ημερών αρχίζει, 

για τα αγαθά, από την παραλαβή τους και για τις υπηρεσίες από την παραλαβή των 

εγγράφων που ενημερώνουν τον καταναλωτή ότι έχει συναφθεί η σύμβαση. 

Παραίτηση από το δικαίωμα αυτό είναι άκυρη.

11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται:

α) στους αυτόματους διανομείς,

β) στους εμπορικούς χώρους αυτόματης πώλησης,

γ) στις συμβάσεις προμήθειας τροφίμων, ποτών ή άλλων αγαθών που 

προορίζονται για την τρέχουσα οικιακή κατανάλωση και τα οποία παραδίδουν 

κατ’ οίκον διανομείς σε τακτά ή συχνά διαστήματα και 

δ) στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με κράτηση που έχουν ως αντικείμενο 

μεταφορείς, κατάλυμα, σίτιση και ψυχαγωγία.
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και aκαι στην Εδδάδα

Ππο την ΤΗΛΕΜΠΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΕ
Ταχυδρομικές ουϋπσεις γιο άνετες και έξυπνες αγορές



Διαλέξτε με την ησυχία σας
• Ανάμεσα σε 40,000 προϊόντα και 120,000 είδη

Αγοράστε στις καλλίτερες τιμές
• Την καλλίτερη ποιότητα, την ποιότητα ΟΤΤΟ

Παραγγείλτε μοναδικά είδη που δεν θα βρείτε πουθενά στην Ελλάδα
• Θα σας τα φέρουν σπίτι σας, σύντομα.

Θα γίνετε
και εσείς ένας από τα εκατομμύρια πιστούς πελάτες του ΟΤΤΟ που για 50 χρόνια τώρα, κρατά την πρώτη θέση 
στον κόσμο των ταχυδρομικών αγορών.
• Με 24,8 δις μάρκα σύνολο πωλήσεων 1995-1996, δηλ. 4 τρισεκατομμύρια δρχ.
• Με το μεγαλύτερο κοινό, μιας και απευθύνεται σε 1 δισεκατομμύριο άτομα σ όλη τη γη.
• Με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς ταχυδρομικών πωλήσεων στον κόσμο, με σημαντική διαφορά από τους άλλους.

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι με τον ΟΤΤΟ έχετε σπίτι σας το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στον κόσμο των ταχυ
δρομικών αγορών. Ανοιχτό νύχτα μέρα ...και την Κυριακή. Να μη σας πω ότι αυτή είναι η καλλίτερη μέρα που όλη η 
οικογένεια βρίσκεται στο σπίτι και όλοι μαζί θα αποφασίσετε τι πράγματα θέλετε. Έτσι οι αγορές σας θα γίνουν 
ξεκούραστη διασκέδαση.

Στις 1300 σελίδες του - που ειλικρινά δεν θα χορταίνετε να ξεφυλλίζετε - θα βρείτε ό,τι ζητά η ψυχή σας.
• Από ρούχα έως πατίνια ·από μωρουδιακά και είδη εγκυμοσύνης έως παιχνίδια και ηλεκτρονικά ·από χαλιά- 
κουρτίνες-στόρια έως έπιπλα και εντοιχισμένες κουζίνες ·από μαγιώ έως εξοπλισμό του σκι ·από όργανα 
γυμναστικής έως τραπέζια πίνγκ-πόνγκ, ·από συσκευές σολάριουμ για μαύρισμα, έως μπαστούνια του γκολφ. 
Τα ΠΑΝΤΑ:
40,000 προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων, στις καλλίτερες τιμές και την τέλεια ποιότητα.

Φαντάζεστε τι χώροι θα χρειάζονταν για να εκθέσουμε όλα αυτά τα είδη;
Φαντάζεστε σε πόσους ορόφους θα έπρεπε να ανεβείτε για να τα δείτε όλα ή πόσα χιλιόμετρα θα έπρεπε να περπα
τήσετε για να βρείτε αυτά που ζητάτε;
Με τον ΟΤΤΟ, κάθεστε αναπαυτικά στον καναπέ σας και ψωνίζετε στην Ευρώπη, με τις καλλίτερες τιμές, την καλλί
τερη ποιότητα: Την ποιότητα ΟΤΤΟ.
Δεν είναι τυχαίο οτι οι πελάτες του ΟΤΤΟ αγοράζουν και ξαναγ'οραι,ουν ...
Δεν είναι τυχαίο που ο ΟΤΤΟ έχει τους πιο ευχαριστημένους και πιστούς πελάτες στον κόσμο.

Για όλους αυτούς τους λόγους η Τηλεμάρκεπνγκ ΑΕ 
αποφάσισε ν αναλάβει την αντιπροσωπεία του καταλό
γου ΟΤΤΟ στην Ελλάδα και σας τον παρουσιάζει με 
υπερηφάνεια.
Και βέβαια, εσείς έχετε διπλή εγγύηση:
ΟΤΤΟ - TELEMARKETING.
Έφθασε και στην Ελλάδα ο κατάλογος αγορών ΟΤΤΟ για το 
πρώτο εξάμηνο του ‘97. Τώρα μπόρεσε να τον παραγγείλετε 
όπως εκατομμύρια πελάτες σ’ ολο τον κόσμο. Η τιμή του είναι 
4,900 δρχ. οι οποίες όμως θα σας αφαιρεθούν από την πρώτη 
παραγγελία που θα κάνετε.

mrol Τα χρήσιμα και τα εύχρηστα.^

ΝΑΙ!
ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΟΤΤΟ 

Να επιστραφεί στην ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΕ - Τ.Θ. 51 142 - 145 10 ΚΗΦΙΣΙΑ - FAX 01-6127389
Επιθυμώ να παραγγείλω τον κατάλογο ΟΤΤΟ Ανοιξη-Καλοκαίρι 1997. Γνωρίζω ότι η τιμή του είναι 4,.900 
δρχ. οι οποίες θα μου αφαιρεθούν από το ποσό της πρώτης παραγγελίας που θα κάνω. Τα έξοδα συσκευα- 

σίας και αποστολής του καταλόγου είναι 950 δρχ.

