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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

            Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί την παρουσίαση του επιχειρηματικού 

πλάνου μιας νέας μικρής ατομικής επιχείρησης στον κλάδο της γρήγορης μαζικής 

εστίασης με την επωνυμία «Meet2Meat». 

            Πιο συγκεκριμένα, γίνεται αρχικά αναφορά στην έννοια και τη χρησιμότητα του 

επιχειρηματικού πλάνου. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση της επιχείρησης 

τους στόχους και το όραμα της, τη στρατηγική της και την υλοποίηση της, Στο τρίτο 

κεφάλαιο, γίνεται η εσωτερική ανάλυση της επιχείρησης και παρουσιάζεται ο ιδιοκτήτης, 

τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της, η τοποθεσία της, η περιγραφή του κλάδου της 

γρήγορης εστίασης, γίνεται μια αναφορά στις διατροφικές συνήθειες του καταναλωτικού 

κοινού. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εξωτερική ανάλυση της επιχείρησης με 

την ανάλυση του μακροπεριβάλλοντος, της αγοράς, των ανταγωνιστών της, η 

διαφοροποίηση της και το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα και οι εναλλακτικές λύσεις 

που έχει απέναντι στον κίνδυνο που μπορεί να αντιμετωπίσει. 

           Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη στρατηγική της επιχείρησης, στις 

ομάδες των καταναλωτών που στοχεύει και στην τμηματοποίηση της, στην τοποθέτηση 

της στην αγορά, στη στρατηγική marketing που θα ακολουθήσει όσον αφορά το προϊόν, 

την τιμή, την προώθηση και την τοποθεσία και η SWOT ανάλυση της. Στο έκτο κεφάλαιο 

αναφέρεται το αρχικό κεφάλαιο της επένδυσης, παρουσιάζεται μια πρόβλεψη τριών 

χρόνων για τα αποτελέσματα χρήσης της και ο ισολογισμός της. Στο έβδομο κεφάλαιο, 

παρουσιάζονται τα τελικά συμπεράσματα της εργασίας και μελλοντικές προτάσεις για τη 

λειτουργία και την ανάπτυξη της επιχείρησης  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

            Το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται 

για να   προσδιορίσει τους στόχους-ανάγκες μιας επιχείρησης, καθώς και να περιγράψει 

το σχέδιο δια μέσου του οποίου οι στόχοι της, θα υλοποιηθούν (Turban, King, McKay, 

Marshall, Viehland, 2008). 

            Ένας ακόμη ορισμός του επιχειρηματικού σχεδίου είναι: Το business plan είναι 

ένα εργαλείο το οποίο δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ο επιχειρηματίας ‘’θα τρέξει’’ την 

επιχείρηση του. Σύμφωνα με την Rhonda Abrams, κάνοντας ένα business plan,  θα πρέπει 

να είσαι σίγουρος σαν επιχειρηματίας ότι έχεις προβλέψει τις μακροχρόνιες ανάγκες που 

θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του στόχου-project και να έχεις σχεδιάσει-υιοθετήσει 

τις στρατηγικές οι οποίες αρχικά θα εντείνουν την λειτουργεία της επιχείρησης και 

επομένως την προσωπική σου ευχαρίστηση σαν επιχειρηματίας (Rhonda Abrams 2003).    

Σκοπός του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η ανάλυση της υπάρχουσας 

κατάστασης ή αλλιώς η ανάλυση του αρχικού σταδίου εάν πρόκειται για νέα προσπάθεια, 

της επιχείρησης και της αγοράς και η καθοδήγηση των ενεργειών των στελεχών προς 

συγκεκριμένες κατευθύνσεις και τακτικές. Έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει την 

επιχείρηση να πραγματοποιήσει το όραμα της και τους στόχους της και να κάνει 

αποτελεσματική χρήση των ευκαιριών και των πόρων της, όπως είναι το ανθρώπινο 

δυναμικό και ο εξοπλισμός. Ο βασικότερος σκοπός του είναι ότι απαντάει σε τρία απλά, 

αλλά βασικά ερωτήματα για κάθε επιχείρηση: 

1. Που βρισκόμαστε τώρα; 

2. Που θέλουμε να βρεθούμε; 

3. Πως θα τα καταφέρουμε να βρεθούμε εκεί; 

Η γέννηση, η διαχείριση και η επιβίωση μιας επιχείρησης είναι ένα περίπλοκο και 

δύσκολο εγχείρημα που χρειάζεται σωστή προετοιμασία. Ο μεθοδικός σχεδιασμός δεν 

είναι σίγουρο ότι θα φέρει την επιχειρηματική επιτυχία, μπορεί όμως να βοηθήσει στον 

περιορισμό του κινδύνου που αναλαμβάνει ο επιχειρηματίας και στην αύξηση των 

πιθανοτήτων για μια επιτυχή και κερδοφόρα επιχείρηση. 
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Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, μέσω του οποίου κάθε 

επιχειρηματίας μπορεί να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τους κινδύνους και να είναι 

πάντα σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κατάσταση ανά πάσα στιγμή. 

Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι χρήσιμο για τη δομή και την οργάνωση της 

επιχείρησης, για τη λήψη των αποφάσεων μέσα στα πλαίσια της επιχείρησης, για την 

καταγραφή, ανάλυση και κατανόηση της αγοράς, των καταναλωτών και του υπάρχοντα 

ανταγωνισμού, για την επίτευξη των στόχων και για τη χρηματοοικονομική στήριξη από 

πιστωτικά ιδρύματα και φορείς. Επίσης, είναι μια περίληψη και αποτίμηση μιας 

επιχειρηματικής ιδέας και το γραπτό αποτέλεσμα μιας διαδικασίας σχεδιασμού.  

Δημιουργεί στους συμμετέχοντες στην επιχείρηση τη δέσμευση απέναντι στην 

πρόταση, τους βάζει στη διαδικασία να σκεφτούν την επιχειρηματική τους πρόταση με 

συστηματικό τρόπο, τους δίνει τη δυνατότητα να προβλέψουν τις πιθανότητες επιτυχίας 

και την ικανότητα του νέου επιχειρηματία να φέρει σε πέρας το έργο του. 

Από την άλλη μεριά, το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις 

την μόνη χειροπιαστή άποψη μιας νέας επιχείρησης που βρίσκεται στα πρώτα στάδια της 

ανάπτυξης της, αποκαλύπτει τυχόν κενά στην γνώση και πρόταση και βοηθάει στην 

κάλυψη τους και παρέχει τα μέσα για την εξέταση όλων των πτυχών της νέας επιχείρησης 

και των συνεπειών μιας σειράς στρατηγικών αποφάσεων σχετικά με την διαχείριση, το 

μάρκετινγκ, τα οικονομικά και το ανθρώπινο δυναμικό. Ακριβώς σε αυτή την περίπτωση 

ανήκει και το επιχειρηματικό σχέδιο που θα αναπτυχθεί σε αυτή τη διπλωματική εργασία 

για την νεοσύστατη μελλοντική επιχείρηση «Meet2Meat». 

Το επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνει τις σκέψεις, τους στόχους και τις 

στρατηγικές που σκοπεύουν να ακολουθήσουν οι εμπνευστές για την εταιρεία και τα 

προϊόντα τους. Αποτελεί γραπτό κείμενο που παρουσιάζει την επενδυτική πρόταση, γι’ 

αυτό τον λόγο πρέπει να είναι ρεαλιστικό, εφικτό, ολοκληρωμένο, σύντομο, κατανοητό 

και να κεντρίζει το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Κάθε στοιχείο που αναφέρεται πρέπει να 

δίνει μια ξεκάθαρη , σύντομη και σαφή εικόνα της επιχείρησης (Σαλάβου, 2008). 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι κατάρτισης ενός Επιχειρηματικού σχεδίου. Η βασική 

μορφή που θα πρέπει να ακολουθείται περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: 
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1. Προκαταρτική έκθεση (Executive summary): 

Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενότητες του επιχειρηματικού σχεδίου, 

προκειμένου να προδιαθέσει ευνοϊκά των αναγνώστη. Η προκαταρτική έκθεση πρέπει να 

είναι σύντομη, αλλά περιεκτική και ουσιώδης. Περιλαμβάνει τους στόχους της 

επιχείρησης, το σκοπό ύπαρξης της και τους λόγους που οι μάνατζερ πιστεύουν ότι θα 

πετύχει. Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία της προτεινόμενης 

επιχείρησης, ποιο θα είναι το προϊόν, ποιοι θα είναι οι πελάτες, ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες, 

και φυσικά τι μπορεί να επιφυλάσσει το μέλλον για την προτεινόμενη επιχείρησή και τον 

κλάδο της. Δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τρεις σελίδες. 

2. Αναλυτική περιγραφή της επιχείρησης: 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τη συνολική περιγραφή της επιχείρησης 

(οργανόγραμμα, ανθρώπινο δυναμικό), μια ιστορική αναδρομή, τα προϊόντα της, οι 

στόχοι και οι δραστηριότητες της. Αναλυτικά οι στόχοι είναι προορισμοί πού θέλει να 

φθάσει η προτεινόμενη εταιρεία. Επίσης, πρέπει να προσδιορισθεί σε ποιους θα 

προωθηθούν τα προϊόντα της επιχείρησης. Πρέπει να γίνει μια αναλυτική περιγραφή του 

κλάδου στον οποίο βιώνει η επιχείρηση. Τέλος, πρέπει να γίνει μια αναλυτική περιγραφή 

των δυνατών σημείων της εταιρείας και τις βασικές ικανότητες της. 

3. Περιγραφή της αγοράς: 

Η επιχείρηση πρέπει να δείξει ότι έχει καλή γνώση της αγοράς με την οποία θα 

έρθει αντιμέτωπη. Επιβάλλεται να εξετάσει τις ανταγωνιστικές εταιρείες από διάφορες 

πλευρές (σκοπός λειτουργίας, δομή και διοίκηση, μέγεθος, περιοχές επιρροής, κ.λπ.). 

Έτσι, ο ενδιαφερόμενος είτε θα τις ανταγωνιστεί μέσω της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών (ποιότητα, εξυπηρέτηση, ή προϊόν) ή μέσω των τιμών. Επιπρόσθετα, θα 

εξετάσει τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων πελατών και το σχεδιασμό των προϊόντων, 

την τιμή τους, τη διαφήμιση. 

4. Περίληψη της στρατηγικής και του τρόπου εφαρμογής τους: 

Εδώ αναλύονται οι μελλοντικές στρατηγικές της επιχείρησης. Οι κύριες 

κατηγορίες της ενότητας αυτής είναι η στρατηγική, το marketing plan και οι πωλήσεις.  



  

The “Meet2Meat” business plan 
9 

 

Όσο καλό και αν είναι το προϊόν και οι υπηρεσίες που παρέχει μια επιχείρηση, 

θετικά αποτελέσματα θα έχει ως επί το πλείστων  κατά την εφαρμογή ενός 

αποτελεσματικού marketing. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί ξεκινώντας με προσεκτική και 

συστηματική έρευνα. 

5. Χρηματοοικονομική ανάλυση: 

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τα οικονομικά στοιχεία του επιχειρηματικού 

σχεδίου και συγκεκριμένα το κόστος υλοποίησης της επένδυσης (εφόσον προβλέπεται) 

και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Η παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ιδιαίτερα στη περίπτωση που το επιχειρηματικό σχέδιο 

αποσκοπεί στην προσέλκυση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση ενός επενδυτικού 

προγράμματος της εταιρείας ή την εξασφάλιση δανειακών κεφαλαίων κίνησης (Κέφης, 

Παπαζαχαρίου, 2009). 

 

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ (EXECUTIVE SUMMARY) 

2.1 Η ιδέα της επιχείρησης 

 

           Αφορά μια υπαρκτή επιχειρηματική ιδέα στην αγορά της γρήγορης μαζικής 

εστίασης. H ιδέα της επιχείρησης που θα ονομάζεται «Meet2Meat» είναι να προσφέρει 

ποιοτικό, καλομαγειρεμένο, καλοψημένο και με αγνά υλικά φαγητό, που θα βασίζεται 

στο χαμηλό κόστος για τον καταναλωτή. Η φιλοσοφία της εταιρίας είναι να δίνει μεγάλη 

έμφαση στην εξασφάλιση της ικανοποίησης των πελατών της για το «γρήγορο φαγητό» 

και στη σχέση τιμής-ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της. 

Εξάλλου, δεδομένων των συνθηκών και της οικονομικής κατάστασης στην οποία 

βρίσκεται η χώρα στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επένδυση την συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή, θα ήταν άτοπο και συνάμα παρακινδυνευμένο να χρηματοδοτήσουμε μια 

επιχείρηση με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και επομένως με μεγάλους προϋπολογισμούς 

εφόσον το μέλλον της επιχείρησης κρίνεται αβέβαιο και μπορεί ανά πάσα στιγμή να 

βρεθεί σε ρίσκο. 
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Ο πελάτης θα έχει τη δυνατότητα να συνδυάσει ένα γρήγορο, self service, αλλά 

ταυτόχρονα καλομαγειρεμένο και ποιοτικό γεύμα. Ο πελάτης θα επιλέγει από τη βιτρίνα 

το φαγητό και ο υπάλληλος θα του γεμίζει το πιάτο ή το δίσκο αναλόγως με το τι έχει 

επιλέξει να φάει. Με αυτό τον οικονομικό τρόπο σερβιρίσματος θα ικανοποιήσει την 

ανάγκη του: ποιοτικό γρήγορο φαγητό με χαμηλό κόστος. 

Η ιδέα βασίζεται σε τρεις βασικούς άξονες που κινούνται γύρω από τρεις ανάγκες 

του πελάτη που η επιχείρηση θέλει να ικανοποιήσει: 

o Την ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου για ποιοτικά μαγειρεμένο     

φαγητό. 

o Τη σύγχρονη ανάγκη του καταναλωτή για ένα γρήγορο γεύμα και 

την καλύτερη διαχείριση του χρόνου του. 

o Την ανάγκη για οικονομικό φαγητό σε περίοδο εγχώριας (αλλά και 

παγκόσμιας) οικονομικής κρίσης. 

Το εστιατόριο πάνω στο οποίο θα βασιστεί η ανάπτυξη της επιχείρησης 

διαθέτοντας μια ικανοποιητική ποικιλία από είδη κρέατος, όπως υπάρχει σε όλα αυτά τα 

καταστήματα γρήγορης εστίασης και μια ιδιαιτερότητα: παραδοσιακές πίττες. Τα  πιάτα 

πάντα μαγειρεμένα με φρέσκα ποιοτικά υλικά υποστηρίζοντας τον ποιοτικό τρόπο 

διατροφής. 

Η εικόνα και το στήσιμο του εστιατορίου θα παραπέμπει σε παλιές-παραδοσιακές 

εποχές με ζεστή ατμόσφαιρα.  

Το προσωπικό στην πλειονότητά του θα είναι νεαρής ηλικίας, φιλικό και 

επικοινωνιακό με γνώση των πιάτων που προσφέρουν στους πελάτες, την ποιότητα των 

υλικών και την προέλευσή τους. 

