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Περίληψη 

 

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας για την Ελλάδα είναι επιτακτική ανάγκη καθώς 

μέσα από αυτή δίνεται η δυνατότητα ανάληψης νέων πρωτοβουλιών που οδηγούν στην 

ανάπτυξη της χώρας καθώς και στη μείωση της ανεργίας, που πλήττει την Ελλάδα. Η 

παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου, μίας νέας 

επιχείρησης, της οποίας οι δραστηριότητες είναι η εισαγωγή λαμπτήρων LED και η 

προώθησή τους στην ελληνική αγορά.  

Ένα πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει σημαντικά τις 

δυνατότητες μίας εταιρείας ώστε να πληροί τους σκοπούς και τους στόχους της για να 

εξυπηρετεί καλύτερα τους ιδιοκτήτες της εταιρίας, τους εργαζόμενους και τους 

επενδυτές. Ένα επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να πάρει πολλές μορφές, από ένα απλό 

επαγγελματικό πλάνο, σε ένα έγγραφο που χρησιμεύει ως τεκμηρίωση των στόχων και 

των στρατηγικών σχεδίων που ακολουθεί η εταιρία. Σε οποιαδήποτε μορφή, ένα 

επιχειρηματικό σχέδιο είναι απλά μια γραπτή αναπαράσταση, όπου μια εταιρία 

αναφέρει τις επιδιώξεις της, πώς θα φτάσει εκεί και με τι θα μοιάζει μόλις ολοκληρώσει 

τους στόχους της. 

Η υπό εξέταση επιχείρηση έχει ως επιχειρηματικό σκοπό να εισάγει λαμπτήρες LED 

και να τους προωθήσει στην ελληνική αγορά. Ο κλάδος των λαμπτήρων LED είναι 

πολύ μεγάλος και επικρατεί μέσα σε αυτόν ισχυρός ανταγωνισμός. Η επιχείρηση για να 

μπορέσει να είναι ανταγωνιστική, πέρα από τη φυσική της παρουσία με το κατάστημά 

της, οφείλει να δημιουργήσει και ένα ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο θα της 

επιτρέψει να επεκταθεί σε όλες τις αγορές σε πανελλήνιο επίπεδο. Η επιχείρηση 

απευθύνεται σε νοικοκυριά που επιλέγουν τεχνολογικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και 

ταυτόχρονα αποτελούν οικονομική λύση, σε επιχειρήσεις, οι οποίες επενδύουν σε 

τεχνολογικά προϊόντα μακράς διάρκειας και υψηλής ενεργειακής απόδοσης, σε 

συνεργεία αυτοκινήτων και φορτηγών, τα οποία προμηθεύονται λαμπτήρες LED και, 

τέλος, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή επιγραφών. Από την 

ανάλυση του χρηματοοικονομικού σχεδίου γίνεται σαφές ότι η επιχείρηση το δεύτερο 

έτος της λειτουργίας της θα καταφέρει να δημιουργήσει κέρδος και να καταστεί 

βιώσιμη. 
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Εισαγωγή 
 

Η διπλωματική εργασία που ακολουθεί πραγματεύεται πως μία νέα Ελληνική 

επιχείρηση θα συνθέσει το επιχειρηματικό της σχέδιο και με πιο τρόπο θα εισάγει από 

το εξωτερικό και θα τοποθετήσει τα προϊόντα της στην εγχώρια αγορά.  

Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, όπου θα 

τεθούν τα βασικά στοιχεία ενός επιχειρηματικού σχεδίου βάσει ελλήνων συγγραφέων 

και ενός άρθρου του πανεπιστημίου του Harvard και θα γίνει σύγκριση των 

επιχειρηματικών σχεδίων.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί η ιστορική ανασκόπηση όσον αφορά τα 

είδη φωτισμού που υπήρχαν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Θα γίνει αναφορά του 

προϊόντος μελέτης που είναι τα φώτα LED (Light Emitting Diode, Δίοδος Εκπομπής 

Φωτός) με τις δυνάμεις, τις αδυναμίες, τα μειονεκτήματα και τις δυνατότητες των 

προϊόντων LED. Στη συνέχεια θα αναλυθεί η διαδικασία που θα ακολουθήσει η 

επιχείρηση για να εισαχθούν τα προϊόντα στον Ελλαδικό χώρο. Θα εμβαθύνουμε στις 

εγγυήσεις που πρέπει να φέρει ένα προϊόν για εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή αγορά και θα 

δούμε τη διαδικασία που ακολουθείται για την εισαγωγή των προϊόντων. Κλείνοντας το 

πρώτο κομμάτι θα δούμε ποιες είναι οι τεχνικές τοποθέτησης προϊόντων και με ποια 

τεχνική θα τοποθετηθούν τα προϊόντα στην αγορά.  

Στο τρίτο κεφάλαιο της διπλωματικής θα αναλυθεί το επιχειρηματικό σχέδιο (business 

plan) που θα κάνει η νέα επιχείρηση που θα ιδρυθεί, εισάγοντας τα προϊόντα LED. 

Συγκεκριμένα, θα αναφερθεί η νομική μορφή της επιχείρησης, όπου θα δούμε τα είδη 

των νομικών επιχειρήσεων στη χώρα μας και ο λόγος που θα επιλεχθεί η συγκεκριμένη 

νομική μορφή της νέας επιχείρησης. Στη συνέχεια υπάρχουν οι κατηγορίες των 

προϊόντων LED που θα παρέχει στους καταναλωτές μέσω της πώλησης η επιχείρηση. 

Θα δούμε πόσοι θα είναι οι εταίροι και για πιο λόγο αποφάσισαν να ασχοληθούν με το 

συγκεκριμένο προϊόν. Έπειτα θα γίνει έρευνα της αγοράς, όπου θα δούμε τους 

ανταγωνιστές του κλάδου. Στην πορεία ακολουθεί το σχέδιο μάρκετινγκ που θα 

ακολουθήσει η εταιρία. Ολοκληρώνοντας το τρίτο κεφάλαιο, θα αναλυθεί το 

οικονομικό της σχέδιο και θα φανεί η χρηματοοικονομική εικόνα της νέας επιχείρησης.  

Τέλος, στα συμπεράσματα θα πραγματοποιηθεί η σύνοψη του επιχειρηματικού σχεδίου 

και θα δούμε τα αποτελέσματά του όσον αφορά τα κέρδη της επιχείρησης στο άμεσο 

μέλλον.  
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Κεφάλαιο 1 Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

Στον Ελλαδικό χώρο η οικονομία στηρίζεται κυρίως στις μικρές και μεσαίου μεγέθους 

επιχειρήσεις. Βάσει του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) ο ορισμός της επιχείρησης και της 

επιχειρηματικότητας προέρχονται από το ρήμα «επιχειρώ», και έχει την έννοια κάνω 

κάτι καινούργιο, καινοτομώ, δημιουργώ. Τα ουσιαστικά συστατικά στοιχεία της 

επιχειρηματικότητας είναι η δημιουργία πλούτου, μέσω νέων συνδυασμών 

συντελεστών παραγωγής, της ηγεσίας, της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας, του 

ρίσκου και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (Μπουράντας, 2012, σελ. 32). Άρα, 

στόχος μίας επιχείρησης είναι η δημιουργία πλούτου, ή αλλιώς προστιθέμενης αξίας, 

δηλαδή η επιστροφή αξίας μεγαλύτερης από αυτήν που ο επιχειρηματίας επένδυσε για 

τη δημιουργία του προϊόντος ή της υπηρεσίας που πουλάει. Η αξία αυτή που 

επιστρέφεται, δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά και αξία για το άτομο, για μία κοινότητα 

ή για ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο και συνεισφέρει επίσης στην κοινωνική ευημερία 

και την πρόοδο. 

Όσο μικρή ή μεγάλη είναι μία επιχείρηση, για να επιβιώσει σε ένα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον οφείλει να ακολουθεί μία συγκεκριμένη στρατηγική. Το επιχειρηματικό 

σχέδιο είναι το πλέον ιδανικό έγγραφο το οποίο απεικονίζει τους στόχους και σκοπούς 

της επιχείρησης. Θεωρείται αναγκαίο στις μέρες μας, για τη δημιουργία μίας νέας 

επιχείρησης καθώς και τις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις. Η αναγκαιότητα του οφείλεται 

στο γεγονός ότι είναι το έντυπο που θα ζητηθεί από τις τράπεζες, μετόχους και 

πιθανούς επενδυτές για μία χρηματοδότηση. Όσο πιο λεπτομερές είναι το σχέδιο τόσο 

πιο ικανοποιητικά και συμφέροντα θα είναι τα αποτελέσματα που θα αποκομίσει η 

επιχείρηση. Ταυτόχρονα απευθύνεται και στον διευθύνοντα σύμβουλο μίας επιχείρησης 

ως έντυπη καταγραφή στόχων συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Η διάρκειά του 

είναι περίπου ένα έτος, ενώ μπορεί μία επιχείρηση να προσαρμόσει το χρονικό 

περιθώριο που θα υλοποιηθούν οι επιδιώξεις που έχει θέσει.  

Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα βασικό εργαλείο στη σύγχρονη επιχείρηση όντας η 

έντυπη μορφή της στρατηγικής της για την επίτευξη των στόχων της. Όπως αναφέρει 

και ο Hazlitt «Όταν οι μεγάλες σκέψεις φτάσουν στο επίπεδο της πράξης γίνονται 

μεγάλες πράξεις» (Stutely, 2003, σελ. 282). 
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1.2 Δημιουργία Επιχειρηματικού Σχεδίου  
 

Το επιχειρηματικό σχέδιο το ορίζει ο κ. Κόκκορης (2001, σελ. 5) «Όπως ο καπετάνιος 

πριν ξεκινήσει το ταξίδι σχεδιάζει τη διαδρομή που θα ακολουθήσει για να φτάσει στον 

προορισμό του, έτσι και ο επιχειρηματίας σχεδιάζει και προγραμματίζει τις ενέργειες 

εκείνες οι οποίες θα του επιτρέψουν να φτάσει στο στόχο του».   

Ο σκοπός του επιχειρηματικού σχεδίου, όπως είδαμε και ανωτέρω, είναι η οργάνωση 

των διαδικασιών της επιχείρησης, τόσο για το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης 

όσο και για το εξωτερικό της περιβάλλον. Το εσωτερικό περιβάλλον αποτελείται από 

χρηματοοικονομικούς, φυσικούς, ανθρώπινους και τεχνολογικούς πόρους. Το 

εξωτερικό περιβάλλον περιλαμβάνει ότι επηρεάζει έμμεσα την επιχείρηση όπως 

παράγοντες κοινωνικοί, πολιτικοί, οικονομικοί, τεχνολογικοί, περιβαλλοντολογικοί και 

γεωγραφικοί.  

1.2.1 Βασικά Ερωτήματα 

 

Ο σχεδιασμός των μελλοντικών ενεργειών βάσει του κ. Κόκκορη (2001, σελ. 6) είναι 

αναγκαίος με σκοπό τον προγραμματισμό των μελλοντικών ενεργειών πριν προλάβουν 

την επιχείρηση τυχόν κίνδυνοι ή άλλα γεγονότα. Μερικοί από τους κινδύνους που 

οφείλει να λάβει υπ΄ όψιν ένας επιχειρηματίας είναι οι ανταγωνιστές του κλάδου, ο 

τρόπος μεταβολής της αγοράς, το συνάλλαγμα, οι ταμειακές ροές, οι φυσικές 

καταστροφές, το ίδιο το προϊόν, η ποιότητά του, το κόστος του, η ικανότητα 

παραγωγής, τα αποθέματα, το επιχειρηματικό μάνατζμεντ (Stutely, 2003, σελ. 225). Ο 

σχεδιασμός απαντά στα βασικά ερωτήματα όταν μία επιχείρηση ξεκινάει τα πρώτα της 

βήματα (Κόκκορης, 2001, σελ. 24): 

 Τι κάνει; 

 Πώς το κάνει; 

 Πότε το κάνει; 

Εφόσον η επιχείρηση έχει ιδρυθεί το σχέδιο που θα κάνει ο επιχειρηματίας θα τον 

βοηθήσει στο να κατανοήσει (Κόκκορης, 2001, σελ. 27):  

 Που βρίσκεται και ποια η τωρινή κατάσταση; 

 Τι επιθυμεί και τι είναι ικανός να κάνει; 

 Που θέλει να πάει; 
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 Ποιοι είναι οι τρόποι να υλοποιήσει τους στόχους του; 

 Που θα ήθελε να είναι η επιχείρησή του στο μέλλον; 

Ταυτόχρονα, ο επιχειρηματίας οφείλει να ελέγχει σε ποιο στάδιο βρίσκεται ανά πάσα 

στιγμή η επιχείρηση του, βάσει του πλάνου που έχει κάνει στο επιχειρηματικό του 

σχέδιο, ενώ μπορεί να ενισχύσει τα δυνατά σημεία της επιχείρησης κάνοντας τις έξης 

ερωτήσεις βάση του Stutely:  

 Τι σημαίνει αυτό για το επιχειρηματικό σχέδιο;  

 Είναι αποτελεσματική η στρατηγική και το σχέδιο ή μήπως χρειάζεται 

αναθεώρηση;  

 Αν ναι, μήπως πρέπει να αναθεωρηθούν οι οικονομικές προβολές ή κάποιοι 

άλλοι στόχοι για να τους φέρουμε σε αρμονία με την πραγματικότητα;  

Το σχέδιο είναι απλώς σχέδιο. Ο απολογισμός είναι πολύ σημαντικός (Stutely, 2003, 

σελ. 299). 

1.2.2  Η δομή ενός επιχειρηματικού σχεδίου  
 

Το επιχειρηματικό σχέδιο, όντας η εικόνα μιας εταιρίας, οφείλει να είναι ένα 

ευπαρουσίαστο έγγραφο το οποίο περιλαμβάνει την γενική εισαγωγή, εσωτερική και 

εξωτερική ανάλυση περιβάλλοντος, συμπεράσματα και παράρτημα. 

Η γενική εισαγωγή περιλαμβάνει το εξώφυλλο, τα περιεχόμενα, τα στοιχεία 

επικοινωνίας, το πληροφοριακό δελτίο επιχείρησης (όνομα, τίτλος, μορφή, περιγραφή 

δραστηριοτήτων). Το εξώφυλλο είναι η πρώτη εικόνα που έχει κάποιος για την 

επιχείρηση. Ο επιχειρηματίας οφείλει να το κάνει ευπαρουσίαστο. Ταυτόχρονα τα 

στοιχεία επικοινωνίας είναι αναγκαίο να αναγράφονται, ιδιαιτέρως εάν το σχέδιο το 

καταθέτουμε σε επενδυτές για να είναι εφικτό να επικοινωνήσουν με την επιχείρηση. 

Το επόμενο βήμα είναι η οργάνωση των περιεχομένων, όντας μία επιγραμματική 

περίληψη του σχεδίου, ο αναγνώστης είναι σε θέση να δει επιγραμματικά τα κεφάλαια 

που περιέχονται στο έγγραφο και μπορεί να ανατρέξει εύκολα στα σημεία που τον 

ενδιαφέρουν. Τέλος η περιγραφή των δραστηριοτήτων σε μία σύντομη εισαγωγή βοηθά 

τον αναγνώστη να λάβει μία πρώτη εικόνα για την επιχείρηση. 

Το σώμα του σχεδίου περιλαμβάνει την ανάλυση του περιβάλλοντος της επιχείρησης. Η 

οργάνωση, το προϊόν ή υπηρεσία, η έρευνα αγοράς, το σχέδιο μάρκετινγκ, το 
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χρηματοοικονομικό σχέδιο είναι αναγκαία κεφάλαια για να αντιληφθεί κάποιος σε 

βάθος ποιος είναι ο σκοπός της επιχείρησης. Η έρευνα αγοράς μας δείχνει τα 

χαρακτηριστικά του καταναλωτικού κοινού δηλαδή ποιος αγοράζει τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες, ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτών των ανθρώπων και πως μπορούν να 

προσεγγιστούν μέσω της διαφήμισης ή των άλλων μέσων προβολής (Σιώμκος και 

Μαύρος, 2008, σελ. 22). Γίνεται ανάλυση δηλαδή των τάσεων της αγοράς κάνοντας 

γενική θεώρηση του κλάδου, εστιάζοντας στην πελατεία και στον ανταγωνισμό.  

Το σχέδιο μάρκετινγκ αναλύει τη διαδικασία μέσω της οποίας η επιχείρηση θα 

ακολουθήσει για να δημιουργήσει αξία με τους πελάτες της και να οικοδομήσει ισχυρές 

κερδοφόρες πελατειακές σχέσεις με αυτούς με σκοπό και ως αντάλλαγμα, τη δέσμευση 

αξίας από τους καταναλωτές προσφέροντάς τους ικανοποίηση (Armstrong & Kotler, 

2009, σελ. 43). Δηλαδή εξετάζει την προβολή, την διαφήμιση, τα κανάλια διανομής, τις 

πωλήσεις, τους στόχους. 

 Η λειτουργία της επιχείρησης, ο τόπος και ο χώρος των εγκαταστάσεων της, ο 

εξοπλισμός, οι προμηθευτές, το προσωπικό η έρευνα και η ανάπτυξη ανήκουν σε ένα 

άλλο κεφάλαιο αναγκαίο για την ερμηνεία των εξόδων της. Η οργανωτική δομή, η 

νομική της μορφή, το διοικητικό συμβούλιο, οι εξωτερικοί σύμβουλοι, οι ανάγκες σε 

κεφάλαιο, το προσωπικό, οι μελλοντικές πωλήσεις οδηγούν στον οικονομικό 

προγραμματισμό διαχωρίζοντας τους στόχους που θέτει η επιχείρηση σε 

βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους.   

Στο παράρτημα συγκεντρώνονται όλοι οι πίνακες και τα διαγράμματα που θα χρειαστεί 

ο αναγνώστης για την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Κλείνοντας, στα συμπεράσματα 

γίνεται μία σύνοψη του σχεδίου (Κόκκορης, 1995, σελ. 22). 

