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Μέρος	Α΄	:	Ανασκόπηση	και	προοπτικές	της	εταιρείας	

Περίληψη	
 

Αρχικά ήθελα να αναφέρω ότι η απόφαση για την συγγραφή της 

διπλωµατικής µου εργασίας ήταν πολύ εύκολη καθώς το µάθηµα της 

στρατηγικής διοίκησης µε τον καθηγητή µου κύριο Σουµπενιώτη ∆ηµήτρη µε 

βοήθησε να καταλάβω αυτό ακριβώς που µου αρέσει και µου ταιριάζει για την 

επαγγελµατική µου ενασχόληση. ∆ύσκολο βέβαια από τη µία αλλά µε µεγάλες 

προκλήσεις από την άλλη, µε πολλές θυσίες και πολλούς πονοκεφάλους 

φυσικά. Αυτό που αποφάσισα να γράψω αφορά την προσωπική µου 

ενασχόληση στην εταιρεία ΚΥΑΝΑ HELLAS AE στον τοµέα και την ανάπτυξη 

του ηλεκτρονικού εµπορίου της εταιρείας. Παρακάτω θα σας περιγράψω τον 

κλάδο που δραστηριοποιείται η εταιρεία, την υπάρχουσα κατάσταση που 

βρήκα στην εταιρεία, τις λύσεις που πρότεινα και τι αποφάσεις πάρθηκαν. 

Γενικά αισθάνοµαι αρκετά τυχερός που έχω την δυνατότητα να  γράψω την 

διπλωµατική µου εργασία πάνω σε µια αληθινή κατάσταση.  

Ο σκοπός αυτού του business plan είναι η προώθηση των προϊόντων της 

εταιρείας ΚΥΑΝΑ Α.Ε. στην λιανική πώληση µέσω ενός eshop που δεν θα 

φαίνεται η εν λόγω εταιρεία ως εταιρεία πώλησης των συγκεκριµένων 

προϊόντων, σε συνδυασµό µε παρεµφερή προϊόντα άλλων εταιρειών και 

άλλων συµπληρωµατικών. Μέχρι τώρα η εταιρεία διέθετε τα προϊόντα της 

µόνο στην χονδρική. Το hairbeauty.gr είναι ένα eshop που κατασκευάζεται µε 

όλες τις απαραίτητες τεχνικές µεθόδους για να είναι πλήρως ανταγωνιστικό. 

Τα προϊόντα που θα εµπεριέχει θα είναι προϊόντα οµορφιάς αλλά το 70% από 

αυτά θα είναι για τα µαλλιά, είναι και ο λόγος που επιλέχθηκε το συγκεκριµένο 

όνοµα ώστε να δίνει έµφαση στη σειρά προϊόντων που βασίζεται και να είναι 

πιο εύστοχο στις µηχανές αναζητήσης. Τέλος ο στόχος δηµιουργίας του 

συγκεκριµένου eshop αποσκοπεί στην αύξηση του µεριδίου αγοράς της 

εταιρείας. 

Το ποσό χρηµατοδότησης για τη δηµιουργία του eshop είναι στα 2220 € το 

οποίο περιέχει την κατασκευή του, την εισαγωγή των εικόνων µε την 

περιγραφή τους για καλύτερα αποτελέσµατα στις µηχανές αναζήτησης, την 
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αναλυτική περιγραφή των προϊόντων µε εστίαση σε συγκεκριµένες λέξεις 

κλειδιά σχετικές µε τις αναζητήσεις των χρηστών για τα συγκεκριµένα 

προϊόντα και τέλος την εισαγωγή των προϊόντων στις µεγαλύτερες µηχανές 

σύγκρισης τιµών/προϊόντων του ελληνικού ίντερνετ.(skroutz.gr, bestprice.gr). 

Όλες αυτές οι ενέργειες και τα κόστη πρέπει να γίνουν µε στόχο την όσο το 

δυνατόν καλύτερη προβολή του eshop στις µηχανές αναζήτησης µε βασικό 

στόχο την google για το όσο το δυνατόν καλύτερη κατάταξη του σ’ αυτό.  

Τέλος όσον αφορά την διοικητική εµπειρία στην αγορά του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν δε θα έλεγα ότι υπάρχει και ιδιαίτερα µεγάλη σε αντίθεση µε την 

εµπειρία των µετόχων της εταιρείας στον συγκεκριµένο κλάδο που όλοι τους 

δραστηριοποιούνται στον συγκεκριµένο κλάδο σχεδόν 20 χρόνια. Όπως και η 

δική µου εµπειρία είναι καθαρά µορφωτική, αλλά όλο αυτό το εγχείρηµα είναι 

µία µεγάλη πρόκληση για όλους µας. 

 

 
 

Κεφάλαιο 1. Λίγα  λόγια για την εταιρεία  
 

1.1 Ιστορικό ΚΥΑΝΑ Α.Ε. 
 
Η εταιρία ΚΥΑΝΑ HELLAS A.E. δηµιουργήθηκε το 2006 στη Θεσσαλονίκη. 

Πρόκειται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου που 5 άτοµα του χώρου είχαν 

θέσει για τη δηµιουργία της δικής τους εταιρείας επαγγελµατικών προϊόντων 

κοµµωτηρίου. Μεταφέροντας µια πολυετή εµπειρία στο χώρο αυτό και 

ορίζοντάς την οδηγό της προσπάθειάς τους, κατάφεραν σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα να εδραιώσουν την παρουσία της εταιρείας τους και να της 

εξασφαλίσουν συνεχή και σταθερή στο χρόνο ανάπτυξη. 

 

 Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τοµέα των επαγγελµατικών προϊόντων 

κοµµωτηρίου προτείνοντας σειρές προϊόντων άριστης ποιότητας που 

αποτελούν καρπό ενδελεχούς έρευνας και ανταποκρίνονται πλήρως και µε 

τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις του σύγχρονου κοµµωτή. Βασικός 

πυλώνας της εταιρείας είναι τα προϊόντα Styling , οι βαφές µαλλιών και τα 

προϊόντα αναδόµησης µαλλιών . 



 

Επίσης η Kyana διοργανώνει επιµορφωτικά σεµινάρια ανά τακτά διαστήµατα , 

στα οποία οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται για την κυκλοφορία νέων 

προϊόντων και εµβαθύνουν τις γνώσεις τους σχετικά µε την ορθότερη χρήση 

τους , στοχεύοντας στην βελτίωση των αποτελεσµάτων . 

Έχοντας ανεπτυγµένο αίσθηµα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία η Κyana 

Hellas στηρίζει οργανώσεις και συλλόγους όπως ο Σύλλογος Άλµα Ζωής 

Θεσσαλονίκης . (πηγή http://www.kyana.gr/our-company/)  

 

 

1.2 Υπάρχουσα κατάσταση 
 

Με βάση τις ισχύουσες συνθήκες της ελληνικής οικονοµίας και σύµφωνα µε 

την άποψη παραγόντων της αγοράς, οι προοπτικές του κλάδου των 

καλλυντικών για το 2012, καθώς και για τα προσεχή έτη, δεν είναι ευοίωνες. 

Συγκεκριµένα, προβλέπεται περαιτέρω µείωση των συνολικών πωλήσεων 

των προϊόντων κοµµωτηρίου της τάξης του 10%-15% το 2012, σε σχέση µε το 

προηγούµενο έτος. Για τη διετία 2013-2014 προβλέπεται ότι θα συνεχισθεί η 

φθίνουσα πορεία, µε µέσο ετήσιο ρυθµό µείωσης της τάξης του 10%. (Icap 

2012) 

Έτσι η εταιρεία µε βάση την οικονοµική κατάσταση της χώρας αποφασίζει 

µετά από πολύ καιρό να αναπτυχθεί πλέον µέσω της λιανικής πώλησης και 

όχι µόνο µέσω χονδρικής δηµιουργώντας δύο ηλεκτρονικά καταστήµατα εκ 

των οποίων το ένα είναι το kyana.gr και το άλλο είναι το yourcosmeticshop.gr. 

Αυτό λοιπόν είχε µία λογική σ’ αυτή την στρατηγική απόφαση της ανάπτυξης 

της εταιρείας µε οριζόντια ολοκλήρωση σε νέες περιοχές µε εξωτερική και 

εσωτερική χρηµατοδότηση που ήταν οι εξής: «λόγω του ότι η βάση µας και η 

ανάδειξη της εταιρείας µας στηρίχτηκε στους επαγγελµατίες κοµµωτές - 

πελάτες ως εταιρεία οφείλουµε να το σεβαστούµε και να συνεχίσουµε το ίδιο 

έργο, εποµένως δηµιουργούµε ένα eshop το kyana.gr το οποίο θα 

ενηµερώνουµε τους ήδη υπάρχοντες πελάτες και τους δυνητικούς πελάτες για 

τις καινοτόµες υπηρεσίες που παρέχουµε ως εταιρεία και θα δίνουµε την 

δυνατότητα αγοράς για τους κοµµωτές (b2b) και για όποιον θέλει να αγοράσει 

ένα προϊόν σε τιµή λιανικής(b2c), αλλά η τιµή λιανικής θα είναι η ίδια µε την 

τιµή του κοµµωτηρίου. ∆ηλαδή το eshop θα γίνει για κάποιους θαυµαστές της 
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εταιρείας που βρίσκονται σε περιοχές που δεν υπάρχουν συνεργαζόµενα 

κοµµωτήρια. Αλλά επειδή ο χώρος του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι πολύ 

ανταγωνιστικός και όλοι κάνουν προσφορές στον ίντερνετ η εταιρεία 

αποφασίζει να κάνει ακόµη ένα eshop  µε την διάθεση και άλλων προϊόντων 

εκτός της εταιρείας µας και σε καλύτερες τιµές και προσφορές.  » (Γ. 

Βασιλειάδης,CEO KYANA) 

Εδώ θα ήθελα να σταθώ στο ότι η εταιρεία παρέχει αποκλειστικά προϊόντα 

στους κοµµωτές που οι πελάτες τους µόνο µπορούν να τα χρησιµοποιήσουν 

στα συνεργαζόµενα κοµµωτήρια. Οι καινοτόµες υπηρεσίες είναι κάποια 

ενηµερωτικά σεµινάρια που γίνονται από επαγγελµατίες του χώρου για την 

αποκλειστική εκµάθηση των συνεργατών κοµµωτών, η παρουσίαση της 

collection Simplicity µε συνεργασία την ακαδηµία VANG και την Kristalwave 

όπου παρουσιάζονται στο κοινό οι νέες τάσεις χτενισµάτων και χρωµάτων 

των µαλλιών.  Αυτό έχει δηµιουργήσει πιστούς πελάτες για την εταιρεία γιατί 

άλλες ανταγωνιστικές εταιρείες παρέχουν τα προϊόντα τους ακόµη και σε 

super market και σε τιµές πολύ χαµηλές κάτι που δηµιουργεί την αίσθηση 

κοροϊδίας στον «έξυπνο» καταναλωτή. 

Η διοίκηση της εταιρείας έχει λάβει πολύ σωστές αποφάσεις και το έργο που 

έχω αναλάβει µετά την ολοκλήρωση των απαιτήσεων τους µου είναι πλέον 

ξεκάθαρο. Το πρόβληµα µου ήταν η υπάρχουσα κατάσταση στην λειτουργία 

των ηλεκτρονικών καταστηµάτων, η οποία είχε ως εξής:  

1. Το site kyana.gr είχε γίνει σε wordpress µε επιλογή ενός θέµατος από 

µία πρώην υπάλληλο της εταιρείας το οποίο λόγω αποχώρησης της 

από την εταιρεία το άφησε στην µέση. 

2. Η ΚΥΑΝΑ είχε άλλο eshop µε domain name eshop.kyana.gr  

3. Το yourcosmeticshop.gr ήταν σε µια πλατφόρµα που έγινε από µία 

εταιρεία το 2011. Η εν λόγω εταιρεία απλά είχε κάνει το site χωρίς τις 

απαραίτητες αναβαθµίσεις και µε πολλά λειτουργικά προβλήµατα. 

4. Η συγκεκριµένη εταιρεία είχε την φιλοξενία του yourcosmeticshop.gr, 

του eshop.kyana.gr  και επίσης τα email της ΚΥΑΝΑ. Η φιλοξενία του 

kyana.gr ανήκε σε µία άλλη εταιρεία.  