ΟΝΟΜΑ .......................................................................ΕΠΩΝΥΜΟ........................... ..........................................ΗΛΙΚΙΑ...................................

ΟΔΟΣ............................................................................ ΑΡΙΘΜΟΣ................. ΠΟΛΗ............................................................. Τ.Κ........................

ΤΗΛ. ΣΠΙΤΙΟΥ..................................ΤΗΛ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ................................ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ........................................... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ...............

ΥΠΟΓΡΑΦΗ..............................................

ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ 6122333, 6122777 ΚΑΙ ΜΕΣΩ FAX ΣΤΟ 6127389
telemarketing ΤΠλεμ°ΡκετινΥκ ΑΕ. - Αρκαδίου 8 - 151 24 Μαρούσι Τ.Θ. 51 142 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 10
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Εξασφαλισμένη ^όιότητσ βάσει 
αυστηρών βρετανικών προδιαγραφών
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Rrono
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hora.e s^opp^ng

1

Jn£\ ο Βρετανικός κατάλογος ταχυδρομικών 

πωλήσεων Kays of England, με την μεγαλύτερη 
ιστορία στον κόσμο,που από το : εξυπηρετεί και
φροντίζει 'r .000.000 πελάτες κάθε χρόνο, που θέλουν 
να κάνουν πάντα τις πιό έξυπνες αγορές, εξοικονο
μώντας χρόνο και χρήμα.

] .ΜΙΑ J | ο πλουσιότερος οδηγός αγοράς με ·,.Ζ 

είδη ένδυσης και εξοπλισμό σπιτιού, με πλούσια γκάμα 
από επώνυμες φίρμες που αγαπάτε και εμπιστεύεστε,

όπως: OjpsIT© ·a^3dsa «Wrangler · ΙΓΓ^?ϊ>"

Tlmberiand·Clarke· cK leant «DONNA KARAN ·ΜΒΚΕ 
Lee · FOttA * Reebofc κ.α.

•mu ο οικονομικότερος οδηγός αγοράς που 

σας εξασφαλίζει τις καλύτερες τιμές που φθάνουν και 
το 25% .

Παράδοση μέσα σε 20-25 εργάσιμες μέρες

// Δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων, 
' εφ'όσον δεν σας ικανοποιούν.

J j ο εξυπνότερος τρόπος ν αποκτήσετε την

εμφάνιση που ονειρεύεστε εύκολα και απλά 
...αναπαυτικά από την πολυθρόνα σας

...και φυσικά ΑΩΡλ και ΠΡΟΣΦΙ 
σε όσους εμπιστεύονται το όνομα

ΤΗΛΕΦ0Ν0 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΝ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
KAYS 

of EnglandΠΕΝΤΕ
ΧΙΛΙΑΔΕΣ

Δ/ΝΣΗ

ΗΛΙΚΙΑ



δυοινομή

στο σπίτι

οιο οπίιι σας

απο το
Κατάστημα Hsuper market

Ν.Κρήνης
Μιαούλη & 
Μιχαλοκοπούλου 1
Τηλ: 459. 040

ΔΥΟ ΑΛΦΑ.
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*Hut*
On-line Menu

pan PIZZA
The pizza that made Pizza Hut Famousi Our Pan Pizza is light 
and fluffy inside with a golden crust. We start with dough made 
fresh twice daily, cover it in a rich tomato sauce, and layer it with 
100% natural mozzarella cheese and your favourite toppings. Our 
Pan Pizza is baked fresh and served piping hot in a pan.

STUFFED 
CRUST PIZZA

We roll cheese right into our not-too-thin, not-too-thick crust. So 
good you'll want to eat it backwards! Add our new zesty sauce 

plus all your favourite toppings and you've got a real treat to eat!

Pizza Hut Classics

CHEESE LOVER'S™ PLUS
Your choice of 2 fresh toppings smothered in 
mounds of mozzarella, Monterey Jack and Cheddar 
cheeses.

Small
Pan

(6 Slices)

$9.19

Medium
Pan

(8 Slices)

$12.69

Large
Pan

(12 Slices)

$16.29

Large
Stuffed Crust 

$16.29

VEGGIE LOVER'S™
A garden of earthly delight! Fresh mushroom, green 
peppers, onions and tomatoes topped with our 
3-cheese blend.

$9.19 $12.69 $16.29 $16.29

PEPPERONI LOVER'S™
Double your pleasure! Two helpings of pepperoni 
plus an extra helping of our 3-cheese blend.

$9.19 $12.69 $16.29 $16.29

MEAT LOVER'S™
Eat hearty! Pepperoni, beef topping, mild sausage, 
spicy Italian sausage, ham and bacon topped with 
our 3-cheese blend.

$9.99 $13.99 $17.99 $17.99

SUPREME™
Everything the name says! Loaded with pepperoni,

$10.09 $14.09 $18.09 $18.09



mild sausage, beef topping, green peppers, 
mushrooms and onions.

SUPREME"^ $12.29 $16.89 $20.39 $20.39

The ultimate! Spicy Italian sausage, ham, 
pepperoni, mild sausage, beef topping, mushrooms, 
onions, green peppers and olives.

Specialties of the Hut

Small
Pan

(6 Slices)

Medium 
Pan 

(8 Slices)

Large
Pan

(12 Slices)

Large Stuffed 
Crust

CANADIAN EH! $8.49 $11.29 $14.89 $14.89

A homegrown favourite, with pepperoni, bacon 
and fresh m-m-mushrooms.

TRIPLE CROWN $8.49 $11.29 $14.89 $14.89

Our crowning glory! Triple-delicious with 
pepperoni, mushrooms, green peppers and, of 
course, our 3-cheese blend.