1.2.3 Τα δέκα βήματα για ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό σχέδιο 
 

Τα δέκα βήματα για ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό σχέδιο, στηριζόμενοι στο 

απόσπασμα του Stutely (2003, σελ. 12), είναι: 

1. Καθορίστε τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες. Με αυτό τον τρόπο 

προσδιορίζονται τα πλαίσια μέσα στα οποία θα κινηθεί η επιχείρηση, για να 

πετύχει τους στόχους της, 

2. Καθορίστε την τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησης. Όταν γράφεται ένα 

επιχειρηματικό σχέδιο η επιχείρηση μπορεί να είναι υπό σύσταση ή μπορεί να 

λειτουργεί. Καταγράφοντας την τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησης μπορεί 

κάποιος να αντιληφθεί σε πιο σημείο βρίσκεται η επιχείρηση την στιγμή εκείνη. 
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3. Καθορίστε την εξωτερική αγορά, τον ανταγωνισμό και την τοποθέτησή σας 

στην αγορά. Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης περιλαμβάνει τον 

ανταγωνισμό και την τοποθέτηση της επιχείρησης μέσα στην αγορά. Αυτή η 

διαδικασία βοηθάει τον διευθύνοντα σύμβουλο, να ελέγχει καλύτερα τους 

ανταγωνιστές του και να προωθεί τα προϊόντα του με τις ανάλογες στρατηγικές 

μάρκετινγκ.  

4. Καθορίστε τους στόχους σας για το χρονικό διάστημα του σχεδίου. Έχοντας 

θέσει στο επιχειρηματικό σχέδιο συγκεκριμένους στόχους και έχοντας 

ταυτόχρονα ορίσει χρονικά περιθώρια η επιχείρηση εστιάζει σε αυτούς και δεν 

αποκλίνει από την σταθερή της πορεία. 

5. Αναπτύξτε την στρατηγική για την επίτευξη των στόχων. Σε αυτό το σημείο, 

όπου έχουν ήδη τεθεί οι στόχοι που πρέπει να υλοποιηθούν σε συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα, καλό είναι να αναφερθούν και τρόποι με τους οποίους μπορεί 

να επιτευχθεί το αποτέλεσμα, όπως είναι οι στρατηγικές που θα ακολουθηθούν. 

6. Εντοπίστε τους κινδύνους και τις ευκαιρίες. Ο εντοπισμός των κινδύνων και των 

ευκαιριών βοηθάει στην σωστή πρόβλεψη. Έτσι η επιχείρηση μπορεί να 

επωφεληθεί μίας ευκαιρίας νωρίτερα των ανταγωνιστών της, ενώ μπορεί να 

αποφύγει τυχόν κινδύνους που θα της κοστίσουν χρόνο από τον 

προγραμματισμό της και πολλές φορές και κεφάλαια για παράδειγμα, οι 

έκτακτοι φόροι. 

7. Αναπτύξτε στρατηγική για την επίτευξη των στόχων. Έχοντας ήδη αναπτυχτεί 

οι στόχοι και οι στρατηγικές υλοποίησης της επιχείρησης και προσθέτοντας 

τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που ίσως εμφανιστούν, το όλο σχέδιο αποκτά 

μία άλλη διάσταση, γίνεται πιο λεπτομερές. 

8. Διαμορφώστε τις στρατηγικές σε αποτελεσματικά επιχειρηματικά σχέδια. 

Πολλές φορές οι στρατηγικές που θέτονται δεν ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα, καλό θα ήταν πριν τεθούν οι στρατηγικές να λαμβάνονται υπ΄ 

όψιν και άλλοι παράγοντες. Όπως τα χρονικά περιθώρια που θα ολοκληρωθούν 

συγκεκριμένες διεργασίες, τα οποία πρέπει να είναι συμβατά με τις ώρες 

εργασίας. 

9. Προβάλετε τις δαπάνες και τα κέρδη και αναπτύξτε ένα χρηματοοικονομικό 

σχέδιο. Για να αποκλίνει όσο το δυνατόν λιγότερο από περισσότερα έξοδα μία 

επιχείρηση οφείλει να δημιουργήσει ένα πλάνο εσόδων-εξόδων. Με αυτό τον 

τρόπο ορίζει εξ αρχής που χρειάζονται περισσότερα κεφάλαια και που λιγότερα. 

10. Τεκμηριώστε το επακριβώς. Η σωστή τεκμηρίωση βοηθά τον διευθύνοντα 

σύμβολο αλλά και τους επενδυτές να δουν καθαρά τους στόχους της 

επιχείρησης. 

11. Κερδίστε την έγκριση. Αυτό το βήμα είναι αρκετά σημαντικό, διότι χωρίς μία 

νέα επένδυση είτε από το εσωτερικό της επιχείρησης, από ένα τμήμα σε ένα 

άλλο, είτε από το εξωτερικό της, από νέους επενδυτές, η επιχείρηση δεν είναι σε 

θέση να επενδύσει με αποτέλεσμα να μείνει στάσιμη για κάποιο διάστημα. Κάτι 

που πολλές φορές αποβαίνει μοιραίο. 

12. Υλοποιήστε το. Το τελευταίο βήμα, που θεωρείται ίσως το σημαντικότερο, 

απευθύνεται σε αυτόν που καταγράφει το σχέδιο για να μπορέσει να δει την ιδέα 

του να πραγματοποιείται.  
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1.3  Το business plan σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Harvard 
 

Το διεθνούς φήμης πανεπιστημιακό ίδρυμα Harvard έχει ένα δικό του ορισμό για το 

επιχειρηματικό σχέδιο «το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ο καλύτερος τρόπος 

επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρηματιών και των δυνητικών επενδυτών». Το 

επιχειρηματικό σχέδιο, θεωρείται επικρατέστερος τρόπος επικοινωνίας, διότι αναλύει 

αρκετά θέματα που αφορούν τους επιχειρηματίες και τους επενδυτές. Πολλοί έμπειροι 

επιχειρηματίες και διαχειριστές των επιχειρήσεων έχουν διαπιστώσει ότι μόλις 

ολοκληρωθούν τα βήματα που απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού 

σχεδίου ορίζουν ταυτοχρόνως, είτε οι επιχειρηματίες είτε οι διαχειριστές, και όλες τις 

δραστηριότητες της επιχείρησης.  

1.3.1 Η προετοιμασία ενός επιχειρηματικού σχεδίου σύμφωνα με το πανεπιστήμιο 

Harvard 
 

Έχει παρατηρηθεί ότι ένα πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να βελτιώσει 

σημαντικά τις δυνατότητες μίας εταιρείας ούτως ώστε να πληροί τους σκοπούς και τους 

στόχους κατά τρόπο που να εξυπηρετεί καλύτερα τους ιδιοκτήτες της εταιρίας, τους 

εργαζόμενους και τους επενδυτές.  Ένα επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να πάρει πολλές 

μορφές, από ένα απλό επαγγελματικό πλάνο, σε ένα έγγραφο που χρησιμεύει ως 

τεκμηρίωση των στόχων και των στρατηγικών της εταιρίας. Σε οποιαδήποτε μορφή, ένα 

επιχειρηματικό σχέδιο είναι απλά μια γραπτή αναπαράσταση, όπου μια εταιρία 

πρόκειται να αναφέρει τις επιδιώξεις της, πώς θα φτάσει εκεί, και με τι θα μοιάζει μόλις 

ολοκληρώσει τους στόχους της. 

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε μια ευρεία ποικιλία καταστάσεων. Στις περισσότερες εταιρίες, τα 

επιχειρηματικά σχέδια χρησιμοποιούνται για: 

 Να παρουσιαστούν οι στόχοι και οι επιδόσεις της εταιρίας. 

 Να παρέχουν μια βάση για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των απόδοσης της 

επιχείρησής. 

 Να γνωστοποιούν το πρόγραμμα της επιχείρησης σε μεσαία διευθυντικά 

στελέχη, διευθυντές, δανειστές, και πιθανούς επενδυτές. 

Όταν χρησιμοποιείται πιο αποτελεσματικά στην ίδια επιχείρηση το σχέδιο, με ελαφρά 

τροποποίηση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τους τρείς λόγους. 



 
8 

 

 

Τα βήματα για την προετοιμασία ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι: 

1. Προσδιορισμός των στόχων της επιχείρησης. 

2. Καθορισμός του όγκου του επιχειρηματικού σχεδίου. 

3. Ανασκόπηση της περιγραφής του. 

4. Καταγραφή του σχεδίου. 

 

1.3.2 Η δομή ενός επιχειρηματικού σχεδίου σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Harvard 
 

Το επιχειρηματικό σχέδιο αρχίζει την ανάλυση του από ένα συνοπτικό κείμενο. Η 

περίληψη δεν θα πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από μια απλή περιγραφή των 

θεμάτων που περιέχονται στο σώμα του επιχειρηματικού σχεδίου, αρκεί να δοθεί 

έμφαση στα βασικά θέματα που παρουσιάζονται. Ένα κρίσιμο σημείο που πρέπει να 

εμφανίζεται στην συνοπτική παρουσίαση είναι τα χαρακτηριστικά της εταιρίας, οι 

ικανότητες και οι παράγοντες που δίνουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην 

επιχείρηση. Για να αντιληφθεί ο υποψήφιος επενδυτής την επιχείρησή και να αυξηθεί 

το ενδιαφέρον τους πρέπει να απαντηθεί η ερώτηση "Ποια είναι τα οφέλη του 

επενδυτή;" 

Ο σκοπός του σχεδίου είναι συνήθως η προσέλκυση νέων επενδυτών ενώ ταυτόχρονα 

ένα έγγραφο που ελέγχει την επιχείρηση για να μην αποκλίνει από τους στόχους της. 

Για αυτό η εταιρία οφείλει να γνωστοποίει τις ανάγκες που θέλει να ικανοποιήσει. Για 

εκτενέστερη ανάλυση των στόχων της, η επιχείρηση οφείλει να αναλύσει την 

υπάρχουσα αγορά. Έτσι έχει καλύτερη εικόνα του κλάδου, των χαρακτηριστικών της 

αγοράς-στόχου (δημογραφικά, γεωγραφικά κλπ) και των προϊόντων ή υπηρεσιών που 

θα προσφερθούν για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες αυτές.  

Τα Προϊόντα ή/και οι Υπηρεσίες αποτελούν ένα από τα πιο βασικά στοιχεία ενός 

επιχειρηματικού πλάνου. Με μια μη-αποτελεσματική προσεγγισή τους ακόμη και 

εταιρίες με πολύ καλά προϊόντα και υπηρεσίες δεν είναι σε θέση να προσελκύσουν 

επενδυτές. Σημαντικό στοιχείο εδώ είναι η περιγραφή του προϊόντος ή της υπηρεσίας 

και η θέση του εντός του κύκλου ζωής, η θέση του στην αγορά και στα μάτια των 

καταναλωτών. Ο προσδιορισμός των προμηθευτών και των βασικών στοιχείων της 

παραγωγής, όπως ο χρόνος παραγωγής, οδηγούν στην αξιολόγηση των κινδύνων, 

γεγονός που αποδεικνύει ότι πραγματοποιήθηκε η έρευνα της επιχείρησης εις βάθος και 
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έχουν οριστεί συγκεκριμένες στρατηγικές πωλήσεων. Με αυτή τη διαδικασία η 

επιχείρηση είναι συνεπής απέναντι στους πελάτες της. 

Στην συνέχεια ακολουθούν οι δραστηριότητες του μάρκετινγκ και των πωλήσεων. 

Ορίζοντας εξ αρχής την στρατηγική μάρκετινγκ και την στρατηγική των πωλήσεων 

οδηγείται στην εύρεση των παραγόντων - κλειδιών για την επιτυχία στο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον. Σημαντικό κομμάτι είναι η συνεχής έρευνα και ανάπτυξη των προϊόντων ή 

των υπηρεσιών με συνεχείς προσπάθειες εξέλιξης. Ταυτόχρονα η διαχείριση των 

λειτουργιών των εργαζόμενων είναι βασικό κομμάτι στην οργάνωση της επιχείρησης.  

Τα οικονομικά στοιχεία για να είναι πλήρη, σε μία εταιρία, απαιτείται η καταγραφή των 

ταμείων και η χρήση τους, μία περίληψη των χρηματοοικονομικών ροών 

προηγούμενων ετών, και μια σύντομη αιτιολόγηση για τα επίπεδα μελλοντικών 

πωλήσεων. Το τμήμα ανάλυσης της αγοράς θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την γνώση 

του κλάδου της επιχείρησης, αναδεικνύοντας και αναλύοντας την έρευνα της αγοράς με 

λεπτομερείς ερευνητικές μελέτες. Η ανάλυση της αγοράς παρέχει τη μόνη βάση για 

τους μελλοντικούς πελάτες, τις πωλήσεις και τις εκτιμήσεις των τιμών. Ο απώτερος 

σκοπός της ανάλυσης της αγοράς, είναι για να καταδείξει η επιχείρηση ότι υπάρχει μια 

ανάγκη στην αγορά για το προϊόν ή την υπηρεσία της, και ότι μπορεί να πουληθεί με 

κέρδος. Αυτή η ενότητα θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει και μια εκτίμηση της αγοράς 

σε ετήσια βάση για τα επόμενα πέντε χρόνια. 

Η ενότητα περιγραφή της εταιρίας πρέπει να παρέχει μία επισκόπηση της φύσης της 

επιχείρησης με όλα τα στοιχεία, χωρίς να υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες, αφού το 

μεγαλύτερο μέρος από τα θέματα της θα καλυφθούν σε βάθος στην αντίστοιχη ενότητα  

του σχεδίου. Στην νομική δομή της επιχείρησης, παρουσιάζεται το πρόβλημα των 

μετοχών της επιχείρησης αναλογικά με τα κεφάλαια και τους επενδυτές. Συνήθως  δεν 

υπάρχουν διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία, για αυτό το λόγο οι επενδυτές θα ψάχνουν 

για εναλλακτικές εξόδους και  στρατηγικές για μεγαλύτερη κερδοφορία.  Ως  εκ τούτου, 

για να είναι ευέλικτη και δημιουργική η ανάπτυξη, οφείλει ο επιχειρηματίας να  λάβει 

υπόψη και άλλα σενάρια όπως τάσεις συγχώνευσης ή εξαγορών και τον στρατηγικό 

συνεταιρισμό με άλλες επιχειρήσεις. Ο απώτερος στόχος είναι οι επενδυτές να 

κατανοήσουν τους πρωταρχικούς στόχους και να αναπτύξουν συνολική στρατηγική της 

επιχείρησής.  
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1.4 Σύνοψη 

 

Η δημιουργία και η αποτύπωση ενός επιχειρηματικού σχεδίου σε έντυπη μορφή πριν 

ακόμη ξεκινήσει η οποιαδήποτε επένδυση θα μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες επιτυχίας. 

Ταυτόχρονα θα μειωθούν τα περιττά έξοδα σε χρόνο και χρήμα. Αυτό συμβαίνει διότι 

οι εξωτερικές πιέσεις που ασκούνται στον επιχειρηματία είναι εντονότατες σε όλους 

τους τομείς. Ο επιχειρηματίας εκμεταλλεύεται αυτές τις πιέσεις διότι με το 

επιχειρηματικό του σχέδιο δείχνει προς τα έξω όλα εκείνα τα στοιχεία που κρίνονται ως 

απαραίτητα για την επιτυχία. Ταυτόχρονα παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες σε 

αυτούς που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην επιχειρηματική του δράση.  

Κλείνουμε το Κεφάλαιο 1 με ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Σουν Τζου, Η Τέχνη 

του Πολέμου, 400 π. Χ.: «Αν κάποιος κάνει προσεκτικό και αναλυτικό σχεδιασμό θα 

νικήσει. Αν κάνει λιγότερο προσεκτικό και όχι τόσο αναλυτικό σχεδιασμό, δεν μπορεί να 

νικήσει. Πόσο πιο βέβαιη είναι η ήττα αν κάποιος δεν κάνει καθόλου σχεδιασμό! Από τον 

τρόπο με τον οποίο γίνεται προκαταρτικά ο σχεδιασμός, θα μπορούμε να προβλέψουμε τη 

νίκη ή την ήττα» (Stutely, 2003, σελ. 2). 
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Κεφάλαιο 2  Εισαγωγή προϊόντος στην εγχώρια αγορά  

 

2.1 Εισαγωγή  

 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα αναλυθεί το προϊόν μελέτης και o τρόπος διείσδυσης 

του στην εγχώρια αγορά. Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί η εκτενής ανάλυση 

των προϊόντων ξεκινώντας από την ιστορική αναδρομή των προϊόντων φωτισμού. Στην 

συνέχεια θα δούμε τι είναι τα προϊόντα LED και θα γίνει SWOT  ανάλυση. 

Στο επόμενο τμήμα θα γίνει εις βάθος ανάλυση για τους τρόπους που μπορεί να 

εισαχθεί ένα προϊόν στον Ελλαδικό χώρο και ποιοι είναι οι κίνδυνοι που πρέπει να 

προσέξει κανείς σε όλη τη διαδικασία. Αναλυτικότερα τις εγγυήσεις που πρέπει να 

φέρει ένα προϊόν για να ενταχθεί στην Ε.Ε. με ασφάλεια. Θα δούμε τη διαδικασία που 

ακολουθείται για την εισαγωγή ενός προϊόντος στην Ελλάδα. Στην συνέχεια θα δούμε 

τι πρέπει να προσέξουμε κατά την επιλογή ενός προμηθευτή εξωτερικού, τους τρόπους 

πληρωμής, αλλά και τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε κατά την εισαγωγή των 

προϊόντων στην χώρα. 

Κλείνοντας θα δούμε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να τοποθετηθεί το προϊόν 

στην αγορά. Όπου θα αναλυθούν οι στρατηγικές τοποθέτησης των προϊόντων. Τέλος το 

κεφάλαιο κλείνει με την σύνοψη όπου υπάρχουν συμπεράσματα για την ανωτέρω 

ανάλυση. 

