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Περίληψη
Στην παρούσα µελέτη γίνεται διαπραγµάτευση και ανάλυση όλων εκείνων των
συστατικών στοιχείων που θα ωθήσουν στην δηµιουργία µίας βιώσιµης
ηλεκτρονικής επιχείρησης, η οποία µέσω του επικείµενου e-business plan θα
µπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις, τις ανάγκες και τα προβλήµατα που θα
προκύψουν κατά τη µελλοντική λειτουργία της, σε µία ταχέως αναπτυσσόµενη
αγορά. Σκοπός της παρούσας µελέτης αποτελεί η δηµιουργία µίας κερδοφόρας και
συνάµα αναγνωρίσιµης ηλεκτρονικής επιχείρησης ροδέλαιου η οποία έχει τη
δυνατότητα να είναι προετοιµασµένη απέναντι σε πιθανούς µελλοντικούς κινδύνους
αλλά και σε νέες προκλήσεις. Η µεθοδολογία που ακολουθείται είναι αυτή ενός ebusiness plan, το οποίο αποτελείται από τα πρωταρχικά βασικά βήµατα και τις
εναρκτήριες επιλογές κατά τη σύσταση της εταιρείας Rose-Oil, την διαδικασία
επιλογής του κατάλληλου επιχειρηµατικού µοντέλου και τη δηµιουργία ενός πλάνου
µάρκετινγκ. Τα κύρια ευρήµατα είναι η δηµιουργία µίας ηλεκτρονικής επιχείρησης
(όνοµα, τεχνολογία, προϊόν, τρόπος διαχείρισης συναλλαγών και εµπορεύµατος,
νοµοθετικό πλαίσιο, σχεδίαση καταστήµατος, µελλοντικές πρακτικές), η δηµιουργία
του οριστικού επιχειρηµατικού µοντέλου και η σύνταξη του σχεδίου µάρκετινγκ
(έρευνα αγοράς, swot analysis, κίνδυνοι, αποτελέσµατα, οικονοµικές αναλύσεις και
ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, διαφηµιστικό πλάνο, διαχείριση
πελατών). Το τελικό αποτέλεσµα αποτελεί ένα εγχειρίδιο για τη δηµιουργία µιας νέας
ηλεκτρονικής επιχείρησης που διαχειρίζεται ένα αγροτικό προϊόν µε υψηλές
δυνατότητες κερδοφορίας και περαιτέρω ανάπτυξης. Το εν λόγω επιχειρηµατικό
σχέδιο δεν αποτελεί πανάκεια για την επίτευξη απόλυτης επιτυχίας της Rose-Oil,
αλλά προσφέρει τη δυνατότητα ελαχιστοποίησης των αδυναµιών και των
µειονεκτηµάτων και της µεγιστοποίησης των δυνατοτήτων και των (ανταγωνιστικών)
πλεονεκτηµάτων της επιχείρησης.

iv
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Κεφάλαιο 1
Εισαγωγή
Βασικός σκοπός της υπάρχουσας µελέτης–επιχειρηµατικής ανάλυσης αποτελεί η
µελλοντική δηµιουργία µίας βιώσιµης ηλεκτρονικής ελληνικής επιχείρησης, η οποία
µέσω του επιχειρηµατικού της σχεδίου θα µπορέσει να ανταπεξέλθει, στις απαιτήσεις,
τις ανάγκες, τα προβλήµατα του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος καθώς και
σε περαιτέρω πιθανές επιχειρησιακές αναδιατάξεις.
Η υπάρχουσα µελέτη στοχεύει στη δηµιουργία µίας ηλεκτρονικής επιχείρησης B2C
αλλά και B2B µορφής, η οποία ουσιαστικά θα διαχειρίζεται ένα απλό αγροτικό προϊόν
ως µέσο πωλήσεως σε ποικίλες µορφές επιχειρήσεων, του κλάδου των καλλυντικών,
του κλάδου της Φαρµακευτικής, της Αρωµατοποιίας και του απλού Λιανεµπορίου.
Η εν λόγω µελέτη περιλαµβάνει ένα e-business plan, σύµφωνα µε τις διαδικασίες
marketing,

management,

accounting,

designing

τις

οποίες

χρειάζεται

ένας

επιχειρηµατίας, που θέλει να δηµιουργήσει και να εφαρµόσει µία οντότητα η οποία θα
του αποφέρει κέρδη. Το προϊόν επιλέχθηκε µε βάση την ικανότητά του να ανταπεξέλθει
σε περιβάλλον ανταγωνισµού στο διαδίκτυο. Κύριοι στόχοι της εν λόγω ανάλυσηςµελέτης είναι η µεγιστοποίηση κέρδους, η βιωσιµότητα της επιχείρησης, η συνεχής
ανάπτυξη της, η διεύρυνση του αντικειµένου της καθώς και η δηµιουργία ισχυρού
ονόµατος στον κλάδο της. Αναντίρρητα βασική επιδίωξη είναι η ηλεκτρονική προβολή
του Ροδέλαιου, η πώληση του, και κυρίως η ανάπτυξη µίας επιχείρησης

που θα

λειτουργεί, ως manufacturer, retailer (µέσω e-shop) και θα παρέχει στον πελάτηαγοραστή, τη δυνατότητα πλήρους συναλλαγής, χωρίς να απαιτηθεί καµία επιβάρυνσή
του. Ουσιαστικά Αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η διαχείριση
µίας ηλεκτρονικής επιχείρησης αγροτικού προϊόντος κατά το βέλτιστο τρόπο. Με την
ορολογία αυτή εννοούµε ένα δικτυακό χώρο ο οποίος εδώ µας παρουσιάζεται από την
έναρξή του µέχρι τα πρώτα βήµατα που πρέπει να ακολουθηθούν ούτως ώστε η
επιχείρηση να λειτουργήσει. Όλες οι διαδικασίες αναπαράγονται από τον επιχειρηµατία
και παράλληλα διαχειριστή του καταστήµατος (administrator). Ουσιαστικά η εν λόγω
διπλωµατική εργασία, αποτελεί ένα επιχειρηµατικό πλάνο ευρύτερης µορφής που
υποδεικνύει γιατί επιλέξαµε το προϊόν Ροδέλαιο, για ποιο λόγο επιλέγουµε το διαδίκτυο
ως µέσο επιχειρηµατικής δράσης και κυρίως ποια είναι τα βασικά στοιχεία σύµφωνα
µε τα οποία θα συστήσουµε µία επιχείρηση, θα την προωθήσουµε, θα την ασφαλίσουµε
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από κινδύνους και θα την ωθήσουµε σε δράση. Βασικό συστατικό σε διαφοροποίηση
µε µία απλή επιχείρηση και ένα κοινότυπο business plan, αποτελεί το γεγονός ότι στο
διαδίκτυο οι κανόνες marketing και management διαφοροποιούνται ως προς την
παραδοσιακή αγορά του εµπορίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας
Η παρούσα µελέτη διαπραγµατεύεται και συγχωνεύει το προϊόν Ροδέλαιο µε το
Ηλεκτρονικό επιχειρείν, ούτως ώστε να δηµιουργηθεί ένα επιχειρηµατικό πλάνο της
ηλεκτρονικής επιχείρησης που θέλουµε να κατασκευάσουµε. Για το λόγο αυτό κρίνεται
σκόπιµο, να γίνει αναφορά στις µελέτες που καθιστούν ένα Αρωµατικό φυτό όπως το
Ρόδο ως προϊόν που θα προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη νέα επιχείρηση,
αλλά συνάµα και τις µελέτες –διαδικασίες που ώθησαν την παγκόσµια αγορά στο
ηλεκτρονικό εµπόριο και κατ’επέκταση στο ηλεκτρονικό µάρκετινγκ και τα
επιχειρηµατικά µοντέλα.

2.1 Αρωµατικά φυτά-ροδέλαιο
Το αρωµατικό φυτό του ρόδου και το παραγωγό του που ονοµάζεται ροδέλαιο
αποτελούν αντικείµενο εντατικής µελέτης τα τελευταία 20 χρόνια. Η βιβλιογραφία
ποικίλει από αρχαιοτάτων χρόνων για το φυτό που ονοµάζεται ρόδο, παρόλαυτα στο
βαθµό που µας ενδιαφέρει, και συσχετίζεται µε την παραγωγή ροδέλαιου προς
πώληση, είναι περιορισµένη λόγω της πρόσφατης µαζικής εκµετάλλευσης του.
Ο «αρωµατικός χρυσός» όπως ονοµάζεται το αιθέριο έλαιο του τριαντάφυλλου, είναι
το παράγωγο έλαιο που εξάγεται από τα πέταλα των διαφόρων τύπων του ρόδου. Η
εξαγωγή γίνεται µέσω της απόσταξης ατµού, ενώ γίνεται εκχύλιση µε διαλύτες ή
εκχύλιση µε διοξείδιο του άνθρακα µε πιο συχνή χρήση στην αρωµατοποιεία.
Οι τεχνικές και µέθοδοι αυτές χρησιµοποιήθηκαν για πρώτη φορά για την παραγωγή
ροδέλαιου από τον Ibn al-Baitar (1188-1248), έναν Ισπανό γιατρό-φαρµακοποιό και το
φαρµακείο του. Το πλούσιο άρωµα του στιγµατίζει την ανθρώπινη ιστορία για πολλές
γενιές, από την αρχαία Περσία και τις πρώτες καλλιέργειες, µέχρι την Ρωµαϊκή
αυτοκρατορία και τη συστηµατική καλλιέργεια του. Πέραν όµως της αρωµατοποιίας, η
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πρώτη σηµαντική ιατρική µελέτη έγινε τον 17ο αιώνα στη Μ.Βρετανία όταν σε µελέτη
του γιατρού Culpeper το πόρισµα ήταν ότι το ροδέλαιο ενισχύει την καρδιά.
Όσον αφορά τον σύγχρονο κόσµο, η πρώτη µελέτη για την καλλιέργεια και απόσταξη
αρωµατικών φυτών, διενεργήθηκε µέσω του INTERNATIONAL CENTRE OF
GENEVE το 1982 µε τα αποτελέσµατα της έρευνας “Markets for selected medicinal
plants and their derivatives” (International Trade Centre, UNCTAD, GATT, Published
1982 ), όπου επηρέασαν πρώτιστα τον επιχειρηµατικό κόσµο γύρω από την
εµπορευµατοποίηση των αρωµατικών φυτών και παράλληλα ώθησαν τους αγρότες σε
νέες µορφές τύπων καλλιεργειών. Εποικοδοµητικά στοιχεία για την αξιοποίηση των
αρωµατικών φυτών απέδωσε και η έρευνα (“Essential oils and oleoresins”
INTERNATIONAL TRADE CENTER, 1986). Ουσιαστική παραδοχή της παραπάνω
διαπίστωσης αποτελεί και η µελέτη των Papageorgiou C., Kaldis P. (1995), “ Market
situation and prospects for selected aromatic and medicinal plants’’, που ουσιαστικά
αναλύει την προσοδοφόρα αυτή αγορά των αρωµατικών φυτών.
Με βάση την παγκόσµια αγορά ισχύουν τα εξής ως προς την εµπορική διαχείριση του
ρόδου: Τα δύο σηµαντικά είδη της καλλιέργειας για την παραγωγή του ροδέλαιου είναι
1.Rosa damascena, ‘’τριαντάφυλλο δαµάσκηνο’’, το οποίο καλλιεργείται ευρέως στη
Βουλγαρία, τη Ρωσία, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Ινδία, το Ιράν και την Κίνα
2.Rosa centifolia, ‘’τριαντάφυλλο

µαρούλι’’ που πιο συχνά καλλιεργούνται στο

Μαρόκο, τη Γαλλία και την Αίγυπτο.
Στην Ελλάδα µπορούν να καλλιεργηθούν και οι δύο ποικιλίες. Σύµφωνα πάντως µε
την ανάλυση της παγκόσµιας αγοράς, η Βουλγαρία παράγει περίπου το 70% της
παγκόσµιας αγοράς και αποτελεί από τις απαρχές του 1990 παγκόσµια υπερδύναµη.
Συµφώνα µε αναφορά του ΠΑΣΕΓΕΣ το 2007 σε άρθρο στην ιστοσελίδα του (Απρίλιος
2007), στη Βουλγαρία, στη συλλογή των ρόδων, από τα περίπου 3.500 στρέµµατα,
απασχολήθηκαν περίπου 70.000. Στην Ελλάδα, η οποία ανήκει στις ελάχιστες χώρες
που µπορούν να υποστηρίξουν καλλιέργεια ρόδου, το ροδέλαιο είναι εφάµιλλο της
Βουλγαρίας, που θεωρείται το καλύτερο στον κόσµο. Αναλυτικότερα ως προς την
καλλιέργεια ροδέλαιου:
● Για να παραχθεί 1 λίτρο ροδέλαιο χρειάζονται 4.000-5.000 τόνοι ροδοπέταλων.
●Το ροδέλαιο περιέχει 300 συστατικά από τα οποία έχουν αναγνωρισθεί περίπου τα
100. Πέρα από τη χρησιµοποίησή του σε Φαρµακευτική, καλλυντικά και αρώµατα, τo
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µπουµπούκι της αγριοτριανταφυλλιάς λόγω της βιταµίνης C, είναι αντικαταθλιπτικό,
αφροδισιακό, διεγερτικό πέψης, αυξάνει την παραγωγή της χολής, τονωτικό νεφρών και
αίµατος, ρυθµιστικό της περιόδου. (Πηγή: http://www.valentine.gr/king_rose_gr.php)
●Με βάση την τωρινή επιστηµονική άποψη οι περισσότεροι ειδικοί διαπιστώνουν ότι
το ροδέλαιο το οποίο παγώνει σε χαµηλότερη θερµοκρασία είναι ανώτερης ποιότητας,
επειδή το περιεχόµενο της stearoptene είναι χαµηλότερο και το ποσοστό του αρώµατος
που φέρουν αλκοόλες αντίστοιχα υψηλότερο. (Πηγή:
http://www.bulgarskarosa.com/roseoilhistory/technology.phtml)
● Η παραγωγή του ροδέλαιου είναι περιορισµένη και επ'ουδενί δεν αρκεί για την
κάλυψη της παγκόσµια ζήτησης. Έχει τη µεγαλύτερη ζήτηση από όλα τα αιθέρια έλαια
στην αρωµατοποιία. Μάλιστα σύµφωνα µε την αναθεωρηµένη έκδοση για το 2011 της
ανάλυσης που έκανε η “GFB-GLOBAL LIMITED” για το σύστηµα FOODBANK σε
συνδυασµό µε ροή πληροφοριών αµερικανικών πανεπιστηµίων: «σε ένα στρέµµα
ρόδων µπορούν να καλλιεργηθούν 400-500 τριανταφυλλιές, και η πλήρης άνθιση
επιτυγχάνεται από το τέταρτο έτος και διατηρείται µέχρι το εικοστό. Το ροδέλαιο είναι
περιζήτητο και πανάκριβο, καθώς η τιµή πώλησής του µπορεί να φτάσει και τα 5.000
ευρώ το κιλό. Ωστόσο, για να παράγει κανείς ροδέλαιο χρειάζεται πληθώρα πρώτης
ύλης ενώ για να αποστάξεις ένα κιλό ροδέλαιο χρειάζεσαι περίπου 4.000 κιλά
τριαντάφυλλα».

Παρόλαυτα

η

“GFB-GLOBAL

LIMITED”

αναδεικνύει

την

καλλιέργεια ρόδου πολύτιµη (εµπορικά).

2.2 Ηλεκτρονικό εµπόριο
Το ηλεκτρονικό εµπόριο και κατ’ επέκταση το ηλεκτρονικό επιχειρείν, αναφέρονται
στην αγορά και την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών µέσω συστηµάτων όπως το
∆ιαδίκτυο. Παρόλαυτα η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου και κατ’επέκταση του
ηλεκτρονικού επιχειρείν αποτελούν τοµέα της Ιστορίας του διαδικτύου. Ωστόσο, ο όρος
ηλεκτρονικό εµπόριο, είναι µία πράξη ηλεκτρονικού επιχειρείν η οποία περιλαµβάνει
σε επίπεδο ΙΝΤΕΡΝΕΤ διαδικασίες όπως η ανάπτυξη µίας επιχείρησης, το µάρκετινγκ,
η πώληση προϊόντος, η συντήρηση της ηλεκτρονικής επιχείρησης και κυρίως το
κέρδος από την πληθώρα των συναλλαγών. Ουσιαστικά το ηλεκτρονικό εµπόριο
θεωρείται γενικά ότι είναι η πτυχή της επιτυχίας ηλεκτρονικού επιχειρείν.
«Ηλεκτρονικό commerce µπορεί να οριστεί η συναλλαγή µε ηλεκτρονικά µέσα»
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1997)). Οι πιο συνήθεις µορφές

e-commerce

και κατ’

επέκταση e- business είναι : 1.Το ηλεκτρονικό εµπόριο που λαµβάνει χώρα µεταξύ των
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επιχειρήσεων και αναφέρεται ως B2B και µπορεί να είναι ανοικτό σε όλα τα
ενδιαφερόµενα µέρη ή να περιορίζεται σε συγκεκριµένους συµµετέχοντες (ιδιωτική
ηλεκτρονική αγορά). 2.Το ηλεκτρονικό εµπόριο που λαµβάνει χώρα µεταξύ
επιχειρήσεων και καταναλωτών και αναφέρεται ως B2C. Στο σηµείο αυτό, παρά την
ογκώδη ιστορία και πορεία του Ιντερνέτ, καλούµαστε να αναπτύξουµε τις µελέτεςέρευνες που δηµιούργησαν αντικείµενα τις µορφής B2B, B2C και τις πρώτες εταιρείες
που µέσα από µελέτη κατέστησαν εφικτές τις πρώτες εφαρµογές ηλεκτρονικού
επιχειρείν. Παρόλο που η τέχνη του εµπορίου και του επιχειρείν πηγάζει από
αρχαιοτάτων χρόνων, το e-commerce, (ως µορφή

e-business) συµβαδίζει µε την

πρόσφατη ιστορία του ιντερνέτ.
Αρχικά, πιθανόν και λανθασµένα, το ηλεκτρονικό εµπόριο, θεωρήθηκε σύζευξη της
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων (EDI) και της Ηλεκτρονικής Μεταφοράς
Χρηµάτων (EFT) οι οποίες έγιναν ευρέως γνωστές προς τα τέλη της δεκαετίας του
1970, δίδοντας την ευκαιρία στις παραδοσιακές επιχειρήσεις να αποστέλλουν
εντάλµατα αγορών και τιµολογίων ηλεκτρονικά. Από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα,
το ηλεκτρονικό εµπόριο εµπλουτίζεται µε συστήµατα ERP, data mining αλλά και
συστήµατα CRM.
Με την εφεύρεση του WWW, τα πράγµατα το 1990 διαφοροποιούνται, παρόλαυτα
το εµπορικό επιχειρείν στo internet απαγορεύεται αυστηρά από τον οργανισµό NSF
µέχρι τα µέσα του 1990. Με την καθιέρωση του διαδικτύου, το εµπορικό επιχειρείν
είναι συνυφασµένο µε το Internet. Μεταξύ των ετών 1996 και 1997 το ηλεκτρονικό
εµπόριο είχε αυξηθεί σε πάνω από 1000%. Μάλιστα σύµφωνα µε τις τότε µελέτες η
Datamonitor (1997) ανέµενε ότι σε 5 χρόνια 630.000 εταιρείες των ΗΠΑ και 245.000
Ευρωπαϊκές εταιρείες να εµπλακούν σε απόλυτα ολοκληρωµένο B2B εµπόριο.
Ενώ έκθεση για το ηλεκτρονικό εµπόριο (1998) αναµένει ότι το Β2Β ποσοστό
διείσδυσης θα αυξηθεί από 10% το 1997 σε 90% το 2001 (Paul Timmers (April 1998),
European Commission, Directorate-General III).
Παρολαυτά, για να περάσουµε από την παραπάνω περιεκτική σύνοψη σε αυτό που
σήµερα ονοµάζουµε επιχειρηµατική δραστηριότητα στο ∆ιαδίκτυο χρειάστηκε πλήθος
µελετών και αναλύσεων, ούτως ώστε σήµερα ως νέοι επιχειρηµατίες, να έχουµε όλα τα
εφόδια για να χαράξουµε µέσω ενός e-business plan τα επιχειρηµατικά µας σχέδια.
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Πρωταρχικό ήταν το βήµα που έγινε όταν το 1979 ο Michael Aldrich εφηύρε τις
online αγορές και το πρώτο πιλοτικό πρόγραµµα τοποθετήθηκε στην Tesco στη
Μ.Βρετανια. (“Internet - Technical Development and Applications” Springe p. 255).
Επιπλέον το 1981 η εταιρεία Thomson Holidays, στο Ηνωµένο Βασίλειο είναι η
πρώτη που εφαρµόζει B2B ηλεκτρονικές αγορές, όσον αφορά υπηρεσίες τουρισµού.
Αναντίρρητα όµως το µεγάλο επίτευγµα, που θα ήταν η εφαρµογή του retail commerce
και κυρίως του B2C ήρθε το 1984 µετά από την πρώτη εφαρµογή-µελέτη της Gateshead
SIS(µε την τεχνολογία της TESCO). Τα βήµατα του ηλεκτρονικού επιχειρείν είναι
αργά µέχρι την έξαρση του WWW και κατά την ανακάλυψή του από τον Tim BernersLee.
Σηµαντική χρονιά αποτελεί το 1995 αφού έπειτα από µελέτες η Dell και η Cisco
αρχίζουν να χρησιµοποιούν τις εµπορικές συναλλαγές ενώ δηµιουργείται το eBay από
τον προγραµµατιστή Pierre Omidyar ως δίκτυο δηµοπράτησης. Παρόλαυτα η
ηλεκτρονική επιχειρηµατικότητα µέχρι το 2000 είναι αµερικανική υπόθεση, µέχρι τη
στιγµή που εµφανίζεται και η πρώτη online b2b transaction platform, από µία µεγάλη
αγορά όπως η κινεζική (Diane Wang (2011), "Rounding up the "Ant" Heroes", Sino
Foreign Management). Μάλιστα το ηλεκτρονικό εµπόριο µε την παρουσία της Κίνας
επεκτείνεται συνεχώς, και ενδεικτικό είναι το στοιχείο ότι από 384 εκατοµµύρια
χρήστες του ∆ιαδικτύου, σε online εµπορικές συναλλαγές στην Κίνα το έσοδο ανήλθε
σε $ 36.6 δισεκατοµµύρια το 2009 ("China's migration to eCommerce", Forbes.com.
January 18, 2010).
Σηµαντική εξέλιξη πλέον και κυρίως µετά το 2005, σε συσχετισµό µε τις πρώτες
διαδικτυακές εµπορικές συναλλαγές είναι ότι πλέον το e-commerce, αποτελεί
διαδικασία όχι απλής επιχειρηµατικής δράσης, αλλά εµπλέκει τον αγοραστή –πελάτη
σε ένα είδος εξάρτησης από την ηλεκτρονική επιχείρηση. Πλέον ο αγοραστής είτε είναι
επιχείρηση, είτε απλός καταναλωτής δεσµεύεται µε την ηλεκτρονική επιχείρηση διότι
προχωράει

σε

1.Εξατοµικευµένες

αγορές

2.Με

σαφή

προσανατολισµό

και

κατηγοριοποίηση 3.Ατέρµονη παρακολούθηση των παραγγελιών, 4.και συνεχή
παρακολούθηση των πληροφοριών που σχετίζονται µε το προϊόν. Μία 5.δέσµευση του
αγοραστή είναι η συνεχής παρακολούθηση του κλάδου και των εξελίξεων στο ίδιο ή
και σε συναφή προϊόντα (Eisingerich, Andreas B.; Kretschmer, Tobias (2008), "In ECommerce, More is More", Harvard Business Review 86 (March): 20–21.).
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Επειδή το επιχειρηµατικό πλάνο που θα σχεδιάσουµε είναι σε µεγάλο βαθµό B2B,
και Β2C, σηµαντική είναι και η σύσταση µελετών που έχουν γίνει σχετικά µε τον
αντίκτυπο του ηλεκτρονικού επιχειρείν σε αγορές, επιχειρήσεις και σε απλούς retailers.
Οι ερευνητές αρχικά είχαν υποθέσει ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο (και κατ'επέκταση το
ηλεκτρονικό επιχειρείν) θα έπρεπε να ωθήσει την αύξηση του ανταγωνισµού των
τιµών, δεδοµένου ότι αυξάνει την ικανότητα των καταναλωτών-επιχειρήσεων (B2B) να
συλλέγουν πληροφορίες σχετικά µε τα προϊόντα και τις τιµές τους. Ουσιαστικά οι
µεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν αυξηθεί σε βάρος των µικρότερων, ώστε να
προσφέρουν χαµηλότερες τιµές και να αντιπαρέλθουν µε οικονοµίες κλίµακας. Η
έρευνα-άρθρο «E-commerce and the Market Structure of Retail Industries», των Maris
Goldmanis, Ali Hortaçsu, Chad Syverson and Önsel Emre από το Πανεπιστήµιο του
Σικάγο το 2010, εξετάζει την επίδραση διάδοσης του ηλεκτρονικού εµπορίου στη
δοµή της βιοµηχανίας από πλευράς προσφοράς, άλλα και από την οπτική της µείωσης
του κόστους αναζήτησης των καταναλωτών σε τρείς κλάδους στην αγορά των ΗΠΑ.
Οι ΗΠΑ πρωτοπορούν παρόλαυτα, µε τη νοµοθέτηση παραγράφων που οριοθετούν
το ηλεκτρονικό επιχειρείν, όπως η διάταξη CAN-SPAM Act του 2003, που υπογράφηκε
από τον πρόεδρο Τζορτζ Μπους και καθιερώνει την πρώτη εθνική πρότυπη διάταξη
των Ηνωµένων Πολιτειών πρότυπα για την αποστολή των εµπορικών e-mail και απαιτεί
από την Οµοσπονδιακή Επιτροπή Εµπορίου (FTC) για να επιβάλει τις ανάλογες
κυρώσεις. Επιπλέον η Οµοσπονδιακή Επιτροπή Εµπορίου µε νοµοθέτηµά της ορίζει
πώς οι online διαφηµίσεις, πρέπει να εντάσσονται σε µορφή αλήθειας και να µην
υπάρχει παραπλάνηση ("Advertising and Marketing on the Internet: Rules of the Road",
Federal Trade Commission).

2.3 Σταθµός η δηµιουργία των e-business models
Το άρθρο που ξεκίνησε τη σύγχρονη διερεύνηση των e-business models ήταν το 1998
«Peter Timmers: "Business models for electronic commerce." Electronic Markets, 1998,
vol.8, no.2, pages 3-8». Πληθώρα ερευνητών, έχουν παραθέσει τυπολογίες
ηλεκτρονικών επιχειρηµατικών µοντέλων. Οι Bienstock et.al (2002) προσφέρουν µια
"πλήρης ταξινόµηση" των

ηλεκτρονικών επιχειρηµατικών µοντέλων µε βάση τον

αριθµό των αγοραστών, τον αριθµό και το είδος των πωλητών, τη φύση και τη
συχνότητα της προσφοράς προϊόντων, και της τιµολόγησης. Οι Βασιλοπούλου et.al
(2002) προτείνουν ένα πλαίσιο για την ταξινόµηση των e-business µοντέλων. Οι
Dubosson-Torbay

et.al(2002),

παρουσιάζουν

µια

πιο

ευέλικτη

πολυδιάστατη
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ταξινόµηση. Το 2004 ο Roger Clarke, δηµιούργησε µία τυπολογία επιχειρηµατικού
µοντέλου, µε βάση: ποιος πληρώνει, για ποιο λόγο, για ποιον, και γιατί. Όλες οι
παραπάνω προσπάθειες δεν µπόρεσαν παρόλαυτα να απαντήσουν σε ένα δυναµικό
περιβάλλον.
Το πλέον σηµαντικό στοιχείο στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού επιχειρείν, ήταν η
συνδροµή του καθηγητή Michael Rappa στον καθορισµό των e-business models το
2000. Ένα επιχειρηµατικό µοντέλο είναι η µέθοδος για την επιχειρηµατική
δραστηριότητα µε την οποία µια εταιρεία µπορεί να αποφέρει βιωσιµότητα και έσοδα.
Ουσιαστικά το επιχειρηµατικό µοντέλο προσδιορίζει τον τρόπο µε τον οποίο µια
εταιρεία θα κερδοφορήσει από την τοποθέτηση του στην αλυσίδα αξίας της. Σύµφωνα
µε τον Michael Rappa , επιχειρηµατικά µοντέλα χωρίζονται σε:
o Μεσιτεία (Brokerage)
o

∆ιαφήµιση (Advertising)

o

Περιεχόµενα Πληροφοριών (Infomediary)

o

Εµπορεία (Merchant)

o

Παραγωγική δραστηριότητα (Manufacturer)

o

Αδελφοποίηση (Affiliate)

o

Κοινότητα (Community)

o

Συνδροµή (Subscription)

o

Κοινής ωφέλειας (Utility) (Michael Rappa: Business models on the Web:
managing the digital enterprise. North Carolina State University, USA, 2000)

Σηµαντικό µοντέλο υπήρξε και αυτό του Timmers το 1998:

8

∆ιάγραµµα ∆1 «E-business models by degree of functional integration and
innovation» (Timmers 1998:7)
Το 2000 ο Tapscott µέσω της µελέτης του εισάγει τον όρο business webs αντί του
όρου ηλεκτρονικό επιχειρησιακό µοντέλο, και προτείνει 5 βασικούς τύπους b-webs µε
βάση:
1.το βαθµό ελέγχου (control) και
2.το βαθµό ολοκλήρωσης της αξίας (value integration) ως εξής:
•Agora
•Aggregation
•Value Chain
•Distributive Network
•Alliance

∆ιάγραµµα ∆2 «AGORA B-WEB»
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Επιµέρους µελέτες για τα e-business models έγιναν και από άλλους µελετητές όπως :
1.Υπόδειγµα του Βambury (1998) 2.Υπόδειγµα των Kalakota & Robinson(1999)
3.Υπόδειγµα των Weill καιVitale (2001) 4.Υπόδειγµα του Mahadevan (2000) 5.
Υπόδειγµα των Turban, King, Lee (2004) , τα οποία αναλύουν µε παρόµοιο τρόπο αλλά
και διαφοροποιήσεις νέα e-business models.
To 2004, η Vlaxopoulou χρησιµοποιεί τον όρο µοντέλο ηλεκτρονικής επιχείρησης και
διακρίνει πέντε µοντέλα ηλεκτρονικής επιχείρησης: 1. Creator 2. Distributor 3. Broker
4. Extractor 5. Outsourcing Support
Τέλος αξίζει να σηµειωθεί το µοντέλο της καθηγήτριας Apllegate που διαφοροποιεί
την κατηγοριοποίηση και τα ονοµάζει Ηλεκτρονικά Μοντέλα για managers όπου
προτείνει µια ταξινόµηση των επιχειρηµατικών µοντέλων ως εξής: 1.∆ιανοµέας 2.
Retailer: (Amazon.com, LandsEnd.com), 3. Αγορά: (E-Loan), 4. Aggregators: (InsWeb,
Autoweb), 5. Infomediary: (Office.com), 6. Exchange: (Priceline, το eBay).
Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να τονίσουµε τη σηµασία µελετών που οδήγησαν στην
ανακάλυψη του e-procurement. E-procurement (ηλεκτρονικές συµβάσεις )είναι η Β2Β
ή Β2C ή B2G αγορά και πώληση των προµηθειών, έργων και υπηρεσιών µέσω του
∆ιαδικτύου καθώς και άλλων συστηµάτων δικτύωσης, όπως η EDI και η ∆ιαχείριση
Επιχειρησιακών Πόρων (Baily, P. J. H. (2008), Procurement principles and
management. Harlow, England: Prentice Hall Financial Times. p. 394).
Ουσιαστικά το e-business plan για µία ηλεκτρονική επιχείρηση είναι ένα e-business
model και όχι ένα κοινότυπο business plan, µίας παραδοσιακής επιχείρησης.

2.4 Αναφορά σε B2B και Β2C
2.4.1 Το πρότυπο B2B
B2B - Business to Business
Το ∆ιεπιχειρησιακό εµπόριο αφορά συναλλαγές ανάµεσα σε επιχειρήσεις που
διεξάγονται ηλεκτρονικά. B2B είναι η πώληση µεταξύ εταιρειών χονδρικής , και
περιλαµβάνει διεύρυνση του κύκλου των προµηθευτών, συγκέντρωση του
ελέγχου, ενώ η αποτελεσµατική χρήση των κεφαλαίων επιβάλλει µικρά
αποθέµατα.
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To Β2Β διακρίνεται σε: 1.Ηλεκτρονικό εµπόριο από την πλευρά του πωλητή 2.
Ηλεκτρονικό εµπόριο από την πλευρά του αγοραστή 3. Ανταλλακτήρια 4.
Συνεργατικό εµπόριο

∆ιάγραµµα ∆3 «B2B διεπαφή »
(Πηγή: http://www.tibco.jp/software/b2b-integration/default.jsp)

Κατευθύνσεις Β2Β Ηλεκτρονικού Εµπορίου:
Κάθετες θέσεις αγορών, όπου οι αγορές επικεντρώνονται σε ένα κλάδο
Οριζόντιες θέσεις αγορών, επικεντρώνονται σε µία υπηρεσία ή προϊόν
αλλά από πολλούς κλάδους.
Πλεονεκτήµατα B2B
Πίνακας Π1 «Πλεονεκτήµατα Β2Β»
1.Μείωση διαχειριστικού κόστους
2.Εξάλειψη

της

6.Μείωση χρόνου κύκλου εργασιών

γραφειοκρατίας

σε 7.Αύξηση ευελιξίας παραγωγής

συναλλαγές
3.Μείωση

κόστους

και

χρόνου

αναζήτησης για τον πελάτη
4.Μείωση κόστους αποθεµάτων
5.Βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών και
µείωση σφαλµάτων

2.4.2 Το πρότυπο B2C
B2C – Business to customer
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Ηλεκτρονική επιχείρηση

που πωλεί τα προϊόντα ή παρέχει

υπηρεσίες µε τελικούς χρήστες τους καταναλωτές.
Το B2C χρησιµοποιείται για να περιγράψει κυρίως συναλλαγές
σε απευθείας σύνδεση.
∆ιαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στην στοιχειοθέτηση του ecommerce και την ανάπτυξη εµπορικών δραστηριοτήτων.
Το B2C είναι το πιο κοινό τµήµα του ηλεκτρονικού εµπορίου.
Αρχικά είχε ένα µικρό µερίδιο στην αγορά, αλλά µετά το 1995
την ανάπτυξη της ήταν ραγδαία..

Κατευθύνσεις Β2C ηλεκτρονικού εµπορίου - Ταξινοµήσεις B2C του ηλεκτρονικού
εµπορίου
Σε απευθείας σύνδεση µε δύο τύπους µεσαζόντων: µεσίτες και
infomediaries.
Μέσω διαφηµιστικής βάσης
Σε επίπεδο community
Σε απευθείας σύνδεση µε τους µεσάζοντες
Πλεονεκτήµατα B2C
Γρηγορότερες αγορές
Οι προσφορές και οι τιµές µπορούν να αλλάζουν συνεχώς
Η ευρυζωνικότητα ενισχύει την αγορά.
∆ιαφοροποίηση B2B και B2C σύµφωνα µε τη Siemens στην περίοδο 2000-2005,
ενδεικτικό παράδειγµα
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∆ιάγραµµα ∆4 «Πωλήσεις B2B και B2C» (Πηγή: Siemens.com )

2.5 Ε-marketing
Αναφορικά µε τα e-business plan (όπως αυτό που θα συντάξουµε), σηµαντική είναι η
συνδροµή του ιντερνέτ µάρκετινγκ σε αυτό. Το Μάρκετινγκ στο ∆ιαδίκτυο θεωρείται
ότι είναι ευρύ πεδίο εφαρµογής, διότι δεν αφορά µόνο την εµπορία στο ∆ιαδίκτυο, αλλά
και µέσω άλλων ασύρµατων µέσων. ("Former Wachovia Direct Marketing Executives
Launch Full Service Online Marketing and Web Design Company". Retrieved 24
March 2011). Σηµαντικό θεωρείται επίσης και το Internet marketing Plan. Η σύνταξη imarketing plan δίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην επιχείρηση ούτως ώστε να
αναπτύξει κερδοφορία. Βασικά στοιχεία είναι: η κατάρτιση ανάλυσης SWOT, ο
καθορισµός αντικειµενικών στόχων αλλά και αγοράς-στόχου, η συγκέντρωση
δεδοµένων/πληροφοριών, ο προσδιορισµός τεχνολογικής και οργανωσιακής υποδοµής,
το διάγραµµα στρατηγικής µάρκετινγκ , η τακτικής µίγµατος e-µάρκετινγκ και φυσικά
η σύνταξη προϋπολογισµού και χρονοδιαγράµµατος (Βλαχοπούλου Μ. (2003), e13

Marketing. ∆ιαδικτυακό Μάρκετινγκ, ΕκδόσειςΤΖΩΡΤΖΑΚΗ Μ. & ΣΙΑ Ε.
Ε.,Κεφάλαιο 9).
Όσον αφορά το internet marketing, η παραδοχή ότι αφορά απλώς marketing
επιχείρησης, και όχι συσχέτιση µε υπολογιστές, software ή οτιδήποτε αφορά την
Πληροφορική, καθιστά κατανοητή

την άµεση συσχέτιση του e-marketing µε το

management ( Charlesworth Alan (2009) «Internet marketing: a practical approach» ).

2.6 Ηλεκτρονικές αγορές αγροτικών προϊόντων
Στο σηµείο αυτό, κρίνεται σκόπιµη η αναφορά σε µελέτες που ώθησαν την
επιχειρηµατική

δράση

στην

ενασχόληση

µε

τα

αγροτικά

προϊόντα.