HAWAIIAN $8.49 $11.29 $14.89 $14.89

Say "aloha" to ham, pineapple and extra 
mozzarella cheese.

Create Your Own
Invent your own pizza! Start with our world famous Pan Pizza Crust or Stuffed 

Crust and pile on your favourite toppings.

DELUXE CHEESE
Tomato sauce and cheese

STUFFED CRUST
Large with 2 toppings 
Additional Toppings

TOPPINGS FOR PAN PIZZA

Small Pan Medium Pan Large Pan
(6 Slices) (8 Slices) (12 Slices)

$6.29 $8.39 $11.29

$1.10

$14.99
$1.80

$1.45 $1.80

Pepperoni
Beef

Mild Sausage 
Spicy Italian Sausage 

Ham 
Bacon

T OPPINGS
Mushrooms 

Green Peppers 
Sliced Tomatoes 

Onions 
Green Olives 
Hot Peppers

Black Olives 
Pineapple 

Extra Cheese 
3-Cheese Blend 

Anchovies 
(Where available)

SUPER SAVINGS



ON YOUR SECOND PIZZA!
$5 for a Second Medium Pizza!

Buy 1 medium Pan Pizza and get a second 
of equal or lesser value for just $5

$8 for a Second Large Pizza!
Buy 1 large Pan Pizza or Stuffed Crust Pizza and get 

a second of equal or lesser value for just $8

©Pizza Hut, Inc. 1996. Pizza Hut™ is a registered trademark of Pizza Hut, Inc. 
Delivery service where available. Prices subject to change without notice. 

Delivery hours vary with location. Subject to minimum order.
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ΧΩΡΙΑΤΙΚΕ! ΠΠΕΓ

PIZZA CHAMPION

ΙΑΙΑΦΟΡΑ ΚΡΟΥΑΣΑΝ

ΓΛΥΚΑ

[ΤΥΡΟΛΕΤΑ

CAFE - BAR

ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΥ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΑΣΙΑ

SPAGHETTI KID

PIZZA KID •i? ·corner

Me 16 κομμάπα 
(από Δ άτομα και πάνω)

Κίόνο 2.400-2.800 δρχ. %

οΧύτερηΡ ΙΖΖα
Hot,

^Ινε Ποιέ σιηΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 6
ϊ 260,106 · 273,310 · 273.039 

FAX 267.044

^ ROCK

• Ελληνικός καφές
• Νες καφέ
•Εσπρέοοο
• Καπουταίνο

Πίτσα με γέμιση 
στις άκρες από 
εκλεκτό τυρί 
και σαλάμι ουγγ.

mKEMsm
Αποκλειστικά και μόνο 
με λαχανικά

Ψ°ν'ο

Μόνο 980 δρχ.

H.mjgnra
• Με ψωμάκι Corner
• Με τυρόψωσο
• Με ραηιηί άσπσο
• Με ραηιηί υαύρο
• Με baquerre άσπρη
• Με baque^e μα^οη
• Με ελιόψωμο
• Με σκορδόψωμο
• Club σάντουιτς
• Με κουλουοόψωμο 
■ Με ψωμάκι bullet

• Προφιτερόλ
• Τιραμισού
■ Τάρτα φρούτων
• Black Forest
• Top of the Tops
• Τούρτα σοκολάτα
• Jamaica
• Πουτίγκα
• Σάχερ
• Σοκολατίνα Corner
• Corner

Επίσης με 20 κουπόνια 
SPAGHETTI ή PIZZA KID 
παίρνετε
το σούπερ GAME CHILD 
ή

ένα καταπληκτικό ρολόι.

[ITTflikF]
•Κουπλέ * •

• Παρφέ σοκολάτα
• Βραζιλιάνο
• Κρέμα Καραμελέ
• Κρέμα με ΚανταΤφι
• Κρέμα με Τουλούμπα
• Κάστανο
• Μπανάνα
• Τούτι Φρούτι
• Τιραμισού
• ΑρμενοΒίλ
• Καϊμάκι
• Και

• Au€OIK0VIKO

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ



SPAGHETTI - RIGATONI
•Τέσσερα τυριά < παρμεζάνα. pc«5CD *ucicaSe'kc 

euevtca. κρέμο γαλανός ^ocxc<acu6o)

• Σθν Μΐκέλε (νομόπα. 2Ci_rcv μαντάρα)

•Αραμπιάτα (νσμά*α. *ρέμσ γάλακτος. σκορδο. 
Γκάντκη σάλτσα)

•Corner (ντομάτα ζομπόν. μπέικον. <apcro. αρακάς, 
nirco c wcvrac-c κρέμα γάλακτος)

•Corner Λαχανικών (ντομστα. καοότα αρακάς,
Π:ΓΕΡά. jOV-TOO-G <OClC γάλο^ος)

SPRING ROLLS
Υγιεινή διατροφή

Διαλενε.^ \ν9°·'
που cof'S

Η κινέζικη άνοιξη στο πιάτο σας!!!
• με κοτόπουλο & εξωτική σως
• με λαχανικά & εξωτική σως
• με κιμά & εξωτική σως

ranrnmntgsma
Χειροποίητα παραδοσιακά τορτελίνια 
με άσπρες και κόκκινες σάλτσες

• Με προσούτο και παρμεζάνα (άσπρα)
• Με σπανάκι και παρμεζάνα (πράσινα)

\γ·
"’C'kcv. LGv’cpia

caccAG ζαμπόν μρ-CMOv ucvacia

Μαργαρίτα .-•cui-s
*wC’~ ^c*gocc*g;

Verde rz^.t-3
,kC*SCCEA3 XV'OC O <C€^L.-£
■""CP a.'