2.2 Ιστορική αναδρομή  

 

Ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον μας προκύπτει από τη δυνατότητα να 

δούμε κάτι, ένα αντικείμενο, μια επιφάνεια κλπ. από τη στιγμή που θα διαχυθεί πάνω 

του μία δέσμη φωτός. Ένα σώμα είναι ορατό, στον άνθρωπο, ακτινοβολώντας το φως 

που πέφτει επάνω του.  Ο άνθρωπος από την αρχή της ύπαρξης του, προσάρμοζε τις 

δραστηριότητές του κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου στον κύκλο ημέρας - 

νύχτας. Μέχρι και τον 18ο αιώνα, οι άνθρωποι είχαν στην διάθεση τους μόνο δυο 

τύπους φωτισμού: α) Το Φυσικό φως της ημέρας, και β) Το φως της φλόγας κατά τη 

διάρκεια της νύχτας. Αργότερα δημιούργησε το τεχνικό φωτισμό όπου ανάλογα με την 

εξέλιξη της τεχνολογίας χρησιμοποίησε κεριά, δαδιά, λυχνάρια με λάδι ή οινόπνευμα 

και γενικότερα οτιδήποτε άλλο εύφλεκτο μέσο (Ηλεκτρονική Πηγή: Live pedia, 2013).  

Η πρώτη λάμπα αποτελούνταν από ένα κοίλο βράχο γεμισμένο με ξερά χόρτα ή 

εύφλεκτα υλικά τα οποία τα εμπότιζαν με λίπος. Ο Φρανσουά Πιέρ Αμί Αργκάν 
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(François Pierre Ami Argand), το 1782 ο Ελβετός φυσικός και χημικός εφεύρε τη 

λάμπα λαδιού με κοίλο κυκλικό φιτίλι που περιβαλλόταν από γυάλινο περίβλημα 

(Martin D. Saltzman, 1999). 

Tο αέριο, από την απόσταξη ανθράκων ανακαλύφθηκε το 1790, η πηγή καυσίμου ήταν 

τώρα κλεισμένη σε σφιχτά μεταλλικά δοχεία και ο έλεγχος της έντασης της καύσεως 

του καυσίμου και της έντασης του φωτός γίνεται πλέον με ένα ρυθμιζόμενο μεταλλικό 

σωλήνα, με αυτό τον τρόπο ήταν πιο εύκολη η μεταφορά και η αποθήκευση. Από τη 

δεκαετία του 1820 και μετά, η λάμπα Davy, μετέτρεψε την βιομηχανία άνθρακα 

παγκοσμίως. Κατά την περίοδο μεταξύ 1815 και 1818, ο Sir Humphry Davy 

δημοσίευσε ένα άρθρο που ασχολούνταν με μια λάμπα ασφαλείας για τους 

ανθρακωρύχους, με τον βοηθό του Μάικλ Φαραντέι, καθόρισαν τον τρόπο να 

αποτρέψουν τα καταστροφικά ατυχήματα στα ορυχεία άνθρακα από την έκρηξη της 

φωτιάς-υγρού (μεθανίου) με την παρουσία του ως μια γυμνή φλόγα (Thomas, John 

Meurig, 2015).  

Όταν ο Thomas Alva Edison ανάπτυξε ένα πρακτικό και οικονομικό ηλεκτρικό 

λαμπτήρα πυρακτώσεως στα μέσα του 1878, άλλαξε τον μέχρι τώρα τρόπο φωτισμού. 

Η εφεύρεσή του ήταν να συνδυαστεί ο κεντρικός σταθμός παραγωγής της ηλεκτρικής 

ενέργειας με ένα σύστημα ηλεκτρικών αγωγών που ακτινοβολούν έξω από αυτό, και η 

διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας γινόταν πλέον σε πολλούς τελικούς χρήστες (Hans-

Joachim Lunk, 2014).  

To 1924 ο λαμπτήρας αλογόνου αναπτύχθηκε από τους Anton van Eduard Arkel και 

Jan Hendrik de Boer (Hans-Joachim Lunk, 2014).  

Κλείνοντας, οι Isamu Akasaki, Hiroshi Amano και Shuji Nakamura στις αρχές του 21ου 

αιώνα ανταμείβονται με βραβείο Nobel, για την επινόηση μιας νέας ενεργειακής 

απόδοσης και φιλική προς το περιβάλλον, την μπλε δίοδο εκπομπής φωτός (led). Με τη 

χρήση των led, το λευκό φως μπορεί να δημιουργηθεί με ένα νέο τρόπο (Ηλεκτρονική 

Πηγή: Nobel Prize, 2014). 

2.3 Προϊόν 

 

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, έπειτα από 120 χρόνια χρήσης από τους καταναλωτές, 

η λάμπα πυρακτώσεως έχει ήδη αποσυρθεί, ενώ οι αλογόνου (ιωδίου) αποσύρονται 

σταδιακά από την αγορά και αντικαθίσταται από εναλλακτικές λάμπες υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης. Ο λόγος απόσυρσης των παλαιότερων λαμπτήρων οφείλεται 
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στην υψηλότερη ενεργειακή κατανάλωση συγκριτικά με τις λάμπες νέας τεχνολογίας 

led.  

Οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται για τον τεχνητό φωτισμό από τον άνθρωπο 

μπορούν να διαχωριστούν στις πιο κάτω κύριες κατηγορίες:  

Α) Πυρακτώσεως (κλασσικές λάμπες)  

Β) Φθορισμού (σωλήνα)  

Γ) Led (διόδους εκπομπής φωτός)   

Η ενεργειακή απόδοση της λάμπας πυρακτώσεως είναι ιδιαίτερα χαμηλή διότι το 90% 

της ενέργειας που καταναλώνει μετατρέπεται σε θερμότητα ενώ η μέση διάρκεια ζωή 

της είναι περίπου 1.000 ώρες. Οι λάμπες πυρακτώσεως στηρίζουν την λειτουργία τους 

στο φαινόμενο της θερμάνσεως ενός μεταλλικού νήματος μέχρι λευκοπυρώσεως με τη 

βοήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος (Δημόπουλος, σελ. 46). 

Οι λάμπες φθορισμού καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενέργεια ενώ έχουν μεγαλύτερη 

διάρκεια ζωής, περίπου 9.000 ώρες. Οι λάμπες φθορισμού είναι λάμπες εκκενώσεως 

ατμών υδραργύρου χαμηλής πιέσεως με φθορίζοντα τοιχώματα (Δημόπουλος, σελ. 55). 

Παρά την εξέλιξη από τις λάμπες πυρακτώσεως σε φθορισμού, όσο αφορά την 

κατανάλωση της ενέργειας και τον χρόνο ζωής τους, οι λάμπες φθορισμού, ακόμη και 

σήμερα, θεωρούνται επιβλαβείς για τον ανθρώπινο οργανισμό διότι εκπέμπουν κατά 

την λειτουργία τους υπεριώδη ακτινοβολία.  

Οι λάμπες Led μπορούν να παρέχουν εξαιρετική ποιότητα φωτισμού και να 

εξασφαλίσουν έως και 80% χαμηλότερη κατανάλωση, έχοντας μέση διάρκεια ζωής 

πάνω από 50.000 ώρες, ενώ δεν περιέχουν τοξικά μέταλλα (υδράργυρο και μόλυβδο) 

και δεν εκπέμπουν επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία. Τα φωτιστικά Led διακρίνονται σε 

Warm White (Κίτρινο Λευκό Φως), Cool White (Μπλε Λευκό Φως) και το R.G.B. 

(Red, Green, Blue αρχικά των βασικών χρωμάτων της φύσης κόκκινο, πράσινο, μπλε). 

Επίσης, παράγουν ελάχιστη θερμότητα. Όλα τα παραπάνω συνιστούν ένα φιλικότερο 

προς το περιβάλλον προϊόν σε σχέση με τους λαμπτήρες πυρακτώσεως, αλογόνου και 

φθορισμού.  

Στηριζόμενοι σε κάποια χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν όλες οι λάμπες μπορούμε 

να προσδιορίσουμε την ποιότητα και την απόδοσή τους. Τα πιο βασικά είναι τα Lumen 

και τα Watt, των οποίων το πηλίκο (L/W) μας δείχνει την απόδοση της ηλεκτρικής 
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φωτεινής πηγής (Δημόπουλος, σελ. 9). Η ισχύς (Watt,w) και η φωτεινή ροή ή φωτεινή 

ισχύς (Lumen, lm) είναι δυο διαφορετικά μεγέθη που χαρακτηρίζουν ένα λαμπτήρα. Η 

ιδανική απόδοση για κατανάλωση 1w ηλεκτρικής ενέργειας είναι όταν έχουμε φωτεινή 

ενέργεια 625lm. Ήδη σήμερα φτάσαμε να έχουμε στα προϊόντα LED  φωτεινή ενέργεια 

140lm για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 1w. Ενώ αντίστοιχα στις λάμπες 

πυρακτώσεως είχαμε απόδοση 15 lm φωτεινής ενέργειας για κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας 1w.  

Η ισχύς (Watt/w) υποδηλώνει την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενεργεία (ποσότητα) 

ενός λαμπτήρα όταν λειτουργεί. Με βάση το μέγεθος αυτό και σε συνάρτηση με το 

βαθμό απόδοσης του λαμπτήρα, υπολογίζεται το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνει.  

Τα (Lumen/ln), είναι η ενέργεια που εκπέμπει μία φωτεινή πηγή. Όσα περισσότερα 

lumen εκπέμπει μία φωτεινή πηγή ανά Watt τόσο καλύτερη είναι η απόδοση της 

φωτεινής πηγής (περισσότερο φως με μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας). Η 

αντιστοιχία της έντασης φωτιστικής απόδοσης μεταξύ λαμπτήρα πυρακτώσεως, 

λαμπτήρα φθορισμού και λαμπτήρα Led είναι περίπου:  

 Λαμπτήρας πυρακτώσεως → 15 ln / w 

 Λαμπτήρας φθορισμού →  50 ln / w  

 Λαμπτήρας Led →   140 ln / w  

 

Βάσει των ανωτέρω είμαστε σε θέση να πούμε ότι ανά 1 Watt λαμβάνουμε 

περισσότερα Lumen από μία λάμπα LED, γεγονός που τους δίνει ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα συγκριτικά με τα άλλα είδη λαμπτήρων. Όλα όμως τα προϊόντα 

παρουσιάζουν δυνάμεις, αδυναμίες, μειονεκτήματα και δυνατότητες.  

SWOT Ανάλυση για τα προϊόντα LED 

 

Δυνάμεις Led  

 

 Μειώνουν την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος με την ίδια ή και καλύτερη 

απόδοση σε φωτισμό έως και 95%.  

 Η μέση διάρκεια ζωής της είναι πάνω από 50.000 ώρες.  

 Εκπέμπουν σε χαμηλές θερμοκρασίες (λιγότερο από 65 βαθμούς Κελσίου).   

 Είναι ασφαλής για τον ανθρώπινο οργανισμό διότι δεν περιέχουν μέσα διάφορες 

τοξικές και άλλες επικίνδυνες ουσίες.  

 Έχουν σταθερότητα (δεν τρεμοπαίζουν).  
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 Δουλεύουν ας συνεχές και όχι εναλλασσόμενο ρεύμα. 

 Άμεση μέγιστη φωτεινότητα.  

 Υπάρχει η δυνατότητα να τις λειτουργήσουμε με ρυθμιστή φωτισμού (Dimmer).  

 

Αδυναμίες Led 

 

Μέχρι στιγμής υπάρχουν 140 lm/w και κάθε χρόνο προστίθενται στην τεχνολογία τους 

περισσότερα lm. 

 

Μειονεκτήματα Led 

 

Βρίσκονται ακόμα υπό ανάπτυξη και έχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Μπορεί το 

κόστος απόκτησής τους να είναι φαινομενικά υψηλότερο αλλά η εξοικονόμηση 

ηλεκτρικής ενέργειας σταδιακά θα αποσβέσει την διαφορά αυτή πολλαπλάσιες φορές. 

Δυνατότητες Led 

 

Θα μπορέσουν να αντικαταστήσουν όλες τις εφαρμογές των φωτιστικών μετά από 

μερικά χρόνια, εφόσον αναπτυχθούν και άλλο.  

2.4 Εισαγωγή Προϊόντος στη χώρα 

2.4.1 Εγγύηση προϊόντων στην Ε.Ε. 

 

Ένα προϊόν για αποτελέσει πόλο έλξης κάποιων καταναλωτών πρέπει να σχεδιαστεί με 

τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να καλύπτει τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις του 

καταναλωτή όσο αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων (χαρακτηριστικά, οφέλη, 

πιστοποιητικά Ε. Ε.). Από τη στιγμή της ολοκλήρωσής του ο επιχειρηματίας οφείλει, 

για να έχει κέρδη, να το προωθήσει στην αγορά. Όσο αφορά τα προϊόντα φωτισμού 

πριν φτάσουν στο ράφι των λιανοπωλητών κάνουν την είσοδό τους σε εκθέσεις που 

αφορούν αποκλειστικά και μόνο εμπόρους. Με αυτό τον τρόπο τα νέα προϊόντα είτε θα 

συνεχίσουν τον κύκλο ζωής τους είτε θα σταματήσουν την πορεία τους κατά την είσοδο 

τους. 

Οι κατασκευαστές, βάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν την ευθύνη να 

διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των προϊόντων και να τοποθετούν σε αυτά τη σήμανση 

CE, ROHS (προστασία από τον μόλυβδο) κτλ. Ωστόσο, οι εισαγωγείς (και οι διανομείς) 

παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην προστασία της αγοράς από προϊόντα που δεν 

συμμορφώνονται με τη νομοθεσία ή δεν φέρουν τη σήμανση CE. Αυτό συμβάλλει, 

αφενός, στην τήρηση των απαιτήσεων της ΕΕ όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια και 
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την περιβαλλοντική προστασία και, αφετέρου, στη στήριξη του θεμιτού ανταγωνισμού, 

αφού όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες υπόκεινται στους ίδιους κανόνες. 

Όταν τα προϊόντα παράγονται σε τρίτες χώρες και ο κατασκευαστής δεν 

αντιπροσωπεύεται στον ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος), οι εισαγωγείς πρέπει 

να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά ικανοποιούν τις ισχύουσες 

απαιτήσεις και δεν αποτελούν κίνδυνο για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ο εισαγωγέας 

πρέπει να επαληθεύσει ότι ο κατασκευαστής που είναι εγκατεστημένος εκτός της ΕΕ 

έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες και ότι η τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη σε κάθε 

ζήτηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι επιχειρήσεις στην Κίνα όπου όσες 

ασχολούνται με την παραγωγή ανήκουν σε ειδικό σύλλογο (Global Market) εν 

αντιθέσει με όσες κάνουν συναρμολόγηση προϊόντων.  

Οι εισαγωγείς πρέπει να έχουν γραπτή διαβεβαίωση από τον κατασκευαστή ότι θα 

έχουν πρόσβαση στην απαραίτητη τεκμηρίωση -όπως είναι η Δήλωση Συμμόρφωσης 

ΕΚ (Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) και ο τεχνικός φάκελος- και πρέπει να μπορούν να την 

προσκομίσουν στις εθνικές αρχές, αν τους ζητηθεί. Επίσης, οι εισαγωγείς πρέπει να 

εξασφαλίζουν ότι θα είναι πάντα δυνατή η επικοινωνία με τον κατασκευαστή. 

Παράλληλα για να είναι διασφαλισμένος ο εισαγωγέας στην Ελλάδα είναι αναγκαίο τα 

προϊόντα που θα έρθουν να συνοδεύονται πάντα από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Σε 

αντίθετη περίπτωση μπορεί να δημιουργηθούν καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια του 

εκτελωνισμού, ή ακόμη χειρότερα υπάρχει το ενδεχόμενο να μη μπορέσει να τα 

παραλάβει ο επιχειρηματίας διότι μετά τον έλεγχό και την έλλειψη των πιστοποιητικών 

θα θεωρηθούν επικίνδυνα προς κατανάλωση. 

Αν οι εισαγωγείς (ή οι διανομείς) εμπορεύονται τα προϊόντα υπό τη δική τους 

επωνυμία, τότε αναλαμβάνουν τις ευθύνες του κατασκευαστή. Στην περίπτωση αυτή 

πρέπει να έχουν επαρκείς πληροφορίες για το σχεδιασμό και την παραγωγή του 

προϊόντος, αφού αυτοί θα αναλάβουν τη νομική ευθύνη όταν τοποθετήσουν στο προϊόν 

τη σήμανση CE και ROHS εφόσον τα προϊόντα ανήκουν στον ηλεκτρονικό κλάδο 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014). 

2.4.2 Διαδικασία Εισαγωγής Προϊόντων  

 

Η φυσική διανομή περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο της 

φυσικής ροής των υλικών και τελικών προϊόντων από τα σημεία προέλευσης στα 

σημεία κατανάλωσης/ χρήσης για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και οι επιθυμίες των 
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πελατών με κέρδος (Armstrong και Kotler, 2009). Η διαδικασία με την οποία γίνεται η 

εισαγωγή του προϊόντος στον Ελλαδικό χώρο ακολουθεί τα εξής βήματα: 

2.4.3 Έρευνα των καταναλωτών και του ανταγωνισμού 

 

Με την έρευνα των καταναλωτών και του ανταγωνισμού, η επιχείρηση, πριν 

αποφασίσει να εισάγει το νέο προϊόν βλέπει εάν υπάρχουν υποκατάστατα ή αντίστοιχα 

προϊόντα στην τοπική αγορά. Έπειτα εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει δυνατότητα 

κέρδους διεξάγει μία νέα έρευνα σχετικά με τους νέους της προμηθευτές. Ελέγχει 

δηλαδή την κουλτούρα, την αξιοπιστία και την ακεραιότητα των προμηθευτών της και 

κατά πόσο συμπίπτουν με την φιλοσοφία της επιχείρησης. Για παράδειγμα, εάν μία 

επιχείρηση θέλει να προβάλει σαν εταιρική εικόνα ότι έχει οικολογική συνείδηση, 

οφείλει τα προϊόντα που θα εισάγει να έχουν τουλάχιστον συσκευασίες φιλικές προς το 

περιβάλλον και ανακυκλώσιμες, να εισάγει δηλαδή αντίστοιχα προϊόντα που είναι 

βιολογικά διασπάσιμα. Εφόσον οι προμηθευτές της έχουν τα εργοστάσια τους στην 

Κίνα (ένα παγκόσμιο φαινόμενο στις μέρες μας, όπου όλες οι πολυεθνικές και πιο 

μικρές επιχειρήσεις δηλώνουν ως έδρα της επιχείρησης χώρες κολοσσούς στον τομέα 

τους πχ Ιαπωνία, Ταιβάν,  Γερμανία αλλά παράγουν τα προϊόντα τους εξ ολοκλήρου 

στην Κίνα) οφείλουν να πιστοποιούνται με την ειδική σήμανση.  

