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Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός στρατηγικού 

προγράμματος μάρκετινγκ (strategic marketing plan) για την εταιρεία Τσαχουρίδης 

Ξυλεία Α.Ε. προκειμένου να προσδιοριστούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες που 

πρέπει να πραγματοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η 

επιχείρηση. Στη μεθοδολογία συγγραφής της εργασίας συμπεριλαμβάνονται 

προσωπική συνέντευξη με τα διοικητικά στελέχη της επιχείρησης, εκτενής έρευνα σε 

βιβλιογραφικές και ηλεκτρονικές πηγές, καθώς και μελέτη «καλών πρακτικών» 

άλλων επιχειρήσεων. Το περιεχόμενο εκτείνεται σε εφτά κεφάλαια. Στα πρώτα δύο 

κεφάλαια γίνεται ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της 

επιχείρησης ενώ στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά των δυνατών και αδύναμων 

σημείων μέσω της μεθόδου SWOT analysis. Στα επόμενα τρία κεφάλαια αναλύονται 

οι στρατηγικές και οι τακτικές που θα ακολουθήσει η επιχείρηση για την επίτευξη 

των επιχειρησιακών της στόχων. Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται μια σύνοψη όλου 

του προγράμματος μάρκετινγκ με σκοπό να παρουσιαστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα 

και να προσδιοριστούν οι απαραίτητες ενέργειες δραστηριοποίησης της επιχείρησης. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μάρκετινγκ αποτελεί ένα μέσο επικοινωνίας των 

στελεχών της επιχείρησης Τσαχουρίδης Ξυλεία Α.Ε. προσδιορίζοντας τους κοινούς 

στόχους και επικοινωνώντας τους τρόπους εκπλήρωσης των επιθυμητών 

αποτελεσμάτων.  
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1. Εσωτερικό Περιβάλλον 

 

1.1 Παρουσίαση της επιχείρησης 

Η εταιρία Τσαχουρίδης Ξυλεία Α.Ε  είναι μια ελληνική εταιρία που βρίσκεται στο 2ο 

χλμ Πτολεμαΐδας - Ανατολικού. Δραστηριοποιείται στον τομέα του εμπορίου ξυλείας 

διαθέτοντας μια άρτια οργανωμένη αποθήκη. Είναι μια επιχείρηση τρίτης γενιάς που 

λειτουργεί ως βασικός αντιπρόσωπος της εταιρίας επεξεργασίας ξύλου SVEZA της 

Ρωσίας αλλά και άλλων ρωσικών εταιριών. 

Η εταιρία Τσαχουρίδης Ξυλεία Α.Ε εμπορεύεται τα προϊόντα κόντρα πλακέ σημύδας 

(με stock 1000m3 ) και επικολλητή ξυλεία – λαμμοκολλητή. Δραστηριοποιείται στις 

αγορές Ελλάδας, Κύπρου, Αλβανίας Τουρκίας Σερβίας Βοσνίας και Βουλγαρίας 

παρέχοντας υψηλής ποιότητας ξυλεία. 

Η εταιρεία ενημερώνεται και ελέγχει την παραγωγική εργασία καθώς και την πρώτη 

ύλη, σε άμεση συνεργασία με οίκους του εξωτερικού (Ρωσία), έτσι ώστε το 

παραγόμενο προϊόν να διαθέτει κορυφαία ποιοτικά χαρακτηριστικά. Διαθέτει τρείς 

αντιπροσώπους ως υπεύθυνους προμηθειών σε πόλεις της Ρωσίας και παρακολουθεί 

σχολαστικά όλα τα στάδια παραγωγής (προμήθεια, επεξεργασία, συσκευασία, 

αποθήκευση, διακίνηση) μεγιστοποιώντας τη σχέση ποιότητας/τιμής. Εξασφαλίζει 

σύντομους χρόνους παράδοσης, διακινώντας τα προϊόντα της με συνεργαζόμενες 

μεταφορικές εταιρείες. Παρέχει άριστες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πριν και μετά την 

πώληση, εξειδικευμένο προσωπικό, ταχύτατη προετοιμασία της παραγγελίας, τεχνική 

υποστήριξη για την χρήση ξυλείας και ποιοτικό έλεγχο. 

Επιπρόσθετα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους συνεργάτες της, προκειμένου 

να αφουγκράζεται και να ικανοποιεί τις ανάγκες τους για ξεχωριστά και ποιοτικά 

προϊόντα. Η διατήρηση της θέσης της στην εγχώρια αγορά και η δραστηριοποίησή 

της σε νέους τομείς, με την ίδια πάντα προσήλωση στις αξίες της, αποτελεί τον 

μόνιμο στόχο της. Αρωγός σε αυτή την προσπάθεια είναι η ουσιαστική και 

αποτελεσματική στήριξη όλων των συνεργατών, αλλά και των πελατών της. 
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1.2 Προϊόντα 

Η εταιρία Τσαχουρίδης Ξυλεία Α.Ε εμπορεύεται υψηλής ποιότητας εμπορεύματα ως 

βασικός αντιπρόσωπος της Ρώσικης εταιρείας επεξεργασίας ξύλου SVEZA αλλά και 

άλλων ρωσικών εταιριών. 

Πιο συγκεκριμένα εμπορεύεται: 

 Κόντρα πλακέ σημύδας εσωτερικού χώρου: το κόντρα πλακέ σημύδας είναι 

ένα υλικό υψηλής ποιότητας κατασκευής με εξαιρετική ανθεκτικότητα και 

αντοχή στην υγρασία. Το κόντρα πλακέ εσωτερικού χώρου (interior birch 

plywood) είναι εύκολο στην επεξεργασία και ταιριάζει άψογα με τα υλικά για 

φινίρισμα. Είναι ανθεκτικό στο νερό, ωστόσο, δεν συνιστάται για εξωτερικό 

φινίρισμα. 

 Κόντρα πλακέ σημύδας εξωτερικού χώρου: το κόντρα πλακέ σημύδας είναι 

ένα υλικό υψηλής ποιότητας κατασκευής με υψηλή ανθεκτικότητα και αντοχή 

στην υγρασία. Το κόντρα πλακέ σημύδας εξωτερικού χώρου (exterior birch 

plywood) διατηρεί τα χαρακτηριστικά απόδοσης του σε συνθήκες υψηλής 

υγρασίας και δεν παραμορφώνεται. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε 

εσωτερικά όσο και σε εξωτερικά φινιρίσματα. 

 Film Faced Birch Plywood: είναι ένα υψηλής ποιότητας κόντρα πλακέ που 

καλύπτεται με χαρτί επεξεργασμένο με ρητίνη που μετατρέπεται σε μια 

προστατευτική μεμβράνη κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Οι άκρες 

σφραγίζονται με υδατοδιασπειρόμενο ακρυλικό χρώμα. Αυτό το είδος κόντρα 

πλακέ χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία των κατασκευών και των 

οχημάτων παραγωγής. Είναι εύκολο να τοποθετηθεί και να υποστεί 

επεξεργασία. 

 Επικολλητή ξυλεία (λαμοκολλητή): Με τον όρο επικολλητή πλακώδης ξυλεία 

εννοούμε δομικά συστατικά για ξύλινες κατασκευές που παράγονται από 

τεχνητά ξηραμένες πλάκες ερυθρελάτης όπου έχουν αποκοπεί οπτικές 

ατέλειες καθώς και σημεία που μειώνουν την αντοχή, όπως μεγάλα κλαδιά, 

μεγάλες κηλίδες ρητίνας και ρόζοι. Μέσω της αφαίρεσης των αδύνατων 

σημείων και της διάταξης του υλικού σε στρώματα πλακών δημιουργείται το 

προϊόν υψηλής τεχνολογίας, η πλακώδης ξυλεία. 
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Η εταιρεία διαθέτει μηχανολογικό εξοπλισμό υψηλής απόδοσης, ανώτερα logistics 

για την διαχείριση αποθήκης και ευρύτερο stock, όπου της επιτρέπουν την άμεση 

απόκριση στις ανάγκες των πελατών. 
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1.3 Κατηγορίες πελατών 

Η εταιρεία Τσαχουρίδης Ξυλεία Α.Ε διαθέτει στο ενεργό πελατολόγιο της δεκάδες 

μεγάλων επιχειρήσεων στη βιομηχανία, στις κατασκευές και τεχνικά έργα, μεγάλα 

πολυκαταστήματα, ξυλεμπόρους και επιπλοποιούς. Ταυτόχρονα, μπορεί και 

εξυπηρετεί μικρά καταστήματα όπως ξυλουργεία, επιπλοποιούς με συνοικιακά 

μαγαζιά καθώς και ιδιώτες από πολλές περιοχές της Ελλάδας. 

 

1.4  Ανάλυση τζίρου 

Η διαδικασία των πωλήσεων μπορούμε να πούμε ότι χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. 

Από το σύνολο των πωλήσεων το 10% με 15% γίνεται μέσω των ιδιόκτητων 

αποθηκών που διαθέτει η εταιρεία απευθείας στους τελικούς πελάτες ενώ το 

υπόλοιπο 85% με 90% γίνεται μέσω διανομέων.  

Πωλήσεις απευθείας σε τελικούς πελάτες: Η εταιρεία Τσαχουρίδης Ξυλεία Α.Ε λόγω 

του μεγάλου stock που διαθέτει στις αποθήκες της (2000m3) μπορεί και εξυπηρετεί 

πλήθος πελατών. Διαθέτει 120 είδη που είναι όλα ετοιμοπαράδοτα και έτσι 

επιτυγχάνει άμεση και ταχεία εξυπηρέτηση σε τεράστια ποικιλία προϊόντων. 

Ενδεικτικά, το πελατολόγιο που εξυπηρετείται μέσω των αποθηκών περιλαμβάνει 

ιδιώτες, ξενοδοχεία, κατασκευαστικές εταιρείες, ξυλεμπόρους, επιπλοποιούς κτλ.  

Πωλήσεις μέσω διανομέων: Το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων γίνεται μέσω 

διανομέων. Οι διανομείς προμηθεύονται από την εταιρεία μόνο 13 είδη από τα 120 

που διαθέτει συνολικά και τα διοχετεύουν στην αγορά μέσω ξυλεμπόρων. Η 

συνεργασία με τους διανομείς είναι μακροχρόνια και σταθερή με αποτέλεσμα να 

υπάρχει αμφίδρομο αίσθημα εμπιστοσύνης και σωστής συνεργασίας.  

Οι μεταφορές α΄ υλών από Ρωσία προς Ελλάδα γίνονται με κοντέινερ μεγέθους 37m3 

με τέτοια συχνότητα ώστε να διατηρείται το επιθυμητό επίπεδο αποθεμάτων. Η 

εμπορεία των προϊόντων προς τον Ελλαδικό χώρο αλλά και προς το εξωτερικό 

γίνεται κατά πλειοψηφία (περίπου το 70% του συνόλου) μέσω Αθηνών.  
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1.5 Στατιστικά πωλήσεων 

Η επιχείρηση βρίσκεται σε ένα στάδιο συνεχούς αύξησης των πωλήσεων με την 

προσθήκη νέων συνεργασιών στο πελατολόγιο της καθώς και με την διατήρηση των 

υπαρχόντων πελατών της ικανοποιημένων. Ενδεικτικά αναφέρεται στον παρακάτω 

πίνακα ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης για τα έτη 2013, 2014 και 2015. 

 2013 2014 2015 

Κύκλος Εργασιών 1.902.547,68 1,6 2 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2016 έχει καταφέρει να 

φτάσει στο 88% του τζίρου που είχε το 2015 κάτι που δείχνει ότι η ανοδική πορεία 

της επιχείρησης συνεχίζεται ακάθεκτα.  

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, οι πωλήσεις της εταιρείας χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες: 

 Πωλήσεις απευθείας σε τελικούς πελάτες 

 Πωλήσεις μέσω διανομέων 

 

 

 

Οι πωλήσεις απευθείας σε τελικούς πελάτες γίνονται μέσω των αποθηκών όπου 

διοχετεύονται στην αγορά 120 είδη προϊόντων και επιτυγχάνεται το 10% - 15% του 

συνόλου των πωλήσεων. Από τα 120 είδη που διαθέτει η επιχείρηση τα 13 είδη 

επιφέρουν το 65% των κερδών, το 20 είδη το 25% των κερδών ενώ όλα τα υπόλοιπα 

το 10%.  

85%

15%

Σύνολο Πωλήσεων

Διανομείς

Απευθείας 
πωλήσεις
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Οι πωλήσεις που γίνονται μέσω διανομέων επιφέρουν το 85% - 90% του συνόλου 

των πωλήσεων. Οι διανομείς εμπορεύονται μόνο τα 13 είδη προϊόντων που διαθέτει η 

επιχείρηση. 

Το περιθώριο κέρδους που έχει η επιχείρηση στα προϊόντα που πουλάει μέσω των 

αποθηκών της κυμαίνεται στο 15% με 25% ενώ το περιθώριο κέρδους στις πωλήσεις 

μέσω διανομέων τα ποσοστά είναι μειωμένα στο 3% με 7%. Αυτό γίνεται αφενός 

γιατί οι διανομείς προμηθεύονται προϊόντα σε μεγάλες ποσότητες οπότε επιτυγχάνουν 

και καλύτερες τιμές, και αφετέρου για να μπορούν οι διανομείς με την σειρά τους να 

προσφέρουν τα προϊόντα σε χαμηλές τιμές και να είναι ανταγωνιστικοί.   

 

1.6 Κύριοι στόχοι της επιχείρησης 

Η εταιρεία Τσαχουρίδης Ξυλεία Α.Ε είναι από τις λίγες εταιρείες στην Ελλάδα που εν 

μέσω οικονομικής κρίσης τολμά να δει βαθύτερα, μακροπρόθεσμα, να επενδύσει και 

να αξιοποιήσει τις όποιες ευκαιρίες παρουσιάζονται. Δίνει έμφαση στην εξέλιξη και 

προσαρμόζεται ανάλογα με τις μεταβολές του περιβάλλοντος.  Με την σωστή 

ανάλυση των αλλαγών και την επιβολή κατάλληλης στρατηγικής διατηρεί ένα προφίλ 

δύναμης και σταθερότητας προς τους πελάτες, τους συνεργάτες και το ίδιο το 

προσωπικό.  

Τη δεδομένη περίοδο, με βάση τις δυνατότητες της επιχείρησης και τις 

προβλεπόμενες αναπροσαρμογές της αγοράς προκύπτει η επιθυμία για την υλοποίηση 

δύο βασικών στόχων: 

13 είδη
65%

20 είδη
25%

Λοιπά
10%

Ποσοστά κερδών απευθείας 
πωλήσεων ανά είδος
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 Το ποσοστό των πωλήσεων που γίνονται απευθείας στους τελικούς 

πελάτες να αυξηθεί, από 10% με 15% που είναι σήμερα, στο 30% με 40% 

του συνόλου των πωλήσεων 

 Η επιχείρηση να επεκταθεί σε αγορά του εξωτερικού που δεν έχει 

δραστηριοποιηθεί μέχρι σήμερα. 

Και οι δύο στόχοι έχουν ως απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της επιχείρησης τόσο σε 

οικονομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο συνεργασιών.  
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1.7 Οργανόγραμμα της επιχείρησης 

 

Γενικός Διευθυντής 

Γραμματεία 

Υπεύθυνος Διαχείρισης 

Ποιότητας 

Εξωτερικοί Συνεργάτες 

(Σύμβουλος, Φοροτεχνικός 

κτλ) 

Βοηθός Υπεύθυνου 

Διαχείρισης Ποιότητας 

Υπεύθυνος 

Πωλήσεων 

Υπεύθυνος 

Οικονομικών 

Υπεύθυνος 

Προμηθειών 

Υπεύθυνος 

Παραγωγής 

Υπεύθυνος 

Παραγωγής 

Υπεύθυνος 

Ανθρωπίνων 

πόρων 

Εργάτες Υπ. Τιμολόγησης 

Υπεύθυνος Προμηθειών στο 

Krasnoyarsk 

 

Υπεύθυνος Προμηθειών 

στην Αγία Πετρούπολη 

Υπεύθυνος 

Προμηθειών 

στην Μόσχα 
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2. Εξωτερικό Περιβάλλον 

 

2.1 Ο κλάδος της ξυλείας στην Ελλάδα 

 

Ο κλάδος της ξυλείας στην Ελλάδα αποτελείται από βιομηχανικές μονάδες που 

ως αντικείμενο τους έχουν την παραγωγή τεχνητής ξυλείας (όπως μοριοσανίδες, 

κόντρα πλακέ, τεχνητή ξυλεία για δάπεδα, κτλ) και από εμπορικές επιχειρήσεις 

που ασχολούνται με χοντρικό και λιανικό εμπόριο προϊόντων ξύλου. Καθώς από 

τη μία, όλο και μειώνεται ο δασικός πλούτος του πλανήτη, και από την άλλη η 

επεξεργασία και χρήση μασίφ ξυλείας, με σκοπό την δημιουργία επίπλων, είναι 

χρονοβόρα και εξαιρετικά δαπανηρή, η λύση της τεχνητής ή αλλιώς βιομηχανικής 

ξυλείας αποτελεί μονόδρομο για την βιομηχανία επίπλων παγκοσμίως.1  

Οι βιομηχανίες επεξεργασίας ξύλου στην Ελλάδα, μετά από περισσότερες από 

τέσσερις δεκαετίες, γνώρισαν μεγάλη άνθιση. Ωστόσο, στις μέρες μας, 

βρίσκονται μέσα σε ένα κλίμα σκληρού εγχώριου και εξωτερικού ανταγωνισμού 

κάνοντάς τες να παρουσιάζουν έντονα σημάδια κόπωσης και αδυναμίας 

προσανατολισμού. Στην ήδη επιβαρημένη υπάρχουσα κατάσταση προστέθηκαν 

τα τελευταία χρόνια και οι συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης 

και της κρίσης του χρέους της Ελλάδας.2  

Αναλυτικά, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα από το 2005 και μετά έχει 

υποστεί μια συνεχή κάμψη, φτάνοντας το 2014 σε όγκο 11 εκ. κυβ.μ., 

υποχωρώντας κατά 5,8% σε σχέση με το 2013. Η κάμψη αυτή ήταν σαφώς 

μικρότερης έκτασης έναντι των προηγούμενων ετών, γεγονός που ομαλοποίησε 

τη ζήτηση για είδη ξύλου. Επίσης, οι αυξανόμενες εισαγωγές έτοιμων επίπλων 

έχουν πλήξει σημαντικά την εγχώρια επιπλοποιία, οδηγώντας αρκετές βιοτεχνίες 

εκτός κλάδου.3 

Η εγχώρια αγορά επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής προϊόντων από ξύλο 

χαρακτηρίζεται από την έντονη εισαγωγική διείσδυση στην πρώτη ύλη και τη 

φθίνουσα πορεία των σημαντικότερων πελατών του κλάδου, την επιπλοποιία και 

την οικοδομική δραστηριότητα. 3 

Οι ιδιότητες των προϊόντων τεχνητής ξυλείας, καθώς και η δυνατότητα 

παραγωγής τους σε μεγάλες επιφάνειες, τα καθιστούν σε πολλές περιπτώσεις 

                                                           
1 Μελέτη της ICAP για την τεχνητή ξυλεία, δημοσιευμένη στο περιοδικό “Έρευνα”, 2002 
2 Epipleon magazine, τεύχος Ιουλίου – Αυγούστου, 2010 
3 Άρθρο στην εφημερίδα “Το Βήμα” με τίτλο «Προϊόντα Ξύλου: οι μεγάλοι χαμένοι της κρίσης», 2016 
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ανταγωνιστικά της φυσικής ξυλείας. Ο κλάδος των προϊόντων τεχνητής ξυλείας 

στην Ελλάδα παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση όσον αφορά την παραγωγική 

δραστηριότητα, καθώς υπάρχει σχετικά μικρός αριθμός επιχειρήσεων, που 

ασχολούνται με την παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων. Στον εισαγωγικό 

τομέα λειτουργούν αφενός λίγες εταιρείες μεγάλου μεγέθους, αφετέρου πολλές 

μικρού μεγέθους εμπορικές επιχειρήσεις, στις οποίες όμως τα προϊόντα τεχνητής 

ξυλείας καταλαμβάνουν μικρό ποσοστό στο συνολικό κύκλο εργασιών τους.4 

Τα προϊόντα τεχνητής ξυλείας εκτός από τον εσωτερικό ανταγωνισμό που 

αντιμετωπίζουν, καθώς το ένα προϊόν ανταγωνίζεται το άλλο, απειλούνται ως ένα 

βαθμό και από την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων απομίμησης ξύλου. 

Συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους προϊόντα από 

αλουμίνιο, με εμφάνιση απομίμησης ξύλου, τα οποία χρησιμοποιούνται σε 

διάφορες χρήσεις (π.χ. κουφώματα).5 

Τα προϊόντα τεχνητής ξυλείας είναι άμεσα συνυφασμένα με τα προϊόντα φυσικής 

ξυλείας. Ως εκ τούτου, κατά την παραγωγή προϊόντων τεχνητής ξυλείας γίνεται 

αποτελεσματικότερη χρήση της βασικής πρώτης ύλης, καθώς χρησιμοποιείται 

λιγότερη φυσική ξυλεία για την παραγωγή περισσότερων προϊόντων. Τα 

συγκεκριμένα προϊόντα έχουν αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με τη φυσική 

ξυλεία κυρίως σε ότι αφορά τη διαθεσιμότητά τους σε διάφορα σχήματα 

(διαστάσεις) και ιδιότητες που δεν συναντώνται στη φυσική ξυλεία.5 

 

2.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την ζήτηση6 

Σύμφωνα με εκπροσώπους των επιχειρήσεων του κλάδου με τους οποίους 

συνεργάστηκε η Hellastat για την εκπόνηση σχετικής μελέτης, ο κλάδος 

αντιμετωπίζει ορισμένα προβλήματα τα οποία συνοπτικά αφορούν στα εξής: 

 Η μειωμένη ζήτηση που προκαλεί η πτώση της οικοδομικής 

δραστηριότητας 

 Η μειωμένη ζήτηση από τη φθίνουσα παραγωγική δραστηριότητα της 

εγχώριας επιπλοβιομηχανίας, καθώς οι εισαγωγές έτοιμων επίπλων έχουν 

πλέον κυριαρχήσει στην αγορά  

                                                           
4 Epipleon magazine, τεύχος Ιουλίου – Αυγούστου, 2010 
5 Άρθρο στην εφημερίδα “Ναυτεμπορική” με τίτλο «ICAP: διευρύνεται η ζήτηση για προϊόντα 
τεχνητής ξυλείας», 2008 
6 Άρθρο στην εφημερίδα “Ναυτεμπορική” με τίτλο «Hellastat: τα προβλήματα και οι προοπτικές του 
κλάδου ξυλείας», 2009 
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 Οι ανεπαρκείς ποσότητες των εγχώριων πρώτων υλών και η χαμηλή 

ποιότητά τους καθιστά τον κλάδο εξαρτώμενο από αγορές του 

εξωτερικού. 

Όσον αφορά στις προοπτικές του κλάδου, στη μελέτη της Hellastat 

αναφέρονται τα εξής: 

 οι σημαντικές επενδύσεις επέκτασης της παραγωγικής δυναμικότητας των 

μεγαλύτερων επιχειρήσεων σε νέες εγκαταστάσεις και σύγχρονο 

μηχανολογικό εξοπλισμό ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους 

 τα προϊόντα τεχνητής ξυλείας (επικάλυψη μελαμίνης, μοριοσανίδες κλπ) 

κερδίζουν συνεχώς μεγαλύτερα μερίδια αγοράς έναντι του φυσικού ξύλου. 

 

2.3 Χρηματοοικονομικό προφίλ του κλάδου7 

 

 

2007-2016 Infobank Hellastat A.E. 

 

Η μέση μεταβολή των πωλήσεων εκτιμάται στο οριακό 0,92%. Η επίδοση κρίνεται 

ιδιαίτερα βελτιωμένη έναντι της μέσης πτώσης της περιόδου 14/12 κατά -4,78%,  ενώ 

η αντίστοιχη τιμή στο σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων κρίνεται αισθητά 

υψηλότερη, στο 2,9%. Επιπρόσθετα, η μέση μεταβολή των κερδών προ φόρων 

εκτιμάται στο υψηλό 22,99%. Η επίδοση είναι αντίστοιχη της μέσης αύξησης την 

                                                           
7 Έρευνα Infobank Hellastat, Industry Norms Gr, 2007 - 2016 
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περίοδο 14/12 κατά 19,95%, ενώ η αντίστοιχη τιμή στο σύνολο των ελληνικών 

επιχειρήσεων είναι θετική στο 7,5%. 

Οι επιχειρήσεις στον κλάδο σχεδόν ισομοιράζονται μεταξύ αυτών που παρουσίασαν 

αύξηση πωλήσεων το 2014 (το 53,6% του δείγματος με αύξηση, και 39,1% το 2013 

έναντι του 2012) και όσων εμφάνισαν χαμηλότερα έσοδα, με την αντίστοιχη επίδοση 

στο σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων να διαμορφώνεται στο 56,2%. 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις στον κλάδο (55,5%) παρουσιάζουν αρνητικά 

αποτελέσματα το 2014 (63,3% το 2013), με την αντίστοιχη επίδοση στο σύνολο των 

ελληνικών επιχειρήσεων να διαμορφώνεται στο 40,1%.  

 

 
       2007-2016 Infobank Hellastat A.E. 

 
        2007-2016 Infobank Hellastat A.E.  

 

Ο εμπορικός κύκλος εκτιμάται στις 246 ημέρες, περίοδος ιδιαίτερα εκτεταμένη 

συγκριτικά με τη μέση ελληνική επιχείρηση (μόλις 52 ημέρες). Η διάρκεια του 

εμπορικού κύκλου παραμένει σχεδόν σταθερή έναντι του 2013 με οριακή μείωση 

κατά 2 ημέρες. Η ταχύτητα ανακύκλωσης του ενεργητικού βελτιώνεται ελαφρά στις 
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0,37 φορές (0,35 το 2013), ενώ σε σύγκριση με τη μέση τιμή στην ελληνική 

οικονομία (0,6 φορές) χαρακτηρίζεται ως σχετικά βραδεία. 

Το περιθώριο μικτού κέρδους ενισχύεται ελαφρά, στο 20,9% (από 19,9% το 2013), 

επίδοση η οποία κρίνεται ως σχετικά χαμηλή συγκριτικά με τη μέση ελληνική 

επιχείρηση (27,1%). Το περιθώριο λειτουργικού κέρδους (ΚΠΤΦΑ) διατηρείται 

σχεδόν αμετάβλητο, στο 3,2% (έναντι 3,4% το 2013). Η αποδοτικότητα των ιδίων 

κεφαλαίων (RoE) είναι αρνητική, στο -1,1% (από -2,8 % το 2013), ενώ η μέση τιμή 

στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας εκτιμάται σε 2,9%. 

 

 

2007-2016 Infobank Hellastat A.E. 

 

2.4 Ανάλυση Ανταγωνισμού 

 

Η ανάλυση ανταγωνιστών περιλαμβάνει τη διεξοδική εξέταση του κάθε ενός από 

τους βασικούς ανταγωνιστές του κλάδου. Σύμφωνα με τους Kotler & Keller 

(2008), υπάρχουν τέσσερα επίπεδα ανταγωνισμού: 

1. Ανταγωνισμός σε επίπεδο μάρκας 

2. Ανταγωνισμός σε επίπεδο κλάδου 

3. Ανταγωνισμός σε επίπεδο τύπου 

4. Γενικός ανταγωνισμός 

Στη δεδομένη μελέτη εστιάζεται ο ανταγωνισμός σε επίπεδο κλάδου και 

αναλύονται τα δυνατά και αδύναμα σημεία των ανταγωνιστών. Η αγορά της 

Ελληνικής βιομηχανίας ξύλου κατατάσσεται στον τέλειο ή καθαρό ανταγωνισμό 

καθώς: 

a. Τα προϊόντα είναι πανομοιότυπα ή ομοιογενή, 
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b. Όλες οι επιχειρήσεις έχουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και 

γνώσεις, 

c. Δεν υπάρχουν εμπόδια εισόδου ή εξόδου από την αγορά και  

d. Υπάρχει ατομιστικός ανταγωνισμός, δηλαδή υπάρχουν πολλοί αγοραστές 

και πολλοί πωλητές ιδίου περίπου μεγέθους, οι οποίοι ενεργούν 

ανεξάρτητα ο ένας από τους άλλους. 

 

2.4.1 Οι βασικοί εγχώριοι ανταγωνιστές 

 

 ALFAWOOD Α.Ε.Β.Ε.8 

Η βιομηχανία ξύλου ALFAWOOD δραστηριοποιείται στην αγορά της 

βιομηχανίας ξυλείας στην Ελλάδα από το 1981. Αρχικά διέθετε μια 

μονάδα επένδυσης καπλαμά και παραγωγής διάφορων υλικών 

επιπλοποιίας ενώ σήμερα διαθέτει μια πλήρη γκάμα προϊόντων ξύλου. 

Το 2000 εξαγόρασε στη Βάρνα της Βουλγαρίας ένα εργοστάσιο 

παραγωγής μοριοσανίδας. Από το 2004, μετά την εξαγορά της 

εταιρείας ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε, είναι η μοναδική βιομηχανία παραγωγής 

ινοσανίδας (MDF) στην Ελλάδα. Τον Δεκέμβριο του 2009  εξαγόρασε 

την βιομηχανία SHELMAN και έγινε ηγέτιδα εταιρεία στα προϊόντα 

ξύλου στην Ελληνική αγορά. Ως ALFAWOOD με στοιχεία του 2014 

είχε κύκλο εργασιών 27,84 εκατ. 

 

 

                                                           
8  Ιστοσελίδα επιχείρησης: alfawood.gr 
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Βασικοί στόχοι: Η ALFAWOOD φιλοδοξεί να παραμείνει ηγέτιδα 

δύναμη στη βιομηχανική ξυλεία και στα προϊόντα ξύλου στον 

ελλαδικό χώρο. Σημαντικός στόχος αποτελεί και η αύξηση των 

εξαγωγών κατά 10% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. 

Εφαρμοζόμενη στρατηγική: Η στρατηγική που εφαρμόζει η 

ALFAWOOD έχει σκοπό την προστασία – αύξηση του μεριδίου 

αγοράς που κατέχει. Για αυτό το λόγο χρησιμοποιεί κατά περίπτωση 

στρατηγική ηγεσίας κόστους και διαφοροποίησης, δίνοντας έμφαση 

στην μείωση τιμής και κόστους, την καινοτομία των προϊόντων και 

την προβολή της επιχείρησης. 

Δυνατά και αδύναμα σημεία: Στα δυνατά σημεία της επιχείρησης είναι 

το μέγεθος, η ευρύτητα των προϊόντων και η δυνατότητα 

καθετοποίησης της παραγωγής  της, απόρροια των εξαγορών και 

συνεργασιών της. Επίσης η εμπειρία της, η επιθετικότητα που 

χαρακτηρίζει τη διοίκηση της, η ικανότητα παραγωγής, η τοποθεσία 

των εργοστασίων της, η ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών της 

σε όλα τα προϊόντα ξύλου, τα κανάλια διανομής, οι προσπάθειες για 

καινοτόμα προϊόντα και ο τεχνολογικός εξοπλισμός. Βασική αδυναμία 

αποτελεί η δυσκολία συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ τόσων 

εργοστασίων και θυγατρικών τα οποία φέρουν διαφορετικές 

κουλτούρες και νοοτροπίες.  

Μελλοντική στρατηγική: Ενδέχεται η στρατηγική που θα ακολουθήσει 

η εταιρεία μελλοντικά να είναι αυτή της ηγεσίας κόστους εστιάζοντας 

στη χαμηλότερη τιμή αξιόπιστων προϊόντων. 

Λοιπά στοιχεία:   

 Έχει την ικανότητα σύλληψης και σχεδιασμού νέων προϊόντων 

καθώς διαθέτει την πληρέστερη γκάμα τεχνολογικού 

εξοπλισμού και μηχανημάτων επεξεργασίας 

 Σε συνεργασία με τα εργοστάσια του ομίλου έχει μεγάλη 

δυνατότητα παραγωγής που μπορούν να τη βοηθήσουν στην 

υλοποίηση των φιλόδοξων σχεδίων της. 
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 Έχει ξεκινήσει μια οργανωμένη προσπάθεια προώθησης και 

προβολής του ονόματος και των προϊόντων της που θα την 

οδηγήσει στην αύξηση του μεριδίου αγοράς. 

 Αν και η ALFAWOOD προέρχεται από μια σειρά συνεχών 

κερδοφόρων χρήσεων, τα οικονομικά προβλήματα κάποιον 

εταιρειών του ομίλου πιθανόν να της δημιουργήσουν 

προβλήματα χρηματοδότησης.   

 

 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.9 

Η ΑΚΡΙΤΑΣ δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην αγορά της 

βιομηχανικής ξυλείας για περισσότερα από τριάντα χρόνια. Με έδρα 

την Αλεξανδρούπολη και εργοστάσιο στο Τυχερό του Έβρου 

κατάφερε πολύ γρήγορα να εξελιχθεί σε ένα πολύ σημαντικό 

παράγοντα της αγορά τεχνητής ξυλείας στην Ελλάδα. Με καινούρια 

παραγωγική μονάδα μοριοσανίδας από το 2003 δυναμικότητας 

1000m3 ημερησίως εξελίχθηκε σε μια από της μεγαλύτερες εταιρείες 

του είδους στην νοτιοανατολική Ευρώπη.  Διαθέτει επίσης θυγατρική 

παραγωγική μονάδα μελαμίνης στη Βουλγαρία και κύκλο εργασιών 

περί τα 25,54 εκατ. (στοιχεία του 2014).  

Βασικοί στόχοι: Βασικός στόχος της επιχείρησης είναι η αύξηση όσο 

το δυνατόν του μεριδίου αγοράς της όσο αναφορά τα βασικά 

μεταποιητικά προϊόντα της. Σημαντικός στόχος επίσης αποτελεί η 

κατάκτηση της αγοράς της Βουλγαρίας (καθώς δραστηριοποιείται 

παραγωγικά στη γειτονική χώρα), όπως και η αύξηση των εξαγωγών, 

οι οποίες αυτή τη στιγμή κατέχουν περίπου το 15% του κύκλου 

εργασιών της. 

Εφαρμοζόμενη στρατηγική: Η στρατηγική της ΑΚΡΙΤΑΣ είναι αυτή 

των διεκδικητών, καθώς επιθυμεί αύξηση του μεριδίου αγοράς της. 

Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιεί κατά περίπτωση συνδυασμό 

στρατηγικής διαφοροποίησης και εστίασης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 

στην καινοτομία, την ποιότητα, την εξυπηρέτηση, την προβολή των 

προϊόντων της και την τιμή τους. 

                                                           
9  Ιστοσελίδα επιχείρησης: akritas.gr 
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Δυνατά και αδύναμα σημεία: Στα δυνατά σημεία της εταιρείας είναι η 

μεγάλη διείσδυση στην αγορά η μεγάλη αναγνωρισιμότητα – η μεγάλη 

αξία της μάρκας, η φήμη και η πελατεία της, η εξυπηρέτηση των 

αναγκών των πελατών της, η παραγωγική της ικανότητα, η ικανότητα 

του ανθρώπινου δυναμικού της, το δομημένο δίκτυο διανομής, η καλή 

γνώση της Ελληνικής αγοράς και τέλος η χρηματοοικονομική της 

ισχύ. Στα αδύνατα σημεία είναι η αδυναμία, λόγο μεγέθους, ελέγχου 

εξυπηρέτησης ειδικών τμημάτων της αγοράς, η έλλειψη ευελιξίας, η 

τοποθεσία εργοστασίου και η αδυναμία προμήθειας όλων των 

προϊόντων ξύλου (μασίφ ξυλεία). 

Μελλοντική στρατηγική: Με δεδομένη την προσπάθεια να ανέλθει η 

επιχείρηση σε ηγετική θέση στην αγορά της τεχνητής ξυλείας, η 

μελλοντική στρατηγική της θα είναι αυτή της διαφοροποίησης και της 

εστίασης. Πολλά βέβαια θα εξαρτηθούν από την πορεία του 

ανταγωνισμού, βασική της πάντως προτεραιότητα θα είναι η 

προστασία και η αύξηση του μεριδίου αγοράς της και η 

μακροπρόθεσμη κερδοφορία.  

Λοιπά στοιχεία:  

 Έχει την ικανότητα σύλληψης και σχεδιασμού νέων προϊόντων 

καθώς επενδύει συστηματικά στην εξεύρεση καινοτόμων 

λύσεων για τις ανάγκες των πελατών της. 

 Διαθέτει ικανότητα προώθησης και προβολής των προϊόντων 

της καθώς έχει μεγάλη διείσδυση και γνώση αγοράς. 

 

 INTERWOOD ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ10 

Η INTERWOOD διαθέτει πολλά χρόνια πολύτιμης εμπειρίας.  Στόχος 

της είναι να συνδυάζει τις γνώσεις που της προσφέρει η μακρόχρονη 

εμπειρία της, με την ευελιξία να προσαρμόζεται συνεχώς στις 

απαιτήσεις της αγοράς και του ευρύτερου περιβάλλοντος. Ιδρύεται το 

1983 ενώ το 1999 εξαγοράζει την ELSCAN Α.Ε. και την 

ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ Α.Ε. Το 2004 εγκαινιάζονται οι νέες της 

αποθήκες στην Β. Ελλάδα, το 2006 γίνεται βασικό μέτοχος της 

                                                           
10 Ιστοσελίδα επιχείρησης: interwood.gr 
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εισηγμένης ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ ενώ το 2009 πραγματοποιείται η 

συγχώνευση τους. Μέχρι σήμερα έχει εξαγοράσει και την Eltop. Ο 

κύκλος εργασιών της κυμαίνεται στα 23,66 εκατ. (στοιχεία 2014). 

Βασικοί στόχοι: Βασικός στόχος της INTERWOOD είναι να γίνει 

κορυφαία εταιρία προϊόντων ξύλου στην Ελλάδα, μεγιστοποιώντας 

την αξία που προσφέρει σε μετόχους, πελάτες και προσωπικό. Επίσης 

σημαντικός στόχος της είναι να εμπλουτίζει συνεχώς την γκάμα της με 

σύγχρονα και καινοτόμα προϊόντα που θα της προσφέρουν την 

ανάπτυξη που επιθυμεί καθώς και ευελιξία.  

Εφαρμοζόμενη στρατηγική: Η στρατηγική που ακολουθεί η εταιρεία 

είναι στρατηγική ανάπτυξης και συγκεκριμένα ανάπτυξης προϊόντων 

καθώς προσπαθεί να βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά από τους 

ανταγωνιστές της, εμπλουτίζοντας την γκάμα της με νέα προϊόντα 

διαφοροποιημένα αλλά και καινοτόμα. Στόχος της στρατηγικής αυτής 

είναι η ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς ξύλου 

ώστε να προσφέρει μέσω ανάπτυξης, κερδοφορίας και καινοτόμων 

πρακτικών, διαχρονικές υπηρεσίες και προϊόντα στην καλύτερη σχέση 

τιμής – ποιότητας.  

Δυνατά και αδύναμα σημεία: Στα δυνατά σημεία της επιχείρησης είναι 

η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και η διοικητική στρατηγική 

που ακολουθεί καθώς επιλέγει οριζόντια σχήματα οργάνωσης ώστε να 

υπάρχει αποτελεσματική επικοινωνία και άμεση ανταπόκριση στις 

προκλήσεις της αγοράς.  Στα αδύναμα σημεία θα μπορούσε να 

συμπεριληφθεί η κατοχή πολλών πανομοιότυπων εγκαταστάσεων που 

ενώ από την μια επιφέρουν ευελιξία από την άλλη είναι υψηλό πάγιο 

έξοδο που επιβαρύνει τις οικονομικές εισροές.  

Μελλοντική στρατηγική: Η INTERWOOD με βάση την τωρινή της 

κατάσταση, μελλοντικά θα ακολουθήσει στρατηγικές ανάπτυξης 

αγοράς έτσι ώστε να προωθήσει τα προϊόντα της σε νέες αγορές, σε 

επιπλέον γεωγραφικές περιοχές ή και να εισέλθει σε νέα κανάλια 

διανομής. Με αυτόν τον τρόπο θα έρθει πιο κοντά στην υλοποίηση των 

στόχων της χωρίς να προβεί σε κάποια ιδιαίτερα ριψοκίνδυνη κίνηση.  
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Λοιπά στοιχεία: 

 Η επιχείρηση διαθέτει σημαντικό αριθμό εγκαταστάσεων, με 

μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες και αποθηκευτικούς 

χώρους, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. 