Inferno ■ VOuC'C ‘ JCi Λ wCTCCPCAO.
σαλάμι ΟυνγαοΌς καυ*ΕΡη nrco a;

Μποσκαιόλα (ντομάτα ’uc; Η «o'aaceAC
Aoukcvko ~occ-rvp "recic £> ές)

Μαρινάρα (ντουάτσ. "jO' ~ uccaocAa
ul{ho γαρίδες}

Μποργκέζε v-c uGTC τμρ> UCT0CC€>.G „-£IkCV
μ οντάρια -pcjctvn - rcC'C)

Ρομάνα 'rz^ara 'uci "· uC'Coc-cag. ζαμ-όν .,σνιτάρσ -cccvr nreoc) 

Τροπικάνα ;ντομάτα 'uci η υετοαρέλα -occcutc Γορμας ανανάς} 
Τέσσερις εποχές (Άθμάτα. ’jc " μΟ'οαρέΛα, 2ourcv prc καν.
θαλάμι, pcvrccic)

Diavola (ντομάτα Tuci π uCTCcpe^a ανσο-κες. Ελιές
καυτερή ηπερκό ο'γανη)

Corner California (ντουά’α TuC! ή μο’σσοέλα. awvaoa
κόκκΓνπ πιπεριά μελιτζάνα. cc< Ca :’c-r~.a;

Comer (ντομάτα, τυρί ή μοτσαρέλο. ζαμπό 
πράοινπ πιπεριά)

Super Corner (ντομάτα. T'jci r
λουκάν^ο αοΛάωι. πράσινη π,περιά)

Τόνος (ντομέτα τυοί ή μοτσαρέλα *όνος καπαοι ελιές, -ρασ;ν-' -rec-ά)

Corner Λαχανικών (ντουάτα. τυοί ή μο’ααρέλα. αγννάοα. 
κόκκΓ/η πιπεριά μσνιτάοια πράσινη η.περιά;

Κοτόπουλο; ντομάτα, τυρί ή μοτσαρέλα κοτόπουλο, 
πράσινη πιπεριά, μανπάρια)

Μακεδονία (φοέσκια ντομάτα, φέτα ή μοτσαρέλα. 
κρεμμύδι, πράσινη πιπεριά, ελιές, ρίγανη)

Τώρα μπορείτε να διαλέξετε 
την ρίζζα ή το calzone που θέλετε 
και με τυρί μοτσαρέλα.
CALZONE
Μαργαρίτα (ντομάτα, τυρί ή μοτσαρέλα)

Verde (ντομάτα. Τυρί ή μοτσαρέλα. μανιτάρια 
κρεμμύδι, πιπεριά)

Σπανάκι (ντομάτα, τυρί ή μστσορέλο. σπανάκι)

Αίτνα (ντομάτα, τυρί ή μοτσαρέλα. κρεμμύδι, καυτερό, 
άσπρο κρασί)

Μεξικανά (ντομάτα, τυρί ή μοτσαρέλα. καυτερό, 
λουκάνικο, κρεμμύδι, npaorvn πιπεριά)

Τροπικάνα (ντομάτα, τυρί π μοτσαοέλα, 
προσούτο Πάρμας. ανανάς)

Τέσσερα τυριά (ντοματα. γκούντα ροκρόο. παρμεζάνα.
εμενταλ ή μοτσαοέλα)

Μαρινάρα (ντομάτα, τυοί ή μοτσαρέλα. μύδιο γαρίδες)

Comer California (ντομάτα τυρί ή μοτσαρέλα. ayywcoc. μσντάρια. 
μελιτζάνα, πράστνη πιπεριά, κόκκτνη πιπεριά. σος California)

Comer (ντομάτα, τυρί ή μοτσαρέλα, ζαμπόν, μανιτάρια)

Super Corner γούστα τυρί ή μοτσαρέλα ζσμπόν. μπέκον. μσνττάρια) 

Τόνος (ντομάτα, τυρί ή μοτσαρέλα. τόνος, κάπαρι. ελιές, ποάστνη ητεριά) 

Comer Λαχανικών (ντομάτα, τυρί ή μο'σαοέλα ανγτνάοο.
κόκκινη πτερά, uavnaoic. ποάστνη πιπεριά)

Κοτόπουλο (ντομάτα, τυρί r μοτσαρέλα. κοτόπουλο, πράσινη τπεριό 
μανπάρια)

Μακεδονία (φρέσκια ντομάτα. φέ"σ ή μΡ'σαρελα κρεμμύδι.
πράσινη πιπεριά ελές ρίγανη)

SPAGHETTI - RIGATONI
Ναπολιτάνο (ντρυάτα. σκόρδο)
Μπολωνέζ (ντουάτα κ:ωος. κρεμμύδι καοό'α)
Καρμπονάρα (ζσμπόν υηέ'κον. αυγό, υα δανός kccjq νΟΛΟκ-ος 
παρμεζάνα;
ΦοΟγγΐ (vnoua’a-avcca -Γαχοο'ό)
Μαρινάρα (νρμά’ρ /αρ'δες μύδ-c kccc-’g κοε^μυδ __α«αθ'κα'

ΡΙΖΟΤΟ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΙ

ΦΟΥΡΝΟΠΑΤΑΤΕΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ

•Σαλάτα του οεφ 
•4 εποχές 
•Χωριάτικη 
• VegeTerian

• Κινέζικο
• Κινέζικο με κοτόπουλο
• Κινέζικο με μοσχάρι
• Ριζότο με κόκκινη σάλτσα
• Ριζότο με κόκκινη σάλτσα και
• Ριζότο με κιμά
• Ριζότο με σάλτσα California
• Ριζότο με θαλασοινά
• Ριζότο με 4 τυριά
• Ριζότο καρμπονάρα

μανιτάρια

• Με σάλτσα και σως Corner
• Με σάλτσα και σως τόνου
• Με σάλτσα και σως ζαμπόν
• Με σάλτσα και οως γαρίδες
• Με οάλτσα και οως Art Corner
• Με οως 4 τυριά και μπέικον
• Με σως 4 τυριά και μανιτάρια
• Με αως 4 τυριά και σπανάκι