2.4.4 Συνεργασία με συγκεκριμένους προμηθευτές  

 

Όπως προαναφέραμε η συνεργασία με άτομα διαφορετικής κουλτούρας μπορεί να 

προκαλέσει διάφορες ανεπιθύμητες καταστάσεις. Για αυτό το λόγο είναι καλό η έρευνα 

των προμηθευτών να διαρκέσει λίγους μήνες έως ένα έτος, εφόσον είναι εφικτό, 

ελέγχοντας με αυτό τον τρόπο την ακεραιότητα της επιχείρησης που θα 

συνεργαστούμε. Με αυτό τον τρόπο και επισκέπτοντας κάθε έτος τις εγκαταστάσεις 

τους μπορούμε να συγκρίνουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης της επιχείρησης γεγονός που 

μας οδηγεί σε μία «άτυπη πιστοποίηση» όπου μπορούμε να εμπιστευτούμε τη 

συγκεκριμένη εταιρία. Παράλληλα ζητάμε συνεχώς ενημέρωση για νέους καταλόγους, 

κάτι που επίσης δείχνει την ανάπτυξη της επιχείρησης που θα συνεργαστούμε. Ένας 

άλλος τρόπος ελέγχου είναι ο συνεχής δειγματοληπτικός έλεγχος των προϊόντων τους 

και η σύγκρισή τους με παλαιότερων ετών και άλλων εταιριών.  
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2.4.5 Πώληση 

 

Σε αυτό το σημείο και αφού έχουμε βεβαιωθεί ότι η επιχείρηση που θα εισάγουμε τα 

προϊόντα της είναι αξιόπιστη, ελέγχοντας παραδείγματος χάριν, τα οικονομικά της 

στοιχεία, που συνήθως εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της, από την στιγμή που ξεκίνησε 

η λειτουργία της και παρακολουθώντας διάφορες εκθέσεις όπου συμμετέχει, ξεκινάει η 

συνεργασία μας. Αρχικό μέλημά μας είναι η δημιουργία συμβολαίου που θα αναφέρει 

ότι η οποιαδήποτε διαφορά μας που χρήζει δικαστική διαμάχη θα λυθεί στην περιοχή 

που βρισκόμαστε. Με αυτό τον τρόπο έχουμε περισσότερες πιθανότητες να 

«κερδίσουμε» τα χρήματα που επενδύσαμε. Έπειτα ξεκινάει η διαδικασία της πώλησης-

αγοράς αντίστοιχα.  

Αρχικά ο εισαγωγέας ζητάει προσφορές από τον δυνητικό εξαγωγέα. Μετά την μελέτη 

των προσφορών ο εισαγωγέας ζητάει ένα προτιμολόγιο (pro-forma) όπου θα 

αναφέρονται αναλυτικά τα προϊόντα, οι ποσότητές τους και τέλος το ποσό. Σημαντικό 

είναι η pro-forma να υπολογιστεί με το νόμισμα του εξαγωγέα, λόγω του 

συναλλάγματος (μία εργασία προαιρετική ανάλογα με την συμφωνία που έχει 

υπογραφεί στην αρχή της συνεργασίας, συνήθως αυτή η διαδικασία, υπολογισμού του 

κόστους βάση νομίσματος εξαγωγέα, πραγματοποιείται όταν αποστέλλονται μικρές 

ποσότητες για έλεγχο των προϊόντων εφόσον είναι εφικτό). Παράλληλα η αναφορά του 

κόστους μεταφοράς των προϊόντων είναι αναγκαία στην pro-forma αρκεί να φαίνεται 

ως ξεχωριστός κωδικός, για να αποφευχθεί υπερτιμολόγηση στη διαδικασία του 

εκτελωνισμού. Ανεξάρτητα εάν τα μεταφορικά τα πληρώσει ο εισαγωγέας ή ο 

εξαγωγέας, κάτι που σχετίζεται με την συμφωνία που έχουν κάνει αρχικά. Για 

παράδειγμα, εάν οι ποσότητες είναι μικρές, για δειγματοληπτικό έλεγχο, τότε τα 

πληρώνει ο εισαγωγέας. Εάν πάλι η ποσότητα είναι αρκετά μεγάλη και περιλαμβάνεται 

σαν όρος στην συμφωνία οι χρεώσεις επιβαρύνουν τον εξαγωγέα. Εφόσον συμφωνηθεί 

η τελική ποσότητα και η τιμή των προϊόντων ο εισαγωγέας στέλνει την τελική 

παραγγελία αγοράς ή τιμολόγιο (purchase order ή invoice).  

2.4.6 Τρόποι Πληρωμής 

 

Στην συνέχεια, ανάλογα με την συμφωνία αποπληρωμής (είτε γίνεται αρχικά με 

κατάθεση στην τράπεζα, είτε δίνοντας ένα 30% αρχικά και όταν παραλάβει τα προϊόντα 
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ο εισαγωγέας δίνει το υπόλοιπο, είτε σπανιότερα στα πλαίσια της χονδρικής πώλησης 

με την παραλαβή) ο εισαγωγέας διευθετεί τη χρηματοδότηση της παραγγελίας μέσω της 

τράπεζας (ή ακόμη και μέσω προπληρωμένων καρτών) ζητώντας να ανοιχθεί ενέγγυα 

πίστωση (Ε/Π). Στην πορεία πηγαίνει στην τράπεζα ο εισαγωγέας όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά [τιμολόγιο (invoice), προξενικό τιμολόγιο (consular invoice) εάν 

ζητηθεί, φορτωτική (bill of landing) και το πιστοποιητικό ασφάλισης (insurance 

certificate)]. Έπειτα η τράπεζα του αγοραστή γνωστοποιεί στην ανταποκρίτρια τράπεζα 

της στην χώρα του πωλητή ότι έχει ανοιχθεί Ε/Π στον εξαγωγέα. Όπως και αντίστοιχα 

η τράπεζα του εξαγωγέα του γνωστοποιεί ότι έχει ανοιχθεί Ε/Π στον εισαγωγέα. Σε 

αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι η μεταφορά χρημάτων από και σε τράπεζα του 

εξωτερικού απαιτεί περίπου 3-4 εργάσιμες ημέρες για να μπορέσει ο δικαιούχος να 

παραλάβει το ποσό. Το κόστος της κάθε επιλογής ποικίλει ανάλογα πάλι με την 

συμφωνία που θα πραγματοποιήσει ο εκάστοτε επιχειρηματίας (εισαγωγέας και 

εξαγωγέας) με την δική του τράπεζα. Τέλος, ο καλύτερος τρόπος πληρωμής είναι αυτός 

που έχουν συμφωνήσει οι επιχειρηματίες μεταξύ τους. Συνήθως, όταν ξεκινάει μία 

συνεργασία, μέχρι να κερδηθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των επιχειρήσεων, αποστέλλουν 

ένα 30% οι εισαγωγείς και το υπόλοιπο ποσό το καταθέτουν στην τράπεζα όταν 

παραληφθούν τα προϊόντα. 

2.4.7 Αποστολή Προϊόντων 

 

Κατά την ολοκλήρωση της αποπληρωμής ή μέρος αυτής ξεκινάει η παραγωγική 

διαδικασία από τον εξαγωγέα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξει ο εισαγωγέας σε 

αυτό το σημείο όσο αφορά τον χρόνο παραγωγής των προϊόντων (συνήθως είναι 3-4 

εβδομάδες). Πολλές παραγωγικές επιχειρήσεις θέτουν συγκεκριμένες ημερομηνίες 

όπου θα παραχθούν τα νέα προϊόντα πχ κάθε 15 του μηνός. Εάν η συμφωνία 

οριστικοποιηθεί έως και μία ημέρα πριν την παραγωγική διαδικασία του εξαγωγέα τότε 

τα προϊόντα θα έρθουν στην ώρα τους, ειδάλλως εάν συμφωνήσουν στις 16 του μήνα ο 

εισαγωγέας θα χρειαστεί να αναμένει ένα χρονικό διάστημα ενός μήνα γεγονός που 

οδηγεί σε ελλείψεις και μείωση της πελατείας του. Ο εξαγωγέας με την σειρά του 

εξασφαλίζει την παραγωγή των προϊόντων, και όλα τα απαραίτητα έγγραφα που 

συνοδεύουν τα προϊόντα όπως την δήλωση της εξαγωγής, την έκδοση τιμολογίου, το 

προξενικό τιμολόγιο ή την τύπωση των πιστοποιητικών προέλευσης, την φορτωτική, το 
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ασφαλιστήριο ή το πιστοποιητικό ασφάλισης, άδειες εξαγωγής, και όλα τα 

πιστοποιητικά. Τέλος τα προϊόντα στέλνονται στον εισαγωγέα.  

Ο εισαγωγέας οφείλει προς αποφυγή τυχόν επιπλέον χρεώσεων να ζητήσει από τον 

εξαγωγέα να αναφέρει στο δέμα /δέματα τον ακριβή προορισμό και τόπο εκτελωνισμού 

των προϊόντων. Η ιχνυλασιμότητα, η αποστολή δηλαδή των προϊόντων και η περιοχή 

που βρίσκονται ανά πάσα στιγμή γίνεται πλέον ηλεκτρονικά με ειδικούς κωδικούς των 

μεταφορικών εταιριών. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να αλλάξει όσο πιο άμεσα γίνεται ο 

εισαγωγέας το μέρος του εκτελωνισμού. Εφόσον η εισαγωγή προέρχεται από λιμάνια 

της Κίνας η διάρκεια μεταφοράς αντιστοιχεί σε 3-4 βδομάδες, ενώ εάν αποστέλλονται 

αεροπορικώς χρειάζονται 5-7 ημέρες το κόστος μεταφοράς όμως είναι δυσανάλογο του 

χρόνου.  

Σχετικά με την εισαγωγή φορτίων από την Κίνα, τα τελευταία χρόνια οι θαλάσσιοι 

ναύλοι τείνουν να έχουν χρηματιστηριακές τάσεις, δηλαδή μεγάλη διακύμανση όσον 

αφορά το κόστος του ναύλου. 

Αυτή τη στιγμή το ενδεικτικό κόστος θαλάσσιου ναύλου από δύο εκ των 

μεγαλύτερων  λιμανιών της Κίνας, είναι το ακόλουθο, στις αρχές όμως του επόμενου 

μήνα μπορεί να διπλασιαστεί : 

Για ολόκληρο container: 

Θαλάσσιος ναύλος Shenzhen – Θεσσαλονίκη : $ 500 / 900 αντίστοιχα για 20 Dv/40 Dv-

Hc 

Θαλάσσιος ναύλος Hong Kong – Θεσσαλονίκη : $ 500 / 900 αντίστοιχα για 20 Dv/40 

Dv-Hc 

Για τμηματική φόρτωση: 

Θαλάσσιος ναύλος Shenzhen – Θεσσαλονίκη : $ 20 ανά κυβικό ή τόνο 

Θαλάσσιος ναύλος Hong Kong – Θεσσαλονίκη : $ 25 ανά κυβικό ή τόνο 

Η τμηματική φόρτωση και το ολόκληρο container καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 

εισαγωγής φορτίου και επιλέγονται ανάλογα με τον όγκο του φορτίου που έχει ο κάθε 

πελάτης να φορτώσει. Συνήθως μέχρι 12 κυβικά συμφέρει η τμηματική φόρτωση, ενώ 

από 12 κυβικά και πάνω είναι προτιμότερο ολόκληρο το container, με την 

υποσημείωση ότι ανάλογα με το λιμάνι φόρτωσης και τη χρονική συγκυρία μπορεί να 
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διαφοροποιηθούν τα κυβικά βάση των οποίων συμφέρει η τμηματική φόρτωση ή 

ολόκληρο το container. 

Οι περιορισμοί έχουν να κάνουν με την τμηματική φόρτωση, καθότι υπάρχουν 

διαφορετικοί τύποι container οι οποίοι μπορούν να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες του 

εισαγωγέα, και αναφέρονται συνήθως στις διαστάσεις των παλετών/κιβωτίων. Συνήθως 

οι φορτώσεις γίνονται σε βιομηχανικές παλέτες (1,2 Χ 1 μέτρα διαστάσεις μήκος και 

πλάτος) και ευρω-παλέτες (1,2 Χ 0,8 μέτρα διαστάσεις μήκος και πλάτος) με ύψος έως 

2 μέτρα. Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος είναι περίπου 22 -24 τόνοι για ολόκληρο 

container, ενώ στην τμηματική φόρτωση είναι καλό να μην υπερβαίνουμε τον 1 τόνο 

ανά παλέτα, χωρίς αυτό να είναι απαγορευτικό. 

Στις αεροπορικές φορτώσεις, οι περιορισμοί είναι πιο αυστηροί και κάθε εταιρία έχει 

τους δικούς της, ανάλογα με τον τύπο των αεροπλάνων που λειτουργεί σε κάθε χώρα. 

Στη Θεσσαλονίκη, λόγω έλλειψης εταιριών (carriers), οτιδήποτε με ύψος πάνω από 1,2 

μέτρα είναι δύσκολο να έρθει στο αεροδρόμιο, οπότε συνήθως προτιμάται η λύση του 

αεροδρομίου των Αθηνών το οποίο έχει ευρωπαϊκές προδιαγραφές και μπορεί να 

εξυπηρετήσει φορτία ειδικού όγκου και διαστάσεων (μέχρι και 2 μέτρα ύψος). Επίσης 

οι ναύλοι διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία και κυμαίνονται ανάλογα με τα κιλά και 

τις διαστάσεις του κάθε φορτίου. 

Όσον αφορά τον εκτελωνισμό, δεν υπάρχει συγκεκριμένος κατάλογος, πέρα από τους 

τελωνειακούς δασμούς στους οποίους υπόκειται ένα φορτίο ανάλογα με την 

τελωνειακή του κλάση. Ο κάθε εκτελωνιστής μπορεί να χρεώσει ουσιαστικά κατά το 

δοκούν. 

2.4.8 Παραλαβή Προϊόντων  

 

Με το πέρας του απαραίτητου χρονικού διαστήματος για την μεταφορά των προϊόντων 

ο εισαγωγέας πηγαίνει στο τελωνείο που έχει δηλώσει ότι θα γίνει ο εκτελωνισμός για 

την παραλαβή των δεμάτων. Όταν τα παραλάβει και πάνε τα προϊόντα στην επιχείρηση 

ελέγχονται και τοποθετούνται στην αποθήκη της επιχείρησης όντας έτοιμα προς 

πώληση ή συναρμολόγηση. Εάν έχει εξοφληθεί όλο το ποσό στον εξαγωγέα στην αρχή 

της διαδικασίας τότε η επιχείρηση απλώς βεβαιώνει τον αποστολέα για την κατάσταση 

των προϊόντων, ειδάλλως ολοκληρώνει την πληρωμή την ίδια ημέρα στην τράπεζα (Ν. 

Παπαβασιλείου, Γ. Μπάλτας 2003, σελ. 332). 
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2.5 Τοποθέτηση Προϊόντος στην Εγχώρια Αγορά 

 

Οι στρατηγικές τοποθέτησης, που μπορούν να υλοποιηθούν για να δημιουργηθεί μια 

διακριτή θέση του προϊόντος στο μυαλό του καταναλωτή (βάσει του Wind που 

αναφέρεται στο βιβλίο των Αυλωνίτη, Λυμπερόπουλου και Τζαναβάρα, 2010, σελ. 202) 

είναι οι εξής: 

 Τοποθέτηση βάσει χαρακτηριστικού (Positioning by attribute): Τονίζεται ένα 

χαρακτηριστικό ή μια ιδιότητα του προϊόντος (σκέψου μικρά, “thing small”), 

 Τοποθέτηση βάσει ωφέλειας (Positioning by benefits): Τονίζεται η ωφέλεια που 

αποκομίζει ο πελάτης, 

 Τοποθέτηση βάσει τιμής/ ποιότητας (Positioning by price/ benefits): Δίνεται 

έμφαση στην αξία των χρημάτων. Υπάρχουν επιχειρήσεις που τοποθετούν τα 

προϊόντα τους ως προϊόντα υψηλής ποιότητας ως επακόλουθο της υψηλής τιμής 

τους. Αντίθετα, άλλες επιχειρήσεις δίνουν έμφαση στην καλή ποιότητα και 

χαμηλή τιμή, 

 Τοποθέτηση βάσει ανταγωνισμού (Positioning by competitor): Τονίζεται η 

διαφορετικότητα σε σχέση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα. 

 Τοποθέτηση βάσει εφαρμογής/ χρήσης προϊόντος (Positioning by application) 

 Τοποθέτηση βάσει χρήστη προϊόντος (Positioning by product user): Τονίζεται 

το προφίλ των πελατών στους οποίους απευθύνεται το προϊόν. 

 Τοποθέτηση βάσει κατηγορίας προϊόντος (Positioning by product class): 

Τονίζεται ότι το προϊόν  δημιουργεί ξεχωριστή κατηγορία, 

 Υβριδική τοποθέτηση (Hybrid positioning): Τοποθέτηση χρησιμοποιώντας 

περισσότερες από μία στρατηγικές, στο βαθμό φυσικά που λειτουργούν 

συμπληρωματικά και δεν προκαλούν σύγχυση στον πελάτη.  