 

2.2 Το όραμα και η αποστολή της εταιρίας 

 

           Το όραμα της επιχείρησης είναι να διευκολύνει τον καταναλωτή που πιέζεται στην 

καθημερινότητά του από το χρόνο αλλά και από το κόστος του φαγητού, προσφέροντας 

του ταυτόχρονα τη λύση ενός «γρήγορου» αλλά και συνάμα ποιοτικά μαγειρεμένου 



  

The “Meet2Meat” business plan 
11 

 

υγιεινού φαγητού. Όραμα της επιχείρησης είναι να δημιουργήσει το πρώτο κατάστημα 

και να καθιερώσει το γρήγορο, αλλά υγιεινό και ποιοτικά μαγειρεμένο «γρήγορο» 

φαγητό, που είναι ταυτόχρονα και πολύ προσιτό στην τιμή και μελλοντικά αν το 

επιτρέψουν τα οικονομικά στοιχεία και τα αποτελέσματα της επιχείρησης να γίνει η 

επέκταση της επιχείρησης με την έναρξη και ενός δεύτερου καταστήματος. 

Η αποστολή της επιχείρησης είναι να αποκτήσει και να διατηρήσει 

ικανοποιημένους πελάτες παρέχοντας καθημερινά, νόστιμα γεύματα υγιεινά 

μαγειρεμένα, με χαμηλό κόστος σε μια ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα. Η αποστολή της 

επιχείρησης είναι να επιτυγχάνει δίκαια και υπεύθυνα κέρδη με την πάροδο των 

οικονομικών ετών, αρκετά για να κρατήσουν την εταιρεία οικονομικά υγιή και να 

εξασφαλίσουν μελλοντική βιωσιμότητα και εξέλιξη. Τα κέρδη θα αποζημιώσουν δίκαια 

τον ιδιοκτήτη για το ρίσκο της επένδυσής του και οι υπάλληλοι θα ανταμείβονται για τη 

σκληρή δουλειά, αφοσίωση και τη δέσμευσή τους. Επίσης, αποστολή της επιχείρησης 

αποτελεί η ικανοποίηση και η ευημερία των εργαζομένων, η συμμετοχή και η κατάρτισή 

τους, η οποία είναι εξίσου σημαντική για την επιτυχία του καταστήματος. Κάθε 

εργαζόμενος θα πρέπει να έχει δίκαιη μεταχείριση, με αξιοπρέπεια και απόλυτο σεβασμό. 

Είναι ευθύνη της εταιρείας να παρέχει στους εργαζόμενους ένα φιλικό, άνετο και 

ελκυστικό περιβάλλον εργασίας με ευκαιρίες, έμπνευση ασφάλειας και σιγουριάς για την 

προσωπική και την επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

 

2.3 Στόχοι της επιχείρησης 

 

Οι στόχοι της επιχείρησης είναι ποιοτικοί και ποσοτικοί: 

1. Η καθιέρωση ως επιχείρηση εστιατορίου που προσφέρει γρήγορο και 

ποιοτικό φαγητό στον κλάδο του fast-casual dining. 

2. Η διατήρηση του χαμηλού κόστους των προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε 

ο πελάτης να έχει τη δυνατότητα να κάνει καθημερινό τρόπο ζωής του τα  

ποιοτικά γεύματα παρασκευής γρήγορου φαγητού. 

3. Η συμβολή στην αλλαγή της νοοτροπίας του πελάτη ότι το «γρήγορο» 

φαγητό δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και ποιοτικά μαγειρεμένο, αλλά 
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μόνο γεμάτο θερμίδες και λιπαρά. Η τοποθέτηση στο μυαλό του 

δυνητικού πελάτη, ότι είναι εφικτό να συνδυάσει την ποιότητα, με την 

οικονομία του χρόνου και των χρημάτων του. 

4. Η λειτουργία του πρώτου καταστήματος το Μάρτιο του 2017, στη 

Θεσσαλονίκη. 

5. Η ανάπτυξη ως το τέλος της πρώτης πενταετίας, ενός ακόμα 

καταστήματος σε κεντρικό σημείο της πόλης της Θεσσαλονίκης, εφόσον 

αξιολογηθεί η  βιωσιμότητα του πρώτου καταστήματος.  

 

2.4 Επιλογή στρατηγικής  

 

             Ο συνδυασμός του ποιοτικού αλλά και «γρήγορου» φαγητού με ανταγωνιστικές 

τιμές αποτελεί τη διαφοροποίησή της επιχείρησης, υπάρχει άμεσος ανταγωνισμός, όσον 

αφορά τα πιάτα που θα σερβίρονται, αλλά δεν υπάρχει ουσιαστικός και μεγάλος 

ανταγωνισμός στον τρόπο παρασκευής του φαγητού. 

 Η τοποθεσία του καταστήματος θα είναι σε σημείο υψηλής κυκλοφορίας 

υποψήφιων πελατών κοντά σε αγορά-στόχο, με καλή ορατότητα και εύκολη πρόσβαση. 

Ο σχεδιασμός του καταστήματος θα είναι: οπτικά ελκυστικός και καλαίσθητος (old 

style), χαλαρή ατμόσφαιρα, γρήγορη και αποτελεσματική λειτουργία. Βασικό κίνητρο 

και σκοπός του καταστήματος θα είναι οι ικανοποιημένοι πελάτες και αυτό θα φαίνεται 

από τον τρόπο λειτουργίας του καταστήματος, δηλαδή το προσωπικό θα επισκέπτεται 

κάθε τραπέζι με σκοπό τη συζήτηση με τους πελάτες και τη συλλογή των απόψεων και 

των σχόλιων τους που αποτελούν ανατροφοδότηση (feedback) θετικά ή αρνητικά, έτσι 

ώστε να γνωρίζει η εταιρεία τι πιστεύουν οι πελάτες και να βελτιώνει τις υπηρεσίες της. 

 Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει ένα χαμόγελο προς τους πελάτες του 

καταστήματος. Επίσης, πολύ σημαντικό σημείο της στρατηγικής της επιχείρησης είναι 

το ικανοποιημένο προσωπικό, στο οποίο θα παρέχεται συνεχιζόμενη εκπαίδευση και 

κατάρτιση, συμμετοχή και ενθάρρυνση της ανάπτυξης επικοινωνίας μεταξύ του 

προσωπικού και των πελατών, χαρούμενο περιβάλλον εργασίας, αξιοκρατική 

επαγγελματική ανάπτυξη, σωστή επικοινωνία μεταξύ προσωπικού και ιδιοκτητών.  
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3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

3.1 Περιγραφή της επιχείρησης 

 

            Η οικονομική φιλοσοφία της εταιρίας είναι να μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα, 

αυξάνοντας ταυτόχρονα, την ποιότητα του προϊόντος που παρέχει στον πελάτη. Αυτό 

έχει σκοπό να το πετύχει προτείνοντας στον πελάτη την μέθοδο του self-service 

προσπαθώντας έτσι να αποφύγει τον πολυτελή και πολύπλοκο τρόπο σερβιρίσματος, 

χωρίς όμως ταυτόχρονα να τον αποκλείει κιόλας. Ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα 

είναι κατά κάποιο τρόπο πρωτότυπος καθώς θα παραπέμπει σε στέκι συναντήσεων είτε 

φίλων είτε συνεργατών ή ακόμη και απλών τουριστών οι οποίοι θα προτιμούν το ποιοτικό 

και καλομαγειρεμένο γρήγορο φαγητό. Έτσι λοιπόν αποφασίσθηκε η ονομασία 

«Meet2Meat». 

Κουζίνα 

Όλα τα φαγητά που θα παρασκευάζονται στην κουζίνα είναι από πρωτογενή και 

φρέσκα υλικά. Δεν υπάρχει τίποτα προψημένο ή προτηγανισμένο. Οι περισσότερες από 

τις συνταγές είναι οι κλασσικές συνταγές ενός καταστήματος γρήγορης εστίασης-

οβελιστηρίου όσον αφορά τα κρεατικά είδη, δηλαδή κρέας τύπου «γύρου» χοιρινό ή 

κοτόπουλο, σουβλάκια χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, σουτζουκάκια, μπριζολάκια, 

πανσέτες, λουκάνικα κ.λπ., θα υπάρχουν και σαλάτες-αλοιφές παντός τύπου, πατάτες 

τηγανητές και ψητές σαν συνοδευτικά, σαλάτες εποχής, η δυνατότητα να φας με 

δυνατότητα μερίδας ή τυλιχτού σε πίτα, ψωμάκι, κυπριακής, ζαπάτας ή λαγάνας (πάντα 

με αγνά υλικά). Η πρωτοτυπία του καταστήματος είναι ότι θα υπάρχει ποικιλία από 4-5 

διαφορετικές παραδοσιακές πίτες. Στη βιτρίνα προς πώληση των φαγητών θα υπάρχουν 

αναγραφόμενες μικρές ταμπέλες με τις τιμές και το είδος κάθε φαγητού και στις πίτες θα 

αναγράφεται η συνταγή παρασκευής τους. Ο χώρος της κουζίνας και οι άνθρωποι που 

εργάζονται μέσα σε αυτήν, θα φαίνονται από το χώρο της σάλας, την ώρα που 

μαγειρεύουν. 
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Service 

Ο πελάτης θα μπορεί να επιλέγει από τη βιτρίνα τα φαγητά ή τα υλικά που θα 

επιλέξει για το «τυλιχτό» του και ο υπάλληλος θα του γεμίζει το πιάτο ή το δίσκο. Επίσης, 

θα υπάρχει η δυνατότητα take away και delivery-παραγγελίας. Θα υπάρχουν δύο 

διαφορετικές επιλογές στα μεγέθη και την τιμή των πιάτων. Το νερό είναι δωρεάν και θα 

μπορεί να το προμηθεύεται self-service. 

Τοποθεσία-Εικόνα καταστήματος-διακόσμηση 

Το κατάστημα θα στεγαστεί σε χώρο περίπου 200 τ.μ. σε σημείο κεντρικής 

συνοικίας της Θεσσαλονίκης (Τούμπα) σε κεντρικό δρόμο πυκνοκατοικημένο και κοντά 

σε άλλα καταστήματα. 

Η διακόσμηση και το στήσιμο του καταστήματος θα είναι με παραδοσιακό-ρετρό 

στυλ (παλαιωμένα μαγειρικά σκεύη, παραδοσιακές μεγάλες μαντεμένιες και ξύλινες 

κουτάλες, πήλινα πιάτα). Ο τοίχος θα διακοσμηθεί από ασπρόμαυρες φωτογραφίες 

τέχνης και εικόνες από γεωργικές εργασίες (τρύγος, συγκομιδή λαχανικών, εκτροφή 

ζώων, όργωμα). Το υλικό που κυριαρχεί στο εσωτερικό του καταστήματος είναι το ξύλο. 

Ξύλινα τραπέζια και καρέκλες σε παλαιωμένο στυλ, χωρίς τραπεζομάντηλα, ξύλινα 

πάσα, ξύλινος πάγκος παράδοσης-παραλαβής των πιάτων. 

Περιβάλλον-άνθρωποι 

Η ατμόσφαιρα θα είναι νεανική, ζεστή και φιλική, το μεγαλύτερο μέρος του 

προσωπικού θα είναι νεαρής ηλικίας και θα εκπέμπει αυτή την αίσθηση. Το γεγονός ότι 

το προσωπικό θα είναι νέοι άνθρωποι, για τον πελάτη σημαίνει ότι και οι ίδιοι αποτελούν 

παράδειγμα, αντιλαμβάνονται και ζητούν τον ποιοτικό, αλλά γρήγορο και βολικό τρόπο 

στη διατροφή τους. Το προσωπικό θα είναι καλά ενημερωμένο και εκπαιδευμένο, ώστε 

να μπορεί να παρέχει πληροφορίες για την ποιότητα ή τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί 

για την παρασκευή των πιάτων και των προϊόντων του καταστήματος. 
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3.2 Προϊόντα και υπηρεσίες 

 

Προμηθευτές 

            Η διασφάλιση της ποιότητας των πρώτων υλών θα γίνει μέσω της επιλογής των 

κατάλληλων προμηθευτών, οι οποίοι θα ελεγχθούν προγραμματισμένα και σταθερά για 

να μπορεί να υπάρξει διάρκεια στην ποιότητα των τροφίμων και των προϊόντων.  

Πρώτη επιλογή θα είναι η αγορά προϊόντων από μικρούς Έλληνες παραγωγούς ή τοπικές 

μονάδες παραγωγής αγνών προϊόντων. 

Menu: 

Βασικές συνταγές: 

Μπιφτέκι με φρέσκο κιμά και μυρωδικά, κοτόπουλο (φιλέτο και σουβλάκι), 

χοιρινό σουβλάκι, πανσέτες, γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπριζολάκια με ελαφριά 

σάλτσα πιπεριού, λουκάνικα χωριατικά, πατάτες τηγανητές, όλες οι συνοδευτικές 

σαλάτες όπως τζατζίκι, τυροσαλάτα κ.λπ., λαχανικά φρέσκα, πίτες, ψωμάκια, ζαπάτες, 

κυπριακές πίτες και λαγάνες. 

Πίτες 

Παραδοσιακή χορτόπιτα με χωριάτικο φύλλο ελαιόλαδο και μυρωδικά, 

παραδοσιακή τυρόπιτα με χωριάτικο φύλλο και αυγά, κοτόπιτα με πράσο και πικάντικη 

γεύση, κρεατόπιτα, μπουγάτσα Θεσσαλονίκης. 

Σαλάτες 

Ελληνική χωριάτικη, πολίτικη με λάχανο και καρότο, σαλάτα τύπου καίσαρα, 

αγγουροντομάτα και σαλάτες εποχής. 

Ποτά 

Βαρελίσια μπύρα ποτήρι 300ml, ανθρακούχο νερό, φυσικός χυμός πορτοκάλι, 

αναψυκτικά, λευκό κρασί, ρετσίνα. 
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Κόστος Πιάτων: 

Μέση τιμή μερίδας: 7 ευρώ 

Μέση τιμή τυλιχτού: 2,70 ευρώ 

Πίτες: 1,5 ευρώ 

Take away – delivery 

 

Οι πελάτες θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μαζί τους το φαγητό ή να 

παραδοθεί στο χώρο τους με τις ίδιες τιμές που ισχύουν στον βασικό τιμοκατάλογο. 

Ωράριο: 

Το κατάστημα θα παραμένει ανοικτό καθημερινά από τις 12:00 το μεσημέρι έως 

τις 12:00 το βράδυ. Την Παρασκευή και το Σάββατο το κατάστημα θα λειτούργει έως τις 

02:00 μετά τα μεσάνυκτα. 