5. ∆εν είχαµε πρόσβαση στον βασικό µας server και κάθε αλλαγή που 

ήθελα να υλοποιήσω ήταν χρονοβόρα και πανάκριβη 



 

Κεφάλαιο 2. Παραγόμενα προϊόντα και έρευνα για τα προϊόντα 
 

 

2.1 Κύρια προϊόντα και υπηρεσίες 
 
Τα καλλυντικά και κυρίως τα είδη κοµµωτηρίου θα είναι τα κύρια προϊόντα του 

eshop και όλοι οι πελάτες θα έχουν την δυνατότητα να τα αγοράσουν από 

αυτό. Ως καλλυντικά θεωρούνται βάση νόµου όλα τα προϊόντα, τα οποία βάση 

της χρήσης τους έρχονται σε άµεση εξωτερική επαφή µε το δέρµα. Βάση 

αυτού του ορισµού, τα προϊόντα του κλάδου χωρίζονται στις παρακάτω 

κατηγορίες:  

• Προϊόντα περιποίησης δέρµατος, όπου περιλαµβάνονται τα αφρόλουτρα, οι 

κρέµες σώµατος, προσώπου ή χεριών, προϊόντα ξυρίσµατος κτλ.  

• Προϊόντα περιποίησης µαλλιών, όπου περιλαµβάνονται τα σαµπουάν, οι 

µαλακτικές κρέµες µαλλιών, οι µάσκες µαλλιών, οι βαφές µαλλιών, προϊόντα 

styling κτλ  

• Προϊόντα µακιγιάζ 

• Αρώµατα-Κολόνιες  

 
Τα προϊόντα της ΚΥΑΝΑ παρασκευάζονται σε εργοστάσιο της Ιταλίας 

σύµφωνα µε τους κανόνες ορθής παρασκευής καλλυντικών προϊόντων, όπως 

καθορίζονται από το πρότυπο ISO 22716. Για κάθε προϊόν διενεργούνται όλοι 

οι απαραίτητοι έλεγχοι σύµφωνα µε τους κανόνες της Ευρωπαϊκής 

Φαρµακοποιίας οι οποίοι διασφαλίζουν την ποιότητα των προϊόντων και την 

ασφάλεια του καταναλωτή. Τα προϊόντα είναι γνωστοποιηµένα στην 

Ευρωπαϊκή πύλη καταχώρησης καλλυντικών προϊόντων. Όπως επίσης και 

όλες οι υπόλοιπες εταιρείες που θα είναι διαθέσιµες για αγορά θα έχουν τα 

παραπάνω πρότυπα ποιότητας.  

 

 

2.2 Έρευνα για τα hair styling προϊόντα 
 

Στα πλαίσια συνεργασίας της εταιρείας ΚΥΑΝΑ µε την εταιρεία DNK research 

πραγµατοποιήθηκε µία έρευνα για τα hair styling προϊόντα. Το µέγεθος του 
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δείγµατος ήταν 200 άτοµα, κάτοικοι της Θεσσαλονίκης και ηλικίας 18 έως 65 

ετών.  

Το ερωτηµατολόγιο που συντάχθηκε αποτελείται από 11 ερωτήσεις που 

συνοδεύονται από εναλλακτικές προκαθορισµένες απαντήσεις, από τις οποίες 

ο ερωτώµενος είχε την δυνατότητα να επιλέξει αυτήν που τον αντιπροσώπευε 

καλύτερα. 

 

2.3 Πίνακες: Αποτελέσματα 

 
Πίνακας 1 
1)Ποια προϊόντα hair styling από τα παρακάτω χρησιµοποιείτε (µέχρι 2 

απαντήσεις) 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ Ν % 

ΛΑΚ 97 48,5 

ΑΦΡΟΣ 53 26,5 

ΖΕΛΕ 33 16,5 

ΚΕΡΙ 14 7 

ΠΗΛΟΣ 34 17 

ΣΙΛΙΚΟΝΗ/ΜΕΤΑΞΙ 54 27 

ΛΟΣΙΟΝ 

ΛΕΙΑΝΣΗΣ 
34 17 

ΆΛΛΟ 6 3,0 

ΣΥΝΟΛΟ 200 100 

 

Το 48,5% των καταναλωτών χρησιµοποιούν περισσότερο τη λακ. Αµέσως 

µετά παρατηρείται ότι στη δεύτερη θέση στην προτίµηση των καταναλωτών 

έρχεται ο αφρός και η σιλικόνη µε ποσοστό περίπου 27%. Ενώ στην επιλογή 

άλλο µε ποσοστό 3% οι ερωτηθέντες προσέθεσαν τα εξής: κερατίνη, λάδι 

περιποίησης µαλλιών Moroccan oil  

 
Πίνακας 2 

2)Τι µάρκα είναι τα προϊόντα hair styling που χρησιµοποιείτε;( µέχρι 2 

επιλογές) 



 

 

ΜΑΡΚΑ 

ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ν % 

L'OREAL 96 48 

Wella 68 34 

Rilken 8 4 

Scwarzkopf 61 30,5 

Pyrakis 1 0,5 

Kyana 14 7 

Garnier 32 16 

Άλλο 17 8,5 

ΣΥΝΟΛΟ 297   

 

Το 48% των καταναλωτών επιλέγει περισσότερο τη µάρκα 

L’OREAL.Ακολουθούν στη δεύτερη θέση µε µικρή διαφορά οι µάρκες Wella 

και Scwarzkopf µε ποσοστό περίπου 35%, . Ενώ στην επιλογή άλλο µε 

ποσοστό 8,5% οι ερωτηθέντες πρόσθεσαν ττις εξής µάρκες: Farcom ,Syoss, 

Timotei, Crazy bull, Gliss ,Nivea ,Crew, Cien , Lorvenn, Le petit marseillais. 

 

 

 

Πίνακας 3 

3)Γνωρίζετε την εταιρεία επαγγελµατικών κοµµωτηριακών προϊόντων ΚΥΑΝΑ; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣ

ΕΙΣ Ν % 

ΝΑΙ 100 50 

ΌΧΙ 100 50 

ΣΥΝΟΛΟ 200 100 

   

Το 50% των ερωτηθέντων γνωρίζει την εταιρεία επαγγελµατικών προϊόντων 

ΚΥΑΝΑ ενώ το υπόλοιπο 50% δεν την γνωρίζει . 

  Πίνακας 4 
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 4)Εάν στην προηγούµενη ερώτηση απαντήσατε ναι, έχετε χρησιµοποιήσει 

ποτέ προϊόντα ΚΥΑΝΑ από την σειρά   hair styling; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ν % 

% (ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 

∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

N=200) 

ΝΑΙ 44 44 22 

ΌΧΙ 56 56 28 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 50 

 

Από τους 100 ερωτηθέντες που γνωρίζουν την εταιρεία ΚΥΑΝΑ , το 22% 

έχουν χρησιµοποιήσει προϊόντα της εταιρείας ενώ το 28% δεν έχει 

χρησιµοποιήσει. 

Πίνακας 5 

5)Εάν ναι εκφράστε τον βαθµό ικανοποίησης σας από τα αποτελέσµατα τους. 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  Ν 

% (ΑΥΤΩΝ 

ΠΟΥ 

ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 

ΝΑΙ) 

%  (ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 

∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

N=200) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 0 0,00 0,00 

ΛΙΓΟ 0 0,00 0,00 

ΟΥΤΕ ΛΙΓΟ/ ΟΥΤΕ 

ΠΟΛΎ 9 20,45 4,5 

ΠΟΛΎ 25 56,82 12,5 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ 10 22,73 5 

ΣΥΝΟΛΟ 44 100 22 

 

Περίπου το 79 % των ερωτηθέντων απάντησαν θετικά στο βαθµό 

ικανοποίησης τους από τα αποτελέσµατα των προϊόντων ΚΥΑΝΑ . Το 20 % 

των ερωτηθέντων φάνηκαν ούτε λίγο / ούτε πολύ ικανοποιηµένοι από τα 



 

αποτελέσµατα των προϊόντων ΚΥΑΝΑ, καθώς επίσης κανένας από τους 

ερωτηθέντες δεν απάντησε αρνητικά. 

 

Πίνακας 6 
6)Πίστη στο προϊόν (brand loyalty): Σας παρακαλούµε να εκφράσετε τον 
βαθµό συµφωνίας η διαφωνίας σας µε τις παρακάτω προτάσεις για τα 
προϊόντα hair styling. 
 

 

ΑΠΟΨΕΙΣ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΎ           

1 

ΔΙΑΦΩΝΩ   

2 

ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ/ 

ΟΥΤΕ 

ΔΙΑΦΩΝΩ         

3 

ΣΥΜΦΩΝΩ            

4 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΎ                      

5 ΣΥΝΟΛΟ 

n % n % n % n % n % n % 

Είµαι πρόθυµος 
να αλλάξω το 
προϊόν hair 
styling που ήδη 
χρησιµοποιώ µε 
κάποιας άλλης 
εταιρίας. 12 6 29 14,5 60 30 87 43,5 12 6 200 100 

∆εν είµαι 
διατεθειµένος 
να πληρώσω 
παραπάνω 
χρήµατα για 
την απόκτηση 
ενός 
επαγγελµατικού 
προϊόντος hair 
styling.* 11 5,5 52 26 48 24 65 32,5 24 12 200 100 

Είµαι 
ευχαριστηµένος 
από το προϊόν 
που ήδη 
χρησιµοποιώ. 5 2,5 7 3,5 33 16,5 122 61 33 16,5 200 100 

Με επηρεάζει η 
γνώµη του 
κοµµωτή µου 
για τα προϊόντα 
hair styling που 
πρέπει να 
χρησιµοποιώ. 17 8,5 44 22 45 22,5 66 33 28 14 200 100 
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Το 47 % των ερωτηθέντων επηρεάζονται από την γνώµη του επαγγελµατία 

κοµµωτή και αυτό είναι πολύ σηµαντικό στοιχείο. Επίσης το 22,5% δεν είναι 

ούτε αρνητικοί ούτε θετικοί. Επίσης ένα άλλο συµπέρασµα είναι ότι οι 

καταναλωτές είναι πρόθυµοι να αλλάξουν εταιρεία αλλά να µην υπερβαίνει την 

τιµή που διαθέτει για το προϊόν που ήδη αγοράζει. Αυτό συµβαίνει παρόλο 

που 77,5% είναι ευχαριστηµένο από το προϊόν που χρησιµοποιεί. 

 

Πίνακας 7 
7)Παρακάτω, παρατίθενται κάποιοι από τους παράγοντες που θα µπορούσαν 

να επηρεάσουν την κατανάλωση προϊόντων hair styling. Εκφράστε κατά πόσο 

σας επηρεάζουν αυτοί οι παράγοντες στις προσωπικές σας αγορές στα 

προϊόντα αυτά. 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΚΑΘΟΛ
ΟΥ 
        1                        

   ΛΙΓΟ 
      2                                   

ΟΥΤΕ 
ΛΙΓΟ/ΟΥ
ΤΕ 
ΠΟΛΥ  
     3                   

ΠΟΛΥ 
     4 

ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ 
       5 

 ΣΥΝΟΛ
Ο 

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

ΤΙΜΗ 10 5,0 
3
3 

16,
5 39 19,5 

8
7 

43,
5 31 

15,
5 

20
0 

100,
0 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 1 0,5 4 2,0 12 6,0 
9
5 

47,
5 88 

44,
0 

20
0 

100,
0 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 10 5,0 
2
5 

12,
5 48 24,0 

7
6 

38,
0 41 

20,
5 

20
0 

100,
0 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟ
ΤΗΤΑ ΜΑΡΚΑΣ 17 8,5 

3
8 

19,
0 65 32,5 

6
4 

32,
0 16 8,0 

20
0 

100,
0 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
ΣΤΟ ΠΡΟΙΟΝ 19 9,5 

2
9 

14,
5 62 31,0 

7
7 

38,
5 13 6,5 

20
0 

100,
0 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ(Σ
ΤΗΝ ΤΡΙΧΑ Ή 
ΣΤΟ ∆ΕΡΜΑ ΤΗΣ 
ΚΕΦΑΛΗΣ) 11 5,5 

1
4 7,0 20 10,0 

5
5 

27,
5 

10
0 

50,
0 

20
0 

100,
0 

ΣΥΝΟΛΟ                         
 

Από τον παραπάνω πίνακα συµπεραίνουµε ότι ο πιο σηµαντικός παράγοντας 

που επηρεάζει την κατανάλωση προϊόντων hair styling είναι η ποιότητα τους  

µε πολύ 47% και πάρα πολύ 44% σύνολο 91%. Μετά ακολουθεί µε ποσοστό 

77% τα προϊόντα µε ειδικά χαρακτηριστικά όπως προβλήµατα στην τρίχα. 



 

Μετά ακολουθεί η τιµή και οι προσφορές µε ποσοστό 58% αµφότερες. Τέλος 

η αναγνωρισιµότητα της µάρκας δεν είναι και τόσο σηµαντική. 

