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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η παρούσα εργασία είναι μια προσπάθεια ανάλυσης τάσεων στην αγορά του 
παγωτού στην Ελλάδα, με βασικό στόχο την εισαγωγή νέων προϊόντων για τη 
βιομηχανία ΚΡΙ-ΚΡΙ.

Σύμφωνα με τις τάσεις που επικρατούν στην ελληνική αγορά, το προϊόν παγωτό 
εμφανίζει μια αυξητική τάση στην κατανάλωση του, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο 
ανταγωνισμός στον κλάδο του και να είναι πολύ σημαντικές οι επενδύσεις σε 
δημιουργία νέων προϊόντων, σε εξαγωγική δραστηριοποίηση και σε τεχνολογικό 
εξοπλισμό που θα κάνει η κάθε επιχείρηση για να μπορεί να αντεπεξέλθει στον 
ανταγωνισμό.

Εξαιτίας των χαρακτηριστικών της ελληνικής αγοράς παγωτού όπως έντονη 
εποχικότητα, εξάρτηση της κατανάλωσης από τις καιρικές συνθήκες, ταχεία 
ανανέωση του προϊόντος, υψηλή διαφημιστική δαπάνη, η βιομηχανία ΚΡΙ-ΚΡΙ θα 
πρέπει να επενδύσει, μαζί και με τον εκσυγχρονισμό των μονάδων παραγωγής, 
περισσότερο στη δημιουργία νέων προϊόντων για να αυξηθεί η ζήτηση των 
προϊόντων της.

Με την τάση των καταναλωτών να ενδιαφέρονται καταρχάς για την ποιότητα, δηλαδή 
στη χρήση αγνών υλικών, που συνδυάζεται τις περισσότερες φορές με τη γεύση, 
γίνεται σαφές ότι η δημιουργία νέων προϊόντων δεν θα πρέπει να στηρίζεται μόνο σε 
κάτι το καινοτόμο, αλλά και σε κάτι το ποιοτικό.

Για αυτό το λόγο προτείνεται για την βιομηχανία ΚΡΙ-ΚΡΙ η εισαγωγή του νέου 

προϊόντος, παγωτό-γιαούρτι με ρΓΘπιίυπι γεύσεις που συνδυάζει την ποιότητα με τη 
γεύση.

Η εργασία ξεκινά στο Κεφάλαιο 1 με την ανάλυση περιβάλλοντος Μάρκετινγκ, όπου
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στη αρχή γίνεται μια μικρή αναφορά στην ελληνική αγορά των γαλακτοκομικών και 
στη συνέχεια αναλύεται εκτενώς ο βιομηχανικός κλάδος του παγωτού με την 
παράλληλη ανάλυση των καταναλωτών και της ελκυστικότητας της βιομηχανίας, την 
τιμολόγηση, την ανάλυση των ανταγωνιστών, τις εισαγωγές και εξαγωγές του 
παγωτού πανελλαδικά και τέλος αναφέρονται οι τάσεις στην αγορά του παγωτού που 
κυριαρχούν.

Στο Κεφάλαιο 2 επιχειρείται ο προσδιορισμός των στοιχείων που συνθέτουν στην 

στρατηγική της επιχείρησης ΚΡΙ-ΚΡΙ και η αναφορά την ανταγωνιστικών στρατηγικών 
της επιχείρησης. Αιτιολογείται η επιλογή της ανταγωνιστικής στρατηγικής και 
επισημάνεται η καταλληλότητα της. Γίνεται ανάλυση της ανταγωνιστικής θέσης της 
ΚΡΙ-ΚΡΙ και αξιολόγηση της ελκυστικότητας του κλάδου. Στο τέλος παρουσιάζονται οι 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να διατηρηθεί ή και να δημιουργηθεί το 
συγκριτικό πλεονέκτημα.

Το Κεφάλαιο 3 ασχολείται με τις στρατηγικές Μάρκετινγκ ανάπτυξης νέων 
προϊόντων, όπου αναφέρονται οι τύποι και πως ταξινομούνται τα νέα προϊόντα, η 
διαδικασία ανάπτυξης τους, τα χαρακτηριστικά και οι προϋποθέσεις επιτυχίας της 
διαδικασίας ανάπτυξης των νέων προϊόντων και οι τεχνικές ελέγχου.

Στο τελευταίο Κεφάλαιο 4 επιχειρείται να προταθεί ένα σχέδιο Μάρκετινγκ, στο 
οποίο αναφέρονται όλοι οι στόχοι και τα προγράμματα που θα πρέπει να 
ακολουθήσει η επιχείρηση ΚΡΙ-ΚΡΙ αν προγραμματίσει την εισαγωγή του νέου 
προϊόντος που προτείνεται.

Στο Παράρτημα παρατίθενται συμπληρωματικές πληροφορίες που αφορούν τόσο 
τον κλάδο του παγωτού, όσο και την επιχείρηση ΚΡΙ-ΚΡΙ.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΚΡΙ-ΚΡΙ είναι μια εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο των γαλακτοκομικών 
προϊόντων.

Ιδρύθηκε το 1954 από τον Τσινάβο Παναγιώτη και συνεχίζει να λειτουργεί ως 
οικογενειακή επιχείρηση από τη σύζυγο του, και τον αδερφό του. Για τριάντα περίπου 
χρόνια η δραστηριότητα της ως παραγωγού παγωτού και γιαουρτιού περιοριζόταν 
στα πλαίσια του νόμου Σερρών, όπου βρίσκεται και η φυσική έδρα της εταιρίας μέχρι 
σήμερα και δεν επεκτεινόταν σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Η εμπειρία, όμως, των 
παλιών σε συνδυασμό με το νέο αίμα και τις νέες αντιλήψεις, οδήγησαν στο μεγάλο 
άλμα των τελευταίων χρόνων.

Η πολιτική της εταιρίας ΚΡΙ-ΚΡΙ, από τότε, είναι να προσφέρει στο καταναλωτικό 
κοινό μεγάλη ποικιλία παγωτών με πλούσια γεύση και ξεχωριστή ποιότητα, 
χρησιμοποιώντας τις καλύτερες πάντοτε α' ύλες σε αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες 
υγιεινής.

Χάρη στη συνεπή, προς την αποστολή της, στρατηγική, η ΚΡΙ-ΚΡΙ κατάφερε να είναι 
η σημαντικότερη βιομηχανία παγωτών με παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Βόρεια 
Ελλάδα και η 4η κατά σειρά πανελλαδικά με μερίδιο αγοράς 4-5%.

Προς το παρόν η εταιρία παράγει και διαθέτει στην αγορά:

α) Τυποποιημένα ατομικά παγωτά διαφόρων ειδών και συσκευασιών ( 40-50 είδη ) 
με την επωνυμία ΚΡΙ-ΚΡΙ.
β) Τυποποιημένα οικογενειακά παγωτά ( 15-20 είδη ) επίσης με την επωνυμία ΚΡΙ- 
ΚΡΙ.
γ) Χύμα παγωτά σε συσκευασίες των 5 και 6 κιλών σε 25 ως 30 διαφορετικές 

γεύσεις.
δ) Σιρόπια παγωτού και σαντιγί.
ε) Παραδοσιακή γιαούρτη ( πρόβεια και αγελαδινή ) και στραγγιστή.
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Ο βασικός όγκος της παραγωγής της εταιρίας είναι τα τυποποιημένα παγωτά. Οι 
πωλήσεις της εταιρίας καλύπτουν σημαντικό μέρος του Ελλαδικού χώρου με 
ιδιαίτερη όμως παρουσία στη Βόρεια Ελλάδα.

Έχοντας ιδιόκτητες παραγωγικές εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 4500τ.μ., 
αποθηκευτικούς χώρους 5500κυβ.μ. και επενδύοντας συνεχώς για τον 
εκσυγχρονισμό αυτών, και 100 άτομα προσωπικό, η ΚΡΙ-ΚΡΙ είναι σήμερα μια από 
τις πιο δυναμικές επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια των 5 τελευταίων ετών, ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρίας 
αυξάνεται συστηματικά κατά 30% περίπου κάθε χρόνο.

Πιο συγκεκριμένα για το 1998 παρουσίασε αύξηση 25% από το προηγούμενο έτος, 
ενώ τα προϊόντα της διατίθενται σήμερα σε περισσότερους από 25 νομούς της 
χώρας μέσα από ένα καλά οργανωμένο δίκτυο εμπορικών αντιπροσώπων.

Η ΚΡΙ-ΚΡΙ διαθέτει τα προϊόντα της μέσω των ακόλουθων καναλιών διανομής:

1) Καταστήματα τροφίμων ( παντοπωλεία, γαλακτοπωλεία, περίπτερα κλπ. ) της 
πόλεως Σερρών που η διανομή τους γίνεται απευθείας από την ΚΡΙ-ΚΡΙ.

2) Χονδρέμποροι τροφίμων και αντιπρόσωποι.
3) Αλυσίδες σούπερ-μάρκετς σε ολόκληρη την επικράτεια που η διανομή των 

προϊόντων γίνεται είτε μέσω αντιπροσώπων ή χονδρέμπορων είτε απευθείας από 
την ΚΡΙ-ΚΡΙ.

Επίσης διενεργούνται εξαγωγές, οι οποίες καλύπτουν το 10% της παραγωγής της, 
στη Βουλγαρία, στην Αλβανία και στα Σκόπια, όπου έχει εργοστάσιο παραγωγής 
παγωτού, το οποίο αποτελεί συνιδιοκτησία με τοπικό εταίρο, με τον οποίο 
συμμετέχουν σε joint-venture υπό την επωνυμία «KRI-KRI KU». Η - παράλληλη με 

την επί τόπου παραγωγή - βελτίωση και των δικτύων διανομής στη γείτονα χώρα 
είχε αποτέλεσμα οι εξαγωγές της επιχείρησης προς τα Σκόπια να παρουσιάσουν 

αύξηση της τάξεως του 110% ( πριν τον πόλεμο στο Κοσσυφοπέδιο ). Μια ακόμα 
από τις προτεραιότητες της εταιρίας είναι και η επέκταση της εξαγωγικής
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δραστηριότητας με ποικίλες μορφές συνεργασίας σε περισσότερες χώρες της 
βαλκανικής αλλά και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και στο Λίβανο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επενδυτικό σχέδιο της εταιρίας συνολικού προϋπολογισμού 1,8 
δις. Η επένδυση αφορά στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων παραγωγής, του 
μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και στην οργάνωση των πωλήσεων, την 
επέκταση του δικτύου διανομής και την εκπαίδευση του προσωπικού.

Οι συνολικές πωλήσεις των προϊόντων της εταιρίας σε ποσότητες και αξίες έχουν ως 
εξής: Για το παγωτό από 255 τόνους ή 250 εκ. δρχ. Το 1991 ανήλθαν το 1996 σε 
1190 τόνους ή 1258 εκ. δρχ. για την εγχώρια αγορά και από 45 τόνους ή 52 εκ. δρχ. 
σε 160 τόνους ή 100 εκ. δρχ. αντίστοιχα για τη διεθνή αγορά. Οι συνολικές πωλήσεις 
παρουσιάζουν σημαντικούς ρυθμούς αύξησης κατά την τελευταία εξαετία. Η μέση 
ετήσια μεταβολή είναι 32,6% σε ποσότητες, ενώ σε αξία 35,3% σε τρέχουσες τιμές 
και 22,25% σε σταθερές. Σε απόλυτα μεγέθη, οι συνολικές πωλήσεις προϊόντων της 
ΚΡΙ-ΚΡΙ ( συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων γιαούρτη ) ανήλθαν το 1996 σε 
1558 εκ. δρχ. και το 1997 σε 2080 εκ. δρχ. από 343,2 εκ. δρχ. το 1991.

Ο κύριος όγκος των πωλήσεων είναι στο εσωτερικό, οι οποίες παρουσιάζουν τους 
σημαντικότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Οι εξαγωγές, όπως αναφέρθηκε και 
παραπάνω αποτελούν μικρό μέρος των πωλήσεων, με σημαντική διακύμανση από 
χρόνο σε χρόνο, εξ' αιτίας του γεγονότος ότι αυτές γίνονται κυρίως στις βαλκανικές 
χώρες με τα γνωστά σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα. Για παράδειγμα ο 
πόλεμος στο Κοσσυφοπέδιο επηρέασε σημαντικά τις πωλήσεις, οι οποίες 
παρουσίασαν κάθετη πτώση προς τις χώρες που ήταν εμπλεκόμενες στον πόλεμο, 
παρ' όλο που η εταιρία είναι πολύ προσεκτική ώστε να μη δημιουργεί επισφαλείς 
απαιτήσεις.

Στα σχέδια της ΚΡΙ-ΚΡΙ για το άμεσο μέλλον περιλαμβάνονται επενδύσεις 

εκσυγχρονισμού μονάδων παραγωγής παγωτού και γιαούρτης, ενώ οι στόχοι της 
εταιρίας για το επόμενο έτος προβλέπουν αύξηση των πωλήσεων παγωτού κατά 
30% με αντίστοιχη αύξηση των κερδών της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ

Η βιομηχανία γάλακτος αποτελεί ένα πού σημαντικό τομέα δραστηριότητας της 
βιομηχανίας ειδών διατροφής. Οι υψηλές οικονομικές αποδόσεις των βιομηχανιών 
του κλάδου, οι επενδύσεις που έχουν αρχίσει να πραγματοποιούνται από τις μεγάλες 
αλλά και τις μικρότερες επιχειρήσεις, η δημιουργία νέων προϊόντων καθώς και η 
εξαγωγική δραστηριοποίηση, αποτελούν τα βασικά στοιχεία ανάπτυξης του κλάδου 
ώστε να αποτελεί έναν από τους πλέον νευραλγικούς τομείς της ελληνικής 
οικονομίας.

Η αυξητική τάση στην κατανάλωση ορισμένων καθώς και η μεταστροφή της ζήτησης 
σε νέα προϊόντα γάλακτος έχουν ωθήσει τους επιχειρηματίες σε νέες επενδύσεις ή σε 
εκσυγχρονισμό των υφισταμένων μονάδων τους. Η εγχώρια ιδιωτική κατανάλωση 
γαλακτοκομικών προϊόντων αντιπροσωπεύει σήμερα με βάση τα τελευταία διαθέσιμα 
στοιχεία, το 17,5% της κατανάλωσης των ειδών διατροφής. Ο ανταγωνισμός μεταξύ 
των ελληνικών επιχειρήσεων και ο ανταγωνισμός που προέρχεται από την 
Ευρωπαϊκή αγορά προτρέπει την εγχώρια γαλακτοβιομηχανία να εκσυγχρονιστεί και 
να αναπτυχθεί δυναμικά.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ

Το ελληνικό παγωτό έχει μία πολύ σημαντική θέση στην ελληνική οικονομία και στον 
τομέα της μεταποίησης ειδικότερα. Ο τζίρος του παγωτού για μεν το βιομηχανικό 
παγωτό είναι 50δισ.δρχ. αν δε συναθροιστεί και αυτό που παράγεται σαν χύμα 
παγωτό, ο τζίρος ίσως ξεπερνάει τα ΘΟδισ.δρχ. Από την ετήσια κατανάλωση 

παγωτού στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι το 70% είναι ατομικά παγωτά, το 20% 
οικογενειακά και το 10 % χύμα (ΠΙΝΑΚΑΣ 1).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΓΟΡΑ ANA ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΑΓΩΤΟΥ

ΑΤΟΜΙΚΗ 70,0% 10,0%
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 20,0% 70,0%
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΧΥΜΑ ΠΑΓΩΤΟ 10,0% 20,0%

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0%

ΠηγήΈΣΥΕ

Όσον αφορά τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων στο χώρο, υπάρχουν οι άμεσα 
εμπλεκόμενοι, αυτοί δηλαδή που απασχολούνται κατ' ευθείαν στον τομέα της 
μεταποίησης και οι έμμεσα, που είναι όσοι ασχολούνται στους τομείς της εμπορίας 
και της διακίνησης του προϊόντος. Ο αριθμός τους ανέρχεται σε πολλές χιλιάδες 
άτομα με συνέπεια η παγωτοβιομηχανία να έχει αξιοπρόσεκτη συμβολή στην 
ελληνική οικονομία.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Τα παγωτά καταναλώνονται από όλες τις κοινωνικές και οικονομικές τάξεις και από 
ηλικίες κυρίως 6-12, 13-17, 18-25, 26-35 ετών κατά φθίνουσα σειρά.

Ανάλογα με την ηλικία υπάρχουν και οι προτιμήσεις. Οι καλύτεροι καταναλωτές 
λοιπόν παγωτού φαίνεται να είναι τα παιδιά και οι νέοι, ενώ διαφοροποιημένες 
εμφανίζονται οι προτιμήσεις στις μεγαλύτερες ηλικίες.
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Οι γενικές κατηγορίες παγωτού φαίνονται στο Σχήμα 1 που ακολουθεί.

Σχήμα 1, Τύποι Παγωτού

ΠΑΓΩΤΟ

Ατομικό Οικογενειακό

______________

Τυποποιημένη
Συσκευασία

Χύμα Τυποποιημένες
Συσκευασίες

Catering

Ξυλάκια
Πύραυλοι
Κύπελλα
Σάντουιτς

Παγωτοσοκολάτες

Χωνάκι Μεγάλες Μαζική διάθεση
Κυπελλάκι Συσκευασίες

Τούρτες παγωτό
Παγωτίνια

Ανάλογα με τις κατηγορίες του παγωτού, οι προτιμήσεις των καταναλωτών 
διαμορφώνονται ως εξής:

Τα παιδιά μέχρι 14 ετών έχουν ιδιαίτερη προτίμηση στο παγωτό που προσφέρεται σε 
κύπελλο και κατά δεύτερο λόγο στα βιομηχανοποιημένα ξυλάκια.

Οι νέοι μέχρι 24 ετών εμφανίζονται πιο προχωρημένοι προτιμώντας κυρίως τα 
παγωτά που προσφέρονται σε χωνάκια βάφλας ενώ οι μεγαλύτερες ηλικίες πια 
καταναλώνουν επιδόρπια παγωτού σε μορφή τούρτας, καθώς και 
βιομηχανοποιημένα παγωτά.
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Ανάλογα με το κοινό- στόχος διαφοροποιείται και ο τύπος του παγωτού.

Η «παρορμητική» αγορά απευθύνεται στις ηλικίες από 5-14 ετών με κύριους χρήστες 
αγόρια και κορίτσια 12 ετών.

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας καταναλώνουν κυρίως «απλά παγωτά» από πλευράς 
συσκευασίας ( κυπελλάκια ) όσο και από πλευράς γεύσης : σοκολάτα, κρέμα ή 
φράουλα.

Όσο μεγαλώνουν σε ηλικία γίνονται «aspirational users» αρχίζουν δηλαδή να τρώνε 
έστω μία φορά τη βδομάδα παγωτό ενηλίκων, όπως πύραυλο ή ξυλάκι με πιο 
περίπλοκες γεύσεις.

Αργότερα, δηλαδή στην εφηβεία και ενηλικίωση, το παγωτό γίνεται μία πολυεπίπεδη 
εμπειρία. Θεωρείται κατάλληλο παγωτό αυτό που είναι τραγανιστό, μαστιχωτό και 
μαλακό-ρευστό.

Το οικογενειακό παγωτό που είναι commodity προϊόν απευθύνεται στις νοικοκυρές, 
οι οποίες τι αγοράζουν για τα παιδιά τους τόσο για να αποφεύγουν την καθημερινή 
αγορά του τυποποιημένου από τα περίπτερο, όσο για να το έχουν σαν επιδόρπιο 
στο σπίτι με την οικογένεια ή με φίλους.

Δημογραφικά οι εταιρίες απευθύνονται στις ηλικίες 6-34 ετών όλων των 
κοινωνικοοικονομικών τάξεων ανεξαρτήτου φύλλου.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την αγορά παγωτού στην Ελλάδα 

είναι:
α) Η έντονη εποχικότητα ( το 45% της κατανάλωσης γίνεται τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, 

ενώ το 90% τον Απρίλιο μέχρι τον Αύγουστο.)
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Η εποχικότητα στην κατανάλωση παγωτού αποτελεί σήμερα το νούμερο έναν 
ανασταλτικό παράγοντα ως προς την άνοδο της αγοράς. Η αγορά τα τελευταία 
χρόνια χαρακτηρίζεται ως στατική. ( κατά την τριετία 1996-1998 κινείται περίπου στα 
ίδια επίπεδα ). Η δυνατότητα διερεύνησης των μεριδίων είναι σχετικά μικρή και αυτό 
που επιτυγχάνεται είναι κυρίως η περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής εικόνας των 
εταιριών που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο μέσα από την εισαγωγή 
καινοτομικών προϊόντων.

Η εποχικότητα του παγωτού στην Ελλάδα συνδέεται με τις συνήθειες των ελλήνων 
καταναλωτών. Στην Ελλάδα το παγωτό δεν καταναλώνεται στις ποσότητες που 
καταναλώνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες κατά τη χειμερινή περίοδο. Γίνεται μία 
μεθοδευμένη προσπάθεια για συνεχή προβολή του παγωτού στους καταναλωτές και 
για τους μη θερινούς μήνες. Οι βιομηχανίες έχουν ανοιχτά σημεία πώλησης το 
χειμώνα με αποτέλεσμα να γίνεται προσέγγιση του καταναλωτικού κοινού σε όλο και 
μεγαλύτερο βαθμό. Σε άλλες χώρες της Βορείου κυρίως Ευρώπης και της Αμερικής, 
η κατανάλωση του παγωτού είναι αυξημένη και κατά την χειμερινή περίοδο και αυτό 
οφείλεται επειδή το παγωτό στο εξωτερικό αποτελεί τρόφιμο και το καταναλώνουν 
στο τραπέζι τους, ενώ απεναντίας ο Έλληνας καταναλωτής το συνδέει με την έξοδο 
του και όχι με την άμεση διατροφή του.