• Γ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 212, 90 5380 · ΚΟΡΝΕΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ: ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 2, 23 3079 · ΑΝΘΕΩΝ 59, 42 2092 ·

ΠΙΤΣΑ
264 Champion με 16 
ΠΙΤΣΑ ΠΑ 4 ΑΤΟΜΑ

265 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ντομάτα τυρί
266 VERDE

ντομάτα τυρί, μανιτάρια, πράσινη πιπεριά 
ΣΠΑΝΑΚΙ ντομάτα, τυρί, σπανάκι 
ΑΙΤΝΑ
ντομάτα, τυρί, κρεμμύδι καυτερό, 
κρασί άσπρο
ΖΑΜΠΟΝ ντομάτα, τυρί, ζαμπόν 
ΜΠΕΙΚΟΝ ντομάτα, τυρί μανιτάρια 
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ντομάτα, τυρί, μανπάρια 
INFERNO
ντομάτα, τυρί, σαλάμι Ουγγαρίας, 
καυτερή πιπεριά 
ΖΑΜΠΟΝ ΜΑΝΓΓΑΡΙΑ 
ντομάτα, τυρί, ζαμπόν, μανπάρια 
ΜΟΝΤΑΝΑΡΑ
ντομάτα, τυρί, μπέικον, μανπάρια 
ΜΠΟΣΚΑΤΟΛΑ 
ντομάτα τυρί, λουκάνικο, 
πιπεριά πράσινη, ελιές 
ΜΑΡΙΝΑΡΑ
ντομάτα, τυρί, μύδια, γαρίδες 
ΜΠΟΡΓΚΕΖΕ
ντομάτα, τυρί, μπέικον, μανπάρια, 
πράσινη πιπεριά 
ΡΟΜΑΝΑ 
ντομάτα, τυρί, ζαμπόν, μανπάρια, 
πράσινη πιπεριά 

279 ΤΡΟΠΙΚΑΝΑ
ντομάτα τυρί, προσούτο Πάρμας, 
κομμάτια ανανά 
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ 
ντομάτα, τυρί, ζαμπόν, μπέικον, 
μανπάρια σαλάμι 
DIAVOLA
ντομάτα, τυρί, αντσούγιες, ελιές 
καυτερή πιπεριά, ρίγανη 
CORNER CALIFORNIA 
ντομάτα τυρί, αγγινάρα πιπεριά, μανπάρια 
κόκκινη πιπεριά, μελπζάνα, σως California 
CORNER
ντομάτα, τυρί, ζαμπόν, μπέϊκόν. μανπάρια 
λουκάνικο, πιπεριά 
SUPER CORNER PIZZA 
ντομάτα τυρί, ζαμπόν, μπέικον, μανπάρια 
λουκάνικο, πιπεριά, σαλάμι 
ΚΟΜΜΑΤΙ ΠΙΤΣΑ ΑΠΟ ΜΠΟΡΓΚΕΖΕ ΡΟΜΑΝΑ 
ΠΓΤΣΑ ΚΜ
(Πίτσα για μικρά παιδιά με δωράκια εκπλήξεις) 
SPRING ROLS 
Κινέζικα spring Rols 
με λαχανικά 
Κινέζικα spring Rols 
με κιμά
Κινέζικα spring Rols 
με κοτόπουλο

267
268

269
270
271
272

273

274

275

276

277

278

280

281

282

283

284

285
287

327

328

329

ΚΑΛΤΣΟΝΕ - ΠΕΙΝΙΡΛΙ
291 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ντομάτα τυρί
292 VERDE ντομάτα, τυρί, μανπάρια. κρεμμύδι 

πράσινη πιπεριά
293 ΣΠΑΝΑΚΙ ντομάτα τυρί, σπανάκι
294 ΑίΤΝΑ ντομάτα, τυρί, κρεμμύδι καυτερό, 

κρασί άσπρο
295 ΣΑΛΑΜΙ ντομάτα τυρί, σαλάμι Ουγγαρίας
296 ΠΡΟΣΟΥΤΟ

ντομάτα τυρί, προσούτο ΠΑΡΜΑΣ
297 ΜΕΞΙΚΑΝΑ

ντομάτα τυρί καυτερό λουκάνικο, κρεμμύδι 
πράσινη πιπεριά

298 ΤΡΟΠΙΚΑΝΑ ντομάτα, τυρί, προσούτο 
ΠΑΡΜΑΣ. κομμάτια ανανά

299 ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΥΡΙΑ ντομάτα, ροκφόρ, 
παρμεζάνα έμενταλ, γκούντα

ΣΠΑΓΓΈΠ - ΡΙΓΚΑΤΟΝΕ - ΤΟΡΤΕΛΛΙΝΙΑ
250 ΝΑΠΟΛΓΤΑΝΑ ντομάτα, σκόρδο
251 ΜΠΟΛΟΝΕΖ

ντομάτα, κιμάς, κρεμμύδι, καράτα
252 ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ

ζαμπόν, μπέικον, αυγό, μαϊδανός, 
κρέμα γάλακτος, παρμεζάνα

253 ΦΟΥΠΊ μαντπάρια. ντομάτα, μπαχαρικά
254 ΜΑΡΙΝΑΡΑ γαρίδες, μύδια, ντομάτα, 

καράτα κρεμμύδι, μπαχαρικά
255 4 ΤΥΡΙΑ παρμεζάνα ροκφόρ, τυρί Ελβετικό, 

έμενταλ, μοσχοκάρυδο
256 ΣΑΝ ΜΙΚΕΛΕ μπέικον, ζαμπόν, ντομάτα, 

μανπάρια. σπαράγγια
257 ΑΡΑΜ ΠΙΑΤΑ

ντομάτα, κρέμα, σκόρδο, πικάντικη σάλτσα
258 CORNER ζαμπόν, μπέικον, καράτα. αρακά, 