Το 2001 η µελέτη «International Food and Agribusiness Management Review» έθεσε
τα θεµέλια για την έναρξη και ενασχόληση σε επίπεδο B2B ,αλλά και B2C µε αγροτικά
προϊόντα.
Το 2003, το Overseas Development Institute (ODI), η Βρετανική ∆ιεύθυνση ∆ιεθνούς
Ανάπτυξης (DFID) και ο οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας (FAO) διεξάγουν από
κοινού µελέτη για την εξέταση ανάπτυξης και στήριξης των αγροτικών βιοτικών
πόρων. Επίσης την ίδια χρονιά, η e-agriculture είναι ένας από τους άξονες δράσης που
προσδιορίζονται στη δήλωση και το σχέδιο δράσης (2003) της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης
Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS).
Για την περίοδο 2001-2005 σε εκτεταµένο review της European Commision για τις
agricultural markets, αναφέρονται τα εξής : Το εµπόριο θα ανέλθει συνολικά σε 19.060
δολάρια δισ. µέχρι το 2005, αντιπροσωπεύοντας το ένα τρίτο του παγκόσµιού
εµπορίου. Η νέα αγορά Ηλεκτρονικού εµπορίου εκτιµάται στην ΕΕ µε ακαθάριστα
έσοδα των 2,527 δισ. δολάρια µέχρι το 2005. Προβλεπόταν ότι θα υπάρξουν περίπου
25.000 λειτουργικά e-commerce sites από το 2001. Από αυτά, εκτιµήθηκε ότι µεταξύ
1000 και 1500 θα ήταν για τη γεωργία και τον τοµέα τροφίµων. Στις ΗΠΑ
υπολογίστηκε ότι το 14% του εµπορίου στη γεωργία, τη δασοκοµία και την αλιεία
βιοµηχανία θα ήταν έτοιµο µέχρι το 2005. Ωστόσο, λόγω των διαφορών της
ευρωπαϊκής γεωργίας (διάφορες και ποικίλες χώρες συµµετέχουν), µπορεί να είναι
δύσκολο να αποκτήσουν γνώσεις από πιο προηγµένες βιοµηχανίες ή από γεωργικές
εξελίξεις στο εξωτερικό, και εν οίδει µε τις αµερικανικές. (EUROPEAN
COMMISSION

AGRICULTURE

DIRECTORATE-GENERAL,

Directorate

A.

Economic analyses, forward studies, evaluation, By Paul Wilson)
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Πίνακας Π2 «Αποτελέσµατα του e-Business W@tchγιατο2006»

(Πηγή: Καραγεώργος Γ. «Η µεγάλη επιστροφή του e-business στην Ευρώπη»
ΣΕΠΕNews, Τεύχος20, Οκτώβριος–Νοέµβριος–∆εκέµβριος2006.)

∆ιάγραµµα ∆5 «Αποτελέσµατα του e-Business W@tchγιατο2006»
Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να προσθέσουµε έρευνα-µελέτη που διεξήχθη και
ολοκληρώθηκε από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εµπορίου (ELTRUN) του
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών για την συνολική αγορά του ηλεκτρονικού
εµπορίου (B-C) επιχειρήσεων προς καταναλωτές στην Ελλάδα και της συµπεριφοράς
των Ελλήνων on-line καταναλωτών για το 2010.
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Η ποσοτική έρευνα διεξήχθη σε 1106 on-line Έλληνες. Ο τυπικός Έλληνας on-line
καταναλωτής είναι καθηµερινός χρήστης Internet αφού το 37% ασχολείται πάνω από
30 ώρες της εβδοµάδα. Στις on-line αγορές οι πλέον: hardware / software (63%),
Ηλεκτρονικά είδη (50%), εισιτήρια ταξιδιών (42%), κρατήσεις ξενοδοχείων (32%),
βιβλία (32%), είδη σπιτιού και ηλεκτρικές συσκευές (26%), ένδυση και υπόδηση
(21%), καλλυντικά (10%) (Πηγή: http://www.eltrun.gr/, Έρευνα ελληνικής αγοράς
2010).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
3. Μεθοδολογία E-Business Plan
Το θέµα της µελέτης θα διερευνηθεί από την οπτική της δηµιουργίας µίας
ηλεκτρονικής επιχείρησης από το µηδέν. Η µεθοδολογία που θα ακολουθηθεί θα είναι
αυτή ενός e-business plan και όχι ενός παραδοσιακού επιχειρηµατικού σχεδίου το οποίο
βασίζεται ξεκάθαρα σε οικονοµοτεχνικές µελέτες. Το εν λόγω e-business plan που θα
αναπτύξουµε ουσιαστικά θα εµπεριέχει ένα συγκεκριµένο business model, ένα imarketing plan (ή αλλιώς e-marketing), τις διαδικασίες για ηλεκτρονική προβολή του
ροδέλαιου, τις διαδικασίες για αρχική δηµιουργία µίας ηλεκτρονικής επιχείρησης (url,
hosting,database), τις απαιτήσεις της καθηµερινότητας σε συναλλαγές µε τους πελάτες,
τον τρόπο διανοµής προϊόντος, τη συσκευασία προϊόντος αλλά και την τιµολόγησή του.
Πρωταρχικός σκοπός είναι η εµπορευµατοποίηση του ροδέλαιου, και στόχος η
προώθηση του ελληνικού ροδέλαιου. Η εταιρεία που θα δηµιουργήσουµε ουσιαστικά
θα αποτελεί µία Β2Β και Β2C ηλεκτρονική επιχείρηση και θα ονοµάζεται «ROSE
OIL».
Η µορφή έρευνας που θα ακολουθηθεί θα είναι µία συνεχής «έρευνα αγοράς», και όχι
απλώς µία οικονοµοτεχνική µελέτη ενός απλού–παραδοσιακού business plan.
Ουσιαστικά θέλουµε να µελετήσουµε µεθοδικά πως θα συστήσουµε µία επιχείρηση,
που θα λειτουργεί ως µεσάζοντας για να πωλεί ροδέλαιο σε µεγάλες επιχειρήσεις
κυρίως του φαρµακευτικού τοµέα και του τοµέα καλλυντικών, αλλά και σε απλούς
πελάτες, από καταναλωτές, µέχρι µικροµεσαίους επιχειρηµατίες. ∆ιαµέσω της
µεθοδολογίας του marketing θα προτείνουµε τρόπους, ούτως ώστε το sitε µας, να είναι
σε ισχυρή θέση, η επιχείρηση να παραµένει συνεχώς βιώσιµη, και επιπλέον να
επεκτείνει συνεχώς τη λίστα πελατών της.
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Εναλλακτικά θα µπορούσαµε να ασχοληθούµε µε δύο άλλες τεχνικές αναλύσεις και
µεθοδολογίες: το παραδοσιακό business plan και τη δηµιουργία ενός site (µε τη
χρησιµοποίηση κώδικα). Παρόλαυτα επιλέξαµε τη συγκεκριµένη µεθοδολογία διότι: 1.
Μας ενδιαφέρει κυρίως να συστήσουµε µία επιχείρηση και όχι να κάνουµε απλώς µία
οικονοµοτεχνική µελέτη 2.Ουσιαστικά σκοπός µας αποτελεί η δηµιουργία ενός
εγχειριδίου επιβίωσης και ανάπτυξης της νέας επιχείρησής µας, και όχι ένα business
plan για να κερδίσουµε χρηµατοδότη. 3.Είναι αποδοτικότερη η ενασχόληση σε µία
επιχείρηση µε τα προβλήµατα της αγοράς, του πελάτη, της ανάλυσης των κινδύνων (
π.χ. swot analysis) και της προσπάθειας ενασχόλησης µε την κερδοφορία, παρά µόνο µε
την απλή συντήρηση, δηµιουργία και ενασχόληση µε τον τεχνικό τοµέα µίας
ηλεκτρονικής επιχείρησης (στην ROSE OIL, θα υπάρχει τεχνικό τµήµα που θα
συντηρεί και ελέγχει το site, ενώ η αρχική δηµιουργία του καταστήµατος θα γίνει από
πληρεξούσια εταιρεία).

∆ιαφορά παραδοσιακού business plan και e-business plan
Αναλυτικότερα λόγω του ότι αναπτύσσουµε µία µίξη e-marketing plan και ενός
business plan επάνω σε ένα e-business model, η διαφοροποίηση από ένα παραδοσιακό
επιχειρηµατικό σχέδιο εξηγείται παρακάτω:
•

Το παραδοσιακό business plan ένα λεπτοµερές έγγραφο, συνήθως 50 και
100 σελίδες, µε πολλές οικονοµικές προβλέψεις. Αν θέλετε να συσταθεί
µια νέα επιχείρηση και ουσιαστικά να αποκτήσουµε χρηµατοδότη µε
αίτηση για ένα δάνειο, ο δανειστής θα απαιτήσει να έχει τα εχέγγυα για
το εάν θα είµαστε σε θέση να επιστρέψουµε το ποσό.

•

Ένα επιχειρηµατικό µοντέλο (e-business model)είναι πολύ λιγότερο
λεπτοµερές. Mε βάση και τις µελέτες που αναπτύχθηκαν στην
ανασκόπηση (κυρίως του professor Rappa και του Timmers) ένα
επιχειρηµατικό µοντέλο περιγράφει το συγκεκριµένο τρόπο µε τον οποίο
η επιχείρηση αναµένει να διαχειριστεί το κεφάλαιο (Michael Rappa
(2000), «Business models on the Web: managing the digital enterprise»,
North Carolina State University, USA). Ενώ ένα επιχειρηµατικό σχέδιο
είναι σε χαρτί και αποτελεί µία οικονοµοτεχνική µελέτη που περιέχει
εξειδικευµένες

οικονοµικές

πληροφορίες,

εν

αντιθέσει

ένα

επιχειρηµατικό µοντέλο θα πρέπει να είναι αρκετά µικρό και πλήρως
κατανοητό ούτως ώστε να είναι συνδεδεµένο άµεσα µε τον
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επιχειρηµατία και το προσωπικό. Εάν ένα επιχειρηµατικό µοντέλο είναι
στα χαρτιά, ως µελέτη, θα ήταν πιο ξεκάθαρο να εµφανίζεται ως
διάγραµµα παρά ως λέξεις. Σίγουρα βέβαια θα µπορούσαν να
συµπεριλαµβάνονται

σηµειώσεις

και

επεξηγήσεις,

αλλά

το

επιχειρηµατικό µοντέλο αποτελεί από µόνο του µια έννοια.
Επιπλέον µέσω του e-marketing plan υπάρχουν τα εξής πλεονεκτήµατα :
πρόσβαση στη µαζική αγορά
προσιτή τιµή επιτρέποντας εξατοµικευµένο µάρκετινγκ
Ειδικά τα οφέλη του ηλεκτρονικού µάρκετινγκ περιλαµβάνουν:
1. Η παγκόσµια εµβέλεια που προσφέρεται σε ένα δικτυακό τόπο µπορείτε να
βρείτε νέες αγορές σε παγκόσµιο επίπεδο µε µόνο µια µικρή επένδυση.

∆ιάγραµµα ∆6 «Αναπαράσταση χρηστών ∆ιαδικτύου µε γεωγραφικά κριτήρια»
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∆ιάγραµµα ∆7 «Αναπαράσταση χρηστών ∆ιαδικτύου µε γεωγραφικά κριτήρια»

2.Χαµηλότερο κόστος µε ένα σωστό σχεδιασµό και µία στοχοθετηµένη e-marketing
καµπάνια µπορεί να φτάσει σε αποδοτικές πωλήσεις µε πολύ χαµηλότερο κόστος από
παραδοσιακές µεθόδους µάρκετινγκ. 3.Καθηµερινά

µετρήσιµα αποτελέσµατα

αναλύσεων ιστού και άλλα και σε απευθείας σύνδεση (e-metrics) τα οποία
διευκολύνουν την αποτελεσµατική καµπάνια . Μπορείτε να αποκτήσετε λεπτοµερείς
πληροφορίες σχετικά µε το πώς οι πελάτες χρησιµοποιούν την ιστοσελίδα σας ή να
ανταποκριθεί σε διαφηµίσεις σας.( Brigitte Preissl, Harry Bouwman, Charles William
Steinfield (2004), « E-life after the dot com bust»).
4.Προσαρµογή στον πελάτη . Κάθε φορά που κάποιος επισκέπτεται το site, η βάση
δεδοµένων µπορεί να αποστείλει στοχευµένες προσφορές. 5.Οnline δικτύωση των
επιχειρήσεων και κοινωνική δικτύωση. 6.Συνεχής βελτίωση απόκρισης στον πελάτη.
Σε αντίθεση µε άλλα µέσα µαζικότητας και επιχειρείν, που απαιτούν πελάτες να
πραγµατοποιήσουν µία διαδικασία ή να επισκεφθούν ένα κατάστηµα, το e-marketing
µπορεί να είναι άµεσο.
Τέλος η µεθοδολογία που επιλέγουµε σε αντίθεση µε ένα απλό business plan ή µία
τεχνική εφαρµογή λογισµικού είναι η εφαρµογή µιας B2B και συνάµα Β2C
επιχείρησης, βασισµένη κυρίως στο Merchant (Michael Rappa (2000), «Business
models on the Web: managing the digital enterprise», North Carolina State University,
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USA). Παρόλαυτα όπως θα δούµε και στην ανάλυση του επιχειρηµατικού σχεδίου, θα
χρησιµοποιηθούν στοιχεία του Advertising model και του Infomediary model.

3.1 E-business plan επιχείρησης ROSE OIL
Στην ενότητα αυτή γίνεται ανάλυση της πορείας που θα ακολουθηθεί, µέχρι να
συσταθεί η επιχείρηση. Οι τοµείς που θα αναλυθεί το θέµα είναι η αρχική σύσταση –
έναρξη της εταιρείας και τα πρώτα βήµατα που θα ακολουθηθούν, ένα e-marketing plan
και έναν τυπικό σχεδιασµό. Όλα τα παραπάνω συναινούν στη δηµιουργία ενός ebusiness plan.

3.1.1 ΕΝΑΡΞΗ-ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ
Η εταιρεία ROSE OIL θα συσταθεί µε τη µορφή µίας κανονικής επιχείρησης και µε
βάση τις τηρούµενες διαδικασίες, όπως για παράδειγµα να χορηγηθεί ΑΦΜ στη
νεοϊδρυθείσα εταιρεία καθώς και Φορολογική και Ασφαλιστική Ενηµερότητα κατά το
στάδιο ίδρυσής της, αφού βέβαια πρώτα γίνει η βεβαίωση της ασφαλιστικής και
φορολογικής

ενηµερότητας

των εταίρων,

ιδρυτών, νοµίµων εκπροσώπων ή

διαχειριστών. Απαραίτητη επίσης είναι και η παρουσία ενός χώρου όπου θα γίνει η
εγκατάσταση των τεχνικών µέσων, όπως υπολογιστές, server, εφαρµογές δικτύων,
κινητά τηλέφωνα και άλλα τεχνικά µέσα. Ο χώρος µας δεν θα απαιτεί µεγάλη
αποθηκευτική δυνατότητα διότι, η επιχείρηση λειτουργεί ως µεσάζων, και το προϊόν
Ροδέλαιο δεν µετακινείται σε µεγάλες ποσότητες και συσκευασίες χώρος υπολογίζεται
σε 150 τ.µ. και η περιοχή εγκατάστασης θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ούτως ώστε
να υπάρχει σχετικά µικρή απόσταση από την πρώτιστη πηγή παραγωγής που θα είναι ο
νοµός Κοζάνης, αλλά και από τη Βουλγαρία και την Τουρκία που βρίσκονται σε µικρή
απόσταση, σε περίπτωση συνεργασίας. Παράλληλα η Θεσσαλονίκη κρίνεται ως
σηµαντική έδρα, µαζί µε την Πάτρα και τον Πειραιά, για τις εταιρείες logistics που θα
εξυπηρετήσουν τα κανάλια διανοµής του προϊόντος.

Βασικές επιλογές για την Έναρξη της e-business.
3.1.2 URL – HOSTING (∆ηµιουργία DOMAIN NAME )
H ορολογία Uniform Resource Locator (URL) δηλώνει τη διεύθυνση µίας πηγής του
Παγκόσµιου Ιστού. Είναι παρόµοιο µε το όνοµα ενός αρχείου, αλλά αποθηκεύει και
επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε το όνοµα του εξυπηρετητή, αλλά και µε το είδος του
πρωτοκόλλου. Οι ιστοσελίδες χρησιµοποιούν τα URLs για να συνδεθούν µε άλλες
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σελίδες, ενώ περιέχουν και πολλές άλλες δηµοφιλείς δικτυακές εντολές όπως δείκτες
προς FTP αρχεία.
Όνοµα Χώρου (domain name) στο ∆ιαδίκτυο είναι ένας περιορισµένος τοµέας των
διεθνών πόρων του Συστήµατος Ονοµάτων Χώρου (DNS) ο οποίος εκχωρείται για
αποκλειστική χρήση σε ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο (Εδώ στην Εταιρεία Rose Oil).
Το domain name δεν ανήκει στην εταιρεία ή στον ιδιοκτήτη µε αποκλειστική
δυνατότητα χρήσης του για όσο διάστηµα έχει καταβάλλει τα τέλη κατοχύρωσης.
Το σύστηµα domain name, ή DNS, είναι ένα σύστηµα σχεδιασµένο να κάνει το
Internet προσιτό στον άνθρωπο. Ο κύριος τρόπος για υπολογιστές που συνθέτουν το
∆ιαδίκτυο για να βρίσκουν ο ένας τον άλλον είναι µέσα από µια σειρά αριθµών, µε
κάθε αριθµό (που ονοµάζεται "διεύθυνση IP") συσχετισµού µε άλλη συσκευή. O
παγκόσµιος οργανισµός που εξυπηρετεί το domain name system είναι ο ICANN. Ο
ICANN καταρτίζει συµβάσεις που παρέχουν ένα συνεκτικό και σταθερό περιβάλλον
για το domain name system µε κάθε µητρώο και παράλληλα διαπιστεύει τους
καταχωρητές (http://www.icann.org)
Από τα καθηµερινά στοιχεία “www.dailychanges.com” το οποίο παρακολουθεί
συνεχώς τις εξελίξεις στα domain names, για την 7/1/2012, αναφαίνονται τα εξής :
Πίνακας Π3 «DailyChanges.com: Οι ηµερήσιες µεταβολές DNS και Web Hosting
∆ραστηριότητας»
TLD
.COM
.NET
.ORG
INFO
BIZ
US
TOTALS

NEW
93.953
13.187
8.775
21.580
1.953
1.987
141.435

DELETED
61.172
9.384
5.592
8.145
1.390
1.172
86.855

TRANSFERRED
145.976
18.116
8.746
14.715
1.399
1.246
190.198

CURRENT TOTAL
99.482.297
14.388.012
9.683.031
8.241.466
2.177.949
1.747.387
135.720.142

Συγκεκριµένα στις 7 Ιανουαρίου, είδαµε 141.435 νέους τοµείς και 86.855 τοµείς να
διαγράφονται, µε αποτέλεσµα ένα εκ νέου καθαρό κέρδος. Μάλιστα από την τελευταία
έρευνα που διεξήγαγε το “Internet Systems Consortium” για το 2011 , τον Ιούλιο , αλλά
και από την µέχρι τώρα δράση του αναφαίνονται τα εξής:
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∆ιάγραµµα ∆8 «Internet Domain Host Count»
Πίνακας Π4 «Number of Hosts advertised in the DNS»
|

Survey Adjusted

Replied

Date | Host Count Host Count

To Ping*

--------+-----------------------------------Jul 2011| 849,869,781

-

Jan 2011| 818,374,269

-

Jul 2010| 768,913,036

-

Jan 2010| 732,740,444

-

Jul 2009| 681,064,561

-

Jan 2009| 625,226,456

-

Jul 2008| 570,937,778

-

Jan 2008| 541,677,360

-

Jul 2007| 489,774,269

-

Jan 2007| 433,193,199

-

Jul 2006| 439,286,364

-

Jan 2006| 394,991,609

-

Jul 2005| 353,284,187
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Jan 2005| 317,646,084

-

Jul 2004| 285,139,107
Jan 2004| 233,101,481

-

Jan 2003| 171,638,297

-

Jul 2002| 162,128,493

-

Jan 2002| 147,344,723

-

Jul 2001| 125,888,197
Jan 2001| 109,574,429

-

Jul 2000| 93,047,785

-

Jan 2000| 72,398,092

-

Jul 1999| 56,218,000

-

Jan 1999| 43,230,000

8,426,000

Jul 1998| 36,739,000

6,529,000

Jan 1998| 29,670,000

5,331,640

Jul 1997| 19,540,000 26,053,000

4,314,410

Jan 1997| 16,146,000 21,819,000 3,392,000
Jul 1996| 12,881,000 16,729,000

2,569,000

Jan 1996| 9,472,000 14,352,000

1,682,000

Jul 1995| 6,642,000 8,200,000

1,149,000

Jan 1995| 4,852,000 5,846,000

970,000

Jul 1994| 3,212,000

707,000

Jan 1994| 2,217,000

576,000

Jul 1993| 1,776,000

464,000

Jan 1993| 1,313,000
(ΠΗΓΗ: Internet Systems Consortium, July 2011)
Παραθέσαµε τα παραπάνω στοιχεία για να αποδείξουµε πόσο σηµαντική είναι η
αρχική επιλογή ενός domain name. Αποτελεί ουσιαστικά την εξωτερική εικόνα της
επιχείρησης. Η Google προτείνει να δίδουµε βάρος στις λέξεις-κλειδιά στο domain
name διότι αυτό αυξάνει τη εµπορικότητά µας . Ουσιαστικά όταν ο σκοπός µας είναι η
κερδοφορία από το ροδέλαιο, στοχεύουµε σε Search Engine Optimization (SEO) .
Search Engine Optimization (SEO) είναι η διαδικασία για τη βελτίωση της προβολής
µιας ιστοσελίδας στις µηχανές αναζήτησης µέσω του. Συγκεκριµένα όσο πιο συχνά ένα
site εµφανίζεται στη λίστα αποτελεσµάτων αναζήτησης, τόσο περισσότερο θα µπορέσει
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να έχει τα κατάλληλα αποτελέσµατα από επισκέπτες ώστε να προσελκύσει πελάτες και
να αποφέρει έσοδα. (Beel, Jöran and Gipp, Bela and Wilde, Erik (2010) «Academic
Search Engine Optimization (ASEO): Optimizing Scholarly Literature for Google
Scholar and Co.», Journal of Scholarly Publishing, pp. 176–190, Retrieved 2010-0418.) Επιπροσθέτως σε όλες τις προηγούµενες αναφορές, η πλέον ορθή τοποθέτηση,
έρχεται από τον Alan Charlesworth, όπου επισηµαίνει ότι η πρώτη εντύπωση είναι που
µετράει και ότι το πρώτο που παρακολουθεί ένας πελάτης όταν επισκέπτεται ένα site
είναι το domain name (Alan Charlesworth (2003), «Choosing the right domain name : a
marketing perspective», International Journal of e-Business Strategy Management).
Το σηµαντικό, στην κατοχύρωση και επιλογή ενός domain name είναι να το
επιλέξουµε µε συγκεκριµένα στοιχεία. Επιλέγοντας ένα αποτελεσµατικό domain name
είναι µια απόφαση µάρκετινγκ και στην περίπτωση της δικής µας επιχείρησης
επιλέγεται από τον επιχειρηµατία για να έχουµε µία δικτυακή ενότητα όπου θα πρέπει
να αντιπροσωπεύουµε ένα τοµέα. Το βασικό ζήτηµα είναι εάν το όνοµα της
επιχείρησης µας, αντιπροσωπεύει τον τοµέα, δηλαδή, εάν έχουµε το σωστό όνοµα
τοµέα. Σηµαντικό επίσης, είναι και το γεγονός πως οτιδήποτε επιλέξουµε σαν όνοµα
domain να αποτυπώνεται εννοιολογικά.
•

Για παράδειγµα, whorepresents.com χωρίς να κρίνουµε το site, ενώ διαβάζεται
ως Who Represents, σε µία άλλη αγγλική µετάφραση παρουσιάζεται ως
υβρεολόγιο (whore presents).

•

Επιπλέον είναι θεµιτό να αποφεύγουµε συγκεκριµένα subdomain co.cc, αφού η
Google έχει αφαιρέσει, απαγορεύσει και τιµωρήσει τα site που τα
χρησιµοποιούν.

Επιπλέον στοιχεία για επιλογή domains είναι :
•

Η αυστηρή επιλογή µε γεωγραφική στοχοθεσία. Για παράδειγµα ένα site
xy.de, θα εµφανιστεί κατευθείαν σε µηχανή αναζήτησης ως προέλευσης
γερµανικής δηλαδή στις ψ σελίδες Γερµανίας, παρόλο που η ακριβής
τοποθεσία είναι από Ελλάδα.

•

Η δυναµική και καλή αρχιτεκτονική της ιστοσελίδας, ώστε να είναι
συνεχώς διαθέσιµη για αλλαγές, και µάλιστα όταν αφορά άνοιγµα σε
επιµέρους αγορές .

•

Όπως λέγεται, το Google µε τον κώδικα του δίδουν βάρος στις εµπορικές
ονοµασίες. Αυτό σηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις που αναζητούν branding, θα
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πρέπει να έχουν στο domain name το πολύ δύο λέξεις, που θα είναι και
ευανάγνωστες ως προς την ορθογραφία, ούτως ώστε να τις θυµάται εύκολα
ο πελάτης.
•

Η ηλικία του domain name αφού για παράδειγµα το sandbox της Google
φιλτράρει κάθε νέα ιστοσελίδα, οπότε ένα νέο domain name παραµένει
εκτός προβολής των επισκεπτών, τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστηµα.

•

Να δίδονται πολλές πληροφορίες µέσω του domain name για την ιστοσελίδα
ούτως ώστε να εξαλείφεται η επιλογή µε τοπικιστικά κριτήρια.

•

Nα µην θεωρούµε υποχρεωτικό το domain name να ξεκινά από www.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα η Google σε κάποιες σελίδες της.

•

Το domain name σε αναζήτηση να υπερκερνά, πιθανούς ανταγωνιστές. ∆λδ
διαφορετικό είναι το rose oil από το Amanda rose, το kozani rose, ή το
Bulgaria rose.

•

Στις µηχανές αναζήτησης, το .com, έρχεται πάντοτε µπροστά από το .net ή
.org.

Κοινά domain names είναι µε καταλήξεις:
Πίνακας Π5 «∆ηµοφιλή domain names»
.com

international or American

.org

are for not-for-profit organizations

.net

is a network provider

.org.uk

an organization focusing on a single country

aero

Air-transport industry

asia

Asian Countries

biz

Businesses

coop

Cooperatives

eu

European Countries

info

Unrestricted use

museum

Museums

name

Individuals

pro

Accountants, lawyers, and physicians

travel

Travel related businesses

(ΠΗΓΗ: ICANN organization)
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Επίσης, όπως αναφαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, δίδονται µαζικά τα domain
names παγκοσµίως.

Εικόνα Ε1 «Παγκόσµιος χάρτης e-domain»

(Πηγή: http://www.domain-karte.de/images/cctld_landkarte.jpg)
Στις παραπάνω αναλύσεις πρέπει να προστεθεί και µία πρόσφατη έρευνα για τις
γλώσσες του Ιντερνετ.

∆ιάγραµµα ∆9 «Οι δέκα δηµοφιλέστερες γλώσσες του ∆ιαδικτύου»
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Παρά την αύξηση του κινεζικού και ισπανόφωνου πληθυσµού η Αγγλική, παραµένει
µακράν η πρώτη.
Η επιλογη του domain name της εταιρείας µας
Με βάση όλα τα παραπάνω στοιχεία, αλλά και µε αναζήτηση, µέσω ιστοσελίδων όπως:
1.mydomain.com

2.icann.org

instantdomainsearch.com

3.Google

4.top10bestwebsitehosting.com

5.

7.siteanalytics.compete.com

η

6.who.godaddy.com

επιθυµητή ονοµασία roseoil.com, είναι κατοχυρωµένη, αλλά προς πώληση.
Επίσης και οι καταλήξεις σε αντίστοιχα site, .net ή .org, είναι κατοχυρωµένες. Επιπλέον
και οι κατηγορίες rosesoils και roseoils ήδη αλλού. Σε αυτό το σηµείο επιλέγουµε το
εξής και µε βάση τη σηµαντικότητα του domain name: 1.Να επιλέξουµε την ισπανική
γλώσσα, λόγω άνθισης της. Αυτό όµως απορρίπτεται αυτόµατα λόγω της παραπάνω
έρευνας. 2.Να επιλέξουµε κατάληξη .gr αλλά το απορρίπτουµε λόγω του γεγονότος
ότι το .com υπερισχύει. 3.Να προσπαθήσουµε να εξαγοράσουµε το domain name
www.roseoil.com, το οποίο όµως υπόκειται σε διαδικασία καλύτερης προσφοράς, αφού
σίγουρα το επιθυµούν και οι ανταγωνιστές επιχειρηµατίες από Βουλγαρία, Τουρκία,
Ινδία. Λόγω του ότι αρχικά επιλέγουµε να δώσουµε έµφαση στο ελληνικό ροδέλαιο και
κατ΄επέκταση στην εµπορία µπορούµε να βάλουµε το πρόθεµα greek. Όµως αυτό µας
δεσµεύει µόνο σε αγορά που ζητάει ελληνικό ροδέλαιο, παρόλο που είναι ανώτερο
ποιοτικά.
Τελικά και µε βάση την έρευνα αγοράς που θα αναπτυχθεί παρακάτω, και
σκεπτόµενοι τις προηγούµενες αναλύσεις, επιλέγουµε την ονοµασία Rose-Oil.com
που παρόλο που έχει διπλό πρόθεµα, έχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα εναντίον των
άλλων επιχειρηµατιών ροδέλαιου:
•

∆εν εσωκλείει γεωγραφικούς περιορισµούς.

•

Έχει το πλεονέκτηµα του .com.

•

Είναι προσιτό στην αναζήτηση .

•

∆υσχέρειες όπως τα κεφαλαία, υπερκεράζονται από τεχνάσµατα όπως η
διαφήµιση στις µηχανές αναζήτησης.

•

Σε περίπτωση αναζήτησης της λέξης rose σε άλλες γλώσσες, το πρόθεµα ro και
ros , είναι κοινό στους µεγαλύτερους πληθυσµούς που βασίζονται στα λατινικά.

•

Σε µία αναζήτηση roseoil µε µικρά γράµµατα θα έχει εξίσου σηµαντική
επιτυχία.
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•

Η απόκτηση του συγκεκριµένου domain name µέχρι και την 7/1/2012 κοστίζει
το µέγιστο 450$ γιατί θεωρείται Premium Domain, και παρόλο που είναι στην
κατοχή άλλου, τίθεται προς πώληση. (Ενδεικτικά η αγορά έγινε από το
www.godaddy.com) ισχύει για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα , µε δυνατότητα
προσφοράς για περισσότερα έτη.

•

Μπορεί, σε σχέση µε την τιµή να θεωρείται ακριβό το domain name, όµως το
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που θα µας δώσει είναι πολύ µεγαλύτερο.

(Το όνοµα το επιλέγουµε µόνο για τις ανάγκες της διπλωµατικής εργασίας, δεν είναι
δεσµευµένο και αποτελεί απλώς εργαλείο για την ανάπτυξη της µεθοδολογίας).
www.Rose-Oil.com( δλδ www.rose-oil.com)

3.1.3 Τεχνολογική υποδοµή
3.1.3.1 In house ή outsourcing
Outsourcing είναι η διαδικασία της ανάθεσης µια ή περισσοτέρων επιχειρηµατικών
λειτουργιών σε κάποιον άλλη επιχείρηση. Το outsourcing είναι πολλά περισσότερα από
ανταλλαγή πρώτων υλών και τυποποίηση ενδιάµεσων αγαθών. (Vincent Jacques,
«International outsourcing strategy and competitiveness : Study on Current Outsourcing
Trends : IT, Business Processes, Contact Centers» p19). Ουσιαστικά το outsourcing
χρησιµοποιείται µε διάφορες χρήσεις και αλόγιστα αλλά συνήθως περιλαµβάνει την
ανάθεση της λειτουργίας των επιχειρήσεων σε εσωτερικό ή σε εξωτερικό πάροχο.(
ABC: An Introduction to Outsourcing. CIO.com.,2007)
Συγκεκριµένα, αναφέροντας κάποια από τα πλεονεκτήµατα του outsourcing , µπορούµε
να δούµε τα εξής:
Μείωση κόστους, από τη στιγµή που δεν αναλαµβάνει η ίδια η
επιχείρηση διαδικασίες, εξοπλισµό, εκπαίδευση, ασφάλεια κ.α. δηλαδή
καθορίζοντας τα επίπεδα ποιότητας και λειτουργίας και το κόστος
αναδιάρθρωσης.
Γνώση, αφού υπάρχει µεγαλύτερη εµπειρία και εξειδίκευση.
Μείωση επιχειρηµατικού κινδύνου.
∆ιαχείριση πιθανής αύξησης ή µείωσης στην παραγωγή –αύξηση
πελατείας.
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Υπάρχει συνήθως συµβόλαιο που δεσµεύει την outsourced επιχείρηση
στις υποχρεώσεις της και στο πλαίσιο, εταιρικό ή νοµικό που πρέπει να
ακολουθήσει.
Επιχειρησιακός έλεγχος.
Βέβαια υπάρχουν και τα εξής µειονεκτήµατα:
Έλλειψη διοικητικού ελέγχου
Επιπλέον κόστος. Θα υπογραφεί ένα συµβόλαιο, αλλά οτιδήποτε
παραπάνω επιλέξει ο πελάτης είναι επιπλέον «κρυφό» κόστος.
Οικονοµική εξάρτηση της εταιρείας µας, από την outsourced εταιρεία.
Αναλυτικά τα πλεονεκτήµατα του outsourcing, αναφαίνονται και στον παρακάτω
πίνακα, και συγκεκριµένα στην εν λόγω περίπτωση του IT service outsourcing.

∆ιάγραµµα ∆10 «IT service outsourcing»
(Πηγή: Diamond Management and Technology Consultants , Transformational
IT Service Outsourcing , Cisco 2008)
Tέλος να συµπληρώσουµε και την ύπαρξη των Turn Key Solutions ως µία Τρίτη λύση,
που όµως εδώ δεν θα µας απασχολήσει. Στην περίπτωση αυτή, παραδίδεται µία λύση
έτοιµη («µε το κλειδί στο χέρι»), που είναι έτοιµη για χρήση και δίδει λύσεις σε
συγκεκριµένο τοµέα. Π.χ. µία turn key solution είναι η εφαρµογή για shipment σε
ορισµένα site.
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In-house
Σε αντίθεση µε το outsourcing, έχουµε το in- house όπου ουσιαστικά ορίζεται ο
τρόπος που θα φιλοξενηθεί η επιχείρηση σε site, το λογισµικό που χρειάζεται ο server,
το οποίο όπως αναφέρεται και παρακάτω είναι open – source, αλλά και γενικότερα το
λογισµικό που χρειάζεται η επιχείρηση σε διάφορα θέµατα όπως ασφάλεια, marketing,
διοίκηση, αλλά και η τηλεπικοινωνιακή της υποδοµή.
Πλεονεκτήµατα in- house είναι:
Γνώση και εµπειρία στη διάρκεια των εφαρµογών.
∆ιατήρηση του άµεσου έλεγχου σε ολόκληρη τη διοικητική διάσταση.
∆ιαχείριση πρόσβασης σε hardware, software.
∆ιατήρηση συγκεκριµένων ποιοτικών απαιτήσεων.
Μειονεκτήµατα in-house είναι:
Υψηλό κόστος.
Περιορισµένες δυνατότητες παραγωγής και εγκαταστάσεις.
Ζήτηση εµπειρικής στελέχωσης.

3.2 H επιλογή SOFTWARE OR HOSTED
To επόµενο βήµα µετά την επιλογή του domain name είναι αν και κατά πόσο θα
επιλέξουµε να αγοράσουµε ένα σύστηµα πλοήγησης µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία
τεχνολογίας ή συσκευές και εάν θα γίνει ανάθεση σε κάποια άλλη εταιρεία η οποία
ουσιαστικά θα µας φιλοξενεί. Η λύση που θα επιλέξουµε είναι ενδιάµεση.
Αρχικά όµως να αναπτύξουµε τις δύο κύριες επιλογές: Open source software ή PHP
πακέτο λογισµικού (κάποιο άλλο πακέτο software για το διαδίκτυο) το οποίο γίνεται µε
εγκατάσταση στο server της ηλεκτρονικής µας επιχείρησης. Το πλεονέκτηµα της
χρήσης αυτής είναι ότι η e-business θα λειτουργεί µε το server του οποίου τον πλήρη
διοικητικό έλεγχο θα έχουµε εµείς (Ακόµα και τον χώρο αποθήκευσης, και µία
database, έχουµε πρόσβαση σε FTP αλλά και πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα της PHP ).
Hosted service: Οτιδήποτε χρειαστούµε είναι ήδη εγκατεστηµένο στον ή στους server
της εταιρείας που µας εξυπηρετεί. Ωστόσο, θα πρέπει παραλειφθούν αυτά, αν δεν
πρόκειται να προσαρµόσετε το κατάστηµά σας µε την αλλαγή PHP κώδικα.
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Οpen source software ονοµάζεται το λογισµικό του οποίου ο πηγαίος κώδικας
διατίθεται ελεύθερα και αναφέρεται κυρίως στην δυνατότητα του κάθε χρήστη να
εξετάσει και να χρησιµοποιήσει την γνώση και τις δυνατότητες που του προσφέρει ο
συγκεκριµένος κώδικας προγραµµατισµού.( Karim R Lakhani, Eric von Hippel (2001,
revised 2002), «How open source software works: “free” user-to-user assistance», MIT
Sloan School of Management, 50 Memorial Drive, Cambridge, MA 02142, USA).
Παρακάτω παραθέτουµε τα κύρια χαρακτηριστικά των δύο παραπάνω επιλογών :
Πίνακας Π6 «Χαρακτηριστικά Open source και Web Hosted»
Open source software

Web Hosted

Χρειάζεται κάποια εγκατάσταση H εγκατάσταση γίνεται από την εταιρεία
στο server µας

που µας φιλοξένει

Άµεση πρόσβαση στον Ανοιχτό ΌΧΙ πρόσβαση στον κώδικα
κώδικα για τροποποιήσεις
Πρόσβαση σε όλα τα scripts

Καµία πρόσβαση στον πηγαίο κώδικά ,
ούτε σε FTP.