β) Η εξάρτηση της κατανάλωσης από τις καιρικές συνθήκες και τουρισμό. Ειδικότερα 
ο παράγοντας των καιρικών συνθηκών είναι ιδιαίτερα σημαντικός στον ελληνικό 
χώρο ( σε σχέση με το εξωτερικό ), αφού οι πωλήσεις παγωτού μειώνονται δραστικά 
όταν πέφτει η θερμοκρασία

Οι Έλληνες τρώνε όλο το χειμώνα τόσα παγωτά όσα αντιστοιχούν σε μία καυτή μέρα 
του Ιουλίου. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που βρισκόμαστε, παρ' όλα αυτά στη δεύτερη
θέση από το....τέλος στην κατανάλωση παγωτού ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές χώρες,

όπως φαίνεται στον ΠΙΝΑΚΑ 2.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ ΚΑΙ ΑΕΠ

ΧΑΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/ 

ΚΕΦΑΛΗ (λίτρα)

ΑΕΠ 1996

ΗΠΑ 23,0 27.000

Αυστραλία 18,0 20.000

Σουηδία 14,0 17.500

Καναδάς 13,5 21.000

Φινλανδία 13,5 18.000

Νέα Ζηλανδία 13,5 17.000

Ιρλανδία 9,5 17.000

Δανία 9,0 21.500

Βέλγιο 8,0 22.000

Ιταλία 8,0 20.000

Γ ερμανία 7,5 19.000

Ολλανδία 7,5 21.000

Βρετανία 7,5 18.500

Ελβετία 7,0 26.000

Αυστρία 8,5 22.000

Κύπρος 6,0 5.500

Γ αλλία 6,0 22.000

Ισπανία 5,5 15.000

Ελλάδα 5,0 12.000
Τσεχία 4,0 10.000

Πορτογαλία 4,0 13.000

Ουγγαρία 3,0 5.500
Πολωνία 3,0 6.500

Ρωσία 3,0 4.500

Σλοβακία 3,0 7.500

Ρουμανία 1,0 5.000

Μέσος Όρος 8,1 15.923

Πηγή: Διεθνές Συνέδριο Παγωτού - Αθήνα, Σεπτέμβριος 1997, ICAP
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Κατά μέσο όρο κάθε Έλληνας καταναλώνει κάθε χρόνο περίπου 4,3 λίτρα παγωτού, 
τη στιγμή που κάθε Σουηδός, αν και βρίσκεται σε μία χώρα κατά πολύ ψυχρότερη 
από τη δική μας, απολαμβάνει 14,1 λίτρα. Βέβαια όσοι γνωρίζουν τον κλάδο του 
παγωτού στη χώρα μας δεν απορούν με αυτά τα νούμερα, αφού το παγωτό στην 
Ελλάδα αντιμετωπίζεται κυρίως σαν σνακ και όχι σαν επιδόρπιο. Πρόκειται για μια 
κατανάλωση εντελώς παρορμητική, αφού το παγωτό είναι απόλυτα συνδεδεμένο με 
το καλοκαίρι, τη θάλασσα και τις διακοπές.

Στόχος της βιομηχανίας παγωτού είναι η απόρροια της εξάλειψης σε ένα βαθμό της 
εποχικότητας και η εξοικείωση του καταναλωτή να αγοράζει παγωτό ανεξαρτήτως 
των καιρικών συνθηκών.

γ) Η υψηλή διαφημιστική δαπάνη ( άνω του 5% του κύκλου των εργασιών ) και η 
προωθητική υποστήριξη των παγωτών.

Η διαφημιστική δαπάνη για την προβολή και αύξηση των πωλήσεων στην χώρα μας 
συνεχώς αυξάνεται. Τα ποσά που ξοδεύονται κάθε χρόνο από όλους τους 
διαφημιζόμενους, δείχνουν πόσο σημαντική και αποτελεσματική είναι η καλή 

διαφήμιση. Οι πετυχημένες διαφημιστικές ενέργειες, είτε πρόκειται για τηλεόραση, 
ραδιόφωνο ή καταχωρίσεις κλπ. Αυξημένα παρουσιάζονται τα διαφημιστικά μερίδια 
της υπαίθριας διαφήμισης και των περιοδικών. Παρ' όλα αυτά η τηλεόραση 
απορροφά το 85% της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης.

Από τις ελληνικές εταιρίες που ασχολούνται με το παγωτό η κύρια διαφημιζόμενη 
είναι η ALGIDA με 40% μερίδιο δαπάνης και 50% μερίδιο διαφημιστικής φωνής, 
ακολουθώντας η ΕΒΓΑ και η ΔΕΛΤΑ.

Η ελληνική διαφήμιση παρουσιάζει συνεχή βελτίωση, όχι μόνο ως προς τα θέματα, 
τον τρόπο που τα προσεγγίζει, αλλά και ως προς την απόδοση, την 
κινηματογράφηση. Δεν παύει όμως και στη διαφήμιση να παίζει ρόλο η νοοτροπία, ο 
τρόπος σκέψης, η κουλτούρα ενός λαού.
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δ) Η ταχεία ανανέωση του προϊόντος ( τύποι, συσκευασίες, ψυγεία, προωθητικό 
υλικό ) και νέες προτάσεις πώλησης παγωτού.

Το παγωτό αντιπροσωπεύει τον πιο δυναμικό τομέα προστιθέμενης αξίας της 
Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Γαλακτοκομικών, κι αυτό το χαρακτηριστικό διαπιστώνεται 
σε όλο τον κόσμο.

Το μέλλον του κλάδου εξαρτάται κατά πολύ από την ικανότητα επέκτασης της 
ποικιλίας των προϊόντων παγωτού και από τη συνεχή ανάπτυξη νέων και κατά πάσα 
πιθανότητα, επιτυχημένων προϊόντων, ώστε να προφερθεί στον καταναλωτή 
ευρύτερη ποικιλία προϊόντων, τα οποία θα ανταποκρίνονται στη γεύση που θέλει.

Ο κύκλος ζωής των μελλοντικών προϊόντων θα είναι συντομότερος και εξ' αιτίας 
αυτού του γεγονότος οι παραγωγοί θα χρειασθεί να επενδύουν συνεχώς στην 
ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Μέσω της διαφοροποίησης των καινοτομικών προϊόντων επιτυγχάνεται η αύξηση 
ζήτησης και διαμορφώνονται οι τάσεις της αγοράς. Και αυτή η διαφοροποίηση είναι 
αποτέλεσμα των επενδύσεων στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και στον 
τεχνολογικό εξοπλισμό.

Η ποιότητα και η ποικιλία οδηγούν στην ανοδική πορεία του παγωτού.

Το πόσο σημαντική είναι η καινοτομία των προϊόντων φαίνεται και από τη παρακάτω 
δήλωση του Carl Hoyer, διευθυντή Μάρκετινγκ της δανέζικης εταιρίας APV Ice 
Cream.

«Πιθανόν αυτό που σήμερα ονομάζουμε παγωτό, να πρέπει αύριο να ανταγωνιστεί με 
νέους τύπους κατεψυγμένων κρεμοειδών προϊόντων. Τα παραδοσιακά όρια μάλλον 

θα αλλάξουν και αυτό θα πρέπει να το προβλέψουμε και να το μελετήσουμε από 
σήμερα. Έστω σαν υπόθεση....»

ε) Νέα κανάλια διάθεσης παγωτού, όπως η διάθεση του προϊόντος σε σούπερ- 
μάρκετς, η οποία όσο θα αυξάνεται, τόσο θα μειώνεται η εποχικότητα στην
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κατανάλωση, και νέοι τρόποι βελτίωσης αναβάθμισης της εξυπηρέτησης προς το 

λιανοπωλητή.

Το σαφές δίκτυο διανομής δίνει σαφές προβάδισμα στην εταιρία που το διαθέτει.

Τα παγωτά φθάνουν στο λιανεμπόριο, κατά κύριο λόγο, μέσω των μεγάλων τοπικών 

αντιπροσώπων που διακινούν και τα κατεψυγμένα προϊόντα 85% και κατευθείαν 

από τις εταιρίες παραγωγής ή εισαγωγής σε ποσοστό 15%. .

Σε ότι αφορά στην τελική διάθεση στον καταναλωτή τα περίπτερα, τα ψιλικά και τα 

γαλακτοπωλεία είναι το πρώτο κανάλι διανομής παγωτών από άποψη μεγέθους 

πωλήσεων, με μερίδιο περίπου 70% . Τα σούπερ-μάρκετς έχουν μερίδιο περίπου 5% 

και το υπόλοιπο μοιράζεται στα ζαχαροπλαστεία και στις καφετέριες και στα λοιπά 

σημεία πώλησης όπως στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, στα κυλικεία κλπ.

Τα σημεία πώλησης παγωτού συνολικά υπολογίζονται στις 75.000. Αυτά μοιράζονται 

στα εξής σημεία ( shares ):

Σημεία Μερίδιο αγοράς

- ΔΕΛΤΑ: ~ 28.000 36%

- ΕΒΓΑ : -21.000 30%

- ALGIDA 21.000 29%

- ΚΡΙ-ΚΡΙ - 5.000 3%

-MARS - 3.000 1%

- ΛΟΙΠΑ : - 5.000 1%

Πηγή: ΕΣΥΕ
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Στην αγορά του βιομηχανοποιημένου παγωτού τα κανάλια διανομής εντάσσονται στις 
παρακάτω κατηγορίες :

- Παραδοσιακά ( περίπτερα, ψιλικατζίδικα, γαλακτοπωλεία, κλπ. ), τα οποία 
αποτελούν τα παλιά σημεία πώλησης παγωτού και δεν παρουσιάζουν σημαντικά 
περιθώρια αύξησης. Μία εταιρία για να αποκτήσει ένα νέο σημείο πώλησης 
πρέπει συνήθως να το αποσπάσει από τον ανταγωνιστή. Μέσω αυτών των 
σημείων πραγματοποιείται σήμερα ο κύριος όγκος των πωλήσεων των παγωτών. 
Εκτιμήσεις της αγοράς υπολογίζουν ότι το ποσοστό πωλήσεων κυμαίνεται στο 
60% -70% .

- Σούπερ-μάρκετς, τα οποία αποτελούν μία νέα σχετικά κατηγορία καναλιών 
διανομής που συνεχώς διευρύνεται. Οι πωλήσεις παγωτών μέσω των σούπερ- 
μάρκετς ήταν σε χαμηλά επίπεδα, όμως τελευταία η συγκεκριμένη αγορά έχει 
αρχίσει να αναπτύσσεται κυρίως στο οικογενειακό παγωτό. Το μερίδιο των 
σούπερ-μάρκετς εκτιμάται σήμερα στο 10 περίπου με αυξανόμενη τάση.

- Μονάδες κέτερινγκ ( εστιατόρια, ταβέρνες, κλπ. ), οι οποίες διακινούν χύμα αλλά 
και τυποποιημένο παγωτό, έτσι το μερίδιο τους να είναι πολύ δύσκολο να 
προσδιορισθεί

- Λοιπά σημεία πώλησης.

Με την εμφάνιση των εισαγόμενων παγωτών έχουν αρχίσει να παρουσιάζονται νέα 
σημεία πώλησης, όπως μαγαζιά με delikatessen προϊόντα, ζαχαροπλαστεία και 
επίσης ειδικά cafe με τη φίρμα του παγωτού που λειτουργούν με franchising.

Αυτά τα σημεία εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια με την είσοδο των νέων εταιριών, 
διακινούν δε μόνο εισαγόμενο παγωτό, οπότε το μερίδιο τους στη συνολική 
κατανάλωση παγωτού είναι πολύ μικρό.

Όσον αφορά τον τρόπο διανομής του παγωτού αυτός διαφοροποιείται ανάλογα με το 
πόσο εκτεταμένο είναι το δίκτυο διανομής. Οι μεγάλες βιομηχανίες, οι οποίες 
διαθέτουν πολλά σημεία λιανικής πώλησης είναι σχεδόν αδύνατο να ελέγξουν οι ίδιες 
όλα τα σημεία, για αυτό το λόγο συνεργάζονται με τοπικούς αντιπροσώπους, οι 
οποίοι με δικά τους ψυγεία κάνουν τη διανομή σε όλη την Ελλάδα.
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Οι εισαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πολύ μικρό δίκτυο πραγματοποιούν οι 
ίδιες τη διανομή.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οι τιμές των παγωτών διαμορφώνονται ελεύθερα από τους παραγωγούς και δεν 
παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις. Καθορίζονται από πολλούς παράγοντες, οι 
κυριότεροι από τους οποίους είναι η ομάδα-στόχος που απευθύνεται η εταιρία, η 
ποιότητα των α' υλών, η περιεκτικότητα σε στέρεα συστατικά καθώς και τα επίπεδα 
διακύμανσης των τιμών ομοειδών προϊόντων. Σε γενικές γραμμές οι τρεις μεγάλες 
βιομηχανίες ( ΔΕΛΤΑ, ΕΒΓΑ, ALGIDA ) έχουν καθορίσει περίπου τις ίδιες τιμές 
πώλησης.

Στα ατομικά παγωτά η MARS είναι πιο ακριβή από τις τρεις παραπάνω βιομηχανίες.

Ειδικότερα, στα ατομικά παγωτά δεν παρατηρούνται διαφοροποιήσεις τιμών, ενώ 
στα οικογενειακά μπορεί να υπάρχει μικρή διαφοροποίηση ανάλογα με τα νέα 
προϊόντα των εταιριών.

Όσον αφορά το περιθώριο μικτού κέρδους των εταιριών ( βιομηχανιών ) σημειώνεται 
ότι αυτό διαμορφώνεται σε σχετικά υψηλά επίπεδα και κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 
30% -50% .

Το περιθώριο μικτού κέρδους των λιανοπωλητών κυμαίνεται περίπου στο 20% . 
Στην πραγματικότητα όμως είναι μεγαλύτερο λόγω των εκπτώσεων που χορηγούνται 
και οι οποίες εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από τον όγκο των πωλήσεων που 
πραγματοποιεί κάθε σημείο πώλησης. Οι μεγαλύτερες εκπτώσεις χορηγούνται στα 
σούπερ-μάρκετς, τα οποία αποτελούν μία ιδιαίτερη κατηγορία σημείων λιανικής 
πώλησης με τους δικούς τους όρους εμπορικής λιανικής. Σε γενικές γραμμές, οι 
παρεχόμενες από τις βιομηχανίες εκπτώσεις κυμαίνονται μεταξύ 20% - 35% επί της 
χονδρικής τιμής.

Η αγορά του παγωτού στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από το βιομηχανοποιημένο 
παγωτό, το οποίο παράγεται από λίγες μεγάλου μεγέθους βιομηχανίες και διατίθεται
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σε τυποποιημένη συσκευασία, καθώς και από το βιοτεχνικό παγωτό, το οποίο 
παράγεται είτε από αμιγείς επιχειρήσεις παγωτού, είτε από ζαχαροπλαστεία. Χύμα 
παγωτό παράγεται και από τις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου.

Με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ οι επιχειρήσεις που παράγουν παγωτό ( χύμα ή 
τυποποιημένο ) στην Ελλάδα και απασχολούν πάνω από 10 άτομα προσωπικό, 
ανέρχεται σε 70%.

Οι κυριότερες επιχειρήσεις παραγωγής τυποποιημένου επώνυμου συσκευασμένου 
παγωτού είναι οι : ΔΕΛΤΑ, ΕΒΓΑ, ALGIDA και πιο μικρές είναι η ΚΡΙ-ΚΡΙ, η ΑΓΝΟ, η 
ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΕΕ, η ΙΓΚΛΟΥ ΑΕ και η TORRE ΑΒΕΕ .

Το παγωτό ως προϊόν χωρίζεται σε 3 κατηγορίες :
1. ατομικό παγωτό
2. οικογενειακό παγωτό
3. χύμα παγωτό

Το ατομικό παγωτό σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη , κατέχει 
πάνω από το 60% της συνολικής αγοράς παγωτών.

Η κατά κεφαλήν κατανάλωση ατομικού παγωτού στην Ελλάδα είναι περίπου στο ίδιο 
επίπεδο με την Ιταλία που φημίζεται για την τεράστια κατανάλωση του παγωτού.

Οι κατηγορίες του οικογενειακού και χύμα παγωτού μοιράζονται περίπου εξίσου (από 
20% ) το υπόλοιπο της συνολικής αγοράς του παγωτού.

Η αγορά του ατομικού παγωτού είναι μια αυθόρμητη ενέργεια. Μεγάλο ρόλο εδώ 
παίζει το δίκτυο διανομής και η εμφάνιση των σημείων πώλησης της κάθε εταιρίας. 
Σπάνια ο καταναλωτής θα ψάξει να βρει το ψυγείο μιας συγκεκριμένης εταιρίας για 
να πάρει παγωτό. Καλείται να επιλέξει εταιρία μόνο όταν στο ίδιο σημείο υπάρχουν 
όλα τα ψυγεία. Σε αυτήν τη φάση καθοριστικό ρόλο παίζει η εικόνα που ο 
καταναλωτής έχει σχηματίσει για την κάθε εταιρία και τα προϊόντα που προσφέρει.
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Το οικογενειακό παγωτό είναι μια προγραμματισμένη αγορά γιατί ο καταναλωτής 
αγοράζει το προϊόν προκειμένου να το καταναλώσει στο σπίτι. Σε αυτήν την 
κατηγορία τα δεδομένα άρχισαν να μεταβάλλονται με την είσοδο των εταιριών 
παγωτού στα σούπερ-μάρκετς. Ήδη στο εξωτερικό οι πωλήσεις οικογενειακού στα 
σούπερ-μάρκετς αποτελούν πάνω από το 70% των συνολικών πωλήσεων του 
οικογενειακού παγωτού.

Οι εταιρίες παγωτού άρχισαν να στηρίζουν την αγορά του οικογενειακού παγωτού 
στα σούπερ-μάρκετς με προωθητικές ενέργειες ( οικονομικές συσκευασίες, δώρα 
κλπ) με την παροχή ισοθερμικών τσαντών για διατήρηση της θερμοκρασίας των 
παγωτών κατά τη μεταφορά τους στο σπίτι κλπ.

Το χύμα παγωτό σερβίρεται σε καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, ξενοδοχεία κλπ. Και 
συνήθως είναι ανώνυμο διότι ο καταναλωτής Δε γνωρίζει την εταιρία της οποίας το 
προϊόν καταναλώνει. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μία προσπάθεια να ανατραπεί αυτό 
το καθεστώς.

Πριν αναφερθούμε διεξοδικά για κάθε μία εταιρία ξεχωριστά, θα κάνουμε μία
αναφορά σε ποιο σημείο του κύκλου ζωής βρίσκεται κάθε μία εταιρία.

1) Η ΔΕΛΤΑ βρίσκεται στο τέλος της αναπτυξιακής ωριμότητας με αποτέλεσμα να 
δέχεται έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις, να χάνει λίγα σημεία, να υποχωρούν με 
μικρότερο ρυθμό οι αυξητικές τάσεις στις πωλήσεις και να διατηρεί σταθερή τη 
διαφημιστική δαπάνη. Τα κέρδη της παραμένουν υψηλά.

2) Η ΕΒΓΑ βρίσκεται στην αρχή της αναπτυξιακής ωριμότητας. Σταθεροποιείται ο 
ρυθμός αύξησης στα σημεία και τις πωλήσεις και διατηρεί σταθερές τις δαπάνες 
διαφημίσεων. Τα κέρδη της ακολουθούν ανοδική πορεία.

3) Η ALGIDA βρίσκεται στην πλήρη ανάπτυξη της αυξάνοντας το ρυθμό απόκτησης 
νέων σημείων, αυξάνοντας με μικρότερο ρυθμό τις πωλήσεις, δαπανώντας μεγάλα 

ποσά για διαφήμιση. Τα κέρδη της είναι περιορισμένα, καθώς τα έξοδα είναι 
μεγάλα.

20



4) Η ΚΡΙ-ΚΡΙ βρίσκεται στη φάση της εισαγωγής. Εξαιτίας της στρατηγικής που 
ακολουθεί παρουσιάζει σχετικά χαμηλή αποτελεσματικότητα στα σημεία που 
ελέγχει, αλλά παράλληλα αυτή η αργή διείσδυση διατηρεί περιορισμένες τις 
διαφημιστικές δαπάνες, τις δαπάνες promotion και τις δαπάνες προώθησης, ώστε 
τελικά να εμφανίζει σχετικά υψηλά κέρδη.

5) Η ΑΓΝΟ αποτελεί παράδειγμα ανορθολογιστικής ανάπτυξης, ευρισκόμενη μάλλον 
στη φάση της παρακμής.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

1. ΔΕΛΤΑ

Η ΔΕΛΤΑ παρουσιάζεται ως πρωτοπόρος εταιρία στην αγορά παγωτού. 
Καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος αγοράς, πράγμα που αντικατοπτρίζει την ηγετική 
της παρουσία.

Πρόκειται για παλιά μεγάλου μεγέθους γαλακτοβιομηχανία και μία από τις 
μεγαλύτερες βιομηχανίες ειδών διατροφής της χώρας μας.

Η ΔΕΛΤΑ λανσάρει κάθε χρόνο στην αγορά ποικιλία προϊόντων, τα οποία διατίθενται 
από 26-28.000 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα. Συνεργάζεται με 150 περίπου 
αντιπροσώπους. Διαθέτει περίπου 40 είδη ατομικών παγωτών, 20 οικογενειακών και 
22 γεύσεις χύμα. Κατά το έτος 1997 κυκλοφόρησαν συνολικά 19 είδη παγωτών.

Η εταιρία πραγματοποιεί συνεχώς επενδύσεις, το ύψος των οποίων τα τελευταία τρία 
χρόνια ανήλθαν στο ποσό των δδισ.δρχ. περίπου ( εκσυγχρονισμός, επέκταση, 
ανανέωση μηχανολογικού εξοπλισμού κλπ.)
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Στην αγορά του εξωτερικού η ΔΕΛΤΑ έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα και πιο 
συγκεκριμένα στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Ουκρανία, στα Σκόπια, στην 
Κύπρο και στο Λίβανο.

Η ΔΕΛΤΑ ανέπτυξε νέους τρόπους παραγωγής, πρωτοποριακούς για τα ελληνικά 
δεδομένα και αύξησε ραγδαία την παραγωγική δυνατότητα της μονάδας, η οποία 
πλέον είναι ικανή να ικανοποιήσει όχι μόνο την εγχώρια ζήτηση αλλά και τις 
εξαγωγικές δραστηριότητες της εταιρίας.

Η ηγετική θέση της εταιρίας στηρίζεται σε πολλούς παράγοντες, οι κυριότεροι των 
οποίων είναι:

- Η ποιότητα των προϊόντων της, οι αυστηρές προδιαγραφές των α’ υλών που 
χρησιμοποιούνται και οι συνεχείς έλεγχοι διασφάλισης ποιότητας σε όλα τα 
στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, έως ότου το τελικό προϊόν φθάσει στο 
σημείο πώλησης.

- Το άρτια οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων, που καλύπτει κάθε άκρη της Ελλάδας 
με περισσότερα από 26.000 σημεία, 300 φορτηγά και 200 αντιπροσώπους. Η 
οργάνωση αυτή δίνει δυνατότητα παροχής άψογου σέρβις στους πελάτες της 
εταιρίας, ενώ οι καταναλωτές για τους οποίους η ΔΕΛΤΑ αποτελεί την πρώτη 
τους προτίμηση, μπορούν να βρίσκουν τα αγαπημένα τους προϊόντα, όπου και αν 
βρίσκονται.

- Τα σημεία πώλησης εξοπλίζονται με καινούρια σύγχρονα ψυγεία και πλούσιο 
διαφημιστικό υλικό ( ανάγλυφες πινακίδες, αφίσες προϊόντων, περίπτερα, τέντες 
κλπ). ώστε να γίνονται ελκυστικά για τον καταναλωτή και να αυξήσουν τα κέρδη 
των πελατών.