 
 
Πίνακας 8 
8)Από που πληροφορηθήκατε για το προϊόν hair styling που χρησιµοποιείτε; 
(µέχρι 3 απαντήσεις)  
 
ΜΕΣΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  Ν % 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 70 35,0 
∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ 
ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ 8 4,0 
internet 70 35,0 
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ-
ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 25 12,5 
ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ ΣΤΟ 
ΡΑΦΙ 88 44,0 
ΑΠΌ ΣΤΟΜΑ ΣΕ 
ΣΤΟΜΑ  101 50,5 
ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ  33 16,5 
PROMOTION 46 23,0 
ΆΛΛΟ 9 4,5 
ΣΥΝΟΛΟ 450   

 
Στη συγκεκριµένη ερώτηση το 50,5 % των ερωτηθέντων πληροφορήθηκε για 

το προϊόν hair styling που χρησιµοποιεί από ΣΤΟΜΑ ΣΕ ΣΤΟΜΑ . Ακολουθεί 

µε ποσοστό 44% η ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ ΣΤΟ ΡΑΦΙ ενώ τρίτη επιλογή µε 35% 

αποτελεί η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ και το internet. Ενώ το 4,5% της επιλογής άλλο 

απάντησαν οµόφωνα ότι πληροφορήθηκαν για τα προϊόντα hair styling που 

χρησιµοποιούν από το κοµµωτήριο . 

 

Πίνακας 9 
 
9)Παρακαλούµε να σηµειώσετε πόσα χρήµατα συνηθίζετε να ξοδεύετε για 

κάθε ένα από τα προϊόντα hair styling.(Εάν δεν χρησιµοποιείτε κάποιο προϊόν 

σηµειώστε καθόλου) 

 
 

  

ΧΡΗΜΑΤΑ(ΕΥΡΩ) 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΟΛΟ

Υ <5 6-10 11-15 16-25 >26 
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0 1 2 3 4 5 

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

ΛΑΚ 70 
35,

0 60 
30,

0 56 
28,

0 
1
0 

5,
0 2 

1,
0 2 

1,
0 

20
0 

100,
0 

ΑΦΡΟΣ 
12
6 

63,
0 36 

18,
0 25 

12,
5 8 

4,
0 5 

2,
5 0 

0,
0 

20
0 

100,
0 

ΖΕΛΕ 
15
2 76 16 8,0 21 

10,
5 7 

3,
5 4 

2,
0 0 

0,
0 

20
0 

100,
0 

ΚΕΡΙ 
17
1 

85,
5 3 1,5 17 8,5 7 

3,
5 2 1 0 0 

20
0 

100,
0 

ΠΗΛΟΣ 
15
7 

78,
5 10 5 18 9 

1
0 5 3 

1,
5 2 1 

20
0 

100,
0 

ΣΙΛΙΚΟΝΗ/ΜΕΤ
ΑΞΙ 

11
8 59 12 6 30 15 

2
6 13 

1
2 6 2 1 

20
0 

100,
0 

ΛΟΣΙΟΝ 
ΛΕΙΑΝΣΗΣ 

12
4 62 25 

12,
5 26 13 

1
6 8 7 

3,
5 2 1 

20
0 

100,
0 

 
Σχετικά µε τα χρηµατικά ποσά που συνηθίζουν να ξοδεύουν οι καταναλωτές 

για κάθε ένα από τα προϊόντα hair styling (πίνακας 9) φαίνεται πως αυτά 

περιορίζονται στην κλίµακα  < 5 ευρώ στην κατανάλωση της λακ µε ποσοστό 

30%   και στην κλίµακα 6-10 ευρώ στην κατανάλωσή σιλικόνης/µεταξιού µε 

15%, στην κλίµακα 6-10 ευρώ στην κατανάλωση λοσιόν λείανσης, πηλού και 

κεριού αντίστοιχα ,στην κλίµακα <5 ευρώ στην κατανάλωσή αφρού και ζελέ 

αντίστοιχα. Γενικά η τάση των καταναλωτών περιορίζεται στην κατανάλωση 

προϊόντων µε τιµή <5 ευρώ.  

 

Πίνακας 10 
10) Φύλο 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  Ν % 
ΑΝ∆ΡΑΣ 62 31 
ΓΥΝΑΙΚΑ  138 69 
ΣΥΝΟΛΟ 200 100 

  
Το 69% των ερωτηθέντων είναι γυναίκες , ενώ το υπόλοιπο 31% είναι άνδρες. 

 

Πίνακας 11 
11) Ηλικία. 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ N % 



 

18-24 89 44,5 

25-34 61 30,5 

35-44 17 8,5 

45-54 27 13,5 

55-65 6 3,0 

ΣΥΝΟΛΟ 200 100 

  

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι το 44,5% των ερωτηθέντων είναι 

ηλικίες 18-24, το 30,5% των ερωτηθέντων είναι οι ηλικίες 25-34, το 13,5% 

είναι ηλικίας 

 45-54 , το 8,5% είναι ηλικίας 34-44 ενώ µόλις το 3% των ερωτηθέντων είναι 

ηλικίας 55-65 . 

 

2.4 Διασταύρωση ερωτήσεων 
 
Πίνακας 12 
∆ιασταύρωση ερώτησης 1 µε ερώτηση 10(προϊόντα που χρησιµοποιούν µε 
φύλο) 
 
    ΦΥΛΟ 

Π
Ρ
Ο
ΙΟ
Ν
Τ
Α

 

  
ΑΝ∆ΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ 
Ν % Ν % Ν % 

ΛΑΚ 19 19,6 78 80,4 97 100,0 
ΑΦΡΟΣ 5 9,4 48 90,6 53 100,0 
ΖΕΛΕ 29 87,9 4 12,1 33 100,0 
ΚΕΡΙ 13 92,9 1 7,1 14 100,0 
ΠΗΛΟΣ 30 88,2 4 11,8 34 100,0 
ΣΙΛΙΚΟΝΗ/ΜΕΤΑΞ
Ι 0 0,0 54 100 54 100,0 
ΛΟΣΙΟΝ 
ΛΕΙΑΝΣΗΣ 0 0,0 34 100 34 100,0 
ΆΛΛΟ 0 0,0 6 100 6 100,0 
ΣΥΝΟΛΟ 96   229   325   

ΛΑΚ: Από τους 97 που καταναλώνουν λακ η πλειοψηφία είναι γυναίκες και το 

ποσοστό που καταλαµβάνουν  80,4%. 

ΑΦΡΟΣ: Από τους 53 ερωτηθέντες που χρησιµοποιούν αφρό η πλειοψηφία 

είναι γυναίκες µε ποσοστό 90,6%. 

ΖΕΛΕ: Από τους 33 ερωτηθέντες που χρησιµοποιούν ζελέ η πλειοψηφία  είναι 

άνδρες µε ποσοστό 87,9%. 
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ΚΕΡΙ: Από τους 14 ερωτηθέντες που χρησιµοποιούν κερί, η πλειοψηφία είναι 

άνδρες µε ποσοστό 92,9% 

ΠΗΛΟΣ: Από τους 34 ερωτηθέντες που χρησιµοποιούν πηλό η πλειοψηφία 

είναι άνδρες µε ποσοστό 88,2% 

ΣΙΛΙΚΟΝΗ/ΜΕΤΑΞΙ: Από τους 54 ερωτηθέντες που χρησιµοποιούν 

σιλικόνη/µετάξι η πλειοψηφία είναι γυναίκες µε ποσοστό 100% 

ΛΟΣΙΟΝ ΛΕΙΑΝΣΗΣ: Από το σύνολο των ερωτηθέντων που χρησιµοποιούν 

τη λοσιόν το 100% είναι γυναίκες. 

ΑΛΛΟ: Οι 6 ερωτηθέντες που χρησιµοποιούν κάποιο άλλο προϊόν είναι 

γυναίκες (100%) 

 
Πίνακας 13 
∆ιασταύρωση ερώτησης 3 µε ερώτηση 10(αν γνωρίζουν την εταιρία ΚΥΑΝΑ µε 
φύλο) 
 
  ΦΥΛΟ 

ΓΝ
Ω

Ρ
ΙΖ

Ο
Υ

Ν
 

Κ
Υ

Α
Ν

Α
 

  ΑΝΔΡΑΣ   ΓΥΝΑΙΚΑ   ΣΥΝΟΛΟ   

  Ν % Ν % Ν % 

ΝΑΙ 25 40,3 75 54,3 100 50,0 

ΌΧΙ 37 59,7 63 45,7 100 50,0 

ΣΥΝΟΛΟ 62 100 138 100 200 100,0 

    
Στον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι από τους 100 ερωτηθέντες  που γνωρίζουν 
την εταιρεία  ΚΥΑΝΑ οι  75 είναι γυναίκες (54,3%) και οι 25 είναι άντρες (40,3%) 
 
 
Πίνακας 14 
∆ιασταύρωση ερώτησης 1 µε ερώτηση 11(Προϊόντα που χρησιµοποιούνται µε 
την ηλικία) 
 

  

ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

ΛΑΚ ΑΦΡΟΣ ΖΕΛΕ ΚΕΡΙ ΠΗΛΟΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 

ΛΟΣΙΟΝ 

ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΆΛΛΟ 

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Η
Λ

ΙΚ
ΙΑ

 

18-24 43 44,3 19 35,8 8 24,2 8 57,1 13 38,2 31 57,4 20 58,8 4 44,5 

25-34 27 27,8 10 18,9 15 45,5 5 35,7 14 41,2 15 27,8 11 32,4 0 30,5 

35-44 7 7,2 8 15,1 2 6,1 1 7,1 2 5,9 4 7,4 1 2,9 2 8,5 

45-54 16 16,5 12 22,6 7 21,2 0 0,0 5 14,7 4 7,4 2 5,9 0 13,5 

55-65 4 4,1 4 7,5 1 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 3,0 

  ΣΥΝΟΛΟ 97 100 53 100 33 100 14 100 34 100 54 100 34 100 6 100 

  



 

ΛΑΚ: Η πλειοψηφία των αγοραστών της λακ κυµαίνεται στις ηλικίες 18-24 µε 

ποσοστό 44,3% 

ΑΦΡΟΣ: Η πλειοψηφία των αγοραστών του αφρού κυµαίνεται στις ηλικίες 18-

24 µε ποσοστό 35,8% 

ΖΕΛΕ: Η πλειοψηφία των αγοραστών του ζελέ κυµαίνεται στις ηλικίες 25-34 

µε ποσοστό 45,5% 

ΚΕΡΙ: Η πλειοψηφία των αγοραστών του κεριού κυµαίνεται στις ηλικίες 18-24 

µε ποσοστό 57,1% 

ΠΗΛΟΣ: Η πλειοψηφία των αγοραστών του πηλού κυµαίνεται στις ηλικίες 25-

34 µε ποσοστό 41,2% 

ΣΙΛΙΚΟΝΗ: Η πλειοψηφία των αγοραστών της σιλικόνης κυµαίνεται στις 

ηλικίες 18-24 µε ποσοστό 57,4% 

ΛΟΣΙΟΝ ΛΕΙΑΝΣΗΣ: Η πλειοψηφία των αγοραστών της λοσιόν λείανσης 

κυµαίνεται στις ηλικίες 18-24 µε ποσοστό 58,8% 

Η πλειοψηφία των αγοραστών που χρησιµοποιεί κάποιο άλλο προϊόν είναι 

στις ηλικίες 18-24.  

 

 

Κεφάλαιο 3. Μάρκετινγκ, αγορά 
 

3.1 Μάρκετινγκ 
 

Ο ορισµός του µάρκετινγκ σύµφωνα µε το Βρετανικό Chartered Institute of 

Marketing είναι: «Μάρκετινγκ είναι η διαδικασία της διοίκησης µε την οποία 

εντοπίζονται, προβλέπονται και ικανοποιούνται οι ανάγκες του καταναλωτή µε 

κάποιο κέρδος για την επιχείρηση.» 

Πώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί το διαδίκτυο για την εκτέλεση των διαδικασιών 

που υπονοεί αυτή η δήλωση: 

• Εντοπισµός – πώς µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το διαδίκτυο στην 

έρευνα µάρκετινγκ προκειµένου να ανακαλύψουµε τις ανάγκες και τις 

επιθυµίες των πελατών; 
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• Πρόβλεψη – η πρόβλεψη της ζήτησης για τις ψηφιακές υπηρεσίες είναι 

το σηµείο κλειδί που καθορίζει την κατανοµή πόρων στο ηλεκτρονικό 

επιχειρείν 

• Ικανοποίηση – ένα βασικό ζήτηµα του ηλεκτρονικού µάρκετινγκ είναι ο 

τρόπος ικανοποίησης των αναγκών των πελατών µέσω του 

ηλεκτρονικού καναλιού. Η ικανοποίηση εγείρει θέµατα όπως: είναι 

εύχρηστος ο ιστότοπος; Λειτουργεί ικανοποιητικά; Ποιο είναι το 

πρότυπο της σχετικής εξυπηρέτησης πελατών; Και πώς διανέµονται τα 

φυσικά προϊόντα; 

Σύµφωνα µε τον Chaffey και του συνεργάτες του (2006) ο όρος «µάρκετινγκ» 

χρησιµοποιείται συνήθως µε δύο διακριτούς τρόπους στη σύγχρονη πρακτική 

του µάνατζµεντ: 

1. Στη σειρά εξειδικευµένων λειτουργιών µάρκετινγκ που διεξάγονται 

µέσα σε πολλούς οργανισµούς. Αυτές οι λειτουργίες περιλαµβάνουν 

την έρευνα αγοράς, τη διαχείριση µάρκας ή προϊόντος, τις δηµόσιες 

σχέσεις και την εξυπηρέτηση πελατών. 