σπαράγγια, ντομάτα, πιπεριές, 
μανπάρια. κρέμα

259 ΤΟΡΤΕΛΛΙΝΙΑ CORNER 
χειροποίητα παραδοσιακά τορτελλίνια 
άσπρα και πρασινα

300 ΜΑΡΙΝΑΡΑ ντομάτα, τυρί, 
σάλτσα από γαρίδες και μύδια

301 CORNER
ντομάτα, τυρί, ζαμπόν, μανπάρια

302 ΣΟΥΠΕΡ CORNER ντομάτα, τυρί, ζαμπόν, 
μπέικον, μανπάρια αυγό

303 CORNER CALIFORNIA
αγγινάρα, πιπεριά, μανπάρια, κόκκινη 
πιπεριά, μελπζάνα, τυρί, 
ντομάτα και σως California

304 ΚΑΛΤΣΟΝΕ ΚΟΜΜΑΤΙ
305 ΠΕΝΙΡΛΙ ζαμπόν, κασέρι
306 ΠΕΝΙΡΛΙ μπέικον, παρμεζάνα
307 ΣΠΑΓΓΕΤΊ KID (Σπαγγέπ για μικρά παιδιά

319 BRASIUANO σοκολάτα, καφές, κουβερτούρα
321 COCCO ινδοκάρυδο
322 PARFAJT CREME κρέμα, λικέρ, κεράσια
323 PARFAfT CHOCOLAT κροκόν, σοκολάτα
324 TOP OF THE TOPS

παρφέ σοκολάτα Brasil, αμύγδαλα 
σανπγύ. τρούφα σιρόπι βύσσινο

325 T1RAMISU τυρί μασκαρπόνε, λικέρ καφέ
326 ARMENOV1LLE

16

21
22

23

26

29

ΣΑΝΤΟΥΓΤΣ ΚΡΟΥΑΣΑΝ 
Τονοσαλάτα μαρούλι 
Γαριδοσαλάτα μαρούλι 
Καβουροσαλάτα, μαρούλι 
Κστοσαλστα μαρούλι 
Κοτόπουλο, ντομσταμορούλι, μαγιονέζα 
Καπνιστή γαλοπούλα έμενταλ 
ντομάτα αυγό, μαρούλι, μαγιονέζα 
Γαλλικό ζαμπόν, έμενταλ, ντομάτα 
αυγό, μαρούλι, μαγιονέζα 
Σαλάμι Ουγγαρίας, ντομάτα αυγό, 
μαρούλι, μαγιονέζα
Τόνος, ντομάτα αυγό, μαρούλι, μαγιονέζα 
West ομελέτα, ντομάτα, μαρούλι, μαγιονέζα

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ BULLETS 
Πόριζα, σγγουρομαγιονέζα, μαρούλι 
Πόριζα, έμενταλ, σγγουρομαγιονέζα. 
μαρούλι
Σαλάμι Ουγγαρίας 
ΣΑΝΤΟΥΓΤΣ BULLET Kid 
Δύο μικρά Σάντουιτς για παιδιά 
παριζάκι. έμενταλ, αναψυκτικό, γλυκό 
(Δωράκια έπληξη)
ΣΑΝΤΟΥΓΤΣ BAGUETTES 
Σας προσφέρουμε τριών ειδών Baguettes - 
ΓΑΛΛΙΚΗ - ΓΑΛΛΙΚΗ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ - 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΑΥΡΗ ΜΕ ΣΟΥΣΑΜΙ 
Και σας προσκαλούμε να δημιουργήσετε 
μόνοι σας με ότι αλλαντικά και τυριά θέλετε 
την Baguett αρεσκία σας

ΣΑΝΤΟΥΓΤΣ ΜΕ ΨΩΜΑΚΙ CORNER 
Φέτα βαρελίσια ντομάτα, μαρούλι, μαγιονέζα 
Φέτα βαρελίσια, σαλάμι Ουγγαρίας, ντομάτα, 
μαρούλι, μαγιονέζα
Τυρί Μτσόβου, σαλάμι Ουγγαρίας, ντομάτα, 
μαρούλι, μαγιονέζα
Γαλλικό ζαμπόν, έμενταλ- ντομάτα, μαρούλι, 
μαγιονέζα
Γ αλλικό ζαμπόν, τυρί Μετσόβου, ντομάτα, 
μαρούλι, μαγιονέζα
Καπνιστή γαλοπούλα, μανούρι, ντομάτα 
μαρούλι, μαγιονέζα

με δωράκια εκπλήξεις) 30 Καπνιστή μπριζόλα, έμενταλ, ντομάτα
μαρούλι, μαγιονέζα

ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΓΛΥΚΑ 121 Σοκολάτα γάλακτος 31 Μοσχάρι κρύο, μουστάρδα ντομάτα
92 Βουτύρου 122 Σοκολάτα Ιταλίας μαρούλι, μαγιονέζα
93 Σοκολάτας 123 Cheese cake 32 Κοτόπουλο, μανούρι, ντομάτα μαρούλι.
94 Βιεννέζικο 124 Προφιτερόλ μαγιονέζα
95 Δανέζικο 125 TOP OF THE TOPS 33 Προσούτο, αγγούρι, μαρούλι, μαγιονέζα
96 Μέλι - καρύδι 126 Μους σοκολάτα 34 Τόνος, ντομάτα μαρούλι, μαγιονέζα
97 Μαρμέλαδας 127 Fraise CORNER

ΣΑΝΤΟΥΓΤΣ ΜΕ ΤΎΡΟΨΩΜΟ98 Κρέμας 128 Μαρόν
99 Φράουλα με κρέμα 129 Black Forest 40 Γ αλλικό ζαμπόν, ντομάτα, μαρούλι, μαγιονέζα