- Στην ιδιαίτερα έντονη και ως τώρα επιτυχημένη ανάπτυξη νέων πρωτότυπων 
προϊόντων.
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ΔΕΛΤΑ SWOT ANALYSIS

ΔΥΝΑΜΕΙΣ:
- Ηγέτης της αγοράς
- Ισχυρό corporate image
- Μεγάλη ποικιλία προϊόντων
- Ισχυρά brands
- Επιτυχημένη επικοινωνιακή πολιτική
- Μεγάλο media expenditure
- Πολύ καλά οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων
- Συνεχής εξέλιξη σε τεχνογνωσία, μηχανολογικό εξοπλισμό και προδιαγραφές 
παραγωγής
- Συνεργασία με το γαλλικό κολοσσό DANONE
- Πιστοποιητικά ποιότητας

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ :
- Δυναμική επέκταση στην αγορά της ανατολικής Ευρώπης
- Παραγωγή νέων προϊόντων κάθε χρόνο

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ:
- Έλλειψη ευελιξίας στην αλλαγή των προϊόντων της σε περίπτωση αποτυχίας λόγω 
μεγάλου όγκου παραγωγής

ΑΠΕΙΛΕΣ:
- Είσοδος της NESTLE ( 2η στη διεθνή αγορά παγωτού ) στην ελληνική αγορά
- Αυξημένος ανταγωνισμός

2. ΕΒΓΑ

Η ΕΒΓΑ ακολουθεί τη ΔΕΛΤΑ και κατέχει τη δεύτερη θέση όσον αφορά το μερίδιο 
αγοράς που κατέχει, το οποίο ανέρχεται στο 30%. Η ΕΒΓΑ ασχολείται με την
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παραγωγή παγωτών και χυμών φρούτων. Επιπλέον εισάγει και εμπορεύεται 
ορισμένα είδη παγωτών καθώς και κατεψυγμένα προϊόντα ζύμης και κρουασάν.

Ο τομέας των παγωτών καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό του κύκλου εργασιών της. 
Τα προϊόντα της διατίθενται από 25.000 περίπου σημεία πώλησης σε όλη την 
Ελλάδα. Η εταιρία κυκλοφορεί στην αγορά 48 είδη ατομικών παγωτών, 31 
οικογενειακά και 35 γεύσεις περίπου χύμα παγωτού. Κατά το έτος 1997 
κυκλοφόρησε 21 περίπου νέα προϊόντα. Επιπλέον η ΕΒΓΑ έχει αναπτύξει εξαγωγική 
δραστηριότητα σε 21 χώρες και πιο συγκεκριμένα στην Αλβανία, στη Ρουμανία, στη 
Ρωσία, στην Ουκρανία, στη Βουλγαρία, στην Κροατία, στην Ισπανία, στην Ουγγαρία, 
στη Τσεχία, στην Αγγλία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στο Λίβανο, στην Κύπρο, 
στη Σλοβενία και στην Αρμενία. Οι εξαγωγές της καλύπτουν το 20% περίπου του 
συνολικού όγκου των πωλήσεων του παγωτού. Οι επενδύσεις της ΕΒΓΑ ανέρχονται 
περίπου 2δισ.δρχ. το χρόνο.

Η ΕΒΓΑ έχει κάνει πολλές φορές πρωτοποριακά βήματα όσον αφορά την καινοτόμα 
των προϊόντων της. Το 1990 κυκλοφόρησε τα σχηματοποιημένα ξυλάκια Recital που 
αποτέλεσαν παγκόσμια πρωτοπορία στο χώρο του παγωτού. Το 1995 δημιούργησε 
παγωτά επαναστατικά, διεθνώς μοναδικά με 0% ζάχαρη και 0% λιπαρά αλλά για 
100% απόλαυση.

Ο υπερσύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός οδήγησε στην παραγωγή 
σχηματοποιημένων προϊόντων τύπου Recital καθώς και μοναδικών παγωτών με 
τραγανιστές στρώσεις σοκολάτας στη μάζα τους, όπως τα Trophy και Recital. Μία 
ακόμα μοναδικότητα της ΕΒΓΑ είναι τα ιδανικά παγωτά για εκείνους που προσέχουν 
τη διατροφή τους και η μεγάλη γκάμα των οικογενειακών παγωτών Variete με τις 
πολλές και υπέροχες γεύσεις για κατ' οίκον απόλαυση.

Η ΕΒΓΑ δε θα μπορούσε να λείπει από το χώρο του επαγγελματικού παγωτού. Με τη 
σειρά Icemania στους επαγγελματίες μία τεράστια γκάμα υπέροχων γεύσεων.
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ΕΒΓΑ SWOT ANALYSIS

ΔΥΝΑΜΕΙΣ:
- Παραδοσιακή ελληνική εταιρία
- Μέλος του ομίλου Κυριάκου Φιλίππου ( ΦΑΓΕ, ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ, ΚΑΝΑΚΗΣ )
- Καθιερωμένο image
- Μεγάλη ποικιλία παγωτών
- Οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων
- Επιτυχημένη επικοινωνιακή πολιτική
- Μεγάλο media expenditure
- Υψηλή τεχνογνωσία

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ:
- Δυναμική επέκταση στην αγορά της ανατολικής Ευρώπης

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ:
- Έλλειψη ευελιξίας στη αλλαγή των προϊόντων της σε περίπτωση αποτυχίας λόγω 
μεγάλου όγκου παραγωγής

ΑΠΕΙΛΕΣ:
- Είσοδος της NESTLE ( 2η διεθνή αγορά παγωτού ) στην ελληνική αγορά

- Αυξημένος ανταγωνισμός

3.LEVER HELLAS ΑΕΒΕ - ALGIDA

Η εταιρία LEVER HELLAS ΑΕΒΕ που κατά κύριο λόγο ασχολείται με την παραγωγή 
απορρυπαντικών, καλλυντικών το 1997 αποφάσισε να διευρύνει τις δραστηριότητές 
της με την παραγωγή προϊόντων ALGIDA σε σύγχρονη βιομηχανική μονάδα στην 

Πάτρα. Η δυναμικότητα του εργοστασίου υπολογίζεται σε 18-20 εκατ. λίτρα ετησίως 
και σημειώνεται ότι μέρος της παραγωγής της εξάγεται σε διάφορες «συγγενείς» 
εταιρίες του γκρουπ της UNILEVER ( κυρίως στην Αγγλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρο 
κλπ ) ενώ παράλληλα πραγματοποιεί και εισαγωγές σε ορισμένα είδη παγωτών. Σε
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σύνολο 770 ατόμων προσωπικού, 140 άτομα μόνιμο προσωπικό και 150 άτομα 
εποχιακό απασχολούνται στον τομέα του παγωτού. Συνεργάζεται με 80 περίπου 
αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα και έχει 22.000 περίπου σημεία πώλησης. 
Διαθέτει 31 είδη ατομικού παγωτού, 14 οικογενειακά, 4 multipack και 23 γεύσεις χύμα 
παγωτού.

Η εταιρία διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο διανομής των προϊόντων της, που εξασφαλίζει 
την ποιότητα των παγωτών της σε όλη τη διαδρομή της αλυσίδας διανομής τους 
μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Αυτό επιτυγχάνεται και διασφαλίζεται με την οργάνωση 
πωλητών και εποπτών που έχει, σε συνδυασμό με τους 80 περίπου αντιπροσώπους 
της ανά την Ελλάδα, τα 30.000 ψυγεία καμπίνες πώλησης, τους ιδιόκτητους ή 
ενοικιαζόμενους ψυκτικούς αποθηκευτικούς χώρους ικανότητας 40.000κ.μ. και τα 
πάνω από 200 φορτηγά διανομής που διαθέτει.

Με την πλούσια γκάμα των προϊόντων της απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και γούστα 
καταναλωτών, καθώς και σε όλα τα κανάλια διάθεσης παγωτού ( παραδοσιακό, 
σούπερ-μάρκετς, επαγγελματικό ). Η λειτουργία της ALGIDA με τη φιλοσοφία της 
ολικής ποιότητας και πιστοποίηση της με το ISO 9002 και εφαρμογή των διαδικασιών 
του συστήματος HACCP ( Ανάλυση Επικινδυνότητας Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου ) 
είναι μερικά μόνο χαρακτηριστικά παραδείγματα για τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η 
εταιρία στο θέμα ποιότητας. Η δραστηριοποίηση της ALGIDA στην ελληνική αγορά 
έδωσε νέα ώθηση στην αγορά παγωτού, προκαλώντας τον ανταγωνισμό σε 
δραστηριοποίηση με επενδύσεις, νέα προϊόντα, νέα τεχνολογία, χαμηλές τιμές, 
στοιχεία δηλαδή που αποβαίνουν σε όφελος του καταναλωτή αλλά και του 
λιανεμπορίου

ALGIDA SWOT ANALYSIS

ΔΥΝΑΜΕΙΣ:
Θυγατρική της UNILEVER που κατέχει την πρώτη θέση στην αγορά παγωτού 

διεθνώς.
- Συνεχής επένδυση στο «χτίσιμο» διαχρονικών brands ( Corneto, Vienetta )

- Έντονη διαφημιστική υποστήριξη
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- Μεγάλο media expenditure
- Καλό δίκτυο πωλήσεων

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ:
- Έλλειψη ευελιξίας στην αλλαγή των προϊόντων της σε περίπτωση αποτυχίας 
λόγω μεγάλου όγκου παραγωγής.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ:
- Δοκιμασμένα προϊόντα στο εξωτερικό
- Νέα προϊόντα
- Διαφοροποιημένο trendy image
- Έμφαση και στην «παιδική» αγορά

ΑΠΕΙΛΕΣ:

- Είσοδος της NESTLE ( 2η στη διεθνή αγορά παγωτού ) στην ελληνική αγορά
- Χαμηλή επένδυση στην παραγωγή νέων προϊόντων ( μπορεί να οδηγήσει σε 
έλλειψη ανταγωνιστικότητας)

4. ΑΓΝΟ

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συνεταιριστική βιομηχανία γάλακτος, η οποία ιδρύθηκε 
στη Θεσσαλονίκη το 1950. Ασχολείται με την παραγωγή ποικιλίας προϊόντων. Όσον 
αφορά τον τομέα των παγωτών σημειώνεται ότι παράγει και διαθέτει στην αγορά 
ατομικά, οικογενειακά και χύμα παγωτά. Η εταιρία διαθέτει 86 περίπου είδη ατομικού 
και οικογενειακού παγωτού. Το δίκτυο πωλήσεων περιλαμβάνει περίπου 8.000 
σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα. Μικρό μέρος της παραγωγής εξάγεται στην 
Ρωσία, Αλβανία και Σερβία.

Ο προσεγμένος σχεδιασμός νέων προϊόντων βρίσκεται εντός των άμεσων 
προτεραιοτήτων της επιχείρησης, ιδιαίτερα μετά την - πρόσφατο παρελθόν - 
αποτυχία ορισμένων εκ των νέων - τότε - προϊόντων της να καταλάβουν την 

αρμόζουσα θέση στην αγορά.
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Στον τρίτο χρόνο παρουσία τους στην ελληνική αγορά παγωτού, τα αμερικάνικα 
«superpremium» ή πολυτελείας παγωτά Haagen-Dazs στην Ελλάδα ξεπέρασαν την 
αρχική δυσπιστία του Έλληνα καταναλωτή, αποσπώντας συν το χρόνο σημαντικά 
μερίδια αγοράς.

5. Α. ΝΙΚΑ - HAAGEN DAZS

Αποκλειστικός εισαγωγέας των Haagen-Dazs στη Ελλάδα είναι από το 1994 η 
«Α.ΝΙΚΑ ΑΕ « μέλος του ομίλου εταιρειών ΝΙΚΑΣ.

Όλα τα παγωτά κυκλοφορούν σε συσκευασίες των 500 ml ενώ ορισμένες γεύσεις 
διατίθενται σε μικρά κυπελλάκια ( ατομικά ) των 100 ml. Υπάρχει επίσης μεγάλη 
γκάμα σε ξυλάκια και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία στη συσκευασία χύμα. Τα παγωτά 
Haagen-Dazs διανέμονται καθημερινά μέσω του συστήματος διανομής της Α. ΝΙΚΑ 
σε πάνω από 400 πελάτες ανά την Ελλάδα. Πελάτες της εταιρίας είναι κυρίως 
φούρνοι πολυτελείας, ζαχαροπλαστεία, καφετέριες, croissanteries, μεγάλα σούπερ- 
μάρκετς και μεγάλες αλυσίδες εστιατορίων. Η συσκευασία χύμα διατίθεται κυρίως 
μέσω των καταστημάτων Cafe Haagen-Dazs και σε πολυτελή εστιατόρια και 
ξενοδοχεία.

Στελέχη της εταιρίας αναφέρουν ότι τα παγωτά τους είναι ανώτερα ποιοτικά από τις 
υπόλοιπες μάρκες παγωτών που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά και δεν 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα έντονο ανταγωνισμό και παρ' όλο που το προϊόν θεωρείται 
εποχιακό στην ελληνική αγορά δε διαφαίνεται κάποια ιδιαίτερη κάμψη στις πωλήσεις.

Σημαντική εξέλιξη της ελληνικής αγοράς παγωτού αποτελεί η αύξηση των εισαγωγών 

τα τελευταία δύο χρόνια.

28



ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΑΓΩΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

Οι εισαγωγές παρουσίασαν συνολικά αύξηση κατά 42% κατά το διάστημα της 
τριετίας 1993-1996. ( 1993 : 3.074 τόνοι, 1996 : 4.365 τόνοι ). Ειδικότερα, οι 
ποσότητες εισαγωγής σταθεροποιήθηκαν στο επίπεδο των 4.300 τόνων περίπου τα 
2 τελευταία χρόνια 1995-1996, εμφανίζοντας όμως αύξηση σε σχέση με την 
προηγούμενη διετία 1993-1994 όπου οι εισαγωγές είχαν κυμανθεί στους 3.000-3.200 
τόνους. Πληροφοριακά αναφέρεται ότι οι εισαγωγές παγωτών πριν το 1993 
κυμαίνονταν σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα ( 1990 : 730 τόνοι, 1991 : 800 τόνοι, 
1992 : 677 τόνοι ). Οι εισαγωγές παγωτών στην Ελλάδα ανά χώρα προέλευσης για 
το 1996 φαίνονται στον Πίνακα 3 που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΑΓΩΤΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (1996)

ΧΩΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τόνοι) ΑΞΙΑ (χιλ. δρχ.)

Γ αλλία 1.110 1.185.301

Ιταλία 1.109 919.065

Σουηδία 466 473.143

Ισπανία 441 382.747

Δανία 262 230.691

Ηνωμένο Βασίλειο 184 164.991

Λοιπές Χώρες ΕΕ 461 243.171

Σύνολο Χωρών ΕΕ 4.033 3.599.109

Αυστραλία 178 103.226

Η.Π.Α. 101 155.335

Ελβετία 41 57.927

Λοιπές Τρίτες Χώρες 12 1.402

Σύνολο Τρίτων 

Χωρών

332 317.890

ΣΥΝΟΛΟ 4.365 3.916.999

Πηγή: ΕΣΥΕ

Η αύξηση που παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια οφείλεται κυρίως στην εμφάνιση 
νέων εμπορικών σημάτων στην ελληνική αγορά.
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Οι κυριότερες εισαγόμενες φίρμες είναι οι εξής : MARS, HAAGEN- DAZS, I CANT 
BELIEVE ITS YOGHURT, BAKIN ROBBINS.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΓΩΤΟΥ ANA XQPA

Σημαντική επίσης είναι και η αύξηση που παρουσίασαν οι εξαγωγές παγωτών. 
Αδιαμφισβήτητη απόδειξη είναι ότι αριθμός των χωρών στις οποίες η Ελλάδα εξάγει 
παγωτό είναι 25. Οι εξαγωγές παγωτών από την Ελλάδα για το 1996 δίνονται στον 
Πίνακα 4.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΓΩΤΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ (1996)

ΧΩΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τόνοι) ΑΞΙΑ (χιλ. δρχ.)

Ιταλία 959 703.081
Πορτογαλία 198 190.306
Ηνωμένο Βασίλειο 66 52.789
Λοιπές Χώρες ΕΕ 96 87.173
Σύνολο Χωρών ΕΕ 1.319 1.033.349

Ρωσία 508 352.658

Κύπρος 420 353.259

Εδάφη πρώην 
Γ ιουγκοσλαβίας

338 293.314

Αλβανία 107 145.970

Λοιπές Τρίτες Χώρες 458 455.693
Σύνολο Τ ρίτων Χωρών 1.831 1.600.894

ΣΥΝΟΛΟ 3.150 2.634.243

Πηγή: ΕΣΥΕ

Επιπλέον, όπως φαίνεται από τα στοιχεία του Πίνακα 5 οι εξαγωγές παγωτών 
παρουσιάζουν ανοδική πορεία την τριετία 1993-1996 φθάνοντας τους 6.658 τόνους 
το 1995 ( αξίας 5.281,5εκατ.δρχ. ) από 5.431 τόνους το 1993 ( αξίας
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3.479,4εκατ.δρχ. ). To 1996 παρατηρείται σημαντική μείωση των εξαγωγών οι οποίες 
διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 3.150 τόνων ( αξίας 2.634,2εκατ.δρχ. )

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΑΓΩΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1993-1996

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τόνοι) ΑΞΙΑ (χιλ. δρχ.) ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (Δρχ. 

/Κιλό)

1993 5.431 3.479.448 641

1994 6.042 4.484.649 742

1995 6.658 5.281.516 793

1996 3.150 2.634.243 836

Πηγή: ΕΣΥΕ

ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΩΤΟΥ

Οι κύριες τάσεις που παρατηρούνται στη αγορά του βιομηχανοποιημένου παγωτού 
είναι:
1. Το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης καλύπτεται από το ατομικό παγωτό.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του καταναλωτή ατομικού παγωτού στην Ελλάδα είναι ότι:

• Είναι εκπαιδευμένο και ενημερωμένος καταναλωτής

• Δεν αγοράζει βάση προγραμματισμού
• Παρουσιάζει πολύ μικρό βαθμό πιστότητας σε κάποια εταιρία ή μάρκα 
Αναζητά την ποιότητα, την οποία τις περισσότερες φορές τη συνδυάζει με τη γεύση

Τα είδη των παγωτών διακρίνονται σε ξυλάκια που καλύπτουν το 40-45% επί των 
τεμαχίων, πυραύλους, κύπελλα, σάντουιτς και παγωτοσοκολάτες που παρουσιάζουν 
μια αυξανόμενη ζήτηση μετά το 1992.
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Αναφορικά με τους τύπους των παγωτών που οι καταναλωτές προτιμούν, το ξυλάκι 
είναι αναμφισβήτητα ο πιο δημοφιλής τύπος, με τον πύραυλο και το κυπελλάκι να 
ακολουθούν.

Στην αγορά έχουν συντελεσθεί σημαντικές αλλαγές στις πρώτες ύλες παραγωγής του 
παγωτού, οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα την αισθητή βελτίωση τόσο της γεύσης 
όσο και της ποιότητας των παγωτών.

Είναι γενικά αποδεκτή η υψηλή ποιότητα παγωτού στην Ελλάδα. Οι καταναλωτές 
είναι, πλέον, εκπαιδευμένοι, αναζητούν την ποιότητα και επιζητούν το καινούριο, το 
διαφορετικό. Οι εταιρίες προσανατολίζονται στη χρήση όλο και πιο αγνών ή premium 
υλικών όπως πχ πραγματική σοκολάτα, φυσικά χρώματα και αρώματα κλπ.

Τα τελευταία χρόνια είναι έκδηλες οι τάσεις για :
1.Premium προϊόντα όπως τα μεγάλα ξυλάκια( Magic, Boss, Status, Master)
1. Προϊόντα Super Prenium ( τύπου Haagen-Dazs ) σε ατομικές και οικογενειακές 

συσκευασίες
2. Προϊόντα με 0% ζάχαρη και 0% λιπαρά που κυκλοφόρησαν σε ατομικές και 

οικογενειακές συσκευασίες
3. Συσκευασίες των 2lt στα οικογενειακά παγωτά ( οικονομικά ) που αποτελούν το 

70% των πωλήσεων
4. Παγωτά τύπου Solero προϊόν prenium με sorbet εξωτικών φρούτων
5. Prenium γεύσεις και στο χύμα παγωτό προς ικανοποίηση των πιο απαιτητικών 

καταναλωτών.

Σημαντικές ήταν οι κινήσεις στα παιδικά προϊόντα (ΔΕΛΤΑ : concept WONDERLAND 
και νέα παγωτά Batman, Catwoman, Power Rangers, ΕΒΓΑ : Snoopy, ALGIDA : 
Max- Supertoy).

Διακρίνεται μία τάση για επικοινωνία προς τους εφήβους με προϊόντα όπως Cornetto 

& Callipo - Algida, Magnum - ΔΕΛΤΑ.
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2. Κύρια σημεία πώλησης εξακολουθούν να παραμένουν τα περίπτερα και τα 
ψιλικατζίδικα από τα οποία υπολογίζεται ότι διακινείται το 60-65% του συνολικού 
όγκου της αγοράς.

3. Τα σούπερ-μάρκετς αποτελούν ένα σχετικό νέο κανάλι διακίνησης το οποίο 
συνεχώς διευρύνεται.

4. Τα υποκατάστατα προϊόντων

5. Το οικονομικό περιβάλλον

6. Το πολιτικό περιβάλλον

1. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η ΚΡΙ-ΚΡΙ εστιάζει το ενδιαφέρον της στο τυποποιημένο παγωτό ως βασική εργασία 
και δυνατότητα - πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ενώ στις άλλες 
δραστηριότητες εντάσσει την παραγωγή παγωτού χύμα και γιαούρτης.