Εισάγουµε

εµείς

το

επίπεδο Υπάρχει ήδη υψηλό επίπεδο ασφάλειας

ασφάλειας
Απεριόριστη χωρητικότητα , όσο Περιορισµένη

,

και

κοστολογείται

επιτρέπει ο server (Χρήστες και ανάλογα
χώρος δίσκου )

Λόγω του ότι χρειαζόµαστε αυτονοµία κινήσεων, αλλά και συνεχή έλεγχο και
δυνατότητα δυναµικών αλλαγών, αρχικά προτείνεται η αγορά server και software που
θα µας βοηθήσουν στην κατασκευή της ιστοσελίδας αποκλειστικά από µέρους της
επιχείρησης. Παρόλαυτα όµως, κύρια επιδίωξη είναι η µείωση κόστους και η άµεση
(χρονικά σύσταση της ηλεκτρονικής επιχείρησης), οπότε επιλέγουµε τα εξής (µία
ενδιάµεση λύση που όµως µας δίνει αυτονοµία):
H επιλογή της Rose-Oil
Αγορά ιδιόκτητου server για την Rose Oil.
Αγορά software για σχεδίαση και υλοποίηση ιστοσελίδας, αλλά και για θέµατα
ασφάλειας, γραφικών, e-mail, messaging, video.
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Σχεδίαση ιστοσελίδας από πληρεξούσιο εταιρεία, και παροχή υπηρεσιών, αλλά
εγκατάσταση στο server µας.
∆ηµιουργία πρωτόκολλου ασφαλείας από εµάς.
Ύπαρξη τεχνικής υποστήριξης, οπότε στην Rose Oil θα προληφθούν 2 τεχνικοί
που θα αναλάβουν το τεχνικό κοµµάτι.
Σύνδεση µε βάσεις δεδοµένων και εγκατάσταση τους στον server της εταιρείας.
Θέτοντας µία περισσότερο ειδική ανάλυση των απαραίτητων υποδοµών για
την επιχείρηση µας έχουµε τα εξής:
Πίνακας Π7 «Τα απαραίτητα τεχνολογικά στοιχεία µιας e-business»

• Hardware
• Scanning devices
• High resolution monitors
• Workstations
• Peripherals
• Servers and storage devices
• Printers
• Software to support the following
•

Operating

system,

networking/server/graphics

support, programming packages
• Scanning, image editing, viewing, color management,
quality control
• Derivative creation
• File management, workflow management
• Indexing, OCRing, structuring
• Database management system
Other equipment and supplies
• Copy stands/cradles/lights/lenses
• Quality control equipment and supplies
• Routine office supplies
• Storage media, paper, ink cartridges
•

Documentation,

technical

manuals,

reference

publications
(Πηγή: http://www.library.cornell.edu)
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3.3 H σηµασία των Βάσεων ∆εδοµένων σε µία επιχείρηση
Για να είναι άξιο ένα σύστηµα να λέγεται βάση δεδοµένων πρέπει να έχει δύο
δυνατότητες:
Να κατέχει στοιχεία ως ένα ολοκληρωµένο σύστηµα αρχείων.
Να περιέχει self-describing πληροφορίες (Colin Ritcie (2002), Relational
database principles, Thomson Publications).
Μια βάση δεδοµένων είναι µια οργανωµένη συλλογή δεδοµένων συνήθως
σε ψηφιακή µορφή (σαν ένας γενικόλογος ορισµός). Ουσιαστικά µια βάση
δεδοµένων είναι µια συλλογή από αλληλένδετα στοιχεία δεδοµένων που
διοικείται ως ενιαία µονάδα. (Andy Oppel (2005), SQL demystified / a selfteaching quide, Mc-Graw Hill publications, page2).
Ένα Database management system είναι είναι ένα λογισµικό που παρέχεται
από τον database προµηθευτή . (Andy Oppel (2005), SQL demystified / a
self-teaching quide, Mc-Graw Hill publications, page2).
Data mining είναι η διαδικασία της ανακάλυψης ενδιαφέρον προτύπων και
της γνώσης από µεγάλο όγκο δεδοµένων (Jiawei Han, Micheline Kamber,
Jian Pei (2011), Data mining /Concepts and techniques, publications Morgan
Kaufmann,page 8 ).
Τα πλέον γνωστά DBMS

περιλαµβάνουν την MySQL ,Oracle, IBM DB2,

PostgreSQL, Microsoft SQL Server, και SQLite.
Η εξόρυξη δεδοµένων σε εφαρµογές CRM µπορούν να συµβάλουν σηµαντικά αφού
µία επιχείρηση:
αντί να αναλώνεται σε εύρεση πελατών γενικότερα στοχεύει µέσω της βάσης
δεδοµένων και του data mining σε περισσότερο αποτελεσµατικές κατηγορίες
πελατών, π.χ. πελάτες άνω των 40 ή πελάτες που αγοράζουν το µήνα Μάιο.
Επιπρόσθετα αυτή η διαδικασία είναι σηµαντική ειδικά όταν γίνονται
στοχευµένες εκστρατείες (συνήθως στην αποστολή καταλόγων).
Τέλος, ανάλογα µε τα δεδοµένα, όταν ένας πελάτης εισέρχεται στο site, µπορούν να
επιλέγουν εάν µε βάσεις τις επισκέψεις ή τις προτιµήσεις του δικαιούται προσφορά.
Π.χ. εάν κατά την είσοδο στο site που θα είναι και B2B µορφής εισέλθει µία
φαρµακευτική εταιρεία, που αγοράζει συνεχώς ροδέλαιο, να προτείνεται µέσω
της ΙP απευθείας πρόσφορα. Οµαδοποίηση των δεδοµένων µπορεί επίσης να
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χρησιµοποιηθεί για να ανακαλύψει αυτόµατα τα τµήµατα ή τις οµάδες µέσα σε
ένα σύνολο δεδοµένων των πελατών.
Επιπλέον σε κάποιες περιπτώσεις µέσω του data mining θα γίνεται µαζική
αποστολή e-mail σε πελάτες για στοχευµένη εκστρατεία.
Τέλος, µπορεί να χρειαστεί µέσω της Βάσης ∆εδοµένων, ανά περιόδους
συγκεκριµένη επιλογή πελατών που θα αποφέρουν κέρδος και όχι κόστος. Για
παράδειγµα την περίοδο παραγωγής ροδέλαιου, περισσότερο κέρδος θα φέρουν
οι µεγάλες βιοµηχανίες, οπότε πρέπει να στοχεύσουµε εκεί πριν τους
αντιπάλους. Με την αυτοµατοποιηµένη εξόρυξη δεδοµένων θα είµαστε ένα
βήµα µπροστά.
Στην B2C λειτουργία, και την απλή λιανοπώληση το data mining βοηθάει στο
καλάθι αγορών. Ο πελάτης-φαρµακοποιός που παίρνει χαµηλότερης ποιότητα
ροδέλαιο είναι εύκολο να ανιχνευθε από τη βάση δεδοµένων της Rose –Oil.
Στην B2C λειτουργία επίσης κάθε αγορά αποθηκεύεται µε βάση όλα της τα
στοιχεία (ποσότητα, τιµή, ηλικία πελάτη, επάγγελµα πελάτη, περίοδο αγοράς
κ.α.).
Τα πιο γνωστά open source software & applications για data mining είναι :
Πίνακας Π8 «open source software & applications για data mining»
1.Carrot2.

7. Chemicalize.org

2. ELKI

8.JHepWork

3.GATE
4. KNIME.

9.NLTK

5.Orange

10.R
11. RapidMiner

6.UIMA – The UIMA

12.Weka

3.4. Το e-DBA στο e-commerce
Ως e-DBA καλούµε την ηλεκτρονική βάση δεδοµένων ή το ηλεκτρονικό DBMS, και
αναφέρεται σε e-business και e-commerce.
Η µεγαλύτερη πρόκληση για την e-DBA (ή e-BDB database ) είναι η διαθεσιµότητα
των στοιχείων. Το ηλεκτρονικό εµπόριο δεν λειτουργεί όταν δεν υπάρχει διαθεσιµότητα
δεδοµένων, οπότε επηρεάζονται αυτόµατα η κερδοφορία, οι πωλήσεις και οι τιµές. H
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ηλεκτρονική

επιχείρηση

λειτουργεί

συνεχώς.

Σε

περίπτωση

διακοπών

προγραµµατισµένων και έκτακτων η συνεισφορά του e-DBA είναι η µεγαλύτερη, αφού
η έλλειψη δεδοµένων επηρεάζει πλήρως.

3.4.1 Η επιλογή DBMS στην “ROSE-OIL”
Η “ROSE-OIL” θα επιλέξει το σύστηµα δεδοµένων που θα χρησιµοποιήσει ανάλογα µε
τις λειτουργικές τις απαιτήσεις. Θα κατέχει τριών ειδών βάσεις δεδοµένων:
•

Που αφορούν τις συναλλαγές της (transactional )

•

Στατιστικές, που αφορούν τις

επιµέρους αναλύσεις, τους ελέγχους και τις

αναφορές της
•

Αλληλεπίδρασης ή διαδραστικές, οι οποίες παρέχουν άµεσα και διαδραστικά

την πληροφορία
Η e-DBA θα περιέχει ένα υποσύνολο των δεδοµένων στις βάσεις δεδοµένων πηγής και
έχει σχεδιαστεί για να παρέχει γρήγορη πρόσβαση δεδοµένων σε εφαρµογές web.
Για την επιχείρηση µας είναι σηµαντική η συνένωση των παραπάνω τύπων βάσεων
δεδοµένων σε µία ώστε να γίνεται:
ταχύτερη διακοµιδή δεδοµένων
να δίδονται ασφαλή αποτελέσµατα
να δέχεται αναβάθµιση και βελτίωση
να καλύπτει εξ’ολοκλήρου την επιχείρηση µε δεδοµένα για
συναλλαγές και αποτελέσµατα
να καλύπτει εξ’ολοκλήρου την επιχείρηση µε δεδοµένα για
εµπορικές αναλύσεις και αποτελέσµατα
να αλληλεπιδρά διαδραστικά µε άλλα συστήµατα, όπως portals.

Αποτέλεσµα: Η βάση δεδοµένων της “ROSE-OIL” ( e-DBA ) θα υπάρχει ως βάση
δεδοµένων της Oracle, η οποία µε βάση τη διερεύνηση, ανάµεσα στις καλύτερες
επιλογές (MySQL, Oracle, IBM DB2, PostgreSQL, Microsoft SQL Server και SQLite)
καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις µας. Η νέα βάση δεδοµένων, περιέχει Incompatible
Timesharing System (ΙΤS), πληροφορίες κέρδους, δυνατότητα οµαδοποίησης,
καταγραφή µελών, καταγραφή παρόχων, και επιδιώξεων-στοχοθεσίας. Οι πελάτες και
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οι προµηθευτές θα µπορούν µέσω της Oracle να παίρνουν χρήσιµες πληροφορίες για
ζητήµατα µέσω τριών µορφών
Από εκπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών
Mέσω voice response unit
Μέσω άµεσης ενηµέρωσης στο Πληροφοριακά Συστήµατα των
προµηθευτών.

3.4.2 H επιλογή της Oracle για την e-business µας
H Oracle (E-Business Suite) είναι η πιο ολοκληρωµένη σουίτα παγκοσµίως µε
business εφαρµογές που προβλέπoυν τα εξής:
Το πιο πλήρες, ολοκληρωµένο χαρτοφυλάκιο επιχειρηµατικής ευφυΐας
Την πιο ευπροσάρµοστη παγκόσµια επιχειρηµατική πλατφόρµα
Την πιο πελατοκεντρική στρατηγική
Customer Relationship Management
∆ιαχείριση

Επιχειρησιακών

Πόρων:

1.∆ιαχείριση

εσόδων

2.

Χρηµατοοικονοµικό management 3.∆ιαχείριση ανθρωπίνου κεφαλαίου 4
.∆ιαχείριση Χαρτοφυλακίου έργων
Oracle Applications Web Documentation Library 12.1.3 (Oracle E-Business
Suite Τεκµηρίωσης)
Procurement
Product Lifecycle Management
∆ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας : 1.Προµήθεια σχεδιασµός της αλυσίδας
2.Logistics & ∆ιαχείριση Μεταφορών 3.∆ιαχείριση Τάξης 4.∆ιαχείριση Τιµής
Manufacturing
Σχετικά χαµηλή τιµή αγοράς (Πηγή: www.oracle.com)

3.5 Νοµικό πλαίσιο ηλεκτρονικού επιχειρείν
Στην Ελλάδα το ηλεκτρονικό εµπόριο ρυθµίζεται µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα
131/2003 το Μάιο του 2003 και στο οποίο έγινε προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/31/ΕΚ. Το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι µια µορφή
εµπορίου στο οποίο εφαρµόζονται όλες οι κοινοτικές και εθνικές διατάξεις που
αφορούν τον καταναλωτή. Η υπεύθυνη αρχή στην Ελλάδα για προστασία προσωπικών
δεδοµένων είναι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων (ΑΠΠ∆ .Σηµαντικές
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πτυχές και νοµοθετήµατα που βοηθούν την οµαλή διεξαγωγή ηλεκτρονικού εµπορίου
στη χώρα είναι :
Ο Ν. 2251/94, για την "Προστασία Καταναλωτών ρυθµίζει τις
συµβάσεις εξ αποστάσεως, οπότε και κατ’επέκταση και το ηλεκτρονικό
εµπόριο ηλεκτρονικό εµπόριο.
Ο Ν. 2472/97 αναφέρεται στην προστασία ατόµου από την επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (dpa.gr).
ο Ν. 2174/99 στην προστασία δεδοµένων στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα..
(dpa.gr).
Η Σύµβαση των Βρυξελλών που σε περίπτωση διαµάχης που θα
προκύψει µε αντίδικο (εταιρεία ή άτοµο ) αλλοδαπό , ο καταναλωτής θα
πρέπει να απευθυνθεί σε δικαστήριο της χώρας κατοικίας του ενώ

η

νοµοθεσία, που θα εφαρµοστεί από το δικαστήριο, καθορίζεται από τη
Σύµβαση της Ρώµης, και εναρµονίζεται πάλι µε την χώρα του
καταναλωτή.
Στο ηλεκτρονικό εµπόριο, όσον αφορά διαµάχες στο Ιντερνετ, η
νοµοθεσία που ακολουθείται είναι αυτή της χώρας εγκατάστασης του
server. (Χαρακτηριστικό παράδειγµα

η εταιρείες στοιχηµάτων που

εγκαθιστούν servers σε χώρες µε «ελαφριά νοµοθεσία»)
(Liber Amicorum Κωνσταντίνου ∆. Κεραµέως. Επιστηµονική επιµέλεια Ν. Θ. Νίκας
(1998), «Η σύµβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση
αποφάσεων. ∆έκα χρόνια εφαρµογής της στην Ελλάδα», Κέντρο ∆ιεθνούς και
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού ∆ικαίου, Επιστηµονική διηµερίδα , Εκδόσεις Σακκουλα /
Ιγγλεζάκης Ιωάννης «Το νοµικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εµπορίου», Εκδόσεις
Σακκουλα/ www.dpa.gr / Αλεξανδρίδου Ελίζα (2010) “Το δίκαιο του ηλεκτρονικού
εµπορίου –B έκδοση” , Εκδόσεις Σακκουλα ).
Μία ξεκάθαρη εικόνα για την κατάσταση στην ελληνική νοµοθεσία και το ecommerce µας δίδεται από τον «Συνήγορο του Καταναλωτή» στην

ενότητα

5:

“Ενηµέρωση του καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις πρόσβασης σε
υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου”:
Μεταξύ των κυριότερων νοµοθετηµάτων που εφαρµόζονται επί
ηλεκτρονικού εµπορίου είναι το Προεδρικό ∆ιάταγµα 150/2001 για
τις ηλεκτρονικές υπογραφές, ο ν.3431/2006 περί ηλεκτρονικών
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επικοινωνιών ,ο ν.2121/1993 περί προστασίας της πνευµατικής
ιδιοκτησίας, όπως τροποποιήθηκε από το ν.3057/2002 για την
αποθήκευση σε κρυφή µνήµη κλπ. (Πηγή: αποσπάσµατα αυτούσιων
αναφορών από www.synigoroskatanaloti.gr , έγγραφα: ηλεκτρονικό
εµπόριο, ενότητα 5 )
Η σύµβαση από απόσταση είναι άκυρη, υπέρ του καταναλωτή, εάν
πριν από τη σύναψή της, ο καταναλωτής δεν ενηµερώθηκε µε τα
µέσα της χρησιµοποιούµενης τεχνικής επικοινωνίας κατά τρόπο
ευκρινή, σαφή και κατανοητό, σύµφωνα µε τις αρχές της καλής
πίστης κατά τις εµπορικές συναλλαγές για τα ακόλουθα στοιχεία,
ήτοι:
α) την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προµηθευτή,
β) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή της υπηρεσίας,
γ) την τιµή, την ποσότητα και τις δαπάνες µεταφοράς, καθώς και το φόρο
προστιθέµενης αξίας, εφόσον δεν περιλαµβάνεται στην τιµή,
δ) τον τρόπο πληρωµής, παράδοσης και εκτέλεσης,
ε) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιµής,
στ) το δικαίωµα υπαναχώρησης,
ζ) το κόστος χρησιµοποίησης του µέσου επικοινωνίας από απόσταση, όταν
υπολογίζεται µε βάση άλλη εκτός των βασικών τιµολογίων, και
την ελάχιστη διάρκεια ισχύος της σύµβασης στην περίπτωση συµβάσεων
για την προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών που επιτελείται διαρκώς ή
περιοδικώς.
Στην περίπτωση τηλεφωνικών επικοινωνιών, η ταυτότητα του προµηθευτή και ο
εµπορικός σκοπός της κλήσης πρέπει να διευκρινίζονται σαφώς στην αρχή
οποιασδήποτε συζήτησης µε τον καταναλωτή.
Οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου, οφείλουν να
προσφέρουν στους καταναλωτές και στις αρµόδιες αρχές, κατά τα προαναφερόµενα,
άµεση και συνεχή πρόσβαση στις ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες:
α) επωνυµία του φορέα παροχής της υπηρεσίας,
β) γεωγραφική διεύθυνση στην οποία ο φορέας είναι εγκατεστηµένος,
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γ) στοιχεία που να επιτρέπουν την ταχεία επαφή και την άµεση και ουσιαστική
επικοινωνία µε το φορέα παροχής της υπηρεσίας, συµπεριλαµβανοµένης της
ηλεκτρονικής του διεύθυνσης,
δ) εφόσον ο φορέας είναι εγγεγραµµένος σε εµπορικό µητρώο, ή παρόµοιο δηµόσιο
µητρώο, το οικείο µητρώο και τον αριθµό εγγραφής του σε αυτό, ή ισοδύναµο τρόπο
αναγνώρισης στο µητρώο αυτό,
ε) εφόσον η δραστηριότητα υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης, τα στοιχεία της σχετικής
εποπτικής αρχής,
στ) όσον αφορά τα νοµοθετικώς κατοχυρωµένα επαγγέλµατα, (όπως γιατροί, δικηγόροι,
αρχιτέκτονες), στην επαγγελµατική ένωση ή παρόµοιο όργανο στο οποίο είναι
εγγεγραµµένος ο φορέας παροχής υπηρεσιών, τον επαγγελµατικό τίτλο και το κράτος
µέλος που τον έχει χορηγήσει, καθώς και µνεία των επαγγελµατικών κανόνων που
ισχύουν στο κράτος µέλος εγκατάστασης, καθώς και του τρόπου πρόσβασης σ' αυτούς,
ζ) εφόσον η δραστηριότητα που ασκεί ο φορέας υπόκειται σε ΦΠΑ, τον αριθµό
αναγνώρισης που προβλέπεται από το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας
κύκλου

εργασιών.

αποσπάσµατα

(Πηγή:

αυτούσιων

αναφορών

από

www.synigoroskatanaloti.gr, έγγραφα: ηλεκτρονικό εµπόριο, ενότητα 5 )
Αναφορικά µε τις συναλλαγές στο διαδίκτυο που θα αναπτύξουµε στο επόµενο
κεφάλαιο, θα πρέπει να τηρούνται κατά βάση τα πνευµατικά δικαιώµατα του
καταναλωτή, η διασφάλιση του απορρήτου, η ασφάλεια των συναλλαγών και η
κατοχύρωση της προστασίας δεδοµένων και της ενήµερης χρήσης του.

3.5.1 Η επιλογή της Rose-Oil
Με βάση όλα τα παραπάνω και την εγκατάσταση της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη,
αλλά και µε βάση το γεγονός της εγκατάστασης του server στην Ελλάδα η εταιρεία
Rose-Oil θα υπόκειται :
Στην ελληνική νοµοθεσία και τις διατάξεις της για το ηλεκτρονικό
εµπόριο,

τις

διαδικτυακές

συναλλαγές,

και

την

προστασία

Προσωπικών ∆εδοµένων
Στην Κοινοτική νοµοθεσία και τις διατάξεις της για το ηλεκτρονικό
εµπόριο,

τις

διαδικτυακές

συναλλαγές,

και

την

προστασία
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Προσωπικών

∆εδοµένων

(Χαρακτηριστικό

παράδειγµα:

http://ec.europa.eu/information_society/eyouguide/index_en.htm)
Σε µέρος του site και µε βάση τις συµβουλές νοµικού συµβούλου θα
κατάρτιση αναφορά περί Privacy, που να εναρµονίζεται µε τους
διεθνείς κανόνες, καθώς και αναφορά περί πνευµατικής ιδιοκτησίας
και διαχείρισης προσωπικών δεδοµένων, στην e- DBA θα κατέχει.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το facebook και η Google µε
ένα πλήρες privacy τοµέα.

Εικόνα Ε2 «Κέντρο απορρήτου Google-Facebook»
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3.6 Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές στο διαδίκτυο και η διανοµή των
προϊόντων
Τα συστήµατα ηλεκτρονικών συναλλαγών διευκολύνουν τις ηλεκτρονικές πληρωµές
στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Μετά τις αρχές του 2000 και κυρίως τα τελευταία χρόνια
είναι ιδιαίτερα δηµοφιλή. Τα συστήµατα ηλεκτρονικών συναλλαγών διαδραµάτισαν
καθοριστικό ρόλο στην εδραίωση εµπιστοσύνης του αγοραστή στο e-commerce, λόγω
της βελτίωσης της ασφάλειας συναλλαγών στο διαδίκτυο.
“Αγκάθι” στην όλη διαδικασία αφορά η µη-υιοθέτηση κοινής
νοµικής και θεσµικής γραµµής απέναντι σε θέµατα ασφαλείας.
Ενώ δεύτερο σοβαρό πρόβληµα στην κατοχύρωση αυτής της
εµπιστοσύνης αφορά η επιστροφή χρηµάτων σε περίπτωση
συναλλαγής η οποία δεν γίνει µε βάση της απαιτήσεις του πελάτη.

3.6.1 Τρόποι πληρωµών
Υπάρχουν πολλοί και διάφοροι τρόποι πληρωµών και ηλεκτρονικών συστηµάτων
πληρωµών στο ∆ιαδίκτυο τα οποία είναι διαθέσιµα για το ηλεκτρονικό εµπόριο, τους eentrepreneurs και των καταναλωτή. Σε αυτά τα συστήµατα περιλαµβάνεται η
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πιστωτική κάρτα, ως χρεωστική ή ως νέα µορφή πιστώσεων που ονοµάζεται debit card.
Μια άλλη µορφή του συστήµατος πληρωµών είναι οι PSP providers. Ενώ στις νέες
πλέον τεχνολογίες περιλαµβάνονται τα ψηφιακά πορτοφόλια, τα e-checks (ηλεκτρονική
επιταγή ), το e–cash, αλλά και το mobile payment.
Να υποσηµειωθεί εδώ, ότι οι B2C επιχειρήσεις, παρόλη την ύφεση
που διανύουν σε δύναµη και αγοραστική ανάπτυξη σε σχέση µε τις
B2B,

κατέχουν

το

µεγαλύτερο

µέρισµα

στις

διαδικτυακές

συναλλαγές και κατά κύριο λόγο στις αγορές µέσω κάρτας.

3.6.2 Συναλλαγή µέσω κάρτας (Πιστωτικής και Smart Card)
Εκδότης της κάρτας συνήθως είναι ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα π.χ. η Τράπεζα
Πειραιώς, ή κάποια θυγατρική εταιρεία που µέσω ενός δικτύου πολυεθνικής
επιχείρησης, µέσω ενός συστήµατος πληρωµών, παρέχονται στους κατόχους των
καρτών υπηρεσίες που παρέχει το σύστηµα. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων
επιχειρήσεων είναι η Mastercard, η American Express, η Diners Club και φυσικά η
γνωστή σε όλους Visa. Ανάµεσα στον εκδότη της κάρτας και τον πελάτη, συνάπτεται
σύµβαση (όπως αυτή ενός δανείου) που υπόκειται σε συγκεκριµένο θεσµικό και νοµικό
πλαίσιο. Για κάθε συναλλαγή (π.χ. αγορά) ο πελάτης ουσιαστικά µέσω του
παραστατικού που εκδίδεται από την συναλλαγή, δίδει την εντολή στον εκδότη για
πληρωµή επί της διαδικασίας, ενώ παράλληλα ο εκδότης οφείλει να καταβάλει τα
χρήµατα µε βάση τη σύµβαση, σύµφωνα µε την οποία, ο πελάτης οφείλει από τη δική
του πλευρά να τηρεί κάποιες υποχρεώσεις (π.χ. πληρωµή δόσης σε ορισµένα χρονικά
διαστήµατα και τήρηση χρονικού ορίου) .
Η πιστωτική κάρτα (χρεωστική ή debit) αφορά ένα απαραίτητο εργαλείο για
επιχειρήσεις retailer αφού θα ήταν αδύνατη η εύρυθµη λειτουργία χωρίς την
υποστήριξη πιστωτικών και χρεωστικών καρτών λόγω της ευρείας χρήσης τους. Στην
κατοχύρωση της κάρτας ως δηµοφιλούς µέσου πληρωµών συνετέλεσε (για τον έµπορο)
και η ασφάλεια που δίδεται στις αγορές από πλευράς του επιχειρηµατία- ιδιοκτήτη της
ηλεκτρονικής επιχείρησης λόγω χρήσης του αριθµού επαλήθευσης της κάρτας (CVN),
ο οποίος συγκρίνει τον αριθµό επαλήθευσης που αναγράφεται στην ταινία υπογραφής
στο πίσω µέρος της κάρτας µε τις πληροφορίες από τον εκδότη της κάρτας (Τραπεζικό
Ίδρυµα). Βέβαια αυτό σηµαίνει ότι ο e-entrepreneur – έµπορος θα πρέπει να τηρεί και
να έχει το πρωτόκολλο και τις διαδικασίες ασφάλειας για τη διασφάλιση των
συναλλαγών. Π.χ. όπως κλειδί πιστοποίησης (PKI ) για ψηφιακή πιστοποίηση.
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∆ιάγραµµα ∆11 «Αναπαράσταση του PKI»
(Πηγή: digital identification solutions –USA)
H πληρωµή µε πιστωτική κάρτα (ή και χρεωστική) αποτελεί τρόπο πληρωµής µε πολλά
πλεονεκτήµατα όπως:
Οικονοµικά οφέλη για τον πελάτη, λόγω χαµηλού σχετικά κόστους λόγω µη
ύπαρξης µεσαζόντων ή λόγω bonus αγορών.
Αποτελεί ένα εγγυητικό µέσο αγορών, αφού ο πελάτης χωρίς να χρειαστεί
προέγκριση, δίδει τη δυνατότητα στον έµπορο να εισπράξει εγγυηµένα και
άµεσα τα χρήµατα του, ενώ από την πλευρά του πελάτη δεν χρειάζονται
χρονοβόρες διαδικασίες για την απόκτηση του προϊόντος.
Για τον έµπορο, η πιστωτική κάρτα αποτελεί µέσο προσέλκυσης πελατών και
αύξηση της εµπορικότητας.
Για τον έµπορο, η ασφάλεια µέσω του PKI που προαναφέρθηκε.
Παρόλαυτα η πληρωµή µε κάρτα εµπεριέχει και σηµαντικά µειονεκτήµατα που
υπερκαλύπτουν πολλές φορές τα παραπάνω πλεονεκτήµατα, όπως :
Στο διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό επιχειρείν οι συµβάσεις είναι από απόσταση.
Ο πελάτης προβαίνει τις περισσότερες φορές πρώτα σε χρέωση τις κάρτας
χωρίς η ηλεκτρονική επιχείρηση να προβαίνει στις ανάλογες και συµφωνηµένες
παροχές παράλληλα.
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Πιθανή έλλειψη ασφάλειας κατά την πληρωµή ( κάτι που συµβαίνει κυρίως στις
ηλεκτρονικές αγορές της Ασίας). Βέβαια το γεγονός αυτό τείνει σήµερα να
εξαλειφθεί λόγω των smart cards που είναι ίδιες µε τις πιστωτικές αλλά
περιέχουν έναν 8 ψήφιο µικροεπεξεργαστή όπως η smartcard Visa.
Ο κίνδυνος καταχρηστικής χρησιµοποίησης των στοιχειών της κάρτας του
πελάτη.
Σήµερα υπάρχουν επιχειρήσεις-εταιρείες που δίνουν τη δυνατότητα οικονοµικών
συναλλαγών στο διαδίκτυο, όπως το PayPal που αποτελεί µορφή µεσάζοντα και
επιτρέπουν στους καταναλωτές µε τη δηµιουργία ενός λογαριασµού και τη δυνατότητα
µεταφοράς χρηµάτων από τραπεζικό ίδρυµα, τις περισσότερες µορφές και µε
πιστωτική κάρτα, να διαπράξουν συναλλαγές µε κάποια συνδροµή.
Εικόνα Ε3 «∆ιασφάλιση ηλεκτρονικών συναλλαγών»

(Πηγή: rampantdesigntools.com)

3.6.3 Ψηφιακό Πορτοφόλι
Ένα ψηφιακό πορτοφόλι επιτρέπει στους χρήστες να πραγµατοποιούν συναλλαγές
ηλεκτρονικού εµπορίου γρήγορα και µε ασφάλεια, βασιζόµενο στην λειτουργία ενός
παραδοσιακού πορτοφολιού. Το ψηφιακό πορτοφόλι αποτελεί συνήθως εφαρµογή
κινητού τηλεφώνου. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες είναι αποθηκευµένες εκεί. Κατά
τη συναλλαγή όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται για τον έµπορο
µεταφέρονται αυτόµατα-ασύρµατα µέσω των προτύπων για smartphones τα NFC.
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Ένα ψηφιακό πορτοφόλι είναι σύµπραξη software και πληροφορίας, εµπλουτισµένη
µε παροχή ασφάλειας και την κρυπτογράφηση των στοιχείων για τη συναλλαγή που
επίκειται ενώ είναι συµβατά µε τις περισσότερες e-commerce επιχειρήσεις. Κατά την
συναλλαγή το software περιέχει πληροφορίες για τον τρόπο πληρωµής, για τη
διεύθυνση αποστολής σας, διεύθυνση χρέωσης, (εάν είναι διαφορετική) και για το
τιµολόγιο(shipping). Οι πλέον γνωστές εταιρείες που συµµετέχουν στο software για ecommerce είναι οι: Microsoft, IBM και Dell Computers.
Πλεονεκτήµατα ψηφιακού πορτοφολιού :
Ταχύτητα αγορών
Ασφάλεια λόγω κρυπτογράφησης (κατά της πειρατείας)
Ακρίβεια στη µεταφορά πληροφοριών για τις συναλλαγές
Καλύτερη χρηστικότητα για τον πελάτη
∆ιεύρυνση κύκλου εργασιών επιχείρησης λόγω προσέλκυσης πελατών
Eφαρµογή που µπορεί να εξυπηρετήσει και B2B επιχειρήσεις και
προµηθευτές

(Πηγή:ibm.com
∆ιάγραµµα ∆12 «Συσχέτισης ψηφιακού πορτοφολιού µε την «βιτρίνα» και τους
εµπλεκοµένους»
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Εικόνα Ε4 «Ψηφιακό Πορτοφόλι»

(Πηγή : mobilemarketingwatch.com)

3.6.4 Mobile payment
Η πληρωµή µέσω κινητού ή m-πληρωµής µπορεί να οριστεί, για τους σκοπούς µας,
όπως και κάθε πληρωµή που µια κινητή συσκευή χρησιµοποιείται για την
αρχικοποίηση-έναρξη, για να νοµιµοποιήσει και να επιβεβαιώσει την ανταλλαγή
οικονοµικής αξίας σε επιστροφή αγαθών και υπηρεσιών(Au and Kauffman ,2008).
Tο εµπόριο µέσω κινητής συσκευής (mobile commerce ή m-commerce), είναι το
ηλεκτρονικό εµπόριο µε τη χρήση φορητών συσκευών, όπως κινητά τηλέφωνα και
PDA.Με περίπου 365 εκατοµµύρια συνδροµητές κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη, η
προοπτική του m-commerce είναι τεράστια. Υπηρεσίες έκδοσης εισιτηρίων, τυχερά
παιχνίδια, µηχανές αυτόµατης πώλησης, διόδια και τέλη συνδροµής σε υπηρεσίες είναι
ορισµένες µόνο από τις εφαρµογές. (Ιστότοπος Visa , visa .gr /**H visa θεωρείται
άµεσος εµπλεκόµενος του m-commerce).
Οι mobile συσκευές εµπεριέχουν τα κινητά τηλέφωνα ,τα PDA, ασύρµατα tablets και
οποιαδήποτε άλλη συσκευή που συνδέεται στα κινητά δίκτυα τηλεπικοινωνίας και
κάνει εφικτές τις πληρωµές (Mahil Carr .Κεφ. xiii, «Framework for mobile Payment
Systems

in

India»,

Institute

for

Development

and

Research

in

Banking

Technology,India).
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Η πληρωµή µέσω κινητού είναι µια πρόσφατη µέθοδος πληρωµής όπου
ο πελάτης µπορεί να χρησιµοποιήσει ένα κινητό τηλέφωνο για να
πληρώσει για ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών. Υπάρχουν τέσσερα είδη
mobile payment αλλά για την Rose-Oil θα ασχοληθούµε µε το WAP. Οι
άλλες τρεις ενδεικτικά είναι το 1.DMB 2.CNFC 3. Premium SMS based.
Το mobile payment αποτελεί τη νέα διάσταση στις πληρωµές.
Αναµένεται να φθάσουν τα mobile payments πάνω από $ 600Billions
παγκοσµίως µέχρι το 2013.
Παρακάτω παρουσιάζεται ένα είδος mobile payment application που εξηγεί κατά
πόσο είναι εύχρηστη η διαδικασία των πληρωµών µέσω mobile:

∆ιάγραµµα ∆13 «Αναπαράσταση mobile payment»
(Πηγή:applicoinc.com) (www.juniperresearch.com))

3.6.5 WAP
O πελάτης εγκαθιστά το software που είναι αναγκαίο για µία πληρωµή στο κινητό του,
µέσω πρωτόκολλου ασύρµατων εφαρµογών ως βασική τεχνολογία. Ένας αριθµός
τρόπων πληρωµής µπορεί να χρησιµοποιηθεί πλέον ακόµα και πιστωτικές κάρτες.
Πλεονεκτήµατα
Οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις που επιλέγει ο πελάτης έχουν όπως
εξυπακούεται ιστοσελίδες µε διεύθυνση URL οπότε συνεπάγεται και
η εύκολη επισκεψιµότητα.
Γρήγορες ∆ιαδικασίες.
Απευθείας σύνδεση πληρωµής.
Κόστος κινητής τηλεφωνίας.
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Χρησιµοποίηση διαφόρων δικτύων µηχανισµών.