 

3.3 Ιδιοκτησία-Μέτοχοι 

 

              Η εταιρία «Meet2Meat» θα αποτελείται από ένα βασικό μέτοχο το Γρηγόριο 

Καρακιτσάκη. Γενικός διευθυντής και υπεύθυνος θα είναι ο κος Καρακιτσάκης, ο οποίος 

έχει κάνει σπουδές με αντικείμενο τη διοίκηση επιχειρήσεων. Οι αρμοδιότητες του είναι 

η διεύθυνση και η λειτουργία της εταιρίας, η ανάπτυξη των πωλήσεων, οι νέες 

συνεργασίες, η διεύθυνση της λειτουργίας του καταστήματος, οι πωλήσεις του και το 

τμήμα των αγορών. 

 

3.4 Περιγραφή κλάδου 

 

             Οι τάσεις του έντονου ρυθμού ζωής στη σημερινή πραγματικότητα, οι οποίες 

περιορίζουν το χρόνο που αφιερώνουν οι καταναλωτές για φαγητό στο σπίτι, οδήγησε 
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στην επέκταση των δραστηριοτήτων διανομής έτοιμου φαγητού στο σπίτι ή στο χώρο 

εργασίας. Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκε η επιτακτική ανάγκη βελτίωσης των υπαρχόντων 

υποδομών εστίασης και εμφανίστηκε έντονα το φαινόμενο ένταξης μεμονωμένων 

συνοικιακών καταστημάτων εστίασης, σε καλά οργανωμένα δίκτυα, με ενιαίο εμπορικό 

σήμα και εκτενή παρουσία, αλλά και η ύπαρξη αυτόνομων οικογενειακών επιχειρήσεων 

στον κλάδο της γρήγορης μαζικής εστίασης. 

Ο κλάδος της γρήγορης εστίασης συγκεντρώνει πληθώρα επιχειρήσεων, που 

διακρίνονται κυρίως, βάσει των γεύσεων και των προϊόντων που προσφέρουν στις 

επιμέρους τέσσερις κατηγορίες burger, pizza, snack-sandwich, σουβλάκι-ethnic. 

Με βάση την τελευταία κλαδική μελέτη (ICAP), η οποία αναφέρεται στην 

«επώνυμη» αγορά της γρήγορης εστίασης στην Ελληνική αγορά, ο ετήσιος τζίρος 

πλησίασε τα 610 εκ. ευρώ. Ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών για τη μαζική εστίαση 

ήταν 1,8 δις. ευρώ. Η τάση της αγοράς είναι πτωτική, αλλά αυτό οφείλεται, κυρίως στη 

γενικευμένη οικονομική δυσκαμψία που χαρακτηρίζει και υπάρχει στο σύνολο της 

χώρας.1 

Ο κλάδος της γρήγορης εστίασης, ακόμα και σε περιόδους ύφεσης, οικονομικής 

κρίσης και περιορισμού του εισοδήματος των νοικοκυριών, πλήττεται λιγότερο, λόγω 

των οικονομικότερων λύσεων που προσφέρει για τη διατροφή. Ενώ οι συνθήκες 

ανταγωνισμού και η δραστηριότητα στο συγκεκριμένο κλάδο είναι αρκετά έντονη, ο 

κλάδος της εστίασης παραμένει ιδιαίτερα ελκυστικός. Σύμφωνα με στοιχεία που 

αντλήθηκαν από την κλαδική μελέτη «Αλυσίδες Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης», 

που διεξήχθη από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ΙCAP AE, η 

εγχώρια αγορά εστίασης μέσω αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης 

ακολούθησε ανοδική πορεία την περίοδο 1992-2012, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 

17,3%. 

Αναφορικά με τη διάρθρωση της εν λόγω αγοράς ανά κατηγορία, το έτος 2012 τη 

μεγαλύτερη συμμετοχή είχε η κατηγορία burger με ποσοστό 41,8%, ακολουθούμενη από 

την κατηγορία snack/sandwich με 25,9% και την κατηγορία pizza με 21,8%. Η κατηγορία 

σουβλάκι-ethnic απέσπασε μερίδιο 10%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των μικρών-

                                                           
1 www.icap.gr 
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ανώνυμων σουβλατζίδικων που δραστηριοποιούνται στην αγορά, κατέχουν πολύ 

μεγαλύτερο μερίδιο στη μαζική εστίαση σε σχέση με τις αντίστοιχες επώνυμες αλυσίδες 

που πωλούν σουβλάκια. 

Τα τελευταία χρόνια η κατηγορία σουβλάκι-‘’ethnic’’, στην οποία ευρύτερα 

ανήκει και η επιχείρηση που αναλύεται, η οποία προσφέρει γρήγορο ποιοτικό φαγητό με 

κάποια επιπλέον πιάτα από τα συνηθισμένα, όπως οι πίτες, έχει αυξανόμενο ρυθμό 

ανάπτυξης. Η άνοδος αυτή οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη των αλυσίδων με βάση το 

σουβλάκι και λιγότερο στις άλλες ‘’ethnic’’ γεύσεις. 

 Αλυσίδες Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης. 

Οι οργανωμένες αλυσίδες εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης αξιολογούνται σε 

πρόσφατη μελέτη της Hellastat ως ένας κλάδος του οποίου ο ανταγωνισμός είναι υψηλός 

και επικεντρώνεται σε σημεία όπως η τιμή, η ποιότητα, το μενού, το brand name, οι 

προσφορές και οι εκπτώσεις, καθώς και η ταχύτητα εξυπηρέτησης και η ευκολία 

πρόσβασης στα καταστήματα, παράλληλα με τη γεωγραφική κάλυψη.2 

Ο ανταγωνισμός εντείνεται και από την ισχυρή παρουσία των ανεξάρτητων 

καταστημάτων, τα οποία προσφέρουν αντίστοιχα προϊόντα με αυτά των οργανωμένων 

αλυσίδων. Ο κλάδος αναπτύχθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια μέσω συμβάσεων 

δικαιόχρησης (franchising), είτε με την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, είτε με την ένταξη 

μεμονωμένων καταστημάτων σε επώνυμες αλυσίδες. 

 Προβλήματα και Προοπτικές του κλάδου. 

Σύμφωνα με εκπρόσωπους των επιχειρήσεων του κλάδου, τα σημαντικότερα 

προβλήματα αφορούν στην εξεύρεση κατάλληλων ακινήτων για την εγκατάσταση των 

νέων καταστημάτων, στα υψηλά ενοίκια αυτών, στο υψηλό εργατικό κόστος και στην 

έντονη κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού. 

Επίσης, η σύγχρονη τάση για υγιεινό τρόπο ζωής και διατροφής αναμένεται να 

ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο από ότι έχει ήδη γίνει έως τώρα, καθώς αυξάνεται η 

ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του καταναλωτή σε θέματα υγείας και διατροφής.  

                                                           
2 www.hellastat.gr 
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Παράλληλα, τα κατά καιρούς διατροφικά σκάνδαλα αν και έχουν πρόσκαιρα 

αρνητική επίπτωση στις πωλήσεις του κλάδου, ισχυροποιούν σε μερίδα του κοινού την 

τάση να στραφεί στην υγιεινή διατροφή. Αυτός είναι και ο στόχος της συγκεκριμένης 

επιχείρησης, δηλαδή οι υπηρεσίες που θα προσφέρει και τα γεύματα να βασίζονται σε 

αγνά και φρέσκα υλικά καθώς και σε σπιτικές συνταγές παραπέμποντας τους πελάτες 

κατά αυτόν τον τρόπο στον μοντέρνο-σύγχρονο τρόπο ζωής των διατροφικών συνηθειών.   

Με βάση όλα αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι εταιρείες του κλάδου 

ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που απαιτούνται, αφενός διασφαλίζοντας την 

ποιότητα των γευμάτων τους (εφαρμογή HACCP και ISO, επώνυμες ποιοτικά 

αναγνωρισμένες πρώτες ύλες κ.ά.) και αφετέρου εισάγοντας καινοτομίες (γεύματα με 

χαμηλά λιπαρά, μεσογειακή διατροφή, παιδικά γεύματα κ.ά.). 

Όσον αφορά στις προοπτικές του κλάδου, στη μελέτη της Hellastat αναφέρεται 

ότι ο κλάδος εμφανίζεται σχετικά ανθεκτικός στην αρνητική οικονομική πραγματικότητα 

την οποία αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία και αναμένεται να συνεχίσει την ανάπτυξή 

του τα επόμενα χρόνια, αλλά με μικρότερους ρυθμούς. Στο γεγονός αυτό συμβάλλει 

σημαντικά η προσιτή τιμή των προϊόντων των καταστημάτων γρήγορης εξυπηρέτησης 

σε σχέση με τα παραδοσιακά εστιατόρια, ο σύγχρονος τρόπος ζωής που περιορίζει το 

διαθέσιμο χρόνο για μαγείρεμα αλλά και για τη διάρκεια του κάθε γεύματος, η ύπαρξη 

μονομελών νοικοκυριών, οι προσφορές και οι εκπτώσεις που υιοθετούνται και 

αυξάνονται συνεχώς, καθώς και η υπηρεσία διανομής κατ’ οίκον που ευνοείται 

σημαντικά από τη μείωση της κατανάλωσης φαγητού εκτός σπιτιού. 

Θετικό για τον κλάδο της μαζικής γρήγορης εστίασης είναι το γεγονός ότι τα 

προϊόντα της πωλούνται τοις μετρητοίς, ωστόσο χρειάζεται σταθερή και συνεχής 

προσοχή στον έλεγχο του κόστους παραγωγής αλλά και η επέκταση και η ανάπτυξη να 

γίνεται με πολύ προσεκτικά βήματα. Λειτουργώντας με αυτή τη νοοτροπία, σημαντικός 

είναι επίσης ο διαρκής πιστοληπτικός έλεγχος των προμηθευτών για την επιβεβαίωση της 

βιωσιμότητάς και της σταθερότητάς τους, ώστε να υπάρχει σταθερή ποιότητα στις 

πρώτες ύλες και στους χρόνους παράδοσης, ενώ για τους ίδιους λόγους απαιτείται και η 

παρακολούθηση των επιχειρηματιών-franchisees, λόγω των δυσμενών συνθηκών και της 

αβεβαιότητας που επικρατούν γενικότερα στην οικονομία. 
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Η εξεταζόμενη αγορά της οικονομικής δραστηριότητας εμφανίζει έντονο 

ανταγωνισμό, βιωσιμότητα και κινητικότητα. Σε μία προσπάθεια αύξησης και 

εξασφάλισης της αναγνωρισιμότητας και εδραίωσης του εμπορικού τους σήματος, οι 

αλυσίδες προσπαθούν να διαφοροποιηθούν μέσω του φαγητού που προσφέρουν, της 

ποιότητας και της ταχύτητας των υπηρεσιών και του χώρου εστίασης. Σημαντικές 

εξαγορές, συγχωνεύσεις και συνεργασίες έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία ισχυρών 

ομίλων που δραστηριοποιούνται σε ευρύ φάσμα υπηρεσιών εστίασης, αλλάζοντας το 

τοπίο της αγοράς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εκμετάλλευση της αλυσίδας 

Flocafe από την Goody’s, καθώς και των αλυσίδων La Pasteria και Papagallino από την 

Everest. 

Οι περισσότερες από τις επώνυμες αλυσίδες αναπτύσσουν το δίκτυό τους 

εφαρμόζοντας τη μέθοδο Δικαιόχρησης (Franchising). Χωροταξικά, προτιμούν να 

αναπτύσσουν τα καταστήματά τους στην Αθήνα κατά 63%, στη Θεσσαλονίκη κατά 15% 

και ισομερώς στην υπόλοιπη Ελλάδα.  

Ο κύριος και βασικός ανταγωνιστής των επώνυμων αλυσίδων γρήγορης εστίασης 

είναι τα παρόμοιου αντικειμένου μικρά, ανώνυμα και συνοικιακά  σουβλατζίδικα, 

πιτσαρίες, τυροπιτάδικα, σαντουιτσάδικα, και ο τζίρος των οποίων δεν έχει ακόμη 

υπολογισθεί από καμία επίσημη εταιρεία αντίστοιχων ερευνών.  

Οι δυνατότητες αυτών των μικρών καταστημάτων, τα οποία απασχολούν 

ελάχιστο προσωπικό (συνήθως ο ιδιοκτήτης και μέλη της οικογενείας του), είναι 

εξαιρετικά μεγάλες, αφού είναι σχεδόν αδύνατον να τα ανταγωνισθούν οι επώνυμες 

αλυσίδες του είδους.3 

 

3.5 Ανθρώπινο Δυναμικό 

 

             Η εταιρία «Meet2Meat» όπως είπαμε και παραπάνω θα αποτελείται από ένα 

βασικό μέτοχο το Γρηγόριο Καρακιτσάκη. Γενικός διευθυντής και υπεύθυνος θα είναι ο 

ίδιος. Οι αρμοδιότητες του είναι η διεύθυνση και η λειτουργία της εταιρίας, η ανάπτυξη 

                                                           
3www.dealnews.gr 
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των πωλήσεων, οι νέες συνεργασίες, η διεύθυνση της λειτουργίας του καταστήματος, οι 

πωλήσεις του και το τμήμα των αγορών. Η επιχείρηση θα αποτελέσει μια μικρή ατομική 

επιχείρηση και το ανθρώπινο δυναμικό της δε θα αποτελείται από πολλά άτομα. 

Η επιχείρηση «Meet2Meat» θα λειτουργήσει ένα κατάστημα γρήγορης μαζικής 

εστίασης και ανήκει σε ένα άτομο το οποίο βάζει το βασικό κεφάλαιο και θα επωμιστεί 

και τις περισσότερες λειτουργίες της επιχείρησης. Από εκεί και πέρα, πρόκειται για μια 

μικρή επιχείρηση που θα λειτουργεί σε ένα κατάστημα περίπου 200 τ. μ. σύμφωνα με τη 

λειτουργία του self-service. 

 Το ωράριο λειτουργίας του χωρίζεται σε δυο βάρδιες 12:00-18:00 και 18:00-

00:00 ή 18:00-02:00 για την Παρασκευή και το Σάββατο. Σε κάθε βάρδια θα 

απασχολούνται 3 άτομα στην παρασκευή του φαγητού, 1 άτομο το ταμείο και στις 

τηλεφωνικές παραγγελίες και βοηθητικές εργασίες μέσα στο μαγαζί και 1 άτομο για το 

delivery. Οπότε, αναφερόμαστε σε ένα συνολικό αριθμό 10 ανθρώπων που αποτελούν το 

προσωπικό της επιχείρησης και αν υπολογίσουμε και τα δύο άτομα που θα εργάζονται 

για την καθαριότητα του καταστήματος, το προσωπικό γίνεται 12 άτομα. Στην αρχή 

λειτουργίας του καταστήματος, ίσως το προσωπικό να είναι και λιγότερο σε αριθμό μέχρι 

η επιχείρηση να βρει τις βάσεις για να ορθοποδήσει και να χαρακτηρισθεί βιώσιμη. 