Σε σχέση με την επιχειρησιακή διάρθρωση, η ΚΡΙ-ΚΡΙ έχει αποφασίσει για την 
περίοδο που διανύουμε την αυτοτελή ανάπτυξη. Σε αυτήν την επιλογή, οδηγούν η 
σημαντική αύξηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας τα τελευταία χρόνια, η 
καθιέρωσή της στον κλάδο του τυποποιημένου συσκευασμένου παγωτού και η 
σταδιακή διεύρυνση του μεριδίου της. Η απόφασή της αυτή, μεταξύ των άλλων, 
εντάσσεται στο γενικότερο θετικό οικονομικό πλαίσιο και τις ευκαιρίες ανάπτυξης της 
ελληνικής βιομηχανίας που διαμορφώνονται για την επικείμενη πενταετία. Σε επίπεδο 
σύνθεσης δραστηριοτήτων και ανταγωνισμού οι επιμέρους στρατηγικές, σύμφωνα με 
το στρατηγικό πλαίσιο του πανεπιστημίου στο Kingston, εστιάζονται κατά κύριο λόγο 
στη μάθηση - εξειδίκευση στον τομέα του παγωτού και ιδιαίτερα του τυποποιημένου - 
συσκευασμένου. Δίνεται έμφαση στη διαφοροποίηση προϊόντων - όση 
διαφοροποίηση μπορεί να έχει κάποιος σε ένα κοινό προϊόν (σε σχετική έρευνα με τις 
αφίσες των διαφόρων τύπων παγωτών των τριών μεγάλων εταιριών και με κρυμμένο 
το σήμα της εταιρίας, η αναγνωρισιμότητα των ονομασιών των παγωτών ήταν 
σχεδόν μηδενική ) και αγορών με παράλληλη δημιουργία σχετικής 
ανταγωνιστικότητας στο κόστος. Η δημιουργία πλεονεκτήματος στο κόστος, κυρίως 
της παραγωγής, σε αυτή τη φάση που η εταιρία είναι ακόμη σχετικά μικρή σε 
σύγκριση με τους μεγάλους του κλάδου, είναι πρακτικά δύσκολη καθόσον δεν μπορεί 

να εκμεταλλευτεί οικονομίες κλίμακας. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με την 
θεωρία, μια στρατηγική χαμηλού κόστους επιβάλλεται σε εταιρίες που παράγουν 
εμπορεύματα με απλά χαρακτηριστικά, έτσι η ΚΡΙ-ΚΡΙ επιμένει σ' αυτή τη στρατηγική 
αλλά τη στηρίζει σε μια στρατηγική - εξειδίκευσης.
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Σύμφωνα με το βιβλίο του Kingston οι παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία των 
στρατηγικών χαμηλού κόστους είναι:

• οικονομίες κλίμακας και περιθωρίων

• φθηνοί πόροι
• ικανότητες για κλιμάκωση πάγιων και επενδυτικών δαπανών

Η ΚΡΙ-ΚΡΙ επιδιώκοντας μία στρατηγική χαμηλού κόστους, εκμεταλλεύθηκε ως 
φθηνό πόρο τις επιδοτήσεις, τις φοροαπαλλαγές και άλλα πλεονεκτήματα των 
αναπτυξιακών κινήτρων λόγω της θέσης της στη ζώνη κινήτρων Δ' σε σχέση με τους 
ανταγωνιστές της και σε συνδυασμό με τις ικανότητές της για κλιμάκωση αυτών των 
επενδυτικών δαπανών με διαδοχικές και μελετημένες υπαγωγές, εφάρμοσε μια 
στρατηγική ανάπτυξης ( και όχι μόνο στα πάγια ) φέρνοντας την εταιρία στη θέση 
που κατέχει σήμερα.

Ήδη η επιχείρηση προώθησε και υλοποιεί το επιχειρηματικό σχέδιο με κύριο στόχο 
μια συνεχή διαδικασία ανάπτυξης και μάθησης στενά αλληλοεξαρτώμενες. Η άποψη 
της για τη δημιουργικότητα και τη γνώση περιγράφεται με εξαιρετική ακρίβεια από 
τους Morgan, 1992 και Keeney, 1994, « Η δημιουργικότητα περιγράφει νοητικές 
διαδικασίες που μπορούν να περιληφθούν στη λέξη γνώσεις, που οδηγεί σε νέες και 
μοναδικές ευκαιρίες, λύσεις, ιδέες, επινοήσεις που μπορούν να πάρουν σάρκα και 
οστά με τη μορφή νέων προϊόντων, τεχνολογιών ».

Συνδυάζοντας όσα αναπτύχθηκαν, στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι 
βασικές απαιτήσεις σε ικανότητες, πόρους και οργανωτικό επίπεδο για την εφαρμογή 
των σχετικών στρατηγικών. Η στρατηγική της μάθησης - εξειδίκευσης απαιτεί 
παρεμβάσεις και προσπάθεια σε πολλούς τομείς και συνδυάζεται με ολοκληρωμένα 
επιχειρηματικά σχέδια.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Η ΚΡΙ-ΚΡΙ έχει ως κύριο στρατηγικό στόχο την ανάπτυξη που προκύπτει ως μια 
αναγκαιότητα και αφορά στο σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Στη βάση 
αυτή προσδιορίζει τους επιμέρους στόχους της αναλύοντας τα ισχυρά και ασθενή της
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επιχείρησης σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που προέρχονται από 
το εξωτερικό περιβάλλον.

SWOT Ανάλυση τγκ ΚΡΙ-ΚΡΙ

Δυνάυεκ:
• Ελεγχόμενη - υψηλή ποιότητα

• Ικανοποιητική ποικιλία προϊόντων

• Ικανοποιητικός βαθμός γνώσης της επιχείρησης στη Βόρεια Ελλάδα - 40 χρόνια 
παράδοση

• Αναπτυγμένο δίκτυο στη Βόρεια Ελλάδα

• Επιχειρησιακή ευελιξία

• Μικρή προσεγμένη παραγωγή με μεράκι

• Ισχυρό, εδραιωμένο brand image στη Βόρεια Ελλάδα

• Πολύ καλές σχέσεις με τους λιανέμπορους του ήδη υπάρχοντος δικτύου διανομής

• Γοργοί ρυθμοί ανάπτυξης 
ανταγωνιστικές τιμές

Αδυναυίες:
• Περιορισμένη τοποθέτηση στο σύνολο της χώρας

• Χαμηλό Brand Awareness

• Χαμηλό Corporate awareness (identity )
• Περιορισμένα κονδύλια προώθησης και επικοινωνίας

• Δεν υποστηρίζεται από κάποιο ισχυρό βιομηχανικό group

• Έλλειψη μεγάλης οικονομικής επιφάνειας

• Έλλειψη positioning

• Ανομοιογένεια συσκευασιών

• Χαμηλή διαφημιστική δαπάνη

• Μη εμφάνιση νέων πρωτοποριακών προϊόντων ( ακολουθεί / δεν πρωτοπορεί)

36



Ευκαιρίεο:
• Αξιοποίηση του εταιρικού ονόματος

• Αξιοποίηση του φαινομένου της παράλληλης τοποθέτησης ψυγείων

• Αξιοποίηση της ανάπτυξης των δικτύων σούπερ-μάρκετς - πρατήρια βενζίνης

• Αξιοποίηση το ότι η επιχείρηση ΚΡΙ - ΚΡΙ είναι αμιγώς ελληνική επιχείρηση

• Ευκολότερη τμηματοποίηση αγοράς

• Έδρα σε ακριτική περιοχή

• Μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης

• Εξαγωγές

• Νέα εταιρία στα μάτια του καταναλωτή

• Ανταγωνιστικές τιμές

• Δραστηριοποίηση σε άλλες κατηγορίες προϊόντων ( τυρί, γιαούρτι)

• Άνοιγμα προς μεγαλύτερες ηλικίες

Απειλέο
• Ισχυρός ανταγωνισμός

• Διεύρυνση των προϊόντων των πολυεθνικών εταιριών και στην αγορά παγωτού

• Η μικρή άνοδος της αγοράς του παγωτού

• Μεγάλο κόστος καθιέρωσης στην αγορά

• Ευάλωτη σε ενέργειες δημιουργίας αρνητικής εικόνας από ΜΜΕ / ανταγωνισμό

• Σύντομος κύκλος ζωής προϊόντων, συνεχής επαγρύπνηση και επένδυση

• Εκτεταμένη διανομή του ανταγωνισμού

• Χαμηλή πιστότητα σε μάρκες. Κερδίζει όποιος έχει την καλύτερη θέση τη στιγμή 
της αυθόρμητης αγοράς

• Είσοδος της NESTLE στην ελληνική αγορά

• Το όνομα παραπέμπει σε κρητικό προϊόν και πιθανή ταύτιση με το αγριοκάτσικο 
του νησιού.

Κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά σύντομα στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και 

βασική ικανότητα όπως αυτά αναπτύσσονται στη θεωρία και να συνεχισθεί με τη 
διαμορφωμένη πραγματικότητα για την ΚΡΙ-ΚΡΙ.
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«Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ορίζεται, ως συντελεστής απόδοσης που είναι 
πάνω από το μέσο όρο ή τον κανονικό για τον τομέα ή την κατηγορία κινδύνου στην 
οποία ο οργανισμός αγωνίζεται.»

Ακόμη ότι «Μια βασική ικανότητα, αναμφισβήτητα, αποτελεί πηγή ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος, με την έννοια ότι είναι ανταγωνιστικά μοναδική και συμβάλλει στη 
αξία και στο κόστος. Αλλά ενώ όλες οι βασικές ικανότητες είναι πηγές ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος, δεν είναι όλα τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα πηγές βασικών 
ικανοτήτων. Μια επιχείρηση μπορεί να έχει πολλά πλεονεκτήματα απέναντι στους 
ανταγωνιστές της, που δε στηρίζονται όμως σε δεξιότητες και ικανότητες. Το γεγονός 
αυτό δεν καθιστά τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα λιγότερο πολύτιμα ή κρίσιμα για 
την επιτυχία, αλλά σημαίνει ότι θα καταστούν αντικείμενο διαχείρισης κατά 
διαφορετικούς τρόπους από ότι οι βασικές ικανότητες.»

Η ΚΡΙ-ΚΡΙ θεωρεί, σε σχέση με τις τρεις μεγάλες εταιρίες του κλάδου, ότι το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ήταν και ως μεγάλο βαθμό εξακολουθεί να είναι τα 
κίνητρα επενδύσεων των αναπτυξιακών νόμων που ενισχύουν την περιφερειακή 
ανάπτυξη. Αυτό πάντα σε συνδυασμό με την ικανότητα της να διαχειριστεί σωστά τη 
συνεχή ανάπτυξη την οποία αντιλαμβάνεται ως ποσοτική αλλά κυρίως ως ποιοτική 
μεταβλητή στην αλυσίδα αξίας της εταιρίας. Παρ' ότι αναπτύσσεται σε αυτό που 
πιστεύει ότι ξέρει να κάνει καλά δηλαδή το τυποποιημένο παγωτό δεν παγιδεύεται 
από την ικανότητα αλλά συνεχίζει να ερευνά και να αναπτύσσει συνεχώς αυτήν την 
ικανότητα.

Οι επιμέρους στρατηγικές που εξειδικεύουν τις θεμελιώδεις στρατηγικές που 
προαναφέρθηκαν είναι:

• Η αύξηση της δυναμικότητας και ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων καθώς και 
η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης - διαχείρισης της παραγωγής και 

όλου του κυκλώματος από τους προμηθευτές μέχρι τον τελευταίο καταναλωτή με 
στόχο τη ταυτόχρονη συμπίεση κόστους και αύξηση της εξυπηρέτησης του πελάτη 
με όποια έννοια και αν εκφράζεται αυτό ( ποιοτικά, ταχύτητα, υψηλή κερδοφορία
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για το λιανοπωλητή ).

• Η παροχή πλήρους γκάμας προϊόντων με δυνατότητα συνεχούς ανανέωσης τους 
καθώς και η προσπάθεια για αποδοτική και επαρκή διαφήμιση.

• Η γεωγραφική εξάπλωση της εταιρίας σε όλη την Ελλάδα με προσπάθεια αύξησης 
του μεριδίου της στην περιοχή της Αθήνας καθώς και στις αγορές των βαλκανικών 
χωρών.

• Η παραπέρα εξάπλωση και η ενδυνάμωση του δικτύου πωλήσεων της

• Η συνεχής αναζήτηση ανθρώπινου δυναμικού με αυξημένες γνώσεις

• Η συνεχής ανίχνευση του εξωτερικού περιβάλλοντος με την παρακολούθηση και 
συμμετοχή σε εκθέσεις, συνέδρια καθώς και την μελέτη θεμάτων γενικότερης 
οικονομικής πολιτικής.

Η διαρκής διερεύνηση θεμάτων οργανωσιακής δομής - συμπεριφοράς, η συνεργασία 
με εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων, η συνεχής αναζήτηση «ταυτότητας» με τη 
δημιουργία μίας κουλτούρας που να αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη βασικής 
ικανότητας και κατ' επέκταση για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη.

Από την παράθεση των επιμέρους στρατηγικών είναι φανερός ο προσανατολισμός 
της εταιρίας σε στρατηγικές μάθησης και αυτό πηγάζει από την συσχέτιση που 
γίνεται της θεωρίας με τα στοιχεία που αξιολογούνται ότι έχουν την μεγαλύτερη 
επίδραση κατά την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της ΚΡΙ-ΚΡΙ. Γιατί σύμφωνα με 
τις σημειώσεις του Kingston «Ο/ ικανότητες, οι αρετές της ηγεσίας, η ηθική, η 
κουλτούρα της επιχείρησης είναι αυτά που δίνουν σε μία εταιρία το πλεονέκτημα. Τα 
τελευταία συχνά αποτελούν αποτελεσματικές και διατηρήσιμες στο χρόνο πηγές 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ακριβώς επειδή είναι δύσκολο να αντιγραφούν από 
τους ανταγωνιστές.»

39



Ακόμα οι Tee και Pisano ( 1994 ) ορίζουν τη δυναμική δυνατότητα ως εξής :
«Δυναμική δυνατότητα είναι η δυνατότητα ενός οργανισμού να καλλιεργεί με 
συνέπεια, να υιοθετεί και να αναπλάθει το γνωστικό του υπόβαθρο, τη βάση της 
γνώσης, καθώς και να αναπτύσσει και να διατηρεί τις οργανωτικές του δυνατότητες 
που συμβάλλουν στο να μεταφράζονται οι γνώσεις αυτές σε χρήσιμες 
δραστηριότητες».

Οι στρατηγικές που αναπτύχθηκαν και θεμελιώθηκαν θεωρητικά βασίζονται επίσης 
στην αξιολόγηση των ισχυρών και ασθενών σημείων. Τα ισχυρά και ασθενή σημεία 
εντοπίζονται στον Πίνακα 6 που ακολουθεί ενώ παράλληλα εκτιμάται ο βαθμός 
επίδρασης τους στην αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (Ισχυρά και 

Ασθενή Σημεία)

+ 0 - ΕΠΙΔΡΑΣΗ

Προϊόντα

Γνώμη / ανταπόκριση πελατών X Μεγάλη

Γκάμα προϊόντων X Μεγάλη

Δίκτυα / Διανομή

Επιλογή και διαχείριση καναλιών 
διανομής

X

Διασυνδέσεις με διεθνή δίκτυα X Μέση
Σχέσεις με δίκτυα διανομής X

Ικανότητα εξυπηρέτησης αναγκών 
δικτύων

X Μεγάλη

Marketing / Πωλήσεις

Κατανόηση του ρόλου του 
Marketing

X Μέση

Αναγνώριση / προσήλωση στις 
ανάγκες των πελατών

X Μέση

Διαχωρισμός της αγοράς σε 

κατηγορίες

X Μεγάλη
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Τεχνικές προώθησης ανάλογα με 
την αγορά

X

Ευελιξία στις τιμές X Μικρή

Εκτίμηση της συμπεριφοράς των 
καταναλωτών σε νέα προϊόντα

X Μέση

Πρόβλεψη των αλλαγών στις 
προτιμήσεις των καταναλωτών

X Μέση

Παραγωγικότητα - κινητοποίηση 
πωλητών

X Μεγάλη

Αποτελεσματική διαφήμιση X Μεγάλη

Σχεδιασμός προϊόντων ανάλογα 
με τον κύκλο ζωής, την μόδα κλπ.

X Μέση

Λειτουργία
Πρόσβαση σε α’ ύλες, κέντρα 
μεταφορών, πελάτες

X Μικρή

Εξοπλισμός (και εγκαταστάσεις) 
είναι σύγχρονος και 
καλοδιατηρημένος

X Μεγάλη

Διαδικασίες σχεδιάζονται ώστε να 
είναι αποτελεσματικές

X Μεγάλη

Επιθυμητό επίπεδο ποιότητας 
προϊόντων

X Μεγάλη

Σχεδιασμός, αποθέματα, 
διαδικασία προμηθειών 
ελαχιστοποιούν καθυστερήσεις 
στην παραγωγή

X Μέση

Συντήρηση με την ελάχιστη δυνατή 
διακοπή

X Μέση

Κόστος παραγωγής ελεγχόμενο X Μεγάλη

Ικανοποίηση χρόνων παράδοσης X Μεγάλη

Πατέντες επιχείρησης - 

Τεχνογνωσία

Βαθμός καθετοποίησης X Μέση
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Έρευνα και ανάπτυξη

Πατέντες και ευρεσιτεχνίες
Ικανότητες έρευνας και ανάπτυξης 
(ίδια μέσα)

X Μέση

Πρόσβαση σε άλλες πηγές 
έρευνας και ανάπτυξης

X Μέση

Κατάλληλη και αποτελεσματική 
τεχνολογική εξειδίκευση

X

Παρακολούθηση / αξιοποίηση 
τεχνολογικών εξελίξεων

X Μέση

Χρηματοοικονομικά

Κόστος κεφαλαίου X Μέση

Κεφάλαια κίνησης, ρευστότητα X Μεγάλη

Σχέσεις μετοχών X Μέση

Σχέσεις με πιστοδοτικούς 
οργανισμούς

X Μεγάλη

Κεφαλαιακή διάρθρωση X Μεγάλη

Σχέσεις με πιστωτές X Μεγάλη

Χρήση μεθόδων ελέγχου 
(προϋπολογισμός, ταμειακό 
πρόγραμμα, κλπ)

X Μέση

Σχέση πηγών και χρήσεων 
κεφαλαίων

X Μέση

Δομή, Οργάνωση, Διοίκηση

Ικανότητες ηγεσίας X Μεγάλη

Ευελιξία αποφάσεων, κινήσεων X Μεγάλη

Ικανότητα στελεχών X Μεγάλη

Αποτελεσματικότητα δομής και 
οργάνωσης

X Μεγάλη

Πολιτική κινήτρων X Μέση

Ιστορικό, θέση στην αγορά X Μεγάλη

Άλλα στοιχεία
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Ικανότητες ανάπτυξης, 
προσωπικό, παραγωγική 
δυναμικότητα, μερίδιο αγοράς, 
οικονομική ανάπτυξη

X Μεγάλη

Ικανότητες αντίδρασης σε εξελίξεις 
π.χ. βαθμός δέσμευσης 
διαθεσίμων, δυνατότητα λήψης 
δανείων, αύξηση παραγωγικής 
δυναμικότητας

X Μεγάλη

Ικανότητες προσαρμογής σε 
αλλαγές λειτουργίας π.χ. πόλεμος 
τιμών και ανταγωνιστικό κόστους, 
καινούργια προϊόντα, 
ανταγωνισμός στο service, 
εντατικότερο marketing

X Μεγάλη

Ικανότητες προσαρμογής σε 
εξωγενείς αλλαγές, π.χ. ρυθμοί 
πληθωρισμού, τεχνολογικές 
εξελίξεις, επώδυνη οικονομική 
ανάκαμψη, άνοδος ημερομισθίων, 
νομοθετικές ρυθμίσεις

X Μεγάλη

Ικανότητες διατήρησης 
ανταγωνιστικής δύναμης

X Μεγάλη

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ

Για την αιτιολόγηση και αξιολόγηση των στρατηγικών επιλογών της εταιρίας 

χρησιμοποιείται η ανάλυση McKinsey Co που εκτιμά τη σχέση ελκυστικότητας 
κλάδου και ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης 
παρουσιάζεται στον Πίνακα 7.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΑΔΟΥ-ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
(McKinsey & Co)

Επενδύσεις
και

Ανάπτυξη

Επενδύσεις
Και

Ανάπτυξη

Σταθεροποίηση
και

Επιλεκτικές
Επενδύσεις

Επενδύσεις Σταθεροποίηση Συρρίκνωση
και και ή

Ανάπτυξη Επιλεκτικές Επενδύσεις Συγκομιδή κερδών

Σταθεροποίηση Συρρίκνωση Συρρίκνωση
και Π Π

Επιλεκτικές Επενδύσεις Συγκομιδή κερδών Συγκομιδή κερδών

Ισχυρή Μέση Αδύνατη

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙ - ΚΡΙ

Η ελκυστικότητα του κλάδου του παγωτού που εκτιμήθηκε σύμφωνα με τις 
παραμέτρους του Πίνακα 8 αξιολογείται σχετικά θετική.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΑΔΟΥ

+ 0 -

Αγορά

Μέγεθος X

Ρυθμός ανάπτυξης X

Τμήματα που ενδιαφέρουν 
(διαστρωμάτωση)

X

Διεθνείς εξελίξεις (τάσεις / 
ευκαιρίες)

X

Κυκλικότητα - εποχικότητα X
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Ανταγωνισμός
Συγκέντρωση X
Απασχόληση παραγωγικής 
δυναμικότητας

X

Κινητικότητα στη δομή (επ/σεις 
που μπαίνουν ή βγαίνουν)

X

Αλλαγές στις θέσεις των 
επιχειρήσεων

X

Ευκαιρίες / κίνδυνοι 
καθετοποίησης

X

Ευαισθησία της αγοράς και των 
μεριδίων

X

Επίπεδο και τάσεις των ισχυρών 
του κλάδου

X

Σημασία στην τιμή, service, κλπ. X

Οικονομικοί Παράγοντες

Περιθώρια κέρδους X

Οικονομίες κλίμακας X

Οικονομίες εμπειρίας X

Ευαισθησία στις τιμές (μόχλευση) X

Εμπόδια εισόδου X

Δομή Κεφαλαίων X

Τεχνολογία

Τεχνολογία παραγωγής 
(απαιτούμενη)

Ώριμη

Προστασία πατεντών Brand
Names

Πολυπλοκότητα εξειδικεύσεων X

Ωρίμανση / ρυθμός αλλαγής X

Υποκατάστατα (ευκαιρίες σε 
προϊόντα / διαδικασίες)

X

Κοινωνικοί - Πολιτικοί



Παράγοντες

Κοινωνικές τάσεις και 
προτιμήσεις

X

Νόμοι και ρυθμίσεις X
Επίδραση ομάδων που ασκούν 
πιέσεις

X

Ανθρώπινο δυναμικό, 
περιβάλλον εργασίας, 
συνδικαλισμός κλπ.

X

Αξιολόγηση X

Η εκτίμηση αυτή οφείλεται κυρίως :

Σε παράγοντες Tnc ανοσάς

• το παγωτό πρόκειται για ένα πολύ δημοφιλές καταναλωτικό προϊόν

• οι δυνατότητες διαφοροποίησης στις προτιμήσεις και στις αγορές (περιοχές, 
ηλικία) είναι μεγάλες

• η κατανάλωση στη χώρα μας είναι σχετικά μικρή

Σε οικονουικούς παοάνοντε<:

• τα περιθώρια κέρδους είναι καλά

• υπάρχουν οικονομίες κλίμακας και εμπειρίας
• υπάρχουν περιορισμοί εισόδου στον κλάδο κυρίως λόγω των σημαντικών 

επενδύσεων σε εξοπλισμό και του σημαντικού χρόνου που απαιτείται για την 
καθιέρωση στην αγορά (τυποποιημένο - συσκευασμένο παγωτό )

Και σε kqivu)viko0c παράνοντες

• η κατανάλωση του παγωτού συνδέεται με την ευχαρίστηση, και διασκέδαση και 
επηρεάζεται θετικά από την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΑΔΟΥ

Αρνητική επίδραση ασκούν οι συνθήκες ανταγωνισμού εφ' όσον στον κλάδο 
δραστηριοποιούνται μεγάλες επιχειρήσεις με μεγάλη παράδοση και δυνατότητες.