3.6.6 Electronic Money
Hλεκτρονικό χρήµα ορίζεται ως µία ηλεκτρονική αποθήκη νοµισµατικής αξίας σε
κάποια τεχνική συσκευή που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την καταβολή του στις
επιχειρήσεις εκτός των εµπλεκοµένων χωρίς απαραίτητη την ανάµειξη τραπεζικών
λογαριασµών κατά τη συναλλαγή, αλλά λειτουργεί ως ένας προπληρωµένος τίτλος στον
κοµιστή (Marco Amone and Luca Bandiera, Authorized for Distibution by Piero
Ugolini (July 2004), IMF working paper , «Monetary and Financial Systems
Department, Monetary Policy, Monetary Areas, and Financial Development with
Electronic Money»). Συνήθως, αυτό περιλαµβάνει τη χρήση δικτύων ηλεκτρονικών
υπολογιστών, του Internet µε χαρακτηριστικούς τύπους την ηλεκτρονική µεταφορά
κεφαλαίων (EFT), την άµεση κατάθεση, το ψηφιακό χρυσό νόµισµα και το εικονικό
νόµισµα.
Το ηλεκτρονικό χρήµα δεν είναι υποχρέωση κατ 'ανάγκη παρουσίας του στα βιβλία
της κεντρικής τράπεζας. Για το λόγο αυτό το ηλεκτρονικό χρήµα εκµεταλλεύεται
εσωτερικότητες δικτύου σε ένα πολύ πιο περιορισµένο βαθµό, ανάλογα µε το µέγεθος
του συστήµατος, (όπως τον αριθµό των υπηρεσιών και των αγαθών που προσφέρονται,
τον αριθµό των ανθρώπων που χρησιµοποιούν το σχέδιο, ευκολία πρόσβασης και ούτω
καθεξής)(Marco Amone and Luca Bandiera, Authorized for Distibution by Piero
Ugolini (July 2004), IMF working paper, «Monetary and Financial Systems
Department, Monetary Policy, Monetary Areas, and Financial Development with
Electronic Money»). Η υλοποίηση του ηλεκτρονικού χρήµατος επιτυγχάνεται µέσω
κρυπτογραφίας δηµόσιου κλειδιού και ψηφιακών υπογραφών, µε τη βασική ουσία να
είναι ότι οι τράπεζες και οι πελάτες θα έχουν κλειδιά κρυπτογράφησης τα οποία
έρχονται σε ζεύγη. Ένα ιδιωτικό κλειδί είναι γνωστό µόνο στον κάτοχό του ενώ ένα
δηµόσιο κλειδί διατίθεται σε όλους. Οι τράπεζες και οι πελάτες χρησιµοποιούν τα
κλειδιά τους για την κρυπτογράφηση και για ταυτοποίηση ψηφιακών δεδοµένων που
είναι απαραίτητα για να υλοποιηθούν πληρωµές και συναλλαγές (π.χ. εντάλµατα
πληρωµών).
Πλεονεκτήµατα ηλεκτρονικού χρήµατος (κυρίως για το ηλεκτρονικό εµπόριο):
∆εν χρειάζεται η αγορά περεταίρω συσκευών.
∆ιατήρηση της ανωνυµίας.
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Κατ’επέκταση οι ταυτότητες των χρηστών παραµένουν εµπιστευτικές.
Όχι double spending κατά τις συναλλαγές.
Βέβαια το ηλεκτρονικό χρήµα απαιτεί µεγάλες βάσεις δεδοµένων, και συγχρονισµό
του server µας και του server της Τράπεζας, κάτι που σηµαίνει κόστος. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα διαδικασίας e- money δίδεται παρακάτω , ούτως ώστε να γίνει σύνοψη των
βηµάτων (ενδεικτικά):

∆ιάγραµµα ∆14 «∆ιαδικασία e-money»
(Πηγή: freepatentsonline.com «Electronic money system and transaction method using
the same», Kawai, Shigeyuki (Tokyo, JP) Ito, Koji (Tokyo, JP), 20/7/2004)

3.6.7 E-check
Μια eCheck είναι µια πληρωµή που κάνετε άµεσα από τον τραπεζικό λογαριασµό σας
αντίστοιχη και της πιστωτικής κάρτας. Αρχική και βασική ιδέα είναι αντίστοιχη της
έντυπης επιταγής µε τη διαφορά ότι εδώ είναι ηλεκτρονική. Στην πραγµατική έντυπη
επιταγή ο αγοραστής πελάτης επιλέγει σε ένα έντυπο να αφαιρέσει κεφάλαιο από το
λογαριασµό του αντίστοιχα λοιπόν συµβαίνει και στην ηλεκτρονική επιταγή.
Παράλληλα όπως και στις πραγµατικές επιταγές, έτσι και στις ηλεκτρονικές υπάρχει το
λεγόµενο βαλέρ. Σε ορισµένες περιπτώσεις, είναι 3-4 ηµέρες που απαιτείται για µια
eCheck να κάνει εκκαθάριση. Πολλές φορές όµως η ηλεκτρονική επιταγή, δεν έχει
ξεκάθαρο αριθµό λογαριασµού – αγοραστή, οπότε στον έµπορο συνιστάται η αναµονή
49

µέχρι να µεταφερθούν τα χρήµατα στο λογαριασµό του. Τέλος η ηλεκτρονική επιταγή
είναι γνωστή και ως «άµεση Debit καρτα».
Πλεονεκτήµατα e-check :
Ταχύτητα και χρόνος που εξοικονοµεί ο πελάτης από µία τραπεζική ή
ταχυδροµική επιταγή.
Τις περισσότερες φορές ο έµπορος, e-entrepreneur γνωρίζει ότι τα χρήµατα
βρίσκονται στον αρ. λογαριασµού του πελάτη και απλώς πρέπει να περιµένει, σε
αντίθεση µε την έντυπη επιταγή (π.χ. ακάλυπτες επιταγές).
Είναι χρήσιµο εργαλείο για το ηλεκτρονικό εµπόριο και επιχειρείν και πλέον
γίνονται αποδεκτές και στις B2B διαδικασίες. Παρακάτω παρατίθεται η
διαδικασία που ακολουθείται κατά την αγορά µε e-check:

Εικόνα Ε5 «Αγορά µε e-check»

(Πηγή: squirrelcart.com)

3.6.8 Payment service providers – Payment gateaway
Οι Payment system providers αποτελούν ένα τρίτο µέλος στην διεκπεραίωση µίας
διαδικτυακής συναλλαγής. Mπορούν να αναλάβουν µία ολόκληρη διαδικτυακή
επιχείρηση διεκπεραιώνοντας πλήρως τις εµπορικές της συναλλαγές. Πολλές φορές
µάλιστα για να αποτελέσουν πρώτη επιλογή για ένα site–ηλεκτρονική επιχείρηση,
παρέχουν επιπλέον υπηρεσίες προς τους πελάτες της επιχείρησης σε απευθείας σύνδεση
µε τον e-entrepreneur συµπεριλαµβανοµένων και συναλλαγών πιστωτικών καρτών,
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άµεση χρέωση τραπεζικού λογαριασµού, money transfer, συναλλαγή µε

ψηφιακό

πορτοφόλι, µέσω Paypal (ή άλλου τύπου παρόχους), µέσω e-check ή prepaid cards.
Tυπικά ένας PSP µπορεί να συνδεθεί µε πολλές τράπεζες ενώ µπορεί να διαχειριστεί
πλήρως το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον µίας συναλλαγής, (τεχνικό δίκτυο,
τραπεζικοί λογαριασµοί κτλ). Στις ΗΠΑ οι οποίες πρωτοπορούν σε αντίστοιχα θέµατα,
οι PSP εποπτεύονται από την Financial Crimes Enforcement Network η οποία
εποπτεύει τις συναλλαγές και συλλέγει πληροφορίες για την καταπολέµηση
οικονοµικής δολιοφθοράς και εξαπάτησης αλλά και ηλεκτρονικού εγκλήµατος.
Τα πλεονεκτήµατα των PSP είναι τα εξής :
Αναδοχή πλήρης κάλυψης των συναλλαγών για την επιχείρηση
Σύνδεση µε πολλαπλό σύστηµα τραπεζών και υπηρεσιών τους που διευκολύνει
τον πελάτη
Μείωση του επιχειρηµατικού κινδύνου από µέρους µας
Κάλυψη πολλαπλών απαιτήσεων και πολλών επιλογών του πελάτη
Αυξηµένη παροχή επιπέδου ασφάλειας
Παρολαυτά σε κάθε όψη υπάρχει και η αντίθετη πλευρά :
Κόστος από την παροχή αυτών των υπηρεσιών.
Συνδιαχείριση τραπεζικών και άλλων δεδοµένων από πωλήσεις µέσω
συναλλαγών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από αντιπάλους, παρόλο που η
PSP εταιρεία δεσµεύεται νοµικά.
Μη άµεση διοικητική πρόσβαση διαµέσω ελέγχου στις συναλλαγές.
Τέλος παρατίθεται παρακάτω η λίστα µε τους πλέον γνωστούς online PS Providers
Πίνακας Π9 «∆ιάσηµοι online PS Providers»
Adyen

AlgoCharge

Amazon

Authorize.net

Beenz

Chargify

ClickandBuy

Dwolla

Elavon

iKobo

KlickEx

Payments
BPAY

Braintree

CreditCall

CyberBucks

CashBox
(of CyberSource

DigiCash)
Flooz

GlobalCollect

HSBC
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MercadoPago

Mondex

Moneybookers

MPP

Global Neteller

Solutions
Ouroboros

PayPal

Payoneer

PayPoint.net

Paysafecard

Vindicia

(Payflow/Verisign
Payflow)
PayXpert

Peppercoin

Recurly

Sage Pay

WebMoney

WePay

Wirecard

WorldPay

(Πηγή : Wikipedia.com )
Μια πύλη πληρωµής είναι µια υπηρεσία ηλεκτρονικού εµπορίου που αφορά κυρίως τις
συναλλαγές στο B2C επίπεδο. Η Πύλη πληρωµής προστατεύει µέσω κρυπτογράφησης
τις πληροφορίες στη συναλλαγή µεταξύ εµπόρου και πελάτη ενώ διευκολύνει τη
µεταφορά των πληροφοριών µεταξύ σηµείου πληρωµής (όπως µια ιστοσελίδα) και την
αποδέκτρια τράπεζα. Όταν ένας πελάτης παραγγέλλει ένα προϊόν από τον έµπορο, η
πύλη πληρωµής εκτελεί µια ποικιλία εργασιών που αναφαίνεται στο παρακάτω σχήµα:
Εικόνα Ε6 «Αναπαράσταση Gateway»

(Πηγή:quickpay.se/faq/psp/)
Οι πλέον γνωστές πύλες πληρωµής είναι το PayPal, το Google Checkout,
Authorize.Net. Στο σηµείο αυτό δεν επεκτεινόµαστε περαιτέρω γιατί θα προχωρήσουµε
στην ανάπτυξη, γνωριµία µε το PAYPAL.
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3.7 PAYPAL
Εικόνα Ε7 «Paypal Συναλλαγή»

(Πηγή : paypal .com )
Το PayPal είναι µία πύλη πληρωµών που επιτρέπει τη διεξαγωγή και διεκπεραίωση
συναλλαγών µέσω του διαδικτύου. Ιδρύθηκε το 1998 και αποκτήθηκε από την eBay
Inc, τον Οκτώβριο του 2002. Το Paypal αποτελεί ένα παγκόσµιο ηγέτη στις online
πληρωµές

µε εκατοµµύρια χρήστες στον κόσµο (µε βάση τους ανοιχτούς

λογαριασµούς). Η ιδέα είναι ίδια µε το e-bay, και µάλιστα λόγω του ότι ανήκουν στον
ίδιο όµιλο που αναφέραµε χρησιµοποιείται κατά κόρον στο E-bay. Το Paypal
ουσιαστικά είναι µία online υπηρεσία πιστωτικής κάρτας. Πρίν το Paypal, οι έµποροι
έπρεπε να ανοίξουν ειδικούς εµπορικούς τραπεζικούς λογαριασµούς µέσω τραπεζικών
συστηµάτων ούτως ώστε να γίνουν αποδεκτοί µέσω πιστωτικών καρτών, ενώ πλέον
τους δίνει τη δυνατότητα (το Paypal) να αποδεχθούν µία πληθώρα πιστωτικών καρτών
µέσω χαµηλής εισφοράς (Rebecca Sharp Colmer, Todd M. Thomas (2005), «The
senior's guide to the Internet: surfing, shopping, e-mail and security»).
Για τον αγοραστή επιπλέον υπάρχουν πλεονεκτήµατα, αφού η διεξαγωγή των
πληρωµών µέσω Paypal µε credit card, είναι η πλέον γρήγορη και ασφαλής).
Παράλληλα µέχρι το 2008, είχε 100 εκατοµµύρια λογαριασµούς παγκοσµίως (The
Great Big Ebay Con, Stephen Mycoe – 2008). Ένα µεγάλο µειονέκτηµα παρόλαυτα
είναι το γεγονός ότι στο Paypal δεν µπορείς να αποσύρεις χρήµατα στον τραπεζικό σου
λογαριασµό για περίπου επτά ηµέρες) σε αντίθεση µε την αντίστροφη διαδικασία.
Επιπλέον εάν ένας αγοραστής κάνει αίτηµα-παράπονο refund η διαδικασία παραπόνου
διαρκεί 10 µέρες για να υπάρξει αποτέλεσµα (στο e-bay πρέπει να µεσολαβήσει το
τέλος µίας δηµοπρασίας

και έπειτα από 7 ηµέρες διαµορφώνεται το παράπονο)

(Stephen Mycoe(2008),The Great Big Ebay Con ).
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3.7.1 ΕΓΓΡΑΦΗ PAYPAL
Η εγγραφή στο PayPal είναι γρήγορη χωρίς την αρχική απαίτηση πληροφοριών του
τραπεζικού λογαριασµού του χρήστη, πελάτη ή εµπόρου. Εναρκτήριο βήµα γίνεται
κάνοντας «κλικ» στην επιλογή "Εγγραφή" που βρίσκεται στο πάνω µέρος της αρχικής
σελίδας του site.
Στην επόµενη σελίδα, θα επιλέξετε αν θέλετε µια προσωπική, επιχειρηµατική ή
λογαριασµό premier. Επειδή σκοπεύουµε να χρησιµοποιήσουµε το PayPal για
συναλλαγές ηλεκτρονικού επιχειρείν για µια επιχείρηση, η επιχειρηµατική επιλογή ή
λογαριασµός premier θα ήταν πιο κατάλληλοι. Έπειτα γίνεται και η συµπλήρωση
κάποιων βασικών προσωπικών πληροφοριών όπως το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση,
τον αριθµό τηλεφώνου και διεύθυνση e-mail. Θα πρέπει επίσης να γίνει αποδοχή της
πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής, της Πολιτικής Αποδοχής Χρήσης και
πολιτικής για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Μόλις κάνετε κλικ στο κουµπί για να
δηµιουργήσετε το λογαριασµό σας, θα λάβετε ένα registration e-mail.
Επαλήθευση: η επαλήθευση γίνεται µε επιβεβαίωση τη σύνδεση µε έναν
τρέχοντα τραπεζικό λογαριασµό ή πιστωτική κάρτα όποτε ο χρήστης
ακολουθεί ορισµένα βήµατα για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία
επαλήθευσης.
Επιβεβαίωση γίνεται εάν έχετε ολοκληρώσει τις διαδικασίες µε µία
επιβεβαίωση ότι η διεύθυνση στο λογαριασµό σας είναι έγκυρη,
ελέγχοντας εάν η διεύθυνση ταιριάζει µε την ήδη υπάρχουσα από τους
αρ. Λογαριασµού ή τις πιστωτικές κάρτες .
Οι premier ή business λογαριασµοί είναι σχεδόν της ιδίας µορφής. Η διαφορά
εναπόκειται στο γεγονός ότι στον Business µπορεί να εγγραφεί επιχείρηση ή οµάδα,
και παράλληλα να έχουν πρόσβαση πολλοί χρήστες ενώ σε Premier επιπλέον
συµµετέχει και ένα µοναδικό άτοµο. Και οι δύο πάντως έχουν συµµετοχή απεριόριστης
χρήσης της PayPal card. Συστατικά στοιχεία αυτών των λογαριασµών αποτελούν οι:
•

Αποδοχή debit και credit card

•

Επαναλαµβανόµενες πληρωµές.

Τέλος µε βάση τις υπηρεσίες που προσφέρονται ο επιχειρηµατίας µπορεί να επιλέξει το
κατάλληλο πακέτο λογαριασµού, ενώ πολλές φορές το συγκριτικό πλεονέκτηµα είναι
εµφανές απέναντι σε άλλα συστήµατα πληρωµών. Παρακάτω αναλύεται και σχηµατικά
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η λειτουργία του Paypal στο ηλεκτρονικό επιχειρείν µε τη διαδικασία ενσωµάτωσης
του:

Εικόνα Ε8 «Λειτουργία Paypal στο Ε-commerce»

(Πηγή: west-wind.com)
Η επιλογή του Paypal στη Rose-Oil
Στην Rose-Oil η διαδικασία που θα ακολουθείται για την παραγγελία προϊόντος θα
είναι η εξής για τις συναλλαγές µε Paypal :
Χρήστης συµπληρώνει τις πληροφορίες παραγγελίας και πηγαίνει στην σελίδα

1.

για το κατάστηµά µας είναι
2.

Παρέχουµε το σύνολο της παραγγελίας

3.

Χρήστης αποδέχεται τους όρους της Rose-Oil και την πληρωµή

4.

Ο χρήστης επιλέγει το PayPal ως µέσο πληρωµής και εκτελεί τις διαδικασίες
Γίνεται ανακατεύθυνση από το PAYPAL πίσω στη σειρά των σελίδων µας

5.

επιβεβαίωση
Τέλος, γίνεται επιβεβαίωση της εκτέλεσης της διαδικασίας µέσω PayPal και

6.

επιβεβαιώνεται η συναλλαγή στον λογαριασµό µας .

3.8 Η τελική επιλογή της Rose-Oil
Βάση όλων των παραπάνω και κυρίως των γεγονότων :
•

Η άνθιση του κινητού εµπορίου στο µέλλον

•

Η βελτίωση της τεχνολογίας

•

Η ταχύτητα
55

•

Η ασφάλεια

•

Η ευκολία στις συναλλαγές

•

Η µείωση του λειτουργικού κόστους

•

Η διασφάλιση των προσωπικών δεδοµένων

η Rose-Oil επιλέγει
τη χρήση πιστωτικών καρτών –prepaid cards και smart cards, σε
σύµβαση µε πάροχο όπως η VISA
ψηφιακό πορτοφόλι µε εγκατάσταση του ανάλογου software
e-check κυρίως για Β2Β συναλλαγές
τραπεζικό λογαριασµό, για απευθείας κατάθεση
Paypal
Mobile payment, µε τη χρήση του επιθυµητού software.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η παρακάτω εικόνα :
Εικόνα Ε9 « Επιλογές Payment»

(Πηγή:west-wind.com)
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3.9. ∆ιανοµή προϊόντος-εµπορεύµατος
Κατά το σχεδιασµό ενός e-business site δίδεται µεγάλη σηµασία σε ποικίλους τοµείς
όπως το προϊόν, ο σχεδιασµός του ηλεκτρονικού καταστήµατος-επιχείρησης, ο τρόπος
πληρωµών, το πλάνο marketing που θα ακολουθηθεί και άλλα πολλά. Σηµαντικό όµως
κοµµάτι στην πίτα της ολοκλήρωσης ενός επιχειρηµατικού πλάνου αποτελεί (µε
αύξουσα σηµασία και παρατήρηση τα τελευταία χρόνια) διανοµή ή το shippment).
Μάλιστα παρόλο που αρχικά θεωρήθηκε απαραίτητο στη µορφή B2C βρίσκει
εφαρµογή και σε B2B. Η Rose-Oil αφορά πώληση ροδέλαιου σε λιανεµπόριο αλλά και
σε άλλες µεγάλες επιχειρήσεις .
Σε πλειάδα παραδειγµάτων επιχειρήσεις που χτίζονται µε βάση το σχεδιασµό τους σε
design και marketing, έχουν πολλές φορές κυριολεκτικά καταρρεύσει από τον µη ορθό
σχεδιασµό logistics και διανοµής. Στο e-commerce o δυσαρεστηµένος πελάτης
αποτελεί απώλεια για την επιχείρηση αλλά και επήρεια σε άλλους πελάτες
(µελλοντικούς και µη). Ουσιαστικά ο πελάτης που θα ολοκληρώσει την παραγγελία και
δεν θα λάβει το προϊόν καθόλου ή έγκαιρα αποτελεί απώλεια. Η σηµαντικότητα του
shipping φαίνεται και από την παρακάτω έρευνα, όπου το 95,5% δηλώνει τη
σηµαντικότητα pricing και shipping:

∆ιάγραµµα ∆15 «Απαιτήσεις καταναλωτών» (Πηγή: oneupweb.com)
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∆ιεξαγωγή shipping
Με βάση το µέγεθος και τη φύση της e-business, το shipping µπορεί να γίνει είτε inhouse ή µε εξωτερικούς συνεργάτες. Οι επιχειρήσεις που δεν διατηρούν µεγάλα
αποθέµατα µπορούν να διεξάγων in – house. Οι επιχειρήσεις µε µεγάλο κατάλογο
προϊόντων αναθέτουν τη διαδικασία σε εξωτερικούς συνεργάτες. Αναλυτικότερα :
Οι µικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να εκπληρώσουν τις παραγγελίες άµεσα σε
µικρό χρόνο µετά από την διεκπεραίωση της εντολής.
Σε περίπτωση που το µέγεθος της επιχείρησης είναι µεγαλύτερο µε την ύπαρξη
χώρου

παραγγελιών

και

αποθήκης,

απαιτούνται

αποτελεσµατικότερα

συστήµατα παραγγελιοληψίας.
Οι µεγάλες επιχειρήσεις που διαθέτουν µεγάλες ποσότητες αποθέµατος , οπότε
εκεί γίνεται λόγος για δικά τους logistics.
Σηµαντικά στοιχεία στην επιλογή της διανοµής:
Συγκεκριµένη πολιτική shipment στην επιχείρηση
Ένδειξη των επιλογών shipping, του χρόνου απόκρισης και φυσικά του κόστους
SOS γραµµή εξυπηρέτησης πελατών
Συνεχής ενηµέρωση του πελάτη (είτε είναι απλός πελάτης ,είτε επιχείρηση), τον
ενηµερώνουµε συνεχώς µε sms – e-mails για την πορεία της παραγγελίας
Εκτέλεση παραγγελίας µετά τη λήψη του αιτήµατος απευθείας την ίδια ηµέρα
Ορθή πολιτική επιστροφών
∆υνατότητα εγγύησης παράδοσης προϊόντος
E-mail επικοινωνίας για επαφή µε αγοραστές που επέστρεψαν προϊόντα.
Το shipping ακόµα και στις αποτελεσµατικότερες εµπορικά επιχειρήσεις αποφέρει σε
µεγάλο βαθµό αρνητικές κριτικές, ακόµα και όταν όλα λειτουργούν εύρυθµα. Σε µία
επιχείρηση που λαµβάνει υπόψη όλα τα παραπάνω, η ελαχιστοποίηση παραπόνων
αποτελεί δεδοµένο.

3.9.1 H επιλογή της Rose-oil στη διανοµή
H Rose-Oil θα εµπορεύεται ροδέλαιο. Το ροδέλαιο στην εµπορία του διακινείται σε
µικρές ποσότητες και σε retailers λόγω της ιδιαίτερης υψηλής του τιµής η ποσότητα
συνήθως είναι µικρή. Παρόλαυτα οι εταιρείες που το χρησιµοποιούν µαζικά σε
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καλλυντικά και φάρµακα χρειάζονται µεγάλες ποσότητες. Η Rose-Oil διαθέτει αποθήκη
που καλύπτει τις ανάγκες και µέσω εταιρειών shipping(UPS,FedEx , DHL,Intershipper)
Παρόλαυτα κατά την περίοδο παραγωγής του ροδέλαιου και επειδή για 12 µήνες
παραµένει «σε ηρεµία» για να προωθηθεί στο εµπόριο η αγορά όταν γίνεται από
µεγάλες βιοµηχανίες γίνεται µαζικά. Εκεί θα χρησιµοποιηθεί εταιρεία logistics αφού η
παραγγελία θα είναι χρονικά οριοθετηµένη ενωρίτερα από την αντίστοιχη βιοµηχανία.
Εάν τώρα υπάρξει µεγάλη ζήτηση η εταιρεία θα απευθυνθεί σε stock των παραγωγών
της Κοζάνης και εάν δεν καλύπτει τις ανάγκες τότε θα απευθυνθεί σε εξωτερική αγορά
όπως της Βουλγαρίας.
Η εταιρεία οφείλει και θα εφαρµόσει στον server της πληροφοριακό σύστηµα
παραγγελιοληψίας που θα συνδέετε µε πάροχο όπως η UPS .

3.9.2 Προµηθευτές Rose-Oil
Προµηθευτές ροδέλαιο για την εταιρεία, θα αποτελούν πρωτίστως οι παραγωγοί του
νοµού Κοζάνης. Η αποθήκευση σηµαντικής ποσότητας ροδέλαιου θα γίνεται στην
αποθήκη µας. Ο προµηθευτής έχει όφελος από την επιχείρηση γιατί
Από τις πωλήσεις µέσω Rose-oil έχει κέρδος επί του ποσοστού πωλήσεων
Μπορεί λόγω πωλήσεων σε µεγάλες φαρµακευτικές και εταιρείες καλλυντικών
να διαπραγµατευθεί µικρότερη τιµή
Προώθηση ροδέλαιου στην παγκόσµια αγορά σε αντίθεση µε τους κυρίους
ανταγωνιστές και ειδικά τη Βουλγαρία που κατέχει εξέχουσα θέση
∆υνατότητα online διαπραγµάτευσης της τιµής µε τους πελάτες, µέσα από την
ενότητα των προσφορών.
Σε περίπτωση µη ικανοποιητικής ποσότητας από τον Ν.Κοζάνης ή άλλων
προβληµάτων, η αγορά θα γίνεται από τη Βουλγαρία που είναι πρώτη σε παραγωγή
παγκοσµίως και βρίσκεται κοντά στην επιχείρηση µας.
Για την επιλογή του shipping στην Rose –Oil έχουµε συνυπολογίσει τα εξής:
Να είναι σε θέση να επεξεργάζονται εγχώριες και διεθνείς αποστολές
Άµεση πρόσβαση στην ιστοσελίδα για εποπτεία
∆υνατότητα άµεσης εκτέλεσης παραγγελίας
Ύπαρξη 2 υπαλλήλων αποθήκης και παραγγελιών
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Πιθανό κόστος αποθεµάτων
Σύµβαση µε παρόχους shipping µόνο κατά την εκτέλεση παραγγελιών και όχι
µε συνδροµή (κυρίως σε µεταφορές µέσω logistics).

3.10 Design
Όταν δηµιουργείται ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα θα πρέπει να οριοθετήσουµε τον
κύριο στόχο της σχεδίασης. ∆ύο είναι οι κύριοι στόχοι :
1.Να προσεγγίσουµε τον πελάτη
Σε αυτό το σηµείο ο e-entrepreneur στοχεύει µέσω του storefront να επικεντρώσει το
ενδιαφέρον του πελάτη. Ουσιαστικά µέσω µίας δυναµικής σχεδίασης επιδιώκει να
προσελκύσει τον πελάτη .Η σχεδίαση αυτή, συνήθως είναι υψηλού κόστους.
2.Ο οικονοµικός στόχος
Η πλευρά αυτή αφορά ουσιαστικά αυτό που ονοµάζουµε «καρδιά του επιχειρείν».
Μέσω µίας ικανοποιητικής σχεδίασης ο επιχειρηµατίας στοχεύει να προσελκύσει
πελάτη, να τον καθηλώσει, να του προσφέρει υπηρεσίες, να καλύψει µέσω του site map
τις απαιτήσεως του και εν τέλει σε ανταλλαγή να λάβει το αντίτιµο που ορίζεται.
Προσωπικά θεωρώ πως η καλύτερη λύση είναι ο σχεδιασµός 70% οικονοµικού στόχου
και 30% δυναµική σχεδίαση.
Βασικά στοιχεία σχεδιασµού e-commerce website τα οποία στοχεύουµε να έχει και
η Rose-Oil :
Πίνακας Π10 «Βασικά Στοιχεία Σχεδίασης»
∆υναµική

∆ιαχείριση

Περιεχοµένου
∆υνατότητα

Ενσωµάτωσης

Αρχείων
Φόρµα επικοινωνίας
Video Gallery
Photo Gallery
Site map
Συννηµένος κατάλογος
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E-voting για την εταιρεία και το
προϊόν
Περιοχή Μελών Εταιρειών B2B
Περιοχή Μελών Πελατών B2C
Πολυγλωσσικό
E-shop Σχεδίαση
Multipayment option
Aναφορά-Promotion ροδέλαιου

Πίνακας Π11 «Στοιχεία marketing»
Βελτιστοποίηση

για

µηχανές

αναζήτησης
Σύστηµα Newsletter (Με προσφορές
σε πελάτες και νέα )
Google Sitemap
social media υποσελίδες
Αυτόµατη

αναδηµοσίευση

περιεχοµένου
Facebook – Twitter χρήση
∆ιαχείρηση Youtube /Daily motion
e-mail alert σε πελάτες
e-mail alert για διανοµή
∆ιαφήµιση µε Google Ad sense
∆ηµιουργία Blog
RSS feed
Blog news
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Χαρακτηριστικό template είναι το παρακάτω:
Εικόνα Ε10 «shop-script template»

(Πηγή: http://www.shop-script.com/features/templates.html)

3.10.1 Σηµαντικά στοιχεία που θα οδηγήσουν στην επιλογή και
σχεδίαση ενός αποτελεσµατικού website
Όπως έχουµε αρχικά αναφέρει η σχεδίαση του website της Rose-Oil θα ανατεθεί σε
εταιρεία σχεδίασης ιστοσελίδων, όπου θα εγκαταστήσει και θα σχεδιάσει µε τη βοήθεια
του server µας τη νέα µας ιστοσελίδα. Εµείς παρολαυτά επειδή θα έχουµε συνεχώς
πρόσβαση στο site µας θα πρέπει εξ’αρχής να εντάξουµε σηµαντικά στοιχεία που
βοηθούν σε θετικό αποτέλεσµα.
Βασικό στοιχείο είναι το "About us" στο οποίο ο πελάτης περιµένει να
ανακαλύψει πληροφορίες τις οποίες η επιχείρηση µοιράζεται µαζί του. Τα
στοιχεία που θα πρέπει να περιλαµβάνει το "About us" είναι η διεύθυνση και τα
στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες για το προσωπικό και στοιχεία επαφής µαζί
τους, επιχειρηµατικούς οργανισµούς στους οποίους είµαστε µέλη, πρόσφατα
σηµαντικά βιοµηχανικά βραβεία, την αποστολή και την επιχειρηµατική αξία,
62

customer support links, συνδέσµους εγγυήσεων, συνδέσεις µε µαρτυρίες,
συνδέσµους e-mail και πολιτικής πελατών. (Todd Follansbee(Dec4,2007)«How
to Make Your About Us Page More Effective» WebMarketingResources.net)
7 τρόποι για να πειστούν οι πελάτες να αγοράσουν: 1.Να δείξουµε τι κάνουν οι
υπόλοιποι, δλδ να δείξουµε τα πιο βασικά σηµεία, τι επιλέγουν οι υπόλοιποι
πελάτες και ποιες οι κορυφαίες αγορές, διότι κατά το µεγαλύτερο βαθµό, οι
αγοραστές επιλέγουν µε βάση το τι κάνουν οι υπόλοιποι πελάτες 2. Να δείξουµε
σχόλια χρηστών(reviews ) 3.Να αναδεικνύουµε τη σπανιότητα – µελλοντική
εξάντληση των προϊόντων, π.χ. «Ροδέλαιο Κοζάνης Α’ ποιότητας µόνο ‘χ’ τιµή
για ‘χ’ ώρες» 4.Να χρησιµοποιούµε φωτογραφίες και βίντεο ως δύναµη πειθούς
5. Cross- and up-sell δλδ, από τη στιγµή που κάποιος έχει ήδη αγοράσει, έχουµε
ήδη επιπλέον δυνατότητα για περαιτέρω πωλήσεις και συνδυασµού προϊόντων
6. Να δείχνουµε εξειδίκευση και ότι κατέχουµε τον κλάδο. (Σηµαντικό για τις
B2B κυρίως επιχειρήσεις. 7.Να εξοµαλύνουµε τους φόβους-ανησυχίες τον
πελατών, π.χ. τι θα γίνει εάν κάποιος δεν µείνει ικανοποιηµένος και θέλει να
επιστρέψει το προϊόν.
(Πηγή:http://www.webcredible.co.uk/user-friendly-resources/webusability/online-persuasion.shtml)
Πως γίνεται η επιλογή αποτελεσµατικών φωτογραφιών και εικόνων:
1.Μεταφέρει η φωτογραφία-εικόνα το σωστό συναίσθηµα-µήνυµα 2.Προσθέτει
πληροφορίες 3.Εάν είναι µοναδική-πρωτότυπη 4.Εάν είναι σωστά περικοµµένη
ούτως ώστε να µην κρύβει το µήνυµα (Sandra Niehaus(Nov 3, 2009 ), «How to
Choose Effective Website Photos and Images» Part 1, Closed Loop Marketing)
Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα, οι πιο δηµοφιλείς αναλύσεις εικόνας, που µας
απασχολούν και στο design ενός website είναι :

Πίνακας Π12 «∆ηµοφιλείς αναλύσεις εικόνας»
1. 1024 x 768

55.34%

2. 1280 x 1024

17.23%

3. 1280 x 800

8.23%

4. 800 x 600

8.18%

5. 1152 x 864

3.67%

(Πηγή:http://www.onestat.com/HTML/aboutus_pressbox51_screen_resolutions_interne
t.html)
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Η αντιγραφή στο Internet είναι αναπόφευκτη αλλά σηµαντική. Παρθενογένεση
δεν υπάρχει. Η αντιγραφή στο web είναι ικανότητα – πιθανόν και τέχνη, την
οποία λίγοι την κατέχουν.
(Πηγή:http://www.alancharlesworth.eu/alans/copywriting-for-the-web.html )

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η παρουσίαση της B2B και B2C online οντότητας της Rose-Oil
4.1. H Β2Β online οντότητα της Rose-Oil
Μέχρι και το 2009, µόνο το 44% των επιχειρήσεων (κυρίως µικρών) είχε
website.(Πηγή:http://www.marketingcharts.com/interactive/%E2%80%98greatdivide%E2%80%99-separates-small-biz-online-consumers-7612/webvisible-nielsensmall-business-ways-find-information-november-2008jpg/)
Το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν όσοι χρειάζονται να αναπτύξουν επιχειρηµατικά
στοιχεία στο internet είναι ότι οι περισσότεροι τοµείς απασχολούνται µε την B2C
οντότητα ενώ η βιβλιογραφία εστιάζει κυρίως εκεί. Το βασικό σηµείο που θα πρέπει να
στοχεύσει µία νέα επιχείρηση Β2Β είναι η καθιέρωση της ως leader.
Το κύριο ερώτηµα που καλείται να αναπτύξει η Rose-Oil είναι «εάν το
business – to – business site µας είναι ένας καλός πωλητής». Τα στοιχεία ενός
καλού πωλητή είναι η εµφάνιση του site, η αµεσότητα στην πώληση, η
διασφάλιση του πελάτη, η παροχή των όσων αναφέρονται, η έρευση νέου
πελατολογίου και η συντήρηση και ικανοποίηση του παλαιού πελατολογίου.
Σηµαντικό επίσης κοµµάτι µίας B2B online οντότητας αποτελεί και το
RFQ (Request for a quote).Αυτό σηµαίνει ότι ο πιθανός αγοραστής πλησιάζει
τον e-entrepreneur ή πάροχο και του ζητάει µία προσφορά ή τιµή πριν την
αγορά. Στην ιστοσελίδα της Rose-Oil αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την
προσθήκη µιας ηλεκτρονικής φόρµας RFQ και για να είναι αποτελεσµατικό, το
έντυπο πρέπει να είναι στο τέλος ενός συνδέσµου µετατροπής και όχι απλά να
είναι ένα «πρόσθετο» στα περιεχόµενα. (Πηγή:
http://www.alancharlesworth.eu/internetmarketing/chapter5.html)
Η σηµασία της αναζήτησης σε B2B αγοραστικές αποφάσεις ∆εν θα πρέπει
να υποβαθµιστεί στο σηµείο αυτό από µέρους µας η σηµασία της αναζήτησης
στις B2B συναλλαγές διότι λόγω της φύσης των αγορών αυτών η online
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research διαδραµατίζει πάντοτε σηµαντικό ρόλο για την εύρεση σχετικών
πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο (SEO και για τις B2B συναλλαγές). Οι Business
αγοραστές χρησιµοποιούν τις µηχανές αναζήτησης σε όλη την έρευνα και την
αγοραστική διαδικασία. Για το λόγο αυτό, οι περισσότεροι έµποροι
χρησιµοποιούν B2B marketing αναζήτηση ως ένα οικονοµικά αποδοτικό τρόπο
για να χτίσουν τη φήµη του σήµατος, να ασκήσουν τις προοπτικές, και να
παράγουν αποτέλεσµα συνήθως απαιτώντας να συµπληρωθεί ηλεκτρονικά µία
φόρµα εγγραφής µε αντάλλαγµα:
♦ Πληροφορίες τιµολόγησης
♦ Πληροφορίες προϊόντος
♦ Περιλήψεις-reviews και συγκρίσεις
Σε αντίθεση µε τον αγοραστή η Rose-Oil θα πρέπει να :
♦ Αξιολογεί συνεχώς το website
♦ Επανεξετάζει τα search ads και το προορισµό
(Patricia Hursh (Mar 10, 2010) , «What Business Searchers Are Looking For…. Might
Suprise You», http://searchengineland.com/business-searchers-are-looking-for-37612).
Η παρακάτω έρευνα αναδεικνύει τη σηµασία των παραπάνω στο B2B επίπεδο:

∆ιάγραµµα ∆16 «Σηµασιολογία στο B2B επίπεδο»
(Πηγή:enquiro.com/whitepaper-business-to-business-survey-2007.html)
Μία από τις προκλήσεις στο B2B marketing είναι η ανάγκη να ικανοποιήσει τις
απαιτήσεις και την έρευνα από πολλαπλούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στα
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πλαίσια ενός οργανισµού. Για το λόγο αυτό όσον αφορά την Rose-Oil και το Β2Β
επίπεδο θα πρέπει :
Να απελευθερώσει τη δυναµική της αναζήτησης µιας λέξηςστόχος, δηλαδή: α. Τον τύπο του περιεχοµένου φέρνει ως
αποτέλεσµα µία καλή διαβάθµιση για ένα συγκεκριµένο ερώτηµακλειδί β. Ο τύπος των τοποθεσιών που ταξινοµούν ένα
συγκεκριµένο ερώτηµα-κλειδί γ. Οι δυνητικοί στόχοι που µπορεί
να έχει ο πελάτης (που κάνει searching) όταν εκτελείται
ερώτηµα-κλειδί.