2. Η επιχειρηµατική στρατηγική καθορίζεται από την αγορά ενός 

οργανισµού και την εστίαση του ανταγωνισµού, ενώ όλοι όσοι 

εργάζονται στον οργανισµό θα πρέπει να επικεντρώνονται στους 

πελάτες. 

Η σύγχρονη έννοια του µάρκετινγκ(marketing concept-Houston 1986) ενώνει 

αυτά τα δύο νήµατα και υπογραµµίζει ότι το µάρκετινγκ περικλείει µια σειρά 

οργανωτικών λειτουργιών και διαδικασιών που επιδιώκουν να προσδιορίσουν 

τις ανάγκες των αγορών-στόχων και να διαθέτουν προϊόντα και υπηρεσίες σε 

πελάτες και άλλα βασικά ενδιαφερόµενα µέρη, όπως οι υπάλληλοι και τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Ο Valentin(1996) υποστηρίζει ότι η έννοια 

µάρκετινγκ θα πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά ενός οργανισµού και ότι οι 

ενέργειες των διευθυντών, των στελεχών και των υπαλλήλων θα πρέπει να 

καθοδηγούνται από τη φιλοσοφία του. Η σύγχρονη φιλοσοφία του µάρκετινγκ 

απαιτεί από τους οργανισµούς να είναι δεσµευµένοι σε έναν προσανατολισµό 

στο µάρκετινγκ ή τους πελάτες ( Jaworski and Kohli, 1993 ). Η έννοια αυτή 

περιλαµβάνει όλα τα µέρη ενός οργανισµού, συντονίζοντας τις 

δραστηριότητες που διασφαλίζουν ότι οι ανάγκες των πελατών ικανοποιούνται 



 

µε τρόπο αποδοτικό, αποτελεσµατικό και επικερδή. Η ανάπτυξη των 

υπηρεσιών ηλεκτρονικού εµπορίου ως απόκριση στις αλλαγές των αναγκών 

της αγοράς, αποτελεί παράδειγµα προσανατολισµού στην αγορά, όπως 

επεσήµανε ο Hughes(2001).  

 

3.2 Ανάλυση ανταγωνισμού 
 
Η παρακολούθηση της χρήσης του ηλεκτρονικού εµπορίου από τους 

ανταγωνιστές για την απόκτηση και διατήρηση πελατών είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική στην ηλεκτρονική αγορά, λόγω της δυναµικής φύσης του 

διαδικτύου. Η συγκριτική αξιολόγηση  των ανταγωνιστών δεν αποτελεί µια 

δραστηριότητα που γίνεται µόνο µία φορά κατά την ανάπτυξη στρατηγικής, 

αλλά χρειάζεται να είναι συνεχής. 

Μια µορφή συγκριτικής αξιολόγησης των ανταγωνιστών είναι η χρήση 

υπηρεσιών, οι οποίες συγκρίνουν τον αριθµό των χρηστών ενός ιστότοπου σε 

µια κατηγορία. Ο Chase(1998) υποστηρίζει ότι, κατά την συγκριτική 

αξιολόγηση, οι εταιρείες θα πρέπει να εξετάσουν τους ιστότοπους των 

ανταγωνιστών, να βλέπουν τις βέλτιστες πρακτικές, τις χειρότερες πρακτικές 

και τις πρακτικές για το µέλλον.  

Εδώ ήθελα να αναφέρω τους κύριους ανταγωνιστές του κλάδου οι οποίοι 

έχουν µεγάλο µερίδιο αγοράς και εµφανίζονται στην πρώτη σελίδα της google 

στα οργανικά αποτελέσµατα, αυτοί είναι : dafnis.com, cosmital.gr, pirakis.gr, 

harmanis.gr, a4b.gr, ariane.gr. Στον συγκεκριµένο κλάδο υπάρχει πολύ 

µεγάλος ανταγωνισµός και όπως παρατήρησα από τις ιστοσελίδες αυτή που 

διαφοροποιείται είναι η cosmital.gr και dafnis.com η οποίες έχουν την 

δυνατότητα αγοράς και χονδρικής κυρίως για βαφές µαλλιών αλλά η cosmital 

προσφέρει επίσης µία πρόσθετη υπηρεσία, που είναι κάποια ενηµερωτικά 

σεµινάρια όπως επίσης και τον εξοπλισµό κοµµωτηρίου. 

 

3.3 Η αγορά 
 

Το κλίµα αβεβαιότητας που επικρατεί στην αγορά για την εξέλιξη της εγχώριας 

οικονοµίας, αναπόφευκτα επηρεάζει σηµαντικά και τον εξεταζόµενο κλάδο. Η 

συνεχής µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος των καταναλωτών, τα 
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εφαρµοζόµενα µέτρα λιτότητας, η αύξηση του ποσοστού της ανεργίας κλπ., 

οδηγούν σε συρρίκνωση των καταναλωτικών δαπανών και, κατά συνέπεια, σε 

πτώση της ζήτησης των καλλυντικών κοµµωτηρίου. (Ιcap,2012 ,σελ 21 ) 

Η οικονοµική συγκυρία θα παίξει και αυτή το ρόλο της τα επόµενα χρόνια. Η 

κρίση έχει οδηγήσει την πλειονότητα των καταναλωτών σε πιο οικονοµικά 

προϊόντα και στην αναζήτηση προσφορών. Για το λόγο αυτό, αύξηση 

αναµένεται να παρουσιάσουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, στα οποία κατά 

γενικό κανόνα υπάρχει πολύ καλή σχέση ποιότητας-τιµής. Παράλληλα δεν 

υπάρχουν ενδείξεις για µείωση του όγκου πωλήσεων ιδιαίτερα στις 

κατηγορίες περιποίησης µαλλιών και προϊόντων µπάνιου τα οποία 

θεωρούνται είδη πρώτης ανάγκης και, ανεξαρτήτου κρίσης, δε λείπουν από το 

ελληνικό νοικοκυριό. (DNK research)   

Η κύρια κατηγορία που παρουσιάζει ανάπτυξη στην αγορά των προϊόντων για 

τα µαλλιά είναι οι βαφές. Αυτό οφείλεται στη διάθεση των καταναλωτών, να 

βάφουν τα µαλλιά τους σπίτι, περιορίζοντας έτσι τις πολυδάπανες επισκέψεις 

στα κοµµωτήρια προφανώς για λόγους οικονοµίας. Η ποιότητα εξάλλου των 

προϊόντων που διατίθενται στη λιανική δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από αυτή 

των επαγγελµατικών σειρών που διατίθενται στα κοµµωτήρια.  (Dnk research) 

 

3.4 Μερίδιο αγοράς   
 
H ΚΥΑΝΑ ΗΕLLAS A.E  στα 5 χρόνια λειτουργίας της κατάφερε να 

προµηθεύει 1600 κοµµωτήρια στην βόρεια Ελλάδα δηλαδή περίπου το 30% 

του συνόλου και στην Αθήνα αντιπρόσωπος της εταιρίας προµηθεύει περίπου  

το 13% του συνόλου (500 από τα 4000 υπάρχοντα). Ο υπολογισµός του 

µεριδίου αγοράς της εταιρείας στις βαφές µαλλιών είναι σχεδόν αδύνατος 

λόγω έλλειψης στοιχείων για το µέγεθος της αγοράς καθώς η έλλειψη τήρησης 

αναλυτικών στατιστικών στοιχείων από τους ιδιοκτήτες των κοµµωτηρίων είναι 

σύνηθες φαινόµενο . 

(Βασιλειάδης , 2014 )  

 
 

 



 

3.5 Στόχοι marketing 
Το marketing είναι ένα ζωτικό κοµµάτι της επιχείρησης. Το πόσο καλά έχει 

τοποθετηθεί µια επιχείρηση στη αγορά είναι αυτό που θα κρίνει τελικά την 

επιτυχία ή όχι της επιχείρησης.  

Οι στόχοι του hairbeauty.gr είναι:  

• Η ικανοποίηση των πελατών µας  

• Η γρήγορη και σωστή εξυπηρέτηση τους  

• Η προσφορά καλής ποιότητας προϊόντων  

• Η διευκόλυνση των πελατών όσο αφορά τις χρηµατικές συναλλαγές  

• Αύξηση αναγνωρισιµότητας  

• ∆ηµιουργία καλής φήµης  

• Απόκτηση σταθερού πελατολογίου  

• Αύξηση πωλήσεων  

• Ασφάλεια των στοιχείων των πελατών και τήρηση του απορρήτου 

Όλοι αυτοί οι στόχοι για να επιτευχθούν χρειάζεται να εφαρµοστούν µέθοδοι 

προώθησης στο διαδίκτυο µε τη χρήση διάφορων εργαλείων που θα 

περιγραφούν στην επόµενη ενότητα. 

 

 

Κεφάλαιο 4. Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού 
περιβάλλοντος  
 

Ο καθηγητής του Harvard M.Porter, µε σηµαντική έρευνα σε θέµα στρατηγικής 

ανταγωνισµού, στο βιβλίο «Ανταγωνιστική Στρατηγική» υποστηρίζει ότι µια 

επιχείρηση ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ένταση ανταγωνισµού στον κλάδο 

στον οποίο ανταγωνίζεται. Ο βαθµός αυτής της έντασης καθορίζεται από 

πέντε βασικές ανταγωνιστικές δυνάµεις. Οι δυνάµεις αυτές καθορίζουν την 

κερδοφορία του κλάδου. 

Ο Porter ισχυρίζεται ότι η ανταγωνιστική στρατηγική είναι ένας συνδυασµός 

των στόχων που θέτει η επιχείρηση και των πολιτικών µε τις οποίες επιδιώκει 

να πετύχει τους στόχους αυτούς. Σκοπός της ανταγωνιστικής στρατηγικής 

κάθε επιχείρησης είναι να βρει την κατάλληλη θέση στο βιοµηχανικό κλάδο 
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που ανήκει, έτσι ώστε να αµυνθεί αποτελεσµατικότερα από τις ανταγωνιστικές 

δυνάµεις ή να τις επηρεάσει υπέρ αυτής. Ο Porter προσδιορίζει πέντε κύριες 

δυνάµεις που επηρεάζουν την ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης: 

1. Την απειλή από τους νεοεισερχόµενους στο βιοµηχανικό κλάδο 

2. Τη διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών 

3. Τη διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών 

4. Την πίεση ή την απειλή από υποκατάστατα προϊόντα 

5. Την ένταση του ανταγωνισµού µεταξύ υφισταµένων επιχειρήσεων 

 

 

4.1 Ανάλυση Καταναλωτή 
 
 

Το κριτήριο µε το οποίο γίνεται η τµηµατοποίηση της αγοράς και σύµφωνα µε το 

οποίο κινείται η στρατηγική πωλήσεων του eshop hairbeauty.gr είναι η ηλικία και το 

φύλο των πελατών. Συγκεκριµένα η οµάδα-στόχος της εταιρίας είναι οι γυναίκες, 

ηλικίας 16-40, χωρίς φυσικά να αποκλείονται γυναίκες µεγαλύτερης ή µικρότερης 

ηλικίας.  

Αυτή η ηλικιακή οµάδα είναι και η πιο ενεργή όσον αφορά την αγορά 

καλλυντικών  και προϊόντων περιποίησης µαλλιών µε την ηλεκτρονική έννοια. 

Τέτοιες ηλικίες αντιπροσωπεύουν µια γενιά εξοικειωµένη µε το διαδίκτυο και 

τις ανέσεις που αυτό προσφέρει.  Ας µη ξεχνάµε επίσης ότι οι γυναίκες τις 

τελευταίες δεκαετίες είναι εξίσου δραστήριες µε τους άνδρες στον 

επαγγελµατικό στίβο περιορίζοντας έτσι στο ελάχιστο, αν όχι εκµηδενίζοντας, 

τις ελεύθερες ώρες τις οποίες θα µπορούσαν να διαθέσουν για µια βόλτα στην 

αγορά. Έτσι, η βόλτα αυτή µπορεί να γίνει µε το πάτηµα ενός κουµπιού. 