 Για την εξυπηρέτηση της πώλησης των παρκέτων και δαπέδων 

διαθέτει καταστήματα και εκθέσεις. 

  

ΜΟΥΡΙΚΗΣ Α.Ε.11 

Η επιχείρηση ΜΟΥΡΙΚΗΣ Α.Ε. είναι από τις παλαιότερες βιομηχανίες 

ξύλου της χώρας καθώς δραστηριοποιείται στον τομέα του ξύλου από 

το 1924. Ενώ διαθέτει μια σημαντική γκάμα προϊόντων, στην οποία 

συμπεριλαμβάνεται η μασίφ ξυλεία, ειδικεύεται στην παραγωγή του 

κόντρα πλακέ – πλακάζ και την αγορά των ξύλινων δαπέδων. Με έδρα 

και εργοστάσιο στη Κόρινθο, κέντρα διανομής στην Αττική και δικές 

της λιμενικές εγκαταστάσεις, η ΜΟΥΡΙΚΗΣ αποτελεί μια σημαντική 

βιομηχανία ξύλου στην Ελλάδα. Έχει μια αξιοσημείωτη 

δραστηριότητα και κύκλο εργασιών περί τα 17,33 εκατ. (στοιχεία 

2014).  

Βασικοί στόχοι: Η μεγάλη εξειδίκευση σε συγκεκριμένα προϊόντα 

όπως το κόντρα πλακέ – πλακάζ (πηχοσανίδες), τα ξύλινα δάπεδα και 

η εισαγωγή και διάθεση διαφόρων ειδών ξυλείας, αποτελεί το βασικό 

στόχο της επιχείρησης. Χωρίς βέβαια να παραμελεί και τα υπόλοιπα 

βιομηχανικά είδη ξυλείας (μοριοσανίδες, MDF, μελαμίνες) ώστε να 

μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της. Επίσης σημαντικός 

στόχος της εταιρείας αποτελεί η αύξηση των εξαγωγών στην οποία 

διαγράφει αξιοσημείωτη ανάπτυξη. 

Εφαρμοζόμενη στρατηγική: Η στρατηγική που εφαρμόζει η εταιρεία 

είναι η στρατηγική εστίασης (Niche), που συνεπάγεται την ανάπτυξη 

μιας ιδιαίτερης εξειδικευμένης εμπειρίας σε ένα μικρό τμήμα της 

αγοράς. Για τον σκοπό αυτό η ΜΟΥΡΙΚΗΣ είναι “ειδική” στην 

παραγωγή κάποιων συγκεκριμένων προϊόντων, παρέχει πολύ καλή 

εξυπηρέτηση, παράγει προϊόντα συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ή 

                                                           
11 Ιστοσελίδα επιχείρησης: mourikis.gr 
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εξυπηρετεί συγκεκριμένη κατηγορία πελατών και δίνει μεγάλη έμφαση 

στην ποιότητα των προϊόντων της.   

Δυνατά και αδύναμα σημεία: Στα δυνατά σημεία της επιχείρησης είναι 

η δυνατότητα και η εξειδίκευση στην παραγωγή και διάθεση 

συγκεκριμένων βιομηχανικών προϊόντων ξύλου, ο έλεγχος της 

ποιότητας, η καινοτομία, η ευελιξία, η τοποθεσία του εργοστασίου και 

η διάθεση λιμενικών εγκαταστάσεων, η προμήθεια μεγάλης γκάμας 

προϊόντων ξύλου, η εμπειρία του προσωπικού της, η κουλτούρα της 

εταιρείας, ο τεχνολογικός εξοπλισμός, η αξία της μάρκας, η φήμη και 

η πελατεία της. Αδύναμα σημεία της αποτελούν το ελλιπές δίκτυο 

διανομής της (δραστηριοποιείται κυρίως στη νότια Ελλάδα), η 

εξάρτηση της από μερίδια προμηθευτών (μοριοσανίδας, MDF, μασίφ 

ξυλείας), η περιορισμένη παραγωγική της δυνατότητα και η μικρή 

διείσδυση της στην αγορά. 

Μελλοντική στρατηγική: Με δεδομένη την επιτυχή εκμετάλλευση 

Niche αγορών από την ΜΟΥΡΙΚΗΣ, η μελλοντική στρατηγική της 

εταιρείας θα παραμείνει αυτή με έμφαση την εξυπηρέτηση των 

πελατών της και την καινοτομία. 

Λοιπά στοιχεία:  

 Με επάρκεια μηχανολογικού εξοπλισμού και δίνοντας μεγάλη 

έμφαση στις ανάγκες των πελατών της, η ΜΟΥΡΙΚΗΣ έχει 

μεγάλη ικανότητα σύλληψης και σχεδιασμού νέων προϊόντων. 

 Η εταιρεία παρουσιάζει αδυναμία προώθησης και προβολής 

των προϊόντων της καθώς διαθέτει ελλιπές δίκτυο διανομής μη 

εξυπηρετώντας αρκετές περιοχές της χώρας. 

 Η επιτυχημένη και στοχευόμενη εστίαση σε τμήματα της 

αγοράς μαρτυρά ικανότητα διαχείρησης. 

 

 ΞΥΛΕΞΠΕΡ Α.Ε12 

Η ΞΥΛΕΞΠΕΡ Α.Ε. έχει ως αντικείμενο εργασιών το διεθνές εμπόριο 

ξυλείας και συναφών προϊόντων. Αντιπροσωπεύει οίκους παραγωγής 

ξύλου και Κόντρα Πλακέ της Ρωσίας, Σκανδιναβίας, Κίνας 

                                                           
12 Ιστοσελίδα επιχείρησης: xylexper.gr 
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διαθέτοντας και μία τεράστια γκάμα προϊόντων από τον υπόλοιπο 

κόσμο (Αμερική - Αφρική - Ασία). Έχει συνεχή παρουσία στην αγορά 

από το 1850 ενώ με τη σημερινή μορφή και σύνθεση λειτουργεί από το 

1983. Η εταιρία έχει έδρα στον Πειραιά, σύγχρονες αποθηκευτικές 

εγκαταστάσεις σε Αθήνα (Ελευσίνα) και Θεσσαλονίκη (Νέα 

Μουδανιά) και σταθμούς παράδοσης σε Ρόδο, Κω, Χίο, Σάμο, 

Μυτιλήνη, Καλαμάτα, Πρέβεζα. Σήμερα στις τρεις εγκαταστάσεις που 

διαθέτει η εταιρεία, απασχολούνται συνολικά 40 εργαζόμενοι. Ο 

κύκλος εργασιών της κυμαίνεται στα 10,40 εκατ. (στοιχεία 2014). 

Βασικοί στόχοι: Έχοντας πραγματοποιήσει μεγάλες επενδύσεις σε νέα 

πληροφοριακά  συστήματα, η εταιρεία ΞΥΛΕΞΠΕΡ επιθυμεί άμεση 

ανταπόκριση στις παραγγελίες των πελατών της, εξασφαλίζοντας 

ταχύτητα και αξιοπιστία. Παράλληλα ενίσχυσε τον κεντρικό έλεγχο 

των διαδικασιών της με στόχο τις όσο το δυνατό υψηλότερου επιπέδου 

υπηρεσίες. 

Εφαρμοζόμενη στρατηγική: Η εταιρεία ακολουθεί στρατηγικές 

σταθερότητας προσπαθώντας να διατηρήσει την υπάρχουσα θέση της 

και το μερίδιο αγοράς της. Επενδύει σε πληροφοριακά συστήματα και 

συστήματα ελέγχου και διαχείρισης με στόχο την βελτιστοποίηση των 

προσφερόμενων υπηρεσιών εξυπηρέτησης και κατ’ επέκταση την 

ικανοποίηση των πελατών της.  

Δυνατά και αδύναμα σημεία: Στα δυνατά σημεία της μπορούμε να 

συμπεριλάβουμε την μακροχρόνια ιστορία της, την εμπειρία των 

εξειδικευμένων στελεχών της, το διευρυμένο δίκτυο πωλήσεων και 

την μακροχρόνια συνεργασία της με μεγάλους οίκους του εξωτερικού. 

Ως αδύναμο σημείο θα μπορούσε να αναφερθεί η διστακτικότητα που 

χαρακτηρίζει τις στρατηγικές της κινήσεις για περεταίρω ανάπτυξη και 

εξωστρέφεια.  

Μελλοντική στρατηγική: Η στρατηγική της ΞΥΛΕΞΠΕΡ θα μπορούσε 

μελλοντικά να γίνει πιο επιθετική διεισδύοντας σε περισσότερες 

αγορές με βάση τα προϊόντα που διαθέτει ή να στραφεί προς την 

διεθνοποίηση βάζοντας στόχους χώρες του εξωτερικού με υψηλή 

ζήτηση σε προϊόντα ξύλου. Αυτό βέβαια προϋποθέτει επένδυση 
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κεφαλαίων προς αυτή την κατεύθυνση και φυσικά επέκταση των 

δικτύων διανομής της.  

Λοιπά στοιχεία: 

 Η ΞΥΛΕΞΠΕΡ απευθύνεται στην εξυπηρέτηση των εμπόρων 

ξυλείας και των βιομηχανιών ξύλου. 

 Η εταιρεία πραγματοποιεί παραδόσεις εμπορευμάτων 

απευθείας και σε άλλα λιμάνια της χώρας εκτός από αυτά της 

Αττικής και της Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό 

την ανάπτυξη της επαρχίας. 

 Δεν διατίθεται ιδιαίτερα υψηλό κεφάλαιο στον τομέα της 

προβολής και προώθησης. 

 

 

        2007-2016 Infobank Hellastat A.E. 

2.4.2 Οι βασικοί ανταγωνιστές εξωτερικού 

 

Λόγω των παρεμφερών τρόπων δραστηριότητας των βιομηχανιών ξύλου του 

εξωτερικού στην Ελλάδα θα εξεταστούν συνολικά.  

Τα παρακάτω στοιχεία είναι συνδυασμός πληροφοριών από το περιοδικό 

EUWID (τεύχος Φεβρουαρίου 2012) με επικαιροποιημένα οικονομικά 

στοιχεία από το περιοδικό Epipleon magazine (τεύχος Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 

2014) 

Έντονη παρουσία στη χώρα μας έχει η Αυστριακή βιομηχανία ξύλου EGGER 

με εργοστάσια σε 6 χώρες, δραστηριοποίηση στις περισσότερες ευρωπαϊκές 

χώρες με πάνω από 7000 εργαζόμενους. Με τεράστιες δυνατότητες 

παραγωγής η EGGER είναι από τους κύριους ρυθμιστές της βιομηχανίας 

ξύλου στην Ευρώπη. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου EGGER 

κατά το οικονομικό έτος 2013/14 ήταν 2.22 δισ. εκατ. ευρώ. 
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Η KRONOSPAN με εργοστάσια σε 9 χώρες και έντονη παρουσία σε εξαγορές 

ιδιαίτερα της ανατολικής Ευρώπης, ίσως αποτελεί τον μεγαλύτερο παίκτη της 

αγοράς ξύλου της Ευρώπης.  

Ο όμιλος SONAE με έδρα την Πορτογαλία, τεράστια παραγωγική δυνατότητα 

και κύκλο εργασιών του ομίλου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, δραστηριοποιείται 

και συμμετέχει σε πολλές εξαγορές στην δυτική Ευρώπη. 

Επίσης τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στην Ελλάδα η 

KASTAMONU ENTEGRE, τούρκικων συμφερόντων, η οποία διαθέτει 

μεγάλη παραγωγική δυναμικότητα με 13 εργοστάσια σε 10 τοποθεσίες. Η 

Kastamonu Entegre είναι η 6η μεγαλύτερη παραγωγός ξύλινων πάνελ στην 

Ευρώπη με συνολική δυναμικότητα παραγωγής 3,5 εκατ. m3 πάνελ (MDF + 

Μοριοσανίδων) και 11η στον κόσμο. Κατέχει μερίδιο αγοράς 35% στην 

αγορά πάνελ της Τουρκίας, αναλογικά με τις ομάδες προϊόντων. Ο 

ενοποιημένος κύκλος εργασιών της κυμαίνεται στα 1,1 δις δολάρια (στοιχεία 

του 2012).   

Βασικοί στόχοι: Βασικός στόχος όλων των παραπάνω βιομηχανιών είναι η 

εγκαθίδρυση στην αγορά της Ελλάδας και η συνεργασία με μεγάλα 

ξυλεμπορικά και βιομηχανίες επίπλων, έτσι ώστε να προσελκύσουν 

συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς προς εξυπηρέτηση των αναγκών τους.  

Εφαρμοζόμενη στρατηγική: Η στρατηγική που ακολουθείται θα λέγαμε πως 

είναι η στρατηγική της εστίασης δηλαδή η επιλογή και συγκέντρωση σε ένα 

πολύ στενό κομμάτι της ευρύτερης αγοράς. Πλεονέκτημα αυτών των 

επιχειρήσεων είναι η εξειδίκευση που έχουν αναπτύξει, με την οποία μπορούν 

να αντιδρούν σε διάφορες ανταγωνιστικές πιέσεις. 

Δυνατά και αδύναμα σημεία: Στα δυνατά σημεία συγκαταλέγονται το 

μέγεθος, οι καθετοποιημένες παραγωγές, οι μεγάλες δυνατότητες 

χρηματοδότησης, ο τεχνολογικός εξοπλισμός, η καινοτομία, η μεγάλη 

παραγωγική δυναμικότητα, ο έλεγχος της ποιότητας, η εμπειρία στην 

παγκόσμια αγορά, η δυνατότητα προμήθειας όλων των προϊόντων ξύλου, η 

αξία της μάρκας, η φήμη τους, η επιθετικότητα των εταιρειών και τέλος η 

ανταγωνιστικότητα της τιμής των προϊόντων τους. Τα αδύναμα σημεία τους 

είναι η ελλιπής γνώση της ελληνικής αγοράς, η θέση των εργοστασίων, η 
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μικρή διείσδυση στην αγορά και η διαφορετική κουλτούρα που διαθέτουν ως 

επιχειρήσεις του εξωτερικού.  

Μελλοντική στρατηγική: Ως μελλοντική στρατηγική των βιομηχανιών του 

εξωτερικού προβλέπεται η συνέχιση της ίδιας στρατηγικής που ακολουθείται 

σήμερα, δηλαδή αυτή της εστίασης για τον λόγο ότι υπάρχει μικρή 

πιθανότητα ολοκληρωμένης επένδυσης στην Ελλάδα. Παρακάτω θα γίνει 

σχετική αναφορά που αιτιολογεί γιατί αυτή η πιθανότητα ολοκληρωμένης 

επένδυσης στην Ελλάδα είναι μικρή.  

 

Λοιπά στοιχεία: 

 Με ανεπτυγμένα τμήματα R&D και καθετοποιημένες παραγωγές, οι 

δυνατότητες των μεγάλων βιομηχανιών του εξωτερικού για καινοτομία 

κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές. 

 Διαθεσιμότητα κεφαλαίων για προώθηση και προβολή των προϊόντων 

τους. 

 Μεγάλη εμπειρία διαχείρισης αγορών. 

 

Δυσκολίες για ολοκληρωμένη επένδυση στην Ελλάδα 

Σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του 

Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ποιότητας και Ανάπτυξης Κατασκευών (ΣΕΠΑΚ) 

τον Μάρτιο του 2015, η αγορά ξύλου της Ελλάδας παρουσιάζει ορισμένα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για τα οποία η ολοκληρωμένη επένδυση με 

εργοστάσια και οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων από οίκους του εξωτερικού, 

καθίσταται δύσκολη και με μεγάλο ρίσκο.  

Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τα εξής: 

 Ο μεγάλος κατακερματισμός. Υπάρχει πλήθος από μικρά και μεγάλα 

ξυλεμπορικά και βιομηχανίες επίπλων σε όλη την ελληνική επικράτεια. 

 Μικρό μέγεθος της αγοράς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η κατανάλωση 

στην μοριοσανίσα με μελαμίνη (που είναι το κύριο προϊόν τεχνητής 

ξυλείας) κατά την περασμένη χρονιά δεν ξεπέρασε τα 350.000m3. Η 

ποσότητα αυτή θα μπορούσε να είχε καλυφθεί από ένα μόνο εργοστάσιο 

για παράδειγμα της Τουρκίας. 

 Φορολογικό σύστημα και νομοθεσία. Με συνεχείς αλλαγές και 

τροποποιήσεις καθώς και με την πολιτική αστάθεια που υπάρχει στην 
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Ελλάδα δεν παρέχεται καμία ασφάλεια σε έναν νέο και χωρίς ιδιαίτερες 

γνώσεις επενδυτή.  

 Τρόποι πληρωμής. Με κύριο τρόπο πληρωμής τις μεταχρονολογημένες 

επιταγές, που σε κάποιες περιπτώσεις αγγίζουν τους 12 μήνες, και 

ουσιαστικά χωρίς ασφάλεια για την αποπληρωμή τους, ο κίνδυνος 

επένδυσης είναι πολύ μεγάλος. 

 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των καταναλωτών. Στο ελληνικό εμπόριο 

ευδοκιμεί το κτίσιμο παραδοσιακών σχέσεων με τους προμηθευτές, για 

την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών, με αποτέλεσμα να υπάρχει 

δυσκολία στην εναλλαγή συνεργατών. 

 Κορεσμένη αγορά. Είδη οι υπάρχουσες Ελληνικές βιομηχανίες έχουν τη 

δυνατότητα να υπερκαλύψουν τις ανάγκες της αγοράς. 

2.5 Ανάλυση Καταναλωτών των προϊόντων βιομηχανίας ξύλου 

Κύριος προσδιοριστικός παράγοντας που επηρεάζει την ζήτηση των προϊόντων 

τεχνητής ξυλείας είναι η εξέλιξη του κλάδου των κατασκευών και ιδιαίτερα της 

κατασκευής κατοικιών, ενώ σημαντικό ρόλο έχει και ο κλάδος της κατασκευής 

επίπλων. 13 

Οι κατασκευαστές γενικά προμηθεύονται τα προϊόντα τεχνητής ξυλείας από τους 

χονδρέμπορους προϊόντων ξύλου (εκτός των μεγάλων κατασκευαστών που 

προμηθεύονται απευθείας από την βιομηχανία). Η αγορά της βιομηχανικής 

ξυλείας γίνεται αφενός για να ανανεώσουν και να εμπλουτίσουν την γκάμα των 

προϊόντων – επίπλων τους και αφετέρου για την εκτέλεση των παραγγελιών τους. 

Οι ξυλέμποροι προμηθεύονται την τεχνητή ξυλεία από την βιομηχανία με σκοπό  

να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες ζήτησης στην αγορά. Προκειμένου να είναι σε 

θέση να ανταπεξέλθουν στην κυμαινόμενη ζήτηση συνήθως απαιτείται η 

διατήρηση υψηλού ποσοστού αποθεμάτων. Όσον αφορά την μελλοντική πορεία 

του συγκεκριμένου κλάδου, εξαρτάται από την πορεία της οικοδομικής 

δραστηριότητας, τόσο σε νέα κτίρια όσο και σε βελτιώσεις, επισκευές και 

ανακατασκευές, τη ζήτηση από τις εταιρείες επίπλων, την προσφορά των πρώτων 

υλών (δασικών εκτάσεων προς υλοτόμηση), καθώς και τον ανταγωνισμό που 

δημιουργείται από άλλα προϊόντα ξυλείας ή και υποκατάστατά τους.14 

                                                           
13 Μελέτη ΙΟΒΕ με τίτλο: “Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των κατασκευών”, 2015 
14 Άρθρο στην εφημερίδα “Ναυτεμπορική” με τίτλο «ICAP: διευρύνεται η ζήτηση για προϊόντα 
τεχνητής ξυλείας», 2008 
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3. SWOT ANALYSIS  

Τα στοιχεία των επιμέρους αναλύσεων (εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον), 

αποτελούν μία τεκμηριωμένη αντίληψη της κατάστασης που βρίσκεται η επιχείρηση 

την δεδομένη στιγμή. (Πηγή: McKiernan N., 1992) 

 

 Η επόμενη φάση του προγράμματος, περιλαμβάνει την SWOT ανάλυση.  