Η ανταγωνιστική θέση της εταιρίας στον κλάδο εκτιμήθηκε σύμφωνα με τις 
παραμέτρους του Πίνακα 9 και αξιολογείται παραπάνω από τη μέση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

+ 0 -

Αγορά

Μερίδιο αγοράς / Μεγέθους X
Μερίδιο τμημάτων / προϊόντων X

Ρυθμός αύξησης X

Κυκλικότητα - εποχικότητα X

Ανταγωνισμός

Βαθμός καθετοποίησης X

Ευαισθησία της αγοράς και των 
μεριδίων

X

Τιμή, service κλπ. X

Δύναμη προμηθευτών X

Δύναμη αγοραστών X

Ανταγωνιστική θέση σε τιμή, 
service κλπ.

X

Οικονομικοί Παράγοντες

Περιθώρια κέρδους X

Οικονομίες κλίμακας X

Εμπειρία X

Ευαισθησία στις τιμές (μόχλευση) X

Δομή κεφαλαίων X
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Απασχόληση παραγωγικής 
δυναμικότητας

X

Τεχνολογία

Τεχνολογία παραγωγής X

Πατέντες της επιχείρησης

Εξειδίκευση - ικανότητες X

Απειλή από υποκατάστατα 
προϊόντα

Ικανότητα προσαρμογής στις 
αλλαγές

X

Κοινωνικοί - Πολιτικοί 

Παράγοντες

Ευαισθησία και ευελιξία στις 
τάσεις

X

Ικανότητα αξιοποίησης 
ρυθμίσεων

X

Εξωστρέφεια και διασυνδέσεις X

Σχέσεις στην επιχείρηση, θέση 
και κοινωνική υπευθυνότητα

X

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ X

Η εκτίμηση αυτή οφείλεται κυρίως:

1. Σε οικονουικοίκ παράγοντες:
• καλή κεφαλαιακή διάρθρωση

• ικανοποιητική κερδοφορία τα τελευταία χρόνια

• ικανοποιητική απασχόληση της παραγωγικής δυναμικότητας

2. Σε τεχνολονικούο παοάνοντες

καλός μηχανολογικός εξοπλισμός



• σημαντική εξειδίκευση στην παραγωγή διαφορετικών προϊόντων

• ικανότητες ευελιξίας και λόγω μεγέθους

3. Σε κοινωνικούς παράνοντεο:

• σχέσεις της επιχείρησης κυρίως στη Β. Ελλάδα

• γειτονία με Βαλκανικές χώρες

• ικανότητα ανταπόκρισης στις προτιμήσεις των καταναλωτών λόγω μεγέθους και 
μικρού μεριδίου της αγοράς

Ο συνδυασμός ελαστικότητας κλάδου και ανταγωνιστικής θέσης της ΚΡΙ-ΚΡΙ 
στρατηγικά τοποθετεί την επιχείρηση σε μία τέτοια θέση όπου είναι « ορατή » η 
περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρίας με τις ανάλογες επενδύσεις και με βασικό άξονα 
την εξειδίκευση στον τομέα του παγωτού.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Ή ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Η εταιρία έχοντας επιλέξει να ακολουθήσει επιθετική αναπτυξιακή πολιτική στοχεύει
να προβεί σε εκείνες τις επενδύσεις και ενέργειες που θα:

• ενισχύουν τους τομείς όπου η εταιρία είναι ισχυρή όπως ευελιξία, παραγωγή, 
γκάμα προϊόντων, λειτουργικές διαδικασίες, χρηματοοικονομική διαχείριση κλπ.

• βελτιώσουν την επίδοση σε τομείς όπου υπάρχει αυτή τη στιγμή ανεπάρκεια, 
όπως marketing - πωλήσεις, δίκτυα διανομής στο εσωτερικό και εξωτερικό, 
οργάνωση - δομή κλπ.

• βελτίωση του οργανωσιακού κλίματος και της κουλτούρας της επιχείρησης μέσω 
της συγκεκριμένης και της « αφανούς » μάθησης στη βάση ενός συστήματος 
οργανωσιακών κινήτρων και κινήτρων για ατομική μάθηση.
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Οι συγκεκριμένες δράσεις αφορούν όλη την επιχείρηση, εστιάζονται όμως 
περισσότερο στα σημεία:

1. Η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων 
παραγωγής παγωτού και γιαούρτης, με ταυτόχρονη:

• αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας

• βελτίωση της παραγωγικής ευελιξίας

• βελτίωση της σχέσης ποιότητας - κόστους προϊόντων

2. Η εντατικοποίηση του υπάρχοντος δικτύου πωλήσεων.

3. Η επέκταση και ενίσχυση της παρουσίας της εταιρίας σε περιοχές στο εσωτερικό 
της χώρας όπου υστερεί έως τώρα.

4. Η ενίσχυση και επέκταση της παρουσίας της εταιρίας σε αγορές του εξωτερικού, 
κυρίως της ανατολικής Ευρώπης.

5. Η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός των λειτουργικών διαδικασιών και κυρίως 
αυτών που αφορούν:

• στις α' ύλες - διαχείριση αποθεμάτων - προμήθεια υλικών

• στις πωλήσεις , το marketing και τη διάθεση των προϊόντων

• στην ανάπτυξη κατάλληλης οργανωτικής δομής

• στη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και των διαδικασιών

6. Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας με νέο υψηλής εξειδίκευσης.

7. Η επιμόρφωση του προσωπικού στις σύγχρονες τεχνολογίες και μορφές 
οργάνωσης και λειτουργίας.

Ειδικότερα σε ορισμένους από αυτούς τους τομείς οι στόχοι που θα πρέπει να 
υλοποιηθούν ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ανάπτυξη βασικών 
ικανοτήτων και τη δημιουργία διατηρήσιμου κατά το δυνατόν στο χρόνο 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι:
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Οργάνωση - προώθηση των πωλήσεων

α. Διεύρυνση δικτύων διανομής και επιλεκτική τοποθέτηση προϊόντων.
Οι σημαντικότερες ενέργειες αφορούν στην προώθηση των προϊόντων με την 
εισαγωγή τους σε υποκαταστήματα αλυσίδων, σούπερ-μάρκετς διότι είναι σαφές 
πως αύξηση των σημείων πώλησης αυξάνει και τις πωλήσεις των προϊόντων.

β. Έρευνες αγοράς.
Γίνονται από εξωτερικές εταιρίες ερευνών για να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη 
πληροφόρηση και περιλαμβάνουν τόσο την καταγραφή δεδομένων όσο και την 
επεξεργασία αυτών. Οι έρευνες αυτές παρακολουθούν συνεχώς την αγορά και 
παρέχουν πληροφορίες για το σύνολο των πωλήσεων των προϊόντων της εταιρίας 
ανά περιοχή και είδος καταστήματος, το σύνολο των πωλήσεων των ανταγωνιστικών 
προϊόντων, την πολιτική τιμών, εκπτώσεων των ανταγωνιστών, ποσοτικές εκτιμήσεις 
του μεγέθους και της δομής της αγοράς, συνήθειες κατανάλωσης κλπ.

γ. Συμμετοχή σε εκθέσεις.
Γίνεται πιο εκτενής παρουσίαση των προϊόντων της εταιρίας και ταυτόχρονα δίνεται η 
ευκαιρία για ανταλλαγή ιδεών και απόκτηση πληροφόρησης.

δ. Δαπάνες ταξιδιών και επαφών για την προώθηση των εξαγωγών.

ε. Δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας του γραφείου εξαγωγών.

στ. Δαπάνες ενοικίασης θαλάμων ψύξης - αποθηκών στο εξωτερικό.

Υπηρεσίες συμβούλων αναδιοργάνωσης

Φιλοσοφία της εταιρίας είναι η αξιοποίηση εξωτερικών συμβούλων όπου απαιτείται, 
έτσι ώστε να βρίσκεται πάντοτε στην αιχμή της τεχνολογίας χρησιμοποιώντας τις 
σύγχρονες αρχές της διοίκησης. Οι υπηρεσίες των συμβούλων θα επικεντρωθούν 
στους τομείς:
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1. Μελέτη αποτελεσματικότητας και ανασχεδιασμού επιχειρηματικών λειτουργιών

2. Μελέτη οργάνωσης δικτύου διανομής

3. Μελέτη αναδιοργάνωσης του συστήματος παραγγελιοληψίας

4. Μελέτη εφαρμογής συστήματος παραγωγής

5. Μελέτη οργάνωσης αποθηκών - διαχείρισης αποθεμάτων

6. Μελέτη αναδιοργάνωσης διοικητικής δομής

7. Μελέτη και ανάπτυξη εξειδικευμένων μεθοδολογιών πρόβλεψης της ζήτησης

8. Μελέτη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14000

Ανθρώπινο δυναμικό - νέο προσωπικό - δαπάνες

Παρά το γεγονός ότι η εταιρία διαθέτει έμπειρα και ικανά στελέχη, η μεγάλη ανάπτυξη 
της απαιτεί την ενίσχυση του στελεχικού της δυναμικού με άτομα υψηλής 
εξειδίκευσης. Έτσι προγραμματίζεται για τα επόμενα δύο χρόνια να προσληφθούν:

Ένας οικονομολόγος που θα αναλάβει την οικονομική διεύθυνση και την εποπτεία 
της υλοποίησης του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου, ένας χημικός μηχανικός 
που θα αναλάβει τους τομείς της διασφάλισης ποιότητας και έρευνας και ανάπτυξης. 
Ένας χημικός μηχανικός με γνώσεις μάρκετινγκ για να αναλάβει τις εξαγωγές.

Εκπαίδευση - επιμόρφωση

Η εταιρία έχει προγραμματίσει για τα ερχόμενα τρία χρόνια εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
ύψους 14 εκ. δρχ. με ένα σύνολο 4000 διδακτικών ανθρωποωρών. Η θεματολογία
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του εκπαιδευτικού προγράμματος περιλαμβάνει μάνατζμεντ, διασφάλιση ποιότητας, 
οργάνωση αποθηκών - διαχείριση αποθεμάτων, υγιεινή και ποιότητα προϊόντος, 
τεχνική εκπαίδευση συντηρητών, τεχνικές πωλήσεων, δίκτυα διανομής, λογιστικά 
κλπ.

Αυτά διότι αναγνωρίζεται ότι η μάθηση και η προσαρμογή εισάγουν μια νέα 
διάσταση: το θέμα της διατήρησης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Οργανωσιακή δομή - κουλτούρα

Η εταιρία διαθέτει μια σύγχρονη οργάνωση πάνω στην οποία στηρίζεται η 
βιομηχανική και η εμπορική της δραστηριότητα. Οι επιμέρους δραστηριότητες και 
λειτουργίες κατανέμονται στις ακόλουθες διευθύνσεις :

• Οικονομικές Υπηρεσίες - Λογιστήριο

• Διεύθυνση παραγωγής

• Διεύθυνση Πωλήσεων - Μάρκετινγκ

• Διασφάλιση ποιότητας

Το υπάρχον οργανόγραμμα εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό τις λειτουργίες και τις 
ενδοεπικοινωνιακές ανάγκες της επιχείρησης, επιτρέποντας την άνευ 
γραφειοκρατικών διαδικασιών επικοινωνία, τη γρήγορη λήψη αποφάσεων και τον 
ικανοποιητικό έλεγχο λειτουργίας του όλου συστήματος.

Η αυξημένη ανάπτυξη είναι φανερό ότι θα επιφέρει αλλαγές στην οργανωσιακή δομή 
της επιχείρησης και κυρίως θα επιφέρει αλλαγές στην κουλτούρα της μέσα από μία 
διαλεχτική διαδικασία αλληλεπίδρασης. Ενδεχόμενα σε μια πρώτη φάση το 
οργανωτικό σχήμα να μην μεταβληθεί και απλά να ενισχυθεί με ανθρώπινους 
πόρους για να αντεπεξέλθει τις απαιτήσεις της αυξημένης ανάπτυξης, όμως θα 
βρίσκεται συνεχώς σε κρίση για την καταλληλότητα του. Από την άλλη πλευρά επειδή 
η σημασία του θέματος της οργανωσιακής δομής και της κουλτούρας είναι 
αποφασιστική για όλη την πορεία της επιχείρησης, γίνεται εκτίμηση των συνεπειών 
σε συνδυασμό με το σχέδιο που αναπτύχθηκε προηγούμενα.
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Η διάχυση των συνεπειών της ανάπτυξης στο σώμα της επιχείρησης θα επιφέρει ή 
θα προκαλέσει νέες αλλαγές που θα ήταν δυνατόν να επιμερισθούν στους εξής 
βασικούς τομείς:

1 .Ανασχεδιασμός επιχειρηματικών λειτουργιών 

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες συνιστώσες :

• Συνεχείς εκτιμήσεις αποτελεσματικότητας των υπαρχόντων λειτουργιών

• Προσδιορισμός των διεργασιών που πρόκειται να ανασχεδιασθούν

• Κατανόηση και αξιολόγηση των υπάρχουσων διεργασιών

• Ανάδειξη στενωμάτων των διεργασιών

• Καθορισμός ενεργειών και πόρων που θα χρησιμοποιηθούν

• Ανάπτυξη στρατηγικής για τη μελλοντική πορεία της εταιρίας

• Ανασχεδιασμός και υλοποίηση των νέων διεργασιών

Τέλος θα δοθεί βαρύτητα στο στρατηγικό ρόλο του τμήματος πληροφορικής, το οποίο 
θα συμβάλλει αποφασιστικά για την επιτυχία του όλου σχεδίου.

2. Οργάνωση δικτύου διανομής 

Η καλύτερη οργάνωση του δικτύου με αποτέλεσμα :

• Το μικρότερο δυνατό κόστος διανομής

• Την ποιοτικά καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών

• Το χαμηλότερο δυνατό ύψος αποθεμάτων

• Την παραγωγικότητα της εργασίας

• Την αποδοτικότητα της λειτουργίας και την αντιμετώπιση του κυκλώματος 
διανομών σαν στρατηγικό όπλο της εταιρίας
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3. Αναδιοργάνωση κυκλώματος παραγγελιοληψίας

Η εφαρμογή και επέκταση του ταχύτατου και αξιόπιστου συστήματος μέσω φορητών 
τερματικών για τη λήψη των παραγγελιών και η αυτόματη και σύγχρονη σύνδεση με 
όλους τους αντιπροσώπους. Ακόμα η επέκταση του συστήματος ώστε να υπάρχουν 
διαθέσιμες πληροφορίες που αφορούν εκκρεμείς παραγγελίες, ενδείξεις αποθεμάτων 
κλπ.

4. Εφαρμογές στο σύστημα παραγωγής

Ολοκλήρωση του συστήματος με τα συστήματα που το απαρτίζουν ή συσχετίζονται 
με αυτό όπως:

• Διαχείριση αποθεμάτων

• Οργάνωση και έλεγχος των παραγωγικών διαδικασιών

• Διαχείριση παραγγελιών

• Διαχείριση προμηθειών

• Διανομή

• Προβλέψεις ζήτησης

• Κοστολόγηση

• Στρατηγικές μάρκετινγκ
5. Οργάνωση αποθηκών - Διαχείριση αποθεμάτων

Αφορά την καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων με πολιτικές που θα συμβάλλουν 
στην αύξηση της ταχύτητας διακίνησης, στη μείωση της ποσότητας, στην αύξηση των 
κερδών και στη γενικότερη ανάπτυξη της εταιρίας. Αυτό προϋποθέτει κατάλληλους 
χωροταξικούς σχεδιασμούς ώστε να υπάρχει ευκολία ελέγχων, υψηλή 
παραγωγικότητα και διασφάλιση ποιότητας.

6. Αναδιοργάνωση διοικητικής δομής

Εστίαση στις διαδικασίες σαν βασική μονάδα αναφοράς ώστε η αναπτυξιακή πολιτική 

της εταιρίας να συμπορευτεί με αλλαγή στην οργανωτική και διοικητική δομή της.
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7. Ανάπτυξη μεθοδολογιών πρόβλεψης της ζήτησης

Πρόκειται για ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα ειδικά για το παγωτό δεδομένου 
ότι η ζήτηση μπορεί να επηρεασθεί πέρα από την εποχικότητα ακόμα και από 
αιφνίδιες αλλαγές του καιρού. Προτάθηκαν διάφορα συστήματα - μελέτες ώστε να 
προσδιορισθούν όλοι οι παράγοντες που μπορεί να περιορίσουν κατά το δυνατόν 
την αβεβαιότητα καθώς και κατηγοριοποίηση των προϊόντων που ενδεχόμενα 
απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση.

8. Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων

Έχει αναφερθεί προηγούμενα ότι η αυξημένη ανάπτυξη δημιουργεί την ανάγκη για 
περισσότερο και ικανότερο προσωπικό και επίσης έχει παρουσιασθεί ένα 
πρόγραμμα εκπαίδευσης - επιμόρφωσης του προσωπικού. Δίνεται έμφαση στην 
κατεύθυνση αυτή διότι θεωρείται σημαντικός ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει 
το προσωπικό της εταιρίας για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου ανάπτυξης. 
Σχεδιάζεται η λειτουργία ομάδων των 5 ατόμων στις διαδικασίες επιμόρφωσης και 
παράλληλα η καλλιέργεια του πνεύματος της ομάδας στη λήψη αποφάσεων. Επίσης 
μελετάται το όλο σύστημα κινήτρων της επιχείρησης δεδομένης της δυσκολίας 
προσέλκυσης ικανών στελεχών στην επαρχία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ MKT ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το περιβάλλον, όπως είναι γενικό, μεταβάλλεται συνεχώς. Μέσα στα πλαίσια αυτής 
της μεταβολής, κάθε επιχείρηση θα πρέπει να επιδιώκει την προσαρμογή στις νέες 
συνθήκες προσφοράς και ζήτησης που διαμορφώνει το περιβάλλον. Η συνεχής 
ανάγκη που υπάρχει για ανανέωση του μίγματος προϊόντος αποτελεί χαρακτηριστικό 
των αναπτυγμένων οικονομιών και είναι αποτέλεσμα των εξής παραγόντων :

• Εξουδετέρωση των εποχιακών και κυκλικών διακυμάνσεων των πωλήσεων

• Ακολούθηση των ανταγωνιστών

• Χρησιμοποίηση της αργούσας παραγωγικής δυναμικότητας ( σπατάλη πόρων, 
υψηλό κόστος παραγωγής)

• Συγχρονισμός των κύκλων ζωής των προϊόντων

• Ικανοποίηση αιτημάτων των μεσαζόντων

• Προσαρμογή στις νέες συνθήκες ζήτησης και προσφοράς

Τα αποτελέσματα όμως των προσπαθειών των επιχειρήσεων για ανάπτυξη νέων 
προϊόντων δεν είναι πάντοτε θετικά αλλά τις περισσότερες φορές απορρίπτονται από 
τον καταναλωτή. Μελέτες αναφέρουν ότι το ποσοστό αποτυχίας καταναλωτικών 
προϊόντων είναι το υψηλότερο ( 40% ), ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά αποτυχίας 
βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών είναι 20% και 18%.

Εξαιτίας του γεγονότος ότι η ανάπτυξη νέων προϊόντων έρχεται αντιμέτωπη με 
τεχνικές και οικονομικές δυσκολίες και το ότι η αβεβαιότητα και ο κίνδυνος 
οικονομικής απώλειας είναι ιδιαίτερα εμφανής στην περίπτωση νέου προϊόντος, 
ελάχιστα νέα προϊόντα εμφανίζονται στην αγορά. Αυτό οφείλεται στα εξής αίτια :

1 .Στο υψηλό κόστος έρευνας και ανάπτυξης τους. ( Ε & A )

2. Στο απαιτούμενο μέγεθος της αγοράς, ώστε με τις υψηλές πωλήσεις να 
αποσβεσθεί το κόστος Ε & Α.

3. Στη νομική και πρακτική αδυναμία αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων
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ευρεσιτεχνίας σε διεθνές επίπεδο.

4.Στο μεγάλο χρόνο αναμονής ( lead time ) μεταξύ της απόφασης για Ε & Α και της 
κανονικής παραγωγής

δ.Στον κίνδυνο αχρηστεύσεως μεγάλων κεφαλαίων, επενδυμένων σε πάγια στοιχεία, 
όταν η τεχνολογία παραγωγής του νέου προϊόντος είναι τελείως διαφορετική και 
απαιτεί νέα πάγια.

6.Στο γρήγορα μεταβαλλόμενο περιβάλλον που, αλλάζει και τις ανάγκες των 
καταναλωτών.

Οι Urban και Star συνοψίζουν τους πιθανούς λόγους για τους οποίους ένα «νέο» 
προϊόν αποτυγχάνει, ως εξής :

Ι.Πολύ μικρό τμήμα της αγοράς : Αν και έχει εντοπισθεί από την επιχείρηση ένα 
τμήμα με διαφοροποιημένες ανάγκες, η ζήτηση από αυτό δεν είναι αρκετή ώστε να 
κάνει το προϊόν κερδοφόρο.

2. «Φτωχό» ταίριασμα με τις ικανότητες της επιχείρησης : Υπάρχει μικρή συνέργια 
του προϊόντος με τις ικανότητες και εμπειρία της επιχείρησης στους τομείς μάρκετινγκ 
και παραγωγής, καθώς και στον τεχνικό και χρηματοοικονομικό τομέα. Το προϊόν δε 
«χτίζει» πάνω στις ιδιαίτερες ικανότητες της επιχείρησης.

3. Το προϊόν δεν είναι μοναδικό: Αν και το προϊόν είναι τεχνικά ή φυσικά διαφορετικό, 
οι καταναλωτές δεν το αντιλαμβάνονται ως «νέο».

4. Το προϊόν δε χαρακτηρίζεται από υπερέχουσα ποιότητα: Το προϊόν δεν 

ανταποκρίνεται αξιόπιστα στις προδιαγραφές που οδηγούν σε υψηλή αντιληπτή 
(από τον καταναλωτή) ποιότητα.

5. Το προϊόν προσφέρει μικρό όφελος σε σχέση με τον ανταγωνισμό: Το προϊόν δεν 
προσφέρει σημαντικά λειτουργικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με εναλλακτικά 
προϊόντα που είναι διαθέσιμα στους καταναλωτές.
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6. «Φτωχή» τοποθέτηση: Το προϊόν τοποθετείται ανεπιτυχώς εξαιτίας του ότι το 
μάνατζμεντ της επιχείρησης παρανόησε τις αντιλήψεις των καταναλωτών, τα σχετικά 
βάρη σημαντικότητας που χρησιμοποιούν και τα trade-offs των τιμών.

7. Ανεπαρκής υποστήριξη από το κανάλι διανομής: Τα μέλη του καναλιού δεν έχουν 
κίνητρα να προσφέρουν την απαιτούμενη ένταση ή υποστήριξη της διανομής.

Θ.Λάθος στις προβλέψεις: Η δυνατότητα πωλήσεων ή και ο ρυθμός διάδοσης του 
προϊόντος έχουν υπερεκτιμηθεί.

9.Ανταγωνιστική αντίδραση: Ο ανταγωνισμός αντιγράφει ή και βελτιώνει το προϊόν 
πολύ γρήγορα, και η επιχείρηση διαθέτει μία ανεπαρκή στρατηγική ή ανεπαρκείς 
πόρους προκειμένου να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο μιας ανταγωνιστικής μάχης.

ΙΟ.Αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών: Υπάρχει μετατόπιση στις 
προτιμήσεις των καταναλωτών, ενώ το προϊόν αναπτύσσεται ή εισάγεται στην 
αγορά.