 

4.2 Κανάλια διανομής 
 

Στο κλάδο των καλλυντικών υπάρχουν διαφορετικά κανάλια διανοµής, τα 

οποία διαφέρουν ανάλογα µε την κατηγορία του προϊόντος και την 

τοποθέτηση που επιθυµεί η επιχείρηση για καθένα από τα προϊόντα της. Έτσι 

τα κανάλια αυτά διαχωρίζονται σε:  



 

• ∆ίκτυο ευρείας διανοµής, που περιλαµβάνει τα σουπερµάρκετ και 

εµπορικά καταστήµατα µε τµήµατα self-service στα είδη καλλυντικών.  

• ∆ίκτυο επιλεκτικής διανοµής, που περιλαµβάνει τα εµπορικά 

καταστήµατα καλλυντικών, όπου ειδικευµένοι πωλητές παρέχουν 

συµβουλές και πληροφορίες για τα προϊόντα και οι καταναλωτές 

µπορούν να δοκιµάσουν κάποια προϊόντα  

• eshop 

• ∆ίκτυο φαρµακείων   

• ∆ίκτυο κοµµωτηρίων  

• ∆ίκτυο απευθείας πωλήσεων  

• ∆ίκτυο ινστιτούτων αισθητικής  

 

 

4.3 Ανταγωνισµός 
 

Ένα σηµείο που επισηµαίνει ο καθηγητής Porter είναι ότι «Οι τεχνολογίες του 

ίντερνετ οδηγούν στη µείωση του µεταβλητού κόστους µε παράλληλη αύξηση 

του σταθερού κόστους µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται έντονος 

ανταγωνισµός στον κλάδο». Όταν µια επιχείρηση παράγει προϊόντα µε υλική 

υπόσταση το µεταβλητό κόστος είναι σηµαντικό σε σχέση µε το σταθερό 

κόστος. Είναι αλήθεια ότι η χρήση του ίντερνετ  µπορεί να επιφέρει σηµαντική 

µείωση σε κόστος το οποίο δεν χρειάζεται και το οποίο ο καταναλωτής δεν 

είναι διατεθειµένος να πληρώσει. 

 

Οι ανταγωνίστριες εταιρίες της ΚΥΑΝΑ στον χώρο της κοµµωτικής είναι 

µεγάλες και πολύ γνωστές παγκοσµίως όπως η WELLA, η Farcom, η L΄oreal 

η Rilken µε 50 έως 70 χρόνια πορείας η καθεµία καθώς επίσης και ελληνικές 

όπως η  Pirakis Professional  . Η διαφορά τους όµως µε την ΚΥΑΝΑ είναι το 

ότι αυτές οι εταιρίες δεν ασχολούνται ιδιαίτερα µε τον επαγγελµατικό τοµέα 

δηλαδή τα κοµµωτήρια. Επίσης βασικό πλεονέκτηµα των βαφών ΚΥΑΝΑ είναι 

η τιµή τους η οποία κυµαίνεται σε επίπεδα 30% χαµηλότερα  αυτών του 

ανταγωνισµού.(Βασιλειάδης , 2014 )  
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Στο κανάλι των κοµµωτηρίων όπως αναφέρεται στην µελέτη της icap για τα 

καλλυντικά (οι βαφές µαλλιών ανήκουν στην κατηγορία των καλλυντικών )   

ηγετική θέση έχουν οι εταιρείες Wella Ελλάς Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (εκτιµώµενο 

µερίδιο της τάξης του 39% το 2010) η L’Oreal Hellas AE και η Rilken AE. 

Εκτός από τις συγκεκριµένες εταιρείες, παράγοντες του κλάδου υπολογίζουν 

ότι λειτουργούν περισσότερες από 100 µικρότερου µεγέθους προµηθευτικές 

επιχειρήσεις, οι οποίες, ωστόσο, αποσπούν αθροιστικά µικρό µέρος της 

αγοράς των καλλυντικών κοµµωτηρίων. Εκτιµάται ότι αποσπάστηκε µερίδιο 

της τάξης του 14% το 2010.(Icap 2012, σ16)  

 
 

 

4.4 Απειλή εισόδου νεοεισερχόμενων 
 

Ο καθηγητής Porter αναφέρει ότι «Το ίντερνετ µειώνει τα εµπόδια εισόδου» 

(Strategy and the Internet, HBR,Μάρτιος 2001). Είναι αλήθεια ότι αυτό 

πράγµατι µπορεί να συµβαίνει σε κάποιο βαθµό. Αν όµως εξετάσουµε µε 

µεγαλύτερη προσοχή θα δούµε ότι τα µεγαλύτερα κέντρα κόστους τα οποία 

καθορίζουν την είσοδο στις ψηφιακές επιχειρήσεις είναι τα ίδια µε αυτά των 

φυσικών προϊόντων. Σε πολλές περιπτώσεις, τα πληροφοριακά προϊόντα, 

όπως για παράδειγµα το λογισµικό είναι πολύ απαιτητικά να παραχθούν για 

πρώτη φορά, αλλά είναι πολύ φθηνά να αναπαραχθούν αφού το 

χαρακτηριστικό τους γνώρισµα είναι ότι έχουν πολύ υψηλό σταθερό κόστος 

και χαµηλό οριακό. Αυτό όµως σηµαίνει ότι τα εµπόδια εισόδου για µια 

επιχείρηση κάθε άλλο παρά χαµηλότερα είναι. (Νικόλαος Β. Γεωργόπουλος, 

Στρατηγικό Μανατζεµεντ,2013 ) 

Κατά την διάρκεια της έκρηξης του ίντερνετ, φαίνεται ότι τα εµπόδια εισόδου 

ήταν χαµηλότερα αφού παλιότερα η είσοδος σε µερικές αγορές βασίζονταν σε 

κεφαλαιακές ανάγκες, πρόσβαση στα κανάλια διανοµής και ανάπτυξη της 

δύναµης των πωλήσεων. Αυτό το εγχείρηµα δεν είναι σωστό. Στην οικονοµία 

των πληροφοριών είναι πολύ δύσκολο για µια επιχείρηση να κρατήσει 

ιδιόκτητες πληροφορίες, η έκρηξη δε των τελευταίων χρόνων δελέασε 

πολλούς νέους παίχτες τα προηγούµενα χρόνια, να εισχωρήσουν στην 



 

αγορά. Είναι δύσκολο για µια επιχείρηση να επιβιώσει αν δεν καταφέρει να 

συνάψει ισχυρές συνεργατικές σχέσεις και είναι σχεδόν αδύνατον να 

καταφέρει να αναπτύξει κάθετη ολοκλήρωση χωρίς τη βοήθεια άλλων 

επιχειρήσεων. Νεοεισερχόµενες επιχειρήσεις για να δραστηριοποιηθούν σε 

ένα κλάδο θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στη γνώση και την τεχνογνωσία, 

που θα τις επιτρέψει να γευθούν τη λειτουργικότητα που συνεισφέρεται από 

τους συνεργάτες, και να καρπωθούν προνόµια από πρόσβαση σε προϊόντα 

και υπηρεσίες. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τέτοια στοιχεία, τελικά µπορούµε να 

ισχυριστούµε ότι τα εµπόδια εισόδου για µια επιχείρηση µπορεί να είναι 

µεγαλύτερα από ότι στο παρελθόν. (Νικόλαος Β. Γεωργόπουλος, Στρατηγικό 

Μανατζεµεντ,2013 ) 

Στον κλάδο των καλλυντικών δεν υπάρχουν θεσµικά εµπόδια εισόδου. Κατά 

γενικό κανόνα, η πρόσβαση σε πρώτες ύλες είναι εύκολη, ενώ και η 

τεχνογνωσία σε γενικές γραµµές δεν αποτελεί σοβαρό εµπόδιο. Οι κύριες 

δυσκολίες βρίσκονται στην διείσδυση στη αγορά, στην εξασφάλιση µεριδίου 

αυτής και γενικότερα στην αντιµετώπιση των µεγάλων πολυεθνικών, οι οποίες 

διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτηµα λόγω της πολυετούς εµπειρίας στην 

έρευνα και στην ανάπτυξη προϊόντων, αλλά και λόγω της µεγάλης 

αναγνωρισιµότητας των εµπορικών τους σηµάτων. ∆εδοµένης της φύσης των 

καλλυντικών, θα πρέπει να καταβληθούν σηµαντικές επενδύσεις από τις 

νεοεισερχόµενες επιχειρήσεις, όχι µόνο στο παραγωγικό κοµµάτι, αλλά και για 

την προβολή των προϊόντων. Εποµένως, λόγω των εµποδίων εισόδου στον 

κλάδο, που αναφέρθηκαν παραπάνω η πιθανότητα εισόδου νέων 

ανταγωνιστών κρίνεται µικρή, δεδοµένης και της σταθερότητας, αν όχι 

πτώσης που αναµένεται να έχει ο κλάδος τα επόµενα χρόνια. Εξάλλου η 

πορεία του κλάδου στα βασικά προϊόντα τα τελευταία χρόνια, δείχνει, 

ανεξάρτητα από την κρίση, ότι ο κλάδος βρίσκεται πλέον στο στάδιο της 

ωρίµανσης, γεγονός που αποτελεί εµπόδιο για πιθανούς νέους ανταγωνιστές. 

(Dnk research) 

Ο αριθµός των επιχειρήσεων του κλάδου, µε τουλάχιστον εµπορική 

δραστηριότητα, είναι περίπου 90. Ορισµένες εισαγωγικές επιχειρήσεις του 

κλάδου αποτελούν συχνά θυγατρικές επιχειρήσεων κολοσσών του κλάδου 

παγκοσµίως. Ορισµένες από αυτές, έχουν προχωρήσει και στην παραγωγή 

καλλυντικών, υπό την επίβλεψη της µητρικής εταιρείας 
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Ο ανταγωνισµός είναι µεγάλος κυρίως στα δίκτυα της ευρείας και επιλεκτικής 

διανοµής, καθώς υπάρχει πληθώρα εµπορικών σηµάτων, ενώ δεν υπάρχουν 

ριζικές διαφοροποιήσεις στην τιµή και στην ποιότητα τους. 

Αναλυτικότερα οι συνθήκες που αναδεικνύουν τον πολύ έντονο ανταγωνισµό 

στο κλάδο είναι ότι:  

1. οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν όλα τα ατού για να αυξήσουν τα µερίδιά 

τους στην αγορά, όπως οι µειωµένες τιµές, οι προσφορές 1+1, η διαφήµιση η 

οποία παίζει σηµαντικό ρόλο, η παρουσίαση συνεχώς καινοτόµων προϊόντων 

και η ποικιλία τους.  

2. τα τελευταία χρόνια πλέον υπάρχει µια πτωτική πορεία στο κλάδο η 

οποία θα εντείνει τον ανταγωνισµό ακόµη περισσότερο.  

3. το κόστος µεταπήδησης του καταναλωτή από το προϊόν µίας φίρµας σε 

κάποιο αντίστοιχο µίας άλλης είναι µηδαµινό ειδικά στα κανάλι ευρείας και 

επιλεκτικής διανοµής 

 
 

4.5 Διαπραγματευτική δύναμη αγοραστών 
 
Σύµφωνα µε τον Porter «Το ίντερνετ δίνει την δυνατότητα στους αγοραστές να 

έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες, µε 

αποτέλεσµα να αυξάνεται η διαπραγµατευτική τους δύναµη»(Strategy and the 

Internet, HBR,Μάρτιος 2001). Το γεγονός ότι οι αγοραστές έχουν πρόσβαση 

στην πληροφορία που αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες δεν σηµαίνει ότι 

αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη ώστε ο αγοραστής να παραλάβει το 

προϊόν του έγκαιρα και στην επιθυµητή κατάσταση. Η πληροφορία για ένα 

προϊόν δεν αποτρέπει τον αγοραστή να αγοράσει ένα αγαθό που δεν του 

ταιριάζει ή που δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του. Η δυνατότητα που έχουν τα 

«φυσικά» καταστήµατα να παρέχουν άµεσες συµβουλευτικές υπηρεσίες 

στους αγοραστές, µπορεί να είναι ένας σηµαντικός παράγοντας 

αποδυνάµωσης της διαπραγµατευτικής δύναµης του αγοραστή. (Νικόλαος Β. 