 

Η ανάλυση SWOT αποτελεί, μία εκτίμηση των δυνατών σημείων της επιχείρησης, 

των αδυναμιών καθώς και των ευκαιριών και των απειλών που αντιμετωπίζει από το 

εξωτερικό περιβάλλον. Ωστόσο, στον εντοπισμό και τη καταγραφή των δυνατών και 

αδυνάτων σημείων θα  πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή διότι: 

 Τα αδύνατα σημεία σε πολλές επιχείρησης, δεν είναι πάντα ευδιάκριτα και 

υπάρχει η τάση να συγκαλύπτονται  

 Υπάρχει η τάση υπερεκτίμησης των δυνατών σημείων  

 Η αναζήτηση των επιχειρηματικών ευκαιριών, περιορίζεται σε ένα στενό 

επιχειρηματικό περιβάλλον  

 Πολλές απειλές δίνεται πολλές φορές, διαφορετική διάσταση από αυτή που 

υπάρχει στην πραγματικότητα 

(Πηγή: McDonald, 1989) 

Αντικειμενικός σκοπός της επιχείρησης, είναι  να εκμεταλλεύεται τα δυνατά σημεία, 

να ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιδράσεις των αδυνάτων σημείων της, να αξιοποιεί 

τις ευκαιρίες του περιβάλλοντος και τέλος, να μπορεί  να αντιμετωπίζει τις απειλές, 

που δέχεται από αυτό. (Πηγή: Nigel Piercy William Giles, 1989) 
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3.1 Σχεδιάγραμμα SWOT ANALYSIS  

Δυνάμεις Αδυναμίες 

 Καλή εικόνα και επωνυμία επιχείρησης 

 Υψηλή ποιότητα προϊόντων 

 Εξειδικευμένο προσωπικό 

 Μικρή ανακύκλωση προσωπικού 

 Μεγάλη ποικιλία προϊόντων 

 Δραστηριοποίηση σε ξένες αγορές 

 Ύπαρξη συνεργατών στην χώρα προμήθειας των 

πρώτων υλών 

 

 Τοποθεσία των αποθηκών της 

 Ύπαρξη πολλών υποκατάστατων προϊόντων 

χαμηλότερης ποιότητας και τιμής 

 

Ευκαιρίες Απειλές 

 

 Παγκοσμιοποίηση αγοράς 

 Επενδύσεις σε νέες αγορές 

 Συνεργασία με νέα κανάλια διανομής 

 

 Παγκόσμια οικονομική κρίση 

 Μείωση οικοδομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα 

 Πολιτική και οικονομική αστάθεια 

 Αύξηση του κόστους παραγωγής και των πρώτων υλών 

 Αύξηση προτίμησης υποκατάστατων προϊόντων 

 Έντονος ανταγωνισμός 
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3.2 Περιγραφή αποτελεσμάτων της ανάλυσης SWOT 

Πρωταρχική δυνατότητα και ισχυρό σημείο της επιχείρησης είναι η υψηλή ποιότητα 

των προϊόντων που προσφέρει σε συνδυασμό με την καλή επωνυμία που διαθέτει εδώ 

και χρόνια. Το όνομα της επιχείρησης συνοδεύεται με θετικά σχόλια και αίσθημα 

ικανοποίησης τόσο από πελάτες όσο και από προμηθευτές. Η εταιρεία έχει 

δημιουργήσει ισχυρούς και πολυετείς δεσμούς με τους συνεργάτες της, καθώς δεν 

περιορίζεται μόνο στη διεκπεραίωση συναλλαγών, αλλά αναπτύσσει σχέσεις 

εμπιστοσύνης και υποστήριξης. Το προσωπικό είναι εξειδικευμένο στον τομέα 

απασχόλησης του και δηλώνει ικανοποιημένο σε θέματα περιβάλλοντος εργασίας, 

αμοιβών και συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Στα δυνατά σημεία της 

επιχείρησης συμπεριλαμβάνονται η μεγάλη ποικιλία προϊόντων που διαθέτει, η 

δραστηριότητα της σε πολλές χώρες εκτός Ελλάδας καθώς και το ότι διαθέτει 

συνεργάτες στα σημεία από όπου προμηθεύεται τα προϊόντα της, με αποτέλεσμα να 

γίνεται σωστή έρευνα και έλεγχος σε επίπεδο ποιότητας, ασφάλειας και τιμής.  

Η βασική αδυναμία της επιχείρησης είναι η τοποθεσία των αποθηκών της διότι είναι 

σε μεγάλη απόσταση από την Αθήνα απ’ όπου γίνεται η μεταφορά των προϊόντων 

προς τον υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο. Μια ακόμη αδυναμία θα μπορούσε να θεωρηθεί η 

ύπαρξη υποκατάστατων προϊόντων που προσφέρονται σε χαμηλή τιμή. Αυτά τα 

προϊόντα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά σε επίπεδο τιμών αλλά σε επίπεδο ποιότητας 

η διαφορά είναι εμφανέστατη.  

Οι ευκαιρίες που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί η επιχείρηση είναι η 

παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η ευκολία με την οποία μπορεί να επεκταθεί και να 

επενδύσει σε νέες αγορές στόχους χωρίς ιδιαίτερα εμπόδια. Επίσης, η εύρεση και η 

συνεργασία με νέα δίκτυα διανομής δημιουργεί προσδοκίες για περαιτέρω 

επιτυχημένη δραστηριοποίηση. 

Στις απειλές του περιβάλλοντος εντάσσεται, καταρχάς, η οικονομική κρίση που 

κυριαρχεί στις μέρες μας, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης 

οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, επιφέρουν μειωμένη οικοδομική 

δραστηριότητα που επηρεάζει άμεσα την κλάδο δραστηριοποίησης της επιχείρησης. 

Η αύξηση του κόστους παραγωγής και των πρώτων υλών, η αύξηση της προτίμησης 

των υποκατάστατων προϊόντων και ο έντονος ανταγωνισμός εγκυμονούν τον κίνδυνο 

αύξησης της τιμής των προϊόντων και κατ’ επέκταση μείωση της ζήτησης.    
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4. Ανάπτυξης πωλήσεων απευθείας σε τελικούς πελάτες 

4.1 Τμηματοποίηση αγοράς 

Η επιχείρηση έχει ως στόχο την ανάπτυξη των πωλήσεων που πραγματοποιεί 

απευθείας στους τελικούς πελάτες. Την δεδομένη στιγμή το ποσοστό αυτών των 

πωλήσεων κυμαίνεται στο 10% - 15% από το σύνολο των πωλήσεων της. Για να 

επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος θα πρέπει να γίνει τμηματοποίηση της αγοράς έτσι 

ώστε να προσδιοριστούν οι διαφορετικές ανάγκες και οι επιθυμίες των πελατών 

αυτών.   

Είναι γενικά αποδεκτό, ότι η αγοραστική συμπεριφορά των επιχειρήσεων είναι 

θεμελιωδώς διαφορετική από αυτή των καταναλωτών, με αποτέλεσμα ο τρόπος 

προσέγγισης τους να έχει σημαντικές αποκλίσεις. (Πηγή: Αυλωνίτης, 2001) 

Κατά την διαδικασία διαχωρισμού της αγοράς σε επιμέρους τμήματα επιλέχθηκε 

ως μεταβλητή τμηματοποίησης η διάκριση σε βιομηχανικούς και καταναλωτικούς 

πελάτες. 

 

 

 

Αυτή η τμηματοποίηση της αγοράς επιφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων: 

 Επιτρέπει να εντοπιστούν συγκεκριμένες ομάδες πελατών οι οποίες έχουν 

διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες 

 Βοηθάει την επιχείρηση να προσδιορίσει ποια τμήματα της αγοράς είναι 

ικανή να εξυπηρετήσει καλύτερα 

 Δίνει την δυνατότητα στην επιχείρηση να ανταγωνιστεί πιο 

αποτελεσματικά στις αγορές – στόχους 

 Οδηγεί στην ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ προσαρμοσμένων στις 

ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυμίες των συγκεκριμένων αγορών – στόχων 
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 Επιτρέπει στην επιχείρηση να εντοπίσει κενά στην αγορά που δεν 

εξυπηρετούνται επαρκώς και πιθανόν να αντιπροσωπεύουν κερδοφόρες 

ευκαιρίες 

 Τέλος, οδηγεί σε συνεχή εκτίμηση των μεταβαλλόμενων αναγκών και 

επιθυμιών της αγοράς, και ενδεχόμενων πιθανών ευκαιριών και απειλών 

που προέρχονται από αυτές. 

(Πηγή: Αυλωνίτης & Παπασταθοπούλου, 2010) 

 

4.2 Στρατηγική Μάρκετινγκ 

Σύμφωνα με τον Wilson & Gilligam (2013), η στρατηγική marketing σχετίζεται με 

τις ενέργειες που θα γίνονται προκειμένου να επιτευχθούν οι αντικειμενικοί στόχοι 

του σχεδίου. 

Μέσα από την στρατηγική που θα ακολουθηθεί, θα εκφράζεται ξεκάθαρα ο τρόπος 

που πρέπει να λειτουργήσει η επιχείρηση για να εξασφαλίσει συγκριτικά 

πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών της και να αξιοποιήσει τις δυνατότητές 

της, προκειμένου να μεγιστοποιήσει την ικανοποίηση των πελατών της αλλά και 

των μετόχων της. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές της στρατηγικής marketing, αφορούν: 

α) στον προσανατολισμό της επιχείρησης, δηλαδή την επιλογή των αγορών και 

των προϊόντων που θα τοποθετήσει σε αυτές. 

β) στα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστική 

λειτουργία της επιχείρησης στην αγορά. 

γ) στον τρόπο με τον οποίο θα κατανείμει και θα αξιοποιήσει τους πόρους που 

διαθέτει π.χ. κεφάλαια και στελέχη. 

Ο προσανατολισμός προς τα συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς πρέπει να 

συνοδεύεται από τη συνεχή εστίαση του προσωπικού, σε όλα τα επίπεδα της 

εταιρείας, στις ανάγκες των πελατών και στις ανταγωνιστικές συνθήκες του 

περιβάλλοντος της αγοράς. Αυτό επιτυγχάνεται εστιάζοντας και ακούγοντας με 

προσοχή τις ανάγκες του εκάστοτε τμήματος, καθορίζοντας και συντηρώντας τις 

ικανότητες που είδη κατέχει η φήμη της επιχείρησης, και φυσικά προσφέροντας 
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ποιότητα που αντιλαμβάνεται ο πελάτης τόσο στα προϊόντα όσο και στις 

υπηρεσίες που συνοδεύουν την πώληση. (Πηγή: Narver, Slater & MacLachlan, 

2004)  

Προτείνεται η υιοθέτηση μιας σειράς τακτικών ενεργειών που αφορούν την 

δημιουργία οικονομιών κλίμακας, όσον αφορά τους πελάτες που ανήκουν στους 

βιομηχανικούς καταναλωτές και η εφαρμογή στρατηγικών προωθητικών 

ενεργειών για τους πελάτες που ανήκουν στο καταναλωτικό τμήμα.  Οι οικονομίες 

κλίμακας προσαρμόζονται ανάλογα με το μέγεθος και τις απαιτήσεις του εκάστοτε  

πελάτη ενώ οι προωθητικές ενέργειες έχουν ως στόχο την απόκτηση μεγαλύτερου 

μεριδίου στους μεμονωμένους πελάτες που το μέγεθος των παραγγελιών δεν είναι 

ιδιαίτερα μεγάλο.   

Σε ταυτόχρονη τροχιά πρέπει να κινείται η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση, για 

ανάπτυξη συνεργασιών και συμμαχιών καθώς και για μείωση των 

γραφειοκρατικών εμποδίων. Με αυτό τον τρόπο η επιχείρηση θα αφομοιώσει τα 

χαρακτηριστικά της προσαρμοστικότητας και την ικανότητα εξυπηρέτησης 

ειδικών αναγκών για διαφορετικά τμήματα αγοράς. 
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4.3 Σχέδιο Δράσης 

Το σχέδιο δράσης αναφέρεται στις τακτικές μάρκετινγκ που θα ακολουθηθούν και 

περιλαμβάνει την ανάπτυξη του μείγματος μάρκετινγκ, προκειμένου να 

εφαρμοστούν αποτελεσματικά οι στρατηγικές που επιλέχθηκαν στο προηγούμενο 

στάδιο. (Πηγή: Αυλωνίτης & Παπασταθοπούλου, 2010)  

 

4.3.1 Πλάνο Προϊόντος 

Η επιχείρηση θα διατηρήσει την προϊοντική γκάμα που διαθέτει χωρίς αλλαγές. 

Το σύνολο των προϊόντων που διαθέτει (και τα 120 είδη) θα είναι ίδιες διάθεση 

για όλα τα επιμέρους τμήματα που δημιουργήθηκαν. Ο σχεδιασμός, η 

επεξεργασία και οι διαστάσεις θα παραμείνουν ως έχουν, καθώς και η ποιότητα 

και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των προϊόντων θα παραμείνουν αμετάβλητα.  

 

4.3.2 Πλάνο Τιμολόγησης 

Ο στόχος που έχει θέσει η επιχείρηση είναι να αυξηθούν οι πωλήσεις σε επίπεδο 

30% - 40% του συνόλου (σε σχέση με 10% - 15% που είναι σήμερα). Θέλοντας 

να καθορίσει τιμές που θεωρούνται δίκαιες για ίδιες πελάτες αλλά και 

προσπαθώντας να αποφευχθεί ο πόλεμος τιμών με ίδιες ανταγωνιστές επιλέγει να 

κρατήσει σταθερές ίδιες τιμές που είχε μέχρι σήμερα, με έμφαση ίδιες οικονομίες 

κλίμακας. Στην ουσία δεν αλλάζει η τιμολογιακή πολιτική ίδιες επιχείρησης αλλά 

προσφέρεται έναυσμα ίδιες πελάτες, κυρίως σε ίδιες που ανήκουν στο τμήμα των 

βιομηχανικών πελατών, να πραγματοποιούν μεγαλύτερες παραγγελίες για να 

επιτύχουν καλύτερες τιμές.  
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4.3.3 Πλάνο Διανομής 

Η φυσική διανομή αναφέρεται στην αποτελεσματική διακίνηση των προϊόντων, 

εξασφαλίζοντας ότι θα φτάσουν στο σωστό μέρος, εγκαίρως και στη σωστή 

κατάσταση. Η φυσική διανομή περιλαμβάνει:  

 Τη μεταφορά των προϊόντων 

 Την αποθήκευση των προϊόντων (και άρα τη διοίκηση των αποθεμάτων 

και των αποθηκευτικών χώρων) 

 Τη διαχείριση των υλικών και πρώτων υλών 

 Την επεξεργασία των πληροφοριών των παραγγελιών  

(Πηγή: McDonald, 2007) 

Σχετικά, λοιπόν, με την φυσική διανομή των προϊόντων η επιχείρηση θα 

διατηρήσει την ίδια τακτική και ίδιες συνεργασίες. 

Μια προσοδοφόρα ιδέα θα ήταν η πώληση μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με την 

Βλαχοπούλου (2003), το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι από τους πιο ραγδαία 

αναπτυσσόμενους τομείς του διαδικτύου, με πλήθος προϊόντων να γίνονται 

αντικείμενο καθημερινής συναλλαγής. Η χρήση του εξαπλώνεται με ρυθμό κατά 

πολύ μεγαλύτερο και από της πιο αισιόδοξες προβλέψεις, δημιουργώντας μια νέα 

αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και εισάγοντας νέες πιο αποτελεσματικές 

και περισσότερο αποδοτικές πρακτικές της είδη υπάρχουσες αγορές. Το εικονικό 

κατάστημά στο διαδίκτυο μπορεί να προσελκύσει μια νέα πελατειακή βάση και να 

παρέχει καλύτερη εξυπηρέτηση της υπάρχοντες πελάτες.  

 

Πλεονεκτήματα: 

 Το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας της επιχείρησης, 

γίνονται πωλήσεις σε όλη την διάρκεια του 24ώρου, μέσω μιας πλήρως 

αυτοματοποιημένης διαδικασίας 

 Επιτυγχάνεται νέα πελατειακή βάση 

 Νέοι πελάτες που δε γνωρίζουν την ύπαρξή της επιχείρησης μπορεί να 

συναντήσουν τυχαία την επωνυμία και να μεταφερθούν στο ηλεκτρονικό 

κατάστημα κατά την αναζήτησή τους για προϊόντα ή πληροφορίες 

 Ευρεία γεωγραφική κάλυψη, ενισχύεται η προβολή σε διεθνείς πελάτες 

 Οι πελάτες μπορούν να παραγγέλνουν τη στιγμή που επιθυμούν, χωρίς να 

ανησυχούν για τη διαφορά της ώρας 
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 Μπορούν να παρακολουθούνται οι ιδιαίτερες αγοραστικές συνήθειες των 

πελατών, κάτι που βοηθάει στην καλύτερη εξυπηρέτηση τους  

 Ο πελάτης επιλέγει μόνος του την πληροφόρηση, τον χρόνο και την 

διάρκεια που θα ασχοληθεί και για την δημιουργία παραγγελίας. 

Με τον κατάλληλο σχεδιασμό της ιστοσελίδας θα μπορέσει να γίνει η σωστή 

προσέλκυση όλων των τμημάτων της αγοράς, εξυπηρετώντας της διαφορετικές 

ανάγκες και προσδοκίες της. Δημιουργώντας διαφορετική πύλη εισόδου στο 

ηλεκτρονικό κατάστημα για ιδιώτες και για βιομηχανικούς πελάτες  η 

εξυπηρέτηση θα γίνεται άμεσα, εύκολα και της ποσότητες που επιθυμούν. 
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4.3.4 Πλάνο Προώθησης 

Το πλάνο προώθησης συνοψίζει την πολιτική προβολής και επικοινωνίας που θα 

υλοποιήσει η επιχείρηση.  Προκειμένου να αναπτυχθεί το ποσοστό πωλήσεων στο 

τμήμα αγοράς που στοχεύει η επιχείρηση επιβάλλεται η διαμόρφωση της 

ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνίας. (Πηγή: Schwartz & Davis, 1981) 

Κυριότεροι στόχοι αυτού του προγράμματος είναι: 

 Να αυξηθεί η αναγνωρισιμότητα του κοινού – στόχου για το προϊόν – 

επιχείρηση 

 Να προκληθεί το ενδιαφέρον του κοινού – στόχου για το προϊόν – 

επιχείρηση 

 Να προκληθούν θετικά συναισθήματα στο κοινό – στόχο για το προϊόν – 

επιχείρηση 

 Να διοχετευτούν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την ποιότητα του 

προϊόντος 

 Να δοθούν κίνητρα σε δυνητικούς πελάτες να αγοράσουν το προϊόν  

 Να πειστούν οι υπάρχοντες πελάτες να προβούν σε επαναληπτικές αγορές. 

Παρακάτω προτείνονται κάποιες προωθητικές κινήσεις για την προβολή της 

επιχείρησης:  

Διαδικτυακή διαφήμιση: Το διαδίκτυο διαφέρει από άλλα μέσα μαζικής 

επικοινωνίας, ως της τη δυνατότητα της αμφίδρομης επικοινωνίας με της πελάτες, 

καταναλωτές και συνεργάτες. Με το διαδίκτυο της, καταρρίπτεται η έννοια των 

συνόρων, εφόσον δίνεται η δυνατότητα της χρήστες να επικοινωνούν με ολόκληρο 

τον πλανήτη, με αποτέλεσμα την παγκοσμιοποίηση των επιχειρησιακών 

συναλλαγών. (Πηγή: Βλαχοπούλου, 2003) 

 

Η διαφήμιση μέσω διαδικτύου δίνει την δυνατότητα προβολής της επιχείρησης σε 

μεγάλο αριθμό ατόμων κάτι που επιφέρει αναγνωσιμότητα της επωνυμίας, διεθνή 

προβολή και υψηλή πιθανότητα δημιουργίας νέων πελατών. Βασικά 

πλεονεκτήματα της διαφήμισης μέσω διαδικτύου είναι: 

 Εύκολη ανάκτηση πληροφοριών 

 Υψηλή επιλεκτικότητα (η επιχείρηση μπορεί και προσεγγίζει κοινό με 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ο χρήστης – πελάτης επιλέγει τον τρόπο και 

τον χρόνο της πληροφόρησης που θα έχει) 
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 Δυνατότητα «ανάδρασης» (ο χρήστης μπορεί να δείξει ενδιαφέρον, να 

ζητήσει πληροφορίες, να μεταφερθεί στην ιστοσελίδα του διαφημιζόμενου) 

 Υψηλή χωρητικότητα πληροφορίας μέσω υπερσυνδέσμων 

 Δυνατότητα πετυχημένου “targeting” 

 Έλεγχος αποτελεσματικότητας 

 Απεριόριστος χρόνος διαφημιστικής προβολής 

(Πηγή: Βλαχοπούλου, 2003) 

 Η διαδικτυακή διαφήμιση της επιχείρησης Τσαχουρίδης ξυλεία Α.Ε. μπορεί να 

μπει σε μορφή:  

Advertising banner: είναι ορθογώνια τετράγωνα που τοποθετούνται σε 

πολυσύχναστες ιστοσελίδες και με «ελκυστικά μηνύματα» προτρέπουν τον χρήστη 

να επισκεφθεί τη βασική ιστοσελίδα της επιχείρησης. 