11. Αλλαγές στο περιβάλλον: Αλλαγές στο φορολογικό σύστημα, διακυμάνσεις στις 
τιμές των πρώτων υλών, μετατοπίσεις κοινωνικών στάσεων και άλλες μεταβολές 
καθιστούν ένα προϊόν άχρηστο.

12. Αναποτελεσματικό λανσάρισμα: Οι πωλήσεις, η διανομή, η διαφήμιση και η 
προβολή του προϊόντος δεν εκτελούνται σύμφωνα με το σχεδίασμά.

13. Ανεπαρκής κερδοφορία: Οι πωλήσεις είναι καλές, όμως τα περιθώρια κέρδους 
είναι φτωχά, εξαιτίας υψηλότερου κόστους από ότι ήταν αναμενόμενο, ή και εξαιτίας 
χαμηλότερων τιμών από ότι αναμενόταν.

14.0ργανωσιακά προβλήματα: Υπάρχουν ενδοεπιχειρησιακές συγκρούσεις και 
αναποτελεσματικές πρακτικές διοίκησης.
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Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχία νέων προϊόντων συνοψίζονται, 
σύμφωνα με τη μελέτη της Booz, Allen & Hamilton, Inc. Ως εξής:

1. Ταίριασμα του προϊόντος με τις ανάγκες της αγοράς
2. Ταίριασμα του προϊόντος με εσωτερικές λειτουργικές ικανότητες της επιχείρησης
3. Τεχνολογική υπεροχή του προϊόντος.
4. Υποστήριξη από top managment

δ.Χρήση διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων
6. Ευνοϊκό ανταγωνιστικό περιβάλλον
7. Δομή οργάνωσης νέων προϊόντων

Σημαντικό ρόλο επίσης για την επιτυχία νέων προϊόντων παίζει ο χρόνος που 
διανέμεται το προϊόν. Όσο γρηγορότερα διεισδύσει το προϊόν στην αγορά, τόσο 
μεγαλύτερη θα είναι η επιτυχία του.

Οι έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας 12 εβδομάδων για τη 
διανομή νέων προϊόντων. Ο στόχος, δηλαδή, για τις πρώτες 12 βδομάδες είναι η 
μεγιστοποίηση των ρυθμών δοκιμής και επαναγοράς του προϊόντος μέσω πρώιμης 
και συνεχούς έκθεσης του στους καταναλωτές.

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Λέγοντας ότι κάποιο προϊόν είναι νέο, θα πρέπει να διευκρινίζεται σε σχέση με τι είναι 
νέο. Γιατί στην αγορά εμφανίζεται ένας πολύ μικρός αριθμός επαναστατικά νέων 
προϊόντων.

Τα «νέα» προϊόντα διακρίνονται σε 3 τύπους :

Ι.Αυτά που τροποποιούνται όσον αφορά στο στυλ, στο χρώμα ή στο μοντέλο του 
υπάρχοντος προϊόντος ή υπάγονται σε βελτίωση ή σε οποιαδήποτε αλλαγή μάρκας.

2.Σε αυτά που επέρχεται μια μικρή καινοτομία.
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3.Και σε αυτά που επέρχεται μια σημαντική καινοτομία.

Τύποι « Νέων Προϊόντων »

Υψηλή

Q.
Ο

<
>

β

βι-
Ε"
W
Ζ

Χαμηλή

Νέα για τον Κόσμο 
Προϊόντα

(ιμΓ)

Ανατοποθετήσεις
Προσθέσεις σε 

Υπάρχουσες Γραμμές 
Προϊόντων

(26%)

Μειώσεις Κόστους 

@

Βελτιώσεις/Διασκευές
Υπαρχόντων
Προϊόντων

(26%)

Νέες Γραμμές 
Προϊόντων

(20%)

Χαμηλή Νεότητα για την Επιχείρηση Υψηλή

Πηγή: Βοοζ, Allen & Hamilton (1982)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Προκειμένου να μειωθούν οι πιθανότητες αποτυχίας ενός νέου προϊόντος, θα πρέπει 
να ακολουθηθεί μία ειδική διαδικασία με μεγάλη προσοχή.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το πρώτο στάδιο - στάδιο ανάπτυξης στρατηγικής νέου προϊόντος - παρ' όλο που 

δεν αποτελεί λειτουργικό μέρος της διαδικασίας, παίζει σημαντική ρόλο γιατί συνδέει 

την επιχειρηματική στρατηγική με όλη τη διαδικασία και προσδιορίζει το ρόλο και τη 

θέση των νέων προϊόντων, και καθορίζει τα χρηματοοικονομικά κριτήρια με βάση τα 

οποία θα αξιολογηθεί η απόδοση των νέων προϊόντων και με βάση τα οποία θα 

γίνεται η επιλογή σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξης.
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Μετά το στάδιο ανάπτυξης στρατηγικής νέου προϊόντος ακολουθεί το στάδιο της 
γέννησης ιδεών. Κάθε προϊόν ξεκινά σαν μία απλή ιδέα. Το στάδιο της γέννησης 

ιδεών, όσο απλοϊκό και αν φαίνεται, τόσο σημαντικό μπορεί να είναι. Ιδέες για 

προϊόντα μπορεί να δώσει κάποιος μέσα ή έξω από την επιχείρηση. Ειδικότερα το 

τμήμα Ε & Α της επιχείρησης, οι πελάτες της επιχείρησης, οι εργαζόμενοι στην 

επιχείρηση, οι πωλητές και διανομείς, η ανώτατη διοίκηση της επιχείρησης, οι 

ανταγωνιστές και οι ειδικές εταιρίες συμβούλων που ειδικεύονται στη γέννηση ιδεών 

για νέα προϊόντα αποτελούν τις πηγές από τις οποίες προκύπτουν οι ιδέες. Είναι 

ευθύνη της επιχείρησης να ενθαρρύνει τη γέννηση ιδεών. Κανείς δε ξέρει τι μπορεί να 

προκύψει. Ο καταιγισμός ιδεών ( brainstorming ) χρησιμοποιείται συστηματικά σε 

αυτό το στάδιο.

Στο τρίτο στάδιο στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων βρίσκεται η επιλογή και 

αξιολόγηση των ιδεών. Συγκρίνονται οι ιδέες για τα νέα προϊόντα με τους στόχους 

που έχει η επιχείρηση και ειδικά τα μέσα παραγωγής που έχει στη διάθεση της. Όσο 

καλή και αν είναι μια ιδέα, αν η επιχείρηση δεν έχει τους πόρους για να την 

υλοποιήσει και αν η υλοποίηση της δεν είναι σύμφωνη με τους στόχους που έχει 

θέσει, τότε η ιδέα αυτή είναι άχρηστη.

Κριτήρια αξιολόγησης και φιλτραρίσματος ( screening ) ιδεών θεωρούνται τα εξής :

1 .Οι ιδέες για τα νέα προϊόντα πρέπει να ταιριάζουν στη συνολική στρατηγική της 

επιχείρησης

2. Οι ιδέες πρέπει να μπορούν να υλοποιούνται σύμφωνα με τους πόρους και τις 

ικανότητες ( διοικητική, χρηματοοικονομική, ΜΚΤ, τεχνολογική ) της επιχείρησης

3. Οποιαδήποτε ιδέα θα πρέπει να έχει ικανοποιητική δυνατότητα αγοράς 

προκειμένου να προχωρήσει στα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης νέων 

προϊόντων.
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Οι Moore και Pessemier ( 1993 ) διακρίνουν τους παρακάτω εξής προϊοντικούς 

παράγοντες που χρησιμοποιούνται ως κριτήρια αξιολόγησης ιδεών :

• ικανοποιεί μια ανικανοποίητη ανάγκη του καταναλωτή

• λύνει ένα άλυτο ( αγοραστικό, καταναλωτικό ) πρόβλημα

• προσφέρει μοναδικά οφέλη

• υψηλότερη αποτελεσματικότητα ( προκύπτουν καλύτερα αποτελέσματα από τη 

ΧΡήσΠ )

• χαμηλότερη τιμή

• καλύτερη αξία

• νέα ιδέα

• δυνητικά, ένα υπερέχον προϊόν

Συγκεκριμένα σε αυτό το στάδιο γίνεται το μεγαλύτερο φιλτράρισμα, αλλά θα πρέπει 

να αναφερθεί ότι σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων γίνεται 

φιλτράρισμα. Χαρακτηριστικό γεγονός είναι ότι χρειάστηκαν 58 νέες ιδέες να 

συγκεντρωθούν το 1968 σε μια επιχείρηση για να αποφέρουν ένα νέο επιτυχημένο 

προϊόν.

Σημαντική λειτουργία σε αυτή τη φάση είναι και η αξιολόγηση των ιδεών που 

πέρασαν σε αυτό το δεύτερο στάδιο, που γίνεται με τη βοήθεια της ανάπτυξης 

concept για κάθε ιδέα, το οποίο αποτελεί μια αναλυτική περιγραφή της ιδέας, η οποία 

αξιολογείται με τα κριτήρια του πρώτου σταδίου σε μεγαλύτερο βάθος. Μεγάλη 
σημασία σε αυτή την αξιολόγηση δίνεται στην καταγραφή των αντιδράσεων των 

καταναλωτών στις προτεινόμενες concepts. Οι διευθυντές των διαφόρων τμημάτων 

μιας επιχείρησης με τη βοήθεια αυτής της τεχνικής που θα πρέπει να την 

χρησιμοποιούν πολύ προσεκτικά γιατί δεν είναι παρά μια πρώτη γενική εκτίμηση, 

παίρνουν πολύ χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον επαναορισμό, τον 

επανασχεδιασμό και την συνένωση ιδεών για τα νέα προϊόντα, επίσης αξιολογείται 

και η σχετική αποδοχή ιδεών και η αποδοχή διαφόρων τοποθετήσεων προϊόντων. Η 

δοκιμή των concepts δίνει στοιχεία για την ανάπτυξη στρατηγικής προϊόντος και 

ΜΚΤ, καθώς και πληροφορίες για τον εντοπισμό δυνητικών τμημάτων της αγοράς.
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Παράλληλα με την τεχνική περιγραφή θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις και στα 

παρακάτω ερωτήματα :

• Ποιος θα αγοράσει το νέο προϊόν ;

• Ποιο είναι το κύριο όφελος του νέου προϊόντος ;

• Κάτω από ποιες συνθήκες θα χρησιμοποιείται το νέο προϊόν ;

Στο επόμενο στάδιο της οικονομικής ανάλυσης η ιδέα του νέου προϊόντος 

μεταφράζεται με το κόστος, τα κέρδη, την απόδοση επενδυμένων κεφαλαίων ( ROI ), 

τη χρηματική ροή, τις πωλήσεις, τους προϋπολογισμούς και την εκτίμηση κινδύνου 

που θα αντιμετωπίσει η επιχείρηση εάν το προϊόν εισαχθεί στην αγορά. Αν το κέρδος 

που προκύπτει από τα χαρτιά είναι ικανοποιητικό, τότε η ιδέα προχωρεί για την 

υλοποίηση της με ένα σχέδιο ΜΚΤ, το οποίο περιλαμβάνει αγορές - στόχους, ιδέες 

για τοποθέτηση του προϊόντος, καθώς και σχέδια για το μίγμα ΜΚΤ. Πωλήσεις, κόστη 

και κέρδη εκτιμώνται δυναμικά, ώστε να συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο τα έξοδα που 

θα πρέπει να κάνει η επιχείρηση αλλά και τα έσοδα με ή χωρίς τις πιθανές κινήσεις 

αντιδράσεως του ανταγωνισμού.

Στο πέμπτο στάδιο της κατασκευής και ανάπτυξης προτύπου (Product or Prototype 

Development) η ιδέα υλοποιείται σε προϊόν. Το τμήμα Ε & Α κατασκευάζει το 

πρότυπο και στη συνέχεια γίνεται αντικείμενο αναλυτικής κριτικής, τόσο από τεχνικής 

όσο και πλευράς ΜΚΤ. Αυτή η φάση της διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων 

είναι πολύ σημαντική γιατί η δοκιμή του νέου προϊόντος γίνεται κάτω από συνθήκες 

πραγματικότητας, έτσι ώστε όλα τα μέλη της ομάδας σχεδιασμού των νέων 

προϊόντων λαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για τις πραγματικές ανάγκες των 

καταναλωτών και αν ικανοποιούνται από το νέο προϊόν τους και επίσης λαμβάνουν 

υπόψη συμπεράσματα από την ανάλυση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων 

των ανταγωνιστών. Η στρατηγική τοποθέτηση του προϊόντος ελέγχεται επίσης σε 

αυτό το στάδιο. Στο τέλος αυτού του σταδίου αν το προϊόν κριθεί ικανοποιητικό, 

προχωρεί στο επόμενο στάδιο και η επιχείρηση αναπτύσσει μια διαδικασία του 

προϊόντος σε εμπορικές ποσότητες.
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Στο προτελευταίο στάδιο, στη δοκιμή αγοράς, το νέο προϊόν μπαίνει σε δοκιμαστική 

και περιορισμένη παραγωγή και έλεγχοι και δοκιμές γίνονται σε πραγματικές κατά το 

δυνατόν συνθήκες αγοράς. Οι ποσότητες αυτές του προϊόντος διατίθενται σε μια 

ορισμένη γεωγραφική περιοχή, όπου οι αγοραστές της είναι αντιπροσωπευτικοί του 

συνόλου της αγοράς.

Ο Ρόλος της Δοκιμής της Αγοράς

Προ-Έλεγχος 
( Pre-Testing )

Δοκιμή Αγοράς 
(Test-Market )

Αναθεώρηση Προϊόντος 
( Product Revision )

Εισαγωγή στην Αγορά 
και Εμπορία

Από τον πίνακα φαίνεται ότι η δοκιμή αγοράς δέχεται εισροές για το σχεδίασμά και 

εκτέλεση της από τον προ-έλεγχο και συνδέεται αμφίδρομα με διαδικασίες 

αναθεώρησης του προϊόντος, η οποία αναθεώρηση γίνεται ή με βάση των 

αποτελεσμάτων του προελέγχου ή και με βάση της δοκιμής της αγοράς. Η απόφαση 

για την εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά και την εμπορία προκύπτει από τα 

θετικά αποτελέσματα της δοκιμής της αγοράς ή μέσω της αναθεώρησης του 

προϊόντος.

Το πείραμα που γίνεται, έχει σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών για τις πωλήσεις
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και για τον τρόπο αντιδράσεως των αγοραστών και την αξιολόγηση των στρατηγικών 
τοποθέτησης του νέου προϊόντος.

Το κόστος μιας δοκιμής αγοράς είναι υψηλό και διαρκεί από 2 μήνες έως 18 μήνες. 

Όσο πιο μεγάλη είναι η διάρκεια της δοκιμής τόσο πιο ακριβή είναι τα αποτελέσματα 

που προκύπτουν. Ο ανταγωνισμός όπως και η φύση του προϊόντος επηρεάζει 

επίσης σημαντικά τα αποτελέσματα της δοκιμής.

Οι τάσεις που επικρατούν στις δοκιμές των αγορών είναι οι εξής:

• Μικρότερες τοποθεσίες δοκιμών.

• Μικρότερη διάρκεια δοκιμής ( μέχρι και 6 εβδομάδες ).

• Περισσότερος προ-έλεγχος.

• Περισσότερη βαρύτητα δίνεται στα στοιχεία απόσυρσης προϊόντων από τις 

αποθήκες προκειμένου για τη μέτρηση της κίνησης των προϊόντων.

• Σχετική μετατόπιση ενδιαφέροντος από την προσπάθεια πρόβλεψης 

αποτελεσμάτων στον εντοπισμό ενδεχόμενων κινδύνων.

Η επίδραση της τιμής και της διαφήμισης στις πωλήσεις και η εξασφάλιση 

πρόσβασης σε ή ανάπτυξης καναλιών διανομής είναι ακόμα δύο στοιχεία που 

προκύπτουν από τη δοκιμή αγοράς.

Οι κυριότερες μεταβλητές που μετριούνται σε μια δοκιμή αγοράς και καθορίζουν την 

ανάληψη της κατάλληλης δράσης από τη επιχείρηση είναι α) ο ρυθμός δοκιμής (trial 

rate ) του προϊόντος και β) ο ρυθμός επαναγοράς (repurchase rate ) προϊόντος που 

δοκιμάζεται. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται ότι ανάλογα με τα αποτελέσματα 

της δοκιμής αγοράς και χαρακτηρίζοντας τους ρυθμούς χαμηλούς ή υψηλούς 

προκύπτουν τέσσερα πιθανά σενάρια.
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Εναλλακτικές Δράσεις υετά τα Αποτελέσιιατα AoKiunc Αγοράς

Ρυθμός Δοκιμής 

(Trial Rate)

Ρυθμός Επαναγοράς 

(Repurchase Rate)

Δράση

Υψηλός Υψηλός Εισαγωγή και Εμπορία 

Προϊόντος στην Αγορά

Υψηλός Χαμηλός

Επανασχεδιασμός 

Προϊόντος ή Εγκατάλειψή 

του

Χαμηλός Υψηλός

Αύξηση Διαφήμισης και 

Προώθησης Πωλήσεων

Χαμηλός Χαμηλός Εγκατάλειψη Προϊόντος

Στο τελευταίο στάδιο, της εισαγωγής και εμπορίας, αφού το προϊόν πέρασε από 

πολλά σημεία ελέγχου, αρχίζει και παράγεται σε ρυθμό κανονικής ή εμπορικής 

παραγωγής. Εδώ δεν υπάρχει πλέον δείγμα αγοράς αλλά τμήμα αγοράς. Το στάδιο 

αυτό προϋποθέτει την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πλήρους σχεδίου ΜΚΤ. Η 

επιτυχία του προϊόντος εξαρτάται από τον σωστό συντονισμό όλων των στελεχών 

που εμπλέκονται στη διαδικασία της εισαγωγής και την ευθύνη την έχει ο διευθυντής 

ΜΚΤ ή ο brand πίθηθρθΓ.Σημαντικές αποφάσεις αφορούν επίσης το γεωγραφικό 

εύρος και ο χρόνος της εισαγωγής του προϊόντος στην αγορά.

Η συνήθης τακτική των επιχειρήσεων είναι να «ανοίγονται» σιγά-σιγά στην εθνική

68



αγορά. Καταρχήν οι επιχειρήσεις εισάγουν το νέο προϊόν τους σταδιακά (roll out) σε 

ορισμένες γεωγραφικά περιοχές και στη συνέχεια στις υπόλοιπες. Με αυτόν τον 

τρόπο η διεύθυνση μπορεί να προσαρμόσει τη στρατηγική ΜΚΤ για το προϊόν, 

στηριζόμενη στην εμπειρία που αποκομίζει, αλλά ένα μειονέκτημα αυτής τεχνικής 

είναι ότι δίνει χρόνο στον ανταγωνισμό να αντιδράσει.

Οι πωλήσεις, τελικά, που πετυχαίνει το προϊόν, συγκρίνονται με τις αναμενόμενες και 

προγραμματισμένες και έτσι βγαίνει το συμπέρασμα, αν το προϊόν ήταν επιτυχία ή 

αποτυχία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η Booz, Allen & Hamilton συνοψίζουν τα εξής στοιχεία που θεωρούνται σημαντικά

για την επιτυχία της διαδικασίας :

• Ύπαρξη μιας εταιρικής εταιρικής προσέγγισης για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, 

εστιασμένη στην υλοποίηση.

• Απόλυτα ξεκάθαρη στρατηγική ανάπτυξης νέων προϊόντων, η οποία θα βρίσκεται 

στο επίκεντρο της διαδικασίας ανάπτυξης.

• Η προσπάθεια για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων θα πρέπει να καθοδηγείται 

από μία τυπική διαδικασία επτά βημάτων.

• Συνεχής υποστήριξη εκ μέρους της ανώτατης διοίκησης σε όλα τα στάδια της 

διαδικασίας ανάπτυξης.

• Δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος το οποίο είναι αρωγός στην 

προσπάθεια επιτυχούς δημιουργίας νέων προϊόντων.
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Οι Takeuchi και Nonaka ( 1986 ) επισημάνουν ποιοι είναι οι παράγοντες που 

οδηγούν στην επιτυχία της διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων :

• Αυτοδιοικούμενες ομάδες έργου.

• Αστάθεια, «χτισμένη» μέσα στο σύστημα, υπέρβαση των τυπικών διαδικασιών με 

την απαιτούμενη ευελιξία.

• Επικάλυψη των σταδίων της διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων.

• Πολλαπλή μάθηση, δηλαδή μάθηση σε διάφορα επίπεδα και σε διάφορες 

λειτουργίες.

• «Έξυπνος» έλεγχος, ο οποίος μπορεί να πραγματωθεί με επτά τρόπους :

- Προσεκτική επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων που θα συμμετέχουν στην ομάδα 

του έργου.

- Δημιουργία ενός ανοικτού περιβάλλοντος εργασίας.

- Ενθάρρυνση των μηχανικών που συμμετέχουν στην ομάδα εργασίας για να δίνουν 

μεγαλύτερη έμφαση στις απαιτήσεις των καταναλωτών.

- Χρησιμοποίηση συστήματος αξιολόγησης και αμοιβών που να στηρίζεται στην 

ομαδική απόδοση.

- Περιοδική επίλυση των διαφορών που μπορεί να δημιουργούνται.

- Παροχή στήριξης στις περιπτώσεις λαθών.

- Ενθάρρυνση των προμηθευτών για αυτό-οργάνωση και συμμετοχή στη διαδικασία
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ανάπτυξης του νέου προϊόντος.

• Μεταφορά των γνώσεων ανάπτυξης νέων προϊόντων σε ολόκληρη την 
οργανωσιακή δομή.

Οι Maidique και Ziger ( 1985 ) εντοπίζουν τους εξής παράγοντες επιτυχίας :

• Πολύ καλή γνώση των πελατών και της αγοράς.

• Επαρκής χρηματοδότηση των προσπαθειών προβολής και πώλησης των 

επιτυχημένων προϊόντων.

• Αποτελεσματικά οργανωμένο τμήμα Ε & Α.

• Καλή συνεργασία των τμημάτων Ε & Α, Παραγωγής και ΜΚΤ.

• Διαρκής υποστήριξη της προσπάθειας ανάπτυξης του νέου προϊόντος σε όλα τα 

στάδια της διαδικασίας

• Ικανοποιητική σχέση απόδοσης-κόστους του υπό ανάπτυξη προϊόντος.

• Υψηλός βαθμός συνέργιας του νέου προϊόντος με τις δυνάμεις της επιχείρησης σε 

τεχνολογικό επίπεδο και σε επίπεδο αγοράς.

• Μεγάλο περιθώριο συνεισφοράς του νέου προϊόντος.