 

Στην περίπτωση που ένα προϊόν είναι καινοτόμο, συνήθως δεν έχει έντονο 

ανταγωνισμό, η επιχείρηση έχει την ευχέρεια να επιλέξει την στρατηγική τοποθέτησης 

του προϊόντος της. Όταν όμως το προϊόν υφίσταται στην αγορά είτε αυτοτελές είτε ως 

κάποιο υποκατάστατο η επιχείρηση θα πρέπει να μελετήσει προσεκτικά την 

τοποθέτηση που έχουν κάνει ήδη οι ανταγωνιστές και να ακολουθήσει τη στρατηγική 

που θα της εξασφαλίσει μία μοναδική θέση στο μυαλό του καταναλωτή. 

Τα προϊόντα led στις μέρες μας δεν θεωρούνται καινοτόμα. Γεγονός που σημαίνει ότι ο 

ανταγωνισμός τα έχει τοποθετήσει με υβριδικό τρόπο στο μυαλό των καταναλωτών. 
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Αναλυτικότερα, ο υβριδικός τρόπος των led συμπεριλαμβάνει την «Τοποθέτηση βάσει 

ωφέλειας (Positioning by benefits)» διότι χαρακτηρίζονται από την ασφάλειά τους 

(χωρίς μόλυβδο) και το χαμηλό ποσοστό αύξησης της θερμοκρασίας τους ακόμη και 

εάν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αρκετοί ανταγωνιστές του κλάδου 

τα έχουν τοποθετήσει και βάσει τιμής/ ποιότητας (Positioning by price/ benefits), κάτι 

που τους επιτρέπει να μπορούν να εγγυηθούν την ποιότητα των προϊόντων τους λόγω 

της τιμής τους αναλογικά με τις παλιότερες λάμπες. Ενώ η τελευταία Τοποθέτηση έχει 

ήδη γίνει βάσει εφαρμογής/ χρήσης προϊόντος (Positioning by application) και αυτό 

γιατί μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε σημείο αντικαθιστώντας παλαιότερες 

επιβλαβείς για τον οργανισμό των ανθρώπων και των κατοικίδιων ζώων λάμπες 

κάνοντας τα προϊόντα led ευέλικτα. 

 

2.6 Σύνοψη 

 

Βάσει των ανωτέρω είδαμε ότι η νέα εποχή του φωτισμού υποκλίνεται στα προϊόντα 

LED. Ο λόγος είναι ότι με χαμηλότερη κατανάλωση παρέχουν μεγαλύτερη εκπομπή 

ενέργειας, δηλαδή με χαμηλότερο κόστος έχουμε περισσότερο φως, δεδομένου της 

επανάστασης που προκάλεσε στον συγκεκριμένο τομέα έπειτα από την εφεύρεση τους. 

Στηριζόμενοι στις αδυναμίες και στα μειονεκτήματα της ανάλυσης SWOT είμαστε σε 

θέση να πούμε ότι το μόνο μειονέκτημα ή και αδυναμία στα συγκεκριμένα είδη είναι η 

συνεχής βελτίωση τους. Ένα τέτοιου είδους μειονέκτημα προκαλεί μία νέα επιχείρηση 

να επαγρυπνά συνεχώς και να ανανεώνει τα προϊόντα της τρείς φορές ετησίως. Μία 

τέτοια ανάπτυξη την οδηγεί από μία νέα επιχείρηση σε μία ανταγωνιστική επιχείρηση.  

Για να εισάγει συνεχώς τα προϊόντα της κάθε επιχείρηση οφείλει να ακολουθήσει μία 

συγκεκριμένη διαδικασία. Ένα βασικό στοιχείο που πρέπει να αναφέρεται σε όλα τα 

προϊόντα είναι οι εγγυήσεις τους ότι τηρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε. ειδάλλως δεν 

επιτρέπεται σε ‘επικίνδυνα’ προϊόντα να εισέλθουν σε χώρες της. Ένα τέτοιο γεγονός 

μπορεί να προκαλέσει σοβαρή οικονομική ζημία σε μία επιχείρηση.  Από τη στιγμή που 

οι προμηθευτές τηρούν τις αναγκαίες προδιαγραφές η επιχείρηση οφείλει να προσέξει 

τους χρόνους παραγωγής και αποστολής για να είναι συνεπής απέναντι στους πελάτες 

της.  Οι τρόποι πληρωμής καλό είναι να είναι εμφανείς στο αρχικό συμβόλαιο με τους 

πελάτες. Τέλος πέρα από τις καθυστερήσεις λόγω πληρωμών, χρόνου παραγωγής και 

αποστολής η επιχείρηση πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν της τους άλλους εξωτερικούς 

παράγοντες που εντείνουν τις καθυστερήσεις όπως είναι τα τελωνεία, οι αργίες και στις 



 
24 

 

δύο χώρες κ.α. Κλείνοντας, βάσει του Sugarman Joseph «Κάθε πρόβλημα κρύβει μέσα 

του μια ευκαιρία τόσο δυνατή που κυριολεκτικά επισκιάζει το πρόβλημα. Οι 

μεγαλύτερες ιστορίες επιτυχίας γράφτηκαν από ανθρώπους που αναγνώρισαν το 

πρόβλημα και το μετέτρεψαν σε ευκαιρία» (Stutely, 2003, σελ: 222). 

Από τη στιγμή που το προϊόν βρεθεί στην επιχείρηση πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιο 

τρόπο στην αγορά ούτως ώστε να προκαλέσει ικανοποίηση των αναγκών του 

καταναλωτή.  
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Κεφάλαιο 3 Επιχειρηματικό σχέδιο 

 

3.1 Εισαγωγή  

 

Σύμφωνα με τον Lacroix (2014) το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί ένα απαραίτητο 

εργαλείο για τους επιχειρηματίες που επιθυμούν να αναπτύξουν μία νέα 

δραστηριότητα. Με το επιχειρηματικό εργαλείο, έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν 

τόσο τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται για την επιτυχή ανάπτυξη της 

επιχειρηματικής τους ιδέας, όσο και να αναγνωρίζουν αναλυτικότερα τις ανάγκες της 

ίδιας της ιδέας. Το επιχειρηματικό σχέδιο, είναι αναγκαίο για να μπορέσει ο 

επιχειρηματίας να επικοινωνήσει την ιδέα του στους άμεσα ενδιαφερόμενους, όπως 

είναι οι πιθανοί επενδυτές όταν πρόκειται για μία νέα επιχείρηση, ή για το διοικητικό 

συμβούλιο της επιχείρησης όταν πρόκειται για μία νέα υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. 

Το επιχειρηματικό σχέδιο, χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για να προσελκύσει 

κεφάλαιο μέσω επενδυτών, το οποίο θα μπορέσει να υλοποιήσει και την ιδέα. 

Πολύ σημαντικό κριτήριο για ένα επιχειρηματικό σχέδιο, είναι να έχει την ικανότητα 

να προσελκύσει επενδυτές και για αυτό το λόγο, πρέπει να συγκεντρώνει όλα αυτά τα 

στοιχεία, τα οποία φανερώνουν ότι πρόκειται για μια ιδέα η οποία μπορεί να επιφέρει 

κέρδος στους επενδυτές. Πέρα όμως, από αυτή την ιδιότητα, το επιχειρηματικό σχέδιο, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ένα εργαλείο του μάνατζμεντ. Ουσιαστικά, μπορεί να 

αποτελέσει έναν οδηγό για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί η διοίκηση της 

επιχείρησης ή ο επιχειρηματίας μέχρι να υλοποιηθεί η ιδέα. Με τη θέσπιση στόχων στο 

επιχειρηματικό σχέδιο, η διοίκηση έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την πορεία της 

υλοποίησης της ιδέας και να κατανοεί αν βρίσκεται κοντά στην ικανοποίηση των 

στόχων αυτών (Lacroix, 2014).  

3.2 Γενική Περιγραφή της Εταιρείας 

 

Για να δομηθεί μία επιχείρηση πρέπει να υπάρχουν κάποια άτομα να την διοικούν. 

Ανάλογα με την νομική της μορφή το ποσοστό των μετοχών είτε ανήκει σε ένα άτομο 

είτε σε περισσότερα άτομα.  

Στην συγκεκριμένη επιχείρηση οι μέτοχοι θα είναι δύο άτομα και το μετοχικό κεφάλαιο 

θα είναι ισόποσο. Ο ένας μέτοχος θα έχει την ικανότητα υπογραφής εγγράφων και 

λήψης αποφάσεων, ενώ ο άλλος θα συμμετέχει στα κέρδη και θα συμβουλεύει στην 

σωστή λήψη των τελικών αποφάσεων της επιχείρησης. Ο αρχικός μέτοχος έχει 
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θεωρητικές γνώσεις βάση πτυχίων στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων με ανάλογα 

μεταπτυχιακά, οπότε φέρει και την ιδέα της νέας επιχείρησης. Ταυτόχρονα ο άλλος  

μέτοχος έχει χρόνια εμπειρία σε παραπλήσιο κλάδο με ηλεκτρονικά είδη στην αγορά 

οπότε χρίζεται ως ο πλέον κατάλληλος για την σωστή κρίση του και την αύξηση του 

πελατολογίου. Τέλος τα κέρδη της εταιρίας μερίζονται στους μετόχους. 

Αρκετά σημαντικό στοιχείο μίας επιχείρησης πριν την ίδρυσή της είναι η απόφαση του 

ποια νομική μορφή θα έχει κατά την διάρκειά της. Γεγονός όμως που μπορεί να 

μεταβληθεί εφόσον θελήσει να αλλάξει μετοχικό κεφάλαιο, είτε θεωρήσει ότι η 

προηγούμενη νομική της μορφή δεν την καλύπτει όσο θα την κάλυπτε μία άλλου είδους 

μορφή με περισσότερα οφέλη. Η νέα επιχείρηση θα έχει νομική μορφή Ι.Κ.Ε. (Ιδιωτική 

Κεφαλαιουχική Εταιρία). 

Η παρούσα επιχείρηση θα απευθυνθεί τόσο στους οικιακούς καταναλωτές όσο και στις 

επιχειρήσεις. Η έδρα της επιχείρησης θα είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σκοπός 

είναι να αναπτύξει πελάτες λιανικής μαζί με την χονδρική πώληση. Η εταιρία για να 

μπορέσει να αναπτύξει πελατολόγιο και στις 2 κατηγορίες θα χρησιμοποιήσει αφενός 

το κατάστημά της, το οποίο θα έχει φυσική παρουσία όσο και το ηλεκτρονικό της 

κατάστημα, μέσα από το οποίο θα μπορεί να απευθύνεται σε πολύ μεγάλο 

καταναλωτικό κοινό, πέρα από τα όρια της Θεσσαλονίκης.    

3.2.1 Νομική Μορφή Επιχείρησης  

 

Σύμφωνα με το Ν. 4072/2012, ως ομόρρυθμη εταιρία, ορίζεται η ένωση τουλάχιστον 

δύο προσώπων με νομική προσωπικότητα και σκοπό την επιδίωξη κέρδους μέσω της 

εμπορικής και παραγωγικής δραστηριότητας. Τα άτομα αυτά πρέπει να έχουν 

συμπληρώσει το 18ο έτος της ζωής τους και σε διαφορετική περίπτωση να υπάρχει 

δικαστική άδεια.  Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ένωσης αυτής είναι ότι οι εταίροι 

μιας ομόρρυθμης εταιρίας έχουν την υποχρέωση διαχείρισης και εκπροσώπησης της 

εταιρίας εκτός και αν αυτό ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό της εταιρικής 

σύμβασης. Η σύμβαση αυτή μπορεί να αποκλείει έναν ή κάποιον από τους εταίρους 

αλλά όχι όλους. Επιπροσθέτως, όλοι οι εταίροι φέρουν ευθύνη για τα χρέη της εταιρίας 

και η ευθύνη αυτή είναι απεριόριστη. Αυτό σημαίνει ότι οι εταίροι δεν ευθύνονται μόνο 

μέχρι το ποσό του μετοχικού τους κεφαλαίου αλλά και με την προσωπική τους 

περιουσία (Παναγιώτου, 2013, σελ. 5-7). Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι οι εταίροι 

ακόμη και μετά τη λύση της εταιρίας συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη για χρέη που 
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ενδεχομένως δημιουργήθηκαν κατά τη λειτουργία της (Εθνική Συνομοσπονδία 

Ελληνικού Εμπορίου, 2013). 

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 26 του Εμπορικού Νόμου, ως ετερόρρυθμη εταιρία 

ορίζεται η ένωση τουλάχιστον δύο προσώπων με σκοπό την επιδίωξη κέρδους μέσω της 

εμπορικής και παραγωγικής τους δραστηριότητας. Η διαφορά με την ομόρρυθμη 

εταιρία, είναι ότι στη συγκεκριμένη νομική μορφή, οι εταίροι μπορεί να είναι είτε 

ομόρρυθμοι είτε ετερόρρυθμοι. Αυτό σημαίνει, ότι οι ομόρρυθμοι εταίροι συμμετέχουν 

και φέρουν ευθύνη απεριόριστη για τα χρέη της επιχείρησης, ενώ οι ετερόρρυθμοι 

φέρουν ευθύνη μέχρι το ποσό της συμμετοχής τους στην επιχείρηση  (Παναγιώτου, 

2013, σελ.8-10).  

Σύμφωνα με το Ν. 4072/2012, επιτρέπεται η σύσταση μίας νέας μορφής επιχείρησης, η 

ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ). Η μορφή αυτού του είδους της επιχείρησης 

έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική. Η συγκριμένη μορφή επιχείρησης έχει 

τα δικά της χαρακτηριστικά, κάποια από τα οποία και παρουσιάζονται ακολούθως 

(ΚΕΜΕΛ, 2012): 

 Οι εταίροι δεν ευθύνονται για τα χρέη της, με την επιφύλαξη του άρθρου 79, 

που προβλέπει εγγυητικές εισφορές, μέσω των οποίων ο εταίρος αναλαμβάνει 

ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας μέχρις ενός ορισμένου ποσού, το οποίο 

αναφέρεται στο καταστατικό. 

 Μπορεί να συσταθεί και από ένα μόνο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), δηλ. να 

είναι εξ αρχής μονοπρόσωπη ή να καταστεί μεταγενέστερα μονοπρόσωπη. 

 Έχει κεφάλαιο, με κατώτατο όριο εταιρικού κεφαλαίου ενός (1) ευρώ, που 

αντιστοιχεί σε ένα εταιρικό μερίδιο. 

 Τηρεί διπλογραφική λογιστική και φορολογείται όπως η ΕΠΕ. 

 Συνιστάται από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η σύσταση της 

ΙΚΕ μπορεί να γίνει και με ιδιωτικό έγγραφο (συμφωνητικό). Με την εγγραφή 

της ΙΚΕ στο Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), αυτή αποκτά νομική 

προσωπικότητα. 

 Ο αριθμός των μεριδίων κάθε εταίρου είναι υποχρεωτικά ανάλογος προς την 

αξία της συνεισφοράς του. Δεν απαιτείται να εμφανίζονται σε μία ΙΚΕ και τα 

τρία είδη εισφορών ή στην ίδια αναλογία.  
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 Οι εταίροι μπορούν να επιλέξουν ένα αποκλειστικά κεφαλαιουχικό σχήμα, με 

μόνο κεφαλαιακές εισφορές ή να διαμορφώσουν στο καταστατικό ένα σύστημα 

με έντονα προσωπικά στοιχεία, όπως παροχή εργασίας και ανάληψη ευθύνης 

για τα χρέη της εταιρίας. 

 

Η υπό μελέτη επιχείρηση αποτελεί ιδιωτική κεφαλαιουχική επιχείρηση και έχει 

συσταθεί από 2 φυσικά πρόσωπα, τα οποία και έχουν συνεισφέρει για την ίδρυση της 

συγκεκριμένης επιχείρησης το ίδιο κεφάλαιο. Συνολικά το κεφάλαιο εκκίνησης 

ανέρχεται στις 40.000 ευρώ και το κάθε πρόσωπο έχει συνεισφέρει από 20.000 ευρώ. 