Χαρακτηριστικό

παράδειγµα

αποτελεί

παρακάτω εικόνα από ένα στιγµιότυπο αναζήτησης µε
ευκαιρίες που αποδίδει η λέξη κλειδί

το
η
τις

γύρω από το “cloud

computing”:

Εικόµα Ε11 «CLOUD SEARCHING»

Targeting Management: Με βάση το παραπάνω παράδειγµα, ας
υποθέσουµε ότι το “cloud computing benefits” είναι ένα κλειδί
στόχος για µία SEO campaign :
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Εικόνα Ε12 «TARGETING MANAGEMENT»

Για τις οργανώσεις-επιχειρήσεις που επιθυµούν να δηµιουργήσουν αναζήτηση γύρω
από αυτό το κλειδί, θα πρέπει να γίνει σε σχέση µε τους ακόλουθους τύπους
στρατηγικών περιεχοµένου: α. White Papers β. Άρθρα ποιότητας από βιοµηχανικές
εκδόσεις γ.Παρουσιάσεις και webinars
Targeting Executives/Leadership: Στοχοποιώντας την µάρκα και
τον οργανισµό πίσω από την αναζήτηση (3 Content Strategies To
Target Decision Makers By Search Intent Mar 23, 2011 by Derek
Edmond,

http://searchengineland.com/3-content-strategies-to-

target-decision-makers-by-search-intent-68390).
Μπορεί ο ιστότοπος της Rose-Oil διαχειριστεί την πολυπλοκότητα µίας
πώλησης; Τα στοιχεία που θα πρέπει να έχει και κρίνονται σηµαντικά ως προς
την επιτυχία στον B2B τοµέα είναι: 1. Να έχουµε τµήµατα στον ιστοχώρο και
στα µηνύµατα µας έχει που να έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τα δευτερεύοντα
όργανα λήψης αποφάσεων και την επιρροή τους 2. Να έχουµε προγραµµατίσει
σηµεία µετατροπής για τους επισκέπτες που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της
διαδικασία αγοράς. 3.Να έχουµε e-metrics / web-analytics ικανά για τον
εντοπισµό της συµπεριφοράς των επισκεπτών σε πολλαπλές επισκέψεις. Η
σηµασία τους αναφαίνεται και από την παρακάτω εικόνα :
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Εικόνα Ε13 «Web analytics»

(Πηγή:

http://www.grokdotcom.com/2009/04/21/can-your-website-handle-the-

complexity-of-your-sale/ /By Jeff Sexton April 21st, 2009)

4.2. Αιτιολόγηση για την επιλογή της B2B online οντότητας της RoseOil
Επιλέγουµε την οντότητα Β2Β εν τέλει διότι :
Οι εταιρείες-πελάτες έχουν χρήµατα. Οι εταιρείες τείνουν να έχουν περισσότερα
χρήµατα να δαπανήσουν για αγορά από τον µέσο καταναλωτή. Για παράδειγµα εάν
ζητήσουµε από τον καταναλωτή να δαπανήσει 20.000 ευρώ για κάποια αγορά
ποσότητας ροδέλαιου από τα δικά του χρήµατα συνήθως η απάντηση είναι αρνητική
και σε µεγάλο βαθµό η ποσότητα µικρή. Ωστόσο, εάν ζητήσουµε από το ίδιο πρόσωπο
να δαπανήσει 20.000 ευρώ από τα χρήµατα της εταιρείας (π.χ. Κορρες) για την οποία
εκτελεί τη συναλλαγή αγορά ποσότητας ροδέλαιου, η απάντηση θα είναι θετική και η
ποσότητα µεγάλη.
Το marketing των ανταγωνιστών δεν είναι τόσο δυνατό. Σε αντίθεση µε το B2C, οι
ανταγωνιστές δεν ακολουθούν marketing το οποίο είναι εµφανές στο τρόπο και τις
διαδικασίες. Ο επιχειρηµατίας ορίζει το marketing µε βάση τις ανάγκες της αγοράς και
πολλές φορές οι πρακτικές που ακολουθούνται είναι µέσης κλίµακας και είναι κοινές
για πληθώρα ανταγωνιστών.
68

Τιµολογιακή ευελιξία. Η Rose-Oil αρχικά θα µπορεί να προσφέρει µικρές τιµές σε
σχέση µε τους ανταγωνιστές, και εν καιρώ µε την αύξηση της πελατείας και την
καθιέρωση της θα µπορεί να αυξήσει την τιµολόγηση σε επιθυµητά επίπεδα κόστους
και µείωσης κέρδους.
∆ηµιουργία label-brand-reputation. Μπορεί το B2C πρότυπο να κάνει κάποιον
ευρέως γνωστό στο αγοραστικό κοινό, το B2B πρότυπο όµως ωθεί µία νέα επιχείρηση
στην καθιέρωση του ονόµατος της. Η Rose-Oil µε αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσει να
γίνει leader στην αγορά µεταξύ επιχειρήσεων και να καθιερωθεί ως κύριος
προµηθευτής ροδέλαιου.
∆ηµιουργία δυναµικού πελατολογίου. Ο πελάτης που αγοράζει µία φορά ροδέλαιο
για προσωπική χρήση, δεν έχει την ίδια συχνότητα εµφάνισης µε τον πελάτη-εταιρεία .
Ο πελάτης εταιρεία έχει σταθερή συχνότητα αγοράς ροδέλαιου , συνήθως και σταθερέ
ποσότητες και είναι εύκολη η εξυπηρέτηση του σε σχέση µε τον ανταγωνιστή (από
θέµα υπηρεσιών ή τιµολόγησης). Για παράδειγµα εάν η εταιρεία Lancome ζητήσει 20
λίτρα ροδέλαιο από την Rose-Oil, και ο ανταγωνιστής RoseOtto αντιπροτείνει
µικρότερη τιµή, εφόσον η Lancome ανήκει ήδη στο πελατολόγιο µας µπορούµε να
προτείνουµε συνδυασµό τιµής-ποιότητας υπηρεσιών ούτως ώστε να παραµείνει στο
πελατολόγιο µας ενεργή και να συνεχίσει να µας προσδίδει έσοδα και κύρος.

4.3. Εργαλεία marketing της B2B οντότητας για την Rose-Oil
Τεχνικές έρευνας :
•

Desk Research : Συλλογή δευτερογενών δεδοµένων ή ότι έχει µέχρι
τώρα συλλεχθεί.

•

Face-To-Face Focus Groups : Οι Focus οµάδες είναι ιδανικές για την
κατανόηση αναγκών, κινήτρων και προκαταλήψεων των ερωτηθέντων
οµάδων.

•

Interviewing

•

Online Focus Groups : µια από τις πλέον σύγχρονες καινοτοµίες στη
διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας και αντιπροσωπεύουν ένα τεχνολογικό
επίτευγµα στη διεξαγωγή έρευνας αγοράς µε οµάδες που δύσκολα
προσέρχονται σε διερεύνηση.

•

Online Surveys
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Στατιστικές τεχνικές:
•

Brand Mapping :
π.χ.

•

∆ιάγραµµα ∆17 «Brand Mapping»

CHAID Analysis
π.χ.

∆ιάγραµµα ∆18 «Chaid Analysis»
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•

Cluster Analysis
π.χ.

•

∆ιάγραµµα ∆19 «Cluster Analysis»

Conjoint Analysis
π.χ.

∆ιάγραµµα ∆20 «Conjoint Analysis»
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•

Correlation Analysis
π.χ.

•

Discriminant Analysis (Logistic Regression)
π.χ.

•

∆ιάγραµµα ∆21 «Correlation Analysis»

∆ιάγραµµα ∆22 «Discriminant Analysis»

Factor Analysis
π.χ.

∆ιάγραµµα ∆23 «Factor Analysis»

72

•

Multidimensional Scaling

•

Regression Analysis
π.χ.

∆ιάγραµµα ∆24 «Regression Analysis»

•

SIMALTO

•

Structural Equation Modeling
π.χ.

∆ιάγραµµα ∆25 «Structural Equation Analysis»

(Πηγή: http://www.b2binternational.com/techniques-tools)
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Πίνακας Π13 «Έρευνα αγοράς B2B»
Market research B2B οντότητας για την Rose-Oil
•

Acquisition Research

•

Advertising Research

•

Branding Research

•

Competitive Intelligence

•

Customer Loyalty

•

Customer Lock-In Toolkit

•

Employee Satisfaction

•

Market Assessment

•

Market Entry

•

Market Tracking

•

Pricing Strategy

•

Product Development

•

Segmentation

•

SME/SMB Research

•

Student Satisfaction

•

Website Benchmarking

•

Data Collection

•

Value-Added Services

4.4 H Β2C online οντότητα της Rose-Oil
Ο όρος e-marketplace δηµιουργήθηκε αρχικά για να περιγράψει οποιαδήποτε µορφή
αγοράς ακόµα και οποιαδήποτε αγορά διενεργείται διαδικτυακά. Η niche αγορά
ροδέλαιου είναι το υποσύνολο της αγοράς αγροτικών προϊόντων ή παραγώγων ρόδου
Ως εκ τούτου η εξειδικευµένη αγορά του ροδέλαιου καθορίζει τις ιδιότητες των
προϊόντων µε στόχο την ικανοποίηση συγκεκριµένων αναγκών της αγοράς, καθώς και
το εύρος τιµών, της ποιότητας της παραγωγής και τα δηµογραφικά στοιχεία που έχει ως
στόχο να επηρεάσουν . B2C σηµαίνει ότι η Rose-Oil πωλεί ένα προϊόν ή µια υπηρεσία
απευθείας στον καταναλωτή, σε αντίθεση µε την πώληση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας
σε άλλη επιχείρηση (Β2Β). Συνήθως οι επιχειρηµατίες που ασχολούνται για πρώτη
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φορά µε το ηλεκτρονικό εµπόριο, πλέον τους ζητείται να αποφύγουν αρχικά την B2C
οντότητα. Οι επιχειρηµατίες που επιτυγχάνουν συνήθως απευθείας είναι αυτοί που
βασίζονται ως υποκατάστηµα µιας µεγάλης εταιρείας ή σε ένα υπάρχων από άλλους
προϊόν. Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι νέοι επιχειρηµατίες στις εφαρµογή
B2C προτύπου είναι :
Είναι πολύ δύσκολο να θεωρηθεί µία επιχείρηση αντίπαλος για τους άλλους
στο "B2C" (που βασίζονται στα προϊόντα) χωρίς φυσικής τοποθεσίας
κατάστηµα.
Το marketing για τις "B2C" εταιρείες είναι πολύ σύνθετο και συχνά πολύ
ακριβό µε την χρησιµοποίηση προηγµένων τακτικών πειθούς, υψηλής ποιότητας
και κόστους web design και δαπανηρές θεωρήσεις προσωπικοτήτων.
Ο καταναλωτής αγοράζει στην επανάληψη, που σηµαίνει ότι µέχρι την
επανάληψη, θα πρέπει από µέρους µας να έχουν εξαλειφθεί όλες οι απορίες του
αγοραστή και να έχει αποτυπωθεί η µάρκα µας και τα πλεονεκτήµατά της στον
καταναλωτή.
ο επιχειρηµατίας που δεν µπορεί να κατέχει οικονοµικά µια φυσική τοποθεσία
καταστήµατος σηµαίνει ότι θα πρέπει να κερδίσει την εµπιστοσύνη του
καταναλωτή σε ακόµα µεγαλύτερο βαθµό, καθώς οι άνθρωποι είναι πολύ
διστακτικοί να δώσουν τις πιστωτικές κάρτες τους σε ιστοσελίδες µε τις οποίες
δεν υπάρχει 100% εξοικείωση.
Τα αρχικά κόστη είναι υψηλά.
Ο παγκόσµιος ανταγωνισµός είναι µεγάλος.
Πολλές "B2C" που βασίζονται στις υπηρεσίες κυριαρχούνται από µεγάλα
ονόµατα.
Τα αρχικά διαφηµιστικά έξοδα θα είναι υψηλά (π.χ.Google ads,άλλα ads ,pay
per click). Ως εκ τούτου, θα µπορούσαmε να πληρώσουµε µέχρι και $ 60 για το
κόστος διαφήµισης µόνο για να κάνουµε µια ενιαία πώληση των 130 δολαρίων(
Ken Sundheim(September 8, 2011), Which Is The Best Business Model For
Your

Startup

–

B2B

Or

B2C?,http://www.entrepreneurs-

journey.com/8101/what-is-b2c/).
Παράλληλα η Rose-Oil αφού προσελκύσει έναν πελάτη, θα πρέπει να τον ωθήσει και
να εγγραφεί ή να ανταποκριθεί σε µια αγοραπωλησία. Τα λάθη που θα πρέπει να
αποφύγουµε είναι:
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Μη φιλικά λάθη πιστωτικών καρτών: Πολλές φορές κατά την αγοραπωλησία
B2C, πιθανά λάθη µε κωδικούς καρτών εµφανίζουν µηνύµατα που δεν ωθούν
τον πελάτη. Θα πρέπει στη Rose-Oil σε περίπτωση λάθους να βγαίνει ένα
µήνυµα που να επεξηγεί στον πελάτη το λάθος του, πχ. εάν έχει γίνει λάθος µε
τον κωδικό θα πρέπει να περνάµε µία εικόνα επεξήγησης που να ωθεί τον
πελάτη να καταλαβαίνει το λάθος του. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η
παρακάτω εικόνα:

Εικόνα Ε14 «Επεξήγηση Λάθους»

(Πηγή:http://getsatisfaction.com/spreedly/topics/misleading_error_message124w60)
Login: Οι περισσότεροι πελάτες απεχθάνονται, την οπτική του να αποµνηµονεύουν ένα
κωδικό πρόσβασης, ή σε περίπτωση λάθους να εµπλέκονται σε µία νέα διαδικασία µε
πιστοποίηση µέσω e-mail. Στην Rose-Oil για την αποφυγή των παραπάνω θα πρέπει να
προσφέρουµε στους πελάτες µας µια επιλογή για την ολοκλήρωση της παραγγελίας
επισκέπτη

που

δεν

απαιτεί

τη

δηµιουργία

λογαριασµού.

Σε

περίπτωση
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επαναλαµβανόµενων εγγραφών θα προτείνουµε τότε στον πελάτη εγγραφή µε σκοπό
και το άµεσο κέρδος του µέσω κάποιων προσφορών.
Αποποίηση ευθυνών, εξηγήσεις, και Προειδοποιήσεις: Π.χ. δεν θα πρέπει σε καµία
περίπτωση να εµφανίζονται µηνύµατα σε µία αγοραπωλησία όπως ότι καταγράφεται η
IP διεύθυνση ή ότι κάποιες προσφορές ισχύουν µέχρις εξαντλήσεως του αποθέµατος
και ότι η Rose-Oil δεν φέρει ευθύνη γι’αυτό.
Επισφαλή Σφάλµατα σελίδας : Αυτό το λάθος είναι κάτι που τις περισσότερες φορές
µπορεί να παραληφθεί .Π.χ. όταν ένας πελάτης θέλει να ολοκληρώσει µία παραγγελία
τότε ο Internet Explorer ή o Mozilla να βγάζει µήνυµα περί µη ασφαλούς σελίδας
.Ανάλογα µηνύµατα θα πρέπει να τα απενεργοποιούµε στη Rose-Oil.
Μόνο ένας τύπος πληρωµών: Στη Rose-Oil προκειµένου να προσελκύσουµε πληθώρα
πελατών θα χρησιµοποιήσουµε πολλαπλούς και εύκολα προσβάσιµους τύπους
πληρωµών.
Εµφάνιση επιπλέον χρεώσεων: Θα πρέπει να εµφανίζουµε πάντοτε

την τελική

χρέωση , και να διασφαλίζουµε τον πελάτη και ακόµα και τις µελλοντικές αγορές του.(
Linda Bustos (September 2nd,2009),«Losing Customers At The Register:12Checkout
Blunders», http://www.getelastic.com/12-checkout-blunders/)
Σε έναν ιδανικό κόσµο οι περισσότεροι επιχειρηµατίες ηλεκτρονικού λιανεµπορίου θα
θέλαµε τους νέους πελάτες να εγγράφονται

κατά την πρώτη παραγγελία τους,

ανοίγοντας έτσι το δυναµικό της οικοδόµησης µιας πιο ουσιαστικής µακροχρόνιας
σχέσης µε τον πελάτη. ∆υστυχώς, οι περισσότεροι νέοι πελάτες θέλουν να αποφύγουν
την εγγραφή και επιθυµούν την ολοκλήρωση της παραγγελίας το συντοµότερο δυνατό,
οπότε παραµένει κύριο ερώτηµα η εγγραφή του πελάτη χωρίς αποθάρρυνση του .

4.5. Γιατί η εγγραφή πελατών είναι σηµαντική κατά την έναρξη της
Rose-Oil στο B2C πρότυπο:
Παρέχεται µια αξιόπιστη πλατφόρµα επικοινωνίας ανάµεσα σε εµάς
και τους πελάτες.
Είναι πιο εύκολο να ενθαρρύνουµε τους καταχωρηµένους πελάτες
µας να συµµετέχουν σε δραστηριότητες της Rose-Oil, για
παράδειγµα, αν το σχέδιο για την ανάπτυξη µιας online κοινότητας
για το εµπορικό σήµα µας.
Είναι πιο εύκολο να ενθαρρύνουµε τους καταχωρηµένους πελάτες
να αξιολογήσουν και να ελέγξουν τα προϊόντα που έχουν αγοράσει.
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Η εγκατάσταση του λογαριασµού που παρέχουµε

για τους

εγγεγραµµένους πελάτες ενθαρρύνει µια µεγαλύτερη αίσθηση της
εµπιστοσύνης στο σήµα, καθώς έχουν το δικό τους προσωπικό χώρο
στην ιστοσελίδα µας. (Paul Rouke (16 June 2010), «How to reduce
checkout abandonment and increase customer registrations»,
http://econsultancy.com/uk/blog/6079-reduce-checkoutabandonments-and-increase-registrations)
Πλεονεκτήµατα από εγγραφή στην Rose-Oil (κυρίως για το Β2C ):
Μπορούν να αγοράσουν από εµάς πολύ πιο γρήγορα στο µέλλον.
Μπορούνε να παρακολουθούν την παραγγελία τους.
Μπορούνε να βλέπουν το ιστορικό των παραγγελιών τους.
Μπορούνε να ενηµερώνουν τα στοιχεία τους.
Μπορούνε να διαχειριστούν διευθύνσεις παράδοσης.
Μπορούνε να λάβουν ειδικές προσφορές µόνο όσοι είναι

εγγεγραµµένοι

πελάτες.
Μπορούνε να διαχειριστούν τις προτιµήσεις τους, όπως το αν θα λαµβάνουν email, κείµενο µετά από µία αγορά.
Μπορούνε να παρέχουν αξιολόγηση και έλεγχο των προϊόντων που έχουν
αγοράσει από τη Rose-Oil.
Οι εταιρικοί πελάτες µπορούν να έχουν πρόσβαση σε παρελθούσες
παραγγελίες και εκτυπώσουµε τιµολόγια όπου είναι αναγκαίο.
Φόρµα εγγραφής Rose-Oil: Η φόρµα εγγραφής που θα ακολουθήσει η Rose-Oil
θα είναι ανάλογη της παρακάτω:
Εικόνα Ε15 «Φόρµα Εγγραφής»
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( Paul Rouke (16 June 2010), «How to reduce checkout abandonment and increase
customer

registrations»,

http://econsultancy.com/uk/blog/6079-reduce-checkout-

abandonments-and-increase-registrations).

4.6. Ενθάρρυνση για εγγραφή πελατών (B2C ) στην Rose-Oil
την παροχή στους νέους πελάτες σας µε τον αύξοντα αριθµό τους, και
ευχαριστώντας τους για την πραγµατοποίηση αγοράς τους
µέσω της ερώτησης "Θέλετε να αποθηκεύσετε τα στοιχεία σας για την
επόµενη

φορά;"

ώστε

να

επικεντρώνεται

αποκλειστικά

στην

εξοικονόµηση του πελάτη µε πολύτιµο χρόνο στο µέλλον
παροχή σαφών οφελών από τη δηµιουργία λογαριασµού (ταχύτερη και
ευκολότερη αγορά, παρακολούθηση των παραγγελιών µας, δηµιουργία
αξιολογήσεων και κριτικών)
προσυµπληρωµένα το πρώτο όνοµα, το επώνυµο και πεδίο διεύθυνσης
email µε τα στοιχεία των πελατών
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απλά να ζητηθεί από τον πελάτη να επιλέξει έναν κωδικό πρόσβασης και
να τον πληκτρολογήσει δύο φορές για την επικύρωση
να κρατήσει τον πελάτη επικεντρωµένο από τα οφέλη από την παροχή
ενός κωδικού πρόσβασης, χρησιµοποιώντας τις λέξεις «αποθήκευση των
στοιχείων µου» και όχι «δηµιουργία λογαριασµού» ή «ολοκλήρωση της
εγγραφή µου» , εγείροντας ανησυχίες στον πελάτη.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα της µορφής που θα ακολουθήσει η RoseOil είναι :
Εικόνα Ε16 «Αποθήκευση Στοιχείων»

( Paul Rouke (16 June 2010), «How to reduce checkout abandonment and increase
customer

registrations»,

http://econsultancy.com/uk/blog/6079-reduce-checkout-

abandonments-and-increase-registrations)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ανάλυση ∆εδοµένων και Ερµηνεία Ευρυµάτων
Ε-business model και Internet marketing plan (e-marketing plan )
To Internet marketing plan αποτελεί κρίσιµο και χρήσιµο εργαλείο για την ανάπτυξη
µίας ηλεκτρονικής επιχείρησης, και ουσιαστικά στοχοθετεί και αναδεικνύει τον δρόµο
που πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση ούτως ώστε να έχει δυνατότητες επιτυχίας.
Τα βασικά βήµατα ανάπτυξης σχεδιασµού του internet marketing είναι :
Έρευνα/ αναζήτηση πρακτικών στο εξωτερικό και στην Ελλάδα
Κατάρτιση SWOT
Καθορισµός αντικειµενικών στόχων
Καθορισµός της αγοράς-στόχου
Συγκέντρωση δεδοµένων και πληροφοριών
Προσδιορισµός υποδοµής (τεχνολογία και οργάνωση)
∆ιάγραµµα strategic marketing
Σχεδιασµός προγράµµατος δράσης marketing
Σύνταξη προϋπολογισµού και χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης
Καταγραφή αξιολόγησης µέτρησης των αποτελεσµάτων (Βλαχοπούλου Μ.
(2003), e-Marketing. ∆ιαδικτυακό Μάρκετινγκ, ΕκδόσειςΤΖΩΡΤΖΑΚΗ Μ. &
ΣΙΑ Ε. Ε.,Κεφάλαιο 9).

5.1 Rose-Oil Internet marketing plan
Executive summary
Η Rose –Oil είναι µια εταιρεία ηλεκτρονικού εµπορίου σχεδιασµένη για να για να
γίνει βασική δύναµη στο διαδίκτυο µε βάση την πώληση ροδέλαιου σε απλούς πελάτες
και επιχειρήσεις. Η εταιρεία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Παρόλο που το διαδίκτυο
είναι ένας χώρος που αναπτύσσει κερδοφορία στο e-commerce, πληθώρα νέων
επιχειρήσεων απέτυχαν, λόγω µη εφαρµογής αποτελεσµατικού e-business model και
πραγµατικής χρηµατοοικονοµικής ροής. Με απλά λόγια δεν έγινε η σωστή επιλογή
εξ’αρχής του σχεδιασµού που θα έπρεπε να ακολουθηθεί.

Σκοπός της Rose-Oil είναι να παρέχει στους πελάτες την καλύτερη ποιότητα
ροδέλαιου µε µειωµένος κόστος αγοράς για τον καταναλωτή, αυξηµένη ποιότητα
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υπηρεσιών, καθιέρωση του ελληνικού ροδέλαιου, να προσελκύσει και να διατηρήσει
πελάτες. Με την εφαρµογή των παραπάνω η Rose-Oil θα ικανοποιήσει και τον πλέον
απαιτητικό πελάτη ενώ παράλληλα θα παραµείνει βιώσιµη και κερδοφόρα.
Το µέχρι τώρα υπάρχον σκεπτικό στην ηλεκτρονική αγορά του ροδέλαιου αλλά και
γενικότερα στο e-commerce ήταν πως ο πρώτος που θα ενταχθεί στην αγορά (η πρώτη
δλδ επιχείρηση ηλεκτρονικού εµπορίου ροδέλαιου), θα είχε και τις περισσότερες
πιθανότητες επιτυχίας και µάλιστα και την καθιέρωση βιωσιµότητας, λόγω του
γεγονότος πως εξ’αρχής αυτή η επιχείρηση θα κέρδιζε πελάτες και µερίδιο αγοράς.
Αυτά τα δύο στοιχεία είναι σηµαντικά για µία ηλεκτρονική επιχείρηση αλλά δεν
αποτελούν πανάκεια. Συνοψίζοντας και µε βάση τα παραπάνω η αποδεδειγµένη χρήση
αποτελεσµατικού e-business model και η αποδεδειγµένη δηµιουργία επιχείρησης
επιστροφής εσόδων είναι σηµαντικότερη το µερίδιο αγοράς και την αρχική καθαρή
πελατεία. Στα επόµενα χρόνια µάλιστα Η Rose-Oil στοχεύει να δηµιουργήσει µία
µάρκα ηλεκτρονικού επιχειρείν, αναγνωρίσιµη, που θα της αποδώσει µέχρι και 400.000
ευρώ έσοδα.
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∆ιάγραµµα ∆26 «Επιθυµητό επίπεδο πελατών»

5.1.1 Ανάλυση παρούσας κατάστασης
Η Rose-Oil αρχίζει την πρώτη χρονιά στο ηλεκτρονικό επιχειρείν. Είναι ευρέως
κατανοητό ότι εκτός από το προϊόν σηµαντικό στοιχείο θα αποτελέσει η διαχείριση του
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marketing. Η Rose –Oil προσφέρει ροδέλαιο σε πρωτογενή µορφή και µπορεί να
συνδυάσει τις ανάγκες για ποιότητα και ποσότητα σε συνδυασµό µε την τιµή. Η τιµή
του ροδέλαιου στη χονδρική φτάνει τα 4.000-5.000 δολάρια το λίτρο:
● Για να παραχθεί 1 λίτρο ροδέλαιο απαιτούνται 4.000-5.000 τόνοι ροδοπέταλα
●Ένα φιαλίδιο µε ένα γραµµάριο ροδέλαιο πουλιέται στη λιανική αγορά της
Βουλγαρίας περίπου 25 ευρώ.( http://www.vita.gr/html/ent/961/ent.5961.asp?mid=1)

5.1.2.Εκτίµηση ενδο-επιχειρησιακού περιβάλλοντος
Υπάρχον σχέδιο marketing:
Προφίλ πελατών: Οι πελάτες της Rose-Oil χωρίζονται σε δύο
κατηγορίες στους απλούς πελάτες λιανεµπορίου και στους πελάτες –
επιχειρήσεις. Το προφίλ και των δύο ειδών πελατών συσχετίζεται µε
κοινά χαρακτηριστικά όπως η ανάγκη για βέλτιστη ποιότητα,
εξοικονόµηση χρόνου και χρηµάτων.
•

Οι πελάτες λιανεµπορίου είναι κυρίως άτοµα που θέλουν να
αγοράσουν

το

ροδέλαιο

για

προσωπική

χρήση

όπως

φαρµακευτική, για πώληση όπως µικροέµποροι που δεν έχουν τη
δυνατότητα

µεγάλης

ποσότητας

αλλά

και

θέλουν

να

διαδραµατίσουν το ρόλο µεσάζοντα σε χώρες όπου δεν υπάρχει
ροδέλαιο, φαρµακεία που παράγουν µικροποσότητες αρωµάτων
ή άλλων φαρµακευτικών σκευασµάτων, όπως θεραπευτικά
αφρόλουτρα, αλλά και µεµονωµένα άτοµα για προσωπική τους
χρήση. Οι πελάτες λιανεµπορίου διακρίνονται κυρίως µε
εξοικείωση στην τεχνολογία και γνώση της αγοράς του ρόδου ,
και µπορούν να διακρίνουν τη διαφοροποίηση στις ποιοτικές
κλίµακες. Το εισόδηµά τους κυµαίνεται από µέσο µέχρι υψηλό,
λόγω και της τιµής αλλά και της εξειδίκευσης του προϊόντος,
ενώ παράλληλα το πνευµατικό τους επίπεδο αλλά και το
µορφωτικό τους κρίνονται

από µέσο και άνω λόγω της

εξειδικευµένης χρήσης του ∆ιαδικτύου αλλά και λόγω της
ιδιότητάς τους (έµποροι , φαρµακοποιοί κ.α.). Κύριο ενδιαφέρον
τους, η σύνδεση ποιότητας µε τιµή. Η αγορά ποσοτήτων δεν είναι
το χαρακτηριστικό τους.
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•

Οι πελάτες επιχειρήσεις αφορούν οργανισµούς κυρίως του
κλάδου των cosmetics,των φαρµάκων και της αρωµατοποιίας
Πρωτεύοντας στόχος τους είναι η µεγιστοποίηση κέρδους, η
µείωση λειτουργικού κόστους και η αποδοχή πολλαπλής
παροχής υπηρεσιών. Αντικείµενο κρίσης είναι η παροχή
ποιότητας και η κοστολόγηση. Είναι απόλυτοι γνώστες του
κλάδου και τους ενδιαφέρει ο συνδυασµός χρόνου–τιµής–
ποιότητας. ∆εν «δένονται» µε τον προµηθευτή, αλλά µε την
πολιτική που ακολουθεί ως προς τους πελάτες. Μία αγορά τους
ισοδυναµεί µε θετικό πρόσηµο στον ισολογισµό µας. Η πώληση
ποσότητας αποτελεί πρωτεύον στόχος µας σε αυτές τις
επιχειρήσεις.

5.1.3 Πόροι της επιχείρησης
Οι αρχικοί πόροι της επιχείρησης για την έναρξη της λειτουργίας της θα προέλθουν
από ένα πλάνο διαφηµίσεων από τα Links, σε παραγωγούς ροδέλαιου, σε µεγάλες
επιχείρησης που χρησιµοποιούν το ροδέλαιο, αλλά όλα αυτά προκαταβολικά πριν από
την έναρξη της επιχείρησης. Κύριος αρχικός πόρος της επιχείρησης θα υπάρξει ένα
κεφάλαιο από τραπεζικό ίδρυµα ενώ κρίνεται σηµαντική η συµβολή επικείµενων
κρατικών και κοινοτικών ενισχύσεων (http://www.go-online.gr /http://www.metexo.gr/
http://www.e-epixeireite.gr , Προγράµµατα ΕΣΠΑ).

5.1.4 Μελέτη εσωτερικών αρχείων :
•

Μελέτη των πωλήσεων στον πρώτο µήνα λειτουργίας της επιχείρησης

•

Μελέτη των πωλήσεων και της παραγωγής από τα

αντίστοιχα υπουργεία

γεωργίας και οικονοµικών των χωρών Βουλγαρίας, Ελλάδας, Τουρκίας,
Μαρόκο, Ινδίας.
•

Συνολική λειτουργία της επιχείρησης το πρώτο τρίµηνο και ανάλυση των
πωλήσεων.
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5.2 Εκτίµηση έξω-επιχειρησιακού περιβάλλοντος
Ανάλυση Αγοράς
Με τα στοιχεία συλλογής από την αγορά του ροδέλαιου η Rose-Oil θα προσπαθήσει
να αναλύσει τα κύρια στοιχεία των πελατών και να ορίσει την καλύτερη µέθοδο
επικοινωνίας µε τη στοχευµένη αυτή αγορά, καθώς και τις ανάγκες των πελατών.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΚΙΝΑ-ΜΑΡΟΚΟ-ΙΡΑΝ -ΙΝΔΙΑΤΟΥΡΚΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ( ΕΛΛΑΔΑ)
ΤΟΥΡΚΙΑ

∆ιάγραµµα ∆27 «Παραγωγή-Ποιότητα-Αποδοτικότητα»
Να σηµειωθεί ότι παρόλο που η Βουλγαρία είναι η πρώτη παραγωγός δύναµη, η
Τουρκία διαθέτει την πρώτη δύναµη σε στρέµµατα καλλιέργειας.

ΧΡΗΣΗ ΡΟΔΕΛΑΙΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

∆ιάγραµµα ∆28 «η Χρήση του Ροδέλαιου»
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5.2.1 ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
Η Rose-Oil αποτελεί έµπορο πρώτης κατηγορίας ροδέλαιου µε τη δυνατότητα επίσης
πωλήσεως και άλλων παραγώγων όπως ροδόνερου. Η Rose –Oil επιζητεί να καλύψει
τις ανάγκες τις αγοράς δίδοντας τα εξής διαφοροποιηµένα χαρακτηριστικά:
∆υνατότητα επιλογής: οι πελάτες αναζητούν διάφορες µορφές ροδέλαιου και
συγκεκριµένης περιεκτικότητας ή µορφής, π.χ.Rose Damascena Κοζάνης
τελευταίας παραγωγής, αλλά πιθανόν και συνδυασµό ροδόνερου µε ροδέλαιο,
οπότε το ηλεκτρονικό µας κατάστηµα θα πρέπει να τα περιέχει όλα.
Υψηλή Ποιότητα: Υπάρχουν πολλές εταιρείες που πωλούν ροδέλαιο και
µάλιστα υψηλής ποιότητας. Παρόλαυτα υπάρχουν διαφοροποίησης και στην
ποιότητα, όπως αυτή µεταξύ του βουλγαρικού Ροδέλαιου και των υπολοίπων ή
του ελληνικού και των υπολοίπων. Υπάρχουν διαφορετικά αρώµατα , σύνθεση
και σύσταση. Όλα αυτά θα πρέπει να διαφοροποιούν την παροχή άριστης
ποιότητας από εµάς σε σχέση µε τους ανταγωνιστές .
Εξυπηρέτηση πελατών υψηλή, δείχνοντας πως βασικό µέληµα αποτελεί η
εξυπηρέτηση του πελάτη.
Ασφάλεια συναλλαγών µε έγκαιρη παράδοση στα χρονοδιαγράµµατα. (Πολλές
επιχειρήσεις είναι εταιρείες καλλυντικών και βιοµηχανίες φαρµάκων, όπου το
ροδέλαιο αποτελεί πρώτη ύλη).

5.2.2 ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Οι τάσεις της αγοράς στο ροδέλαιο, έπειτα από την επιστροφή την τελευταία δεκαετία
σε τοµείς που αφορούν το αγροτικό εµπόριο παρουσιάζουν µία ροπή αυξητική.
Στη Βουλγαρία που αποτελεί τον leader της αγοράς ροδέλαιου, οι εξαγωγές
άγγιξαν το 10 %, µε βασικό ανταγωνιστή την Τουρκία.
(Πηγή:http://bnr.bg/sites/el/Lifestyle/BulgariaAndWorld/Pages/)
Σε πρόσφατη έρευνα του 2008, στις πρώτες κατηγορίες branding βρίσκονται
εταιρείες καλλυντικών όπως η Estee Lauder και η Maybelline , που αποτελούν
χρήστες του ροδέλαιου.
Στόχος είναι µέχρι το 2013 να καλλιεργούνται 3.000 στρέµµατα στην Ελλάδα
Αύξηση της τιµής σε 4000-5000 δολάρια το λίτρο .
Η Βουλγαρία πωλεί ετησίως 2 – 3 τόνους ροδέλαιο σε εταιρείες αρωµάτων και
καλλυντικών.
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5.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ
Η αγορά των φαρµάκων και των καλλυντικών έχει αυξητικές τάσεις τα τελευταία 5
έτη, µε κύριο λόγο την στροφή σε προσωπική φροντίδα, την ανάγκη για έλεγχο της
υγείας µας, την ανάπτυξη φαρµάκων και καλλυντικών που καταπολεµούν ασθένειες
του δέρµατος, αλλά και αναζωογονούν τον οργανισµό.
Η παγκόσµια αγορά καλλυντικών και ειδών προσωπικής υγιεινής το 2006 είχε
περισσότερα από 270 δισεκατοµµύρια $ το 2006. Από το ποσό αυτό τα 140
δισεκατοµµύρια $ αντιπροσωπεύουν καλλυντικά και προσωπική φροντίδα.(“State of the
Industry: Will Megabrands Rule?” Euromonitor International. August 15, 2006.
Available

online

at:

http://www.gcimagazine.com/industry/3574517.html).