100 Μαυροκέρασο με κρέμα 41 Σαλάμι Ουγγαρίας, ντομάτα μαρούλι.
101 Σύκο με κρέμα ΦΟΥΡΝΟΠΑΤΑΤΕΣ μαγιονέζα
102 Cherry με κρέμα 155 Σαλάτα και σως CORNER 42 Καπνιστή γαλοπούλα ντομάτα μαρούλι.
103 Ανανάς με κρέμα 156 Σαλάτα και σως τόνου μαγιονέζα
104 Περιοχής Τυρόλου 157 Σαλάτα και σως ζαμπόν 43 Μοσχάρι κρύο, μουστάρδα ντομάτα

158 Σαλάτα Και σοκ; γαρίδας μαρούλι, μαγιονέζα
ΓΛΥΚΑ 159 Σαλάτα και σοκ; 44 Προσούτο. αγγούρι, μαρούλι, μαγιονέζα
110 Τζαμάικα ART CORNER
111 Μασκαρπόνε ΣΑΝΤΟΥΓΤΣ ΜΕ ΕΛΙΟΨΩΜΟ
112 CORNER ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ 70 Τόνος, ντομάτα μαρούλι, μαγιονέζα
113 Όπερα 340 Γ αριδοσαλάτα 71 Σαλάμι Ουγγαρίας, ντομάτα μαρούλι.
114 Σαβαρέν 341 Τονοσαλάτα μαγιονέζα, φέτα βαρελίσια
115 Τιραμισού 342 Κστοσαλστα
116 Αλάσκα 343 ART SALAD ΠΓΤΓΕΙ
117 Κιλιμάτζαρο 344 VEGETARIAN CORNER 80 Τυρσππτα
118 Εβερεστ πράσινη σαλάτα με 81 Σπανακόππτα
119 CORNER CLUB ντομάτα μαρούλι, αγ 82 Λουκανόππτα
120 Τούρτα Σοκολάτας γούρι, πράσινη πιπεριά 83 Πρασόππτα

ΣΕΡΒΙΡΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΜΕ 
ΣΠΑΝΙΕΣ ΕΞΩΤΙΚΕΣ ΣΩΣ

ΠΑΓΩΤΑ
311 TARTUFO φουντούκι, σοκολάτα
314 AMARENA πικραμύγδαλο, κροκέν
315 ZABAJONE κρέμα με κρασί Μαρσάλα 
317 NOCCIOLA πραλίνα φουντουκιού

ΡΙΖΟΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
64 ΚΙΝΕΖΙΚΟ (ρύζι με κινέζικη σάλτσα)
85 Ρύζι με κοτόπουλο & κινέζικη Σάλτα
86 Ρύζι με μοσχάρι
87 Ριζότο μαρούλι με κόκκινη σάλτσα

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ
ΤΑ

ΤΩΡΑ ΣΤΑ 27 3039 - 82 2702 - 31 8118 - 42 2092 - 23 3079 - 90 5382 - 63 6676 - 66 8678 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ CORNER ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΣΕ 30’, ΟΧΙ ΣΕ 35’

ΣΤΡ. ΣΑΡΑΦ
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στε κιλά - κερδίστε απόλαυση! 
Γολαύστε 28 διαφορετικά 
νού τον μήνα, με γλυκό κάθε 
ρα, μαγειρεμένα με ειδικό 
ιεινό τρόπο, για υπέροχη 
3ση και λίγες θερμίδες! 
χάστε κούραση και 
τρήσεις.
Gilli Diet σας φέρνει το αδυνά- 
ψα στο πιάτο! Τηλεφωνήστε τώρα!

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟ 159

Δεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες.
Ατοκες δόσεις με τις DINERS, MASTERCARD. 
Δεκτές και Διατακτικές.

ILLI DIET ΑΘΗΝΑ:Λ. Κηφισίας 141 Μαρούσι Τ.Κ. 151 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μητροπόλεως 52, Τ.Κ. 546 23
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ΑΘΗΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Α.ΣΥΓΓΡΟΥ 31 ·ΤΗΛ. 01/57.73.333 

ΘΕΙΧΑΛΟΝΙΚΗ 3οσ rttepvwu 9·ΤΗΛ. 031 8-J2.537. 362.81 
ΒΕΡΟΙΑ Μητροπολευς 12 ·ΤΗΛ. 0331 2S 456 
ΒΟΛΟΙ Ελ.Βενιζελου 46·ΤΗΛ. 0421 37 074 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Αδελρών ΠοπαδΟΓΤοαου 3 ·ΤΗΛ. 0332.29 515 
1ΕΣΙΑ Εγνατ,ος 30 ·ΤΗΛ 036 1 23 361 
ΑΚΥΝΘΟΣ ΚοΑβου 49 4 Καντουνπ 

• ΤΗΛ 0695 41525 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ίαλοκαιρινου 4 Λοσθενους 14 
•ΤΗΛ 081 282 055 

ΓΙΑΝΝΙΝΑ 28ες 0«rT‘j.pciOu '
• ΤΗΛ 0651 79 604 

ΚΑΒΑΛΑ ΚΕ'4'-θεΟ:ΐ47θυ 9 
•ΤΗΛ 05! 226 149 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ Α-.Τ'-νο-οιλου 12 
• ΤΗΛ 072' 87 446 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 25ες \i70-.cu
•ΤΗΛ 0351 35 '35 

ΚΕΡΚΥΡΑ KioatopCVTC-'O 
•ΤΗΛ 066' 46 573

ΟΡΙΝΘΟΣ ΕΘ'. Λες Α.τ -zcz-ζ 5 ·ΤΗΛ 0741 26 732 
|ΑΛεωσβενοες 12 Ej"CC40 Κε.τ:ρ·ΤΗΛ 223" 35 45-4 