3.3 Το προϊόν  

 

Τα είδη λαμπτήρων LED εσωτερικού χώρου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε από 

οικιακούς καταναλωτές είτε από επαγγελματίες.  Τα κυριότερα είδη λαμπτήρων LED 

αυτής της κατηγορίας είναι τα παρακάτω:  

 Αναρτώμενα φωτιστικά, σε δωμάτια σπιτιών και σε χώρους γραφείων 

 Επίτοιχα φωτιστικά, σε δωμάτια σπιτιών και σε χώρους γραφείων 

 Φωτιστικά οροφής, σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους 

 Deco & Living  

 Φωτιστικά κάτω από ντουλάπι, τα οποία ενισχύουν το φωτισμό σε σημεία που 

δεν επαρκεί ο κεντρικός φωτισμός 

 Χωνευτά φωτιστικά, τα οποία δεν είναι εμφανή 

 Εύκαμπτες μονάδες 

 Σποτς, σε τοίχους και ψευδοροφές 

 Downlights  

 Φωτιστικά δαπέδου, τα οποία χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για 

διακοσμητικούς λόγους 

 Στεγανά φωτιστικά 

 Επιτραπέζια φωτιστικά, τα οποία ενισχύουν το φως του χώρου, 

 LED φώτα νύχτας, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δωμάτια για 

νυχτερινό χαμηλό φωτισμό 

 Φωτιστικά γιρλάντας  

 Φακοί, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως εργαλεία σε χώρους που δεν υπάρχει 

ηλεκτρική ενέργεια 
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 LED μηχανήματα προβολής εικόνας  

 Λαμπτήρες ψυγείου 

 

Εικόνα 1: Αναρτώμενα φωτιστικά εσωτερικού χώρου  

 

Πηγή: http://www.osram.gr/media/resource/containersizeindex/333599/tresol-cube-trio-

gw-3x4,5w.jpg  

 

Εικόνα 2: Εύκαμπτες μονάδες εσωτερικού χώρου  

 

Πηγή: http://www.osram.gr/osram_gr/products/luminaires/indoor-luminaires/flexible-

led-modules/lightify-flex-rgbw/index.jsp  

Τα είδη λαμπτήρων LED εξωτερικού χώρου, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

είτε σε αυλές σπιτιών, είτε σε εξωτερικούς χώρους επιχειρήσεων είναι τα παρακάτω:  

http://www.osram.gr/media/resource/containersizeindex/333599/tresol-cube-trio-gw-3x4,5w.jpg
http://www.osram.gr/media/resource/containersizeindex/333599/tresol-cube-trio-gw-3x4,5w.jpg
http://www.osram.gr/osram_gr/products/luminaires/indoor-luminaires/flexible-led-modules/lightify-flex-rgbw/index.jsp
http://www.osram.gr/osram_gr/products/luminaires/indoor-luminaires/flexible-led-modules/lightify-flex-rgbw/index.jsp
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 Φωτιστικά κήπου απλίκες, τα οποία μπορούν να έχουν τόσο φωτιστικό όσο και 

διακοσμητικό ρόλο 

 Φωτιστικά κήπου κολωνάκια από ανοξείδωτο ατσάλι, τα οποία είναι ιδιαίτερα 

ασφαλή 

 Φωτιστικά διαδρόμου χωνευτά, τα οποία είναι πολύ διακριτικά και δίνουν 

έντονο φωτισμό 

 Φωτιστικά δαπέδου χωνευτά  

 Στεγανά LED επαναφορτιζόμενα με ηλιακή ενέργεια, τα οποία είναι πολύ 

φιλικά προς το περιβάλλον 

 Φωτιστικά σποτ  

 Απλίκες και πλαφονιέρες στεγανές  

 Φωτιστικά μπάλες ακρυλικές εξωτερικού χώρου  

 Φωτιστικά παραδοσιακά κολωνάκια 

 Προβολείς εξωτερικού χώρου  

 Προβολείς με ανιχνευτή κίνησης, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για λόγους 

ασφάλειας 

 Οι λαμπτήρες LED αυτοκινήτου περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

 LED φώτα ομίχλης  

 Εξωτερικό φωτισμό 

 Φώτα ημέρας  

 Φώτα πορείας 

 Φώτα σηματοδότησης  

 Εσωτερικό φωτισμό  

 

Εικόνα 3: Φώτα ομίχλης 

 

Πηγή: http://www.motoraid.eu/hella-fog-lights 

 

Στους λαμπτήρες LED επιγραφών περιλαμβάνονται οι παρακάτω κατηγορίες: 
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 Ηλεκτρονικές επιγραφές εσωτερικού χώρου, οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά 

κύριο λόγο σε επαγγελματικούς χώρους 

 Ηλεκτρονικές επιγραφές εξωτερικού χώρου,  οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά 

κύριο λόγο σε επαγγελματικούς χώρους 

 Ηλεκτρονικές επιγραφές 2 γραμμών με μία ή δύο όψεις, οι οποίες είναι πιο 

σύνθετες και υψηλότερου κόστους 

 Ηλεκτρονικές επιγραφές εξωτερικές τριών γραμμών με 1 ή δύο όψεις, οι οποίες 

είναι πιο σύνθετες και υψηλότερου κόστους 

 Ηλεκτρονικές επιγραφές ώρας και θερμοκρασίας, οι οποίες τοποθετούνται έξω 

από διάφορα καταστήματα 

 Ηλεκτρονικοί σταυροί φαρμακείων  

 LED Modules για φωτισμό γραμμάτων και επιγραφών  

 Καλωδιωμένα LED για κατασκευή φωτεινής επιγραφής  

 

Εικόνα 4: LED Modules για φωτισμό γραμμάτων και επιγραφών  

 

 

Πηγή: http://www.neoniordanis.gr/images/thumbs/0001004_125.jpeg 

Εικόνα 5: Ηλεκτρονικοί σταυροί φαρμακείων  

 

 

Πηγή: http://www.amco.gr/ClientFiles/albums/crosses/3D_10.jpg 

http://www.neoniordanis.gr/images/thumbs/0001004_125.jpeg
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3.4  Έρευνα της αγοράς 

 

Η αγορά των λαμπτήρων LED, σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελεί μία πολλά υποσχόμενη 

αγορά καθώς οι προβλέψεις είναι ιδιαίτερα θετικές. Πιο συγκεκριμένα αναμένεται μία 

πολύ μεγάλη αύξηση από 7 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως που ήταν το 2010, σε 40 

δισεκατομμύρια ευρώ το 2016. Από εκεί και έπειτα ο ρυθμός αύξησης αναμένεται να 

επιβραδυνθεί, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης στο 13% από το 2016 στο 2020. Η 

αγορά των λαμπτήρων LED θα ανέλθει σε περίπου 65 δισεκατομμυρίων ευρώ (94 

δισεκατομμύρια δολάρια) κατά το 2020, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 60% της 

συνολικής αγοράς φωτισμού (LEDs Magazine, 2011). 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι το ποσοστό διείσδυσης των λαμπτήρων LED, 

σε οικίες είναι μικρότερο από άλλους τομείς στους οποίους μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν οι λαμπτήρες LED. Η αγορά λαμπτήρων σε επίπεδο οικιακής 

κατανάλωσης αναμένεται να ξεπεράσει τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ το 2020, 

παγκοσμίως. Επίσης, η χρήση λαμπτήρων φθορίου σε βιομηχανικούς χώρους και σε 

γραφεία, θα καθυστερήσουν την αντικατάστασή τους με τους υπό μελέτη λαμπτήρες.  

Αντιθέτως ραγδαία εξάπλωση των λαμπτήρων LED, αναμένεται σε επαγγελματικούς 

χώρους, όπως είναι τα καταστήματα και τα ξενοδοχεία. Πολύ σημαντικό είναι να 

αναφερθεί ότι οι λαμπτήρες LED άρχισαν να χρησιμοποιούνται ευρέως και από τους 

κατασκευαστές αυτοκινήτων, αντικαθιστώντας τις παλιές λάμπες πυρακτώσεως, ένας 

κλάδος στον οποίο αναμένεται πολύ μεγάλος ρυθμός ανάπτυξης (LEDs Magazine, 

2011). 

Διάγραμμα 1: Χρήση λαμπτήρων από διάφορες κατηγορίες (σε εκατομμύρια δολάρια). 
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Από το παραπάνω διάγραμμα γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι το μεγαλύτερο μέρος της 

παγκόσμιας αγοράς λαμπτήρων LED χρησιμοποιείται για λόγους γενικού φωτισμού και 

οι προβλέψεις είναι πολύ αισιόδοξες για τη μελλοντική χρήση.  

Διάγραμμα 2: Επιλογή λαμπτήρων LED με βάση τα χαρακτηριστικά, από κατηγορίες 

χρηστών 

 

Πηγή: LEDs Magazine, (2011). 

Από το παραπάνω διάγραμμα γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο σημαντικότερος λόγος για 

τον οποίο αγοράζουν όλες οι κατηγορίες χρηστών τους υπό εξέταση λαμπτήρες είναι η 

ποιότητα του φωτός που εκπέμπουν. Ο δεύτερος λόγος είναι η σχέση μεταξύ κύκλου 

ζωής και ενεργειακής απόδοσης. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά φαίνεται να 

ενδιαφέρουν τις διάφορες κατηγορίες χρηστών με διαφορετική ένταση. 

Οι κυριότερες κατασκευάστριες εταιρίες 

Οι κυριότερες εταιρίες κατασκευαστές λαμπτήρων LED αποτελούν οι ακόλουθες 

(Research, 2015): 

 Philips 

 Osram 

 GE Lighting Solutions 

 Toshiba 

 Maxion Technologies 
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 Solid State Lighting Systems 

 QD Vision 

 Mitsubishi / Verbatim 

 Lighting Science Group 

 Cree 

Επιχειρήσεις LED που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά 

Οι λαμπτήρες LED στην Ελλάδα, πωλούνται από πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. 

Μπορεί να είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις ή ακόμη και μεγάλα πολυκαταστήματα, τα 

οποία πουλούν είδη οικιακής χρήσης. Επίσης υπάρχουν πολλά καταστήματα τα οποία 

εξειδικεύονται σε προϊόντα φωτισμού και περιέχουν ειδικά τμήματα τα οποία πωλούν 

λαμπτήρες LED και τέλος καταστήματα τα οποία ασχολούνται αποκλειστικά με την 

πώληση των συγκεκριμένων λαμπτήρων. Ουσιαστικά πρόκειται για μία ιδιαίτερα 

κατακερματισμένη αγορά, στην οποία επικρατεί πολύ μεγάλος αριθμός ανταγωνιστών, 

οι οποίοι διαθέτουν αρκετά μικρά μερίδια. Αυτό σηματοδοτεί ότι πρόκειται για μία 

πολύ δύσκολη αγορά, στην οποία η είσοδος μπορεί να είναι πολύ εύκολη αλλά η 

απόκτηση μεγάλου μεριδίου ιδιαίτερα δύσκολη. 

Οι βασικότερες εταιρίες που απασχολούνται στο χώρο του φωτισμού LED είναι οι 

ακόλουθες: 

 Η Globiled η οποία δραστηριοποιείται σε πολλές μορφές φωτισμού με τη χρήση 

λαμπτήρων LED, εσωτερικού χώρου, εξωτερικού χώρου και φωτεινών 

επιγραφών. Η συγκεκριμένη επιχείρηση έχει φυσική παρουσία με καταστήματα 

τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. 

 Η Ledocosmos είναι επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται σε πολλές 

κατηγορίες φωτισμού με τη χρήση λαμπτήρων LED. Η συγκεκριμένη 

επιχείρηση, επενδύει κατά κύριο λόγο στις πωλήσεις μέσω διαδικτύου και για 

αυτό το σκοπό, έχει ένα πολύ χρηστικό ηλεκτρονικό κατάστημα. 

 Η LEDguru αποτελεί ακόμη μία ισχυρή ανταγωνιστική επιχείρηση του κλάδου. 

Όπως και η προηγούμενη επιχείρηση έτσι και αυτή δραστηριοποιείται μέσα από 

το διαδίκτυο, διατηρώντας μία πολύ εύχρηστη ηλεκτρονική σελίδα και ένα 

αποτελεσματικό ηλεκτρονικό κατάστημα. 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι πολλές αλυσίδες ηλεκτρικών ειδών 

διαθέτουν ειδικό τμήμα φωτισμού και συγκεκριμένα τμήμα για λαμπτήρες LED. Αυτές 
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οι επιχειρήσεις μπορεί να μην έχουν αποκλειστική απασχόληση τους λαμπτήρες LED, 

αλλά λόγω της αναγνωρισιμότητάς τους και του ισχυρού εταιρικού τους ονόματος 

κατέχουν μεγάλο μερίδιο της αγοράς. Τέτοιες επιχειρήσεις είναι η MediaMarkt, η 

Praktiker και η Ikea. 

Σύμφωνα με την ανάλυση των προαναφερθέντων επιχειρήσεων, παρατηρούμε ότι 

υπάρχει τάση στον κλάδο για πωλήσεις μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων. Η μεγάλη 

ανάπτυξη και η επένδυση των επιχειρήσεων του κλάδου στο ηλεκτρονικό εμπόριο 

δηλώνει την τάση που επικρατεί στην αγορά.  

3.5 Προμηθευτές 

Η υπό μελέτη εταιρία θα αναπτύξει συνεργασίες με καταξιωμένες εταιρίας παραγωγής 

λαμπτήρων LED, που δραστηριοποιούνται είτε στην ελληνική είτε στη διεθνή αγορά. 

Χαρακτηριστικά, η εταιρία θα προμηθεύεται απευθείας από την OSRAM λαμπτήρες 

καθώς και από την Philips, εταιρίες που έχουν επίσημα υποκαταστήματα στην ελληνική 

αγορά. 

Επιπλέον, η εταιρία θα εισάγει λαμπτήρες LED, από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της Κίνας, οι οποίες έχουν ως δραστηριότητα την εμπορία και τις εξαγωγές 

λαμπτήρων LED. Οι τιμές τους είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές επειδή απαιτούνται 

αρκετά υψηλές ποσότητες παραγγελίας. Μία από αυτές τις εταιρίες, στην Ευρώπη είναι 

η Ledico, η οποία είναι ιδιαίτερα καταξιωμένη στο χώρο και έχει ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικές τιμές. Άλλη μία εταιρία η οποία παράγει αξιόπιστους λαμπτήρες LED, 

που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των καταναλωτών της επιχείρησης είναι η LENA 

lightings, στην Ευρώπη, καθώς και η Star Led στην Κίνα. 

3.6 Σχέδιο μάρκετινγκ 

 

Το σχέδιο μάρκετινγκ αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για μία 

επιχείρηση, η οποία ενδιαφέρεται για την ισχυροποίηση της ανταγωνιστικότητάς της. 

Πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να 

κατανοήσει τη θέση στην οποία βρίσκεται τη στιγμή κατά την οποία συντάσσεται το 

σχέδιο αλλά και τη θέση την οποία επιθυμεί να αποκτήσει. Επίσης, πρόκειται για ένα 

μέσο το οποίο παρουσιάζει τους τρόπους με τους οποίους η επιχείρηση, μπορεί να 

βρεθεί στην επιθυμητή θέση (Αυλωνίτης & Παπασταθοπούλου, 2010, σελ.32). 
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Στο σχέδιο μάρκετινγκ το οποίο θα ακολουθήσει η υπό μελέτη επιχείρηση, θα αναλυθεί 

το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter και θα πραγματοποιηθεί η PEST analysis, 

εργαλεία που επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση του εξωτερικού περιβάλλοντος, στο 

οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Επίσης, θα λάβει χώρα και η SWOT Analysis, η 

οποία παρέχει πολύ βασικά και ενδιαφέροντα στοιχεία για το εσωτερικό περιβάλλον 

της επιχείρησης. Στη συνέχεια, θα  παρουσιαστεί η στρατηγική που θα ακολουθήσει η 

επιχείρηση καθώς και η τμηματοποίηση και η στόχευση της αγοράς. Κλείνοντας, θα 

καταγραφούν οι  τρόποι προώθησης των προϊόντων όπως είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο 

και θα λάβει χώρα η ανάλυση το μείγματος μάρκετινγκ της συγκεκριμένης επιχείρησης. 

3.6.1 Το μοντέλο των 5 δυνάμεων του Porter 

 

Το μοντέλο των 5 δυνάμεων του Porter (1980) συνεισφέρει στην κλαδική ανάλυση του 

κλάδου LED στην ελληνική αγορά.  Σύμφωνα με τον Παπαδάκη (2007, σελ.307-308), 

το μοντέλο αυτό μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της κατάλληλης ανταγωνιστικής 

στρατηγικής που θα ακολουθήσει μία επιχείρηση. Οι 5 αυτές δυνάμεις του υπό μελέτη 

μοντέλου είναι οι ακόλουθες:  

 Οι φραγμοί εισόδου,  

 Ο κίνδυνος που προκύπτει από την ύπαρξη υποκατάστατων προϊόντων,  

 Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών,  

 Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών και, τέλος,  

 Ο ανταγωνισμός μεταξύ των υπαρχόντων επιχειρήσεων. 

Πιο συγκεκριμένα, στην υπό εξέταση περίπτωση δεν υπάρχει κανένας φραγμός εισόδου 

στον υπό μελέτη κλάδο. Ο εκάστοτε επιχειρηματίας, ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει στην 

αγορά και διαθέτει το κεφάλαιο, μπορεί να το επιχειρήσει, καθώς δεν απαιτείται καμία 

ειδική άδεια. 

Ο κίνδυνος για υποκατάστατα προϊόντα είναι αρκετά μεγάλος, καθώς οι υπό μελέτη 

λαμπτήρες είναι αρκετά ακριβοί. Υπάρχουν διάφοροι άλλοι λαμπτήρες που 

κυκλοφορούν στην αγορά, σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί πως 

τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά διαφέρουν σημαντικά, όπως και η απόδοσή τους. 

Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών είναι ιδιαίτερα μικρή καθώς, οι 

συγκεκριμένοι λαμπτήρες χρησιμοποιούνται για πάρα πολλούς λόγους και από 

διάφορες κατηγορίες καταναλωτών. 
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Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών είναι ιδιαίτερα μεγάλη καθώς οι 

δυνατοί παίκτες στο χώρο της κατασκευής των λαμπτήρων είναι συγκεκριμένοι. 

Συνεπώς, έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν την αγορά.  

Τέλος, σχετικά με τον ανταγωνισμό, όπως αναλύθηκε και προηγουμένως, πρόκειται για 

μία ιδιαίτερα κατακερματισμένη αγορά, στην οποία είναι πολύ δύσκολο να διακριθεί 

μία επιχείρηση. 

3.6.2 Ανάλυση SWOT 

 

Η μέθοδος SWOT αξιολογεί: α) τις δυνάμεις (Strengths), β) τις αδυναμίες 

(Weaknesses), γ) τις ευκαιρίες (Opportunities) και δ) τις απειλές (Threats) μιας 

εταιρείας. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ανάλυση SWOT για την υπό μελέτη 

επιχείρηση. 

Δυνατά Σημεία 

 Προσφορά λαμπτήρων υψηλής ποιότητας στους καταναλωτές 

 Η εταιρία βρίσκεται σε πολύ κεντρικό σημείο της πόλης 

 Η εταιρία έχει σκοπό να σχεδιάσει μία πολύ εύχρηστη ηλεκτρονική σελίδα και 

δυναμική παρουσία μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος σε όλη την 

περιφέρεια της χώρας 

 Εμπειρία των επιχειρηματιών στο χώρο  

Αδύνατα σημεία 

 Χαμηλός προϋπολογισμός 

 Αδυναμία χρηματοδότησης 

Απειλές 

 Υψηλός ανταγωνισμός από επιχειρήσεις που είτε κατέχουν μεγάλο μερίδιο 

αγοράς και έχουν ισχυρό όνομα στο χώρο 

 Μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών 

 Οι πολιτικές στρατηγικές των ελληνικών κυβερνήσεων, οι οποίες προκαλούν 

προβλήματα στη λειτουργία των ελληνικών επιχειρήσεων 

Ευκαιρίες 

 Να εκμεταλλευτεί την τεχνολογία μέσω της προβολής/διαφήμισης σε νέες 

πλατφόρμες, όπως είναι τα παιχνίδια, το κινητό τηλέφωνο και το GPS  
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 Να εκμεταλλευτεί τις συνεργασίες με αξιόπιστους προμηθευτές σε όλα τα 

επίπεδα 

 Να εκμεταλλευτεί τη ζήτηση για διαφοροποιημένα προϊόντα «ανώτερης 

ποιότητας» 

3.6.3 Ανάλυση PEST 

 

Η συγκεκριμένη ανάλυση αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την ανάλυση του 

εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Μελετώντας 

τους παράγοντες που απαρτίζουν το εξωτερικό περιβάλλον, η επιχείρηση έχει τη 

δυνατότητα να προσαρμόσει τόσο τις στρατηγικές της όσο και το σχέδιο μάρκετινγκ, 

σύμφωνα με αυτούς τους παράγοντες.  