• Απουσία μεγάλου αριθμού ανταγωνιστών για το νέο προϊόν.
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Οι Wheelwright και Sasser ( 1989 ) με τη σειρά τους εντοπίζουν και αυτοί τη 

σπουδαιότητα της επιτυχίας της διαδικασίας της ανάπτυξης των νέων προϊόντων και 

αναφέρουν:

« Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να γίνει στην αρχή της ανάπτυξης ενός νέου 
προϊόντος είναι να επιτευχθεί επικοινωνία ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες στη 
διαδικασία: το ΜΚΤ με την παραγωγή, η Ε & Α και με τα δύο προηγούμενα. Προϊόντα 
αποτυγχάνουν εξαπίας έλλειψης σχεδιασμού. Ο σχεδιασμός αποτυγχάνει από 
έλλειψη πληροφόρησης».

Οι Wheelwright και Sasser ανέπτυξαν έναν «Χάρτη Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων», ο 

οποίος:

• Προσφέρει μια βάση για την κοινή διάθεση πληροφοριών σε όλες τις λειτουργικές 

περιοχές της επιχείρησης.

• Παρουσιάζει την εξέλιξη των υπαρχόντων γραμμών προϊόντων.

• Δείχνει ευκαιρίες σε νέες αγορές και τεχνολογικές προκλήσεις.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν κάποιες τεχνικές ελέγχου, για να 
μπορούν διασφαλίζουν όσο το δυνατόν την επιτυχία της εισαγωγής νέων προϊόντων 

στην αγορά. Με αυτές τις τεχνικές δοκιμάζουν το νέο προϊόν, κάνουν όποιες αλλαγές 

χρειάζονται για να καλύψουν τα αδύνατα σημεία που εντοπίζονται. Οι πιο 

διαδεδομένες τεχνικές ελέγχου νέων προϊόντων είναι οι τεχνικές προσομοίωσης, τα 

μαθηματικά μοντέλα και οι συνδυασμοί των μοντέλων.

Κάποια συμπεράσματα για την χρήση των παραπάνω τεχνικών είναι τα ακόλουθα :

• Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός μοντέλων.

72



• Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ομάδα κριτηρίων αξιολόγησης των μοντέλων 
αυτών.

• Κανένα μοντέλο δε μπορεί να θεωρηθεί ως το καλύτερο μεταξύ αυτών που 

ανήκουν στην ίδια ομάδα.

• Κάποιες περιοχές δεν έχουν ερευνηθεί ως προς την καταλληλότητα των μοντέλων 

και μάλιστα πιο συγκεκριμένα δεν ερευνήθηκαν :

α) η αξία των μοντέλων στο περιβάλλον εκτός της επιχείρησης και ιδιαίτερη 

δυνατότητα χρήσης τους κάτω από μεταβαλλόμενες συνθήκες, και

β) το κόστος εφαρμογής των μοντέλων και τα προβλήματα τους.

• Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν πολλές έρευνες που να περιέχουν σύγκριση της 

συμπεριφοράς των διαφορετικών μοντέλων στις ίδιες συνθήκες.

• Το κάθε μοντέλο παρουσιάζει τη δική του εικόνα για τα στοιχεία του μίγματος ΜΚΤ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΚΤ

Η επιχείρηση ΚΡΙ-ΚΡΙ επιχειρεί τα τελευταία χρόνια να εξαπλωθεί σε όλη την 

Ελλάδα. Από την ανάλυση της βιομηχανίας του παγωτού που προηγήθηκε 

παραπάνω, είναι σαφές πόσο σημαντική είναι η εισαγωγή νέων προϊόντων για μία 

επιχείρηση που θέλει να ακολουθήσει μια ανοδική κερδοφόρα πορεία.

Η ΚΡΙ-ΚΡΙ για να μπορέσει να επιτύχει, θα πρέπει να εφαρμόσει μια 

καλοσχεδιασμένη στρατηγική, η οποία θα τη βοηθήσει να αντεπεξέλθει και στις 

ανάγκες των καταναλωτών και στον έντονο ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με τις καταναλωτικές τάσεις που κυριαρχούν στην Ελλάδα, δηλαδή την 

ανάγκη πρόσληψης θρεπτικών ουσιών και ικανοποίησης γευστικών αναγκών και 

συγχρόνως την ανάγκη για σωματική ευεξία και ωραία σιλουέτα, η ΚΡΙ-ΚΡΙ θα 

μπορούσε να ικανοποιήσει όλες τις παραπάνω ανάγκες των καταναλωτών, 

παρασκευάζοντας ένα παγωτό γιαούρτι σε ποικίλες γεύσεις, που θα σήμαινε προϊόν 

με χαμηλά λιπαρά, παρασκευασμένο με αγνά υλικά και θρεπτικές ουσίες. Με αυτόν 

τον τρόπο θα εισήγαγε ένα νέο προϊόν που συμβάδιζε με τις τάσεις της εποχής.

Μια άλλη πρόταση που θα μπορούσε να εκμεταλλευθεί η ΚΡΙ-ΚΡΙ θα ήταν να 

λανσάρει μία σειρά χειμερινών προϊόντων ούτως ώστε να γίνει δυνατή η επιμήκυνση 

του χρόνου κατανάλωσης και στους χειμερινούς μήνες. Κατά παράδοση, στην 

Ευρώπη και περισσότερο στην Ελλάδα η κατανάλωση παγωτού φθάνει στα 

μεγαλύτερα επίπεδα το καλοκαίρι, ενώ ο χειμώνας παραμένει μία αδιάφορη 

περίοδος. Η ΚΡΙ-ΚΡΙ θα έπρεπε να εκμεταλλευθεί την περίοδο του χειμώνα για να 

μπορέσει να αυξήσει τις πωλήσεις του και το μερίδιο αγοράς του.

Ο συνδυασμός του τρόπου ζωής και προϊόντων είναι μια επιπλέον τάση που θα 

πρέπει να λάβει σοβαρά υπ’ όψην η ΚΡΙ-ΚΡΙ. Γίνεται σαφές από την καθημερινή μας 

ζωή, ότι ο τρόπος ζωής και οι τρόποι κατανάλωσης τροφής σχετίζονται άμεσα. Στην 

Ασία ένα ποτήρι coca-cola και ένα χάμπουργκερ, το οποίο ενδεχομένως συνδυάζεται 

με ένα τσιγάρο, σημαίνει ότι κάποιος είναι βασιλιάς του κόσμου και απολαμβάνει τη 

διάσταση ελευθερίας που συνδέεται με αυτά τα προϊόντα. Αν το παγωτό συνδυασθεί
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με φυσικά αντικείμενα, μπορεί κανείς είτε να τα καταναλώσει κι αυτά, εφ’ όσον 
τρώγονται, είτε να παίξει με αυτά.

Μια ακόμα πρόταση θα ήταν η συγχώνευση προϊόντων. Υπάρχει παγκοσμίως η τάση 

να συνδυάζονται προϊόντα όπως έχει κάνει η γνωστή πολυεθνική εταιρία Disney με 

το παγωτό. Θα μπορούσε και η ΚΡΙ-ΚΡΙ να συνδυάσει κάποιο παγωτό της με κάποια 

γνωστή μάρκα όπως η Nike. Μπορεί αυτός ο συνδυασμός να φαίνεται παράλογος, 

όμως στο μέλλον θα δούμε πολλές τέτοιες συνεργασίες.

Μια τελευταία ιδέα που θα μπορούσε να βοηθήσει την ΚΡΙ-ΚΡΙ να ακολουθήσει 

ανοδική πορεία, είναι να αποτολμήσει να εξάγει παγωτά σε πιο πολλές χώρες της 

Ευρώπης. Είναι βασικό για μια εταιρία να προσπαθεί για την επέκταση της, η οποία 

συγχρόνως εξασφαλίζει την επιβίωση της.

Από όλες τις παραπάνω ιδέες η πιο εφικτή για την ΚΡΙ-ΚΡΙ φαίνεται ότι είναι η 

παρασκευή του παγωτού γιαούρτι, διότι θα εισάγει ένα νέο προϊόν που θα καλύπτει 

τις ανάγκες των καταναλωτών με τα ίδια μέσα που χρησιμοποιούσε μέχρι τώρα, 

χωρίς να αυξήσει τα έξοδα της. Για τις άλλες προτάσεις η εταιρία θα χρειαζόταν να 

αυξήσει σημαντικά τα έξοδα της π.χ. για διαφήμιση, για διανομή, τη στιγμή που για 

την εταιρία είναι σημαντικό να κρατήσει σταθερά τα κόστη της και να αυξήσει τα 

έσοδα της.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Η εταιρία, ΚΡΙ-ΚΡΙ, μέχρι τώρα έχει μια ικανοποιητική πορεία, παρ’ όλο που 

χαρακτηρίζεται ως μικρή, άγνωστη, χωρίς επώνυμα ή διαφορετικά προϊόντα και στην 

ουσία ακολουθεί τους τρεις μεγάλους ανταγωνιστές της ΔΕΛΤΑ, ΕΒΓΑ και ALGIDA.

Στην ελληνική αγορά έχουν συντελεσθεί σημαντικές αλλαγές στις πρώτες ύλες 

παραγωγής του παγωτού, οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα την αισθητή βελτίωση 

τόσο της γεύσης, όσο και της ποιότητας των παγωτών. Είναι γενικά αποδεκτή η 

υψηλή ποιότητα παγωτού στην Ελλάδα. Οι καταναλωτές, πλέον, είναι εκπαιδευμένοι, 

αναζητούν την ποιότητα και επιζητούν κάτι το καινούριο και διαφορετικό.
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Στόχος της είναι να ανταποκριθεί στις νέες τάσεις προτιμήσεων και τρόπου ζωής των 

καταναλωτών που εκδηλώνονται από μία συνεχόμενη αύξηση της κατανάλωσης 

προϊόντων υγιεινής διατροφής που συνδυάζονται με εκλεπτυσμένες, πλούσιες 

γεύσεις. Οι τάσεις αυτές προβλέπεται ότι θα συνεχίσουν να είναι θετικές για τα 

«ποιοτικά» παγωτά με πλούσια γεύση και μάλιστα ότι θα ενισχυθούν εξαιτίας του 

γεγονότος ότι το premium (με αγνά υλικά) παγωτό βρίσκεται στο στάδιο ανάπτυξης. 

(Στις ΗΠΑ οι εταιρίες επενδύουν πια στην ανερχόμενη διαφημιστική κατηγορία 

παγωτών, στην Premium / Extra Premium σε βάρος του απλού ατομικού παγωτού).

Έτσι η εταιρία θα πρέπει να ακολουθήσει τους ρυθμούς ανάπτυξης της αγοράς και να 

υποστηρίξει έντονα τα premium παγωτά. Ένας καλός συνδυασμός προϊόντος για την 

εταιρία ΚΡΙ-ΚΡΙ θα ήταν να παρασκευάσει το παγωτό-γιαούρτι με premium γεύσεις. 

Τέλος αναμένεται ότι οι ανταγωνιστές θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν εξίσου την 

ήδη υπάρχουσα γκάμα τους με νέες γεύσεις και διαφοροποιήσεις συσκευασιών. Για 

τους λόγους αυτούς, η υποστήριξη του παγωτού-γιαούρτι με premium γεύσεις από 

την εταιρία κρίνεται απαραίτητη.

ΣΤΟΧΟΙ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΚΤ

Ο γενικός επιχειρηματικός στόχος της ΚΡΙ-ΚΡΙ είναι ενίσχυση της συνολικής θέσης 

της εταιρίας. Από την παρουσίαση και ανάλυση του ανταγωνισμού που 

αντιμετωπίσει σήμερα η ΚΡΙ-ΚΡΙ, προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα :

1 .Τίποτα δεν είναι όπως εχθές

2. Οι τρεις μεγάλοι ανταγωνιστές ΔΕΛΤΑ, ΕΒΓΑ και ALGIDA εισέρχονται με δύναμη 

σε κατηγορίες και τμήματα της αγοράς, στα οποία η ΚΡΙ-ΚΡΙ προσπαθεί να 

ακολουθήσει.

3. Η ΚΡΙ-ΚΡΙ ανταγωνίζεται έμμεσα τις τρεις μεγάλες καθιερωμένες εταιρίες του 

κλάδου ΔΕΛΤΑ, ΕΒΓΑ και ALGIDA, οι οποίες διαθέτουν δυνατά μερίδια αγοράς 

πανελλαδικά, συνολικά και οι τρεις μαζί το 95%, και εξορμούν να κατακτήσουν η
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καθεμία για λογαριασμό της παραπάνω μερίδιο αγοράς. Η ΚΡΙ-ΚΡΙ κατέχει μόλις το 
4%, το οποίο θέλει να το διατηρήσει και να το αυξήσει μέσω της επέκτασης της 
εταιρίας σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

4. Οι ανταγωνιστές προσπαθούν, μέσω της διαφήμισης, να προσελκύσουν κυρίως 

τους νέους, οι οποίοι θεωρούνται πιστοί καταναλωτές του παγωτού.

5. Η ΔΕΛΤΑ και η ΕΒΓΑ θεωρούνται οι πιο παλιές και καθιερωμένες εταιρίες, αλλά 

χωρίς αντικειμενική διαφοροποίηση μεταξύ τους.

6. Η ΚΡΙ-ΚΡΙ με τις νέες επενδύσεις, είναι και αυτή σε θέση να κάνει όλο και 

περισσότερο ότι μπορούν να κάνουν μέχρι σήμερα οι μεγάλες εταιρίες, δηλαδή :

• να παράγει ποιοτικά προϊόντα με πολλές πλούσιες γεύσεις

• να αναπτύσσει μεγάλο δίκτυο διανομής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

• να συμπληρώνει την γκάμα των προϊόντων που θα της δώσει μέγεθος και δύναμη

• να διατηρήσει μια δυνατή βάση στην περιοχή όπου είναι η έδρα της

• να οργανώνει και να στελεχώνεται με ικανά στελέχη

• να αποκτήσει καλαίσθητα και αποτελεσματικά ψυγεία

Το τμήμα παγωτού της εταιρίας ΚΡΙ-ΚΡΙ ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές των 

γενικότερων επιχειρησιακών στόχων, αναπτύσσει όμως και δικούς της 

συγκεκριμένους στόχους. Το παγωτό-γιαούρτι είναι ένα σχετικά νέο προϊόν. Το 

τμήμα που θα το παράγει, στοχεύει σε αύξηση των πωλήσεων, του μεριδίου αγοράς 

και του κέρδους, εκμεταλλευόμενο την ευκαιρία της αυξανόμενης ζήτησης.

Με δεδομένο ότι το προϊόν βρίσκεται στο στάδιο ανάπτυξης, ο βασικός στόχος για το 

παγωτό-γιαούρτι με premium γεύσεις είναι η σταθεροποίηση του σε ικανοποιητικά 

μερίδια αγοράς και η περαιτέρω προσπάθεια αύξησης των πωλήσεων.

Θα ήταν καλό για το προϊόν να καθιερώσει ένα καλό όνομα (brand name) και μια 

καλή εικόνα στην αγορά. Για την επίτευξη των στόχων, η εταιρία θα πρέπει να 

διαθέσει σημαντικούς πόρους για την εφαρμογή των προγραμμάτων ΜΚΤ.
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Για το οικονομικό έτος 1999, η ΚΡΙ-ΚΡΙ στοχεύει στην αύξηση των πωλήσεων 

παγωτού κατά 30% με αντίστοιχη αύξηση των κερδών της.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τα εργαλεία προώθησης των πωλήσεων θα πρέπει να εφαρμοσθούν κυρίως στις 

περιόδους χαμηλής ζήτησης (χειμώνας) εξαιτίας της σπουδαιότητας τους τόσο για 

την προσέγγιση καταναλωτών όσο και λιανεμπόρων. Η διαφήμιση θα επικεντρωθεί 

κυρίως στις εποχές υψηλής ζήτησης (άνοιξη-καλοκαίρι). Η εισαγωγή νέων γεύσεων 

χύμα παγωτού-γιαούρτι οριοθετείται τον ερχόμενο Μάρτιο - Απρίλιο, και η διαφήμιση 

για αυτά θα είναι εντατική και θα διαρκέσει για μια περίοδο τεσσάρων μηνών από την 

εισαγωγή τους.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΚΤ

Οι παρακάτω εναλλακτικές στρατηγικές ΜΚΤ αναπτύχθηκαν με δεδομένο τον 

μακροπρόθεσμο στόχο θετικής συνεισφοράς στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της 

επιχείρησης και με συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους στόχους την αύξηση 

πωλήσεων και μεριδίου αγοράς. Οι τέσσερις εναλλακτικές στρατηγικές είναι η 

διείσδυση αγοράς, η ανάπτυξη αγοράς, η ανάπτυξη νέων προϊόντων και ο 

συνδυασμός διείσδυσης.

Σε αυτή τη φάση έχει επιλεχθεί η στρατηγική της ανάπτυξης νέων προϊόντων ή της 

προέκτασης προϊόντων. Η στρατηγική ανάπτυξης νέων προϊόντων μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με την παραγωγή παγωτού-γιαούρτι μειώνοντας αυτόματα και τα 

λιπαρά. Με αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση θα είναι σε θέση να προσελκύσει 

περισσότερους καταναλωτές, αυτούς που αναζητούν καινούριες γεύσεις, αυτούς που 

τους αρέσει να τρέφονται με θρεπτικές ουσίες και αυτούς που προσέχουν για μια 

σωματική ευεξία και ωραία σιλουέτα. Με την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής η 

εταιρία μπορεί να επιτύχει αύξηση των πωλήσεων, αύξηση του μεριδίου αγοράς και 

πληρέστερη γκάμα προϊόντων, η οποία συνεπάγεται με βελτίωση του image της 

εταιρίας. Όμως απαιτείται πολύς χρόνος για την εφαρμογή της και το κόστος
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προβολής των νέων γεύσεων είναι πολύ μεγάλο.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ

Το παγωτό-γιαούρτι με premium γεύσεις στοχεύει στους υπάρχοντες πελάτες της 

εταιρίας ΚΡΙ-ΚΡΙ, στους πελάτες των ανταγωνιστών της, καθώς και στους 

καταναλωτές που ενδιαφέρονται για υγιεινή διατροφή και για τη σιλουέτα τους.

Δημογραφικά απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 6-34 ετών, όλων των 

κοινωνικοοικονομικών τάξεων ανεξαρτήτου φίλου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις 

ηλικίες 6-24 ετών, οι οποίοι είναι και οι πιο πιστοί καταναλωτές παγωτών και ανοιχτοί 

σε νέες προτάσεις. Δοκιμάζουν χωρίς δυσκολία το καινούριο και το νέο.

Η στόχευση στηρίζεται σε ένα καλά οργανωμένο δίκτυο διανομής της εταιρίας που θα 

πρέπει να αναπτύξει σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές της Ελλάδας 

ανάλογα μα τα κονδύλια που θα έχει τη δυνατότητα να διαθέσει. Άρα η εταιρία ΚΡΙ- 

ΚΡΙ θα πρέπει να διατηρήσει και να αναπτύξει περαιτέρω τα κανάλια διανομής των 

προϊόντων της και τις σχέσεις της με τους ενδιαμέσους.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ

Ο ανταγωνισμός στην αγορά παγωτού συνεχώς εντείνεται. Το παγωτό-γιαούρτι με 

premium γεύσεις βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης. Θα πρέπει να ανταγωνιστεί 

όλες τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στην αγορά με ανάλογα προϊόντα, δηλαδή τις 

τρεις μεγάλες επιχειρήσεις στην προσπάθεια του να σταθεροποιήσει τη θέση του και 

φυσικά να αυξήσει το μερίδιο αγοράς.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΥΡΗΝΑ ( CORE STRATEGY )

Η εταιρία έχει δύο επιλογές για στρατηγική πυρήνα του παγωτού-γιαούρτι με 

premium γεύσεις: διαφορικό πλεονέκτημα με βάση κόστος / τιμή και διαφοροποίηση
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χαρακτηριστικών του προϊόντος. Καθώς όμως οι καταναλωτές δεν είναι τόσο 
ευαίσθητοι στην τιμή, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του παγωτού-γιαούρτι θα 

πρέπει να βασίζεται στη διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών του προϊόντος. Η ΚΡΙ- 

ΚΡΙ πρέπει να διαφοροποιήσει το προϊόν και να δημιουργήσει επιπρόσθετη αξία στο 

μυαλό του καταναλωτή. Θα πρέπει, δηλαδή, να επενδύσει στην ενίσχυση αντιληπτών 

διαφορών του παγωτού-γιαούρτι από τους ανταγωνιστές.

Η στρατηγική διαφοροποίησης θα στηρίζεται σε κατάλληλα διαφημιστικά μηνύματα, 

παράλληλα με την ανάπτυξη των νέων premium γεύσεων. Μέσω της στρατηγικής 

διαφοροποίησης του προϊόντος, θα είναι δυνατή η ανάπτυξη σημαντικού βαθμού 

προσήλωσης στο νέο προϊόν ( brand loyalty ).

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΚΤ

Οι κύριοι στόχοι του παγωτού-γιαούρτι με premium γεύσεις είναι η αύξηση των 

πωλήσεων του και του μεριδίου αγοράς του. Προκειμένου να επιτευχθούν, η εταιρία 

θα πρέπει να προσελκύσει νέους καταναλωτές της αγοράς-στόχου ή να επιβεβαιώσει 

ότι οι σημερινοί πελάτες του θα συνεχίσουν να προτιμούν τα προϊόντα της εταιρίας 

ΚΡΙ-ΚΡΙ. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω ανάπτυξης των νέων προϊόντων, δηλαδή του 

παγωτού-γιαούρτι.

Η προσέλκυση νέων πελατών θα απαιτήσει διαφήμιση που θα απαιτήσει διαφήμιση 

που θα προκαλεί τη δοκιμή ( trial ) της νέας γεύσης. Μετά την επιτυχία στον τομέα 

της δοκιμής του νέου προϊόντος, την εταιρία θα πρέπει να απασχολήσει η επαναγορά 

του. Το προϊόν θα πρέπει να είναι διαθέσιμο όπου υπάρχει ζήτηση και να προσφέρει 

τα υποσχόμενα οφέλη. Έτσι, η διαφήμιση θα πρέπει να δίνει έμφαση στην ύπαρξη 

αυτών των χαρακτηριστικών.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ MKT

Προϊόν

Η ανάπτυξη προϊόντος θα περιστραφεί γύρω από τη νέα σύνθεση του παγωτού- 

γιαούρτι με premium γεύσεις, δηλαδή πραγματική σοκολάτα, φυσικά χρώματα και 

αρώματα, το οποίο προϊόν θα διατίθεται ως χύμα παγωτό σε συσκευασίες των 5 και 

6 κιλών. Παράλληλα μπορεί να υπάρξει διαφοροποίηση του παγωτού-γιαούρτι με 

πιθανή αλλαγή των λιπαρών του γιαουρτιού από 8% σε 40% ή 0%.

Τιμή

Το παγωτό-γιαούρτι θα πρέπει να αποκτήσει πλεονέκτημα τιμής έναντι των 

αντίστοιχων προϊόντων των ανταγωνιστών. Η προτεινόμενη τιμή του είναι 

Τέλος, δε συστήνεται πολιτική μείωσης των τιμών, καθότι οι καταναλωτές-στόχοι 

έχουν αποδειχθεί ελάχιστα ευαίσθητοι σε μικρές διαφορές τιμών.