Buttons: μικρές διαφημίσεις που έχουν σαν στόχο την γνωστοποίηση της 

επωνυμίας του προϊόντος.  

(Πηγη: Ζώτος, 2008) 

Προτείνεται η καταχώρηση τους σε συγκεκριμένες θέσεις ιστοσελίδων που 

παρουσιάζουν υψηλή επισκεψιμότητα και να είναι σχετικές με το αντικείμενο της 

ξυλείας, των κατασκευών αλλά και σε ιστοσελίδες που δίνουν συμβουλές για 

διακόσμηση και ανακαινίσεις.  

Ιδιαίτερη προβολή και προώθηση της ιστοσελίδας της επιχείρησης μπορεί να 

επιτευχθεί και με την χρήση ελεύθερων συνδέσμων, όπου η εταιρεία συνεργάζεται 

με γνωστές μηχανές αναζήτησης, ώστε με την πληκτρολόγηση συγκεκριμένων 

λέξεων – κλειδιών από τον χρήστη (που σχετίζονται με το προϊόν και την 

επιχείρηση) να εμφανίζεται σύνδεσμος (link) με την διεύθυνση της ιστοσελίδας. 

Έντυπη διαφήμιση: Η διαφήμιση στα έντυπα μέσα (εφημερίδες και περιοδικά) 

παρόλο που έχει μειωμένη δυναμική τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να είναι 

ένα από τα σημαντικά μέσα διαφήμισης. Παρέχεται η δυνατότητα στο 

διαφημιστικό μήνυμα να διαβάζεται από ένα ευρύ αναγνωστικό κοινό 

προσφέροντας υψηλή «δυνητική αξία» προβολής ωστόσο δεν μπορεί να 

υποστηριχθεί ότι η «πραγματική αξία» προβολής είναι ανάλογη.  

 Εφημερίδα: Η ανάγνωση των εφημερίδων αποτελεί καθημερινή συνήθεια 

για πολλά άτομα, που συγκαταλέγονται στους πιθανούς καταναλωτές των 
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προϊόντων της επιχείρησης. Ως μέσο παρουσιάζει ευελιξία ως προς την 

επιλογή του χρόνου εμφάνισης, είναι σχετικά φθηνό και αξιοποιεί την 

οπτική παρουσίαση με μικρές δυνατότητες ανατύπωσης χρωμάτων. 

Προτείνονται εβδομαδιαίες εφημερίδες, κυρίως κυριακάτικες, που 

απευθύνονται σε εθνικό αναγνωστικό κοινό, δηλαδή, όχι σε συγκεκριμένο 

τοπικό γεωγραφικό επίπεδο. (Πηγή: Ζώτος, 2008) 

 Περιοδικά: Τα περιοδικά, σε σχέση με τα άλλα μέσα, εμφανίζουν ποιοτικά 

στοιχεία, π.χ. «γόητρο», «κλίμα», σε μεγαλύτερο βαθμό. Τα ειδικού 

ενδιαφέροντος περιοδικά έχουν μεγαλύτερη επιλεκτικότητα αναγνωστών, 

και έτσι μπορεί η επιχείρηση να τα χρησιμοποιήσει για να προσεγγίσει 

καλύτερα την αγορά – στόχο της. Εμφανίζουν καλύτερες δυνατότητες στη 

χρήση χρωμάτων και γενικότερα στην εκτύπωση, ενώ έχουν υψηλότερο 

κόστος. Ο διαφημιστικό μήνυμα στα περιοδικά έχει μεγαλύτερη διάρκεια 

ζωής από τις εφημερίδες, δεν εμφανίζουν ωστόσο, ευελιξία ως προς την 

επιλογή του χρόνου προβολής της διαφήμισης Συγκεκριμένα, προτείνεται η 

καταχώρηση διαφημίσεων σε περιοδικά σχετικά με τον κλάδο του ξύλου 

(π.χ. epipleon magazine), τις κατασκευές (π.χ. ecoδομείν) και την 

διακόσμηση (π.χ. μαστορέματα). Το κόστος της διαφήμισης στα περιοδικά 

καθορίζεται ανάλογα με : a) την θέση της, το οπισθόφυλλο και εξώφυλλο 

παρουσιάζουν υψηλότερη αναγνωσιμότητα, οπότε είναι και ακριβότερα, 

και ακολουθούν οι εσωτερικές σελίδες δεξιού χεριού, b) τα χρώματα που 

χρησιμοποιούνται, η σταθερή τιμή καθορίζεται με βάση τη χρήση δύο 

χρωμάτων (άσπρο – μαύρο), η πολύχρωμη διαφήμιση (τετράχρωμη) είναι 

ακριβότερη, c) το μέγεθος, π.χ. η διαφήμιση που καλύπτει όλη την σελίδα 

και τα περιθώρια (Bleed pages) είναι ακριβότερη κατά 10% έως 20%. 

(Πηγή:Ha and Litman, 1997) 

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις15: Εμπορικές εκθέσεις είναι παραδοσιακά ένας 

πολύ δημοφιλής τρόπος για να παρουσιαστεί η επιχείρηση, απευθυνόμενη ειδικά 

στο κοινό εκείνο που θέλει να εστιάσει. Στον ίδιο χώρο υπάρχουν πολλοί 

ανταγωνιστές κάτι που δίνει την δυνατότητα στην επιχείρηση να δείξει τα 

πλεονεκτήματα και την υπεροχή της έναντι των υπολοίπων. Εάν γίνει σωστή 
                                                           
15 Άρθρο με τίτλο: “Six Key Benefits Trade Shows Have To Market Your Business”, περιοδικό: Business 
to Community, 2014 
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προβολή της επιχείρησης μέσα από τις εμπορικές εκθέσεις, είναι πολύ πιθανό να 

αφήσει αξέχαστες εντυπώσεις στους συμμετέχοντες καθώς η συμμετοχή και η 

προβολή της επιχείρησης ενισχύει την ταύτιση της επωνυμίας με το προϊόν και 

επομένως διευκολύνεται η δημιουργία συνειρμών και η ανάκληση από την μνήμη.  

Της, η προσωπική επαφή με της πελάτες χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης και 

καλλιεργεί θετικό κλίμα επικοινωνίας. Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα συμμετοχής 

σε εμπορικές εκθέσεις:  

 Τόπος έλξης αγοραστών  

 Αποτελούν έμμεση πηγή έρευνας αγοράς 

 Ενισχύουν της διαστάσεις της εταιρικής εικόνας  

 Βοηθούν της συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με τον ανταγωνισμό και 

αποκτάται πλήρης εικόνα της αγοράς. 

 

Σύγκριση προωθητικών ενεργειών 

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια διαγράμματα σύγκρισης της on-line 

διαφήμισης και της παραδοσιακής διαφήμισης προκειμένου να τονιστεί η 

διαφορετικότητα των επικοινωνιακών μέσων που επιλέχθηκαν για την καλύτερη 

προσέγγιση των στόχων που έχουν τεθεί. Πηγή αυτών των διαγραμμάτων είναι το 

βιβλίο της κυρίας Βλαχοπούλου με τίτλο “e-Marketing, Διαδικτυακό 

Μάρκετινγκ”, (2008). 

 Για την σύγκριση θα χρησιμοποιηθούν τα κριτήρια: 

 Προσέγγιση: αναφέρεται στο μέγεθος του κοινού που μπορεί να 

προσεγγίσει συνολικά το μέσο 

 Επιλεκτικότητα: αναφέρεται στη δυνατότητα να προσεγγίσει 

αποτελεσματικά τμήματα του κοινού με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

 Ανάδραση: αναφέρεται στη δυνατότητα του κοινού για ανάδραση, 

μετάδοση πληροφοριών διαμέσου του ίδιου του μέσου στην επιχείρηση 

 Μέτρηση αποτελεσματικότητας: αναφέρεται στη δυνατότητα εύκολης και 

σε σύντομο χρονικό διάστημα μέτρησης της αποτελεσματικότητας του 

μέσου (ως προς την μετάδοση του διαφημιστικού μηνύματος). 
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Δυνατότητες διαφημιστικών μέσων ως προς την «προσέγγιση και την 

επιλεκτικότητα»:  

 

Δυνατότητες διαφημιστικών μέσων ως προς την «ανάδραση» και την «μέτρηση 

αποτελεσματικότητας»: 
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Παρατηρώντας, λοιπόν , και τα διαγράμματα σύγκρισης είναι προφανές ότι ο 

συνδυασμός προωθητικών ενεργειών μέσω διαδικτυακής διαφήμισης, εμπορικών 

εκθέσεων και έντυπης διαφήμισης θα επιφέρει τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα. 

4.4 Χρονοπρογραμματισμός 

Το πλάνο προώθησης μπορεί να υλοποιηθεί σε χρονικό περιθώριο 3 ετών με έναρξη 

τον μήνα Οκτώβριο του 2016. Προτείνεται η δημιουργία e-shop της εταιρείας σε 

συνδυασμό με την ανανέωση του site της. Αυτή η διαδικασία υπολογίζεται να 

διαρκέσει 6 μήνες, συμπεριλαμβανομένου του χρονικού περιθωρίου δοκιμαστικής 

περιόδου. Σε αυτό το χρονικό περιθώριο γίνεται ο έλεγχος και η επιδιόρθωση – 

βελτίωση τόσο του e-shop όσο και της ιστοσελίδας της επιχείρησης με στόχο την 

μείωση των πιθανοτήτων για εμφάνιση εμποδίων και προβλημάτων κατά την 

εξυπηρέτηση των πελατών.   

Κατά την διάρκεια αυτών των 6 μηνών μπορούν να γίνουν οι καταχωρήσεις στα 

έντυπα μέσα, εφημερίδες και περιοδικά, με στόχο την αύξηση της αναγνωρισιμότητας 

της επωνυμίας.  

Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες δημιουργίας του e-shop θα ξεκινήσει η 

διαδικτυακή διαφήμιση και η χρήση ελεύθερων συνδέσμων και υπερσυνδέσμων που 

στόχο θα έχουν αφενός την προώθηση και ενημέρωση του κοινού για την ύπαρξη e-

shop, και αφετέρου την άνοδο της επισκεψιμότητας τόσο στο ανανεωμένο site όσο 

και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης. Οι διαδικτυακές διαφημίσεις 

προτείνεται να παραμείνουν εν ενεργεία τουλάχιστον για δύο χρόνια με ρυθμούς 

ανανέωσης χρωμάτων και σλόγκαν κάθε εξάμηνο. Σε αυτή τη χρονική περίοδο οι 

διαφημίσεις σε έντυπα μέσα μπορούν να ελαττωθούν, για λόγους εξοικονόμησης 

χρημάτων, ή και να σταματήσουν εντελώς.    

Η παρουσία της επιχείρησης σε εμπορικές εκθέσεις καλό θα ήταν να γίνεται 

τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, δείχνοντας έτσι ότι συμμετέχει ενεργά σε ότι 

διαδραματίζεται σε σχέση με τον κλάδο.  
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 Διαγραμματική παρουσίαση χρονοδιαγράμματος ενεργειών marketing  
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5. Δραστηριοποίηση σε νέες αγορές 

Η διαδικασία των εξαγωγών είναι η πρώτη μορφή άσκησης διεθνών επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων-εμπόρων και αποτελεί την πιο διαδεδομένη 

μέθοδο διείσδυσης στη διεθνή αγορά. Η ανάληψη εξαγωγικής δράσης δεν συνδέεται 

µε υψηλά λειτουργικά κόστη ή μεγάλες απαιτήσεις και δεν περιλαμβάνει υψηλό 

βαθμό επιχειρηματικού κινδύνου, καθώς η έξοδος από τη νέα αγορά δεν επιφέρει 

κεφαλαιακές απώλειες. (Πηγή: Παπαδάκης, 2007) 

Παρότι η μέθοδος διείσδυσης σε νέες αγορές του εξωτερικού μπορεί να είναι 

οικονομικά συμφέρουσα, το πλεονέκτημα κόστους μπορεί εύκολα να εκλείψει. 

Περιορισμένες οικονομικές αποδόσεις, υψηλά κόστη μεταφοράς, απαγορευτικοί 

δασμοί και ποσοστώσεις μπορούν να δημιουργήσουν αντίθετα αποτελέσματα σε 

σχέση με τα προσδοκώμενα. Η ελλιπής πληροφόρηση για τα δεδομένα της ξένης 

αγοράς που θα έχει ως αποτέλεσμα τη µη συμμόρφωση του προϊόντος µε τις τοπικές 

ανάγκες και προτιμήσεις, ιδίως όταν πρόκειται για καταναλωτικά προϊόντα, είναι 

µόνο ένα από τα πολλά παραδείγματα της αναποτελεσματικότητας των εξαγωγών. 

Επιπρόσθετα, καθώς τα εξαγόμενα αγαθά διακινούνται στη χώρα προορισμού από 

ξένες επιχειρήσεις, η προώθηση και διανομή των προϊόντων μπορεί να µην επιφέρει 

τα επιθυμητά αποτελέσματα λόγω της μη εντατικοποιημένης προσπάθειας του ξένου 

διανομέα. (Πηγή: Παπαδάκης, 2007) 

Με βάση τον τρόπο διανομής και προώθησης του τελικού προϊόντος, οι εξαγωγές 

διακρίνονται σε άμεσες (direct exports) και έμμεσες (indirect exports). Στις άμεσες 

εξαγωγές η επιχείρηση ελέγχει όλα τα στάδια της εξαγωγικής διαδικασίας μέχρι την 

τελική συναλλαγή (παράδοση προϊόντος έναντι χρηματικής αμοιβής) µε τον ξένο 

πελάτη. Οι άμεσες εξαγωγές συνδέονται µε υψηλά επίπεδα ελέγχου από την 

επιχείρηση, η οποία στη διάρκεια του χρόνου μπορεί να επιλέξει να αυξήσει τον 

βαθμό δέσμευσης της, µέσω ανάληψης µη εξαγωγικών μορφών διεθνούς 

δραστηριοποίησης. (Πηγή: Χατζηδημητρίου, 2003) 

Στις έμμεσες εξαγωγές η συναλλαγή µε τον εξωτερικό πελάτη διενεργείται µέσω 

διαμεσολαβητών ή μεσαζόντων (intermediaries), οι οποίοι μπορεί να είναι εξαγωγικές 

εταιρείες, εξαγωγικοί οίκοι, εταιρίες διεθνούς εμπορίου κ.ά.. Οι διαμεσολαβητές είτε 

εκτελούν υπηρεσίες πρακτόρευσης, οπότε αποκτούν ποσοστά επί των πωλήσεων ή 

μιας άλλης μορφής σταθερή αμοιβή, είτε αποκτούν ιδιοκτησία επί του προϊόντος, 

οπότε µέσω της αύξησης της τιμής αποκομίζουν ένα εμπορικό κέρδος, µε 

αποτέλεσμα να προκύπτει ένα αναπόφευκτο επιπρόσθετο κόστος για την επιχείρηση. 
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Οι έμμεσες εξαγωγές είναι λιγότερο κερδοφόρες από τις άμεσες, καθώς ο έλεγχος, η 

πληροφόρηση, η ισχυροποίηση της θέσης της επιχείρησης στη ξένη αγορά 

εξαρτώνται από τρίτα πρόσωπα ή επιχειρήσεις. Ωστόσο, για µια μικρού μεγέθους 

επιχείρηση που δεν έχει τα μέσα να στραφεί προς άμεσες εξαγωγές ή άλλου είδους 

διεθνείς δραστηριότητες ή που δεν επιθυμεί να αναλάβει επιχειρηματικούς κινδύνους 

η μέθοδος της έμμεσης εξαγωγής αποτελεί την καταλληλότερη μέθοδο διεθνοποίησης 

των δραστηριοτήτων της. (Πηγή: Χατζηδημητρίου, 2003) 

 

5.1 Διεθνική Στρατηγική 

Η εταιρική στρατηγική διεθνοποίησης είναι άμεσα συνδεδεμένη µε την εταιρική 

στρατηγική σε τοπικό επίπεδο, καθώς αποτελεί ουσιαστικά υποκατηγορία της 

ανάπτυξης αγοράς. Πρόκειται, δηλαδή, για µια στρατηγική επέκτασης των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε νέες αγορές εκτός των εθνικών συνόρων. Η 

εταιρική στρατηγική θέτει το γενικότερο προσανατολισμό (π.χ. διεθνοποίηση ή όχι) 

και η στρατηγική διεθνοποίησης καθορίζει τους στόχους στα πλαίσια των 

επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων. (Πηγή: Barlett & Choshal, 2002) 

Το σύγχρονο έντονα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον ασκεί πίεση στις 

επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις τόσο της τοπικής όσο και της 

διεθνούς αγοράς. Από την µία πλευρά, οι απαιτήσεις των καταναλωτών έχουν 

αυξηθεί ραγδαία τις τελευταίες δεκαετίες, από την άλλη, η επιβίωση των 

επιχειρήσεων σε ένα τέτοιο περιβάλλον απαιτεί τη σταδιακή μείωση του σταθερού 

και λειτουργικού τους κόστους. Με βάση αυτή την αναγκαιότητα αναπτύχθηκε η 

διεθνική στρατηγική, η οποία αποσκοπεί αφ’ ενός στην ικανοποιητική των τοπικών 

αγορών και αφ’ ετέρου στη λειτουργία υπό συνθήκες άριστου κόστους. Η επιχείρηση 

καλείται να προσαρμόζεται τόσο στις παγκόσμιες δυνάμεις που οδηγούν σε 

ομοιογενή παραγωγή, όσο και στις τοπικές που οδηγούν σε διαφοροποίηση του 

προϊόντος. (Πηγή: Chemavat, 2005) 

 

5.2 Στόχευση της επιχείρησης 

Ο δεύτερος μεγάλος στόχος που έχει η επιχείρηση είναι να αναπτυχθεί περαιτέρω 

μέσω της προώθησης των υφιστάμενων προϊόντων της σε νέες αγορές από πλευράς 

γεωγραφικής περιοχής.  
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Αυτή η στρατηγική κίνηση θα επιφέρει μια σειρά πολλών πλεονεκτημάτων όπως: 

υψηλότερες πωλήσεις και κατ’ επέκταση κέρδη για την επιχείρηση, ισχυροποίηση της 

επωνυμίας της, λόγω της επέκτασης της φήμης της. Η μεγέθυνση της επιχείρησης θα 

της δώσει την δυνατότητα επίτευξης οικονομιών κλίμακας, μακροπρόθεσμα θα 

μπορέσει να επιτύχει χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης καθώς και διαφοροποίηση 

των επιχειρηματικών κινδύνων λόγω του ότι αντισταθμίζεται ο κίνδυνος εξάρτησης 

από μια μόνο αγορά. (Πηγή: Sumantra Ghoshal, 1987) 

Σύμφωνα με το άρθρο της Πένης Χαλάτση, που δημοσιεύθηκε στο Epipleon 

Magazine (τεύχος Μαρτίου – Απριλίου), πολλά περιθώρια ανάπτυξης έχει ο κλάδος 

ξύλου και επίπλου τόσο στη Ευρώπη όσο στην Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα. Οι ελληνικές επιχειρήσεις ξύλου και επίπλου έχουν πλέον αντιληφθεί την 

ανάγκη για χάραξη νέας στρατηγικής που θα βασίζεται στην εξωστρέφεια και στην 

εκμετάλλευση ευκαιριών προώθησης της ελληνικής παραγωγής και του ελληνικού 

design.  