Γεωργόπουλος, Στρατηγικό Μανατζεµεντ,2013 ) 

Οι κύριοι αγοραστές των επιχειρήσεων παραγωγής και εµπορίας καλλυντικών 

είναι κυρίως τα µεγάλα πολυκαταστήµατα. Σε αυτά περιλαµβάνονται οι 

µεγάλες αλυσίδες σούπερ µάρκετ, που εκφράζουν τον κύριο όγκο 



 

κατανάλωσης στο δίκτυο ευρείας διανοµής, και τα µεγάλα εµπορικά 

πολυκαταστήµατα καλλυντικών, που εκφράζουν τον κύριο όγκο πωλήσεων 

του καναλιού επιλεκτικής διανοµής. Οι αγοραστές αυτοί κατέχουν µεγάλη 

διαπραγµατευτική δύναµη καθώς είναι σχετικά λίγοι και καταναλώνουν µεγάλο 

ποσοστό της αγοράς των καλλυντικών στην Ελλάδα, συνολικά περίπου το 

73% . Αυτό συµβαίνει λόγω της τεράστιας προσέλευσης αγοραστών στα 

καταστήµατα αυτά. Παράλληλα υπάρχει και πληθώρα προσφορών από τις 

εταιρείες καλλυντικών και έντονος ανταγωνισµός για την προνοµιακή 

τοποθέτηση προϊόντων στα ράφια. Οι παράγοντες αυτοί µαζί µε το γεγονός 

ότι τα προϊόντα του κλάδου είναι παρόµοια, εποµένως οι αγοραστές µπορούν 

να αλλάξουν προµηθευτή χωρίς κόστος, τοποθετούν τους αγοραστές σε θέση 

ισχύος. (Dnk research) 

 
 

4.6 Υποκατάστατα προϊόντα 
 

Όπως αναφέρει ο Porter «∆ίνοντας τη δυνατότητα  σε νέες προσεγγίσεις να 

ικανοποιούν ανάγκες και να εκτελούν διαδικασίες, αυτό δηµιουργεί νέα 

υποκατάστατα προϊόντα» »(Strategy and the Internet, HBR,Μάρτιος 2001). Σε 

αυτό το σηµείο θα µπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι ο πολλαπλασιασµός 

των υποκατάστατων προϊόντων δεν οφείλεται στην χρήση του ίντερνετ αλλά 

είναι αποτέλεσµα των αλλοιωµένων σηµάτων της αγοράς. 

 

4.7 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 
 
Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασµού το οποίο 

χρησιµοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος µίας επιχείρησης, όταν η επιχείρηση πρέπει να λάβει µία 

απόφαση σε σχέση µε τους στόχους που έχει θέσει ή µε σκοπό την επίτευξή 

τους.  

Κατά την ανάλυση SWOT µελετώνται τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα 

(Weaknesses) σηµεία µίας επιχείρησης, οργανισµού ή και περιοχής, καθώς 

και οι ευκαιρίες (Opportunities) και οι απειλές (Threats) που υπάρχουν.  



26 

 

Τα δυνατά και αδύνατα σηµεία αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης καθώς προκύπτουν από τους εσωτερικούς πόρους που αυτή 

κατέχει (π.χ. ικανότητες προσωπικού και στελεχών, ιδιότητες και 

χαρακτηριστικά της επιχείρησης, τεχνογνωσία, χρηµατοοικονοµική υγεία και 

ικανότητα να ανταποκριθεί σε νέες επενδύσεις, κλπ.).  

Αντιθέτως οι ευκαιρίες και οι απειλές αντανακλούν µεταβλητές του εξωτερικού 

περιβάλλοντος της επιχείρησης τις οποίες η επιχείρηση θα πρέπει να 

εντοπίσει, να προσαρµοστεί σε αυτές ή ακόµα και να τις προσαρµόσει όπου 

κάτι τέτοιο είναι εφικτό (π.χ. είσοδος νέων ανταγωνιστών, ρυθµίσεις στο 

νοµικό περιβάλλον, δηµιουργία ή/και εµφάνιση νέων αγορών, κλπ.). 

∆υνάµεις (Strengths) Αδυναµίες (Weaknesses) 

1. Ανταγωνιστικές τιµές 

2. Ποιότητα προϊόντων 

3. Ποιότητα υπηρεσιών 

4. Καινοτοµία 

5. Εξειδικευµένο προσωπικό 

6. B2C και B2B 

1. Σταθερός αριθµός 

προϊόντων 

2. Καινούριο eshop χωρίς 

προηγούµενη φήµη και 

πελατεία 

3. Χαµηλή τακτική κέρδους 

για να ανταγωνιστεί τα 

µεγάλα eshop 

 

 

Ευκαιρίες (Oportunities) Απειλές (Threats) 

1. To eshop είναι ανοιχτό 24 

ώρες και τις 7 µέρες τις 

εβδοµάδας 

2. Προοπτική ανάπτυξης της 

επιχείρησης 

3. Πωλήσεις στο εξωτερικό 

1. ∆ύσκολες οικονοµικές 

συνθήκες της εποχής 

2. Μεγάλος ανταγωνισµός 

ήδη γνωστών eshop 

3. Έλλειψη γνώσης της 

τεχνολογίας  

4. Φόβος χρησιµοποίησης 

ηλεκτρονικών πληρωµών 

5. Φόβος ασφάλειας 

προσωπικών δεδοµένων 



 

Κεφάλαιο 5. Προτεινόμενες Στρατηγικές 
 

Τα ηλεκτρονικά καταστήµατα, πολύ απλά, είναι ιστοσελίδες από όπου κανείς 

µπορεί να αγοράσει προϊόντα, υλικά αγαθά ή υπηρεσίες, χωρίς να επισκεφτεί 

κάποιο φυσικό χώρο. Τελευταία παρατηρούµε ότι αυξάνονται µε ρυθµό 

γεωµετρικής προόδου. Αυτό οφείλεται κυρίως, στις καλύτερες τιµές που 

µπορεί να βρει κανείς, στον εύκολο και άνετο τρόπο αναζήτησης και στην 

ολοένα και µεγαλύτερη διείσδυση  του διαδικύου στην καθηµερινή ζωή. 

(http://www.alphamarketing.gr/gr/press/item/142-e-shop-what-how-why) 

Τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος έναντι 

ενός φυσικού χώρου πωλήσεων, από την άποψη του επιχειρηµατία, 

εκτιµούµε ότι είναι τα παρακάτω: 

1. Είναι ανοιχτό 24 / 7 

2. Χρειάζεται ελάχιστο φυσικό χώρο 

3. Απαιτεί λίγο αλλά εξειδικευµένο προσωπικό 

4. Ανανεώνεται σε ελάχιστο χρόνο 

5. Προσφορές και προωθητικά προγράµµατα επικοινωνούν ταχύτατα 

  (http://www.alphamarketing.gr/gr/press/item/142-e-shop-what-how-why) 

Το ηλεκτρονικό κατάστηµα που θα δηµιουργηθεί µπορεί να θεωρηθεί ως το 

βασικό προϊόν το οποίο θα στηρίζεται στην άµεση πώληση, δηλαδή ο 

πελάτης  να βλέπει κατευθείαν προϊόντα-τιµές-προσφορές-εξυπηρέτηση, θα 

αναδεικνύει και θα αποπνέει το ανάλογο κύρος και επαγγελµατισµό. Θα 

αποτελεί µια σύγχρονη και εργονοµική πρόταση που θα συµβαδίζει µε τις 

υποδείξεις των µηχανών αναζήτησης αναδεικνύοντας το brand name της 

εταιρείας  και θα προσαρµόζεται αυτόµατα ανάλογα µε την ανάλυση και τον 

φυλλοµετρητή κάθε συσκευής (Responsive design για PC, Laptop, tablet και 

smartphone) ώστε να παρέχεται κατά το µεγαλύτερο δυνατόν ποσοστό η 

πληροφορία µας. Το µενού πλοήγησης, οι εικόνες, η σειρά εµφάνισης των 

περιεχοµένων και η θέση τους θα µεταβάλλονται αυτόµατα ανάλογα µε την 

ανάλυση οθόνης του επισκέπτη. Με αυτόν τον τρόπο το eshop θα 

ανταποκρίνεται  αυτόµατα και θα προσαρµόζεται ώστε να είναι δυνατή η 

εύκολη περιήγηση κάθε επισκέπτη.  
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5.1 Προτάσεις για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου 
 

1. Η εταιρεία ΚΥΑΝΑ πρέπει να έχει ένα site µε domain name 

www.kyana.gr το οποίο θα προσδίδει τον ανάλογο επαγγελµατισµό 

που της αξίζει. ∆ηλαδή να ενηµερώνει τον κόσµο για τα προϊόντα της 

και για τις δράσεις της αλλά ταυτόχρονα να πουλάει και τα προϊόντα 

της σε όποιον θέλει να αγοράσει.  

2. Να µεταφέρουµε το όλα τα email της εταιρείας και όλα τα site σε ένα 

server που θα έχουµε τον αποκλειστικό έλεγχο.  

3. Αναβάθµιση του άλλου eshop µε διαφορετικό όνοµα που δεν φαίνεται η 

kyana για την δυνατότητα προσφορών των προϊόντων µας σε 

καλύτερες τιµές και για την όσο το δυνατόν καλύτερη προβολή σ’ αυτόν 

τον ανταγωνιστικό κλάδο. Πρότεινα αλλαγή του ονόµατος γιατί οι ήδη 

υπάρχοντες πελάτες ήταν δυσαρεστηµένοι λόγω µη εξυπηρέτησης των 

παραγγελιών τους. 

 

5.2 Στρατηγικές ανάπτυξης 
 

• Τιµολόγηση 

• Προώθηση 

• Μέσω επικοινωνιών µάρκετινγκ στο διαδίκτυο 

• Εστίαση σε χαρακτηριστικά νέων µέσων επικοινωνιών µάρκετινγκ 

• Ανάπτυξη του εσωτερικού ελέγχου µάρκετινγκ 

• ∆ιεθνοποίηση 

 

5.2 Οφέλη επιχείρησης 
 

Τα οφέλη της εταιρείας θα είναι πάρα πολλά από την δηµιουργία ενός τέτοιου 

ηλεκτρονικού καταστήµατος όπως: 

• Αύξηση brand awareness 

• ∆υνατότητα παροχής καινοτοµικών υπηρεσιών 

• Αύξηση µεριδίου αγοράς 

• Λιανικές πωλήσεις 



 

• Αύξηση τζίρου 

 

Η συνεχής εφαρµογή του προτύπου ISO 22716 παρέχει την δυνατότητα στην 

ΚΥΑΝΑ HELLAS Α.Ε.: 

• Να αποδεικνύει εύκολα την συµµόρφωση µε τις νέες κανονιστικές 

απαιτήσεις. 

• Να διασφαλίζει την ποιότητα και την ασφάλεια των καλλυντικών 

προϊόντων µέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας από την παραλαβή των 

πρώτων υλών µέχρι την διανοµή του προϊόντος. 

• Να εισάγει αρχές και απαιτήσεις που αποβλέπουν στην συνεχή 

βελτίωση των διεργασιών της. 

• Να αυξάνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµά της στην αγορά των 

καλλυντικών. 

• Να διευκολύνει την εισαγωγή των προϊόντων της στην παγκόσµια 

αγορά των καλλυντικών. 

 

 

5.3 Οφέλη καταναλωτών 
 

Θα µπορεί κάποιος κοµµωτής από οποιοδήποτε µέρος της Ελλάδας να 

συνεργαστεί µαζί µας για να φτιάξει από την αρχή το κοµµωτήριό του, 

προσδίδοντάς του βέβαια ένα τέλειο αποτέλεσµα από τους συνεργάτες µας. 

Από αρχιτεκτονικής άποψης µέχρι και την διάθεση των προϊόντων στις 

καλύτερες τιµές , µεταφέροντας την τεχνογνωσία και την εµπειρία µας. Αυτή 

λοιπόν η πρόσθετη υπηρεσία θα µας δώσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε 

σχέση µε τα άλλα eshop του κλάδου. Γενικά οι περισσότεροι στον 

συγκεκριµένο κλάδο έχουν eshop και µάλιστα κοµµωτήρια που είναι ιδιαίτερα 

γνωστά κάνουν και αυτά το δικό τους eshop. Εποµένως προσδίδοντας 

επιπρόσθετες υπηρεσίες δίνει ένα κίνητρο για µία παραπάνω ωφέλεια για τον 

πελάτη σ’ αυτόν τον ανταγωνιστικό κλάδο . Ο επαγγελµατίας κοµµωτής θα 

έχει την δυνατότητα να συνδυάζει την αγορά προϊόντων από διαφορετικές 

εταιρείες. 
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Όσον αφορά για τους πελάτες στόχους του eshop που είναι αυτοί της λιανικής 

πώλησης θα τους δίνεται επίσης η επιλογή και ο συνδυασµός των προϊόντων 

και των εταιρειών της επιθυµίας τους σε πολύ προνοµιακές τιµές. Κάποια 

προϊόντα ακόµη όπως τα πιστολάκια θα τα αγοράζει σε τιµές χονδρικής. 

Επίσης θα του παρέχεται η δυνατότητα 24ώρης επικοινωνίας µέσω ενός 

forum για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή του. Επίσης από το blog θα 

ενηµερώνεται για ουσιώδης εφαρµογές των προϊόντων και τη σωστή 

περιποίηση κυρίως των µαλλιών. 