ΛΑΡΙΣΑΕ 4.7Η\ 04-253 3 
ΛΕΙΒΑΔΙΑ ,.<75.Ρ.ί:. 46 ·ΉΛ 026· 2' £21 

ΜΕΓΑΡΑ Π ΓείιΓ.ΐ·- 52 ·ΤΗΛ 0296 29 310 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ Kc-.—Ου ' ·ΉΛ 025' 22 553 

ΝΑΟΥΣΑ 35 ·>Λ 0352 25 360
ΞΑΝΟΗ ',· 33 ·ΤΗΛ 054- 2' '64

ΠΑΤΡΑ 43. ν.-'.ε·.-ς- 23' ·τη.\ 061 3*1 π 
ΡΟΔΟΣ Α.'.-ς V;; ;; 4·ή< ;241 ;; 

ΣΑΛΑΜΙΝΑ'4.3 I:.·.ε.45 ·>.' θ' 46 
ΣΕΡΡΕΣ Κ::_: ΑνεΞε.?ε *" '5 ·>Λ 032 

ΧΑΛΚΙΔΑ : ·ΤιΛ 0
ΧΑΝΙΑ-ΡΕΟΥΜΝΟ
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. Τετάρτή
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if Gilli Diet
-3 ! 3 e-. nouTcncpic.<n capr'a o^o χώρο ιης υγ ε νής διοτρορής. 
“epeye· xci διανέμει καθημερινά στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και αοκε- 
τες “άλεις ·ης Ελλάδας διαιτητικά φαγητά με τα οποία επιτυγχάνονται:
θεαματικά αποτελέσματα απώλειας Βάρους · Σωστή υγιεινή διατροφή 
για την πρόληψη των ασθενειών και τη διατήρηση του οργανισμού οε 
φόρμα.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ Gilli Diet
- 3 ι Die- έχε: μελετήσει δαπητικά προγοάμυατα που περίΛαυδά.Όυν 
ο.'.ες -ς τροοές.Έχει ετο μάσει ένα δισρκώς ανανεούμακο μενού χαμη- 
'-ς θεομιδ'Κής αξίας. (800-900 θερμίδες για γεύμα και δείπνο) "Όυ 
ενθαρρύνει τον οργανισμό. ώσ-ε να μην παχαίνει κα να αμύνε’σι δυνα- 
μ κά εναντίον των ασθενειών που μσστ:ζουν την εποχή μας

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Gilli Diet 
• Σε όσους θέλουν να χάσουν με φυσικό τρόπο τα περιττά κιλά · Σε
ερκοζομενους. όνδοες κσ γυνοίκες · Στη νοικοκυρά ~ου θέλε: να 
εσαομόσε: ένα πρόγραμμα δίαιτας · Σε όσους για λόγους υγε'σς ποέ- 
-ε να τηρήσουν ένα πρόγραμμσ διατροφής που θα τους απαλλάξει 
arc τη χοληστερίνη και τα αγγεισκά προβλήματα · Σε ηλικιωμένους.
-ου τους απσλλάσσει από τη φροντίδα των κατάλληλων για την -’λικία 
Ό.ς φαγητών

Η ΔΙΑΙΤΑ Gilli Diet
Στηρίζεται στη λήψη τροφών: Με χαμηλή θερμιδική αξία · Μεγάλης ποικι
λίας και σωστού συνδυασμού · Υγιεινού τρόπου μαγειρέματος · Απαλ
λαγμένων από λίπη · Πλούσιων σε φυτικές ίνες

ΘΑ ΧΑΣΕΤΕ 3-4 ΚΙΛΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Και δεν θα τα ξαναβάλετε, επειδή ακριβώς, με υγιεινό τρόπο, σπαλλάσ- 
σεσ'ε από τα περιττά κιλά παίρνοντας ταυτόχρονα όλα τα αναγκαία 
στοίχε α και βιταμίνες.

ΤΑ ΦΑΓΗΤΑ Gilli Diet
Παρασκευάζονται, την ίδια μέρα που φτάνουν στο χώρο σος, υε τα 
καλύτερα φυσικά υλικά · Βράζονται ή ψήνονται με ατμό και δεν περιέ
χουν τεχνητές χημικές ουσίες · Είναι διαιτητικά γιατί τους αφαιρούνται 
όλα τα λιπαρά συστατικά · Είναι εύγευστα και σχετικά χορταστικά · 
Αλλάζουν καθημερινά αλλά και για έναν ολόκληρο μήνα δεν είναι ποτέ 
τα ίδια.

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
'α φαγητά Gilli Diet φτάνουν σε σας μέσα σε υπέροχη ανακυκλώσιμη 
συσκευασία αλουμινίου, που τα προφυλλάσοει και χρησιμεύει, χωρίς να 
τα μεταγγίζετε, για την αναθέρμανση τους

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ
Στη διάθεση των πελατών της Gilli Diet υπάρχει ειδικό τμήμα διαιτολόγων 
το οποίο μπορείτε να επισκεφθείτε ή να ζητήσετε και τηλεφωνική ενημέ- 
οωση.

Η ΔΙΑΝΟΜΗ
'a Gilli Diet διαθέτουν ένα πλήρως μηχανογραφημένο σύστημα διανο- 
υών. το οποίο μέθα στο μεσημβρινό 3/ωρο διανέμει με ακρίβεια το ημε
ρήσιο μενού σος. όπου κι αν βρίσκεστε.

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ Gilli Diet
Αφού χάσετε τα περιττά κιλά, θα δείτε ότι η υγιεινή διατροφή Gilli Diet, με 
λιγότερη αυστηρότητα στην εφαρμογή της, είναι κατάλληλη για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα.
Η Gilli Diet δεν είναι μόνο δίαιτα, είναι υγιεινή διατροφή με διαιτηπκά 
αποτελέσματα, ή και αργότερα φιλοσοφία ζωής για τη διατήρηση του 
οργανισμού σε φόρμα.
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