Οι χώρες εξαγωγής ελληνικών προϊόντων σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία είναι κατά σειρά η Γερμανία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Αγγλία, 

η Τουρκία, η Ρουμανία, η Γαλλία, οι ΗΠΑ και η Αλβανία. Πιο συγκεκριμένα, όσον 

αφορά στον τομέα του ξύλου και του επίπλου βασικές χώρες εξαγωγής ελληνικών 

επίπλων είναι η Κύπρος, η Αλβανία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, τα Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα, η Ιταλία, η Γερμανία, η Ισπανία και η Αίγυπτος. 

 

5.3 Προτεινόμενη αγορά προσέλκυσης 

Τα Αραβικά κράτη αποτελούν μια πολύ αξιόλογη αγορά για εξαγωγές αλλά παρόλα 

αυτά παρατηρείται σχετική απουσία των εταιρειών του κλάδου. Βασικές αιτίες 

δείχνουν να είναι η διστακτικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων να επενδύσουν σε 

μια άγνωστη αγορά διαφορετικής κουλτούρας ενώ επικρατεί η άποψη ότι υπάρχει 

υψηλός ανταγωνισμός. Ωστόσο, όπως σημειώνει και σε σχετική δήλωση στην 

εφημερίδα «Μακεδονία» ο κ. Μοχάμεντ Ελχάσμι, Γ.Γ του Αραβοελληνικού 

Επιμελητηρίου «η Σαουδική Αραβία πρόκειται να αναπτύξει επτά μεγάλα 

βιομηχανικά και οικονομικά κέντρα, ως εκ τούτου διανοίγονται προοπτικές 

συνεργασιών σε θέματα υποδομών, κατασκευών, περιβάλλοντος και ενέργειας. 

Επιπλέον, οι ελληνικές αλυσίδες έχουν πολύ μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης στη Σ. 

Αραβία μέσω franchise, όπως συμβαίνει με τα Mastic Shops, που γνωρίζουν μεγάλη 
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επιτυχία στην Τζέντα». Προς αυτή την κατεύθυνση, η προβολή της ελληνικής 

ταυτότητας του ξύλου και του επίπλου και ένα δυναμικό marketing θα αποτελούσε 

επένδυση με σίγουρα οφέλη.16 

Ο κατασκευαστικός τομέας στην οικονομία των ΗΑΕ παραμένει ο τρίτος 

σημαντικότερος, ωστόσο η οικονομική κρίση τον επηρέασε σημαντικά με 842 έργα 

να παραμένουν στάσιμα. Βέβαια, εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα 

καθώς εξακολουθούν να γίνονται επενδύσεις με ορίζοντα χρόνου ολοκλήρωσης έως 

και το 2030.17 

5.4 Ανάλυση της αγοράς στόχου 

Λόγω της έλλειψης δασών στην περιοχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η 

ζήτηση ξύλου καλύπτεται κυρίως μέσω εισαγωγών από διάφορες χώρες ανά τον 

κόσμο όπου υπάρχουν δάση. Η ξυλεία που εισάγεται  αποτελεί τη βασική πρώτη ύλη 

για την κατασκευή επίπλων και τη δημιουργία ειδικών κατασκευών ξύλου. 16 

5.4.1 Γενική ανασκόπηση του κλάδου ξυλείας στις χώρες των αραβικών κρατών 

Σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Timber design and 

technology” και είναι βασισμένο σε έρευνα της εταιρείας Ventures Middle East, 

διαφαίνεται ότι οι οικονομίες των χωρών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, 

Σαουδικής Αραβίας, Μπαχρέιν, Ομάν, Κατάρ και Κουβέιτ, σημειώνουν σημαντική 

και παρατεταμένη άνθιση. Η ζήτηση προϊόντων ξύλου αναμένεται να φτάσει σε 

πρωτοφανή επίπεδα σε αυτές τις χώρες ως αποτέλεσμα της έκρηξης της 

κατασκευαστικής δραστηριότητας. Η ανάπτυξη της περιοχής των Ηνωμένων 

Αραβικών Εμιράτων στον κατασκευαστικό κλάδο δημιουργεί αυξανόμενο 

ενδιαφέρον παγκοσμίως, για διείσδυση εταιρειών στην περιοχή. Αυτό φαίνεται από 

την ραγδαία αύξηση των αναθέσεων οικοδομικών έργων που σημειώθηκαν τα 

τελευταία χρόνια. 

Το σύνολο της αξίας των οικοδομικών συμβάσεων στην περιοχή των Ηνωμένων 

Αραβικών Εμιράτων ανήλθε στο ποσό των 52.303 εκατομμυρίων δολαρίων το 2012 

και αναμένεται να ξεπεράσει τα 91.516 εκατομμύρια δολάρια. Η Σαουδική Αραβία 

κατέχει ηγετική θέση στα κατασκευαστικά έργα της περιοχής, με αξία 24.567 

                                                           
16 Epipleon magazine, τεύχος Ιουλίου – Σεπτεμβρίου, 2014 
17 Ετήσια Έκθεση Γραφείου ΟΕΥ Ντουμπάι 2010 
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εκατομμύρια δολάρια το 2013 σύμφωνα με την εταιρία Ventures Onsite. Η οικονομία 

των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον κατασκευαστικό τομέα της περιοχής 

βρίσκεται στη δεύτερη θέση, με αξία κατασκευαστικών έργων περί τα 21.088 

εκατομμύρια δολάρια το 2013 εν όψει της διοργάνωσης της Expo 2020. Η Σαουδική 

Αραβία και τα ΗΑΕ αναμένεται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη του 

τομέα των οικοδομικών κατασκευών στο GCC. Η ανάπτυξη του κλάδου του ξύλου 

ακολουθεί ως φυσικό αποτέλεσμα την ανάπτυξη της κατασκευαστικής αγοράς. Οι 

συνολικές εισαγωγές ξύλου στην περιοχή σημείωσαν πρωτοφανή αύξηση. Η χρήση 

των προϊόντων ξύλου κλιμακώνεται στα ΗΑΕ και τη Σαουδική Αραβία, με 

αυξανόμενες εισαγωγές τα τελευταία χρόνια.18 

 

5.4.2 Επισκόπηση της ζήτησης των προϊόντων ξύλου στην περιοχή 

Σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα: “Trade Arabia Business 

News Information”, τον Μάρτιο του 2015, ο κατασκευαστικός τομέας αναλώνει τις 

μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων μαλακής ξυλείας για εφαρμογές όπως καλούπια 

και σκαλωσιές, ενώ η ζήτηση για παλέτες, τελάρα και κουτιά προέρχεται από τις 

βιομηχανίες πετρελαίου, αερίου και τους κλάδους υλικοτεχνικής υποδομής και 

μεταφορών. Υψηλότερη κατανάλωση στους τομείς αυτούς έχουν τα προϊόντα 

μαλακής ξυλείας (πριστή ξυλεία και το ξύλο πεύκου Καλιφόρνιας). Στα ξύλινα 

προκατασκευασμένα κτίρια χρησιμοποιείται κυρίως το προϊόν S4S μαλακής ξυλείας. 

Η χρήση ξύλινων προκατασκευασμένων κτιρίων, ωστόσο,  σημειώνει κατακόρυφη 

πτώση λόγω των νομοθετικών ρυθμίσεων τοπικών φορέων στην περιοχή. Ο φορέας 

Πολιτικής Προστασίας του Αμπού Ντάμπι απαγόρευσε τη χρήση 

προκατασκευασμένων κτιρίων από ξύλο και εξέφρασε προτίμησή προς τα 

προκατασκευασμένα κτίρια που έχουν προδιαγραφές πυροπροστασίας. (Πηγή: 

http://adcd.gov.ae/). Αυτό, όπως είναι φυσικό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της 

ζήτησης για το προϊόν μαλακής ξυλείας S4S στην περιοχή.  Από την άλλη, η εγχώρια 

κατασκευή επίπλων ενθαρρύνει τη χρήση προϊόντων σκληρής ξυλείας τα οποία 

χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ξύλινων ερμαρίων, θυρών και ντουλαπών. 

                                                           
18 Άρθρο με τίτλο: «construction sector is the biggest consumer of wood in the gcc», περιοδικό 

“Timber design and technology” 

 

http://adcd.gov.ae/
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Ο κλάδος των κατασκευών στην περιοχή των ΗΑΕ αντιπροσωπεύει το 70% της 

κατανάλωσης ξύλου, ενώ το υπόλοιπο απορροφάται από τα εργοστάσια επίπλων και 

ξυλουργεία.19 

 

5.4.3 Μεγάλοι Κατασκευαστές Επίπλων και Έμποροι Ξύλου στο GCC 

Παρακάτω παρουσιάζεται η έρευνα που έχει γίνει από το περιοδικό “Epipleon 

magazine”, έχει δημοσιευθεί στο τεύχος Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2014, και αφορά την 

δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικά με τους προμηθευτές ξυλείας στην περιοχή του 

GCC. Στην περιοχή αυτή υπάρχει μία μεγάλη βάση κατασκευαστικών 

εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν ξύλο για την κατασκευή ξύλινων προϊόντων 

όπως παλέτες, υλικά τελάρων, προκατασκευασμένα κτίρια, ξύλινα έπιπλα κτλ. Τα 

εργοστάσια αυτά εξυπηρετούν τη ζήτηση ξύλου είτε μέσω τοπικών εμπόρων ή με 

άμεσες εισαγωγές. 

 

Σαουδική Αραβία: Οι έμποροι καλύπτουν την τοπική ζήτηση της αγοράς εισάγοντας 

ξυλεία σε τιμή CIF (Κόστος, Ασφάλεια και Μεταφορά) στη Σαουδική Αραβία. Οι 

τιμές CIF δεν περιλαμβάνουν άλλα κόστη πέραν των χρεώσεων εκτελωνισμού στο 

λιμάνι. Ορισμένοι έμποροι ξύλου συνεργάζονται απευθείας με κατασκευαστές οι 

οποίοι καταβάλλουν τιμές FOB (Ελεύθερο επί του Πλοίου) συμπεριλαμβανομένης 

της θαλάσσιας μεταφοράς, της ασφάλισης και του κόστους εκτελωνισμού εκτός από 

την οδική μεταφορά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας της 

Σαουδικής Αραβίας (mci.gov.sa), υπάρχουν σήμερα 349 εργοστάσια επίπλων στη 

Σαουδική Αραβία που παράγουν όλα τα είδη επίπλων. Η κεντρική περιοχή της 

Σαουδικής Αραβίας θεωρείται κομβικό σημείο για τον κλάδο κατασκευής επίπλων. 

Μερικοί μεγάλοι κατασκευαστές επίπλων στη Σαουδική Αραβία είναι: 

1. Το εργοστάσιο Al Mutlaq Furniture βρίσκεται στην Τζέντα 

2. Το εργοστάσιο επίπλων Al Jereisi στο Ριάντ 

3. Το εργοστάσιο Al Riyadh Furniture στο Ριάντ. 

 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: O Josine Heijmans (2015), λέει ότι τα ΗΑΕ είναι 

άκρως ανταγωνιστική δύναμη στην οικοδομική δραστηριότητα, καθώς η ζήτηση 

                                                           

19 Άρθρο με τίτλο: “Construction biggest consumer of wood in GCC”, από το περιοδικό «Trade Arabia 

Business New Information», 2015 
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ξεπερνά την παραγωγή, προσφέροντας μεγαλύτερα περιθώρια για το εισαγωγικό 

εμπόριο. Σύμφωνα με τον Οργανισμό του Κόλπου για την Βιομηχανική παροχή 

(GOIC), οι εισαγωγές ξυλείας στην ΗΑΕ ξεπέρασε τα $ 629.000.000 το 2014 και 

συνεχίζει με μια σταθερή ετήσια αύξηση.  Το Ντουμπάι αποτελεί το μεγαλύτερο 

εμπορικό κέντρο για την περιοχή του Κόλπου, του Ιράν και της Ανατολικής Αφρικής. 

Μεγάλος αριθμός εμπόρων εισάγουν και επανεξάγουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας. 

Τα ΗΑΕ είναι κατακερματισμένη από την παρουσία περισσότερων από 300 

εργοστασίων επίπλων ξύλου και οικοδομικών εταιρειών. Τα περισσότερα εργοστάσια 

επίπλων στα ΗΑΕ είναι συγκεντρωμένα κυρίως στα εμιράτα του Ντουμπάι, της Σάρια 

και του Αϊμάν.20 Στη συνέχεια αναφέρονται ορισμένοι από τους μεγαλύτερους 

κατασκευαστές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: 

1. Η εταιρεία Alpha Star Wood Joinery L.L.C στο Ντουμπάι 

2. Η εταιρεία Starwood στο Ντουμπάι. 

3. Η εταιρεία Eldiar Furniture Manufacturing and Decoration LLC στο Αμπού Ντάμπι 

 

Κατάρ: Η προμήθεια ξυλείας στο Κατάρ γίνεται με απευθείας εισαγωγές ή με 

κανάλια εμπόρων από το Ντουμπάι.  Οι Al Rashed, Wood Palace Trading, Nabina και 

4K Qatar είναι μερικοί από τους μεγαλύτερους εμπόρους της αγοράς του Κατάρ. Τα 

μεγάλα εργοστάσια επίπλων παράγουν όλα τα είδη επίπλων ενώ τα ξυλουργεία 

επικεντρώνονται σε μικρά τεμάχια ξύλινων επίπλων. Ορισμένοι από τους 

μεγαλύτερους κατασκευαστές επίπλων που περιλαμβάνονται στην αγορά του Κατάρ, 

είναι: 

1. Η εταιρεία Al Manjara Joinery στη Ντόχα 

2. Η εταιρεία Al Khaleej Furniture στη Ντόχα 

3. Η εταιρεία Nabila που βρίσκεται στη Ντόχα 

 

Κουβέιτ: Το Κουβέιτ προμηθεύεται προϊόντα ξυλείας μέσω μικροεμπόρων. Οι Fahed 

Al Jassar και Atlas trading είναι δύο από τους μεγαλύτερους εμπόρους στο Κουβέιτ. 

Στην αγορά επίπλου κυριαρχούν τα ξυλουργεία. Πέρα όμως από τα ξυλουργεία 

υπάρχουν και πέντε μεγάλα εργοστάσια επίπλων στο Κουβέιτ που παράγουν όλα τα 

                                                           
20  Άρθρο με τίτλο: “Construction sector is Gulf's biggest consumer of wood, with Dubai serving as 

major trading hub for GCC, Iran & East Africa”, από το περιοδικό WAM Emirates New Agency, 2015 
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είδη επίπλων. Ορισμένοι από τους κατασκευαστές επίπλου στην αγορά του Κουβέιτ 

είναι: 

1. Το ξυλουργείο Al Ghadeer 

2. Η εταιρεία Kuwaiti Wood Industries 

3. Το εργοστάσιο Al Mahdi 

 

Ομάν: Στο Ομάν, όπως και στο Κατάρ που αναφέραμε παραπάνω, η προμήθεια 

ξυλείας γίνεται με απευθείας εισαγωγές ή με κανάλια εμπόρων από το Ντουμπάι.  . Οι 

ACME Muscat Building Materials LLC, Danube, Musandam Group of Companies 

και Danube Building Materials είναι τρείς από τους μεγαλύτερους εμπόρους της 

τοπικής αγοράς. Τα εγχώρια εργοστάσια επίπλων στο Ομάν ασχολούνται με την 

κατασκευή επίπλων ξύλου που είναι βασισμένα σε κάποιο έργο. Στην τοπική αγορά 

κυριαρχούν οι ξυλουργικές εταιρείες περισσότερο από τα εργοστάσια μαζικής 

παραγωγής. Κάποιοι κατασκευαστές επίπλων στο Ομάν που εισάγουν ξυλεία από 

τοπικούς εμπόρους είναι: 

1. Η εταιρεία Al Turki Enterprises στη Μουσκάτ 

2. Η εταιρεία Fahmy Furniture LLC στη Μουσκάτ 

3. Η εταιρεία Al Azaiba Furniture Factory and Interior Decoration LLC στη Μουσκάτ 

 

Μπαχρέιν: Οι περισσότερες από τις εταιρίες εισάγουν ξυλεία απευθείας στο 

Μπαχρέιν και ορισμένοι τοπικοί έμποροι προμηθεύονται ξυλεία από εμπόρους στο 

Ντουμπάι. Οι Al Nooh, Abdul Nabi Commercial Centre, A.K. Almoayed Group 

W.L.L, Danube Building Materials είναι οι μεγαλύτεροι έμποροι της αγοράς που 

εισάγουν ξυλεία. Η εγχώρια βιομηχανία επιπλοποιίας ξύλου στο Μπαχρέιν 

απαρτίζεται από εργοστάσια επίπλου και ξυλουργεία που επικεντρώνονται στην 

παραγωγή δομικών στοιχείων ξύλου με βάση κάποιο έργο. Ωστόσο, στην αγορά 

δεσπόζουν ξυλουργεία που αναλαμβάνουν απευθείας έργα ή μέσω υπεργολαβίας από 

τα εργοστάσια επίπλων. Μεγάλα εργοστάσια επίπλων στο Μπαχρέιν: 

1. Το εργοστάσιο Delmon Furniture Factory (A.J.M. Kooheji Group) στη Μανάμα 

2. Η εταιρεία Jheir Trade Services Company στο Μουχαράκ 

3. Η εταιρεία Modern Woodworks (LLC) στη Μανάμα 
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5.4.4 Στατιστικά Στοιχεία για τις Εισαγωγές Προϊόντων Ξύλου στο GCC21 

 

Οι χώρες του GCC έχουν εισάγει σημαντικές ποσότητες προϊόντων ξύλου τα 

τελευταία τρία χρόνια. Οι χώρες του GCC εισήγαγαν προϊόντα ξύλου αξίας 2 

δισεκατομμυρίων δολαρίων και 7,2 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων το 2011. Οι 

πλάκες ξύλου συνεισέφεραν στο υψηλότερο μερίδιο προϊόντων ξύλου που εισήχθη 

στην περιοχή με ποσοστό 48% ακολουθούμενο από τη μαλακή ξυλεία (27%), και τη 

σκληρή ξυλεία (15%). Άλλα προϊόντα ξύλου, προϊόντα δομικών στοιχείων ξύλου 

αποτέλεσαν το 10% των συνολικών προϊόντων ξύλου που εισήχθησαν. 

 

Σαουδική Αραβία22: H Σαουδική Αραβία έχει καταγράψει μια αύξηση 24% σε 

εισαγωγές μαλακής ξυλείας κατά την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου 2015 σε 

σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Μελέτη της euromonitor εκτιμά ότι η Σαουδική 

Αραβία εισάγει 1.070.000 cm3 από εξαγωγείς της κεντρικής Ευρώπης και της 

Βόρειας Αμερικής. Επιπλέον, προβλέπει ότι τα έσοδα για τον κλάδο της ξυλείας θα 

αυξηθούν με ποσοστό 64%  μέχρι το 2018. Παρόμοια τάση παρατηρείται και στα 

προϊόντα σκληρής ξυλείας. Τα προϊόντα σκληρής και μαλακής ξυλείας 

περιλαμβάνουν κορμούς, πριστή ξυλεία, φύλλα επικάλυψης και προϊόντα για την 

κατασκευή καλουπιών και πλαισίων, καθώς και την επένδυση δαπέδων.  

 

 

(Πηγή: wits.worldbank.org/ έτος 2015) 

 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Οι εισαγωγές ξυλείας στα ΗΑΕ έχουν αγγίξει τις 

3,570,660 χιλιάδες δολάρια το 2014 με μία σταθερή αύξηση από τις 3,307,358 

χιλιάδες δολάρια το 2013. Τα ΗΑΕ έχουν εισάγει πλάκες ξύλου αξίας 298,4 

εκατομμυρίων δολαρίων και 1,03 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων το 2011. Οι 

εισαγωγές προϊόντων μαλακής ξυλείας άγγιξαν τα 187,5 εκατομμύρια δολάρια το 

                                                           
21 http://gulfnewsjournal.com/stories/510700256-saudi-arabian-softwood-lumber-imports-increase 
    http://www.tradearabia.com/news/CONS_297986.html 
http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/QAT/Year/2014/TradeFlow/Import/Partner/all
/Product/44-49_Wood 
22 http://www.tradearabia.com/news/CONS_302472.html 
 

http://wits.worldbank.org/
http://gulfnewsjournal.com/stories/510700256-saudi-arabian-softwood-lumber-imports-increase
http://www.tradearabia.com/news/CONS_297986.html
http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/QAT/Year/2014/TradeFlow/Import/Partner/all/Product/44-49_Wood
http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/QAT/Year/2014/TradeFlow/Import/Partner/all/Product/44-49_Wood
http://www.tradearabia.com/news/CONS_302472.html
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2011 και έχουν αυξηθεί από τα 138 εκατομμύρια δολάρια το 2009. Οι εισαγωγές 

προϊόντων σκληρής ξυλείας ήταν στάσιμες κατά την περίοδο 2009-11. 