Οι αγοραστικές δραστηριότητες των καταναλωτών στο Internet µπορούν να 

διαιρεθούν σε βήµατα. Τα βήµατα αυτά σύµφωνα µε τους B. Jamison, J. Gold 

και W. Jamison  είναι τα εξής : 

Αρχικά, ο καταναλωτής προσδιορίζει τις απαιτήσεις που έχει και αναζητά 

διαθέσιµα είδη που µπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του. Τα είδη 

που θα βρει θα τα συγκρίνει µεταξύ τους ως προς την τιµή ,τα χαρακτηριστικά 

, την ηµεροµηνία παράδοσης, την εγγύηση κλπ. Εφόσον βρει το είδος που 

ικανοποιεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες του το επιλέγει και 

τοποθετεί την παραγγελία του. Στην συνέχεια γίνεται η πληρωµή του 

προϊόντος ή των προϊόντων µε πιστωτική κάρτα (επιλέγει τον τύπο της κάρτας 

και πληκτρολογεί το όνοµά της , τον αριθµό της και την ηµεροµηνία λήξης της 

), η παραλαβή των ειδών και η επιθεώρησή τους. Μετά την ολοκλήρωση της 

συναλλαγής υπάρχει η δυνατότητα επαφής µε τον προµηθευτή για λήψη 

υπηρεσιών και υποστήριξης µετά την αγορά, ή επιστροφή τους αν ο πελάτης 

δεν είναι ικανοποιηµένος. (Jamison, B. , Gold , J. , Jamison, W. , Electronic 

Selling : Twenty-Three Steps to E-Selling Profits ,New York, McGraw-

Hill,1997 ) 

 

Συµ̟εράσµατα Μέρος Α’ 
 

H πορεία του κλάδου στα βασικά προϊόντα τα τελευταία χρόνια, δείχνει, 

ανεξάρτητα από την κρίση, ότι ο κλάδος βρίσκεται πλέον στο στάδιο της 

ωρίµανσης. Η στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας µέσω των δύο eshop είναι 

ορθή µε βάση τις οικονοµικές συγκυρίες και την ραγδαία ανάπτυξη του 



 

διαδικτύου. Όπως επίσης και η διοικητική απόφαση διακοπής συνεργασίας µε 

την εταιρεία που είχε αναλάβει µέχρι πρότινος την ηλεκτρονική προώθηση της 

εταιρείας, όπως και η οριστική διαγραφή του yourcosmeticshop που είχε χάσει 

την αξιοπιστία του προς τους πελάτες. 

Εφόσον οι εταιρεία ΚΥΑΝΑ δεν είναι τόσο γνωστή όπως φαίνεται και σε ένα 

δείγµα του πίνακα 3 ως εταιρεία και κυρίως δεν είναι γνωστή η ποιότητα των 

προϊόντων της, εάν κρίνουµε από τα αποτελέσµατα του πίνακα 7 που ο πιο 

σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την κατανάλωση προϊόντων hair 

styling είναι η ποιότητα τους  µε συνολικό ποσοστό 91%, η εταιρεία θα πρέπει 

να πάρει κάποιες αποφάσεις για την αναγνωσιµότητα της ποιότητας των 

προϊόντων της. Όπως βλέπουµε και από τον πίνακα 8 η καλύτερη διαφήµιση 

των hair styling προϊόντων είναι από στόµα σε στόµα.  

Το 7% του δείγµατος του ερωτηµατολογίου χρησιµοποιεί προϊόντα της 

εταιρείας ΚΥΑΝΑ. Σχεδόν το 50% των προϊόντων styling που 

χρησιµοποιούνται είναι λακ. Το 50% των ερωτηθέντων γνώριζε την εταιρεία 

ΚΥΑΝΑ. Οι καταναλωτές είναι διατεθειµένοι να αλλάξουν εταιρεία εάν το 

προϊόν δεν υπερβαίνει την τιµή που χρησιµοποιεί µε ποσοστό 77,5%. Η 

ποιότητα είναι ο πιο σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την κατανάλωση 

προϊόντων hair styling.  
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Μέρος Β’ 

6. Υλοποίηση Στρατηγικής 
 

Η στρατηγική αποτελεί µια συγκεκριµένη προσέγγιση µε την οποία η διοίκηση 

µιας επιχείρησης προβαίνει σε ενέργειες, οι οποίες υποστηρίζουν την επίτευξη 

ορισµένων σκοπών καθώς και την επίλυση των οποιονδήποτε προβληµάτων, 

που προκύπτουν από την προσπάθεια αυτή. Για να επιτευχθούν όµως αυτοί 

οι σκοποί, θα πρέπει η επιχείρηση να εξισορροπήσει τις δυνάµεις και τις 

αδυναµίες του εσωτερικού περιβάλλοντος µε τις παρουσιαζόµενες ευκαιρίες 

και απειλές του εξωτερικού.  Πρόκειται δηλαδή για ένα ολοκληρωµένο σχέδιο 

που συνδέει τα πλεονεκτήµατα της επιχείρησης µε τις προκλήσεις του 

περιβάλλοντος ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός της επιχείρησης, ο οποίος τίθεται 

ανάλογα µε τις αξίες, φιλοδοξίες, πιστεύω των στελεχών της. 

Το διαδίκτυο προσφέρει νέες ευκαιρίες πώλησεις νέων προϊόντων σε 

καινούριες αγορές. Παρουσιάζονται έτσι εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές 

που θα πρέπει να αξιολογηθούν. Η αξιολόγησή τους µπορεί να γίνει µε τη 

χρήση των επιλογών που πρώτος διατύπωσε ο Ansoff(1957) όπως: 

1. ∆ιείσδυση στην αγορά  

2. Ανάπτυξη της αγοράς 

3. Ανάπτυξη των προϊόντων 

4. ∆ιαφοροποίηση 

Ο Ghosh(1998) προτείνει την ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων ή 

υπηρεσιών που θα προσθέτουν αξία στα ήδη υπάρχοντα. 

Η στρατηγική επιλογή της εταιρείας ΚΥΑΝΑ να αναπτυχθεί η επιχείρηση µέσω 

συσχετισµένης διαποίκιλσης αυξάνει τη δύναµη της επιχείρησης στην αγορά 

µε στόχο την αύξηση µεριδίου αγοράς. Αυτό γίνεται µε την απόφαση 

κατασκευής  του eshop hairbeauty.gr όπου η εταιρεία θα προωθεί τα 

προϊόντα της σε ανταγωνιστικές τιµές χωρίς να φαίνεται η ίδια. Έτσι 

επιτυγχάνει την πιστότητα των µέχρι τώρα πελατών της που είναι οι 

επαγγελµατίες κοµµωτές που διατηρεί άριστες σχέσεις. Έτσι µεταφέρονται 

όλες οι ικανότητες και όλες οι τεχνικές εµπειρίες. Η απόφαση της επιχείρησης 

να αναπτυχθεί µε συσχετισµένη διαφοροποίηση είναι ορθή και όχι µε 



 

ασυσχέτιστη είναι ορθή γιατί µε βάση ερευνών αυτή είναι πιο αποδοτική. 

«Πανεπιστηµιακές παραδόσεις, Σουµπενιώτης ∆ηµήτρης, στρατηγική 

διοίκηση » 

Η στρατηγική ανάπτυξη οριζόντιας ολοκλήρωσης σε νέες περιοχές µε 

εσωτερική χρηµατοδότηση όπως η δηµιουργία ενός καινούριου ιστότοπου 

είναι επίσης µία ορθή επιλογή γιατί αρχικά δεν έχει µεγάλο κόστος και µικρό 

ρίσκο. 

 

6.1 Ηλεκτρονικό Μαρκετινγκ 
Σύµφωνα µε τον Theodore Levitt του Πανεπιστηµίου του Χάρβαρντ το 

marketing εστιάζει στις ανάγκες του αγοραστή. Μέληµα του είναι να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες του πελάτη µέσα από το προϊόν και όλο το σύνολο 

των αγαθών που σχετίζονται µε την δηµιουργία , παράδοση και την 

κατανάλωσή του. Η τεχνολογία όµως επεκτείνει το παραδοσιακό marketing σε 

νέους ηλεκτρονικούς χώρους µε αποτέλεσµα την δηµιουργία του online 

marketing. (Kotler, P. , Marketing Management , Αθήνα ,Γκιούρδας,2001 ) 

Το διαδικτυακό µάρκετινγκ περιγράφεται απλώς ως «η επίτευξη των στόχων 

µάρκετινγκ µε την εφαρµογή ψηφιακών τεχνολογιών»(Chaffey και 

συνεργάτες,2006). Αυτός ο περιεκτικός ορισµός µας βοηθάει να θυµόµαστε 

ότι αυτά είναι τα οφέλη που προσφέρει η τεχνολογία τα οποία θα πρέπει να 

καθορίζουν τις επενδύσεις στο διαδικτυακό µάρκετινγκ και όχι η αποδοχή της 

τεχνολογίας! 

Το ηλεκτρονικό µάρκετινγκ (McDonald and Wilson,1999), το οποίο µπορούµε 

να θεωρήσουµε ότι έχει µεγαλύτερο εύρος, καθώς αναφέρεται στη χρήση 

οποιασδήποτε τεχνολογίας για την επίτευξη των στόχων µάρκετινγκ και έχει 

µια εξωτερική και µια εσωτερική πτυχή. 

Τα επιχειρηµατικά µοντέλα του ηλεκτρονικού marketing κατά τους M. 

Komenar (Komenar, M. , Electronic Marketing ,New York, John Wiley & Sons, 

1997)  και G.Andres (Andres, G. , “ Click and Buy”, The Wall Street Journal 

,December ,1998) είναι : 

• Άµεσο και Έµµεσο Μάρκετινγκ : 
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Στο άµεσο οι κατασκευαστές διαφηµίζουν και διανέµουν τα προϊόντα τους σε 

πελάτες στο internet χωρίς την παρεµβολή ενδιαµέσων. Στο έµµεσο τα 

προϊόντα διανέµονται µέσω ενδιάµεσων. 

• Πλήρες Κυβερνοµάρκετινγκ και Μερικό Κυβερνοµάρκετινγκ : 

Πλήρες (ή καθαρό) Κυβερνοµάρκετινγκ σηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις πωλούν 

τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους µόνο µέσω του internet, ενώ Μερικό 

Κυβερνοµάρκετινγκ σηµαίνει ότι οι εταιρείες πωλούν όχι µόνο µέσω του 

internet αλλά και µέσω παραδοσιακών φυσικών καταστηµάτων. 

• Ηλεκτρονικός ∆ιανοµέας και Ηλεκτρονικός Μεσίτης : 

Ο Ηλεκτρονικός διανοµέας είναι υπεύθυνος για την ικανοποίησης της 

παραγγελίας και για την εγγύηση , ενώ ο Ηλεκτρονικός µεσίτης δείχνει στον 

καταναλωτή τον προµηθευτή που έχει το προϊόν που ζητά. 

• Ηλεκτρονικό κατάστηµα και Ηλεκτρονικό Κέντρο: 

Ηλεκτρονικό κατάστηµα ονοµάζουµε τον ηλεκτρονικό διανοµέα τα είδη του 

οποίου τα διαχειρίζεται ένα µόνο κατάστηµα, ενώ ένα ηλεκτρονικό εµπορικό 

κέντρο είναι ένας ηλεκτρονικός διανοµέας ή µεσίτης , τα είδη του οποίου τα 

διαχειρίζονται περισσότερα από ένα ηλεκτρονικά καταστήµατα. 

• Γενικά Ηλεκτρονικά Καταστήµατα/Εµπορικά Κέντρα και 

Εξειδικευµένα Ηλεκτρονικά Καταστήµατα/Εµπορικά Κέντρα : 

Τα γενικά ηλεκτρονικά καταστήµατα/ εµπορικά κέντρα διαχειρίζονται διάφορες 

κατηγορίες ειδών, οπότε η προµήθειά τους είναι ευρεία .Τα εξειδικευµένα 

,όµως, εστιάζουν σε ειδικούς τύπους ειδών. 

• Εκ Των Προτέρων Και Εκ Των Υστέρων Στρατηγική Θέση Για Το 

Κυβερνοµάρκετινγκ : 

Η εκ των προτέρων στρατηγική τοποθέτηση για το κυβερνοµάρκετινγκ 

σηµαίνει ότι το κύριο κανάλι διανοµής της εταιρείας είναι το Internet , και οι 

εσωτερικές δραστηριότητες όπως τα αποθέµατα και η διοίκηση λειτουργιών 

εστιάζονται στα οφέλη του κυβερνοµάρκετινγκ. Αντίθετα, στην εκ των υστέρων 

στρατηγική τοποθέτηση προς το κυβερνοµάρκετινγκ τα παραδοσιακά κανάλια 

διανοµής συνεχίζουν να είναι τα κύρια κανάλια, παρόλο που η εταιρεία έχει 

ανοίξει ένα online κανάλι διανοµής. 