Διανομή

Η εταιρία διαθέτει ένα ικανοποιητικό δίκτυο διανομής στη Βόρεια Ελλάδα των 

προϊόντων της, το οποίο προσφέρει στο παγωτό-γιαούρτι το πλεονέκτημα μιας καλής 

βάσης διανομής. Η επέκταση του δικτύου διανομής στην υπόλοιπη Ελλάδα θεωρείται 

απαραίτητη για να επιτύχει τους στόχους της η εταιρία. Μέσω του εκτεταμένου 

δικτύου της εταιρίας, η διανομή του παγωτού-γιαούρτι πρέπει και μπορεί να είναι 

εντατική, ώστε να κάνει το προϊόν ευπρόσιτο στον καταναλωτή. Το εκτεταμένο δίκτυο 

της εταιρίας θα συντελέσει στην ικανοποιητική κάλυψη των περιοχών που έχει 

επεκταθεί η εταιρία. Ειδικότερα προτείνονται τα εξής :

• Τοποθέτηση του παγωτού-γιαούρτι τουλάχιστον σε όλα τα σημεία που υπάρχουν 

και τα υπόλοιπα προϊόντα της εταιρίας ΚΡΙ-ΚΡΙ.
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Βελτίωση της διανομής στη Βόρεια Ελλάδα και επέκταση στην υπόλοιπη.

Προβολή

Προσωπικές πωλήσεις

Οι πωλητές είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο προβολής του παγωτού-γιαούρτι στους 

αντιπροσώπους και στους χονδρέμπορους. Η ικανή δύναμη των πωλητών της 

εταιρίας θα συμβάλλει σίγουρα στην αύξηση του όγκου πωλήσεων του προϊόντος 

παγωτού-γιαούρτι. Επιπλέον, η επιχείρηση θα πρέπει να παραμείνει μέσω των 

πωλητών της κοντά στους αντιπροσώπους και τους χονδρέμπορους για να ενισχύσει 

την προσήλωση στη γενικότερη εμπιστοσύνη στην εταιρία.

Προτείνεται, επίσης, η εταιρία να επενδύσει στην εκπαίδευση των πωλητών της, έτσι 

ώστε να αυξηθεί η απόδοση τους που θα επιφέρει σημαντικά στην εταιρία γενικότερα 

αλλά και στη βελτίωση των πωλήσεων του προϊόντος παγωτού-γιαούρτι.

Τεγνικές ποοώθησης πωλήσεων

Οι τεχνικές προώθησης πωλήσεων θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα πολύ 

αποτελεσματικό εργαλείο, ιδιαίτερα στις περιοχές εκτός Βορείου Ελλάδας, όπου δεν 

είναι ισχυρή η παρουσία της εταιρίας ΚΡΙ-ΚΡΙ και στις περιόδους χαμηλής ζήτησης 

(χειμώνας).

Οι τεχνικές προώθησης και προβολής θα βοηθήσουν την εταιρία να επιτύχει την 

εξασφάλιση περισσότερων σημείων πώλησης. Θα προσφερθούν ειδικές τιμές στους 

χονδρέμπορους και στους αντιπροσώπους.

Διαφήυιση

Η ανάγκη για αναβάθμιση της εικόνας της εταιρίας ΚΡΙ-ΚΡΙ, η δυναμική της αγοράς, 

η οποία αυξάνει τη διαφημιστική της καμπάνια και η επιλεγμένη χρήση των μέσων 

επιβάλλουν την επικοινωνία του παγωτού-γιαούρτι στα διάφορα μέσα.
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Η διαφήμιση θα επικεντρωθεί κυρίως στη σύνθεση του παγωτού με το γιαούρτι και 

θα γίνει κυρίως την περίοδο Απριλίου με Ιούλιο, προκειμένου να δημιουργηθεί 

awareness της νέας σύνθεσης και να επιτευχθεί επικοινωνία των διαφοροποιών 

χαρακτηριστικών τους πριν την περίοδο του καλοκαιριού όπου παρατηρείται η 

μεγαλύτερη ζήτηση.

Το διαφημιστικό μήνυμα θα επικεντρώνεται στο όνομα της εταιρίας, ΚΡΙ-ΚΡΙ, το 

οποίο έχει συγκεκριμένη αξία για τον καταναλωτή λόγω συνεχούς προσήλωσης της 

εταιρίας στην ποιότητα.

Ο προϋπολογισμός διαφήμισης για το νέο προϊόν, παγωτό-γιαούρτι θα κατανεμηθεί 

στην τηλεόραση, ραδιόφωνο και περιοδικά. Η χρήση της τηλεόρασης εξασφαλίζει την 

ισχυρή και ευρεία γνώση του νέου προϊόντος, την ταχεία κάλυψη του κοινού-στόχου, 

την μακροπρόθεσμη ενίσχυση της ταυτότητας των προϊόντων ΚΡΙ-ΚΡΙ στο μυαλό 

των καταναλωτών, τον υψηλό βαθμό εντυπωσιασμού ( impact ), λόγω κίνησης και 

χρωμάτων, προσέγγιση και μεγαλύτερου μέρους του κοινού λόγω μαζικότητας του 

μέσου και χαμηλό κόστος ανά μονάδα αποτελεσματικότητας σε σχέση με άλλα μέσα. 

Από την άλλη πλευρά, με τα περιοδικά εξασφαλίζεται η διεύρυνση της κάλυψης, 

συχνότητα μηνύματος, διείσδυση σε νεότερες ηλικιακές ομάδες, πολλαπλή έκθεση 

στο μήνυμα, δυνατότητα παρουσίασης αναλυτικών πληροφοριών και ενημέρωσης. 

Επίσης το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο με δυνατό τοπικό χαρακτήρα, το οποίο μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικό μέσο της καμπάνιας.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το νέο παγωτό-γιαούρτι προτείνεται ένα καινούριο 

διαφημιστικό spot με προβολή το νέο παγωτό-γιαούρτι με premium γεύσεις. Όσον 

αφορά το ραδιόφωνο, προτείνεται διαφήμιση στα μεγάλα αστικά κέντρα κατά τους 

μήνες της αυξημένης ζήτησης καθώς και sponsoring εκπομπών. Επίσης, θα γίνει 

διαφήμιση με καταχωρήσεις σε επιλεγμένα περιοδικά. Τέλος, σε μια τελευταία κίνηση 

αύξησης του awareness του προϊόντος, προτείνεται διαφήμιση του παγωτό-γιαούρτι 

με τη συμμετοχή της εταιρίας σε διαφημιστικά φυλλάδια μεγάλων σούπερ-μάρκετς.
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

Προκειμένου να παρακολουθήσουμε την αποτελεσματικότητα εφαρμογής του 

παρόντος σχεδίου ΜΚΤ, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση και εξέταση πρωτογενών 

και δευτερογενών πληροφοριακών στοιχείων σε όλη τη διάρκεια του σχεδίου. Τα 

δευτερογενή στοιχεία θα περιλαμβάνουν πληροφορίες πωλήσεων, στοιχεία 

παραγγελιών, ανατροφοδότηση από τους πωλητές και δαπάνες. Απαραίτητα 

πρωτογενή στοιχεία είναι για παράδειγμα η έρευνα τμημάτων της αγοράς ( ομάδων - 

καταναλωτών ), μερίδια αγοράς, τιμές, διανομή, διείσδυση καναλιών διανομής, 

δαπάνες διαφήμισης και προβολής των ανταγωνιστών. Αυτές οι πληροφορίες θα 

παρασχεθούν στην εταιρία από εξωτερικούς συνεργάτες ( διαφημιστικές εταιρίες, 

εταιρίες έρευνας ΜΚΤ με τις οποίες συνεργάζεται η ΚΡΙ-ΚΡΙ ) και θα βοηθήσουν στην 

αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης και στην εκτίμηση πιθανά απαραιτήτων 

διορθωτικών κινήσεων. Την όλη διαδικασία ελέγχου θα συντονίζει ο Product lOanager 

της εταιρίας ΚΡΙ-ΚΡΙ.

Τρίμηνα σημεία ελέγχου θα είναι χρήσιμα για το συντονισμό, παρακολούθηση και 

πιθανή διόρθωση προγραμμάτων ΜΚΤ, ώστε να επιτευχθούν οι συγκεκριμένοι 

στόχοι. Σε όλη τη διάρκεια του έτους, προτείνεται η τακτική σύγκριση της εφαρμογής 

του σχεδίου ΜΚΤ με τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μετατροπές προγραμμάτων ΜΚΤ 

είναι πιθανόν να κριθούν απαραίτητες σε κάποια σημεία.

ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

1. Επιδημία Αγελάδων

Στην περίπτωση εμφάνισης επιδημίας στις αγελάδες άλλων χωρών ( π.χ. νόσος 

τρελών αγελάδων ή εμφάνιση της διοξίνης στο γάλα ) είναι φυσικό να παρουσιασθεί 

έντονη ανησυχία του καταναλωτικού κοινού για τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Για να 

μην υπάρξει πτώση πωλήσεων, η εταιρία θα πρέπει εγκαίρως να επικοινωνήσει 

στους καταναλωτές τις σύγχρονες και επιστημονικά ελεγμένες μεθόδους εκτροφής 

και υγειονομικού ελέγχου των ζώων από τα οποία η εταιρία προμηθεύεται την πρώτη

84



ύλη και να υπενθυμίσει ότι η εταιρία είναι προσηλωμένη στην ποιότητα του 

προϊόντος και την ασφάλεια του καταναλωτή. Αντιθέτως στην περίπτωση εμφάνισης 

κάποιας ουσίας, όπως οι διοξίνες, ή επιδημίας στις αγελάδες των εγχώριων 

παραγωγών, προτείνεται η προμήθεια πρώτης ύλης ( γάλακτος ) από όμορες χώρες 

του εξωτερικού στις οποίες δεν έχει παρουσιασθεί κάποιο αντίστοιχο πρόβλημα.

2. Επιχειρησιακή κρίση λόγω επιβλαβούς προϊόντος

Το παγωτό είναι ένα προϊόν, το οποίο είναι στενά συνδεδεμένο με την υγεία και την 

καθαρότητα και κατά συνέπεια αντιμετωπίζεται από τους καταναλωτές με υψηλές 

προσδοκίες, από δε την πολιτεία με αυστηρή νομοθεσία όσον αφορά τα

εργαστηριακά τεστ. Σε περίπτωση επιβλαβούς προϊόντος η εταιρία παραγωγής φέρει 

σοβαρή ευθύνη. Κάτι τέτοιο μπορεί να οφείλεται σε αδυναμίες της παραγωγικής 

διαδικασίας ( για παράδειγμα στη συσκευασία ), διανομής ή ακόμα και σε

δολιοφθορά. Στην καλοκαιρινή περίοδο, επίσης, αυξάνεται ο κίνδυνος των

αλλοιώσεων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Εάν λοιπόν παρουσιασθεί κάποιο 

τέτοιο πρόβλημα, θα πρέπει αμέσως η ΚΡΙ-ΚΡΙ να αποσύρει όλα τα τεμάχια του 

προϊόντος από την αγορά και να εξετάσει τα αποθέματα γάλακτος. Στη συνέχεια 

πρέπει να γίνει σοβαρή εξέταση όλων των ενδεχομένων, ώστε να εντοπισθεί η αιτία 

του προβλήματος και να γίνει μια διαφημιστική - επικοινωνιακή καμπάνια 

ενημέρωσης των καταναλωτών, και υπενθύμιση τους ότι η ΚΡΙ-ΚΡΙ είναι

προσηλωμένη στην ποιότητα του προϊόντος και στην ασφάλεια του καταναλωτή. Με 

αυτήν την καμπάνια θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε τους καταναλωτές για τη λήψη 
δραστικών διορθωτικών μέτρων με σκοπό την εξάλειψη του προβλήματος. Όταν οι 

έρευνες εντοπίσουν την πραγματική αιτία του προβλήματος, αυτή θα πρέπει να 

δημοσιοποιηθεί επίσημα και σε περίπτωση που θα πρόκειται για σαμποτάζ η ΚΡΙ- 

ΚΡΙ θα πρέπει να αποφανθεί στη δικαιοσύνη.
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“Endless moments of unique pleasure”
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“Ατελείωτες στιγμές μοναδικής απόλαυσης”

Master pc πραγματική 
σοκολάτα γάλακτος

400δρχ.

Cream & Cookies

Καοοάτο
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STRAINED YOGURT 9 & 5 kgr
•PRODUCT NAME 
•PACKAGING/WEIGHT 
•USE

STRAINED YOGURT KRI KRI 
PLASTIC POT OF 9 & 5 Kgr 
IDEAL FOR SALADS AS WELL AS FOR 
ANY OTHER CATERING USE

KRI KRI S.A. - MILK INDUSTRY - 3rd Km SERRES - DRAMA, 621 25 SERRES GREECE, TEL: 0030-321-24617, FAX: 0030-321-51082
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ΠΕΛΑΤΕΣ «ΚΡΙ-ΚΡΙ»

ΠΕΛΑΤΕΣ
"ΚΡΙ-ΚΡΙ"

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ j ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΙ

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΟΙ I ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΙ: j Σ/Μ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΟΙ 
HO.RE.CA

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΟΙ

1 1
MINI ΜΑΡΚΕΤ I HO.RE.CA

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ

1 J------------- 1
ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ

ΑΓΟΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι πελάτες της «ΚΡΙ-ΚΡΙ» χωρίζονται σε κατηγορίες λόγω των ιδιομορφιών που παρουσιάζουν 
και τις διαφορετικής πολιτικής που θα ακολουθεί σε κάθε κατηγορία.
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12. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΙΑΑΟΣΗΣ ΜΑΡΚΟΝ ΣΥΜΦΟΝΑ ΜΕ

Η ΔΕΛΤΑ καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς πράγμα που αντικατοπτρίζει 
την ηγετική της παρουσία. Βρίσκεται μεν στα Μεσαία Στρώματα της κοινωνίας, αλλά η 
συνεχής προσπάθεια ανανέωσης της εικόνας της, την φέρνει κοντά στους Νεωτεριστές 
και στους Πρώτους Οπαδούς.

Η ΕΒΓΑ σαν παραδοσιακή και ελαφρώς γηρασμένη μάρκα, κατέχει θέση κυρίως μεταξύ 
των Μεσαίων Στρωμάτων και ελαφρώς των Ουραγών.

Η ALGIDA και η ΑΠΑΠΝΗ είναι πολύ κοντά στους Νεωτεριστές και στους Πρώτους 
Οπαδούς και αρχίζουν να μπαίνουν και στα Μεσαία Στρώματα.
Πετυχημένη προσπάθεια και των δύο μαρκών που αρχίζει και αποδίδει.

Η ΚΡΙ-ΚΡΙ καταλαμβάνει ένα μέρος μέσα στα Μεσαία Στρώματα.
Αν δεν “εξελιχθεί”, στην καλύτερη περίπτωση θα παραμείνει εκεί που είναι σήμερα, ή 
θα οδηγηθεί προς τους Ουραγούς.
Η σωστή “κίνηση” λοιπόν είναι να κινήσει το ενδιαφέρον των Νεωτεριστών και των 
Πρώτων Οπαδών με απώτερο στόχο μία “ασφαλή” θέση μέσα στα Μεσαία Στρώματα. 
Αυτό όμως θα πρέπει να γίνει από την αρχή σωστά για να μπορέσει να προδιαγράφει την 
μελλοντική πετυχημένη πορεία της.
Αφού δε κάνει τη σωστή αρχή, θα πρέπει να αηοτελέσει και διαρκή στόχο της να βρίσκει 
τρόπους να κρατά μόνιμα το ενδιαφέρον των Νεωτεριστών και Πρώτων Οπαδών ψηλά, 
ώστε να καθιερώνεται με επιτυχία στα Μεσαία Στρώματα.



( ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ^

ΔΕΛΤΑ

Μοντέρνα

δυναμική

Συνεχής εξέλιξη

ιροϊόντων

Προϊοντική

επικοινωνία

ϊμφαση στο παγωτό

V λαχαριστό
V εντυπωσιακό 
/ ελκυστικό

____________ ΕΒΓΑ

• Παραδοσιακό 

brand name

• Μοντέρνα προϊόντα

• Συνεχής εξέλιξη 

προϊόντων

• Life style επικοινωνία

• Εμφαση στο περιβάλλον

V ιδανικές συνθήκες
V υπέροχο περιβάλλον
V αίσθηση πολυτέλειας
V ξεχωριστή απόλαυση
V αξία στο προϊόν

ALGIDA

• Διεθνής

• Ειδικευμένη

• Ακολουθεί τις τάσεις

• Συναισθηματική 

επικοινωνία

• Εμφαση στη σχέση 

προϊόντος-χρήστη

MARS
[ολυεθνικός
ιρακτήρας
ιεθνής
ιικοινωνία
υναισθηματικό

Γ°ς
ίΐφαση στην 
θρώπινη σχέση 
ιυ αναπτύσσεται 
ρω από το 
οϊόν

__________ ΑΓΝΟ
• Ελληνικός 
χαρακτήρας

• Εμφαση στη 
συνειρμική σύνδεση 
του ονόματος με το 
προϊόν.
"Κανένα άλλο δεν 
είναι ΑΓΝΟ".

Staff Advertising
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ΔΕΛΤΑ:
- Καθιερωμένος ηγέτης!
- Μαζικός, αλλά και πρωτοπόρος και σύγχρονος
- Μάρκα / εταιρία εμπιστοσύνης
- Άμεσα συνδεδεμένη με το γάλα που το ξέρει καλά
- Δημιουργεί τις τάσεις
- Διαθέτει προϊόντα γτα όλα τα γούστα και ηλικίες 
ΜΗΝΥΜΑ: ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΩΤΟ

ΕΒΓΑ:
- Παραδοσιακή μάρκα
- Γηρασμένη εικόνα που προσπαθεί να την ανανεώσει λανσάροντας νέα 

προϊόντα
- “Ακολουθεί” τις εξελίξεις
- Μεγαλώσαμε με το “ξυλάκι” της ΕΒΓΑ 
ΜΗΝΥΜΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΒΓΑ

ALGIDA:
- Πολυεθνική μάρκα
- Φρέσκια και νεανική εικόνα
- Premium, ανεβασμένο profile
- Απευθύνεται κυρίως στους νέους και εμφανίζεται trendy και επιθετική
ΜΗΝΥΜΑ: ΚΑΡΔΙΑ ΑΠΟ ΚΡΕΜΑ

Με την πρόσφατη αλλαγή του λογοτύπου της επικοινωνεί διεθνώς την 
ανθρώπινη και συναισθηματική σχέση της εταιρίας με τους καταναλωτές, 
κυρίως τους νέους.

ΔΩΔΩΝΗ:
- Πολύ καλή παρουσία
- Μάρκα / εταιρία εμπιστοσύνης
- Προσφέρει ποικιλία γεύσεων
- Καλή ισορροπία μεταξύ παράδοσης και μοντέρνου
- Διαθέτει ώριμη και σοβαρή, αλλά παράλληλα φιλική και οικεία 

προσωπικότητα
- Κατόρθωσε να κάνει την ΠΑΡΑΔΟΣΗ TRENDY 
ΜΗΝΥΜΑ: ΤΟ ΘΕΪΚΟ ΠΑΓΩΤΟ

ΚΡΙ-ΚΡΙ:
- 'Ελλειψη positioning —> θολή εικόνα
- Me-too προϊόντα
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BRAND ESSENCE - COMPETITION

ΔΕΛΤΑ ΕΒΓΑ ALGIDA

Μπροστά από το 

Παγωτό!

Από την ΕΒΓΑ!
Τα πρώτα παγωτά! 

Π
Καρδιά από κρέμα! 

(Corneto)
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Επιθυμία για δροσιά 
και γευστική απόλαυση

Τ

ψΝΑΙ

Αγορά της επιθυμητής 
μάρκας/προϊόντος

Κριτήριο: · Καιρικές συνθήκες
• Συνήθεια κατανάλωσης

Κριτήριο: · Αξιοπιστία 
___________» Ποιότητα της παραγωγής

εταιρική διαφήμιση

Κριτήριο: · γεύση
• συσκευασία/εύκολη χρήση
• ποσότητα

___________»ταύτιση προϊόντος/χρήστη
προϊοντική διαφήμιση

Κριτήριο:
• ευκολία πρόσβασης
• έκταση διανομής
• ποιότητα παρουσίας 

σημείων
(Ρ.Ο.Ρ, σήμανση, ψυγείο)

------------------------------------- ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ------------------ -------------------------------
ξύ των καθημερινών μαρκών ΔΕΛΤΑ, ALGIDΑ, ΕΒΓΑ υπάρχει σημαντικός βαθμός 
:ίδησης". Ο καταναλωτής "δε θα μείνει χωρίς παγωτό" επειδή δεν βρήκε τη μάρκα της 
ίμησής του. Αυτό συμβαίνει διότι στο μυαλό του έχει σχηματισθεί μία εικόνα 
; περίπου αξίας" για τις μεγάλες μάρκες. Η εικόνα αυτή βοηθιέται κατά πολύ από 
πόλοιπη επικοινωνία τους που αφορά άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα.
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2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΓΩΤΟ:

Είναι μία οντότητα σε 3 επίπεδα

ΓΕΥΣΗ: Προϊσντικά πλεονεκτήματα που προέρχονται από τα συστατικά του
προϊόντος

*

ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Πώς νιώθω τρώγοντας το παγωτό
Ευτυχία, ηδονή, απόλαυση, ευχαρίστηση, δροσιά, ανεμελιά.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: Ποιός είμαι τρώγοντας το παγωτό
Τί τύπο ανθρώπου δείχνω 
Πνομαι αυτό που επιθυμώ



ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ (σε t6vouc)

1994 1995 1996 1997

(πρόβλεψη)

Παραγωγή 35.500 34.900 32.500 31.200

Εισαγωγές 3.241 4.315 4.365 4.800

Εξαγωγές 6.042 6.658 3.150 2.800

Φαινομενική

Κατανάλωση

32.699 32.557 33.715 33.200

Πηγή: Εκτιμήσεις αγοράς, ΕΣΥΕ, ICAP



TABLE 1

ICE CREAM

Per capita consumption in L 

Europe 1984 - 1985

IW I1J5

Source: SBBwarentoschpnbuch



C
O

N
SU

M
ER

 PU
R

C
H

AS
ES

 19
85

Table 3

+

CD

U
05Q

C

Oo

a
05LO

CPo<

Dn)

05
Cz>

>>re

td
D_C

-Cuure

05

cren

o?

NO CO

So
ur

ce
:



Source: 
SiiO

w
arenhandbuch

i— ro ΓΌ V VJ £>
V o V o V o V o Vo o o O o o o o a

\Ω
ON
CD

On
V

O

Vi

CD□

CO
VI

Ο “Π 
CD O 
rr Q. 
CD Q. 
*-}
I-· ZD 

O CD 
vD πω
rr H- 
rj t— 
CDα o
CD C 
w' rr 

H-'
CD
rrCO
CD“O
CDO

oc
CD
rr
CD

NO VJ .£>
ro k—On

Z 3TCIE1

IC
E 

C
R

EAM 
M

AR
KET - 

W
EST 

G
ER

M
AN

Y 

TO
TAL (IN M

ILLIO
N L)