Το

µεγαλύτερο ποσοστό αφορά την φροντίδα προσώπου και υπολογίζεται σε 31
δισεκατοµµύρια την ίδια περίοδο. Επεκτείνοντας την παραπάνω ανάλυση για το 2011
έχουµε περίπου, 40 δισεκατοµµυρίων αµερικανικών δολαρίων στην Αµερική, ~ 60
δισεκατοµµυρίων δολαρίων στην Ευρώπη, ~ 60 δισεκατοµµυρίων δολαρίων στην
Αυστραλία και την Ασία, και ένα άλλο 10 δισεκατοµµύρια δολάρια στην Αφρική, σε
αγορές προσωπικής φροντίδας και καλλυντικών. (Πηγή: http://chemistscorner.com/acosmetic-market-overview-for-cosmetic-chemists/)
Με την επιστροφή στα προ της ύφεσης επίπεδα των δαπανών και 5% αύξηση της αξίας
της σε παγκόσµιο επίπεδο, το 2010 σηµατοδότησε µια ισχυρή ανάκαµψη για την
βιοµηχανία της οµορφιάς και της προσωπικής φροντίδας. Η ανάπτυξη της αγοράς
σηµατοδοτεί

πέντε βασικές τάσεις στην ανάπτυξη της παγκόσµιας βιοµηχανίας

οµορφιάς το 2011:
Price points and brand positioning
Εξοικονόµηση χρόνου και διάρκεια χρήσης του καλλυντικού
Καλλυντικά µέσω internet
Καλλυντικά µε συνείδηση (φυσικά προϊόντα)
High-techdevelopments
(Πηγή:http://www.skininc.com/spabusiness/trends/126516783.html)

Σε συνδυασµό µε τα παραπάνω έρχεται και η αυξανόµενη τάση για αγορές από
το internet. Συγκεκριµένα στο ∆ιαδίκτυο οι πωλήσεις καλλυντικών κατάφεραν
να επιτύχουν µεγαλύτερη απόλυτη αύξηση της αξίας για την επίτευξη
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συνολικών πωλήσεων οµορφιάς πάνω από $ 11 δισεκατοµµύρια το 2010.(Πηγή:
(http://www.skininc.com/spabusiness/trends/126516783.html)
Η πώληση καλλυντικών στο ∆ιαδίκτυο (οι πρώτες ύλες των καλλυντικών, νοµικά
αποτελούν καλλυντικά), και η εµπορευµατοποίηση έµµεσων αγροτικών προϊόντων
χαρακτηρίζονται ως αγορά που εµπεριέχει υψηλά ποσοστά ανάπτυξης, ορισµένους
µεγάλους ανταγωνιστές και εµπόδια δυσκολίας στην ένταξη στο χώρο. Παρά τον
ανταγωνισµό στην αγορά, πολλές εταιρείες ανέφεραν ετήσια επίπεδα αύξησης του
10%-20% όπως αναφαίνεται και από τα παραπάνω.
Στην αγορά των καλλυντικών και την πώληση του ροδέλαιου στο ∆ιαδίκτυο οι
ανταγωνιστές είναι πολλοί. Αυτούς τους οποίους θα πρέπει να ξεχωρίσουµε, είναι οι ebusinesses από της χώρες µε παράδοση στο ροδέλαιο.

5.3 Έρευνα, αναζήτηση πρακτικών παρόµοιας δραστηριότητας
5.3.1 E-market competitors και leaders :
http://www.roseotto.com, αποτελεί διαδικτυακή επιχείρηση που εµπορεύεται
εδώ και 8 χρόνια, όλα τα παράγωγα του ροδέλαιου, αποτελεί πρώτη επιλογή σε
αναζητήσεις µηχανών και έχει ως έδρα την Αυστραλία. Αποτελεί leader στο
εµπόριο κυρίως σε απλούς πελάτες. ∆ιαθέτει και πιστοποίηση ποιότητας του
βουλγάρικου ροδέλαιου.
http://www.roseoil.in , αποτελεί διαδικτυακή επιχείρηση πώλησης ροδέλαιο από
διάφορες παραγωγούς χώρες. Αποτελεί κλάδο του Shiva Exports India και
εµπορεύεται και άλλα έλαια. Κατέχουν πιστοποίηση ISO, εµπορεύονται υψηλής
ποιότητας ροδέλαιο και λόγω stock των προϊόντων του ρόδου, έχουν τη
δυνατότητα άµεσης διανοµής.
http://www.anandaapothecary.com αποτελεί διαδικτυακή επιχείρηση µε έδρα το
Colorado των ΗΠΑ. Εµπορεύεται αιθέρια έλαια και έχει τη δυνατότητα να
πωλεί ροδέλαιο από Βουλγαρία και Μαρόκο σε χαµηλές τιµές.

Τα κύρια κανάλια διανοµής στην αγορά αυτή είναι :
1.Οι κατάλογοι παραγγελιών
2.Το διαδίκτυο
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Στην ανάλυση µε βάση το βαθµό ανταγωνιστικότητας απέναντι µας οι τρεις
παραπάνω επιχειρήσεις θα είχαν την εξής κατάταξη:

Εύρος τιμών
Anandaapothecary
ROSEOIL.IN
Υπηρεσίες

ROSEOTTO

Ποιότητα

0

1

2

3

4

5

∆ιάγραµµα ∆29 «Ανάλυση ανταγωνιστικότητας»

5.3.2 Ανταγωνισµός
Μέσα στο κανάλι λιανικής πώλησης και πώλησης χονδρεµπορίου µαζικής αγοράς, τα
παράγωγα του ρόδου και κυρίως το ροδέλαιο πωλούνται κυρίως χωρίς ετικέτα κάποιας
εταιρείας αλλά από τον παράγωγό και διαµέσω του µεσάζοντα σε πελάτες και κυρίως
µεγάλες επιχειρήσεις. Η Rose-Oil µαζί µε τους ανταγωνιστές αποτελούν ένα πολύ
µικρό ποσοστό αφού η συνολική εµπορευµατοποίηση του ροδέλαιου γίνεται µε το
παραδοσιακό τρόπο του εµπορίου. Τα εµπορικά σήµατα είναι λίγα και το προϊόν
πωλείται µε εθνική ταµπέλα π.χ. Ροδέλαιο Βουλγαρίας ή Μαρόκο .Ουσιαστικά από µία
συνολική διερεύνηση του εµπορίου του ροδέλαιου και µε βάση τα στοιχεία που
παρουσιάσαµε µέχρι τώρα η εµπορευµατοποίηση µέσω εµπορικών σηµάτων ξεπερνάει
το 75%-90 % της παγκόσµιας αγοράς ενώ οι ιδιωτικές ετικέτες αποτελούν µόνο το
υπόλοιπο ποσοστό. Από το ποσοστό των ιδιωτικών labels το ποσοστό που διαχειρίζεται
µέσω e-commerce αποτελεί πάλι µειοψηφία. Αυτό όµως αποτελεί και το ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα της Rose-Oil. H ανάπτυξη της µικρής αγοράς του ηλεκτρονικού εµπορίου
του ροδέλαιου , µε βασικό αποδέκτη µεγάλες επιχειρήσεις.
Η ανάλυση του ανταγωνισµού αναφαίνεται και από το διάγραµµα παρακάτω, που
αποτελεί συνένωση των όσων έχουµε κατά προσέγγιση στοιχείων, αναφέρει µέχρι
τώρα:
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∆ιάγραµµα ∆30 «Κατά προσέγγιση µερίδιο αγοράς του ροδέλαιου»

5.3.3 National Brands
1.Βουλγαρίας (Καζανλάκ) 2. Ελλάδας (Βοΐου) 3. Τουρκίας 4.Μαρόκο 5.Ινδίας
Σε γενικές γραµµές δεν παρέχουν πληθώρα προϊόντων αλλά πρώτες ύλες από
το ρόδο και την απόσταξή του
Η διαδικασία του εµπορίου είναι συντηρητική και βασίζεται στις παλαιές αργές
του αγροτικού συνεταιρίζεσθαι
Η πώληση από τον παραγωγό στον πελάτη είναι δύσκολο να γίνει απευθείας και
χωρίς µεσάζοντες
Ο έλεγχος των τιµών είναι µειωµένος , λόγω της ύπαρξης µεσαζόντων
Ο έλεγχος της ποιότητας υψηλός, λόγω πρωτογενούς παραγωγής και
δειγµατοληψίας από τον πελάτη
Ευρείας διάθεσης Μάρκες
Σε αντίθεση µε άλλους κλάδους, στο ροδέλαιο δεν υπάρχουν ευρείας διάθεσης
µάρκες.
Ιδιωτικές µάρκες
Παράδειγµα η Rose-Oil
Me την ονοµασία του εµπόρου(Rose-Oil)
Μικρότερη γραµµή διάθεσης παραγωγής από τις National Brands
Πολλές φορές µε τη βοήθεια τρίτου µέρους (δλδ outsourcing)
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∆υνατότητα µείωσης τιµών
Ισοδύναµη διατήρηση ποιότητας
Ταχύτερη διεξαγωγή συναλλαγών και επίτευξης εµπορικής διαδικασίας
Παροχή ανώτερου πλήθους υπηρεσιών
Ακριβότερες σε σχέση µε τις εθνικές (λόγω και του ποσοστού πώλησης).

5.3.4 Προϊόν Πωλήσεως
Η Rose-Oil θα πωλεί ροδέλαιο υψηλής ποιότητας σε µικρές συσκευασίες ή µεγάλες
(σχετικά ) για το ροδέλαιο ποσότητες αντιστοίχως σε απλούς πελάτες και εταιρείες
πελάτες. Θα τα συσκευάζει και θα τοποθετεί επάνω µε το όνοµα της επιχείρησης (RoseOil) µέσω του ∆ιαδικτύου. Τα προϊόντα αυτά θα περιέχουν ροδέλαιο διαφόρων
προελεύσεων, αλλά πάντοτε ανώτερης ποιότητας. Σε πολλές περιπτώσεις µελλοντικά
µετά την έναρξη και επιβίωση της εταιρείας, θα προχωρήσει και σε πωλήσεις και
άλλων παραγώγων του ρόδου, όπως το ροδόνερο.

5.3.5 Κλειδιά της επιτυχίας
Τα κλειδιά της επιτυχίας της Rose-Oil εναρµονίζονται µε τους στόχους της και είναι
τα εξής σε ποσοστό αναλογίας µε βάση και τη βαρύτητα µε την οποία τα αντιµετωπίζει
η επιχείρηση:

Κλειδιά επιτυχίας της Rose-Oil
Εξυπηρέτηση πελατών
Ποιότητα εμπορεύματος
Ποιότητα υπηρεσιών
Αποτελεσματική πολιτική
marketing
Τιμές
Λοιποί Λόγοι

∆ιάγραµµα ∆31 «Κλειδιά επιτυχίας της Rose-Oil»
Βασικότερο όλων η εξυπηρέτηση των πελατών
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5.3.6 E-market suppliers- Συνεργάτες
Προµηθευτές της Rose-Oil θα αποτελούν οι παραγωγοί ροδέλαιου της Ελλάδος και
κυρίως του νοµού Κοζάνης σε πρώτο βαθµό, αλλά λόγω της µικρής παραγωγής
προµηθευτές θα υπάρξουν κυρίως από τη Βουλγαρία και την Κοιλάδα των Ρόδων
(Rozova Dolina), στην περιοχή Καζανλάκ της Βουλγαρίας αλλά και την Τουρκία. Οι
προµηθευτές θα είναι κυρίως οι Αγροτικοί Συνεταιρισµοί απευθείας και όχι µεσάζοντες
– έµποροι. Π.χ. ο συνεταιρισµός Βοίου Κοζάνης. Προµηθευτές επιχείρησης:

Προμηθευτές

Ελλάδα Ν.Κοζάνης
Βουλγαρία
Τουρκία

∆ιάγραµµα ∆32 «Προµηθευτές της Rose-Oil»
Συνεργάτες της επιχείρησης θα είναι η εταιρεία που θα σχεδιάσει την ιστοσελίδα , η
εταιρεία διανοµής, και επίσης το τραπεζικό ίδρυµα που θα µας χορηγήσει τρόπους
συναλλαγών.
Το τεχνολογικό πλαίσιο, το οικονοµικό πλαίσιο, το νοµικό πλαίσιο, ο τρόπος
συναλλαγών, η µεταφορά προϊόντων και ο τρόπος σχεδίασης της επιχείρησης
έχουν ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο τρία και αποτελούν µέρος του εσωτερικού
περιβάλλοντος της επιχείρησης αλλά γίνεται και σύγκριση και µε το εξωτερικό
περιβάλλον της. Οι επιλογές της Rose-Oil είναι εµφανείς στο Κεφάλαιο 3.
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5.4 SWOT ANALYSIS της Rose-Oil
H παρακάτω SWOT ANALYSIS αναδεικνύει τα δυνατά και αδύνατα σηµεία, αλλά
και τις ευκαιρίες και τις απειλές που καλείται να αντιµετωπίσει η Rose-Oil.
∆υνατά Σηµεία
∆ιαφάνεια στη διαθεσιµότητα των προϊόντων (προστατεύει την επιχείρηση από
επαναλαµβανόµενες παραγγελίες ή καταστάσεις Stock Out)
Μικρότερο κόστος απόκτησης νέων πελατών σε σχέση µε τους ανταγωνιστές
((Βλαχοπούλου Μ. (2003), e-Marketing. ∆ιαδικτυακό Μάρκετινγκ,
ΕκδόσειςΤΖΩΡΤΖΑΚΗ Μ. & ΣΙΑ Ε. Ε.,Κεφάλαιο 9).
Μείωση του κόστους πώλησης (οι παραγγελίες που συµπληρώνονται
ηλεκτρονικά έχουν λιγότερα λάθη) (Βλαχοπούλου Μ. (2003), e-Marketing.
∆ιαδικτυακό Μάρκετινγκ, ΕκδόσειςΤΖΩΡΤΖΑΚΗ Μ. & ΣΙΑ Ε. Ε.,Κεφάλαιο
9).
∆υνατότητα προβολής της εταιρείας µέσω εναλλακτικών µορφών µε συνέπεια
τη µείωση του κόστους της παραδοσιακής διαφήµισης ((Βλαχοπούλου Μ.
(2003), e-Marketing. ∆ιαδικτυακό Μάρκετινγκ, ΕκδόσειςΤΖΩΡΤΖΑΚΗ Μ. &
ΣΙΑ Ε. Ε.,Κεφάλαιο 9).
∆υνατότητα µέσης αγοράς α’ ποιότητας ροδέλαιου από Κοζάνη και Βουλγαρία
Έρευνα αγοράς µε χαµηλό κόστος µέσα από το διαδίκτυο
Ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα στην τιµολογιακή πολιτική
Καλή ανταγωνιστική θέση
Μείωση λειτουργικού κόστους µε την επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης
των παραγγελιών
Χρησιµοποίηση B2B ανάπτυξης µε µεγάλες εταιρείες, κάτι που δεν το έχουν οι
αντίπαλοι, αφού απασχολούνται στο λιανικό εµπόριο.
Απόκτηση γνώσης συµπεριφοράς πελατών, η online διαχείριση των
συναλλαγών µπορεί να ανακαλύψει ποιοι αγοράζουν συχνά, ποια προϊόντα
αγοράζονται σε µεγάλες ποσότητες, ποια τµήµατα της επιχείρησης έχουν
προβληµατική αγοραστική συµπεριφορά (Βλαχοπούλου Μ. (2003), eMarketing. ∆ιαδικτυακό Μάρκετινγκ, ΕκδόσειςΤΖΩΡΤΖΑΚΗ Μ. & ΣΙΑ Ε.
Ε.,Κεφάλαιο 9).

Αδύνατα σηµεία
Η έλλειψη εµπειρίας και τεχνογνωσίας της εταιρίας (know how) στο χώρο της
ηλεκτρονικής επιχειρηµατικότητας
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Πιθανές καθυστερήσεις στην έναρξη των έργων ή στην ανάθεση τους σε
εξωτερικούς συνεργάτες
Περιορισµοί ή µη ορθολογική προσφυγή σε outsourcing
Η περιοδικότητα του προϊόντος
Ευκαιρίες
Η αύξηση τα τελευταία χρόνια στους χρήστες του Internet
Η αύξηση του µεριδίου αγοράς του ηλεκτρονικού επιχειρείν στην αγορά των
καλλυντικών
Ανάπτυξη και υψηλή διείσδυση τεχνολογιών ασύρµατης επικοινωνίας
Η δυνατότητα πωλήσεων σε επιχειρήσεις και όχι µόνο λιανεµπόριο
Απειλές
Μεγαλύτερη εµπειρία από τους ανταγωνιστές σε θέµατα ηλεκτρονικής
επιχειρηµατικότητας
Επιθετική πολιτική προώθησης που πιθανόν να ακολουθήσουν οι ανταγωνιστές
για ορισµένες από τις υπηρεσίες
Η αίσθηση του κοινού για µειωµένη ασφάλεια στις online συναλλαγές
Αποτελεσµατικότερα δίκτυα διανοµών από τους ανταγωνιστές

5.5 Αντικειµενικοί στόχοι της επιχείρησης Rose-Oil
Γενικοί στόχοι για την αγορά του ροδέλαιου:
Καθιέρωση στην ηλεκτρονική αγορά του ροδέλαιου
αύξηση µεριδίου αγοράς
σταθεροποίηση βιωσιµότητας της επιχείρησης
αύξηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος
προώθηση ροδέλαιου και ανάδειξη ελληνικού ροδέλαιου
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Ειδικοί στόχοι της Rose-Oil
Ποιοτικοί στόχοι:
Ποιοτικοί Στόχοι επιχείρησης Rose-Oil

Αυξηση γνωσης μάρκας
Διαμόρφωση ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ
ΠΕΠΟΙΘΉΣΕΩΝ
Ανάπτυξη σταθερών σχέσεων
με τον πελάτη
Αύξηση και επανάληψη των
επισκέψεων στην ιστοσελίδα
Θετική κοινωνική κριτική από
το σύνολο του κλάδου
Κίνητρα προς τους πελάτες
Κίνητρα προς τους
προμηθευτές
Ανάπτυξη σταθερών σχέσεων
με τον προμηθευτη
Καθιέρωση στο ηλεκτρονικό
επιχειρείν

∆ιάγραµµα ∆33 «Ποιοτικοί Στόχοι»
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Ποσοτικοί –Οικονοµικοί στόχοι

Ποσοτικοί-Οικονομικοί Στόχοι
Αύξηση πωλήσεων κατά 10%
από την έναρξη
τηςψεπιχείρησης το πρώτο 3
μηνο
Αύξηση ζήτησης διαφημίσεων
πελατών και προμηθευτών
κατά 30% στο πρώτο 3 μηνο
Εγγραφές νέων πελατών κατά
50 % στο πρώτο τρίμηνο

Μείωση λειτουργικού κόστους
λόγω αύξησης εμπειρίας

Μείωση των πελατών που
φεύγουν σε ανταγωνιστές κατά
80%
Αύξηση της εισροής πελατών
από ανταγώνιστές

Αύξηση πελατών-εταιρειών
κατά 20% το πρώτο 3 μηνο

Διατήρηση της βάσης
δεδομένων σε επίπεδο
καθημερινής λειτουργίας
Διατήρηση του επιπέδου
ταχύτητας απόκρισης
διανομών στο επιθυμητό

∆ιάγραµµα ∆34 «Ποσοτικοί-Οικονοµικοί Στόχοι»

96

Οικονοµικές επιδιώξεις

Οικονομικές Επιδιώξεις
Αύξηση εσόδων 20% στο
πρώτο 3 μηνο
Μείωση λειτουργικού κόστους
Αύξηση περιθωρίου κέρδους
15 % το πρώτο 3 μηνο
Δυνατότητα μείωσης κόστους
από επιστροφές αγορών
Μείωση κόστους shipping,
storing κατά 10%

∆ιάγραµµα ∆35 «Οικονοµικές Επιδιώξεις»
Ενδοεπιχειρησιακοί στόχοι αποτελεσµατικότητας

Ενδοεπιχειρησιακή Αποτελεσματικότητα
Μείωση κόστους διαφήμισης

Διεύρυνση προσέγγισης
πελατών
Δυνατότητα Μείωσης τιμών

Μείωση λάθους
παραγγελιοληψίας 80 % στο
πρώτο τρίμηνο
Αύξηση ελέγχων συντήρησης
και επιπέδου λειτουργικότητας

∆ιάγραµµα ∆36 «Ενδοεπιχειρησιακή Αποτελεσµατικότητα»

97

5.5.1 Καθορισµός Αγοράς Στόχου
∆ιάκριση των τµηµάτων της αγοράς στόχου σε πελάτες λιανεµπορίου και σε
πελάτες επιχειρήσεις
Νέα πελατεία που προέρχεται κυρίως από πελάτες των ανταγωνιστών, από
πελάτες των συνεταιρισµών παραγωγής ροδέλαιο (κυρίως από τους µεσάζοντες
εµπόρους)
Η ιστοσελίδα αναφέρεται κυρίως στο ροδέλαιο, την πώληση του και την
προώθηση του
Η αγορά που θα επικεντρωθούµε δεν είναι µόνο του ροδέλαιου, αλλά και
λοιπών παραγώγων του ρόδου µε σκοπό της µελλοντική επέκταση σε αυτόν τον
κλάδο.

5.6 Συγκέντρωση δεδοµένων και πληροφοριών
5.6.1 Internet, search engines, portals: Η αναζήτηση και άντληση δεδοµένων
στο ∆ιαδίκτυο θα γίνεται µέσω του γνωστού Search Engine Optimization που
αναπτύξαµε σε προηγούµενο κεφάλαιο. Βασικοί ορισµοί της συγκέντρωσης δεδοµένων
και πληροφοριών για την Rose-Oil από το διαδίκτυο θα είναι µε τη χρησιµοποίηση των
όρων :
•

Black hat search engine optimization , Index, Keyword, Link farm, Organic
listings, Paid links, Paid placement, Search box, Search engine results - or
returns - page (SERP), Search engine rank (ranking). Σηµαντική πηγή, για το
πού θα πρέπει να στρέψει η εταιρεία µας το βλέµµα της (διαφήµιση,
πληροφόρηση, πηγές πληροφοριών, «χτίσιµο» εταιρικού και κοινωνικού
προφίλ) φαίνονται από τους παρακάτω πίνακες.
Πίνακας Π14 «10 most visited and searched»
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(Πηγή:

http://searchengineland.com/facebook-most-popular-search-term-website-in-

2010-59875)
•

Βασικό συστατικό στοιχείο στην αναζήτηση δεδοµένων της Rose-Oil θα
αποτελεί το Real-Time Search αφού στοχεύουµε στο SEO, όχι όµως µε
αναζήτηση γενική, αλλά µε αναζήτηση των τελευταίων λεπτών. Για το
σχεδιασµό του e-business plan αυτό σηµαίνει πολλά διότι, αφού εµείς σαν
marketers µπορούµε να αφουγκραστούµε τις τελευταίες απαιτήσεις του πελάτη
και της τάσεις της αγοράς, αλλά και την άποψη για την Rose-Oil. Επιπλέον αυτή
η οπτική µας δίδει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουµε στις προκλήσεις γρήγορα
και άµεσα. Στοιχεία που συνθέτουν το real-time search είναι :1.Να εποπτεύουµε
τα «καυτά» για το ροδέλαιο και την εταιρεία ζητήµατα 2.Να προσθέσουµε
keyword υποστήριξη 3.Να συντονίζουµε δραστηριότητες προώθησης 4.Να
αναπτύσσουµε σχετικό περιεχόµενο.
(Πηγή:http://www.clickz.com/clickz/column/1717387/real-time-search-101)

Σηµαντικότητα αναζήτησης δεδοµένων και πληροφοριών για την Rose-Oil
Η βάση και στήριξη που θα πρέπει να αποδώσουµε στην αναζήτηση δεδοµένων
φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα, όπου µας εξηγούνται οι τάσεις της αγοράς στην
αναζήτηση δεδοµένων
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∆ιάγραµµα ∆37 «Αναζήτηση ∆εδοµένων»
(Πηγή: http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors)
B2B search engines
Στο σηµείο αυτό, και λόγω ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της Rose-Oil θα είναι
το εµπόριο µε εταιρείες–πελάτες, θα πρέπει να παραθέσουµε τον τρόπο που θα
αναζητήσει πληροφορίες η εταιρεία µας:
Γενικές B2B µηχανές αναζήτησης :1. Business.com , που θεωρείται µακράν η
καλύτερη λόγω της σύνδεσης και µε άλλα business sites , όπως το FORBES και
το BusinessWeek. 2.Jayde 3. To Zibb που ανήκει στις επιχειρήσεις Reed ,και
του οποίου η κίνηση, σύµφωνα µε την Alexa, έχει τριπλασιαστεί τον τελευταίο
καιρό.
Βιοµηχανικές µηχανές αναζήτησης και κατάλογοι: 1.GlobalSpec εξυπηρετεί
την µηχανική, την κατασκευή, και τα σχετικά επιστηµονικά και τεχνικά
τµήµατα της αγοράς. Παρόµοια µε την κυκλοφορία του GlobalSpec, 2. Το
ThomasNet εξυπηρετεί βιοµηχανικούς αγοραστές και πωλητές
Masterseek που όπως το ίδιο

διατυµπανίζεται

3. Το

ως "µεγαλύτερη και πιο

ολοκληρωµένη µηχανή αναζήτησης B2B στον κόσµο που συνδέει αγοραστές
και προµηθευτές σε παγκόσµιο επίπεδο."
Information technology: 1.Το KnowledgeStorm είναι το πιο δηµοφιλές
όχηµα αναζήτησης στον τοµέα της τεχνολογίας 2.Το IT.com χρησιµοποιεί
"δυναµική peer κατάταξη» για να αντλήσουµε αποτελέσµατα αναζήτησης .
Παγκόσµιο trading : 1.Alibaba µε 27 εκατοµµύρια µέλη σε περισσότερες
από 200 χώρες, στον τοµέα των πωλήσεων και µάρκετινγκ γραφεία σε
περισσότερες από 30 χώρες και περισσότερους από 5.200 εργαζοµένους. 2.
Made-in-China είναι ίσως η δεύτερο πιο δηµοφιλής διεθνής B2B ιστοσελίδα
trading 3.ΤοοΤοο επιτρέποντας στους χρήστες να συµβάλλουν στην περαιτέρω
βελτίωση προϊόντων και εταιρειών και να πράξουν αναζητήσεις µε βάση τον
τύπο της επιχείρησης και τα πρότυπα πιστοποιήσεων. (Galen DeYoung (2008),
«The

Big

List

Of

Major

B2B

Search

Engines»,

http://searchengineland.com/the-big-list-of-major-b2b-search-engines-13949).
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5.6.2 Internet statistics and internet demographics(e-metrics, estatistics) -Tracking software and tracking systems
Ένας άλλος σηµαντικός τρόπος συγκέντρωσης δεδοµένων και πληροφοριών είναι και
η στατιστική του Internet

και τα δηµογραφικά στοιχεία που ανακαλύπτουµε στο

Internet. Η µεγαλύτερη αξία του ∆ιαδικτύου είναι ότι µπορεί να µετρηθεί και να
ελεγχθεί οποιοδήποτε στοιχείο. Σηµαντική είναι η συµβολή των e-metrics και των
στατιστικών στοιχείων Internet. Στην πραγµατικότητα, η Jupiter

Research είχε

εκτιµήσει σε παλαιότερη έρευνα ότι το µέγεθος των Web Analytics στην αγορά των
ΗΠΑ θα έφθανε στις ΗΠΑ 565 εκατοµµύρια δολάρια το 2006.
Web Analytics είναι η µέτρηση, συλλογή, ανάλυση και καταγραφή των
δεδοµένων στο διαδίκτυο για διάφορους σκοπούς χρησιµοποίησης τους
Τα Web Analytics µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως εργαλείο για την
επιχειρηµατική έρευνα και έρευνα αγοράς για την Rose-Oil
Ως µέσο για την βελτίωση της αποτελεσµατικότητα του www.Rose-Oil.com
Για την εκτίµηση του traffic στην ιστοσελίδα µας και µετά από αλλαγές στην
διαφηµιστική µας εκστρατεία
Τα Web Analytics παρέχουν βοήθεια σχετικά µε τις τάσεις δηµοτικότητας που
είναι χρήσιµο για την έρευνα της αγοράς
Η επιλογή µίας Web Analytics παρόχου εταιρείας, ωστόσο, δεν είναι απλώς ένα θέµα
φήµης του παρόχου ή του κόστους( των τιµών). Υπάρχουν τρεις διαφορετικές επιλογές
στον κόσµο των Web Analytics: client-side, server-side και hosted λύσεις.
Client-side web analytics είναι λογισµικό που εγκαθίσταται στον υπολογιστή
του χρήστη.
Server-side web analytics που είναι εγκατεστηµένα στο διακοµιστή της
τοποθεσίας Web.
Hosted solutions , όπως το όνοµά τους προτείνει, φιλοξενείται από έναν πάροχο
υπηρεσιών στον server τους (Jennifer LeClaire (03/21/06), «Web Analytics:
Client-Side, Server-Side or Hosted?», E-Commerce Times)
http://www.ecommercetimes.com/story/49264.html)

5.6.3 Η επιλογή της Rose-oil
Server-side web analytics διότι:
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προσφέρουν πολλές IT-based µετρήσεις:
o όπως εκθέσεις σχετικά µε spiders
o

downloads

o

εύρος ζώνης

εξισορρόπηση φορτίου και τα λάθη. (Jennifer LeClaire (03/21/06),
«Web Analytics: Client-Side, Server-Side or Hosted?», E-Commerce
Times) http://www.ecommercetimes.com/story/49264.html)
o Έχουµε άµεση πρόσβαση σε οποιονδήποτε τοµέα χρειαζόµαστε να

o

αναλύσουµε
o Τα δεδοµένα παραµένουν αποθηκευµένα και ασφαλή ακόµα και εάν ο
server υπολειτουργήσει
o Στα δεδοµένα της Rose-Oil έχουµε πρόσβαση µόνο εµείς
Στην Rose-Oil θα δηµιουργηθεί και τµήµα Web Analytics
Υπάρχουν τρεις κύριες αρµοδιότητες που η Rose-Oil πρέπει να αναζητήσει
δηµιουργώντας ένα ανάλογο τµήµα: 1.∆ιορατικότητα στη χρήση δεδοµένων
2.Ακεραιότητα, στη διαχείριση δεδοµένων και 3.Management δεδοµένων και
χειραγώγηση τους. (Neil Mason (August 4 2009), «Building Out a Web Analytics
Team»

http://www.clickz.com/clickz/column/1718368/building-out-web-analytics-

team)

5.6.4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Τα

στατιστικά

στο

internet

µας

προσφέρουν

εικόνα

της

αγοράς

που

δραστηριοποιούµαστε, εικόνα για τους πελάτες και εικόνα για το µέλλον του ecommerce. Στοιχεία για τον κλάδο µας, µπορούν να προσφέρουν έγκυρες ιστοσελίδες
στατιστικών και δηµογραφικών στοιχείων των πελατών, και στην περίπτωση της RoseOil είναι: http://www.internetworldstats.com/, http://www.internetdemographics.info/,
http://www.clickz.com/stats,http://internetdemographics.netfirms.com/demographics.ht
m, http://www.webanalyticsassociation.org κ.α).
Εργαλεία στατιστικής που θα χρησιµοποιήσει η Rose-Oil :
o CPM Calculator, για να βρίσκουµε το κόστος µίας καµπάνιας, το κόστος
per 1,000 impressions και το συνολικό αριθµό των exposure που
καλύπτει ο προϋπολογισµός µας π.χ.
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Εικόνα Ε17 «CPM Calculator»

(Πηγή:http://www.plusfactory.com/2011/04/04/launched-cpm-calculator-for-theiphone/)
o CPA Calculator που εξυπηρετεί στο πόσο πρέπει να ξοδέψω για να κάνω
µία πώληση
o Website Optimization ROI Calculator για την εκτίµηση της αξίας και της
µελλοντικής αξίας του website µας π.χ.
Εικόνα Ε18 «ROI Calculator»

103

(Πηγή:http://www.imagemedia.com/blog/2009/02/new-site-feature-direct-mail-roicalculator/)

5.6.4.1 Η χρησιµοποίηση του Google Analytics
Η πλειοψηφία των marketers στο ηλεκτρονικό επιχειρείν χρησιµοποιούν το Google
Analytics. H Rose-Oil θα προχωρήσει στην ευρεία χρησιµοποίησή του µε εγκατάσταση
στο website. Οι λόγοι επιλογής του για την Rose-Oil είναι :
Ξεχωρίζει εύκολα online καµπάνιες
Βρίσκει και αποθηκεύει τις πιο αποτελεσµατικές καµπάνιες µας
Βρίσκει λάθη στο website και τα διορθώνει
Π.χ. Εικόνα Ε19 «∆ιόρθωση Λαθών»

(Πηγή:http://www.dropshipblog.co.uk/10-business-benefits-of-using-googleanalytics/267/)
Μας επιτρέπει τη χρησιµοποίηση καλύτερων περιεχοµένων
Μας δείχνει την προέλευση των επισκεπτών µας
Τη βελτίωση του περιεχοµένου µε την ανάλυση του bounce rate
Αποθηκεύει και ανιχνεύει την επισκεψιµότητα στην επιχείρησή µας, σε
διάφορες κατηγορίες όπως ανίχνευση µε keyword, conversion rate και µέσο
όρο κατάταξης, αλλά και άλλες ρυθµίσεις, για παράδειγµα, πως µας ψάχνουν οι
περισσότεροι πελάτες, µε τι keyword
Ανάλυση και διόρθωση των πωλήσεών µας
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Π.χ. Εικόνα Ε20 «∆ιόρθωση Πωλήσεων»

(Πηγή:http://www.dropshipblog.co.uk/10-business-benefits-of-using-googleanalytics/267/)
Αναφορές µέσω e-mail
Σύγκριση δεδοµένων ιστορικού π.χ.

Εικόνα Ε21 «∆εδοµένα ιστορικού»

(Πηγή:http://www.dropshipblog.co.uk/10-business-benefits-of-using-googleanalytics/267/)
Ερωτηµατολόγια για tracking
H Rose-Oil θα προχωρήσει σε χρήση ερωτηµατολογίων σε µορφή voting, για την
ανίχνευση της επισκεψιµότητας, του είδους των πελατών, των προϊόντων ,των
απαιτήσεων, ούτως ώστε να αντλήσει πληροφορίες µέσα από αυτά.
Πηγές κοινής χρήσης:
Τέλος κρίνεται χρήσιµη η διαχείριση προσφάτων ερευνών για την αγορά του
ροδέλαιου, την αγορά των cosmetics, τον κλάδο του e-commerce µέσα από ετήσιες
επιτελικές έρευνες, όπως πολλές από αυτές που παρουσιάσαµε στα προηγούµενα
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κεφάλαια. Η Rose-Oil θα παρακολουθεί µηνιαίες αναφορές και µελέτες στο χώρο του
∆ιαδικτύου όπως και έρευνες Πανεπιστηµίων επάνω στο ηλεκτρονικό επιχειρείν.