Τα άτομα αυτά θα είναι νέα για να μπορούν να αποτελούν μια όμορφη και 

πρόσχαρη εικόνα του μαγαζιού προς τον πελάτη, αλλά και για να μπορούν να 

εκπαιδεύονται πιο εύκολα και αποτελεσματικά. Πρέπει να είναι ευγενικά και ευδιάθετα, 

να γνωρίζουν καλά το αντικείμενο της δουλειάς τους ο καθένας, να είναι συνεργάσιμοι 

και να διατηρούν καλές επαφές με τους συνεργάτες τους, να συνομιλούν και να 

μεταφέρουν την άποψη τους ή και των καταναλωτών στον ιδιοκτήτη-υπεύθυνο της 

επιχείρησης και να συνεργάζονται αντίστοιχα και σωστά και με εκείνον. 

Το προσωπικό της επιχείρησης θα έχει μια πλήρη και ολοκληρωμένη κατανόηση 

των μενού, τα συστατικά και τις μεθόδους παρασκευής όλων των τροφίμων. Θα 

εκπαιδευτεί να είναι πάντα έτοιμο να περιγράψει και να προτείνει τα προϊόντα, ακόμη 

και σε τακτικούς πελάτες, έτσι ώστε να υπάρχει πάντα η πιθανότητα ανάπτυξης 

πωλήσεων σε κάθε λογαριασμό του πελάτη.  
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Το κλειδί της επιτυχίας των εργαζομένων στην ανάπτυξη των πωλήσεων θα είναι 

η συνειδητοποίηση ότι κάθε λογαριασμός είναι σημαντικός, για τη συνολική ανάπτυξη 

των ημερήσιων και κατ’ επέκταση των μηνιαίων και των ετήσιων πωλήσεων. 

 Η επιδίωξη της επιχείρησης είναι η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με τους 

πελάτες, ώστε να γίνει ο προορισμός της επιλογής τους, για το καθημερινό γεύμα τους 

μέσα στο κατάστημα, για delivery ή take away. 
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4. ΕΞΩΤΕΡΙΚH ΑΝΑΛΥΣΗ 

4.1 Ανάλυση εξωτερικού μακροπεριβάλλοντος (PEST) 

 

             Η επιχείρηση πρόκειται να λειτουργήσει σε ένα ασταθές εγχώριο 

μακροοικονομικό περιβάλλον, με την οικονομία σε φάση ύφεσης και με την παρουσία 

οικονομικής κρίσης, ενταγμένη στο περιβάλλον της ευρωζώνης. Τα εισοδήματα των 

εργαζομένων συρρικνώνονται διαρκώς και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών έχει 

πτωτική τάση. Η παγκόσμια, αλλά ακόμη περισσότερο η εθνική οικονομική κρίση, 

επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την εγχώρια αγορά και γενικότερα επικρατεί κλίμα 

αβεβαιότητας και ανησυχίας. 

Η  ανάλυση του εξωτερικού μακροπεριβάλλοντος (PEST) αποτελείται από τους 

πολιτικούς παράγοντες (Ρolitical), τους οικονομικούς παράγοντες (Εconomical), τους 

κοινωνικούς παράγοντες (Social) και τους τεχνολογικούς παράγοντες (Τechnological) 

(Blythe, 2008). 

Οι πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες είναι: το ασταθές περιβάλλον στην 

ελεύθερη αγορά, η πολιτική αύξησης ή επιβολής νέων φόρων σε όλους τους τομείς, η 

πολιτική συρρίκνωσης του δημόσιου τομέα, τα κοινοτικά προγράμματα επιχορηγήσεων 

και κινήτρων για επιχειρήσεις, η οικονομία σε ύφεση, η μείωση της αγοραστικής δύναμης 

του καταναλωτικού κοινού, η αύξηση του Φ.Π.Α. στη μαζική εστίαση (23%), η ανεργία 

16,0% (με τάση αύξησης), ο πληθωρισμός 3,1 % (με τάση μείωσης) και τα αυξημένα 

δανειστικά επιτόκια 6-9%. 

 Από την άλλη πλευρά, οι κοινωνικοί και τεχνολογικοί παράγοντες είναι: η 

περιορισμένη δημογραφική αύξηση με τάση αναστροφής της ηλικιακής πυραμίδας, η 

ισχυρή είσοδος οικονομικών μεταναστών από τρίτες χώρες, η τάση για μετανάστευση 

(κυρίως των νέων) προς άλλες χώρες ή στην Ελληνική περιφέρεια, η τάση για 

κατανάλωση οικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, η αύξηση των χρηστών του 

internet, η αύξηση των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), τα 

προγράμματα διαχείρισης και ελέγχου επιχειρήσεων και τα συστήματα ποιότητας.4 

                                                           
4 www.kathimerini.gr 
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4.2 Υπάρχουσα αγορά 

  

            Στο δεύτερο κεφάλαιο κάναμε εκτενή αναφορά και παρουσίαση του κλάδου της 

μαζικής γρήγορης εστίασης και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα. Αυτή η 

ανάλυση θα συνεχιστεί κι εδώ. 

Στην Ελλάδα υπάρχουν διάσπαρτες, πολλές επιχειρήσεις γρήγορης μαζικής 

εστίασης που βρίσκονται σε όλη την επικράτεια. Ένα μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων 

αυτών είναι μικρού μεγέθους και λειτουργούν με τη μορφή ατομικής επιχείρησης. Ένα 

άλλο μεγάλο ποσοστό αυτών των επιχειρήσεων λειτουργούν με τη χρήση της μορφής 

χρηματοδότησης της δικαιόχρησης. Ακόμα, οι επιχειρήσεις εστίασης παρουσιάζουν ένα 

χαρακτηριστικό που απαιτεί τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, ώστε να 

είναι κερδοφόρες. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι ότι η μια επιχείρηση σε σχέση με την 

άλλη βρίσκονται πολύ κοντά για αυτό και πρέπει να στοχεύουν στην καλύτερη ποιότητα 

και στην αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των καταναλωτών. 

Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι η ζήτηση για τις υπηρεσίες σε θέματα 

εστίασης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών και 

υπάρχει άμεση σύνδεση με τον εσωτερικό και εισερχόμενο τουρισμό. 

 

4.3 Ανταγωνισμός 

 

             Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την ICAP, οι 

κυριότερες από τις «επώνυμες» επιχειρήσεις ανά κατηγορία γρήγορης εστίασης είναι οι 

ακόλουθες: 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BURGER 

• Goody’s, με δίκτυο 178 καταστημάτων και ετήσιο τζίρο 219 εκατ. ευρώ (2012). 

Απασχολεί 4.055 εργαζόμενους και δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, Κύπρο και 

Βουλγαρία. Είναι κοντά στην κουλτούρα του Έλληνα, διαθέτει και μεσογειακές γεύσεις 

και ανανεώνει συχνά το μενού. Είναι market leader στην Ελληνική αγορά. 
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• Mc Donald’s, με 30 σημεία πώλησης και τζίρο περίπου 35 εκατ. ευρώ. Η εταιρία 

δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρχές 

της προηγούμενης δεκαετίας είχε 61 καταστήματα. 

• Simply burger, με δίκτυο 18 καταστημάτων και ταχύ ρυθμό ανάπτυξης μέσω 

franchise. Διαφοροποιείται από τον άμεσο ανταγωνισμό προσφέροντας burgers από 

φρέσκο κιμά. Το κόστος ανά γεύμα είναι μεγαλύτερο από τους ανταγωνιστές της. 

• KFC με ειδίκευση στο κοτόπουλο. Έχει πολύχρονη παρουσία στην εγχώρια 

αγορά και διαθέτει 12 καταστήματα 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ PIZZA 

• Roma Pizza, με 85 καταστήματα και το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην 

συγκεκριμένη κατηγορία. Βασικό της menu είναι η pizza και pasta αλλά διαθέτει και 

κρεατικά. 

• Pizza Hut, πολυεθνική εταιρία με πολυετή, σταθερή παρουσία στην Ελλάδα και 

δίκτυο 40 καταστημάτων 

• Pizza fun, με 56 σημεία παρουσίας. Έχει ιδιαίτερα επιθετική πολιτική για την 

προσέγγιση του καταναλωτή (προσφορές, κουπόνια, εκπτώσεις, διαγωνισμοί κ.τ.λ.) 

• Dominos pizza, πολυεθνική εταιρία με 38 καταστήματα πανελλαδικά 

• L’ artigiano, με 23 σημεία πώλησης 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SNACK / SANDWICH 

• Everest, με 330 καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, έχει δύο μονάδες 

παραγωγής και απασχολεί 3.000 εργαζόμενους. Η πλειονότητα των σημείων πώλησης 

έχουν στρατηγική γωνιακή τοποθεσία με ανοικτή είσοδο και από τις δύο πλευρές και 

λειτουργούν 24 ώρες. 

• Γρηγόρης μικρογεύματα, με 224 καταστήματα και 1780 εργαζόμενους. 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙ / ETHNIC 

• China wok time, με 35 σημεία πώλησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κινέζικο 

οικονομικό φαγητό, μόνο για delivery. 
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• All time, με 7 σημεία πώλησης στην Βόρεια Ελλάδα. Διαθέτει μια ευρεία 

ποικιλία προϊόντων όπως ψητά, pizza, pasta και sandwich. 

• Παράλληλα και άλλες αλυσίδες βασισμένες σε ethnic κουζίνα έχουν ξεκινήσει 

την ανάπτυξή τους π. χ. (Noodle bar, Grill academy, Γευσιτέλεια, Πολύγευστο), 

εισάγοντας νέες διατροφικές συνήθειες στο καταναλωτικό κοινό.5 

Να σημειωθεί, ότι υπάρχουν στην αγορά αλυσίδες εστιατορίων γρήγορης 

εξυπηρέτησης μικρές, που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και ξεκινάνε με τον τρόπο 

που θέλουμε να ξεκινήσει και αυτή η επιχείρηση. Η συντριπτική πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων που διαθέτουν «γρήγορο» φαγητό, είναι ατομικές και μικρές χωρίς 

ιδιαίτερα πλάνα ανάπτυξης και βελτίωσης των υπηρεσιών τους. 

Η πλειονότητα αυτών των μικρών, ατομικών επιχειρήσεων, έχουν μια παλιά αλλά 

ταυτόχρονα αναχρονιστική εικόνα. Συνήθως δεν έχουν ανακαινισθεί για χρόνια από την 

εποχή που δημιουργήθηκαν, όπως θέλει η συγκεκριμένη επιχείρηση να κάνει. Οι πελάτες 

αυτών των ανώνυμων, μαζικών εστιατορίων, είναι στο μεγαλύτερό τους μέρος μεσήλικες 

ή μεγαλύτερης ηλικίας. Οι ιδιοκτήτες τους είναι επίσης άνθρωποι μεγάλης ηλικίας άνω 

των 60, χωρίς να υπάρχει στις περισσότερες περιπτώσεις διάδοχη κατάσταση, ώστε να 

συνεχιστεί η λειτουργία του εστιατορίου. Αντίθετα, αυτή η επιχείρηση στοχεύει στις νέες 

ηλικίες και ανήκει σε έναν νέο άνθρωπο με όραμα και όρεξη για περεταίρω ανάπτυξη και 

βελτίωση της ιδέας του. 

 

4.4 Διατροφικές συνήθειες και τάσεις 

 

            Η παρακάτω έρευνα είναι πολύ σημαντική γιατί αναλύει τις διατροφικές 

συνήθειες του Έλληνα καταναλωτή, τις αλλαγές που επήλθαν τα τελευταία χρόνια και 

τις τάσεις κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης. 

Στην έρευνα, συμμετείχαν 1250 καταναλωτές, από όλη την Ελλάδα. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε, το χρονικό διάστημα 1/9/2011-30/9/2011, μέσω ερωτηματολόγιου 

που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. και εκτυπώθηκε για όσους δεν είχαν 
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πρόσβαση, στο internet. Το 69,76% των ερωτηματολογίων συμπληρώθηκαν ηλεκτρονικά 

και 30,24% συμπληρώθηκαν γραπτώς. 

Ακολουθούν μερικές γενικές πληροφορίες, για τους συμμετέχοντες: 

Φύλλο: 

• Γυναίκες: 62,40% 

• Άντρες: 37,60% 

Ηλικία: 

• Κάτω των 18 χρονών: 0,80% 

• 19-39 χρονών: 51,36% 

• 40-59 χρονών: 37,76% 

• 60-74 χρονών: 8,96% 

• 75 και άνω: 1,12% 

Οικογενειακή Κατάσταση: 

• Έγγαμοι: 57,44% 

• Άγαμοι: 42,56% 

Παιδιά: 

• Ναι: 50,08% 

• Όχι: 49,92% 

Ηλικία παιδιών: 

• Κάτω των 5 χρονών: 22,86% 

• 6-13 χρονών: 19,01% 

• 14-20 χρονών: 20,94% 

• 21 και άνω: 37,19% 
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Εργασία: 

• Μισθωτοί: 46,72% 

• Αγρότες: 0,64% 

• Μαθητές/Φοιτητές: 8,96% 

• Συνταξιούχοι: 12% 

• Άνεργοι: 12,16% 

• Οικιακά: 3,04% 

• Αυτοαπασχολούμενοι: 13,44% 

• Άλλο: 3,04% 

Εκπαίδευση: 

• Στοιχειώδης: 4,48% 

• Μέση: 29,12% 

• Ανώτατη: 43,52% 

• Μεταπτυχιακό: 22,88% 

Γυμνάζεστε: 

• Ναι: 53,92% 

• Όχι: 46,08% 

Αν ναι πόση ώρα, ανά εβδομάδα; 

• Πάνω από 4 ώρες: 25,29% 

• 2-4 ώρες: 34,01% 

• 1-2 ώρες: 25,58% 

• Κάτω από 1 ώρα: 15,12% 
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Καθημερινά γεύματα: 

Ρωτήθηκαν ποια γεύματα καταναλώνουν, καθημερινά οι καταναλωτές και 

προέκυψαν οι παρακάτω απαντήσεις: 

• Πρωινό: 65,76% 

• Μεσημεριανό: 84% 

• Βραδινό: 61,76% 

• Ενδιάμεσα: 36,16% 

Γεύματα εκτός σπιτιού: 

Ρωτήθηκαν πόσες φορές, την εβδομάδα, τρώνε, εκτός σπιτιού και προέκυψαν οι 

παρακάτω απαντήσεις: 

• 0 φορές: 25,28% 

• 1 φορά: 37,60% 

• 2-4 φορές: 28,32% 

• 5-7 φορές: 7,68% 

• Παραπάνω από 8 φορές: 1,12% 

Γεύματα σε fast food: 

Ρωτήθηκαν αυτοί, που τρώνε, εκτός σπιτιού, πόσα γεύματα, την εβδομάδα τρώνε, 

σε fast-food και προέκυψαν οι παρακάτω απαντήσεις: 

• 0 φορές: 48,96% 

• 1 φορά: 35,04% 

• 2-4 φορές: 14,72% 

• 5-7 φορές: 0,80% 

• Παραπάνω από 8 φορές: 0,48% 
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Καθημερινές επιλογές τροφίμων: 