Πολιτικοί παράγοντες 

Το πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας αυτή τη χρονική περίοδο δεν είναι πολύ σταθερό. 

Λόγω της οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση, οι κυβερνήσεις 

αλλάζουν αρκετά εύκολα και το σενάριο για ενδεχόμενες εκλογές είναι πάντα επίκαιρο. 

Το εύθραυστο πολιτικό σκηνικό επιδρά αρνητικά στην επιχειρηματικότητα του τόπου 

και προβληματίζει τους επιχειρηματίες σε μεγάλο βαθμό σχετικά με την ανάληψη 

επενδυτικών πρωτοβουλιών. 

Οικονομικοί παράγοντες 

Η οικονομία της Ελλάδος, παρουσιάζει τεράστια προβλήματα και αυτά αποτυπώνονται 

στη συνέχεια. Λόγω των μέτρων περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής, της 

αυξανόμενης ανεργίας, της μείωσης των μισθών και λοιπών παραμέτρων, το ΑΕΠ της 

Ελλάδας μειώθηκε σημαντικά από το 2009 και μετά. Ειδικά αναφορικά με την περίοδο 

2011-2014, συνολικά το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 13,8%, από 207,7 δις ευρώ σε 179 δις 

ευρώ, όπως καταγράφεται ανά έτος στο ακόλουθο γράφημα  
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Διάγραμμα 3 . Εξέλιξη ΑΕΠ  Ελλάδας. 

 

Πηγή: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00001&plugin=1 

Λόγω της μείωσης της ζήτησης, από το 2013 στην Ελλάδα σημειώνεται το φαινόμενο 

του αποπληθωρισμού, δηλαδή της μείωσης του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των τιμών των αγαθών, γεγονός όμως που εάν 

δεν συνοδευτεί από αύξηση της κατανάλωσης, τότε μειώνεται η κερδοφορία των 

επιχειρήσεων. 

Διάγραμμα 4. Εξέλιξη πληθωρισμού Ελλάδας. 

 

Πηγή: Eurostat, (2015) 

Η αύξηση της ανεργίας οφείλεται, ως επί το πλείστον, στην μείωση της ζήτησης 

αγαθών, που έχει ως αποτέλεσμα την αντίστοιχη μείωση της παραγωγής, η οποία 

επιφέρει είτε μείωση των θέσεων εργασίας ή ακόμη και παύση της δραστηριότητας 

κάποιων επιχειρήσεων. Η εν λόγω αύξηση της ανεργίας, βεβαίως, έχει ως αποτέλεσμα 



 
40 

 

την ακόμη μεγαλύτερη μείωση του εισοδήματος, άρα και της καταναλωτικής δαπάνης, 

με αποτέλεσμα να προκύπτει εμβάθυνση της ύφεσης. 

Διάγραμμα 5. Εξέλιξη Ανεργίας Ελλάδας. 

 

Πηγή: Eurostat, (2015) 

 

Η περιοριστική δημοσιονομική πολιτική έγκειται στην λήψη δύο ειδών μέτρων: 

 Μέτρα περιορισμού των δημοσίων δαπανών, και 

 Μέτρα αύξησης της φορολογίας. 

Στην Ελλάδα καταγράφεται μείωση των δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης ενώ 

ταυτόχρονα έχουν επιβληθεί σειρά φορολογικών μέτρων, όπως αύξηση του ΦΠΑ και 

άλλοι ειδικοί φόροι (π.χ., ΕΝΦΙΑ). 

Διάγραμμα 6.  Δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης. 

 

Πηγή: Europa, (2015) 
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Κοινωνικοί παράγοντες 

Πλέον, ο σύγχρονος άνθρωπος, στις αναπτυσσόμενες κοινωνίες έχει αναπτύξει 

οικολογική συνείδηση και επιλέγει να καταναλώνει προϊόντα, τα οποία καταναλώνουν 

λιγότερη ενέργεια και γενικότερα είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Ακόμη, ο 

άνθρωπος τείνει να ακολουθεί και τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Αυτό σημαίνει ότι οι 

νέες τεχνολογίες, που συνδυάζουν οικονομία και φιλικότητα προς το περιβάλλον, 

γίνονται εύκολα αποδεκτά από τους καταναλωτές. 

Τεχνολογικοί παράγοντες 

Η τεχνολογία επηρεάζει όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής και έχει τη 

δυνατότητα να επιδρά σε μεγάλο ή σε μικρότερα βαθμό στη λειτουργία των 

επιχειρήσεων. Ειδικότερα, στην περίπτωση των επιχειρήσεων, όπου η τεχνολογία 

διαδραματίζει μεγάλο ρόλο, όπως είναι η περίπτωση των λαμπτήρων LED, έχει και τη 

δυνατότητα να επηρεάζει τις επιχειρήσεις τόσο ως προς τον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργούν όσο και ως προς τα προϊόντα που έχουν προς πώληση. 

3.6.4 Στρατηγική της επιχείρησης 

 

Σύμφωνα με τον  Porter (1980), μία επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει 4 

διαφορετικές στρατηγικές, ώστε να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να 

καταφέρει να κερδίσει σημαντικό μερίδιο της αγοράς. Η πρώτη είναι η στρατηγική της 

ηγεσίας του κόστους. Σύμφωνα με τη στρατηγική αυτή, μία επιχείρηση παρέχει τον 

προϊόν της στον καταναλωτή στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Το προϊόν φυσικά είναι 

τυποποιημένο και δεν έχει καμία διαφοροποίηση από των ανταγωνιστών. Μία 

επιχείρηση για να μπορέσει να πουλήσει στην καλύτερη τιμή της αγοράς, πρέπει να 

επιτύχει και το χαμηλότερο κόστος του προϊόντος. Αυτό μπορεί να το επιτύχει 

ενδεχομένως με τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, κατά τις οποίες η παραγόμενη 

ποσότητα αυξάνεται πάρα πολύ και μειώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό το κόστος των 

παραγόμενων προϊόντων.  Η συγκεκριμένη στρατηγική, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 

μεγάλες επιχειρήσεις, που έχουν δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας καθώς και έχουν τη 

δυνατότητα να αντιδράσουν σε μία αντίστοιχη αντίδραση κάποιων ανταγωνιστικών 

επιχειρήσεων  (Kotler & Keller, 2006, σελ. 63).   

Η εστίαση σε τμήμα με κόστος, είναι η στρατηγική όπου εστιάζει η επιχείρηση σε ένα 

προϊόν στη μείωση τιμής του συγκεκριμένου προϊόντος. Ο λόγος που το κάνει αυτό μία 
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επιχείρηση είναι για να προσελκύσει πελάτες κάνοντας συγκεκριμένες προσφορές 

κάποιων προϊόντων, για παράδειγμα μείωση 40% ενός προϊόντος άμεσης ανάγκης σε 

ένα super market οδηγεί τον καταναλωτή να προσέλθει στο κατάστημα για το 

συγκεκριμένο προϊόν και να αγοράσει και άλλα αγαθά ταυτόχρονα. 

Η στρατηγική της διαφοροποίησης είναι η επόμενη στρατηγική που μπορεί να 

χρησιμοποιήσει η επιχείρηση. Με αυτό τον τρόπο η επιχείρηση πουλάει το προϊόν της, 

τις υπηρεσίες της ακόμη και το όνομά της, με διαφορετικό τρόπο. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα ο καταναλωτής να αγοράσει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία η οποία είναι 

διαφοροποιημένη, έχει χαρακτηριστικά που διαφέρουν από τα αντίστοιχα των 

ανταγωνιστών και για αυτό το λόγο, προτίθεται να δαπανήσει μεγαλύτερο ποσό για την 

αγορά του.  

Τέλος, η στρατηγική της εστίασης χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις που θέλουν να 

εστιάσουν την προσοχή τους σε πολύ εξειδικευμένο τμήμα της αγοράς (Τζωρτζάκης & 

Τζωρτζάκη, 2002, σελ. 244).  

Οι παραπάνω στρατηγικές που αφορούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απεικονίζονται 

στο πιο κάτω σχήμα. 

 

Πηγή: Porter, (1985), σελ. 12 

Η εταιρία που εξετάζεται θα χρησιμοποιήσει τη στρατηγική της διαφοροποίησης. Η 

στρατηγική αυτή θα χρησιμοποιηθεί αφενός γιατί δε μπορεί η συγκεκριμένη επιχείρηση 

να χρησιμοποιήσει τη στρατηγική ηγεσίας και αφετέρου διότι, με αυτό τον τρόπο θα 
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μπορέσει να αποστασιοποιηθεί από όλες τις άλλες και να αποκτήσει τη φήμη της 

εξειδικευμένης επιχείρησης στον κλάδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πουλάει στον 

καταναλωτή διαφοροποιημένα προϊόντα καθώς δεν έχει τη δυνατότητα, από τη στιγμή 

που αποτελεί εταιρία που δραστηριοποιείται στις πωλήσεις λαμπτήρων. Αυτό που θα 

επιτύχει μέσα από τη στρατηγική αυτή είναι να λανσαριστεί στην αγορά, ως μία 

επιχείρηση που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των λαμπτήρων LED. Μέσα 

από αυτή τη στρατηγική θα προβάλει στους καταναλωτές, την εικόνα της ως 

εξειδικευμένη εταιρία στο χώρο του φωτισμού LED. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί πως 

και το προσωπικό της θα μπορέσει να εξυπηρετήσει το πελατολόγιο της και να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες του καθώς θα γνωρίζει σε βάθος τα χαρακτηριστικά των 

προϊόντων της εταιρίας καθώς οι κωδικοί θα είναι συγκεκριμένοι. 

3.6.5 Τμηματοποίηση και στόχευση αγοράς 

 

Μια ομάδα-στόχος ή μια αγορά-στόχος ορίζεται ως η ομάδα των πελατών που η 

εταιρεία αποφάσισε να θέσει ως στόχο των προσπαθειών της στον τομέα του 

μάρκετινγκ και στο τελευταίο στάδιο διάθεσης του εμπορεύματος (Τζωρτζάκης & 

Τζωρτζάκη, 2002, σελ. 193-194). Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της στρατηγικής 

μάρκετινγκ είναι ο καθορισμός μιας συγκεκριμένης αγοράς-στόχου. Η αγορά-στόχος 

αποτελείται από ένα σύνολο αγοραστών, οι οποίοι μοιράζονται τις ίδιες ανάγκες ή τα 

ίδια χαρακτηριστικά που η εταιρεία αποφασίζει να υπηρετήσει. Τέλος, το φύλο, η 

ηλικία, η εθνικότητα  και το εισόδημα είναι μερικά κριτήρια που καθορίζουν την 

ομάδα-στόχο. Στην υπό εξέταση περίπτωση η επιχείρηση πρέπει να απευθυνθεί σε 

όλους όσους επιθυμούν ένα ποιοτικό προϊόν μεγάλης ωφελιμότητας, ανεξαρτήτως 

ηλικίας και φύλου. Η μόνη προϋπόθεση είναι να υπάρχει η δυνατότητα να αγοράσει ο 

καταναλωτής το προϊόν.  

Από τα προϊόντα που παρέχει η επιχείρηση στην αγορά, γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι 

η εταιρία απευθύνεται σε: 

 Νοικοκυριά που επιλέγουν τεχνολογικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και 

ταυτόχρονα αποτελούν οικονομική λύση. 

 Επιχειρήσεις οι οποίες επενδύουν σε τεχνολογικά προϊόντα μακράς διάρκειας 

και υψηλής ενεργειακής απόδοσης 

 Συνεργεία αυτοκινήτων και φορτηγών, τα οποία προμηθεύονται λαμπτήρες 

LED 
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 Επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή επιγραφών. 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η επιχείρηση θα δραστηριοποιηθεί τόσο στο χώρο της 

λιανικής πώλησης όσο και στο χώρο της χονδρικής πώλησης.  

3.6.6 Δημιουργία Ηλεκτρονικού Καταστήματος 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε πολλές επιχειρήσεις του κλάδου έχουν έντονη παρουσία στο 

διαδίκτυο. Ενώ μπορεί να μην έχουν φυσικό κατάστημα, δραστηριοποιούνται μέσω του 

διαδικτύου και ουσιαστικά, μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου.  Ένα από τα κύρια 

πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η δυνατότητα που προσφέρει σε μια 

εταιρεία να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και σε άλλες αγορές, αποκτώντας 

πελάτες πέρα από τη γεωγραφική εμβέλεια της φυσικής της τοποθεσίας (Boyer et al., 

2002).  

Το δεύτερο πλεονέκτημα του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η δυνατότητα που παρέχεται 

στην εταιρεία να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Sutanonpaiboon & Pearson, 

2006). Πράγματι, αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας προέρχεται από 

την πρόσβαση που προσφέρει στους πελάτες της, με αποτέλεσμα την αύξηση του 

μεριδίου αγοράς, την επέκταση των προϊόντων και των δραστηριοτήτων της σε νέες 

αγορές, (Molla & Heeks, 2007). Επιπλέον, η ικανότητα της εταιρείας να προσφέρει 

στους πελάτες της εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες οδηγεί σε αύξηση της 

ικανοποίησης των πελατών και, συνεπώς, την αφοσίωση των πελατών, οδηγώντας και 

πάλι σε αύξηση του μεριδίου αγοράς και ως εκ τούτου αύξηση της κερδοφορίας 

(Sutanonpaiboon & Pearson, 2006).  

Επιπλέον, το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο διαφήμισης, 

δεδομένου ότι προσφέρει τη δυνατότητα της παροχής φθηνών πληροφοριών για την 

υπάρχουσα επιχείρηση και τα προϊόντα της, με αποτέλεσμα τη μείωση των πωλήσεων 

και του κόστους μάρκετινγκ (Bharadwaj & Soni, 2007). Αυτό οδηγεί στο επόμενο 

πλεονέκτημα του ηλεκτρονικού εμπορίου για τον οποίο το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει 

σχέση με την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος: μείωση των διοικητικών 

εξόδων και επίτευξη χαμηλού κόστους της διαφήμισης, σε συνδυασμό με την επίτευξη 

οικονομιών κλίμακας (Sutanonpaiboon & Pearson, 2006). 

Συνεπώς, από όλα τα παραπάνω, γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι η εταιρία πρέπει να 

δημιουργήσει ηλεκτρονικό κατάστημα. Αφενός για να μπορέσει να ανταγωνιστεί τις 



 
45 

 

ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις και αφετέρου για να επωφεληθεί από τα πλεονεκτήματα 

που προσφέρει το ηλεκτρονικό εμπόριο.  

3.6.7 Μείγμα Μάρκετινγκ 

 

Στο μείγμα μάρκετινγκ παρουσιάζονται τα 4 Ps, σύμφωνα με τα οποία και η επιχείρηση 

διαμορφώνει τη στρατηγική που θα ακολουθήσει (Kotler & Keller, 2006, σελ. 21-22).  

Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να αναφερθεί ότι η επιχείρηση δεν παράγει τους 

λαμπτήρες αλλά τους μεταπωλεί. 

Προϊόν: Η επιχείρηση εξειδικεύεται στην πώληση λαμπτήρων LED για όλες τις 

χρήσεις. Οι λαμπτήρες μπορεί να αφορούν  σε φωτισμό εσωτερικού χώρου, φωτισμό 

εξωτερικού χώρου, φωτισμό επαγγελματικών χώρων καθώς και επιγραφών και 

οχημάτων. Η επιχείρηση δεν θα πουλάει λαμπτήρες μόνο ενός κατασκευαστή, αλλά θα 

έχει μεγάλη ποικιλία, ώστε να υπάρχει ποικιλία στις τιμές και προϊόντα με διάφορες και 

διαφορετικές προδιαγραφές. 

Τιμή: Η εταιρεία προτίθεται να ακολουθήσει σε γενικές γραμμές την τιμολόγηση των 

άλλων ομοειδών καταστημάτων, προκειμένου να είναι σύμφωνη με τις γενικές γραμμές 

που θέτει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Επίσης, δεν έχει σκοπό να χρησιμοποιήσει την 

ηγεσία κόστους, ώστε να καθιερωθεί στο χώρο ως η πιο οικονομική επιχείρηση αλλά 

την στρατηγική της διαφοροποίησης, σύμφωνα με την οποία θα αποτελεί μία 

επιχείρηση που εξειδικεύεται αποκλειστικά στους λαμπτήρες LED.  

Τόπος: Η εταιρία βρίσκεται σε πολύ κομβικό σημείο της πόλης, γεγονός που επιτρέπει 

την πρόσβαση μεγάλου αριθμού πελατών. Επιπροσθέτως, πρέπει να σημειωθεί πως με 

το ηλεκτρονικό κατάστημα, η επιχείρηση θα καταφέρει να κερδίσει πελατολόγιο από 

όλη την Ελλάδα. 

Προώθηση: Η προβολή του προϊόντος της επιχείρησης θα γίνει μέσω της διαφήμισης. 

Η διαφήμιση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις ενός οργανισμού και 

καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την επιτυχία και την απήχηση ενός προϊόντος  στην 

αγορά. Η διαφήμιση, μπορεί να ορισθεί ως κάθε μορφή προώθησης ιδεών, υπηρεσιών 

και προϊόντων από έναν φορέα, με σκοπό την επικοινωνία τους με το κοινό 

καταναλωτών που αποτελεί αγορά στόχο (Ζώτος, 2008, σελ. 12). Ένα από τα 

σημαντικότερα στοιχεία της διαφήμισης και ίσως και το σημαντικότερο, είναι η 
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αναγνωρισιμότητα που προσφέρει στην επιχείρηση, με συνέπεια ο καταναλωτής να την 

ξεχωρίζει από τις άλλες και να την επιλέγει. 