 

 

(Πηγή: wits.worldbank.org/ έτος2014) 

 

Ομάν: Η συνολική αξία των εισαγωγών των προϊόντων ξυλείας ανήλθε σε 604,843 

χιλιάδες δολάρια το 2014. Οι εισαγωγές των προϊόντων ξυλείας έχουν αυξηθεί 

σημαντικά από το 2013 που ήταν 548,429 χιλιάδες δολάρια. Οι εισαγωγές μαλακής 

ξυλείας ανήλθαν στα 34,8 εκατομμύρια δολάρια το 2013, με μία αύξηση από τα 24,9 

εκατομμύρια δολάρια το 2009. Οι εισαγωγές των πάνελ αυξήθηκαν από τα 57,6 

εκατομμύρια δολάρια το 2009 σε 94,6 εκατομμύρια δολάρια το 2012. 

 

 

(Πηγή: wits.worldbank.org/ έτος2014) 

 

Κατάρ23: Οι εισαγωγές ξυλείας στο Κατάρ άγγιξαν τα 679,398 χιλιάδες δολάρια το 

2015 με μία σταθερή αύξηση από τα 590,836 χιλιάδες δολάρια το 2014. Με την 

ανάληψη από το Κατάρ της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, 

ο κατασκευαστικός τομέας ώθησε ανοδικά τις εισαγωγές ξυλείας στη χώρα. Μέσα 

στα επόμενα δέκα χρόνια στην Ντόχα, αναμένεται να δαπανηθούν $ 150 δισ για την 

κατασκευή δρόμων, σιδηροδρόμων, σταδίων και λιμανιών, καθώς και τη φιλοξενία 

κοινωνικών υποδομών. Επιπλέον, η χώρα έχει σχέδια για περαιτέρω επενδύσεις στις 

υποδομές των μεταφορών, του νερού και της ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2020.  

                                                           
23 Άρθρο με τίτλο: “ Doha and Dubai among world’s cheapest cities for construction” από το περιοδικό 

«Technical Review Middle East”, 2016 

 

http://wits.worldbank.org/
http://wits.worldbank.org/
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(Πηγή: wits.worldbank.org/ έτος 2015) 

 

Κουβέιτ: Οι εισαγωγές προϊόντων ξυλείας στο Κουβέιτ έχουν αυξηθεί από το 2013 

έως το 2014. Η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στα 760,939 χιλιάδες δολάρια 

το 2013 και αυξήθηκε στα 785,374 δολάρια το 2014. Τα πάνελ είχαν το υψηλότερο 

μερίδιο στις εισαγωγές στο Κουβέιτ τα τελευταία τέσσερα χρόνια και οι εισαγωγές 

σκληρής ξυλείας ήταν οι χαμηλότερες μεταξύ όλων των τύπων προϊόντων ξύλου. 

 

 

(Πηγή: wits.worldbank.org/ έτος2014) 

 

Μπαχρέιν: Οι εισαγωγές ξυλείας στο Μπαχρέιν δείχνουν μία πτωτική τάση λόγω της 

αναταραχής στον κατασκευαστικό τομέα τα τελευταία χρόνια. Η συνολική αξία των 

εισαγωγών ξυλείας μειώθηκε από τα 55,8 εκατομμύρια δολάρια το 2009 στα 52,1 

εκατομμύρια δολάρια το 2011. Ο κατασκευαστικός τομέας στο Μπαχρέιν βρίσκεται 

σε φάση ανάκαμψης, γεγονός που αναμένεται να παράσχει περαιτέρω κίνητρα για την 

εισαγωγή προϊόντων ξυλείας στην περιοχή. 

 

(Πηγή: wits.worldbank.org/ έτος2014) 

 

Η συνολική αξία των εισαγωγών προϊόντων ξύλου για την Μέση Ανατολή και την 

Βόρεια Αφρική ήταν 20,369,187 χιλιάδες δολάρια από τα οποία τα 10,589,677 

χιλιάδες προκύπτουν από εισαγωγές από την Ευρώπη και την κεντρική Ασία. Οι 

εισαγωγές προϊόντων μαλακής ξυλείας συνεισέφεραν στις μεγαλύτερες εισαγωγές 

μεταξύ όλων των προϊόντων ξύλου καθώς και οι πλάκες ξύλου είχαν επίσης 

σημαντικές εισαγωγές. 

http://wits.worldbank.org/
http://wits.worldbank.org/
http://wits.worldbank.org/
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(Πηγή: wits.worldbank.org/ έτος2014) 

 

5.4.5  Προοπτικές του κλάδου του ξύλου στις χώρες του GCC24 

 

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της πρεσβείας της Ελλάδος στα ΗΑΕ 

διαφαίνεται ότι η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ αναμένεται να ηγηθούν της 

ανάπτυξης του τομέα δομικών κατασκευών στο GCC. Ο κατασκευαστικός τομέας 

παραμένει ο τρίτος σημαντικότερος στην οικονομία των ΗΑΕ, μετά τον πετρελαϊκό 

και τη μεταποίηση, με ποσοστό συμμετοχής στο ΑΕΠ 11,16%, ενώ σύμφωνα με 

προβλέψεις του Business Monitor International (BMI), η συμμετοχή του στην 

εγχώρια παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω εντός των επόμενων ετών.  

Η Σαουδική Αραβία έχει επενδύσει υπερβολικά στη δόμηση των οικονομικών ζωνών 

όπως η οικονομική πόλη του Βασιλιά Αμπντουλάχ.  Αυτό με τη σειρά του θα έχει 

αντίκτυπο στη ζήτηση ξυλείας, καθιστώντας τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ δύο 

δομικά κέντρα στην περιοχή του GCC.  

Το λιμάνι του Τζεμπέλ Αλί και το λιμάνι της Τζέντα αποτελούν σημαντικό σημείο 

εισόδου στα ΗΑΕ, απ’ όπου η πλειοψηφία των προϊόντων ξύλου επανεξάγονται στις 

γειτονικές χώρες. Λόγω της κοντινής απόστασης των χωρών της περιοχής και των 

καλά συνδεδεμένων οδικών δικτύων, η οδική μεταφορά αποτελεί την πιο οικονομική 

επιλογή για την παροχή ξυλείας στις χώρες της περιοχής από τα ΗΑΕ και τη 

Σαουδική Αραβία. 

Παράγοντες του κλάδου, όπως τα Συμβούλια Εξαγωγών και οι σημαντικότεροι 

έμποροι ξυλείας στην περιοχή αναμένουν αύξηση των εισαγωγών των προϊόντων 

ξύλου στο μέλλον λόγω διεξαγωγής γεγονότων με παγκόσμια ισχύ, όπως το 

Παγκόσμιο Κύπελλο που θα γίνει το 2022 στο Κατάρ και η έκθεση Expo το 2020 στο 

Ντουμπάι. Όσον αφορά το Αμερικανικό Συμβούλιο Εξαγωγών Σκληρής Ξυλείας 

(AHEC), η ζήτηση προϊόντων σκληρής ξυλείας αναμένεται να αυξηθεί με τα 

κατασκευαστικά έργα που κερδίζουν έδαφος τα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια στο 

GCC.  

                                                           
24 Epipleon magazine, τεύχος Ιουλίου – Σεπτεμβρίου, 2014 

http://wits.worldbank.org/
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Οι αυξανόμενες κατασκευαστικές δραστηριότητες στην περιοχή του GCC διατηρουν 

και συνεχώς αυξάνουν την ζήτηση όλων των ειδών ξυλείας. Πιο συγκεκριμένα:  

 Προωθείται η ζήτηση επίπλων, που με τη σειρά της αυξάνει τη χρήση 

προϊόντων σκληρής ξυλείας. Συνεπώς, τα είδη της σκληρής ξυλείας όπως το 

ξύλο οξιάς, βελανιδιάς, σφενδάμου, κερασιάς, μελιάς, meranti και μαονιού θα 

συνεχίσουν να έχουν αυξανόμενη ζήτηση για εμπορικά και αστικά έργα τα 

επόμενα χρόνια.  

 Το ξύλο του κόκκινου πεύκου από τη Σουηδία, ένα προϊόν μαλακής ξυλείας, 

θα συνεχίσει επίσης να έχει υψηλή ζήτηση στη Σαουδική Αραβία 

ανταγωνιζόμενο με τα είδη σκληρού ξύλου ειδικά για εμπορικά έργα από τη 

στιγμή που οι μεγάλοι κόκκινοι ρόζοι στο ξύλο δίνουν έναν διακοσμητικό 

χαρακτήρα. Οι ανταγωνιστικές του τιμές αποτελούν επιπλέον πλεονέκτημά 

του.  

 Η ζήτηση μαλακής ξυλείας αναμένεται να αυξηθεί λόγω της εφαρμογής της 

στον κατασκευαστικό τομέα για τη δημιουργία καλουπιών, ικριωμάτων και 

άλλων κατασκευαστικών απαιτήσεων. 

 Οι πλάκες ξύλου όπως τα πάνελ, οι μοριοσανίδες , το OSB και το κόντρα 

πλακέ εισάγονται ευρέως στην περιοχή του GCC, αποτελώντας το 48% των 

συνολικών εισαγωγών ξυλείας. Αυτό οφείλεται στο πλεονέκτημα της τιμής 

των πλακών ξύλου έναντι της σκληρής ξυλείας. Η αγορά πλακών ξύλου 

κυριαρχείται από τις εισαγωγές από αρκετές ασιατικές χώρες. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις έως το 2030, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναμένεται να 

δαπανήσουν 300 δις δολάρια σε υποδομές. 

Dubai eye 1,63 δις $ 
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Jewel of the Creek Development 1,36 δις $ 

 

Mall of the World 6,8 δις $  
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World Islands14δις $, 200 τεχνητά νησιά  

 

 

ALLADIN CITY Dubai περίπου 500 εκ. $  
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Mohammed bin Rashid City (μία νέα πόλη μέσα στο Ντουμπάι) 14.000 στρέμματα, 

60 δις $ 

 

Dubai land 278 τ.χ. κόστους 50-60 δις $περιλαμβάνει 45μεγάλα projects (22 σε 

εξέλιξη)  
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Παγκόσμια έκθεση expo2020 (20.10.2020-10.4.2021) κόστος 6-7δισ ευρώ, 20-25 εκ. 

επισκέπτες, 438 στρέμματα, χώροι έκθεσης, οδικές προσβάσεις, περίπτερα, 

ξενοδοχεία, κατοικίες κ.α.  
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6. Στρατηγική επέκτασης 

6.1 Στόχοι της επιχείρησης για την εξαγωγική δραστηριότητα 

Με την στρατηγική κίνηση της Τσαχουρίδης Ξυλεία Α.Ε να επεκταθεί στις χώρες 

των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων θέτει ως στόχους: 

 Δημιουργία και εδραίωση πελατοκεντρικής υποδομής και εικόνας στην νέα 

αγορά 

 Επίτευξη τζίρου ύψους ενός εκατομμυρίου για το πρώτο έτος εισαγωγής 

 Κατά το δεύτερο έτος δραστηριοποίησης της εταιρείας στη νέα αγορά να 

επιτευχθεί αύξηση τζίρου κατά 12%  σε σχέση με τον τζίρο του πρώτου 

έτους 

 Λήψη ποσοστού τουλάχιστον 5% του μεριδίου αγοράς των εισαγωγών στην 

πρώτη πενταετία δραστηριοποίησης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 

 Δημιουργία δεσμών πιστότητας και συνεργασίας με πελάτες και 

διαμεσολαβητές 

 Αύξηση της εσωτερικής προστιθέμενης αξίας 

 Διατήρηση κατάστασης μηδενικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
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6.2 Target Group 

Σύμφωνα με την έρευνα «Deloitte GCC powers of construction 2016» το σύνολο 

των έργων που έχουν προγραμματιστεί στα Αραβικά κράτη από τον Μάιο του 

2016 ανέρχεται στα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια Αμερικής, με την Σαουδική 

Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να είναι ηγέτες της περιοχής. 

 

 

Οι τομείς που φαίνεται ότι θα επενδυθούν τα μεγαλύτερα ποσοστά των 

κεφαλαίων είναι ο κατασκευαστικός και ο τομέας μεταφορών. Και στους δύο 

τομείς κύριο στοιχείο πρώτων υλών είναι η ξυλεία.  
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Υπό αυτές τις συνθήκες και προοπτικές διαφαίνεται επικερδής στρατηγική κίνηση 

η στροφή των εξαγωγών προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επιλέγονται τα 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συγκεκριμένα το εμιράτο του Dubai γιατί έχει μια 

φιλελεύθερη οικονομία που είναι πλήρως ενσωματωμένη με την παγκόσμια 

οικονομία, βρίσκεται σε στρατηγική θέση ανάμεσα στην Ευρώπη, την Ασία και 

την Αφρική, και προσελκύει περίπου 5 εκατομμύρια επενδυτές και τουρίστες σε 

ετήσια βάση. Διαθέτει25: 

 Ιδιαίτερα αναπτυγμένο και αποτελεσματικό σύστημα αποθήκευσης – 

διακίνησης – μεταφορών (logistics) με υπερσύγχρονες υποδομές και άρτιο 

εξοπλισμό 

 Εξαιρετικές υπηρεσίες στα δυο μεγάλα λιμάνια: το λιμάνι Rashid (35 

θέσεις πλοίων) και το υπερσύγχρονο και συνεχώς αναπτυσσόμενο λιμάνι 

Jebel Ali (75 θέσεις πλοίων ), τοποθετούν την Dubai Port Authority στις 

10 μεγαλύτερες λιμενικές αρχές παγκοσμίως, όσον αφορά τη 

δυναμικότητα φιλοξενίας πλοίων και εμπορευματοκιβωτίων 

 Αεροπορικές συνδέσεις με άνω των 120 αεροπορικών εταιριών που 

συνδέουν περισσότερες από 205 πόλεις σε όλον τον κόσμο 

 Υπερσύγχρονο οδικό δίκτυο  

 Σύγχρονες εγκαταστάσεις αποθήκευσης με χαμηλό κόστος 

 Σύγχρονο τομέα υπηρεσιών – μεγάλα ξενοδοχεία, τράπεζες, δικηγορικά 

και λογιστικά γραφεία, διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες συμβούλων κλπ. 

 Διοργάνωση των μεγαλύτερων περιφερειακών Εκθέσεων και Συνεδρίων 

στη Μέση Ανατολή. 

Η Ελεύθερη Ζώνη του Τζέμπελ Άλι που βρίσκεται στο εμιράτο του Dubai 

είναι η μεγαλύτερη στα ΗΑΕ, περιλαμβάνει το μεγαλύτερο τεχνητό λιμάνι του 

κόσμου και έχει πάνω από 1,000 επιχειρήσεις. Επίσης, το Ντουμπάι διαθέτει 

έναν αριθμό ειδικών ελεύθερων ζωνών όπως το Dubai Internet City, Dubai 

Media City, Dubai Healthcare City κ.α. Ακόμα και το Διεθνές 

Χρηματιστηριακό Κέντρο του Ντουμπάι, παρόλο που δεν είναι καταχωρημένο 

ως ελεύθερη ζώνη, έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με αυτές. 

(Πηγή: “Η αγορά των ΗΑΕ”, Υπ. Εξωτερικών, Γραφείο ΟΕΥ Ντουμπάι)  

                                                           
25 Ετήσια έκθεση Υπ. Εξωτερικών, Γραφείο ΟΕΥ Ντουμπάι με τίτλο “Η αγορά των ΗΑΕ, οδηγός 
επιχειρείν” 
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Οι Ελεύθερες Ζώνες παρέχουν μια σειρά προνομίων και μια σχετική 

ελαστικότητα. Περιλαμβάνουν26: 

 100% κυριότητα σε υποκαταστήματα ή σε άλλες μορφές μετοχικών 

εταιριών 

 Δεν απαιτείται Εθνικός Αντιπρόσωπος – Σπόνσορας για ίδρυση 

υποκαταστημάτων ή ξένων εταιριών 

 Δεν επιβάλλονται δασμοί στις εισαγωγές και τις επανεξαγωγές 

 Παρέχεται υποστήριξη για την έκδοση άδειας εργασίας του 

προσωπικού 

 Δεν επιβάλλεται εταιρικός φόρος 

Η στρατηγική που θα ακολουθήσει η επιχείρηση σε σχέση με την στόχευση 

πελατών είναι η ίδια που ακολουθεί και στις υπόλοιπες χώρες που 

δραστηριοποιείται. Πιο αναλυτικά θα στοχεύσει σε:  

 Κατασκευαστικές εταιρείες 

 Ξενοδοχεία 

 Ιδιώτες 

 Βιομηχανίες επίπλων  

 Χονδρέμπορους ξυλείας 

  

                                                           
26 http://emiratesgreeks.com/info.php?op=details&id=9 
 

http://emiratesgreeks.com/info.php?op=details&id=9


68 
 

6.3 Προϊόντα και τιμολογιακή πολιτική 

Το μίγμα των προϊόντων που η επιχείρηση θα διαθέσει στην αγορά της χώρας – 

στόχου που εν προκειμένω είναι τα ΗΑΕ αποτελείται από προϊόντα τα οποία θα 

της επιφέρουν άμεση διείσδυση στην αγορά, εύκολη διαπραγμάτευση και 

προοπτική συνεχούς ζήτησης.  

Η τιμή του προϊόντος περιέχει πολλές πληροφορίες και αποτελεί ένα σημαντικό 

εργαλείο στα πλαίσια του μίγματος μάρκετινγκ. Πολλοί είναι οι παράγοντες που 

παίζουν ρόλο στην διαμόρφωση της τιμής όπως ο ανταγωνισμός, οι προτιμήσεις 

των καταναλωτών, το κόστος παραγωγής, οι οικονομικές διακυμάνσεις, η ύπαρξη 

ή όχι υποκατάστατων προϊόντων αλλά και οι διεθνείς συνθήκες. (Bahadir, 

Bharadwaj & Srivastava, 2015) 

Η εταιρία Τσαχουρίδης Ξυλεία Α.Ε διαθέτοντας εξαγωγική εμπειρία και 

κουλτούρα θα ακολουθήσει την ίδια πολιτική που ακολουθεί και στις υπόλοιπες 

χώρες τόσο στα προϊόντα που θα εξάγει όσο και στην τιμολόγηση τους.  

Πιο συγκεκριμένα, στη νέα αγορά-στόχο θα εισέλθει με τα 13 είδη προϊόντων που 

δραστηριοποιείται και σήμερα στις χώρες που εξάγει, με την βοήθεια διανομέων 

και σταθερή τιμολογιακή πολιτική. Οι διαδικασία πληρωμής θα γίνεται με 

μετρητά και με την έκδοση προτιμολογίου. Το περιθώριο κέρδους θα διατηρηθεί 

στο 3% με 7% δίνοντας τη δυνατότητα για γρήγορη εισαγωγή στην αγορά με την  

προσφορά ανταγωνιστικών τιμών σε συνδυασμό ποιότητας και ποικιλίας. 

Μετά την εισαγωγή και εδραίωση στη νέα αγορά θα γίνουν οι σχετικές έρευνες 

για αναπροσαρμογή των ακολουθούμενων πολιτικών με στόχο την περεταίρω 

ανάπτυξη της επιχείρησης ή ακόμα και την επέκταση της στις γειτονικές χώρες.  