Από τους συμμετέχοντες ζητήθηκε να καταγραφεί η συχνότητα, με την οποία 

καταναλώνουν κάποιες από τις βασικές τροφές, αλλά και τροφές, που έχουν ενταχθεί 

στην καθημερινότητά μας. Οι απαντήσεις σε ποσοστό % ήταν: 

Γάλα: 3,5 Αυγά: 1,38 Χοιρινό: 1,12 Αρνί/Κατσίκι: 1,1 Κοτόπουλό: 10,3 Ψάρι: 

11,57 Ζυμαρικά: 1,18 Όσπρια: 1,95 Λαχανικά: 1,44 Ψωμί: 4,19 Πατάτες Τηγανητές: 5,02 

Γλυκά: 1,06 Αναψυκτικά: 2,49 Φρούτα: 4,82.6 

Προβλήματα με τα τρόφιμα: 

Στο ερώτημα ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές, με τα τρόφιμα, 

συγκεντρώθηκαν οι παρακάτω απαντήσεις: 

• Οικονομικό (ακρίβεια): 44,16% 

• Ασφάλεια / Υγιεινή: 23,57% 

• Κακή ποιότητα: 21,02% 

• Κανένα: 11,25% 

 

Αλλαγή διατροφικών συνηθειών: 

Ρωτήσαμε, αν άλλαξαν, τα τελευταία χρόνια, οι διατροφικές συνήθειες των 

συμμετεχόντων και πήραμε τις παρακάτω απαντήσεις: 

• Άλλαξαν: 72,16% 

• Δεν άλλαξαν: 27,52% 

• Δεν ξέρω - Δεν απαντώ: 0,32% 

Στο ερώτημα, ποια αιτία προκάλεσε τις αλλαγές, στις διατροφικές συνήθειες, 

λήφθηκαν οι παρακάτω απαντήσεις: 

                                                           
6 www.icap.gr 
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• Υγεία: 41,76% 

• Οικονομική Κατάσταση: 19,91% 

• Εργασία: 12,63% 

• Οικογενειακή Κατάσταση: 10,71% 

• Άλλο: 8,35% 

• Τόπος Κατοικίας: 6,64% 

Οικονομική κρίση και διατροφικές συνήθειες: 

Στην ερώτηση, αν η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τη διατροφή τους, το 

65,44% απάντησε, θετικά. 

Αυτοί  που άλλαξαν τη διατροφή τους, λόγω οικονομικής κρίσης, ερωτήθηκαν 

πώς άλλαξαν οι συνήθειές τους, κατά την αγορά των τροφίμων και οι απαντήσεις, που 

προέκυψαν, ήταν ότι: 

• Ψάχνουν τα ίδια προϊόντα, με χαμηλότερη τιμή, σε άλλα καταστήματα: 26,69% 

• Στράφηκαν, σε προϊόντα supermarket (ιδιωτικής ετικέτας): 26,32% 

• Αγοράζουν, με την ίδια συχνότητα, μόνο τα απαραίτητα: 25,16% 

• Αγοράζουν, με την ίδια συχνότητα, μικρότερες ποσότητες: 10,34% 

• Αγοράζουν, πιο σπάνια, ίδιες ποσότητες: 8,17% 

• Αγοράζουν συχνότερα, μικρότερες ποσότητες: 3,32% 

Συμπεράσματα έρευνας: 

• Οι καταναλωτές, στη χώρα μας, λαμβάνουν, περίπου 2,5 γεύματα, ανά μέρα, 

ενώ θα έπρεπε να λαμβάνουν τουλάχιστον 3 γεύματα. Πάνω από 3 στους 10 καταναλωτές 

δε λαμβάνουν πρωινό, που θεωρείται το βασικότερο γεύμα της ημέρας. Ίσως, αυτοί, που 

δηλώνουν ότι τρώνε πρωινό, εννοούν ένα κουλούρι και έναν καφέ. 

• Σε σχέση με το 2006, αυξήθηκε, κατά 4 περίπου μονάδες, το ποσοστό των 

καταναλωτών, που δεν τρώνε κανένα γεύμα εκτός σπιτιού (από 21,23%, το 2006 σε 
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25,28% το 2011). Αυξήθηκε ελαφρώς, το ποσοστό των καταναλωτών, που γευματίζουν 

μόνο μια φορά την εβδομάδα, εκτός σπιτιού (από 36,57%, το 2006, σε 37,60%, το 2011). 

Μειώθηκε, κατά περίπου 7 μονάδες το ποσοστό των καταναλωτών, που γευματίζουνε 

συχνά (2-4 φορές την εβδομάδα), εκτός σπιτιού (από 35,04% το 2006, σε 28,32% το 

2011). Εδώ, φαίνονται, καθαρά, οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, σε συνδυασμό με 

το γεγονός ότι δεν υποχώρησαν οι τιμές, στα καταστήματα εστίασης. 

• Οι μισοί καταναλωτές συνεχίζουν, όπως και το 2006, να μη τρώνε σε fast food. 

Αυξήθηκαν, κατά 4 μονάδες, περίπου, αυτοί, που τρώνε μια φορά, σε fast food (από 

31,07%, το 2006, σε 35,04%, το 2011). 

• Το γάλα, τα γαλακτοκομικά, το ψωμί, τα λαχανικά και τα φρούτα έχουν μπει, 

σχεδόν καθημερινά, στο τραπέζι των καταναλωτών. Το κρέας (κόκκινο και μη), τα 

ψάρια, οι τηγανητές πατάτες και τα αναψυκτικά έχουν περιοριστεί σε μια φορά την 

εβδομάδα. Τα γλυκά, τα όσπρια, τα ζυμαρικά, το κοτόπουλο και τα αυγά 

καταναλώνονται, λίγες φορές την εβδομάδα. Τέλος, η κατανάλωση αρνιού και κατσικιού 

περιορίζεται, σε μια φορά το μήνα. Η οικονομική κρίση φαίνεται ότι έκανε τους 

καταναλωτές της χώρας μας να επιστρέψουν πιο κοντά στη μεσογειακή διατροφή, που 

αποτελεί την παραδοσιακή μας διατροφή και η οποία είναι αναγνωρισμένη, παγκοσμίως, 

ως η πιο ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή. Σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 

2006, η διατροφή μας φαίνεται να βελτιώνεται. Η κατανάλωση χοιρινού, αναψυκτικών, 

τηγανητών πατατών μειώνεται, ενώ η κατανάλωση γάλακτος, τυροκομικών, ψαριών και 

οσπρίων αυξάνεται. 

• Το 2009, το κυρίαρχο πρόβλημα με τα τρόφιμα ήταν η ακρίβεια με 44,97% ενώ 

το 2006, η ακρίβεια των τροφίμων αποτελούσε το τρίτο σοβαρότερο πρόβλημα των 

καταναλωτών, με 20,76%, με την ασφάλεια/υγιεινή στην πρώτη θέση με 54,43% και την 

κακή ποιότητα στην δεύτερη θέση, με 29,37%. Ίσως, τα διατροφικά σκάνδαλα εκείνης 

της εποχής, να είχαν θορυβήσει τους καταναλωτές. Ενώ, το 2011 που έγινε η έρευνα, 

παραμένει η ακρίβεια το σημαντικότερο πρόβλημα σε ποσοστό 44,16%. Επόμενο 

σημαντικό πρόβλημα για τους καταναλωτές, είναι η ασφάλεια και η υγιεινή με 23,57%, 

μειωμένο, όμως, περίπου κατά 10 μονάδες. Εντύπωση προκαλεί η αύξηση κατά περίπου 

7,5 μονάδες του ποσοστού των καταναλωτών, που δηλώνουν ότι δεν έχουν κανένα 

πρόβλημα. 
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• Το 72,16 % των καταναλωτών δήλωσαν ότι έχουν αλλάξει οι διατροφικές τους 

συνήθειες. Το 2006, το ποσοστό, που δήλωνε ότι είχε αλλάξει διατροφικές συνήθειες, 

ήταν 51,78%. Παρουσιάζεται μια σημαντική αύξηση, κατά 20 και πλέον μονάδες, αυτών, 

που άλλαξαν διατροφικές συνήθειες, σε σχέση με το 2006. 

• Βασική αιτία της αλλαγής των διατροφικών συνηθειών και το 2006 και το 2011 

είναι η υγεία, με σχεδόν ίδια ποσοστά (41,74% και 41,76% αντίστοιχα), ενώ η οικονομική 

κατάσταση, που το 2006, επηρέαζε 2,61% των καταναλωτών, αργότερα, επηρεάζει το 

19,91%. Υπάρχει μια σημαντική εκτίναξη του ποσοστού, κατά 17 μονάδες. 

• Το 65,44% των καταναλωτών, έχει αλλάξει τη διατροφή του λόγω οικονομικής 

κρίσης. 

• Το 26,69% των καταναλωτών δηλώνουν ότι ψάχνουν, τα ίδια προϊόντα, με 

χαμηλότερη τιμή, σε άλλα καταστήματα, για να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση. 

Το 26,31% στράφηκαν σε προϊόντα που διαθέτει το super market (ιδιωτικής ετικέτας). 

Το 25,16% των καταναλωτών δηλώνουν ότι αγοράζουν, μόνο τα απαραίτητα. Τα 

ποσοστά αυτά δείχνουν ότι η πλειοψηφία των καταναλωτών στην Ελλάδα, έχει κάνει 

σημαντικές αλλαγές, στον τρόπο που αγοράζει τρόφιμα. Όμως, 7 και πλέον στους 10 

καταναλωτές, εξακολουθούν να αγοράζουν τις επώνυμες μάρκες, που αγόραζαν και δεν 

έχουν κάνει το σημαντικό βήμα της αλλαγής της μάρκας των προϊόντων, για να δώσουν 

μήνυμα, στους προμηθευτές.7 

 

4.5 Συμπεριφορά νέων καταναλωτών 

 

            Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σαφής τάση μείωσης του κύκλου 

εργασιών όσον αφορά τον κλάδο «εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης», οφείλεται στο 

ότι η συγκεκριμένη κατηγορία εστίασης, έχει συνδυαστεί με κακή ποιότητα 

προκατασκευασμένου, κατεψυγμένου, πλαστικού φαγητού. 

Για αυτό το λόγο η μοναδική κατηγορία που έχει κερδίσει μερίδια αγοράς είναι η 

σουβλάκι-ethnic, όπου το βασικό τελικό προϊόν που διαθέτει στον καταναλωτή είναι το 

                                                           
7 www.kepka.org 



  

The “Meet2Meat” business plan 
34 

 

σουβλάκι, το οποίο αποτελείται από πρώτη ύλη (κρέας), όπου στην συντριπτική 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων τέτοιου είδους, είναι φρέσκο. Στη σημερινή γεμάτη άγχος 

εποχή, οι κακές διατροφικές συνήθειες κάνουν επιτακτική την ανάγκη για την επιστροφή 

στα αγνά και παραδοσιακά προϊόντα διατροφής. 

Η παρακάτω έρευνα, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα εφόσον έχει εστιάσει στους νέους 

(18-29 ετών), οι οποίοι αποτελούν το κύριο target group της επιχείρησης που αναλύεται. 

Η έρευνα έχει σκοπό να καταγράψει τις διατροφικές τους συνήθειες, δηλαδή έναν από 

τους πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν τη σωματική και ψυχική υγεία, εφόσον η 

διατροφή σε πολλές χώρες, θεωρείται αντικειμενικά ένα από τους πιο σημαντικούς 

παράγοντες επιρροής της υγείας. 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύεται ότι υπάρχει υιοθέτηση πιο 

υγιεινών διατροφικών συνηθειών από τους νέους (σε ποσοστό 29%), η οποία είναι 

συνδεδεμένη με τη μεσογειακή διατροφή που βρίσκεται πολύ κοντά στις διατροφικές 

συνήθειες του Έλληνα καταναλωτή και αποδεδειγμένα επηρεάζει με θετικό τρόπο 

πλήθος δεικτών της υγείας. Οπότε, παρατηρείται, μια σαφή μεταβολή στον τρόπο που οι 

νέοι αντιλαμβάνονται πλέον την αξία της υγιεινής διατροφής, κάτι που στα προηγούμενα 

χρόνια δεν έδιναν ιδιαίτερη σημασία. Ταυτόχρονα το 70% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι 

συνηθίζει να γευματίσει εκτός σπιτιού από 1 έως και 3 φορές την εβδομάδα, η 

συντριπτική πλειοψηφία των οποίων επιλέγει γρήγορο φαγητό. 

Το συμπέρασμα είναι, ότι οι σύγχρονοι νέοι καταναλωτές, θέλουν πλέον να έχουν 

την δυνατότητα να συνδυάσουν το γρήγορο φαγητό, το οποίο ταυτόχρονα θα έχει υγιεινά 

και ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, για τις διατροφικές συνήθειες 

των νέων. 

Ταυτότητα της έρευνας: 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2008, με την 

επιστημονική συνδρομή του ΚΕ.Μ.Α.Κ. του ΙΕΚ ΔΟΜΗ (Κέντρο Μελετών, Ανάπτυξης 

και Καινοτομίας) και τη συμμετοχή των σπουδαστών Διαιτητικής, Marketing και 

Πληροφορικής. Σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσει τις διατροφικές συνήθειες των 

νέων, τις στάσεις τους και τις αντιλήψεις τους για τη διατροφή και την υγιεινή διατροφή.           
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Το δείγμα της έρευνας περιλάμβανε γυναίκες και άνδρες ηλικίας 18-29 ετών. Η 

μεθοδολογία της έρευνας στηρίχτηκε σε προσωπικές συνεντεύξεις βάση δομημένου 

ερωτηματολογίου. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 801 συνεντεύξεις. 