Η εταιρεία προτίθεται να προβεί στην καταχώρηση σε διάφορα directories, στη χρήση 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των online κοινοτήτων, αλλά και της διαφήμισης 

μέσω κινητού τηλεφώνου, YouTube και GPS, προκειμένου να εκμεταλλευτεί το 

διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες για την διαφήμιση του προϊόντος της. Αυτή η μορφή 

διαφήμισης, πλέον αποτελεί μία από τις επικερδέστερες μορφές διαφήμισης, με πολύ 

χαμηλό κόστος (Acker at al., 2011). Το γεγονός αυτό επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 

πραγματοποιούν διαφημιστική καμπάνια με χαμηλό κόστος και με προοπτικές 

προσέγγισης μεγάλου καταναλωτικού κοινού (Dredge, 2014). 

Ειδικότερα, η εταιρία επιβάλλεται να χρησιμοποιήσει σε πρώτο χρόνο την πληρωμένη 

διαφήμιση που προσφέρουν οι μηχανές αναζήτησης, όπως είναι το Google Ad words. Η 

συγκεκριμένη διαφήμιση δουλεύει με πολύ απλό τρόπο, αρχικά σχεδιάζεται η 

διαφήμιση και στη συνέχεια επιλέγονται οι λέξεις κλειδιά στις οποίες θα εμφανίζεται η 

διαφήμιση. Το πάτημα στη διαφήμιση, έχει συγκεκριμένο κόστος το οποίο και 

καθορίζεται από την τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί η Google, ανάλογα με το 

χρόνο, τις ώρες και τη συχνότητα εμφάνισης. Η συγκεκριμένη μορφή διαφήμισης, έχει 

πολλά πλεονεκτήματα καθώς έχει πολύ χαμηλό κόστος και δίνει τη δυνατότητα στους 

διαχειριστές να χειρίζονται τον προϋπολογισμό της διαφήμισης. Ακόμη, η εταιρία 

πρέπει να χρησιμοποιήσει και τη διαφήμιση SEO, η οποία δεν έχει χρηματικό κόστος. 

Η Google, ανάλογα με το πόσο δημοφιλής είναι μία σελίδα, τείνει να την εμφανίζει 

πρώτη στα οργανικά αποτελέσματα. Με αυτό τον τρόπο, θα μπορέσει να αυξήσει την 

επισκεψιμότητα της σελίδας και θα της δώσει τη δυνατότητα να προωθήσει τα προϊόντα 

της, σε ευρύ κοινό με μηδαμινό κόστος.  

Επίσης, η εταιρία, ενδείκνυται να χρησιμοποιήσει το YouTube. Το συγκεκριμένο 

κανάλι δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να ανεβάζουν βίντεο αλλά και να 

παρακολουθούν κάποια άλλα χωρίς κανένα κόστος. Το YouTube είναι απαραίτητο 

εργαλείο για το πρόγραμμα διανομής μέσω διαδικτύου καθώς ο αριθμός των χρηστών 

του καναλιού είναι πάρα πολύ μεγάλος και δεν γνωρίζει εθνικά σύνορα, το κόστος των 

διαφημίσεων είναι πολύ χαμηλό, έχει μεγάλη ζήτηση και δεν χρειάζεται καμία 

πολύπλοκη διαδικασία (Siu et al., 2014). Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι 

υπάρχουν δύο ειδών διαφημίσεις, η πρώτη είναι η in-display, η οποία προβάλλεται 

καθόλη τη διάρκεια που ο χρήστης παρακολουθεί το βίντεο και η δεύτερη είναι η in-
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stream, η οποία προβάλλεται πριν ο χρήστης, παρακολουθήσει το βίντεο που επιθυμεί 

(Marshall, 2014). 

Σε μεταγενέστερο χρόνο, η επιχείρηση έχει ως στόχο να συμμετάσχει σε κάποιες 

εκθέσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο του φωτισμού τόσο οικιακών 

χρηστών όσο και επαγγελματιών [όπως εκθέσεις για τον φωτισμό (Lighting Fair), 

διακόσμησης (Art & Design), ασφάλειας εγκαταστάσεων (Security) κ.ά.]. Λόγω του 

υψηλού κόστους συμμετοχής στις εκθέσεις αυτές, οι μέτοχοι, θα προσπαθήσουν μέσα 

στα επόμενα τρία έτη, όπου θα υπάρχουν κέρδη βάσει χρηματοοικονομικού 

σχεδιασμού, να συμμετάσχουν σε κάποια από αυτές. 

3.7 Οικονομικό και Χρηματοδοτικό Σχέδιο 
 

Πριν πραγματοποιηθεί η παράθεση των οικονομικών στοιχείων που συνθέτουν τη 

μελέτη βιωσιμότητας της επιχείρησης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω 

στοιχεία: 

 Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 40.000 Ευρώ. 

 Η επιχείρηση θα στεγάζεται σε κατάστημα με ενοίκιο, το οποίο θα έχει κατά 

προσέγγιση αύξηση 2,5% ετησίως. Στο κατάστημα, υπάρχει και ειδικός χώρος, 

διαμορφωμένος με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετούνται οι αποθηκευτικές 

ανάγκες της επιχείρησης. 

 Η επιχείρηση θα συνάψει συμφωνία με εταιρεία τηλεπικοινωνιών, τόσο για το 

διαδίκτυο όσο και για το τηλεφωνικό κέντρο. 

 Η επιχείρηση θα συνάψει συμφωνία με εταιρεία ανάπτυξης πληροφοριακών 

εφαρμογών και διαδικτυακού Marketing, προκειμένου να εγκαταστήσει το 

εσωτερικό δίκτυο για την παραγγελιοληψία (Intranet), το ‘στήσιμο’ του δικτύου 

Internet, τη δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο για την επιχείρηση, τη 

διαφήμιση στο διαδίκτυο αλλά και σε άλλα μέσα, όπως τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, αλλά και την ετήσια συντήρηση του δικτύου της. 

 Η επιχείρηση θα συνεργάζεται με εταιρία λογιστών. 

 Η επιχείρηση θα συνεργάζεται με νομικό σύμβουλο. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο Πίνακας που περιέχει τα έξοδα εκκίνησης της 

επιχείρησης.  
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Πάγιος εξοπλισμός 

Στήλη1 

σε 

Ευρώ 

Φορολογικός  μηχανισμός 900 

2 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.100 

Εκτυπωτής 250 

Τηλεφωνικό κέντρο 600 

2 Κλιματιστικά 1.300 

Άλλες μικρές ηλεκτρικές συσκευές 500 

Συναγερμός 900 

Έπιπλα 5.500 

 11.050 

  

Προμήθειες  

Λαμπτήρες LED εσωτερικού χώρου1 3.200 

Λαμπτήρες LED εξωτερικού χώρου 4.500 

Λαμπτήρες LED αυτοκινήτων 2.900 

Λαμπτήρες LED επιγραφών 3.000 

Αναλώσιμα 1.300 

Καλώδια 1.250 

 16.150 

  

Λοιπά έξοδα  

Λογιστής (ανά μήνα) 500 

Διακοσμητής (μία φορά) 2.500 

                                                           
1 Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί, ότι στο κόστος των προμηθειών 

συνυπολογίζεται το κόστος της μεταφοράς και της διανομής των λαμπτήρων. 
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Διαφήμιση για την εκκίνηση 1.500 

Δημιουργία Δικτύου 300 

Άλλες υπηρεσίες πληροφορικής για την εκκίνηση 950 

Κατασκευή ιστοσελίδας 1.200 

Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος  1.500 

Εγγύηση 2 ενοικίων  2.500 

Νομικά έξοδα σύστασης ΙΚΕ 1.100 

Καθαριότητα χώρου για την εκκίνηση 250 

 12.300 

  

Σύνολο εξόδων εκκίνησης 39.500 

 

 

Τα ενοίκια έχουν υπολογιστεί με αρχική τιμή 650€ το μήνα για ένα κατάστημα 160 τμ. 

Η αύξηση του ενοικίου θα είναι ετήσια με ποσοστό 2,5%. Τέλος, κατά τον πρώτο χρόνο 

έχει δοθεί εγγύηση ενοικίων στον ιδιοκτήτη του ύψους των 2.500 ευρώ.  

 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται η πρόβλεψη πωλήσεων για τα πρώτα τρία έτη 

λειτουργίας της επιχείρησης. Όπως παρατηρείται, υπάρχει αύξηση κάθε έτος, με 

μεγαλύτερη την αύξηση κατά το δεύτερο και τρίτο έτος. Η αύξηση αυτή εκτιμάται ως 

απόρροια διαφόρων συνιστωσών, όπως είναι οι τάσεις της εποχής για προϊόντα πιο 

φιλικά προς το περιβάλλον και η ολοένα μεγαλύτερη ζήτηση για λαμπτήρες LED 

καθώς και  από την αύξηση του πελατολογίου της επιχείρησης. 

 

 

Προβλέψεις Πωλήσεων Έτος 1ο Έτος 2ο Έτος 3ο 

Πωλήσεις από Λαμπτήρες εσωτερικού και 

εξωτερικού χώρου 20.000 26.000 33.800 

Πωλήσεις από Λαμπτήρες βιομηχανικών 

χώρων 24.000 31.200 40.560 

Πωλήσεις από Λαμπτήρες αυτοκινήτων 10.000 13.000 16.900 
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Πωλήσεις από Λαμπτήρες επιγραφών 17.000 19.000 18.000 

Σύνολο πωλήσεων 71.000 89.200 109.260 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μισθοδοσία των εργαζομένων στην επιχείρηση, σε 

ετήσια βάση. Υπολογίζεται μεικτή μισθοδοσία στα 900 ευρώ το άτομο και 14 μισθοί σε 

ετήσια βάση κατά άτομο. Ο μισθός υπολογίζεται, σύμφωνα με το βασικό μισθό που 

ισχύει στην Ελλάδα. Η αμοιβή των εργαζομένων είναι σταθερή καθώς η επιχείρηση  

είναι νεοσύστατη και στο τέλος του πρώτου έτους, σε περίπτωση επίτευξης κερδών, οι 

πωλητές θα έχουν ως επιβράβευση το 3% των κερδών από το κατάστημα. Επίσης, 

διοικητικό προσωπικό αποτελούν οι μέτοχοι της επιχείρησης, οι οποίοι δε θα 

αμείβονται με μηνιαίο μισθό αλλά σύμφωνα με τα κέρδη της επιχείρησης.   

 

Τμήμα Άτομα Μεικτή Μισθοδοσία 

Πωλητές 2 25.200 

Ταμίες  2 25.200 

  50.400 

 

Διάφορα έξοδα Έτος 1ο Έτος 2ο Έτος 3ο 

Ασφάλεια 220 231 242,55 

Ενοίκια 8.450 8.995 9.194,80 

Πάγια έξοδα 1.800 1.980 2.178 

Λογιστικές υπηρεσίες 600 600 600 

Διαφήμιση-Λοιπά έξοδα  3.000 3.050 3.100 

Αποσβέσεις Παγίων 1.000 1.000 1.000 

Σύνολο εξόδων 15.070 15.856 16.315,35 

 

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης για τα τρία 

πρώτα έτη λειτουργίας της. Γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι η επιχείρηση έχει ζημίες 

κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, αλλά έπειτα εμφανίζει κέρδη και ιδίως κατά το 
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τρίτο έτος λειτουργίας της. Συμπερασματικά, η υλοποίηση της συγκεκριμένης 

επιχειρηματικής ιδέας μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα κερδοφόρα, στην περίπτωση που οι 

τάσεις ακολουθήσουν τις προβλέψεις για τον κλάδο   καθώς και στην περίπτωση που η 

επιχείρηση, δημιουργήσει ένα ολοένα και αυξανόμενο πελατολόγιο. 

  

 Έναρξη Έτος 1ο Έτος 2ο Έτος 3ο 

Ίδια κεφάλαια 40.000 10.000 5.000 5.000 

Έσοδα πωλήσεων  71.000 89.200 109.260 

Μισθοί  50.400 50.400 50.400 

Λοιπά έξοδα  15.070 15.856 16.315 

Έξοδα  39.500 65.470 66.256 66.715 

Σύνολο κερδών  -4.470 18.944 37.544 

 

3.8 Σύνοψη 
 

Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο συντάχθηκε στα πλαίσια της δημιουργίας μίας 

νέας διεθνούς ηλεκτρολογικής επιχείρησης η οποία εστιάζει τις λειτουργίες της, στην 

εισαγωγή λαμπτήρων LED και στη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά. Η 

συγκεκριμένη επιχείρηση συστήνεται με νομική μορφή ΙΚΕ από 2 επιχειρηματίες, οι 

οποίοι συμμετέχουν με 20.000 ευρώ έκαστος. Η συγκεκριμένη επιχείρηση πέρα από 

φυσική παρουσία με κατάστημά της στη Θεσσαλονίκη θα έχει και έντονη διαδικτυακή 

παρουσία με σκοπό να επωφεληθεί από τα πλεονεκτήματα που πηγάζουν από το 

ηλεκτρονικό εμπόριο αλλά και για να μπορέσει να γίνει ανταγωνιστική καθώς μεγάλος 

αριθμός ανταγωνιστικών επιχειρήσεων έχει ισχυρή παρουσία στο διαδίκτυο.  

 

Η εταιρία απευθύνεται σε νοικοκυριά που επιλέγουν τεχνολογικά προϊόντα υψηλής 

ποιότητας και ταυτόχρονα αποτελούν οικονομική λύση, σε επιχειρήσεις, οι οποίες 

επενδύουν σε τεχνολογικά προϊόντα μακράς διάρκειας και υψηλής ενεργειακής 

απόδοσης, σε συνεργεία αυτοκινήτων και φορτηγών, τα οποία προμηθεύονται 

λαμπτήρες LED και τέλος σε επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή 

επιγραφών.  
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Σχετικά με τη τιμολογιακή πολιτική, η εταιρεία προτίθεται να ακολουθήσει σε γενικές 

γραμμές την τιμολόγηση των άλλων ομοειδών καταστημάτων, προκειμένου να είναι 

σύμφωνη με τις γενικές γραμμές που θέτει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Επίσης, δεν έχει 

σκοπό να χρησιμοποιήσει την ηγεσία κόστους, ώστε να καθιερωθεί στο χώρο ως η πιο 

οικονομική επιχείρηση αλλά την στρατηγική της διαφοροποίησης, σύμφωνα με την 

οποία θα αποτελεί μία επιχείρηση που εξειδικεύεται αποκλειστικά στους λαμπτήρες 

LED.  

 

Από την χρηματοοικονομική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, προέκυψε ότι η 

επιχείρηση έχει ζημίες κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, αλλά έπειτα εμφανίζει 

κέρδη και ιδίως κατά το τρίτο έτος λειτουργίας της. Συμπερασματικά, η υλοποίηση της 

συγκεκριμένης επιχειρηματικής ιδέας μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα κερδοφόρα.  
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Συμπεράσματα  

 

Τα φώτα led στον Ελλαδικό χώρο βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξης βάση του κύκλου 

ζωής των προϊόντων. Γεγονός που δημιουργεί αυξανόμενα ποσοστά κέδρους, κάτι που 

οδηγεί σε αύξηση του ανταγωνισμού. Παρατηρώντας τα πλεονεκτήματα των led που 

έχουν συγκριτικά με τα άλλα είδη λαμπτήρα είμαστε σε θέση να πούμε ότι είναι η 

εξελιγμένη μορφή τεχνητού φωτισμού στις μέρες μας.  

Όντας ένα οικονομικό προϊόν, οικολογικό και ποιοτικό προϊόν με μεγάλο φάσμα 

εφαρμογών οδηγεί αυτόματα στην ιδιαίτερη προσοχή των προδιαγραφών του από τους 

επιχειρηματίες που τα εισάγουν.  Είτε τα προϊόντα που έρχονται στον Ελλαδικό χώρο 

είναι αυτοτελές προϊόν έτοιμο προς κατανάλωση είτε είναι μέρη του προϊόντος με 

σκοπό την συναρμολόγηση τους και έπειτα την μεταπώληση.  

Κλείνοντας τα προϊόντα led μπορεί να μην θεωρούνται καινοτόμα διότι έχουν ήδη 

τοποθετηθεί στο μυαλό των καταναλωτών, αλλά με τον συνδυασμό τους με άλλα είδη, 

όπως οι οπτικές ίνες μπορούν να διαμορφώσουν νέα καινοτόμα προϊόντα ιδιαίτερης 

αισθητικής. Ο συνδυασμός οπτικών ινών με λαμπτήρες LED είναι ένα μελλοντικό 

σχέδιο της επιχείρησης. 

Σύμφωνα με την ανάλυση που προηγήθηκε, γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι πρόκειται για 

μία επένδυση με πολλά θετικά στοιχεία. Αν πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο 

επιχειρηματικό σχέδιο, τότε είναι σίγουρο, ότι οι επιχειρηματίες, θα καταφέρουν να 

επιτύχουν τους στόχους τους, οι οποίοι δεν είναι άλλοι, για την αύξηση των κερδών. 

Όπως κατέστη σαφές και από την χρηματοοικονομική ανάλυση, η συγκεκριμένη 

επένδυση, από το δεύτερο έτος της λειτουργίας της, θα δημιουργήσει σημαντικό κέρδος 

για τους επιχειρηματίες και ειδικότερα τον τρίτο χρόνο της λειτουργίας της. 

Μακροπρόθεσμα ο στόχος της επιχείρησης, μετά τα πρώτα κέρδη, είναι να μπορεί να 

επενδύσει στην εισαγωγή τμημάτων LED, όπως είναι τα chip, το περίβλημα, οι ψύχτρες 

και άλλα προϊόντα που τα συνθέτουν, με απώτερο σκοπό τη συναρμολόγηση των 

προϊόντων LED στη Ελλάδα και την δημιουργία ενός προϊόντος με ελληνική σήμανση 

(Made in Greece).                                         . 
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