5.7 Προσδιορισµός τεχνολογικής και οργανωσιακής υποδοµής RoseOil
Τεχνολογική και τηλεπικοινωνιακή υποδοµή Rose-Oil
Η επιλογή της τεχνολογικής υποδοµής έχει αναλυθεί ήδη από τις επιλογές µας σε
θέµατα βάσεων δεδοµένων, hardware, software, τρόπου πληρωµών, χρησιµοποίηση
server και των λοιπών τεχνολογικών υποδοµών αναπτύξαµε στην έναρξη του ebusiness plan. Στην παρούσα φάση θα αναπτύξουµε τη δοµή επάνω στην οποία θα
προσαρµοστούν οι προηγούµενες αναφορές.
E-Business απαιτήσεις συστήµατος:
Η ποιότητα της εµπειρίας χρήστη είναι το κλειδί για τον επιτυχή ανταγωνισµό αφού τα
προϊόντα προσελκύουν τον αγοραστή, αλλά ο συνδυασµός σχεδίασης – γραφικών,
υπηρεσιών και βαθµός ικανοποίησης είναι αυτός που τους ενσωµατώνει στο
πελατολόγιό µας. Για να επιτευχθεί real-time ηλεκτρονικό εµπόριο, στην Rose-Oil τα
συστήµατα ηλεκτρονικού επιχειρείν θα είναι χτισµένα γύρω από τη µορφή Three - Tier
Object, που κρίνεται η πλέον αποτελεσµατική αφού διαχωρίζει τη διεπαφή της
παρουσίασης µε τη λογική του επιχειρείν και το περιεχόµενο. Το τεχνολογικό µοτίβο
που θα ακολουθήσει η Rose-Oil επεξηγείται από την παρακάτω εικόνα:
Εικόνα Ε22 «3Tier Architecture»
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(Πηγή:http://www.bizforum.org/whitepapers/webridge.htm)
Η αρχιτεκτονική που θα ακολουθήσει η εταιρεία µας είναι περισσότερο επεκτάσιµη,
περισσότερο ευέλικτη και πιο ακριβή από τις παλαιότερες δοµές. Η εκτέλεση της
επιχειρηµατικής λογικής µπορεί να χωριστεί µεταξύ του πελάτη και της πιο ισχυρής
πλατφόρµας του server .
Επιπλέον θεµιτή είναι και η ∆ηµιουργία ∆υναµικού περιβάλλοντος όπως έχει
αναφερθεί και στο προηγούµενο κεφάλαιο. Το δυναµικό περιβάλλον στην Rose-Oil θα
έχει

την

παρακάτω

µορφή

όπως

παρουσιάζεται

στην

εικόνα:

(Πηγή:http://www.bizforum.org/whitepapers/webridge.htm)
Εικόνα Ε23 «Scalability»
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Παραθέτοντας τέλος της τεχνολογικές απαιτήσεις του συστήµατος της Rose-Oil
αναλυτικά αυτές θα είναι:
HTML Όλες οι ιστοσελίδες χρησιµοποιούν HTML , και ουσιαστικά αποτελεί
το βιβλίο των web browsers για την παρουσιάσει του website µας.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα τα tags.
Video ροή µε τη χρήση κυρίως Flash streaming video (Όπως στο you tube).
Flash Animation που µπορεί να προσθέσει µια συµπαθητική αίσθηση στην
ιστοσελίδα µας αλλά όχι σε µεγάλο βαθµό διότι αποδεδειγµένα µε εξολοκλήρου
εγκατάσταση flash το website µας δεν θα µπορεί να πάρει υψηλές ταξινοµήσεις
µηχανών αναζήτησης µε αυτόν τον τρόπο.
Βάσεις ∆εδοµένων θα αποτελέσει κύριο συστατικό του website µας για
αποθήκευση δεδοµένων και µετέπειτα χρήση τους. Όλα τα e-commerce
shopping carts χρησιµοποιούν βάσης δεδοµένων, όπου ο πελάτης διατηρεί τον
λογαριασµό του ανοιχτό συνεχώς.
MySQL η πιο δηµοφιλής µορφή της βάσης δεδοµένων που χρησιµοποιείται
αυτή τη στιγµή. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µαζί µε την PHP µε το πρόγραµµα
εφαρµογές βάσεων δεδοµένων.
AJAX Asynchronous JavaScript και XML διότι θα επιτρέπει στα δεδοµένα της
Rose-Oil να αποστέλλονται στον browser µας χωρίς να χρειάζεται να
ανανεώσουµε την ιστοσελίδα. (Τεχνολογία AJAX χρησιµοποιεί η Yahoo).
RSS Feeds είναι ένα αρχείο XML που θα δηµιουργείται στο www.RoseOil.com αυτόµατα από το περιεχόµενο της, περιλαµβάνοντας τα τελευταία
άρθρα µε τα νέα µας, τις προσφορές και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αφορά
το ροδέλαιο. Παράλληλα έχει και τη δυνατότητα να ενηµερώνει νέα και ροή
ειδήσεων και από άλλα sites.
PHP θα αποτελεί βασικό τεχνολογικό εργαλείο µας για την ανάπτυξη
εφαρµογής web, όπως shopping carts, guest books, bulletin boards.
ASP.net θα χρησιµοποιηθεί στην Rose-Oil λόγω συνδυασµού µε µια βάση
δεδοµένων, όπως SQL Server ή Access και ουσιαστικά αποτελεί δίδυµο αδερφό
της PHP.
FTP ως πρωτόκολλο µεταφοράς αρχείων.
CMS το οποίο κρίνεται απαραίτητο για την Rose-Oil για να µας επιτρέψει να
επεξεργαστούµε οποιοδήποτε το κείµενο και πληροφορίες για το www.RoseOil.com σας χωρίς την ανάγκη του λογισµικού web design.
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E-commerce shopping συστήµατα όπως: 1.Το καλάθι αγορών που αποθηκεύει
τα προϊόντα που σκοπεύετε να αγοράσετε, backend διαχείριση, όπου ο
διαχειριστής µπορεί να προσθέσει/επεξεργαστεί προϊόντα και να εκπληρώσει τις
παραγγελίες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας του συστήµατος που υπολογίζει
τα έξοδα αποστολής, φόρος, και χρέωσης πιστωτικών καρτών, καθώς και ένα
λογαριασµό του πελάτη του συστήµατος διαχείρισης.
XML για την αποστολή δεδοµένων από την ιστοσελίδα µας σε άλλες
ιστοσελίδες ή προγράµµατα. (Πηγή: http://www.itwebexperts.com/technologywebsite-php-mysql-ajax-database-html.php)

5.7.1 ISP – ASP –BSP υπηρεσίες Ιντερνέτ στην Rose-Oil
5.7.1.1 ISP
Είναι πάροχος πρόσβασης στο διαδίκτυο συνδέοντας άµεσα τον πελάτη (Rose-Oil)
µέσω καλωδίων, ασύρµατων συνδέσεων και οπτικών ινών. Επέκταση του είναι το
Wireless Internet service provider (WISP)
Επειδή στοχεύουµε σε µεσαίου µεγέθους επιχείρηση, µε µεγαλύτερες
απαιτήσεις , το είδος των υπηρεσιών που επιζητούµε από τον πάροχο είναι DSL,
Ethernet, uploading αρχείων µε δορυφορικό internet , Metropolythian Ethernet ,
Gigabit Ethernet, Frame Relay, B.R.I. or P.R.I., ATM (Asynchronous Transfer
Mode) .
Η συνδεσµολογία e-business θα είναι: 1.DSL 2.Metro Ethernet technology
3.Leased line 4.SHDSL
Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται πολλοί ISPs όπως:
Otenet, OTE's affiliate ISP.
Forthnet
Vivodi Telecom
Hellas On Line
Tellas
Cyta οι οποίες δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές στην παροχή υπηρεσιών και το
κοστολόγιο, οπότε καλούµαστε να επιλέξουµε στην Rose-Oil µία εκ των
παραπάνω.
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5.7.1.2 ASP
Είναι πάροχος computer-based υπηρεσιών στον πελάτη µέσω δικτύου που προσφέρει
σε άτοµα ή επιχειρήσεις, πρόσβαση µέσω του ∆ιαδικτύου σε εφαρµογές και υπηρεσίες
που διαφορετικά θα έπρεπε ήδη να βρίσκονται εγκατεστηµένα στους υπολογιστές της
επιχείρησης. Επειδή η Rose-Oil θα χρησιµοποιήσει ένα κράµα outsourcing και in-house
τα θετικά στοιχεία ενός ASP για εµάς θα είναι :
•

Εξειδικευµένες εφαρµογές που θα είναι ακριβές ως προς την εγκατάσταση και
διατήρηση µέσα στην εταιρεία

•

Αποµακρυσµένη πρόσβαση για τους χρήστες της επιχείρησης

•

Τα θέµατα ολοκλήρωσης λογισµικού αποβάλλονται από τον χώρο µας

•

Τα

βασικά

συστήµατα

λογισµικού

ενηµερώνονται

αυτόµατα

από

εµπειρογνώµονες
•

Βελτιωµένη αξιοπιστία

•

Βελτιωµένη διαθεσιµότητα

•

Βελτιωµένη επεκτασιµότητα

•

Εγγυηµένη ασφάλεια

Παρόλαυτα όπως και στη γενική αναφορά που κάναµε στο κεφάλαιο των βασικών
αρχικών σταδίων της δηµιουργίας της επιχείρησης σχετικά µε το in-house και
outsourcing υπάρχουν τα εξής µειονεκτήµατα:
•

Απώλεια ελέγχου των εταιρικών δεδοµένων

•

Η έκθεση των εταιρικών δεδοµένων σε άλλους πελάτες του παρόχου που µπορεί
να είναι ανταγωνιστές µας

•

Αλλαγές στην αγορά ASP µπορούν να ωθήσουν σε αλλαγές του επιπέδου
υπηρεσιών προς εµάς.

Η επιλογή της Rose-Oil ουσιαστικά εναρµονίζεται µε αυτή των µεγαλύτερων
εταιρειών που παρέχουν τη δική τους υπηρεσία ASP σε in-house πρότυπο, µε τη
µεταφορά των applications στον εταιρικό µας server επιτρέποντας στην επιχείρηση να
εφαρµόζει κεντρικό έλεγχο του κόστους .(Σηµαντική εφαρµογή αποτελεί το
Microsoft's Terminal Server).
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5.7.1.3 BSP
BSP είναι πάροχος επιχειρηµατικών εφαρµογών µέσω του ∆ιαδικτύου. Ουσιαστικά
είναι µια εταιρεία που µισθώνει από τρίτους πακέτα εφαρµογών λογισµικού στους
πελάτες τους. Είναι παρόµοιος µε έναν Application Service Provider (ASP) κατά το ότι
παρέχει ένα οικονοµικά αποδοτικό τρόπο για την προµήθεια εφαρµογών µέσω δικτύων,
παρόλαυτα διαφοροποιείται στο γεγονός ότι προσαρµόζει ένα πακέτο λογισµικού για
τις ανάγκες των πελατών προσφέροντας back-office λύσεις στην επιχείρηση.(π.χ. η
τήρηση λογιστικών βιβλίων).Το µικρό κόστος έναντι του ASP που απαιτεί υψηλό
κεφάλαιο είναι δέλεαρ για µικρές επιχειρήσεις. BSP παραδίδονται ως υπηρεσίες Web,
σχεδιασµένοι µε τις πλέον σύγχρονες απαιτήσεις.
Η Rose-Oil θα επιλέξει ανάµεσα στις δύο επιλογές ASP και BSP την εφαρµογή ASP
in-house.

5.8 Οργανωσιακή υποδοµή της Rose-Oil
E-business model Rose-Oil
To e-business model που θα επιλέξουµε για την Rose-Oil αποτελεί συστατικό στοιχείο
του e-business plan που στοιχειοθετούµε. Βασικός οδηγός µας θα είναι αυτός του
καθηγητή Rappa χωρίς όµως να ακολουθήσουµε απόλυτα ένα µοντέλο. Αρχικά και ενώ
είχαµε σκεφτεί την εφαρµογή µεταξύ merchant model και στοιχείων advertising, θα
επιλέξουµε ένα µοντέλο µε συγκεκριµένα στοιχεία.
Στοιχεία e-business model
Κατά κύριο λόγο θα έχει τη µορφή Merchant model, µε χαρακτηριστικό τις
πωλήσεις µέσα από κατάλογο και το εµπόριο (χονδρεµπόριο για B2B

ή

λιανεµπόριο για B2C). Κύρια θα είναι η µορφή του catalogue merchant, από
διάφορους τύπους ροδέλαιου και διαβάθµισης ποιότητας.
Επιλογή µέσω του merchant προτύπου ως e-tailer.
Στοιχεία advertising αφού σε σηµείο του site, θα γίνεται διαφήµιση των
πελατών µας από τον κλάδο των καλλυντικών, της φαρµακευτικής και της
αρωµατοποιίας ,καθώς επίσης και προώθηση των παραγωγών ροδέλαιου µε
τους οποίους συνεργαζόµαστε.
Στοιχεία infomediary σε µικρό βαθµό ,αφού θα γίνεται συνεχής ενηµέρωση µε
δεδοµένα για το ροδέλαιο και τα παράγωγα του (ροδόνερο κτλ), αλλά και των
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πληροφοριών σχετικά µε την παραγωγή του ροδέλαιου παγκοσµίως, των τιµών,
της ποιότητας και των πλεονεκτηµάτων του (π.χ. ιατρικές έρευνες ,µελέτες
κ.α.).
Στοιχεία mail order (Βambury(1998)) αφού χρησιµοποιείται ένας δικτυακός
τόπος σαν βιτρίνα για την πώληση του ροδέλαιου
Transplanted Real-World Business Model για διεπιχειρησιακές συναλλαγές
κάθε είδους (Βambury(1998))
Στοιχεία e-Marketmakers(B2B) (Kalakota & Robinson (1999))
e-Portal (B2C) (Kalakota & Robinson (1999))
Direct to Customer(ΑπευθείαςστονΚαταναλωτή) (Weill καιVitale (2001))
Online direct marketing (Turban, King, Lee καιViehland (2004))
Distributor: ∆ιανοµέας (Βλαχοπούλου(2004))
E-tailer: Virtual Merchant Online εκδοχή του καταστήµατος λιανικής, όπου οι
πελάτες ψωνίζουν όλες τις ώρες της µέρας (B2C(LaudonκαιTraver))
E-tailer: CatalogMerchant B2C(LaudonκαιTraver))
E-Distributor B2B(LaudonκαιTraver))
Παρόλο που όλα τα παραπάνω δεν ανήκουν σε ένα επιχειρηµατικό µοντέλο,
προσοµοιάζουν όµως µεταξύ τους και µας δίδουν την παρακάτω εικόνα της τελικής
επιλογής του e-business model της Rose-Oil :

E-Business model Rose-Oil
Merchant( E-Distributor B2B,Etailer: CatalogMerchant B2C, Etailer: Virtual Merchant,
Distributor ,e-Marketmakers,ePortal (B2C)
infomediary

advertising

Λοιπά στοιχεία

∆ιάγραµµα ∆38 «E-Business model Rose-Oil»
112

5.9 E-commerce Rose-Oil Purpose
Περιήγηση
διερεύνηση και αγορά: Πώληση αγαθών, (merchant model)
Sales support: Παροχή πληροφοριών πρίν και µετά την πώληση
(infomediary)

5.10 ∆υνατότητες επικοινωνίας µε πελάτες και συνεργάτες
Επικοινωνία µε πελάτες
Στην παρακάτω εικόνα αναλύονται οι τρόποι-δυνατότητες επικοινωνίας µε τους
πελάτες, µε ισόποσες κατά την Rose-Oil σε βαρύτητα επιλογές:

Δυνατότητες επικοινωνίας με πελάτες
Τηλεφωνική εξυπηρέτηση
Newsletters
Rss Feed
Κατάλογος προσφορών
Blog της Rose-Oil
Mobile messaging
Συμμετοχή σε άλλα networks
Google advertising
Facebook Advertising
Search Engine Advertising
Online Display ads

∆ιάγραµµα ∆39 «∆υνατότητες επικοινωνίας»
Επικοινωνία µε συνεργάτες- προµηθευτές
Στην παρακάτω εικόνα αναλύονται οι τρόποι-δυνατότητες επικοινωνίας µε τους
πελάτες, µε ισόποσες κατά την Rose-Oil σε βαρύτητα επιλογές :
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Δυνατότητες επικοινωνίας με συνεργάτες προμηθευτές
Απ'ευθείας
Newsletters
Mobile messaging
Συνδεση e-database με το ΠΣ
του συνεργάτη - προμηθευτή
Μέσω δελτίων αποστολής

∆ιάγραµµα ∆40 «∆υνατότητες επικοινωνίας»

5.11 Κρίσιµα Ζητήµατα
Η Rose-Oil βρίσκεται ακόµα σε εµβρυακό στάδιο και αναµφισβήτητος σκοπός της
είναι το άµεσο κέρδος. Κύριο µέληµα της είναι η διατήρηση µεσαίας και µετριοπαθούς
δηµοσιονοµικής πολιτικής, αλλά το e-business modelπου αναπτύξαµε επάνω θα πρέπει
να την ωθήσει σε ταχεία ανάπτυξη, και κρίσιµο ζήτηµά της όπως είδαµε προηγουµένως
είναι η ανάγκη επέκτασης για κάλυψη του υψηλού standard απαιτήσεων της
εξυπηρέτησης των πελατών και των υπηρεσιών που την περιβάλλουν. Τα κύρια ,αρχικά
και κρίσιµά ζητήµατα που καλείται να αντιµετωπίσει η Rose-Oil στο πρώτο τρίµηνο
τουλάχιστον, είναι :
Η ευρεία γνωριµία της φίρµας µας στο κύριο µέρος του target
group της επιχείρησης
Ανάπτυξη ευρείας κλίµακας προϊόντος µε κατηγοριοποιήσεις,
όπως ροδέλαιο Κοζάνης Α’ ποιότητας, ροδέλαιο Βουλγαρίας
παραγωγής 2012, αναµεµιγµένο ροδέλαιο διαφόρων
προελεύσεων κ.α.
∆ηµιουργία απλών προσφορών ή υπέρβαση στον τοµέα των
προωθήσεων (Υπέρβαση marketing), αυτό το ζήτηµα κρίνεται
καίριο διότι η πρώτη περίπτωση έχει ασφαλές άµεσο κέρδος , η
δεύτερη όµως έχει µεγαλύτερο κόστος , περισσότερη επισφάλεια
(αλλά µεγαλύτερο κέρδος και καθιέρωση της εταιρείας)
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Αύξηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος της επιχείρησης. Η
Rose-Oil διαφοροποιείται από τους ανταγωνιστές στο γεγονός ότι
στοχεύει και σε µεγάλες επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα ο κλάδος
του ηλεκτρονικού εµπορίου του ροδέλαιου είναι ακόµα
συρρικνωµένος σε σχέση µε το παραδοσιακό εµπόριο
ροδέλαιου.

5.12 Marketing στρατηγική
Η Rose-Oil στοχεύει στον επαναπροσδιορισµό της αγοράς του ηλεκτρονικό εµπορίου
του ροδέλαιου. Στόχος της η πώληση βέλτιστης ποιότητας ροδέλαιου µε την καλύτερη
παροχή υπηρεσιών. Οι χρήστες της θα είναι κυρίως απλοί πελάτες και επιχειρήσεις
φαρµακευτικού και cosmetics αντικειµένου. Το µέσο εισόδηµα των απλών πελατών
χαρακτηρίζεται µεσαίο έως υψηλό, ενώ οι πελάτες –επιχειρήσεις χρησιµοποιούν κατά
κόρον ως πρώτη ύλη το ροδέλαιο. Και οι δύο αναζητούν αγνό, µη- νοθευµένο προϊόν,
υψηλής ποιότητας σε χαµηλή τιµή (σχετικά) µε την παροχή πολλαπλών υπηρεσιών.
Τους απασχολεί να το παραλάβουν όταν πρέπει και όπως έχει συµφωνηθεί, χωρίς την
ύπαρξη της παραµικρής αµφιβολίας ή όχλησης από µέρους τους. Η Rose-Oil µπορεί να
τους φέρει προϊόν και υπηρεσίες πολλαπλών πλεονεκτηµάτων µε οικονοµικό όφελος.
Ο βασικός στόχος της επιχείρησης δεν είναι απλώς να κυριαρχήσει στην αγορά του
ροδέλαιου αλλά και να δηµιουργήσει µία ευρέως αποδεκτή φίρµα. Αρχικά η εταιρεία
θα:
Συγκεράσει τις προσπάθειες για πωλήσεις µε την εκστρατεία για την ενηµέρωση
του target κοινού για το προϊόν, την εταιρεία και την λειτουργία της. Επειδή
λόγω της αύξησης του advertising στο ∆ιαδίκτυο και τη µαζική χρησιµοποίηση
advertising campaigns, το διαφηµιστικό κόστος έχει µειωθεί αισθητά, ωθώντας
όµως τις δαπάνες σε υψηλή αποδοτικότητα
Επιδοθεί σε διαφήµιση εκτός της επιχείρησης, µε σκοπό την ενηµέρωση των
πελατών για την ύπαρξη της και το προϊόν
Επιδοθεί σε εκστρατεία ώθησης µεµονωµένων ατόµων στην επισκεψιµότητα
της ιστοσελίδας.
Στόχοι marketing
Οι στόχοι στο τοµέα του marketing ορίζονται όπως και σε ολόκληρη την
επιχείρηση βάση 3µηνου.
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Αύξηση της επισκεψιµότητας των επαναλαµβανόµενων πελατών κατά
10%
Μείωση του κόστους εξεύρεσης νέων πελατών κατά 5%-15% το πρώτο
τρίµηνο
∆ιατήρηση αυξανόµενου ρυθµού ανάπτυξης στην αγορά κατά 10 %
Εγγραφές νέων πελατών κατά 50%
Μείωση πελατών που φεύγουν σε άλλες επιχειρήσεις ανταγωνιστές 80
%
Αύξηση κατά 20 % των εταιρειών –πελατών που εγγράφονται.
Χρηµατοοικονοµικοί Στόχοι
Οι στόχοι στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα ορίζονται όπως και σε ολόκληρη την
επιχείρηση ανά τρίµηνο, µε βάθος τελικής ολοκλήρωσης τα 2 χρόνια.
Αύξηση εσόδων 20 % στο πρώτο τρίµηνο
Αύξηση περιθωρίου κέρδους 15 % στο πρώτο τρίµηνο
Μείωση κόστους διανοµής στο 15 % στο πρώτο τρίµηνο
Αύξηση κερδοφορίας εκτός αρχικού πλάνου ,µε απόσβεση

των δαπανών

σύστασης της Rose-Oil στον δεύτερο χρόνο
Μείωση λειτουργικού κόστους κατά 5%-15% το τρίµηνο λόγω αύξησης
εµπειρίας
Αύξηση κερδοφορίας, χωρίς έξοδο εταιρειών από το πελατολόγιό µας κατά 20%
Κατώτατο

όριο εταιρειών-πελατών στις 12

εταιρείες (φαρµακευτικές,

καλλυντικών ,αρωµάτων), µε σκοπό την ελάχιστη στοχοθέτηση εσόδων από τις
εταιρείες αυτές στα 150.000 ευρώ. (Ανάλογα µε την τιµή πώλησης του
ροδέλαιου).
Στρατηγική

εξεύρεσης πελατών

και διαµόρφωσης στάσης και ανάπτυξης

αµφίδροµης επικοινωνίας µε πελάτες
Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη το ∆ιαδίκτυο σε θέµατα advertising έχει ξεπεράσει
κατά πολύ την τηλεόραση, και ως προς την µαζικότητα αλλά και εν τέλει και ως προς
την

αποτελεσµατικότητα

(http://www.guardian.co.uk/media/2009/sep/30/internet-

biggest-uk-advertising-sector). Επιπλέον έχει ξεπεράσει και τις διαφηµίσεις σε
ραδιόφωνο και εφηµερίδες. Κρίνεται λοιπόν εύλογο, µία νέα επιχείρηση να
επικεντρωθεί στο Internet για την κύρια διαφηµιστική της εκστρατεία. Ο κύριος όρος
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που χρησιµοποιείται στη διαδικασία αυτή είναι Digital Marketing. Η στρατηγική που
θα ακολουθηθεί στον τοµέα αυτό θα είναι η εξής:
Affiliate marketing: η χρησιµοποίηση θυγατρικών συµβάλει στη διαδικασία
αύξησης πωλήσεων, στην Rose-Oil οι πρώτοι affiliates θα είναι οι παραγωγοί
του ροδέλαιου και οι αγροτικοί συνεταιρισµοί, οι οποίοι θα πωλούν αρχικά
έµµεσα για εµάς, διαφηµίζοντας το προϊόν. Βέβαια αυτό θα γίνεται µέσα από
την ιστοσελίδα του καθενός, και µε όρους που δεν θα βλάπτουν την εταιρεία.
Επειδή θα γίνεται αγορά από τους παραγωγούς και τους συνεταιρισµούς θα
υπάρχει η εξής κλίµακα:
Πίνακας Π15 «Ενδεικτική τιµολόγηση affiliates»
Αγορά προϊόντος

Ποσοστό Affiliate(επί της τιµής πωλήσεως)

1ml έως 10 ml

1%

10ml -20ml

1,2%

30ml-50 ml

2%

100 ml και άνω

5%

Ειδικές συµφωνίες για µεγάλες ποσότητες

Ποσοστό θα κυµαίνεται µε τιµή πώλησης

Email marketing: Χρησιµοποιούµε το e-mail για επικοινωνία marketing µε τον
πελάτη ή τον πιθανό πελάτη. Κάθε e-mail που στέλνουµε είναι mail
εξυπηρέτησης πελατών. Τα διαχωρίζουµε σε τρεις κατηγορίες:1.Promotional emails που στοχεύουν σε πώληση 2.E-mail ευχαριστιών σε κάποιον που
επισκέφθηκε την ιστοσελίδα µας ή έκανε κάποια αγορά 3.E-mail σε απόκριση
κάποιου αιτήµατος ή παραπόνου. Χαρακτηριστικό του τρόπου αυτού
επικοινωνία είναι η αµεσότητα και η διάθεση εξυπηρέτησης που πρέπει να έχει.(
http://www.excessvoice.com/article122.htm). Οι διευθύνσεις των πελατών που
αποστέλλονται

κυρίως τα promotional e-mails προέρχονται από

βάσεις

δεδοµένων, τµήµατα φαρµακευτικών, cosmetics επιχειρήσεων και από τους
ήδη υπάρχοντες πελάτες των παραγωγών και συνεταιρισµών ροδέλαιου. Με τον
τρόπο αυτό δηµιουργείται σχέση εµπιστοσύνης πελάτη και e-entrepreneur.
Newsletters και Rss :Είναι κάτι περισσότερο από ένα e-mail. Αποτελούν την
ενηµέρωση του πελάτη για τις εξελίξεις στο προϊόν. Προσελκύει ακόµα και
πελάτες που έχουν επισκεφθεί το site αλλά δεν αγόρασαν τίποτα. Για τα B2B
newsletter της Rose-Oil θα πρέπει 1.Να µην περιέχουµε όλες µας τις
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πληροφορίες σε ένα και µόνο newsletter για να δελεάσουµε πολλούς τύπους
πελατών να επισκεφθούν την ιστοσελίδα µας. 2.Να ωθήσουµε τον αναγνώστη
στο www.Rose-Oil .com µε σύντοµε και περιεκτικά newsletter. 3.Να ωθήσουµε
µέσω του newsletter τον πελάτη να «προσγειωθεί» κατευθείαν στην σελίδα που
θέλουµε και όχι στο Home Page που θα πρέπει να προσανατολισθεί µε site map.
4.Πρόσβαση του newsletter σε διάφορές µορφές όπως mobile και scanning 5.
Αποστολή newsletter σε σταθερή συχνότητα και όχι σε αραιά διαστήµατα,
αλλά όχι και πολύ συχνά. 6. Με βάση τα δεδοµένα που θα έχουµε στην database
το κάθε newsletter θα πρέπει να έχει συγκεκριµένη συµπεριφορά . Mike Hotz(
December 14, 2019), «6 Tactics to Create More 'Must-Read' B2B Newsletters» ,
http://www.clickz.com/clickz/column/2103573/tactics-create-read-b2bnewsletters)
Online advertising: Αποτελεί µία ευρεία δίοδο προσέλκυσης πελατών λόγω
της µεγάλης κάλυψης που παρέχει το ∆ιαδίκτυο. Η διαφήµιση στο διαδίκτυο
για την Rose-Oil µπορεί να χωριστεί σε:
•

ONLINE AD FORMATS: όπως αναφαίνεται από το παρακάτω
σχεδιάγραµµα η διαφηµίσεις στο διαδίκτυο ευδοκιµούν µέσω ads

∆ιάγραµµα ∆41 «Ανάλυση ads»
Στην Rose-Oil η διαφήµιση γίνει µέσω banners σε άλλα site σχετικά µε το ροδέλαιο ,
το e-commerce και το agricultural e-business. Μέσω των ads της Google AdSense,
µέσω ads στο Facebook και position bidding. Βασική ιδέα στα ads είναι το γνωστό Pay
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per click (PPC). Οι πλέον µεγάλοι και ισχυροί οργανισµοί σους οποίους θα βασιστούµε
είναι Google AdWords, Yahoo! Search Marketing, και Microsoft adCenter.
•

NETWORK ADVERTISING- SEARCH ENGINE ADVERTISING:
Προσέλκυση πελατών µε συνδυασµό Ads και µηχανών αναζήτησης τη
χρήση των σωστών λεκτικών µηνυµάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
του τι θα πρέπει να προσέξει η Rose-Oil είναι το εξής:
Πλέον η Google προσθέτει τη λέξη ads

Εικόνα Ε24 «Google differences»

Ενώ παλαιότερα η διαφήµιση αναφερόταν στον τοµέα “sponsored
links

(Πηγή:http://searchengineland.com/google-does-away-with-sponsored-links-label-nowads-are-labeled-ads-54956). Η παραπάνω αναφορά αναδεικνύει τη σηµασία που
εµπεριέχει πλέον το SEO σε σχέση µε τα ads.
Social media marketing: ∆ιαφήµιση και προσέλκυση πελατών µέσω Myspace,
Facebook, Twitter και άλλα social networks, µε κύριο αντικείµενο το ροδέλαιο,
τα φάρµακα, τα καλλυντικά, τα αρώµατα, τα αγροτικά προϊόντα. ∆ιαφήµιση
µέσω άρθρων, banners, βίντεο και παράθεση συµβουλών. Χρησιµοποίηση των
blogs µε

άρθρα και αναφορές στο προϊόν, µε προτάσεις και προσφορές.
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Χρησιµοποίηση του Twitter και του Facebook για friends και followers. Mία
γενική άποψη του πώς θα πρέπει να λειτουργήσει η Rose-Oil βρίσκεται
παρακάτω:
Εικόνα Ε25 «Social Media Landscape»

(Πηγή:http://esteps.gr/social-media-marketing/)
Ή ενδεικτικά το παρακάτω διάγραµµα αναδεικνύει τη σηµασία του social media
marketing:

∆ιάγραµµα ∆42 «Social media marketing»
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Viral marketing : Είναι κυρίως επέκταση του social media marketing .H άποψη
που υπερισχύει εδώ είναι πως ο λόγος και η φήµη στο ∆ιαδίκτυο ταξιδεύουν
ανάµεσα στους πελάτες. Αυτό σηµαίνει ότι σε site κοινωνικής δικτύωσης και
blogs οι αναφορές µε video και reviews βοηθούν την επιχείρηση σε προσέλκυση
πελατών.
Προσωποποίηση σελίδας (Personalization): Επικέντρωση στο πώς η
ιστοσελίδα της Rose-Oil θα εξατοµικευθεί. Οι πηγές της µεθόδου αυτής
προσέγγισης και επικοινωνίας µε του πελάτες είναι η εξής:1.Χρησιµοποίηση
προφίλ και επιλογών-προτιµήσεων του πελάτη σε συνδυασµό µε τη βάση
δεδοµένων 2.Ιστορικό του πελάτη 3.Τρόπος που «ανακάλυψε» την Rose-Oil
4.την άµεση συµπεριφορά του 5.Το περιεχόµενο στην ιστοσελίδα
µας(προσφορές) 6.Το δυναµικό µας περιβάλλον
(http://econsultancy.com/uk/blog/7049-5-principles-to-consider-for-onlinepersonalisation-2,Maria Wasing(18/1/2011), «Five principles for online
personalisation»)
Χορηγίες: Μέσω του τρόπου αυτού η Rose-Oil θα έρθει κοντά στον πελάτη , θα
κάνει γνωστό το έργο της και θα τον ωθήσει να επισκεφθεί την ιστοσελίδα.
∆ηµόσιες σχέσεις: Βασικός τοµέας κυρίως για την προσέλκυση και
σταθεροποίηση των σχέσεων µε τους πελάτες-εταιρείες. Η διεξαγωγή δηµοσίων
σχέσεων γίνεται µε όλους του παραπάνω τρόπους αλλά επίσης και µε ηµερίδες
και αφιερώµατα σε θέµατα που αφορούν εµάς και τον πελάτη .Για παράδειγµα
µία ηµερίδα «Η ποιότητα του ροδέλαιου στη σύγχρονη αρωµατοποιία» ή ένα
αφιέρωµα στα καλλυντικά του KORRES , ενδυναµώνουν τις επιχειρηµατικές
σχέσεις µε τους πελάτες.
∆ιαχείριση σχέσεων µε πελάτες (CRM): αποτελεί τον βέλτιστο τρόπο
προσέλκυσης πελατών και διατήρησης

και διαµόρφωσης στάσης και

αµφίδροµης επικοινωνίας µε τον πελάτη. Τα πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή
CRM συστήµατος στην Rose-Oil, λόγω και της προσήλωσης στην εξυπηρέτηση
πελατών θα είναι: 1. Ποιότητα και αποτελεσµατικότητα 2.Μείωση του
συνολικού κόστους και αύξηση κέρδους 3.Εξυπηρέτηση πελατών. Εναλλακτικά
στη Rose-Oil θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και ένα Prospect Relationship
Management (PRM).
Ολοκληρώνοντας τον παραπάνω σχεδιασµό για την Rose-Oil θα πρέπει να
αναφέρουµε το παρακάτω διάγραµµα ως ενδεικτικό µίγµα των όσων
προαναφέραµε παραπάνω:
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∆ιάγραµµα ∆43 «Internet marketing»
(Πηγή:http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1008531)

5.13 Στρατηγική ανάπτυξης εµπορικών συναλλαγών
Στη marketing στρατηγική της Rose-Oil θα πρέπει µα γίνει αναφορά και στην
ανάπτυξη των εµπορικών συναλλαγών. Τα βήµατα που ορίζουν την παραπάνω
στρατηγική marketing είναι:
Οι διαδικασίες πώλησης των προϊόντων και των υπηρεσιών όπως αναφέρθηκε
και στο προηγούµενο κεφάλαιο
Ο σχεδιασµός και η δοκιµή νέων προϊόντων. Η Rose-Oil σκοπεύει, µετά την
παρέλευση του πρώτου τριµήνου να προωθήσει ένα φθηνότερο προϊόν του
ροδέλαιου, το ροδόνερο που αποτελεί επίσης βασικό συστατικό σε
φαρµακευτική, καλλυντικά, αρώµατα και τρόφιµα και που αποτελεί φθηνότερη
πρώτη ύλη και µε διαβαθµίσεις ποιότητας
Στρατηγικές διανοµής, όπως αναφέρθηκαν στο τρίτο κεφάλαιο
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Εκµετάλλευση και αγορά διαφηµιστικού χώρου όπως έχει ήδη αναφερθεί , µε
τη χρησιµοποίηση διαφηµίσεων πελατών-εταιρειών στην ιστοσελίδα αλλά και
σε άλλα site
Στρατηγική τιµολόγησης. Η τιµολόγηση κυµαίνεται ανάλογα µε την
ποσότητα, την προέλευση και των πελάτη. Σε εταιρείες που θα αγοράσουν
µαζικά ροδέλαιο και σε τακτικούς πελάτες γίνεται µείωση τιµής και προσφορές.
Ενδεικτικά η τιµολόγηση µε βάση και τους ανταγωνιστές στο διαδίκτυο αλλά
και την ανυπαρξία µεσαζόντων, αφού εµείς είµαστε ο µεσάζοντας, αναφαίνεται
στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας Π16 «Τιµολόγηση Ροδέλαιου σε δολάρια»
Ποσότητα

Τιµή

∆είγµα

$USD 05.00

5 ml

$USD 22.50

10 ml

$USD 45.00

25 ml

$USD 120.00

30 ml

$USD 140.00

50 ml

$USD 230.00

100 ml

$USD 450.00

Μεγαλύτερες Ποσότητες

∆υνατότητα προσφορών
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Επιλογή του e-business model που παραθέσαµε στο παρακάτω
διάγραµµα:

E-Business model Rose-Oil
Merchant( E-Distributor B2B,Etailer: CatalogMerchant B2C, Etailer: Virtual Merchant,
Distributor ,e-Marketmakers,ePortal (B2C)
infomediary

advertising

Λοιπά στοιχεία

∆ιάγραµµα ∆38 «E-Business model Rose-Oil»

5.14 Στρατηγική ανάπτυξης ενδοεπιχειρησιακής αποτελεσµατικότητας
Για να εφαρµοστεί εύρυθµα το e-business plan της επιχείρησης, στο i-marketing plan
θα πρέπει να γίνει σωστή ανάπτυξη των ενδοεπιχειρησιακών προβληµάτων. Η
στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσουµε, σε βάθος τρίµηνου θα πρέπει να
αποφέρει λόγω αύξησης εµπειρίας, ύπαρξης ιδιόκτητου server και e-database καθώς και
τεχνολογίας in-house τα εξής αποτελέσµατα:
Μείωση κόστους διανοµής, λόγω του ορθότερου προγραµµατισµού των
παραγγελιών και της αύξησης συνεργασίας µε τον πάροχο shipping
Μείωση κόστους διαφήµισης αφού η επιχείρηση θα έχει ήδη αποκτήσει
πελατεία, όνοµα-φίρµα, και θα χρειάζεται να διαφηµίζεται κυρίως µέσω των
search engines.
∆υνατότητα µείωσης τιµών, λόγο ενός client group που θα κατέχει

και

δυνατότητα προσφορών σε περιόδους µειωµένων εσόδων
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Target Markets
Η Rose-Oil παρόλη την δυνατότητα που έχει για ηλεκτρονικό εµπόριο παγκοσµίως, θα
πρέπει να επικεντρωθεί σε αγορές –στόχους που θα την βοηθήσουν να καρποφορήσει.
Μια σηµαντική τάση στην Αµερική ανάλογων και την Ευρώπη είναι ότι οι άνθρωποι
παίρνουν ένα πιο ενεργό ενδιαφέρον για τον καλλωπισµό, την υγεία τους και την
αισθητική κάτι που εξηγείται και από την αύξηση των ανάλογων χώρων (φαρµακεία µε
φυσικά προϊόντα, franchising σε καλλυντικά, beauty spa και beauty shop, παρασκευή
φυσικών αρωµάτων.
Πέραν τούτου, η αγορά των cosmetics, της φαρµακευτικής και των αρωµάτων
δραστηριοποιείται κυρίως σε Ευρώπη, Αµερική και έπειτα σε Ωκεανία και Ασία.
Αναντίρρητα µία επιπλέον παγκόσµια τάση είναι η εµφάνιση και η δηµοτικότητα του
ηλεκτρονικού εµπορίου. Όπως αναφαίνεται και από το διάγραµµά που έχουµε ήδη
παραθέσει στο δεύτερο κεφάλαιο:

∆ιάγραµµα ∆6 «Αναπαράσταση χρηστών ∆ιαδικτύου µε γεωγραφικά κριτήρια»
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Οι περισσότεροι χρήστες του ∆ιαδικτύου στον κλάδο των cosmetics σε Ασία, Ευρώπη
και Αµερική.
Εικόνα Ε26 «World Cosmetics»

(Πηγή: A Study of the European Cosmetics Industry Final Report , Prepared for:
European Commission, Directorate General for Enterprise and Industry Prepared by:
Global Insight, Inc., October 2007)
Οι µεγαλύτερες αγορές σε cosmetics και toiletry διακρίνονται σε Ευρώπη και Αµερική.
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Συνοψίζοντας η επιλογή του target market της Rose-Oil είναι οι αγορές των Ηπα και
της Ευρώπης και σε ανεύρεση πελατών λιανικής ,αλλά και σε ανεύρεση εταιρειών που
θα πωλήσουµε ροδέλαιο.