Ερωτηματολόγιο - ευρήματα: 

1. Πόσα και ποια γεύματα καταναλώνετε σε εβδομαδιαία βάση; 

Πρωινό: 4 φορές εβδομαδιαίως 

Δεκατιανό: 5 φορές εβδομαδιαίως 

Μεσημεριανό: 7 φορές εβδομαδιαίως 

Απογευματινό: 4 φορές εβδομαδιαίως 

Βραδινό: 3 φορές εβδομαδιαίως 

2. Πόσα γεύματα πραγματοποιείτε εκτός σπιτιού την εβδομάδα; 

Κανένα: 8% 

1 γεύμα: 32% 

2-3 γεύματα: 38% 

4-5 γεύματα: 15% 

6-7 γεύματα: 5% 

Πάνω από 8 γεύματα: 2% 

3. Επιλέγεται κάποιο fast food για τα γεύματα εκτός σπιτιού; 

Κανένα: 14% 

1 γεύμα: 36% 

2-3 γεύματα: 31% 

4-5 γεύματα: 14% 

6-7 γεύματα: 3% 
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Πάνω από 7 γεύματα: 2% 

4. Έχετε παρακολουθήσει κάποια μεταβολή τα τελευταία 3 χρόνια στις 

διατροφικές σας συνήθειες; 

Ναι: 52% 

Όχι: 48% 

5. Εάν αναγνωρίζετε κάποια μεταβολή, ποια από τις παρακάτω αιτίες έχουν 

επιδράσεις στις διατροφικές σας συνήθειες; 

Επιλέγω γρήγορο φαγητό: 36% 

Ακολουθώ ένα πιο υγιεινό τρόπο διατροφής: 29% 

Δεν κάνω τακτικά γεύματα: 22% 

Κάνω δίαιτα: 7% 

Πραγματοποιώ περισσότερα γεύματα: 6% 

6. Ποιός από τους παρακάτω παράγοντες συντέλεσε στις παραπάνω μεταβολές; 

Η εργασία μου:21% 

Οι σπουδές μου:19% 

Ο τρόπος ζωής μου:13% 

Λόγοι υγείας: 12% 

Παχυσαρκία: 11% 

Η οικογένεια: 9% 

Αυξημένο ωράριο εργασίας:8%  

Κατοικία (απομακρυσμένη περιοχή) 7% 

7. Γνωρίζετε τις αρχές της Μεσογειακής διατροφής; Ναι: 52% 

Όχι: 48% 
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8. Εάν γνωρίζετε τις αρχές της μεσογειακής διατροφής επιλέξτε μια από τις 

παρακάτω πηγές πληροφόρησης: 

Μ.Μ.Ε.: 41% 

Οικογένεια:31% 

Σχολείο:15% 

Από φίλους: 6%   

Ιατρός- Διαιτολόγος:7% 

9. Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για την υγιεινή διατροφή; 

Ναι: 72% 

Όχι: 28% 

10. Η διατροφή αντιπροσωπεύει για εσάς: 

Κυρίως μια απόλαυση: 52% 

Μια βασική ανάγκη: 38% 

Και τα δύο: 10% 

11. Κατά την έξοδό σας πηγαίνετε: 

Μερικές φορές για φαγητό: 60% 

Σχεδόν πάντα για φαγητό: 21% 

Ποτέ για φαγητό: 19% 

12. Τι σημαίνει για εσάς υγιεινή διατροφή; 

Να καταναλώνω τα πάντα και με μέτρο: 21% 

Να επιλέγω προϊόντα χωρίς συντηρητικά: 19% 

Να επιλέγω προϊόντα με χαμηλά λιπαρά: 18% 

Να επιλέγω φρέσκα προϊόντα: 16% 
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Να καταναλώνω σπιτικό φαγητό: 15% 

Να επιλέγω προϊόντα με λίγες θερμίδες: 11% 

13. Ποιές από τις παρακάτω προϋποθέσεις σας αντιπροσωπεύει περισσότερο όταν 

πραγματοποιείται ένα γεύμα έξω από το σπίτι; 

Να μη είναι ιδιαίτερα ακριβό: 30% 

Να είναι γευστικό: 26% 

Να είναι κάτι γρήγορο: 23% 

Να είναι κάτι που να εμπιστεύομαι: 18% 

Άλλο:3% 

14. Προτιμάτε βιολογικά προϊόντα; 

Ναι:19% 

Όχι:81% 

15. Εάν αγοράζετε βιολογικά προϊόντα τα αγοράζετε για: 

Γιατί είναι πιο υγιεινά: 56% 

Είναι πιο νόστιμα: 19% 

Τα θεωρώ πιο ασφαλή: 16% 

Για λόγους υγείας: 7% 

Άλλο: 2% 

16. Τέλος καταγράφοντας αναλυτικά τις διατροφικές συνήθειες των νέων, όπως 

τι τρώνε καθημερινά ή πόσες φορές εβδομαδιαίως καταναλώνουν π.χ. γαλακτοκομικά, 

φρούτα, κρέας, κ.ά. το προφίλ τους και η διατροφική τους πυραμίδα φαίνεται ως εξής: 

o Καθημερινά καταναλώνουν δημητριακά, ψωμί, φρούτα και λαχανικά 

o Καθημερινά καταναλώνουν αναψυκτικά, σνακ και τηγανιτές πατάτες 

o Καταναλώνουν γλυκά και σνακ μερικές φορές την εβδομάδα 
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o Καταναλώνουν γαλακτοκομικά προϊόντα μερικές φορές την εβδομάδα 

o Καταναλώνουν ζυμαρικά μερικές φορές την εβδομάδα 

o Καταναλώνουν ψάρια λίγες φορές το μήνα 

o Καταναλώνουν κοτόπουλο λίγες φορές την εβδομάδα 

o Καταναλώνουν κρέας λίγες φορές την εβδομάδα 

o Καταναλώνουν όσπρια, λαδερά φαγητά και αυγά λίγες φορές το μήνα 

o Καταναλώνουν περιστασιακά μηνιαίως αρνί και κατσίκι8 

 

4.6 Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό και προσέλκυση πελατών 

 

            Η επιχείρηση πρέπει να διαφοροποιηθεί από τους ανταγωνιστές της και να 

προσφέρει ορισμένα διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με αυτούς, ώστε να είναι 

ανταγωνιστική και να μπορεί να επιβιώσει σε αυτό τον κλάδο που υπάρχουν πολυάριθμες 

αντίστοιχες επιχειρήσεις (Δημητριάδης, Τζωρτζάκη, 2010). 

Η εταιρία διαθέτει δυο ισχυρά πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών της:  

1. Value for money: είναι ο συνδυασμός της ποιότητας του γεύματος που θα 

προσφέρει, σε σχέση με το χαμηλό κόστος. Αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί μεγάλη αξία 

στον πελάτη. Επιτυγχάνεται η μείωση των πολυτελών περιττών υπηρεσιών και αυξάνεται 

η ποιότητα των τροφών και των προϊόντων που προσφέρονται. Αυτό είναι το μεγαλύτερό 

πλεονέκτημα, το οποίο επιτυγχάνει και τη διαφοροποίηση της επιχείρησης από τον 

ανταγωνισμό.  

2. Η αύρα του χώρου του καταστήματος και της υπηρεσίας: ο μεγάλος αριθμός 

από εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης, η εμπειρία της επίσκεψης από τον πελάτη, 

γίνεται ιδιαίτερα σημαντική ως αποτελεσματικός τρόπος για να ικανοποιηθούν οι 

ανάγκες και οι επιθυμίες του πελάτη. Η ανάμνηση της επίσκεψης είναι αυτή που θα 

επικοινωνήσει ο πελάτης στους φίλους και τους γνωστούς του. Το περιβάλλον του 

εστιατορίου θα παίζει ένα τεράστιο ρόλο για τη θετική εμπειρία του πελάτη. Η 

καθαριότητα, η φιλική συμπεριφορά του προσωπικού, η παραδοσιακή σχεδίαση του 

                                                           
8 www.dietup.gr 
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εστιατορίου, οι νοσταλγικές εικόνες, τα πήλινα πιάτα, η γρήγορη και ευγενική 

εξυπηρέτηση σε συνδυασμό με τη χαμηλή τιμή και την ποιότητα των υλικών θα 

δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη ξεχωριστή εμπειρία σε κάθε καταναλωτή. 

 

4.7 Εκτίμηση κινδύνου (εναλλακτικές λύσεις επιχείρησης) 

 

              Είναι σίγουρο πως δε διαθέτουν όλοι τα απαραίτητα προσόντα για να γίνουν 

επιχειρηματίες. Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου επιχειρηματία είναι η 

ευφυΐα, η ικανότητα της γρήγορης αντίληψης, η  ικανότητα οργάνωσης - διοίκησης και 

επικοινωνίας, η εργατικότητα, η διορατικότητα, η δυναμικότητα, η δυνατότητα 

ανάληψης ευθυνών και κινδύνων, η αντοχή στις δυσκολίες, η ικανότητα στις συναλλαγές, 

κ.ά.  

             Πέρα όμως από τα προσόντα αυτά, υπάρχουν και τα προσόντα τα οποία 

διδάσκονται, και αυτά συχνά αποτελούν μεγαλύτερη εγγύηση επιτυχίας. Η γνώση είναι 

τεράστιο προσόν και μπορεί να καλύψει πολλά κενά. Εκτός από τις απαραίτητες λοιπόν 

σπουδές, υπάρχει εκτεταμένη βιβλιογραφία και αρθρογραφία, αλλά και πολλές μελέτες 

περιπτώσεων (case studies) που είναι πολύ εύκολο να βρεθούν σε βιβλιοπωλεία και στο 

διαδίκτυο, που βοηθούν τους καινούριους επιχειρηματίες να πετύχουν τους στόχους τους. 

 Η έλλειψη των παραπάνω χαρακτηριστικών είναι βασικός παράγοντας 

αποτυχίας. Απόδειξη γι’ αυτό αποτελεί το πολύ συχνό φαινόμενο, να κληρονομούν τα 

παιδιά επιτυχημένες επιχειρήσεις από τους γονείς τους και μετά να αποτυγχάνουν. 

 Ένα άλλο παράδειγμα είναι να ανοίγουν καινούριες επιχειρήσεις άνθρωποι που 

έχουν βρει το απαραίτητο κεφάλαιο και σε λιγότερο από ένα χρόνο να κλείνουν. Ένα από 

τα κρίσιμα σημεία που τις περισσότερες φορές οδηγεί στην αποτυχία είναι η λάθος 

εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών. Τις περισσότερες φορές αναζητείται το αρχικό 

κεφάλαιο που απαιτείται για να ξεκινήσει μια επιχείρηση, χωρίς όμως να προβλεφθεί το 

ποσό των χρημάτων που απαιτείται για  τις καθημερινές και βραχυχρόνιες ταμειακές 

ανάγκες που θα έχει η επιχείρηση, δηλαδή τα λειτουργικά της έξοδα. Αποτέλεσμα αυτού 

είναι να μην υπάρχει ρευστότητα και να συσσωρεύονται τα χρέη χωρίς να μπορούν να 
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εξοφληθούν. Αυτό μπορεί να σχετίζεται με ένα κακό ή ανύπαρκτο Επιχειρηματικό Σχέδιο 

(business plan), που όμως δεν απαλλάσσει τον επιχειρηματία από τις ευθύνες του. 

Ένας άλλος κίνδυνος που βρίσκεται μπροστά σε έναν νέο επιχειρηματία είναι η 

έλλειψη επιχειρηματικής κουλτούρας, που έχει ως επακόλουθο την υπερεκτίμηση των 

ικανοτήτων του. Αυτοί οι άνθρωποι αναπόφευκτα οδηγούνται σταδιακά στην αποτυχία 

ή στη στασιμότητα και τον μαρασμό, μια και όπως είναι γνωστό αν μια επιχείρηση δεν 

εξελίσσεται συνεχώς κινδυνεύει να μείνει εκτός αγοράς. Πρέπει λοιπόν, εκτός απ’ το να 

προσδιοριστούν με ακρίβεια οι ανάγκες της κάθε επιχείρησης, να προσδιοριστούν και οι 

δυνατότητες όλων των εργαζομένων σε αυτήν, ιδιοκτητών και υπαλλήλων. Και στην 

περίπτωση αυτή το Επιχειρηματικό Σχέδιο μπορεί να βοηθήσει σημαντικά. Επιπλέον, 

αποδεδειγμένος παράγοντας για την αποτυχία αποτελεί και η έλλειψη της καινοτομίας. 

Ο κόσμος έχει ανάγκη και ζητάει κάτι καινούργιο ή ακόμη σε κάτι συνηθισμένο που 

προσφέρεται να γίνεται με διαφορετικό τρόπο. 

Ένα ακόμη μεγάλο λάθος, είναι η λάθος εκτίμηση του ανταγωνισμού. Το να 

νομίζει κανείς, χωρίς αποδείξεις, ότι είναι καλύτερος από τους άλλους που κάνουν την 

ίδια δουλειά περισσότερο καιρό απ’ αυτόν είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Οι 

ανταγωνιστές πρέπει να μελετηθούν σωστά και να προσφερθεί με κάποιον εναλλακτικό 

τρόπο το προϊόν ή υπηρεσία της επιχείρησης. Η λάθος επιλογή του χρόνου της 

επένδυσης, μπορεί να έχει και αυτή πολύ αρνητικές συνέπειες. Ο επιχειρηματίας πρέπει 

να έχει τον κατάλληλο χρόνο να μελετήσει τις ιδέες και τις δυνατότητες του, να βρει 

τρόπους να χρηματοδοτηθεί μέσω προγραμμάτων, να βρει το κατάλληλο προσωπικό και 

τρόπους να στηρίξει την ιδέα του και να την αφήσει να ευδοκιμήσει. Τέλος, η ελλιπής 

έως ανύπαρκτη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (internet, κ.λπ.) έχει υψηλή σημασία 

στη χαμηλή ανταγωνιστικότητα των περισσοτέρων επιχειρήσεων.  

Κάθε επιχείρηση πρέπει να προσαρμοστεί στη σημερινή πραγματικότητα που 

ακολουθεί της εξελίξεις της τεχνολογίας και της πληροφορίας. 

Ειδικότερα, όσον αφορά την επιχείρηση «Meet2Meat» ο επιχειρηματίας κατέχει 

τις απαραίτητες γνώσεις που πρέπει να κατέχει ένας επιχειρηματίας λόγω σπουδών και 

θα συνεχίζει να καταρτίζεται στον τομέα της επιχειρηματικότητας. 
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Επίσης, γνωρίζει τον τρόπο λειτουργείας της επιχείρησης και τις ανάγκες- 

απαιτήσεις τέτοιου είδους καταστημάτων από προσωπική του εμπειρία καθώς οι γονείς 

του ήταν ιδιοκτήτες αντίστοιχης επιχείρησης για περίπου 25 χρόνια στην περιοχή της 

Χαλκιδικής και συγκεκριμένα στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής. 

 Όσον αφορά τον κίνδυνο που ενέχει ένα ανύπαρκτο Επιχειρηματικό Πλάνο, το 

συγκεκριμένο εγχείρημα καλύπτεται σε αυτό το κομμάτι από την κατάρτιση αυτού του 

business plan. Επίσης, έχει γίνει η πρόβλεψη πέρα από το αρχικό κεφάλαιο και τις 

τρέχουσες ανάγκες της επιχείρησης για να υπάρχει ρευστότητα και η δυνατότητα 

κάλυψης των βραχυπρόθεσμων αναγκών της επιχείρησης.  

Επιπλέον, έχει ήδη διευκρινισθεί ο τομέας του προσωπικού που θα εργάζεται 

στην επιχείρηση καθώς και πόσο σημαντική θα είναι η συμπεριφορά του και η κατάρτιση 

του. Αυτό το ‘’πεδίο’’ φαντάζει κάπως ασήμαντο, όμως είναι πρώτιστης σημασίας για 

την επιχείρηση καθώς θα αντικατοπτρίζει την εικόνα της.  