6.4 Μέθοδοι εισαγωγής στην αγορά 

 

Υπάρχουν 3 τρόποι εξαγωγής στα ΗΑΕ, με άμεσο εμπόριο, με εμπορικούς 

αντιπροσώπους και με εμπορική παρουσία. Με βάση στα χαρακτηριστικά του 

προϊόντος και αξιολογώντας προσεκτικά τις πιθανές πωλήσεις στις αγορές – 

στόχους ταιριάζει καλύτερα στην επιχείρηση η εξαγωγική δραστηριότητα μέσω 

εμπορικού αντιπροσώπου.  
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6.4.1 Εισαγωγή στην αγορά μέσω εμπορικού αντιπροσώπου27 

Μια ξένη εταιρία που επιθυμεί να εξάγει τα προϊόντα της στα ΗΑΕ, χωρίς να έχει 

φυσική παρουσία στην περιοχή, μπορεί να το πράξει διορίζοντας έναν 

αντιπρόσωπο ή διανομέα. Οι Ομοσπονδιακοί Νόμοι για τους Εμπορικούς 

Αντιπροσώπους του 1981 και 1988 αναφέρουν σαφώς ότι ο αντιπρόσωπος θα 

πρέπει να είναι Εμιρατινός ή εταιρία που ανήκει κατά 100% σε Εμιρατινούς. 

Είναι, ωστόσο, ένα θέμα που πρόκειται σύντομα να αλλάξει καθώς ο νέος νόμος 

που βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας θα προβλέπει κυριότητα 100% και 

εκτός των ζωνών ελευθέρου εμπορίου, σε ορισμένους τομείς επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. 

Τα ΗΑΕ αποτελούν μια ομοσπονδιακή χώρα με αποτέλεσμα να μην επαρκεί η 

συνεργασία με έναν μόνο αντιπρόσωπο. Προτείνεται ο διορισμός περισσότερων 

του ενός αντιπροσώπου προκειμένου να καλυφθεί αποτελεσματικά ολόκληρη η 

αγορά. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο θα καλυφθούν περισσότερες περιοχές της 

χώρας και θα υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν διαφορετικές 

συμφωνίες για διαφορετικά προϊόντα. 

Κάθε εμπορική συμφωνία που αφορά τους αντιπροσώπους θα πρέπει να 

συνταχθεί με ιδιαίτερη προσοχή προσδιορίζοντας τα προϊόντα και τις περιοχές 

που θα καλυφθούν. Στην πραγματικότητα, είναι εξαιρετικά δύσκολο να “λυθεί” η 

σύμβαση με τον εμπορικό αντιπρόσωπο χωρίς να απαιτήσει ανάλογη 

αποζημίωση, εκτός αν υπάρχει έγγραφη συμφωνία και των δυο πλευρών. 

 

6.4.2 Φόροι και λοιπές χρεώσεις28 

 

Τα ΗΑΕ επιβάλλουν 5% τελωνειακό δασμό στις περισσότερες κατηγορίες 

εισαγωγών σε επίπεδο αξίας CIF. Προϊόντα που εισάγονται σε Ελεύθερη Ζώνη 

εξαιρούνται των εισαγωγικών δασμών, ωστόσο, ο τελωνειακός δασμός 

επιβάλλεται στα προϊόντα που εξάγονται από Ελεύθερη Ζώνη σε οποιοδήποτε 

Εμιράτο. Κάποια αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των φορτίων υπό διαμετακόμιση 

(transit), εξαιρούνται του δασμού (π.χ. κάποια τρόφιμα, φάρμακα και εισαγωγές 

για το δημόσιο) αν και οι τελωνειακές αρχές ενδέχεται να ζητήσουν κάποιο 
                                                           
27 Ετήσια έκθεση 2009 με τίτλο “Η Οικονομία των ΗΑΕ & οι διμερείς εμπορικές σχέσεις Ελλάδας – 

ΗΑΕ”  
28 http://emiratesgreeks.com/info.php?op=details&id=12 
 

http://emiratesgreeks.com/info.php?op=details&id=12
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χρηματικό ποσό ή εγγύηση τραπέζης το οποίο και επιστρέφεται όταν το αγαθό 

επανεξαχθεί εκτός ΗΑΕ. 

Οι τελωνειακοί δασμοί των ΗΑΕ βασίζονται στο σύστημα ονοματολογίας του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων. Οι δασμοί επιβάλλονται επί της αξίας των 

προϊόντων ή είναι συγκεκριμένοι για ορισμένα προϊόντα. 

Στα εμπορικά δείγματα και στις προσωρινές εισαγωγές δεν επιβάλλεται δασμός 

αρκεί αυτά στη συνέχεια να αποθηκευτούν σε οποιαδήποτε Ελεύθερη Ζώνη των 

ΗΑΕ. Στην περίπτωση, όμως, που τα αγαθά αυτά εισέλθουν στη χώρα από τις 

Ελεύθερες Ζώνες τότε υπόκεινται σε δασμό της τάξεως του 5%. Ωστόσο, για 

αγαθά υψηλής αξίας όπως τα κοσμήματα απαιτείται προηγούμενη έγκριση από 

τον διευθυντή του τελωνείου, στον οποίο θα έχει απευθυνθεί, κατά προτίμηση, ο 

τοπικός αντιπρόσωπος. 

 

6.4.3 Δίκτυα και κόστη διανομής29 

Το Dubai συνδέεται και έχει εύκολη πρόσβαση με τις περισσότερες αγορές του 

κόσμου, είναι σε ιδανικό σημείο για να συνδεθεί κανείς με τον υπόλοιπο κόσμο 

μέσα από μια στρατηγική τοποθεσία που προσφέρει την καλύτερη θάλασσα, 

αέρα, γη και σιδηροδρομική συνδεσιμότητα. 

Ακτοπλοϊκές υπηρεσίες: Το Dubai διαθέτει το μεγαλύτερο τεχνητό λιμάνι στον 

κόσμο, Jebel Ali Port, με την δυνατότητα να χειρίζεται 15 εκατομμύρια containers 

ετησίως και να εξυπηρετούνται 170 ναυτιλιακές εταιρείες. 

Αεροπορικές υπηρεσίες: Το κρατικό αεροδρόμιο του Dubai έχει ικανότητα να 

χειριστεί 2,7 εκατομμύρια μετρικούς τόνους  Πολύ κοντά βρίσκεται και το Al 

Maktoum Airport το οποίο προορίζεται να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα 

αεροδρόμια του κόσμου για μεταφορές εμπορευμάτων. Είναι σημαντικό να 

τονιστεί ότι για να εξασφαλιστεί η ομαλή διαδικασία του φορτίου των 

αεροδρομίων είναι ενιαία συνδεδεμένα με το λιμάνι Jebel Ali Port. 

Οδικές υπηρεσίες: Το Dubai διαθέτει προηγμένες υποδομές μεταφορών με ένα 

οδικό δίκτυο άνω των 16.800 χιλιομέτρων που διατηρείται στο υψηλότερο 

επίπεδο από την Αρχή του Ντουμπάι Οδικής Κυκλοφορίας. Τα οδικά δίκτυα 

                                                           
29 http://jafza.ae/about-us/why-dubai-why-jafza/#.V9mtNVSLThc 
 

http://jafza.ae/about-us/why-dubai-why-jafza/#.V9mtNVSLThc


71 
 

υποστηρίζονται από τη συνεχή επέκταση του δικτύου του μετρό, το οποίο 

καλύπτει σήμερα πάνω από 75 χιλιόμετρα. 

Σιδηροδρομικές υπηρεσίες: H Ένωση Σιδηροδρόμων (Etihad Rail) είναι μια νέα 

πρωτοβουλία που έχει σχεδιαστεί για να συνδέσει τα ΗΑΕ με την Σαουδική 

Αραβία στη Δύση και το Ομάν στην Ανατολή. Γίνεται ρύθμιση για την κάλυψη 

ενός δικτύου 1.200 χιλιομέτρων, το νέο σιδηροδρομικό σύστημα αναμένεται να 

μεταφέρει 50 εκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων και 16 εκατομμύρια επιβάτες 

ετησίως. 

Ενδεικτικά κόστη 

 Ενδεικτικά το κόστος μεταφοράς με πλοίο είναι: 

 2 container (χωρητικότητας 20 και 40 m3)  κοστίζουν περίπου 20.000 

ευρώ ενώ συμπεριλαμβάνονται ναύλοι, μεταφορές, εκτελωνισμοί. 

  Επιβάλλεται 5% δασμός επί του τιμολογίου  

 Η παράδοση γίνεται μέσα σε 21 με 27 ημέρες. 

Αεροπορικά κόστη μεταφοράς: 

 Η μεταφορά κοστίζει 2,6 ευρώ ανά κιλό 

 3 ευρώ ανά κιλό ο εκτελωνισμός/μεταφορά 

 Επιβάλλεται 5% δασμός επί του τιμολογίου 
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6.5 Επικοινωνιακή πολιτική 

Η επικοινωνιακή πολιτική που θα ακολουθήσει η επιχείρηση στη νέα αγορά 

είναι συνδυασμός και συντονισμός πολλών μέσων και καναλιών 

επικοινωνίας προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση.  

Οι ολοκληρωμένες επικοινωνίες μάρκετινγκ έχουν ως αποτέλεσμα 

μεγαλύτερη συνέπεια των μηνυμάτων και πιο έντονη επίδραση στις 

πωλήσεις. Μπορούν να βελτιώσουν την ικανότητα της εταιρείας να 

προσεγγίζει τους κατάλληλους πελάτες με τα κατάλληλα μηνύματα στον 

κατάλληλο χρόνο και μέρος. ( Πηγή: Delios & Beamish, 2001) 

 Δημόσιες σχέσεις30: Η επιχείρηση πρέπει να κάνει μεθοδευμένες και 

συστηματικές προσπάθειες για τη δημιουργία και διατήρηση θετικής 

εικόνας για τα προϊόντα της και τη γενικότερη παρουσία τους σε κάθε 

αγορά – χώρα στην οποία δραστηριοποιείται. Με αυτό τον τρόπο 

επιτυγχάνει τη δημιουργία αναγνωρισιμότητας για την επιχείρηση και τα 

προϊόντα της, τη δημιουργία αξιοπιστίας µέσω της διοχέτευσης 

πληροφοριών και ειδήσεων για την εταιρία καθώς και την επιρροή 

συγκεκριμένων ομάδων κοινού όπου η επιχείρηση στοχεύει. 

Η εταιρεία πρέπει όχι μόνο να δημιουργεί εποικοδομητικές σχέσεις με τους 

πελάτες, τους προμηθευτές, και τους αντιπροσώπους, αλλά και με ένα 

μεγάλο πλήθος ενδιαφερόμενων ομάδων κοινού. Ομάδα κοινού (public) 

είναι κάθε ομάδα που έχει πραγματικό ή πιθανό ενδιαφέρον ή επίδραση 

στην ικανότητα μιας εταιρείας να πετύχει τους στόχους της.  

Οι δημόσιες σχέσεις περιλαμβάνουν ποικιλία προγραμμάτων που έχουν 

σκοπό την προώθηση ή την προστασία της εικόνας της εταιρείας ή των 

επιμέρους προϊόντων της. Δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης, καλή φήμη, 

αποδεκτό όνομα, υψηλό γόητρο καθώς βελτιώνουν και την εικόνα του 

προϊόντος. Υπεύθυνοι για τις δημόσιες σχέσεις της επιχείρησης στη νέα 

αγορά είναι οι εμπορικοί αντιπρόσωποι που θα επιλέξει να συνεργαστεί. 

Αυτοί γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της αγοράς, έχουν άμεση επαφή με 

                                                           
30 Kotler, P and Keller, K. (2008), Marketing Management, 12th edition, Prentice Hall 
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τους πελάτες και διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις, ικανότητες και 

εμπειρίες για την σωστή προβολή της επιχείρησης. Θα είναι υπεύθυνοι για 

τις εξής πέντε λειτουργίες: 

1. Σχέσεις με τον τύπο: παρουσίαση ειδήσεων και πληροφοριών για την 

επιχείρηση με τον πιο θετικό τρόπο 

2. Δημοσιότητα προϊόντος: υποστήριξη των προσπαθειών για τη 

δημοσιοποίηση συγκεκριμένων προϊόντων 

3. Εταιρικές επικοινωνίες: πρόωθηση της κατανόησης του οργανισμού με 

εσωτερικές και εξωτερικές επικοινωνίες 

4. Παρασκηνιακές ενέργειες: επαφές με υπηρεσιακούς παράγοντες με 

σκοπό την προώθηση ή ακύρωση ενός κανονισμού 

5. Συμβουλευτικές υπηρεσίες: παροχή συμβουλών προς το μάνατζμεντ 

σχετικά με δημόσια ζητήματα και για της θέσεις και την εικόνα της 

εταιρείας σε καλές αλλά και σε δύσκολες περιόδους. 

 Συμμετοχή σε εκθέσεις: Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, η συμμετοχή της επιχείρησης σε εμπορικές εκθέσεις επιφέρει 

σειρά πλεονεκτημάτων όπως βοηθάει στην παρουσίαση των προϊόντων, 

προσφέρει αναγνωρισιμότητα, δημιουργεί ενδιαφέρον για την σχετική 

κατηγορία προϊόντων, επηρεάζει συγκεκριμένες ομάδες στόχους, βοηθάει 

στην  επισκόπηση του ανταγωνισμού, δίνει ευκαιρίες για νέες γνωριμίες με 

δυνητικούς πελάτες, υπερασπίζεται προϊόντα που πιθανόν να 

αντιμετωπίζουν προβλήματα προώθησης, αναπτύσσει εταιρική εικόνα με 

τρόπο που να επηρεάζει ευνοϊκά τα προϊόντα της  κτλ. (Hultsman, 2001) 

Συγκεκριμένα για την αγορά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αλλά και 

γενικότερα των Αραβικών κρατών προτείνεται η συμμετοχή στις παρακάτω 

εκθέσεις31: 

                                                           
31 http://www.mrtravel.gr/international-exibitions/?klados=0 

http://www.mrtravel.gr/international-exibitions/?klados=0
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o Έκθεση NATRANS, διεξάγεται στο Άμπου Ντάμπι στις 25 – 26 

Οκτωβρίου 2016 και έχει ως θέμα τις κατασκευές 

αυτοκινητόδρομων, σιδηροδρόμων και λιμανιών. 

o Έκθεση THE BIG FIVE, διεξάγεται στο Ντουμπάι στις 21 -24 

Νοεμβρίου 2016 και έχει ως θέμα τον κατασκευαστικό κλάδο. 

o Έκθεση THE BIG FIVE SAUDI, διεξάγεται στην Τζέντα στις 27 – 

30 Μαρτίου 2017 με θέμα τον κατασκευαστικό κλάδο. 

o Παγκόσμια έκθεση Εxpo 2020, διεξάγεται στο Ντουμπάι στις 

20.10.2020-10.4.2021. 

 

 

 Έντυπη διαφήμιση: Μεγάλη βοήθεια κατά την εισαγωγή στη νέα αγορά 

θα επιφέρει η προβολή της επιχείρησης σε διάφορα έντυπα μέσα της 

εφημερίδες και περιοδικά.  

Μέσο Πλεονεκτήματα Περιορισμοί 

Εφημερίδα Ευελιξία, επικαιρότητα, 

καλή κάλυψη τοπικής 

αγοράς, ευρεία αποδοχή, 

μεγάλη πειστικότητα 

Μικρή διάρκεια ζωής, 

μικρή – «περαστική» 

αναγνωσιμότητα 

Περιοδικά Μεγάλη δυνατότητα 

γεωγραφικής και 

δημογραφικής επιλογής, 

αξιοπιστία και κύρος, 

αναπαραγωγή υψηλής 

ποιότητας, μεγάλη διάρκεια 

ζωής, καλή αναγνωσιμότητα 

Μεγάλο χρονικό 

διάστημα από την 

παρουσίαση της 

διαφήμισης μέχρι την 

αγορά, έντονος 

ανταγωνισμός 

(Πηγή: Kotler & Keller, 2008) 

Ενδεικτικά προτείνονται:  

o Construction Week, είναι περιοδικό που καλύπτει όλες τις πτυχές 

του κλάδου των κατασκευών και κρατά τους αναγνώστες 
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ενημερωμένους με τις τελευταίες ειδήσεις, τις τάσεις, και τα έργα 

στην περιοχή. Βγαίνει σε δύο εκδόσεις, στα αγγλικά και στην 

αραβική γλώσσα.  

o Middle East Architect, είναι ένα μηνιαίο περιοδικό που παρέχει 

πληροφορίες για αρχιτέκτονες και συναφείς επαγγελματίες που 

δραστηριοποιούνται στα ΗΑΕ. Έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τη 

γνώση της βιομηχανίας στους αναγνώστες του, να παρέχει τα 

τελευταία νέα και τις τάσεις της αγοράς και περιλαμβάνει ειδήσεις, 

προϊόντα και προσφορές που καλύπτουν τον τομέα. Βγαίνει σε 

αγγλική έκδοση. 

o Commercial Interior Design, καλύπτει όλες τις πτυχές της 

εμπορικής διακόσμησης σε εσωτερικούς χώρους όπως κατοικίες, 

βιομηχανίες, γραφεία, καταστήματα λιανικής πώλησης, ξενοδοχεία 

κτλ. Περιέχει τις πιο πρόσφατες τοπικές και διεθνείς ειδήσεις, 

παρουσιάζει νέα προϊόντα και έργα. Δημοσιεύεται κάθε μήνα. 

o GulfNews, είναι εφημερίδα που υπάρχει και σε ηλεκτρονική 

μορφή, θέτει σε κυκλοφορία πάνω από 108.000 αντίτυπα και 

διαθέτει 3.500.000 διαδικτυακούς αναγνώστες. Η θεματολογία της 

περιλαμβάνει οικονομικές, επιχειρησιακές και χρηματιστηριακές 

πληροφορίες. Είναι σε λειτουργία από το 1978 και έχει 

ανακηρυχθεί ως «η πιο πολυδιαβασμένη» (“the most read”) 

εφημερίδα για τα έτη 2011-2015. 
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7. Σύνοψη 

 

Συνοψίζοντας, η εταιρεία Τσαχουρίδης Ξυλεία Α.Ε. έχοντας όραμα για το μέλλον 

και θέλοντας να διατηρήσει την επιτυχημένη της πορεία στον κλάδο θέτει δύο 

βασικούς στόχους επέκτασης:  

i. Την ανάπτυξη του ποσοστού των πωλήσεων που γίνονται απευθείας στους 

τελικούς πελάτες 

ii. Την επέκταση της σε μια νέα αγορά του εξωτερικού. 

Σχετικά με την επίτευξη του πρώτου στόχου οι διαδικασίες που θα ακολουθήσει 

αφορούν την επιβολή στρατηγικών προσέλκυσης νέων πελατών αλλά και την 

εφαρμογή έντονης επικοινωνιακής πολιτικής.  

Όσον αφορά την επίτευξη του δεύτερου στόχου, σύμφωνα με την μελέτη που 

έγινε, προτείνεται ως τόπος εξαγωγής τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και 

συγκεκριμένα το εμιράτο του Ντουμπάι, σε συνεργασία με εμπορικούς 

αντιπροσώπους και ταυτόχρονη προβολή της επιχείρησης μέσω συμμετοχής της 

σε εκθέσεις και διαφημιστική προώθηση σε έντυπα μέσα.  

Είναι σημαντικό το σχέδιο δράσης να κατανοηθεί από όλους όσους εμπλέκονται 

στην υλοποίηση του, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Θα πρέπει να ενημερωθεί το 

σύνολο των εργαζομένων, γιατί η υλοποίηση του σχεδίου τους αφορά όλους και 

όχι μόνο όσους ενεπλάκησαν στο σχεδιασμό του.  

Τέλος, θα πρέπει να συμφωνηθεί ο τρόπος,  με τον οποίο θα παρακολουθείται η 

εφαρμογή του σχεδίου καθώς επίσης και οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν 

στην περίπτωση αναθεωρήσεων ή αλλαγών. 
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	Η εταιρία Τσαχουρίδης Ξυλεία Α.Ε εμπορεύεται υψηλής ποιότητας εμπορεύματα ως βασικός αντιπρόσωπος της Ρώσικης εταιρείας επεξεργασίας ξύλου SVEZA αλλά και άλλων ρωσικών εταιριών.
	Πιο συγκεκριμένα εμπορεύεται:
	 Κόντρα πλακέ σημύδας εσωτερικού χώρου: το κόντρα πλακέ σημύδας είναι ένα υλικό υψηλής ποιότητας κατασκευής με εξαιρετική ανθεκτικότητα και αντοχή στην υγρασία. Το κόντρα πλακέ εσωτερικού χώρου (interior birch plywood) είναι εύκολο στην επεξεργασία κ...
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	1.4  Ανάλυση τζίρου
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