5.15

Σχεδιασµός

προγράµµατος

δράσης–τακτικής

µίγµατος

µάρκετινγκ
Στόχος του project είναι η ανάπτυξη µίας δυναµικής ιστοσελίδας µε δικό της server,
βάση δεδοµένων, και η δηµιουργία ενός εικονικού καταστήµατος που διεισδύει
απόλυτα στην ηλεκτρονική αγορά του Ροδέλαιου ούτως ώστε να διαδραµατίσει καίριο
ρόλο. Η ανάπτυξη της ιστοσελίδας θα γίνει από πάροχο, αλλά η εγκατάσταση θα γίνει
στον server της Rose-Oil, ενώ οι υπόλοιπες διαδικασίες από το τµήµα πληροφορικής
της Rose-Oil (2 άτοµα). Θα γίνει in –house εφαρµογή, µε ASP

in-house, και

εγκατάσταση των software που απαιτούνται. Ο ISP θα είναι ο ΟΤΕ

λόγω του

µονοπωλίου και της ευρείας κλίµακας υπηρεσίες που µπορεί να προσφέρει. Η βάση
δεδοµένων θα εγκατασταθεί στην Rose-Oil και όχι outsourcing . H συντήρηση και
ανανέωση της ιστοσελίδας θα γίνεται από τους δύο υπαλλήλους της Rose-Oil µε
πιθανή βοήθεια από τη σχεδιάστρια-κατασκευάστρια εταιρεία.
Marketing Mix
Το µείγµα marketing της Rose-Oil αποτελείται από τις ακόλουθες προσεγγίσεις ως προς
την εξυπηρέτηση πελατών, την προώθηση και διαφήµιση της εταιρείας, την τιµολόγηση
και τη διανοµή.
Εξυπηρέτηση πελατών: Στόχος της επιχείρησης είναι η εφαρµογή υψηλού
επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών, που να ξεπερνά τους τρεις κύριους
ανταγωνιστές και να προσοµοιάζει στα καλύτερα κατά την άποψή µας industry
models που είναι Amazon.com, LandsEnd.com, Walmart.com .
Προώθηση και διαφήµιση: Χρησιµοποίηση διαδικτυακού marketing, και
λοιπών εναλλακτικών ads, όπως µέσω Google (εκτενής αναφορά γίνεται στην
ενότητα «Στρατηγική εξεύρεσης πελατών και διαµόρφωσης στάσης και
ανάπτυξης αµφίδροµης επικοινωνίας µε πελάτες» του Τέταρτου Κεφαλαίου)
Τιµολόγηση: Η τιµολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει η επιχείρηση µας
θα

είναι

χαµηλότερη

σε

συσχετισµό

µε

τους

τρείς

ανταγωνιστές

(www.roseotto.com, www.roseoil.in, www.anandaapothecary.com), αλλά και µε
τις national brands Ελλάδα, Βουλγαρία, Τουρκία, Μαρόκο, Ινδία .
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∆ιανοµή: Όλα τα προϊόντα θα διανέµονται από την αποθήκη µας, µε
προσέγγιση µέσω της ιστοσελίδας και θα διανέµονται παγκοσµίως µέσω των
παρόχων που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3. Σε περίπτωση έλλειψης ροδέλαιου
θα γίνεται άµεση παραγγελία από Κοζάνη ή λοιπούς κοντινούς προορισµούς
όπως Βουλγαρία , προς την αποθήκη µας και έπειτα διανοµή µε τον τρόπο που
έχουµε ορίσει.
Market Research
Η έρευνα αγοράς της Rose-Oil βασίστηκε σε πραγµατικά δεδοµένα και στατιστικές από
έρευνες οργανισµών, έρευνες επιστηµόνων-µελετητών, οικονοµικά στοιχεία αγοράς τα
οποία παρατέθηκαν στο υπάρχον κεφάλαιο. Με

τον τρόπο αυτό διερεύνησης

επιτύχαµε:
Μικρότερο κόστος έρευνας, αφού, οι µελέτες διεξήχθησαν από τρίτους
Αντικειµενικότητα στοιχείων και αποτελεσµάτων, αφού αποκτήσαµε
µία πλήρη οπτική του κλάδου µέσα από διάφορες οπτικές γωνίες και όχι
µόνο από τη δική µας πλευρά
Ευρεία

κλίµακα

αποτελεσµάτων

και

χρησιµοποίηση

πληθώρας

εργαλείων, που θα µας βοηθήσουν στην :
Ελαχιστοποίηση κινδύνων
Αποφυγή επιπλέον κόστους
∆υνατότητα ανάπτυξης περιθωρίου κέρδους
Ικανότητα να ανταπεξέλθουµε σε πιθανές δυσχέρειες
Οι στόχοι που παραθέσαµε κρίνονται εφικτοί µε βάση τα στοιχεία από την αγορά του
Ροδέλαιου τα οποία παραθέσαµε. Οι στόχοι αποτελούν συσχέτιση:
Της δυναµικής του κλάδου και του προϊόντος
Της έλλειψης ισχυρών brands στο e-commerce
Στην υψηλή τιµή πώλησης του ροδέλαιου
Στη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης
Στη δεδοµένη υψηλή ποιότητα
Στην υψηλή ζήτηση σε Φαρµακευτική, Cosmetics και Αρώµατα.
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5.16 Ενδεικτική Σύνταξη προϋπολογισµού και χρονοδιαγράµµατος
υλοποίησης
Αυτός ο τοµέας υποδεικνύει µία χρηµατοοικονοµική ενηµέρωση σχετικά µε το imarketing plan και της επιµέρους δραστηριότητές του. Ο διαχωρισµός που γίνεται είναι
σε πρόβλεψη πωλήσεων, πρόβλεψη εξόδων και χρονοδιάγραµµα υλοποίησης.

5.16.1 Ανάλυση νεκρού σηµείου
Η ανάλυση του νεκρού σηµείου της επιχείρησης

θα γίνει µε τη χρήση

http://fast4cast.com/break-even-calculator.aspx
Μεταβλητό κόστος µονάδας =commission per unit +

supplies per unit +direct

material per unit +shipping per unit +other variable costs per unit= 30%
Σταθερό κόστος=administrative costs +insurance + property tax+ rent + other fixed
costs =7000 δολάρια(λόγω τιµολόγησης σε δολάρια)
Ενδεικτική Τιµή πώλησης :120 σε µία µέση ποσότητα 25ml(Επειδή δεν έχουµε
ορισµένη ποσότητα θέτουµε µία µέση τιµή)
Με βάση τους παραπάνω τύπους, θέτουµε ενδεικτικά κόστη τα οποία
υπολογίζουµε µε ανώτερη τιµή, για να καλύψουµε τη δυσµενέστερη για εµάς
περίπτωση. Τα κόστη τα υπολογίζουµε σε µηνιαία

περίοδο. Οι τιµές είναι

ενδεικτικές και υπολογίζονται µε βάση τους στόχους που έχουµε για να δούµε την
πιθανή πορεία της επιχείρησης. Τα κόστη είναι ενδεικτικά και βασίζονται στην
ελληνική αγορά, τα έσοδα είναι υπολογίσιµα µε βάση τις απαιτήσεις µας και την
τιµολόγηση που έχουµε θέσει.
Τα ενδεικτικά αποτελέσµατα φαίνονται παρακάτω:
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∆ιάγραµµα ∆44 «Ανάλυση νεκρού σηµείου»
Από το παραπάνω στοιχεία ,υπολογίζουµε ότι το νεκρό σηµείο της επιχείρησης
είναι οι 78 µονάδες των 25 ml ,δλδ 9360 δολάρια(7237 ευρώ) θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον οι µηνιαίες πωλήσεις.

5.16.2 Πρόβλεψη πωλήσεων
Η Rose-Oil θα διεξάγει όλες τις πωλήσεις µέσω ∆ιαδικτύου. Παρόλαυτα κρίνεται
σκόπιµη µία δοκιµαστική λειτουργία ενός και πλέον µήνα για να αναπτυχθεί και να
είναι έτοιµο το site. Από εκεί και έπειτα αναµένεται µία µηνιαία αναβάθµιση των
πωλήσεων. Η πρόβλεψη στην οποία θα προχωρήσουµε είναι ενδεικτική για τη
µελλοντική λειτουργία της επιχείρησης. Στόχος για το 2012 είναι η πώληση 200
µονάδων 25ml µηνιαίως (ενδεικτικά η συσκευασία) δηλαδή 200 µονάδες των 120
δολαρίων

σε

µηνιαία

βάση.

∆ηλαδή

200

µονάδες

είναι

5000ml.

Οπότε

Πωλήσεις=5000ml*120 δολ /25 ml ή 200 συσκευασίες των 120 δολαρίων. Οπότε
24000 µηνιαίο έσοδο, δηλαδή 11 µήνες (χωρίς τον Ιανουάριο είναι 264000 το 2012.
Όλα αυτά όµως σε σταθερές τιµές εάν επιµερίσουµε το

τελικό επιθυµητό ποσό

πωλήσεων. ∆ηλαδή η Rose-Oil στοχεύει στην πώληση 2200 συσκευασίες των 25ml (11
µήνες το 2012), µεταφραζόµενο σε 55 λίτρα ροδέλαιο.
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Πίνακας Π17 «Πρόβλεψη Πωλήσεων»
Περίοδος

2012

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

264.000$

Από επιχειρήσεις

200.000$

Από πελάτες λιανεµπορίου

64.000$

Κόστος Πωλήσεων σε οριακές τιµές

102.960$

Επειδή όµως µε το πέρασµα του χρόνου θα έχουµε αύξηση πωλήσεων υπολογίζεται
ότι το µηνιαίο έσοδο θα αυξάνεται συνολικά κάθε µήνα . Το µήνα Ιανουάριο οι
πωλήσεις θα είναι µηδέν, το Φεβρουάριο στοχεύουµε κάλυψη του νεκρού σηµείου. Το
ποσό των 264.000$ σε πωλήσεις σκοπεύουµε να το καλύψουµε στο τέλος του 2012.
Ουσιαστικά επειδή θέλουµε µία αύξηση των εσόδων κατά 20 %(όχι των πωλήσεων)
το τρίµηνο, η εικόνα που επιζητούµε είναι η εξής:

Πωλήσεις
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΙΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

∆ιάγραµµα ∆45 «Ανάλυση πωλήσεων»
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5.16.3 Πρόβλεψη Εξόδων
Τα έξοδα marketing θα αυξηθούν το πρώτο τετράµηνο ραγδαία. Λόγω ανάπτυξης της
επιχείρησης θα µειωθούν στο δεύτερο τετράµηνο, ενώ στο τέλος του έτους, επειδή
στοχεύουµε στην σταθεροποίηση και στην εγκαθίδρυση της επιχείρησης ως Leader, µε
την αύξηση των πωλήσεων στο τελευταίο τετράµηνο, θα εισάγουµε ακριβή καµπάνια
εκστρατείας για να κερδίσουµε έδαφος επί των αντιπάλων.
Πίνακας Π18 «MARKETING EXPENSE BUDGET»

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

2012

Internet Advertising

13500$

Out House Advertising

10500$

Λοιπά (∆ηµόσιες σχέσεις κ.α.)

5500$

Σύνολο

29500$

Ποσοστό επί των πωλήσεων

11,2 %

Αναλυτικότερα οι δαπάνες µας για το 2012 θα είναι :

Διαφημιστικές Δαπάνες

Πρώτο Τετράμηνο
Δεύτερο Τετράμηνο
Τρίτο Τετράμηνο

∆ιάγραµµα ∆46 «Ανάλυση διαφηµιστικών δαπανών»
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5.17

Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης

Internet Marketing Plan και

Προϋπολογισµός
Πίνακας Π19 «Προυπολογισµός-Χρονοδιάγραµµα»
∆ιαδικασία

Ηµεροµηνία Ηµεροµηνία Προϋπολογισµός
Έναρξης

Λήξης

ΕΣΟ∆Α –ΡΟΕΣ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)

1/2/2012

31/12/2012

+264.000 $

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

1/1/2012

-

+65.000$

31/12/2012

+14.000$

31/12/2012

+2.000$

ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΩΛΗΣΗ

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ 1/1/2012

ΧΩΡΟΥ
ΜΗ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΗΣΙΜΑΟΦΕΛΗ

1/1/2012

(ΦΗΜΗ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑ κ.τ.λ.)
Σύνολο Εσόδων

ΚΟΣΤΟΣ

+345.000$

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1/2/2012

31/12/2012

-102.960$

1/2/2012

-75.000$

31/12/2012

-10.000$

30/4/2012

-5.500$

Ενσωµατωµένο στη µονάδα προϊόντος
(Μισθοί, φόροι, κόστος διακίνησης,
ενοίκια κ.α.)
ΚΟΣΤΟΣ

ΑΡΧΙΚΗΣ 1/1/2012

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ(ΟΡΓΑΝΩΣΗ

,

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ,ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,ΚΤΙΡΙΑ
ΚΟΣΤΟΣ

–ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ,

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ

1/1/2012

Ολοκλήρωση Marketing Plan

Internet

Advertising

Campaign 1/1/2012

Τετράµηνο Α
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Out House Advertising Τετράµηνο Α
Λοιπά

(∆ηµόσιες

1/1/2012

30/4/2012

-3.500$

κ.α.) 1/1/2012

30/4/2012

-1.500$

Campaign 1/5/2012

31/8/2012

-2.500$

1/5/2012

31/8/2012

-1.500$

κ.α.) 1/5/2012

31/8/2012

-1.500$

31/12/2012

-7.500$

1/9/2012

31/12/2012

-4.000$

κ.α.) 1/9/2012

31/12/2012

-2.000$

σχέσεις

Τετράµηνο Α
Internet

Advertising

Τετράµηνο Β
Out House Advertising Τετράµηνο Β
Λοιπά

(∆ηµόσιες

σχέσεις

Τετράµηνο Β
Internet

Advertising

Campaign 1/9/2012

Τετράµηνο Γ
Out House Advertising Τετράµηνο Γ
Λοιπά

(∆ηµόσιες

σχέσεις

Τετράµηνο Γ
Σύνολο Εξόδων

-217.460$

ΚΕΡ∆ΟΣ 2012

127.540$

ή

99,070.82 EUR

Κεφάλαιο 6
Συµπεράσµατα και προτάσεις
Με βάση την αναδροµή του κεφαλαίου δύο στο προιόν ροδέλαιο και το ηλεκτρονικό
επιχειρείν, την ανάλυση της αρχικής µεθοδολογίας µε τα πρωταρχικά βήµατα και τις
επιλογές µας, το επιχειρηµατικό µοντέλο της Rose-Oil, την Β2Β και B2C οντότητα της
και την διεκπεραίωση του internet marketing plan της επιχείρησης καταλήγουµε στη
σύνοψη των αποτελεσµάτων της έρευνας.
Ονοµά επιχείρησης: Rose-Oil
∆ικτυακός τόπος: www.Rose-Oil.com
Προϊόν: Ροδέλαιο
Τεχνολογική υποδοµή: Αγορά ιδιόκτητου server. Αγορά software για σχεδίαση και
υλοποίηση ιστοσελίδας, αλλά και για θέµατα ασφάλειας, γραφικών, e-mail, messaging,
video. Σχεδίαση ιστοσελίδας από πληρεξούσιο εταιρεία, και παροχή υπηρεσιών, αλλά
εγκατάσταση στο server µας. ∆ηµιουργία πρωτόκολλου ασφαλείας από εµάς. Ύπαρξη
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τεχνικής υποστήριξης, οπότε στην Rose Oil θα προληφθούν 2 τεχνικοί που θα
αναλάβουν το τεχνικό κοµµάτι. Σύνδεση µε βάσεις δεδοµένων και εγκατάσταση τους
στον server της εταιρείας. Επιλογή της Oracle .
Νοµικό πλαίσιο: Εφαρµογή ελληνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας για το ηλεκτρονικό
επιχειρείν και τα προσωπικά δεδοµένα.
Ηλεκτρονικές συναλλαγές: τη χρήση πιστωτικών καρτών –prepaid cards και smart
cards, σε σύµβαση µε πάροχο όπως η VISA, ψηφιακό πορτοφόλι µε εγκατάσταση του
ανάλογου software, e-check κυρίως για Β2Β συναλλαγές, τραπεζικό λογαριασµό για
απευθείας κατάθεση, Paypal, Mobile payment , µε τη χρήση του επιθυµητού software.
∆ιανοµή προϊόντων: UPS, FedEx, DHL, Intershipper ή εταιρεία logistics από τη
Θεσσαλονίκη.
Προµηθευτές: Νοµός Κοζάνης, Βουλγαρία, Τουρκία, Μαρόκο, Ινδία (κυρίως Κοζάνη
και Βουλγαρία).
Στοιχεία Design: ∆υναµική ∆ιαχείριση Περιεχοµένου, ∆υνατότητα Ενσωµάτωσης
Αρχείων, Φόρµα επικοινωνίας, Video Gallery, Photo Gallery, Site map, Συννηµένος
κατάλογος, E-voting για την εταιρεία και το προϊόν, Περιοχή Μελών Εταιρειών B2B,
Περιοχή Μελών

Πελατών B2C, Πολυγλωσσικό, E-shop Σχεδίαση, Multipayment

option, Aναφορά-Promotion ροδέλαιου.
Στοιχεία marketing στο Design : Βελτιστοποίηση για µηχανές αναζήτησης, Σύστηµα
Newsletter (Με προσφορές σε πελάτες και νέα), Google Sitemap, social media
υποσελίδες, Αυτόµατη αναδηµοσίευση περιεχοµένου, Facebook – Twitter χρήση,
∆ιαχείρηση Youtube /Daily motion, e-mail alert σε πελάτες, e-mail alert για διανοµή,
∆ιαφήµιση µε Google Ad sense, ∆ηµιουργία Blog, RSS feed, Blog news.
Οντότητα: Β2Β και B2C (µε τα εργαλεία και τις τεχνικές που αναφέραµε)
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E-business model Rose-Oil :

E-Business model Rose-Oil
Merchant( E-Distributor B2B,Etailer: CatalogMerchant B2C, Etailer: Virtual Merchant,
Distributor ,e-Marketmakers,ePortal (B2C)
infomediary

advertising

Λοιπά στοιχεία

∆ιάγραµµα ∆38 «E-Business model Rose-Oil»
Internet marketing plan :
Ανάλυση Παρούσας Κατάστασης, Εκτίµηση ενδο-επιχειρησιακού
περιβάλλοντος, Εκτίµηση έξω-επιχειρησιακού περιβάλλοντος, Ανάγκες της
Αγοράς, Τάσεις της Αγοράς, Ανάπτυξη Αγοράς, ανταγωνιστές, κλειδιά της
επιτυχίας, προµηθευτές – συνεργάτες, swot analysis .
Συγκέντρωση δεδοµένων και πληροφοριών: Internet, search engines, portals,
B2B search engines, Internet statistics and internet demographics(e-metrics, estatistics)-Tracking software and tracking systems, Google Analytics.
Τεχνολογικές επιλογές: HTML, Video ροή, Flash Animation, Βάσεις
∆εδοµένων, My Sql, Ajax, Php, Asp.net, Ftp , Cms, Xml, ASP in-house.
Marketing Strategy :
Στόχοι marketing: Αύξηση της επισκεψιµότητας των επαναλαµβανόµενων
πελατών κατά 10%, Μείωση του κόστους εξεύρεσης νέων πελατών κατά
5%-15% το πρώτο τρίµηνο, ∆ιατήρηση αυξανόµενου ρυθµού ανάπτυξης
στην αγορά κατά 10 %, Εγγραφές νέων πελατών

κατά 50%, Μείωση

πελατών που φεύγουν σε άλλες επιχειρήσεις ανταγωνιστές 80 %, Αύξηση
κατά 20 % των εταιρειών –πελατών που εγγράφονται .
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Χρηµατοοικονοµικοί Στόχοι: Αύξηση εσόδων 20 % στο πρώτο τρίµηνο,
Αύξηση περιθωρίου κέρδους 15 % στο πρώτο τρίµηνο, Μείωση κόστους
διανοµής στο 15 % στο πρώτο τρίµηνο, Αύξηση κερδοφορίας εκτός αρχικού
πλάνου, µε απόσβεση των δαπανών σύστασης της Rose-Oil στον δεύτερο
χρόνο, Μείωση λειτουργικού κόστους κατά 5%-15% το τρίµηνο λόγω
αύξησης εµπειρίας, Αύξηση κερδοφορίας, χωρίς έξοδο εταιρειών από το
πελατολόγιό µας κατά 20%, Κατώτατο όριο εταιρειών-πελατών στις 12
εταιρείες (φαρµακευτικές, καλλυντικών, αρωµάτων), µε σκοπό την ελάχιστη
στοχοθέτηση εσόδων από τις εταιρείες αυτές στα 150.000 ευρώ.
Εξεύρεση πελατών: Affiliate marketing, Email marketing, Newsletters και
Rss, Online advertising, NETWORK ADVERTISING- SEARCH ENGINE
ADVERTISING, Social media marketing, Viral marketing, Προσωποποίηση
σελίδας, Χορηγίες, ∆ηµόσιες σχέσεις, ∆ιαχείριση σχέσεων µε πελάτες.
Ενδεικτική τιµολόγηση :
Πίνακας Π16 «Τιµολόγηση Ροδέλαιου σε δολάρια»
Ποσότητα

Τιµή

∆είγµα

$USD 05.00

5 ml

$USD 22.50

10 ml

$USD 45.00

25 ml

$USD 120.00

30 ml

$USD 140.00

50 ml

$USD 230.00

100 ml

$USD 450.00

Μεγαλύτερες Ποσότητες

∆υνατότητα προσφορών

Marketing Mix: Εξυπηρέτηση πελατών, Τιµή, Προώθηση και ∆ιαφήµιση,
∆ιανοµή
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Οικονοµική Ανάλυση:

∆ιάγραµµα ∆44 «Ανάλυση νεκρού σηµείου»
Πίνακας Π18 «MARKETING EXPENSE BUDGET»

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

2012

Internet Advertising

13500$

Out House Advertising

10500$

Λοιπά (∆ηµόσιες σχέσεις κ.α.)

5500$

Σύνολο

29500$

Ποσοστό επί των πωλήσεων

11,2 %

Σύνολο Εξόδων

217.460$

ΚΕΡ∆ΟΣ 2012

127.540$

ή

99,070.82 EUR
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Περιορισµοί –Αδυναµίες
Από την παραπάνω µελέτη, και από τα αποτελέσµατα των πέντε προηγούµενων
κεφαλαίων αναγνωρίζονται περιορισµοί και αδυναµίες όσον αφορά το επιχειρηµατικό
πλάνο της Rose-Oil. Βασικός περιορισµός είναι η µειωµένη εµπειρία της εταιρείας
στο χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν (σε σχέση και µε τους ανταγωνιστές).
Παράλληλα παρά το γεγονός ότι η το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της επιχείρησης
είναι η Β2Β πώληση ροδέλαιου, λόγω του γεγονότος ότι οι ανταγωνιστές απευθύνονται
κυρίως σε Β2C, τα περιθώρια λάθους στενεύουν, όταν ο πελάτης είναι µία µεγάλη
πολυεθνική εταιρεία. Επιπλέον περιορισµό αποτελεί και το οικονοµικό κόστος. Η RoseOil προχωράει σε αγορά server, σχεδίαση site και απόκτηση βάσης δεδοµένων, που
παρά τα πλεονεκτήµατα που της αποδίδουν, λόγω µη ύπαρξης γενικού outsourcing,
αποτελούν µεγάλη πηγή κόστους. Επιπλέον περιορισµός για την ασφαλή έκδοση
αποτελεσµάτων από το παραπάνω e-business plan αποτελούν οι συνεχείς µεταβολές
των τιµών σε τεχνολογική υποδοµή αλλά κυρίως το γεγονός ότι δεν µπορούµε να
προβλέψουµε τη σταθερή ποσότητα πώλησης Ροδέλαιου ή τη σταθερή δυναµική του
πελατολογίου, λόγω µη προϋπάρχοντος πελατολογίου και αυτό που επιτυγχάνουµε
είναι κυρίως να περιορίζουµε τους κινδύνους. Βέβαια στο σηµείο αυτό θα πρέπει να
αναφέρουµε και τις αδυναµίες που απορρέουν από το εν λόγω e-Business plan:
Η έλλειψη εξειδικευµένων πηγών για την εµπορία ροδέλαιου στο ∆ιαδίκτυο
Η έλλειψη σηµαντικής παραγωγής από πλευράς Ελλάδας, που µας ωθεί σε
εµπορία και από άλλες χώρες, όπως η Βουλγαρία, και δεν µας διαφοροποιεί από
τους ανταγωνιστές
Ο περιορισµένος αριθµός των ανταγωνιστών σε ∆ιαδικτυακό επίπεδο
Αδυναµία πρόσβασης σε εταιρικά δεδοµένα των ανταγωνιστών
Αδυναµία πρόσβασης σε ευαίσθητα εταιρικά δεδοµένα των µεγάλων εταιρειώνπελατών

Μελλοντικές προοπτικές για σχετική έρευνα
Μελλοντικές προοπτικές για σχετική έρευνα µε το παραπάνω e-business plan θα
αποτελούσαν:
η ενσωµάτωση του Ροδόνερου στον κατάλογο προϊόντων
η µείωση του κόστους του ASP in – house
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η ανάπτυξη τεχνικών µείωσης national branding
η ανάπτυξη πιστοποίησης ποιότητας στο Ροδέλαιο
η δηµιουργία θυγατρικών e-business µε σκοπό τα παράγωγα του ρόδου
η διαχείριση data των πελατών από τις µεγάλες εταιρείες πελάτες (π.χ.Korres)
µε σκοπό τη µείωση του διαφηµιστικού κόστους
η δηµιουργία e-business ροδόνερου µε σκοπό την B2B εφαρµογή

Προτάσεις και συµπεράσµατα
Οι προτάσεις που πηγάζουν από τη δηµιουργία της παραπάνω µελέτης είναι:
Πρόταση για δηµιουργία ηλεκτρονικής επιχείρησης µε αντικείµενο το ροδέλαιο
και κύριο µέληµα την βέλτιστη εξυπηρέτηση πελατών και την καλύτερη
ποιότητα
Ανάπτυξη ηλεκτρονικής επιχείρησης µε αυτοδυναµία (τεχνολογική και
διοικητική)
∆ηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος την ποιότητα και τη δηµιουργία
Β2Β οντότητας
Χρήση εταιρικής βάσης δεδοµένων για τη διαχείριση του πελατολογίου
Ανάπτυξη συγκεκριµένου επιχειρηµατικού µοντέλου το οποίο πηγάζει από τις
ανάγκες και της αδυναµίες που πρέπει να εκµεταλλευθεί η Rose-Oil
Πρόταση για µελλοντική ανάπτυξη και εµπορία περισσοτέρων προϊόντων ,όπως
το ροδόνερο
Υπόδειξη τρόπου µείωσης λειτουργικού κόστους µε την αύξηση της εµπειρίας
Τα συµπεράσµατα που πηγάζουν από το e-business plan της Rose-Oil είναι:
Το βασικό συστατικό στοιχείο στην ανάπτυξη µίας ηλεκτρονικής
επιχείρησης είναι ο συνδυασµός e-business model και

internet

marketing plan
Τα τεχνολογικά στοιχεία διαδραµατίζουν δευτερεύοντα ρόλο στη
βιωσιµότητα της Rose-Oil και κάθε ηλεκτρονικής επιχείρησης, λόγω
υπεροχής των στοιχείων marketing
Το κόστος µίας πλήρους διαφηµιστικής καµπάνιας ετησίως από 7000$
µέχρι και 30000$
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Τα έσοδα ποικίλουν, όχι µόνο από πωλήσεις ,αλλά και από διαφηµιστικό
χώρο
Το λειτουργικό κόστος µειώνεται µε την αύξηση της εµπειρίας
Στο ροδέλαιο είναι απαραίτητη η στόχευση σε B2B επίπεδο, ούτως ώστε
να υπάρξει άµεση βιωσιµότητα της επιχείρησης
Τα ενδεικτικά κέρδη του πρώτου έτους είναι ικανά να ωθήσουν σε
βιωσιµότητα και µελλοντική κερδοφορία
Το ροδέλαιο αποτελεί εµπόρευµα υψηλών περιθωρίων κέρδους
Τα εργαλεία διερεύνησης της αγοράς αποτελούν την καίρια λύση για
επιτυχία
Η επίτευξη των παρακάτω ενδεικτικών χρηµατοοικονοµικών στόχων
είναι εφικτή µε την ιδεατή εφαρµογή όλων των καίριων εργαλείων που
αναπτύξαµε: Αύξηση εσόδων 20% στο πρώτο τρίµηνο, Αύξηση
περιθωρίου κέρδους 15% στο πρώτο τρίµηνο, Μείωση κόστους
διανοµής στο 15% στο πρώτο τρίµηνο, Αύξηση κερδοφορίας εκτός
αρχικού πλάνου, µε απόσβεση των δαπανών σύστασης της Rose-Oil
στον δεύτερο χρόνο, Μείωση λειτουργικού κόστους κατά 5%-15% το
τρίµηνο λόγω αύξησης εµπειρίας, Αύξηση κερδοφορίας χωρίς έξοδο
εταιρειών από το πελατολόγιό µας κατά 20%, Κατώτατο όριο εταιρειώνπελατών στις 12 εταιρείες (φαρµακευτικές, καλλυντικών, αρωµάτων)
Η δηµιουργία µίας ηλεκτρονικής επιχείρησης αποτελεί συνδυασµό
marketing, accounting, design, νοµοθεσίας, τεχνολογίας και management
Τα αγροτικά προϊόντα και συγκεκριµένα το ροδέλαιο µπορούν να
προσδώσουν

ανταγωνιστικό

δηµιουργήσουν µάρκες

πλεονέκτηµα,

κερδοφορία,

να

και να στηρίξουν ηλεκτρονικές επιχειρήσεις

χωρίς κόστος παραγωγής.
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Παράρτηµα
Στο κεφάλαιο-παράρτηµα αυτό θα αναπτύξουµε τη σχεδίαση της Rose-Oil µε βάση
την ιστοσελίδα wix.com και τις ευκολίες που παρέχει. Το παρακάτω προσχέδιο δεν
αποτελεί πλήρες site της Rose-Oil αλλά υποδεικνύει τα βασικά στοιχεία που θα έχει η
ιστοσελίδα µας. Η παρουσίαση γίνεται εδώ µέσω screenshots αλλά µπορεί να γίνει
επίσκεψη και µέσω του http://www.wix.com/athanasiou_gregory/rose-oil. Το
προσχέδιο αυτό βασίστηκε σε ήδη υπάρχον site γνωστής εταιρεία spa και αποτελεί
ενδεικτική σχεδίαση για τις ανάγκες τις υπάρχουσας εργασίας. Με την παρουσίαση
αυτή αναδεικνύουµε τη δυνατότητα να σχεδιάσουµε µία ιστοσελίδα µε µικρό κόστος
και πολλαπλά εργαλεία.
1.Κεντρική σελίδα

Η κεντρική σελίδα αποτελείται από 9 ενότητες: Home, Products, About Rose-Oil,
Gallery, Faq, Quality, Member Area, Rose-Oil και Partners. Οι ενότητες αυτές
καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα των όσων έχουµε ανάλυση στην εργασία. Στη συνέχεια της
ιστοσελίδας παρατηρούµε την ύπαρξη 6 υπο-ενοτήτων, που ουσιαστικά εξυπηρετούν
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και απεικονίζουν τις υπηρεσίες της Rose-Oil. Οι ενότητες αυτές είναι Shiping, Payment
Policy, Give us your opinion, Private issues policy, Affiliates και Newsgroup. Τέλος
στη βάση της ιστοσελίδας παρατηρούµε την ύπαρξη διαφηµιστικού χώρου µεγάλων
εταιρειών (από την B2B οντότητα µας) που προσδίδουν µεγάλο κέρδος στην
επιχείρηση.
2.Επεξήγηση Προϊόντων

Στην ενότητα αυτή αναλύονται και παρουσιάζονται τα προϊόντα που θα διαχειρίζεται
η επιχείρηση. Ροδέλαιο Κοζάνης σε πρώτη προτεραιότητα, και µετά Ροδέλαιο
Βουλγαρίας, Τουρκίας, Μαρόκο, Ινδίας και τέλος για µελλοντική ανάπτυξη εµπορικής
δραστηριότητας η πώληση Ροδόνερου. Σε κάθε σύνδεσµο (link) θα αναφέρονται τα
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στοιχεία κάθε προϊόντος, οι τιµές, οι αξιολογήσεις, η ποιότητα και οι εν λόγω
προσφορές.
3.Στοιχεία για την εταιρεία

Στην ενότητα αυτή αναφέρουµε στοιχεία για την εταιρεία, το σκοπό της, τους στόχους
της, πληροφορίες για την ηγεσία, τις παροχές και τις κριτικές (θετικές).
4. Gallery (Photos and Videos)
Στην ενότητα αυτή παρέχονται φωτογραφίες από το Ροδέλαιο, τη συγκοµιδή του, την
απόσταξή του, την εµπορία του και το τελικό προϊόν. Παράλληλα παρέχουµε
επεξηγηµατικά video και κριτικές(reviews) σχετικά µε το προϊόν και την εταιρεία. Η
ενότητα αυτή βοηθάει στην ανάδειξη µίας σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ πελάτη και
Rose-Oil.
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5.Frequently asked questions

Στην ενότητα αυτή παρέχονται πληροφορίες για το προϊόν, το shiping, τις πληρωµές,
την πολιτική προστασίας δεδοµένων, την διαδικασία των συναλλαγών, την ίδια την
εταιρεία.
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6.Ποιότητα

Στην ενότητα αυτή αναδεικνύουµε το προϊόν και την ποιότητα που διαχειριζόµαστε.
Παρέχουµε στοιχεία από χηµικές αναλύσεις, έρευνες οργανισµών και Πανεπιστηµίων
καθώς και τη διαφοροποίηση της ποιότητας από τους ανταγωνιστές. Παραπέµπουµε
επίσης σε κριτικές και σχολιασµό στο blog της Rose-Oil.
7.Περιοχή µελών
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Στην ενότητα αυτή γίνεται κ η εγγραφή που παρουσιάσαµε στην B2C οντότητα.
∆ίδεται η δυνατότητα σύνδεσης µε τη βάση δεδοµένων της επιχείρησης και την
πρόταση προσφορών ξεχωριστά σε κάθε πελάτη. Παρέχεται η απευθείας σύνδεση µε τα
τελευταία νέα που σχετίζονται µε το προφίλ του πελάτη και την ροή ειδήσεων (RSS).
Εδώ αναφέρονται και οι ειδικές προσφορές (σε επιχειρήσεις –πελάτες δηλαδή στην
B2B οντότητα), ενώ δίδεται η δυνατότητα στα µέλη να αλλάξουν το προφίλ και τις
προτιµήσεις τους . Τέλος δίδεται η δυνατότητα για προτάσεις σε µεµονωµένους πελάτες
και επιχειρήσεις-πελάτες, όπως ειδικές προσφορές σε συνδυασµό µε τιµή, τις ανάγκες
και τις απαιτήσεις του πελάτη.
8.Rose-Oil

Στην ενότητα αυτή παρέχονται πληροφορίες για επικοινωνία του πελάτη µε την RoseOil, καθώς και φόρµα επικοινωνίας. Παράλληλα παρέχεται και χάρτης που καθιστά
κατανοητή την ύπαρξη αποθήκης και καταστήµατος της επιχείρησης, γεγονός που
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αυξάνει την εµπιστοσύνη του πελάτη προς εµάς (όπως αναφέρουµε και στο 4
κεφάλαιο).
9.Partners

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται οι συνεργάτες µας. Αναφέρονται οι συνεταιρισµοί
και οι παραγωγοί που συνεργαζόµαστε καθώς επίσης και οι εταιρείες που
συνεργαζόµαστε ως προς τη παροχή υπηρεσιών όπως η διανοµή και οι πληρωµές. Στον
σύνδεσµο companies αναφέρονται οι εταιρείες που είναι πελάτες µας (όχι οι πελάτες
λιανεµπορίου), και µας προσδίδουν κύρος και ηγετική προδιάθεση για τον κλάδο.
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10.Shiping

Στην υπο-ενότητα αυτή αναφέρονται οι τρόποι διανοµών και οι εταιρείες-συνεργάτες
που αναφέραµε στο κεφάλαιο τρία. Επίσης αναφέρεται ο χρόνος διανοµής, ενώ ο
πελάτης ενηµερώνεται συνεχώς µέσω e-mail ή sms για την πορεία της παραγγελίας.
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11.Payment Policy

Στην υπο-ενότητα αυτή αναφέρονται οι τρόποι πληρωµών, η πολιτική πληρωµών, οι
εταιρείες-πάροχοι των πληρωµών και η ασφάλεια των συναλλαγών.
12.Give us your opinion
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Στην υπο-ενότητα αυτή παρέχονται δηµοσκοπήσεις, ερωτηµατολόγια, προσωπικές
απόψεις ,αλλά και θετικές κριτικές για την εταιρεία . Ότι είναι θετικό είναι εµφανές,
ενώ τα αποτελέσµατα των απόψεων, δηµοσιεύονται µέσω link. Επίσης είναι δυνατή η
σύνδεση µε το blog της Rose-Oil.
13.Private issues policy

Στην υπο-ενότητα αυτή αναφέρεται η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων,
όπως και αναπτύσσεται στο κεφάλαιο τρία.

151

14.Affiliates

Στην υπο-ενότητα αυτή γίνεται εκτενής παρουσία των δυνατοτήτων συνεργασίας που
προσφέρει η Rose-Oil σε όσους επιθυµούν να συνεργαστούν στην προώθηση της
επιχείρησης και των όρων – τιµολόγησης από τη συνεργασία αυτή.
15.Newsgroup
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Στην υπο-ενότητα αυτή προσφέρονται νέα του κλάδου ,της επιχείρησης , του
ροδέλαιου και Rss Feed.Παρέχονται πληροφορίες για όλους τους επισκέπτες, καθώς και
νέα ειδικά για του εγγεγραµµένους πελάτες.
16.Χώρος ∆ιαφηµίσεων

Ο χώρος αυτός αποτελεί σηµαντικό και ζωτικό τοµέα της επιχείρησης. Εδώ
παρουσιάζονται σύνδεσµοι(links) επιχειρήσεων και πελατών που θέλουν να
διαφηµιστούν από το site µας. Η επιχείρηση µπορεί να πληρώνεται µε τα click (pay per
click) ή µε την περίοδο παροχής της διαφήµισης.
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