Επιπροσθέτως, η επιχείρηση ξέρει τις δυνάμεις και τα δεδομένα των 

ανταγωνιστών της γι’ αυτό και θα επιλέξει να προσφέρει κάπως διαφορετικά το γρήγορο 

φαγητό, επενδύοντας στη ποιότητα των υλικών της συνδυασμένη με τη χαμηλή τιμή και 

την όμορφη ατμόσφαιρα στο χώρο της. Το κοινό στο οποίο στοχεύει η επιχείρηση είναι 

κατά κύριο λόγο οι νέοι άνθρωποι γι’ αυτό και θα χρησιμοποιήσει την τεχνολογία ως 

μέσο επικοινωνίας, παραγγελιών μέσω internet, τη χρήση προγράμματος για τις 

τηλεφωνικές παραγγελίες, και την διαφήμιση μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης 

και του internet.  
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5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

5.1 Ανάλυση στρατηγικής της επιχείρησης 

 

             Η  επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει μια στρατηγική δημιουργίας ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, όπως είδαμε και παραπάνω, καθώς εισέρχεται σε έναν κορεσμένο 

κλάδο που έχει, όμως ακόμη περιθώρια ανάπτυξης παρά την οικονομική κρίση που 

υφίσταται η χώρα. Αυτό θα το επιτύχει μέσα από τη διαφοροποίηση που μπορεί να 

παρέχει σε κάποια σημεία της υπηρεσίας και των προϊόντων που θα προσφέρει, όπως 

είναι η ποιότητα, το κατάλληλο προσωπικό και η ατμόσφαιρα του καταστήματος σε 

συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές (Αυλωνίτης, Παπασταθοπούλου, 2010). 

  

5.2 Στρατηγική Marketing 

5.2.1 Τμηματοποίηση της αγοράς 

 

            Η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της επιχείρησης είναι ο βασικός 

σκοπός και στόχος της εταιρείας. Γι’ αυτό το λόγο η τμηματοποίηση της αγοράς στόχου 

θα έχει τρεις βασικούς άξονες. Οι άξονες αυτοί θα είναι δύο διαφορετικές ηλικιακές και 

δημογραφικές κατηγορίες της αγοράς στόχου και μία ακόμα κατηγορία, αυτή των 

τουριστών καταναλωτών ανεξαρτήτου ηλικίας. 

Αρχικά, η πρώτη ομάδα στόχος είναι οι νέοι από 18 έως 29 ετών που είναι το 

βασικό ηλικιακό target group της επιχείρησης. Είναι η ομάδα που συνηθίζεται να έχει ως 

πρώτη επιλογή της, σχετικά με το φαγητό, τα εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης. Θα 

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση στους φοιτητές, στους οποίους λείπει η γεύση του 

ποιοτικού «γρήγορου» φαγητού, ειδικά σε αυτούς που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο 

καταγωγής τους, που είναι μικρότερες πόλεις και το γρήγορο φαγητό μπορεί να είναι λίγο 

πιο ποιοτικό. Ένας ακόμα λόγος που οι νέοι και οι φοιτητές προτιμούν το γρήγορο 

φαγητό, είναι το χαμηλό κόστος ανά γεύμα, αφού τα οικονομικά τους είναι συνήθως 

περιορισμένα. Οι ώρες επίσκεψης της ομάδας των νέων για φαγητό, είναι συνήθως 

απογευματινές ή βραδινές. 
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Η δεύτερη ομάδα στόχος είναι οι εργαζόμενοι 30-42 ετών, που είναι επίσης ένα 

βασικό target group για την εταιρία, οι οποίοι μπορούν να δώσουν έναν αξιόλογο μέρος 

πωλήσεων, κατά τη διάρκεια των ωρών του εργασιακού διαλλείματος μεταξύ 11:00 το 

πρωί έως 14:00 το μεσημέρι. Πολλοί εργαζόμενοι βγαίνουν έξω από τον εργασιακό τους 

χώρο για φαγητό, για να αλλάξουν περιβάλλον ή άλλοι έχουν επιχειρηματικές 

συναντήσεις. Ο χρόνος τους είναι περιορισμένος γι αυτό τον λόγο επιδιώκουν ένα 

γρήγορο γεύμα. Υπάρχουν, επίσης, πολλοί σε αυτή την ηλικία που λόγω οικονομικής 

κρίσης εργάζονται από το σπίτι τους, αλλά δεν προλαβαίνουν να μαγειρέψουν λόγω 

περιορισμένου χρόνου και υποχρεώσεων, οπότε προτιμούν να παραγγείλουν κάτι 

γρήγορο από κάποιο κατάστημα γρήγορης εστίασης. Ταυτόχρονα, η ηλικιακή αυτή 

ομάδα, επιζητά έναν πιο ποιοτικό και «καθαρό» τρόπο καθημερινής διατροφής με 

δυνητικούς πελάτες να είναι εξίσου το ανδρικό και το γυναικείο φύλλο. Αντίστοιχα, 

επειδή η επιχείρηση θα βρίσκεται κοντά σε γήπεδα που διοργανώνονται αθλητικές 

δραστηριότητες (Καυτατζόγλειο, γήπεδο Π.Α.Ο.Κ.) μπορεί να αποκομίσει πελατεία και 

από το φίλαθλο κοινό. 

Μία λιγότερο σημαντική, αλλά όχι ασήμαντη ομάδα στόχος είναι οι τουρίστες. 

Το κατάστημα θα λειτουργήσει σε μια από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της 

Θεσσαλονίκης που συγκεντρώνει πολλά άτομα των πρώτων δύο βασικών ομάδων 

στόχων, στην Τούμπα, όπου υπάρχει αρκετά συχνή διέλευση τουριστών καθώς η 

περιφερειακή οδός της πόλης βρίσκεται κοντά σε αυτήν την περιοχή, με τους τουρίστες 

να επιλέγουν να κάνουν αρκετά μικρά γεύματα κατά την διάρκεια της επίσκεψης τους 

στην πόλη, πράγμα που το υποστηρίζουν οι ιδιοκτήτες καταστημάτων αυτών των 

περιοχών. Η ταυτότητα της επιχείρησής που αναδεικνύει το Ελληνικό φαγητό, θα είναι 

πόλος έλξης για τους τουρίστες, οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα να δοκιμάσουν την 

κουζίνα της χώρας που έχουν επισκεφτεί, γρήγορα και ποιοτικά. 

 

5.2.2 Τοποθέτηση της επιχείρησης (Positioning) 

 

           Η φιλοσοφία της επιχείρησης φαίνεται από την ονομασία της: «Meet2Meat». Ένα 

μέρος συνάντησης για να απολαύσει κάποιος το φαγητό του, που στηρίζεται στο κρέας, 

ένα μέρος που θα του προσφέρει μια ωραία αίσθηση για μια από τις βασικότερες ανάγκες 
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του. Το συγκεκριμένο μέρος παρέχει γρήγορο, αλλά ποιοτικό φαγητό, με χαμηλό κόστος 

για τον πελάτη και εξοικονόμηση χρόνου, καθώς είναι self service σε ένα πολύ ευχάριστο 

περιβάλλον, βγαλμένο από την παλιά Ελλάδα. 

Με άλλα λόγια, η ποιότητα στο φαγητό συνδυάζεται με τα βασικά 

χαρακτηριστικά ενός εστιατορίου τύπου fast food, που συνήθως είναι μόνο η γρήγορη 

εξυπηρέτηση και το χαμηλό κόστος. Στην περίπτωση του αυτής της επιχείρησης τη 

διαφοροποίηση την κάνει η ποιότητα. 

 

5.3 Στρατηγική Marketing 

5.3.1 Το προϊόν (product)  

 

            Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, φανερώνουν τη φιλοσοφία της εταιρίας που 

προσπαθεί να δώσει σημασία στην ποιότητα της τροφής και όχι στο πολυτελές service. 

Θεωρείται σημαντικό να δοθεί αξία στην ανάγκη του καταναλωτή, που είναι η λήψη 

υγιεινών και θρεπτικών τροφών, που είναι τόσο απαραίτητες για την σωστή λειτουργία 

του ανθρώπινου οργανισμού. Μια ανάγκη που δυσκολεύεται σήμερα να την 

ικανοποιήσει, στην περίπτωση που θέλει να κάνει ένα γρήγορο γεύμα.  

Τα υλικά και τα προϊόντα της επιχείρησης όπως τα κρέατα, τα προϊόντα άρτου, οι 

σαλάτες και πίτες είναι χειροποίητα, ποιοτικά, υγιεινά και ελληνικής προέλευσης. Το 

service βασίζεται στην αυτοεξυπηρέτηση. Το περιβάλλον είναι παραδοσιακό, ζεστό και 

φιλικό.  

 

5.3.2 Η τοποθεσία (place)  

 

             Η στρατηγική της εταιρίας, όσον αφορά την τοποθεσία του καταστήματος θα 

εφαρμοστεί λαμβάνοντας υπόψη τα τρία βασικά τμήματα της αγοράς στόχου (target 

market segments). 
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Οι νέοι 18-29 ετών, που είναι κυρίως οι φοιτητές, κινούνται και 

δραστηριοποιούνται στις κοντινές περιοχές όπου βρίσκονται τα πανεπιστήμια ή οι σχολές 

τους, μία από αυτές είναι και η Τούμπα και συνήθως επιλέγουν να διαμένουν κοντά στο 

χώρο που σπουδάζουν. Η επιλογή για την τοποθέτηση ενός εστιατορίου στις περιοχές 

αυτές, κρίνεται ιδιαίτερα κατάλληλη, για να φέρει τους πελάτες και τα οικονομικά 

αποτελέσματα που αναμένονται.  

Ικανοποιητική παρουσία εργαζομένων στην ηλικία που στοχεύει η επιχείρηση 

βρίσκονται σε αυτά τα σημεία, καθώς εκεί υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις, 

συγκεντρωμένα εμπορικά καταστήματα, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα και 

μπορούν να εφαρμόσουν την παραγγελία μέσω τηλεφώνου, όσοι εργάζονται στο κέντρο 

της πόλης.  

Ο τουρισμός στην Ελλάδα είναι ανεπτυγμένος, έτσι και στη Θεσσαλονίκη που 

αποτελεί έναν πόλο έλξης ιδιαίτερα των Βαλκανίων. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η 

περιοχή της Τούμπας είναι κοντά στην περιφερειακή οδό και μπορεί πολύ εύκολα να την 

επισκεφθεί ακόμη κι ένας τουρίστας. 

 

5.3.3 Προώθηση πωλήσεων (promotion)  

 

           Η γνωστοποίηση της φιλοσοφίας και της ιδέας του καταστήματος θα γίνει με 

ολοκληρωμένες και συντονισμένες προωθητικές ενέργειες. Θα γίνουν οι απαραίτητες 

διαφημίσεις μέσω των ραδιοφωνικών σταθμών της πόλης και των τοπικών καναλιών της 

Θεσσαλονίκης. Θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση (Grand opening) του καταστήματος το 

Μάρτιο του 2017. Θα παραβρεθούν δημοσιογράφοι από τηλεοπτικά κανάλια, περιοδικά, 

εφημερίδες και web sites, που ασχολούνται με το ρεπορτάζ για τη διατροφή, τη μαγειρική 

κ.ά. Οι δημοσιογράφοι θα μεταφέρουν την νέα είδηση που αφορά το χώρο της εστίασης 

στα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα που εργάζονται και έτσι θα επιτευχθεί η επιθυμητή 

δημοσιότητα για το ξεκίνημα του εστιατορίου, χωρίς μεγάλο κόστος. 

Σημαντικότερη τακτική, είναι η διαφήμιση από στόμα σε στόμα «word-of-

mouth». Η ιδέα, η ποιότητα των προϊόντων, η οικονομία και η εμπειρία του πελάτη με τη 

ζεστή και οικεία ατμόσφαιρα που θα προσφέρεται θα αποτελέσουν την αρχή της 



  

The “Meet2Meat” business plan 
47 

 

διάδοσης του ονόματος της επιχείρησης από πελάτη σε υποψήφιο πελάτη. Αυτό θα είναι 

ταυτόχρονα, το πιο οικονομικό και αποτελεσματικό, από τα προγράμματα διαφήμισης 

της επιχείρησης. Η δεύτερη τακτική που θα ακολουθηθεί θα είναι το in-store promotion. 

Μέσα στο κατάστημα θα υπάρχουν έντυπα που θα επικοινωνούν την ιδέα και την 

φιλοσοφία της εταιρίας. To όνομα της εταιρίας είναι σχεδιαστικά ελκυστικό και θα 

βρίσκεται σε εμφανή σημεία, μέσα και έξω από το εστιατόριο, είναι εύκολο να το θυμάται 

κάποιος και ακολουθεί την τάση των εξελίξεων στην γλώσσα των νέων ανθρώπων. Οι 

άνθρωποι της κουζίνας και η διαδικασία του μαγειρέματος θα είναι ορατή από τους 

πελάτες. Θα υπάρξει, επίσης, η διανομή φυλλαδίων στις κοντινές επιχειρήσεις και οικίες 

που θα ενημερώνουν για το menu και τις υπηρεσίες take out και delivery. Η τελευταία 

εναλλακτική επιλογή θα είναι η πληρωμένη διαφήμιση στα εξειδικευμένα για τη 

διατροφή περιοδικά ή τοπικά μέσα ενημέρωσης. Παρά το γεγονός ότι, αυτή θα είναι η 

πιο δαπανηρή τακτική θα πρέπει να χρησιμοποιείται με φειδώ και ως συμπλήρωμα όπου 

είναι αναγκαίο.  Τέλος, θα υπάρχει διαφήμιση μέσω facebook και η δημιουργία της 

αντίστοιχης σελίδας σε αυτό που θα αναρτώνται όλα τα νέα και το menu της επιχείρησης, 

όπως και η δυνατότητα των χρηστών να σχολιάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά για να 

υπάρχει και η αντίστοιχη ανατροφοδότηση στην επιχείρηση. 

 

5.3.4 Τιμή (price)  

 

           Η στρατηγική για την τελική τιμολόγηση των προϊόντων στον πελάτη, έχει 

ξεκάθαρα οικονομικό προσανατολισμό. Ιδιαίτερα στην παρούσα οικονομική κατάσταση 

οι τιμές θα συγκρατηθούν στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Οι τιμές θα ακολουθήσουν 

τη φιλοσοφία ενός εστιατορίου γρήγορης εξυπηρέτησης και σύμφωνα με τις προσδοκίες 

και τις ανάγκες των καταναλωτών για ένα μικρό καθημερινό γεύμα.  

           Λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές όσον αφορά τα αντίστοιχα προϊόντα του 

ανταγωνισμού και τις γενικότερες εξελίξεις στην εγχώρια οικονομική κατάσταση, αν 

φανεί ότι χρειάζεται οι τιμές μπορούν να αναπροσαρμοστούν και να αλλάξουν. 
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5.4 Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος (SWOT) 

 

            Παρακάτω ακολουθεί η ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats) εξετάζοντας τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους 

της επιχείρησης μας (Blythe, 2008). 

Το πιο δυνατό σημείο για την εταιρία είναι ο συνδυασμός του ποιοτικού-

γρήγορου και ταυτόχρονα οικονομικού φαγητού, κάτι που δημιουργεί και τη 

διαφοροποίηση από τον άμεσο ανταγωνισμό. Επίσης, φαίνεται ότι η οικονομική κρίση 

και η αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά της χώρας, μπορεί να αποτελέσει απειλή, 

αλλά ταυτόχρονα και ευκαιρία για τη δυναμική είσοδο της εταιρίας στον κλάδο της 

εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης, αφού σε περιόδους οικονομικής ύφεσης η 

καταναλωτική τάση είναι να προτιμώνται τα οικονομικά προϊόντα και οι υπηρεσίες. 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ (STRENGTHS): 

 Ελάχιστα καταστήματα αντίστοιχης επιχειρηματικής ιδέας στην εγχώρια 

αγορά: διαφοροποίηση 

 Ποιοτικά-υγιεινά προϊόντα 

 Οικονομικά προϊόντα 

 Οικονομία χρόνου για τον πελάτη 

 Καταρτισμένο, ενημερωμένο, φιλικό, ανθρώπινο δυναμικό 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (WEAKNESSES): 

 Έλλειψη αναγνωρισιμότητας στην αγορά 

 Μέρος των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μας προσφέρεται και 

από άλλα εστιατόρια 

 Υψηλός ανταγωνισμός 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (OPPORTUNITIES): 

 Τάση των νέων για ποιοτικό, τρόπο διατροφής 

 Η οικονομική κρίση υποστηρίζει τις οικονομικές καταναλωτικές επιλογές 

 Γρήγορος τρόπος ζωής και καθημερινότητας 
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ΑΠΕΙΛΕΣ (THREATS): 

 Κίνδυνος αντιγραφής και είσοδος νέων ανταγωνιστών 

 Αντίδραση από αλυσίδες εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης και 

δημιουργία παρόμοιων προϊόντων-υπηρεσιών 

 Αστάθεια στην οικονομία την περίοδο έναρξης της επιχείρησης 

            Κατά έναν εύλογο τρόπο, η επιχείρηση θα πρέπει βασικά να βασιστεί στις 

δυνάμεις της (STRENGTHS) για να μπορέσει αρχικά να εισαχθεί στην συγκεκριμένη 

αγορά αυτού του είδους των επιχειρήσεων της μαζικής εστίασης. 

            Παρ’ όλα αυτά, η βιωσιμότητά της θα κριθεί σε βάθος χρόνου εάν το 

συγκεκριμένο εργαλείο - business plan βοηθήσει τον επιχειρηματία να λάβει υπόψιν του 

τις αδυναμίες (WEAKNESSES), τις απειλές (THREATS) αλλά και τον τομέα των 

ευκαιριών(OPPORTUNITIES). 

            Ο τομέας των ευκαιριών είναι κατά την γνώμη των περισσοτέρων ένας από τους 

σημαντικότερους τομείς μαζί με τον αντίστοιχο των δυνάμεων, έτσι ώστε 

χρησιμοποιώντας τους οι επιχειρήσεις αποτελεσματικά να μπορέσουν να εισχωρήσουν 

στην αγορά με μεγάλη ώθηση η οποία θα τις βοηθήσει να αναγνωρισθούν γρηγορότερα 

αλλά και να εγκαθιδρυθούν.  
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6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 

6.1 Χρηματοδότηση επένδυσης 

 

             Η χρηματοδότηση της επένδυσης θα βασιστεί σε ένα πλαίσιο συνδυασμού από 

ίδια κεφάλαια και κρατικής χρηματοδότησης (50%-50%), γεγονός που βοηθά την 

επιχείρηση να οικοδομήσει την ανάπτυξή της σε μια πιο στέρεα βάση. Τα αρχικά έξοδα 

όπως θα δούμε και παρακάτω, αφορούν στην πλειοψηφία τους την ανακατασκευή του 

καταστήματος και τον εξοπλισμό, που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία του 

καταστήματος. Το υπόλοιπο 50% θα χορηγηθεί μέσω τραπεζικού προγράμματος και 

κάποιας χρηματοδότησης-επιδότησης του δημοσίου (ΕΣΠΑ). 

Πίνακας 1: Επένδυση 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  

Ίδια κεφάλαια  10.000  50%  

Επιδότηση δημοσίου  5.000  25%  

Βραχυπρόθεσμος 

τραπεζικός 

δανεισμός  

2.500 12,5%  

Μακροπρόθεσμος 

τραπεζικός 

δανεισμός 

2.500 12,5% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  20.000  100% 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  

Ανακατασκευή εγκαταστάσεων  5.000  

Εξοπλισμός (Μηχανολογικός 

εξ/μός – έπιπλα)  

8.000  

Προλειτουργικές δαπάνες 

(άδειες, ενοίκια, ασφάλιστρα, 

μισθοί, διαφήμιση)  

3.000 

Αγορές υλικών παραγωγής 

(πρώτες ύλες)  

1.700  

Αποθεματικά για έκτακτες 

Δαπάνες  

1.150  

Κεφάλαιο κίνησης  1.150  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  20.000 
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6.2 Ανάλυση χρηματοροών/αποτελεσμάτων χρήσης 

 

            Κάνοντας υποθέσεις για έξοδα και τις πωλήσεις της επιχείρησης τα τρία πρώτα 

χρόνια λειτουργίας της από τις τιμές που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην αγορά και 

εμπειρίες επιχειρηματιών που ξεκίνησαν παρόμοια καταστήματα μέσα στην οικονομική 

κρίση, δηλαδή τα τελευταία πέντε χρόνια, προκύπτουν τα παρακάτω ποσά. 

 Τα συμπεράσματα αυτής της ανάλυσης δείχνουν ότι τα δύο πρώτα χρόνια 

λειτουργίας της επιχείρησης θα είναι δύσκολα καθώς θα υπάρχει ζημία η οποία 

παρουσιάζει μείωση βέβαια κατά τον δεύτερο χρόνο. Από τον τρίτο χρόνο και μετά 

παρουσιάζεται ένα μικρό κέρδος, καθώς οι καταναλωτές θα έχουν πια μάθει την 

επιχείρηση.  

Θα πάρει λίγο χρόνο να σταθεροποιηθεί η κατάσταση της επιχείρησης, αλλά είναι λογικό 

από τη στιγμή που θέλει να κρατήσει χαμηλά τις τιμές, αλλά υψηλή την ποιότητά της. 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα Χρήσης 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  

ΕΤΗ  

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  2017  2018  2019 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ  

26.000 0,58 49.500  65.200  

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  10.920 20.250  25.370  

ΜΕΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ  15.080 29.250  39.830 

Μεικτό κέρδος %  58%  59%  61%  

ΕΞΟΔΑ  

Έξοδα 

marketing/promotion  

1.560 1.050  800  

Αμοιβές προσωπικού  10.280 10.280  14.000  

Αμοιβές τρίτων (ΔΕΗ-

ΟΤΕ κτλ)  

8.000  8.000  7.000  

Ενοίκια  4.800  4.800  4.200  

Εξοπλισμός/αναλώσιμα  3.000  3.000  2.000  

Διάφορα έξοδα  1.000  1.000  800  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ  28.640  28.130  28.800  
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ΚΕΡΔΟΣ/ΖΗΜΙΑ 

(πωλήσεις -μείον 

κόστος πωλήσεων -

μείον έξοδα)  

-13.560  1.120 11.030  

ΔΑΝΕΙΑ - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  

Υποχρεώσεις δανείων  2.500  2.500  5.000  

Αποσβέσεις χρήσεις  850  850  1.600  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΩΝ 

Κ ΑΠΟΣ/ΩΝ  

3.350  3.350  6.600  

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ 

ΧΡΗΣΗΣ  

-13.000  -2.230  4.430  

ΠΟΣΟΣΤΟ%  -50%  -4,5%  6,8% 

 

6.3 Ισολογισμός 

Παρακάτω στον Πίνακα 3, παρουσιάζεται ο ισολογισμός της επιχείρησης «Meet2Meat». 
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Πίνακας 3: Ισολογισμός 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   ΠΑΘΗΤΙΚΟ    

 Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 14.300   Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Κ.Π.) 10.000    

 1.ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ   1.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.000   

 Μηχανολογικός εξοπλισμός 5.000     

 Έπιπλα κ λοιπός εξοπλισμός 3.000   Β.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 11.150    

 Διάφορες εσωτερικές κατασκευές 5.000     

 Μεταφορικά μέσα 1.000   1.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

 Δάνεια 5.000   

 2.ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ     

 Άδεια λειτουργίας 300  2.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

 Προμηθευτές 1.150   

 Β.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡ/ ΚΟ 6.850   Γραμμάτια πληρωτέα 1.700    

 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ   Πιστωτές διάφοροι 1.575    

 Εμπορεύματα 1.360   Φόροι ΙΚΑ 1.725    

 Βοηθητικές ύλες 340     

 2.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ     

 Ταμείο 4.000    

 Καταθέσεις όψεως 1.150     

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 21.150  ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 21.150   
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7. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

            Σύμφωνα με την ανάλυση του επιχειρηματικού σχεδίου που προηγήθηκε, η αγορά 

είναι έτοιμη να δεχτεί την ιδέα και το όραμα που θέλει να ακολουθήσει και εισάγει στον 

κλάδο της γρήγορης μαζικής εστίασης η εταιρία «Meet2Meat». 

Η πιθανότητα της οικειοποίησης και του καλωσορίσματος της ιδέας της 

επιχείρησης από το καταναλωτικό κοινό είναι πολύ δυνατή, γιατί είναι βασισμένη σε 

πρόσφατες έρευνες, στις επιθυμίες και στις διατροφικές τάσεις του ίδιου του 

καταναλωτικού κοινού: 

1. Τάση του κοινού για υγιεινή διατροφή (συνεχώς αυξανόμενη) 

2. Τάση των καταναλωτών για οικονομικές επιλογές (ραγδαία αυξανόμενη 

και λόγω οικονομικής συγκυρίας) 

3. Ανάγκη για οικονομία και διαχείριση του χρόνου (σταθερή συμπεριφορά). 

 

7.1 Συμπεράσματα 

 

           Μέχρι σήμερα τα κλασικά και συνηθισμένα fast food συνδύαζαν το χαμηλό 

κόστος στη διατροφή και στη γρήγορη εξυπηρέτηση. Η επιχείρηση «Meet2Meat» 

συνδυάζει και προσφέρει έναν επιπρόσθετο σημαντικό παράγοντα αξίας για τον 

καταναλωτή του «γρήγορου», που είναι η ποιότητα. 

Έτσι, μπορεί και επιτυγχάνει τη διαφοροποίηση από τον κλασικό  ανταγωνισμό 

που έχει να αντιμετωπίσει, που είναι τα υπόλοιπα αρκετά σε αριθμό εστιατόρια γρήγορης 

εξυπηρέτησης.  

Ο παράγοντας ποιότητα στην πρόταση της επιχείρησης για την καθημερινή 

διατροφή, είναι αυτός που θα φέρει και τη βιωσιμότητα και αργότερα την επιτυχία στην 

επιχειρηματική επένδυση που προτείνεται σε αυτή τη διπλωματική εργασία. 
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Από τα κεφάλαια που παρουσιάστηκαν οι αναλύσεις P.E.S.T. (εξωτερικού 

περιβάλλοντος) και S.W.O.T. (εσωτερικού περιβάλλοντος) προκύπτει ότι η οικονομική 

δύσκολη κατάσταση και η αβεβαιότητα που επικρατούν στην Ελληνική αγορά, αποτελεί 

απειλή από τη μία πλευρά, αλλά ταυτόχρονα είναι και μία ευκαιρία από την άλλη πλευρά, 

για τη δυναμική είσοδο της εταιρίας στον κλάδο της εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης, 

αν σκεφτεί κανείς ότι σε περιόδους οικονομικής ύφεσης η καταναλωτική τάση είναι να 

προτιμώνται τα οικονομικά προϊόντα και οι υπηρεσίες. 

Στρατηγική της επιχείρησης είναι η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

μέσω της ποιότητας του φαγητού που θα προσφέρει σε συνδυασμό με τη χαμηλή τιμή, 

τη γρήγορη εξυπηρέτηση, το ευχάριστο και εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό της και 

τη φιλική και οικεία ατμόσφαιρά που θα προσφέρει στο κατάστημά της. 

Η εταιρία «Meet2Meat» έχει την ευκαιρία να εισέλθει σταθερά αρχικά και 

αργότερα αφού συστηθεί στο επαγγελματικό της κοινό να συνεχίσει δυναμικά την πορεία 

της σε αυτό το κομμάτι της αγοράς και να κατακτήσει ένα σεβαστό μερίδιο, πριν τους 

άλλους πιθανούς ανταγωνιστές, αφού είναι από τις πρώτες επιχειρήσεις που θα ανοίξουν 

αυτό το δρόμο ποιότητας-«γρήγορου» φαγητού στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 

 

7.2 Προτάσεις 

 

            Μελλοντικός στόχος της επιχείρησης αφού εδραιωθεί το πρώτο κατάστημά της 

θα έπρεπε να είναι η επέκταση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας μετά από πέντε 

έτη με την έναρξη λειτουργίας ενός δεύτερου καταστήματος στο κέντρο της 

Θεσσαλονίκης. 

Έτσι, θα μπορούσε να καλύψει ένα καλό μερίδιο αγοράς περίπου 15% στο τέλος 

της εξαετίας στην κατηγορία των επώνυμων αλυσίδων (σουβλάκι-ethnic) στην οποία θα 

δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη.  

Τα προβλεπόμενα αποτελέσματα της χρήσης για την πρώτη τριετία κρίνονται 

ικανοποιητικά, παρόλο που τα πρώτα δύο έτη θα παρουσιάζει ζημία ύψους 50% και 4,5% 
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ως ποσοστό των προβλεπόμενων πωλήσεων της γεγονός αναμενόμενο λόγω της 

οικονομικής δυσχέρειας που επικρατεί στην Ελλάδα.  

Αλλά τον τρίτο χρόνο, πολύ σύντομα δηλαδή, για μία νέα επιχείρηση θα 

επιτευχθεί κέρδος 6,8% επί των πωλήσεων, δίνοντας την ευκαιρία για μια μελλοντική 

σταθερή πορεία στον κλάδο, που είναι η κατάλληλη αρχή για μια βιώσιμη και 

ανταγωνιστική επιχείρηση που στοχεύει στη διατήρηση της ποιότητας και των χαμηλών 

τιμών, μέσω της μείωσης των λειτουργικών εξόδων, με ποιοτικές πρώτες ύλες και σωστό 

προσωπικό. 

Οι προτεινόμενες λύσεις για τη συνέχιση και την ανάπτυξη της επιχείρησης είναι 

η επένδυση στην ποιότητα των υλικών και στην καθαριότητα, η ενδυνάμωση και η 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της, η χρήση της καινοτομίας και της τεχνολογίας 

στην προώθηση και τη διαφήμιση των προϊόντων και της υπηρεσίας της και η συνεχής 

προσήλωση στην ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών της. 
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