 

• Παγκόσµιο και τοπικό µάρκετινγκ : 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο άνοιξε το δρόµο για παγκόσµια διάθεση προϊόντων, 

υπάρχουν όµως προϊόντα και υπηρεσίες που δεν µπορούν να παρέχονται 

παγκόσµια, για παράδειγµα, φθαρτά είδη ,όπως τρόφιµα, δεν µπορούν να 

παραδοθούν σε µεγάλες αποστάσεις. Με βάση τα παραπάνω γίνεται 

διαχωρισµός ανάµεσα σε παγκόσµιο και τοπικό µάρκετινγκ. 

• Πωλήσεις και εξυπηρέτηση πελατών : 

Οι δικτυακοί τόποι ορισµένων εταιρειών χρησιµοποιούνται κυρίως ή 

αποκλειστικά για 

εξυπηρέτηση πελατών. 

 

 

6.2 Επικοινωνίες μάρκετινγκ στο διαδίκτυο 
Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσω τις µεθόδους προώθησης στο διαδίκτυο µε τη 

χρήση των διαφόρων εργαλείων όπως µάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης, 

ηλεκτρονικές δηµόσιες σχέσεις, διαδικτυακές συνεργασίες, επικοινωνίες εντός 

και εκτός δικτύου, του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και άλλων µεθόδων 

προσέλκυσης επισκεπτών σε έναν ιστότοπο. 

 

6.2.1 Μάρκετινγκ μηχανών αναζήτησης (SEM) 

Οι µηχανές αναζήτησης και τα ευρετήρια αποτελούν κύρια µέθοδο εύρεσης 

πληροφοριών για µια εταιρεία και τα προϊόντα της. Εξυπακούεται ότι εάν ένας 

οργανισµός δεν καταλαµβάνει αξιοπρόσεκτη θέση στις µηχανές αναζήτησης, 

τότε µπορεί να χάσει πολλές ευκαιρίες για πωλήσεις, αφού η εταιρεία θα 

εξαρτάται τότε µόνον από τη δύναµη της επωνυµίας της και τις εκτός δικτύου 

επικοινωνίες για την οδήγηση επισκεπτών στον ιστότοπο της.  

Για να είναι πετυχηµένη η εφαρµογή του µάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης 

απαιτείται κατανόηση του τρόπου µε το οποίο οι πελάτες τις χρησιµοποιούν. 

Η εταιρεία µάρκτινγκ iProspect διεξήγαγε µία έρευνα για τον τρόπο εκτέλεσης 

των αναζητήσεων. Τα αποτελέσµατά της είναι διδακτικά: 

• Πάνω από τους µισούς χρήστες του διαδικτύου εκτελούν τουλάχιστον 

µία αναζήτηση την ηµέρα. 
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• Το 81,7% θα ξεκινήσει µια νέα αναζήτηση εάν δε µπορέσει να βρει µια 

σχετική απάντηση στις τρεις πρώτες σελίδες(30 αποτελέσµατα).  

• Οι χρήστες επιλέγουν συνήθως τα φυσικά αποτελέσµατα αναζήτησης 

παρά τις καταχωρίσεις αναζήτησης µε πληρωµή. Αυτό αυξάνεται εάν 

κάποιος χρήστης είναι έµπειρος. Αυτό σηµαίνει ότι οι εταιρείες που 

κάνουν µόνο καταχωρίσεις µε πληρωµή περιορίζουν την ορατότητά 

τους. 

( Dave Chaffey, ηλεκτρονικό επιχειρείν και ηλεκτρονικό εµπόριο,3rd 

edition ) 

 

Αν θέλει κάποιος να κατακτήσει την κορυφή της Google και των άλλων 

µεγάλων µηχανών αναζήτησης, θα χρειαστεί κάτι περισσότερο από τύχη. θα 

πρέπει να έχει  ακριβώς τον οδικό χάρτη που χρησιµοποίησαν εκείνοι που 

έχουν ήδη επιτύχει κορυφαίες θέσεις για την ιστοσελίδα τους. Από τον 

Οκτώβριο του 2015, η Google ενσωµάτωσε στον αλγόριθµο αναζήτησης της 

το λεγόµενο τρίτο σήµα κατάταξης RankBrain. Τα δύο πρώτα σήµατα 

κατάταξης ήτανε µε σειρά προτεραιότητας τα backlinks και το περιεχόµενο. 

Από τα εκατοµµύρια των ερωτηµάτων που δέχεται κάθε δευτερόλεπτο η 

Google, περίπου το 15% από αυτά είναι εντελώς καινούρια και όπως 

καταλαβαίνετε είναι και διφορούµενα. Είναι δύσκολο για την ίδια τη Google να 

αποφασίσει τι είδους αποτελέσµατα αναζήτησης να επιστρέψει στον χρήστη. 

Το RankBrain βοηθά τη µηχανή αναζήτησης να κατανοήσει καλύτερα αυτές 

τις διφορούµενες ερωτήσεις έτσι ώστε να µπορεί να αναδείξει όσο το δυνατό 

πιο χρήσιµα αποτελέσµατα. Το RankBrain λειτουργεί µε την ενσωµάτωση του 

γραπτού λόγου σε µαθηµατικές οντότητες που η µηχανή αναζήτησης µπορεί 

να καταλάβει. Είναι δηλαδή ένα σύστηµα προσηµείωσης της ανθρώπινης 

σκέψης µέσω της χρήσης τεχνητής νοηµοσύνης. Ο αλγόριθµος της Google 

αποτελείτε από περισσότερους από 200 παράγοντες κατάταξης που δεν 

έχουν ανακοινωθεί επίσηµα από τη Google ποτέ. Για να βγει κάποια 

ιστοσελίδα στην πρώτη σελίδα της Google, χρειάζεται απλώς και µόνο να 

ικανοποιήσει και τους 200 παράγοντες ή τουλάχιστον λίγους περισσότερους 

από τους ανταγωνιστές της. 



 

Παρακάτω θα εξεταστεί το SEO και το PPC απλά θα αναφερθεί γιατί δεν θα 

χρησιµοποιηθεί αυτή η µέθοδος στην πράξη. 

 

6.2.2 SEO ( search engine optimization ) 

 

Η βελτιστοποίηση των µηχανών αναζήτησης χωρίζεται σε on page SEO και 

off page SEΟ. Το on page είναι τεχνικές που εφαρµόζονται στον κώδικα και 

στην λειτουργικότητα του eshop, ενώ το off page SEO είναι τεχνικές που 

εφαρµόζονται για να εµπλουτίσουν το eshop µε διάφορα κείµενα µε λέξεις 

κλειδιά και άλλες τεχνικές αλληλεπίδρασης µε τον χρήστη. 

 

6.2.2.1 on page SEO 

 

H εντός σελίδας βελτιστοποίηση έχει να κάνει µε κρίσιµα βήµατα για την 

επιτυχία, όπως η καλύτερη αντίληψη της αγοράς στόχου, αναζήτηση λέξεων 

κλειδιών, και στρατηγική περιεχοµένου. Το θετικότερο σηµείο της εντός 

σελίδας βελτιστοποίησης είναι ότι υπάρχει αποκλειστικός έλεγχος από τον 

κατασκευαστή της σελίδας. Εάν λοιπόν γίνει σωστά, θα βελτιωθεί το πως οι 

µηχανές αναζήτησης βλέπουν την σελίδα, ζυγίζουν τη σχετικότητα του 

περιεχοµένου και των λέξεων κλειδιών και ταξινοµούν την ιστοσελίδα µέσα 

στα αποτελέσµατα των µηχανών αναζήτησης για ένα συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα. 

Τα σηµαντικότερα στοιχεία της εντός σελίδας βελτιστοποίησης είναι: Η σωστή 

χρήση των meta tags (ετικέτες µετακειµένου), των ονοµάτων των σελίδων 

σας, τη µορφοποίηση του περιεχοµένου, την εσωτερική διασύνδεση, και την 

στρατηγική τοποθέτηση των λέξεων κλειδιών. 

Βρίσκοντας τις λέξεις κλειδιά για τα οποία η ιστοσελίδα θα πρέπει να 

βελτιστοποιηθεί είναι η βασική αρχή για κάθε καµπάνια βελτιστοποίησης στις 

µηχανές αναζήτησης. Ο στόχος κάθε έρευνας για τις λέξεις κλειδιά είναι να 

βρεθούν λέξεις ή φράσεις κλειδιά που έχουνε µεγάλη συχνότητα αναζήτησης, 

άρα είναι εν δυνάµει παράγοντες µεγάλης επισκεψιµότητας και έχουνε πολύ 

χαµηλό ανταγωνισµό. ∆ηλαδή δεν υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες να 

χρησιµοποιούν αυτές τις λέξεις κλειδιά συγκριτικά µε την συχνότητα 



38 

 

αναζήτησής τους. Μικρότερος ανταγωνισµός σηµαίνει ότι θα υπάρχουν πολύ 

περισσότερες πιθανότητες να βγείτε πρώτοι µε τις επιλεγµένες λέξεις ή 

φράσεις κλειδιά στα αποτελέσµατα αναζήτησης. 

Οι σωστές και σχετικές λέξεις κλειδιά θα σας βοηθήσουν ώστε να καταληφθεί 

γρηγορότερα µία από τις πρώτες θέσεις και να δηµιουργηθεί µεγαλύτερη 

επισκεψιµότητα για την σελίδα. Οι λάθος και άσχετες λέξεις κλειδιά, θα είναι 

απλώς καταστρεπτικές για την βιωσιµότητα της σελίδας µιας και η κίνηση που 

θα λαµβάνεται δεν θα είναι στοχευµένη και δεν θα υπάρχουν αποτελέσµατα 

στα ζωτικά σηµεία του µάρκετινγκ και των πωλήσεών σας. 

 

Meta tags( ετικέτες µετακειµένου) 

Τα meta tags είναι οι ετικέτες που δίνονται στις σελίδες. Τα meta tags 

βοηθάνε τις µηχανές αναζήτησης να καταλάβουν τα ονόµατα των 

ιστοσελίδων, τις πληροφορίες που αυτές περιέχουν, να διαµορφώσουν τις 

πληροφορίες που θα εµφανίζονται στα αποτελέσµατα των µηχανών 

αναζήτησης και πως θα πρέπει κάθε σελίδα να ευρετηριάζεται από αυτές. 

Πιστεύεται ότι η Google αξιολογεί τις ετικέτες σε συνάρτηση µε όλους τους 

άλλους SEO παράγοντες διασφαλίζοντας την σχετικότητα και την εγκυρότητα 

της σελίδας. Έτσι θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µε προσοχή και να είναι 

πλήρης, ενηµερωµένες και ακριβής. Η κάθε σελίδα πρέπει να έχει το δικό της 

µοναδικό σετ από ετικέτες, η ύπαρξη ετεροθαλών ετικετών ή διπλών µπορεί 

πραγµατικά να επηρεάσει αρνητικά την κατάταξή της ιστοσελίδας. 

 

SEO title ( τίτλοι σελίδας ) 

Κάθε σελίδα που είτε περιγράφει το προϊόν είτε το ενηµερώνει θα πρέπει να 

έχει το δικό της ξεχωριστό τίτλο. Ο τίτλος θα πρέπει σε γενικές γραµµές να 

µην είναι πάνω από 7 λέξεις ή 65 χαρακτήρες συµπεριλαµβανοµένου και τα 

κενά. είναι εξαιρετικά σηµαντικό οι ετικέτες τίτλων να περιέχουν το κυρίως 

θέµα της σελίδας και να εστιάζονται σε συγκεκριµένες λέξεις κλειδιά.  

 

Meta description 

Η περιγραφή φαίνεται ακριβώς κάτω από τον τίτλο της ιστοσελίδας σας στις 

σελίδες αποτελεσµάτων των µηχανών αναζήτησης. Θα πρέπει να 

χρησιµοποιηθούν λέξεις κλειδιά τουλάχιστον δύο φορές στην περιγραφή της 



 

σελίδας. Η δηµιουργία µιας περιγραφής η οποία να µοιάζει φυσική και να 

συµπεριλαµβάνει τουλάχιστον δύο φορές τις λέξεις κλειδιά είναι η καλύτερη 

λύση. 

 

Meta keywords 

Oι λέξεις κλειδιά δεν έχουν καµία βαρύτητα από µόνες τους εάν δεν 

σχετίζονται γενικότερα µε το θέµα της σελίδας και δεν είναι σε αρµονία µε το 

περιεχόµενο της. Θα πρέπει η ετικέτα µε τις λέξεις κλειδιά να περιλαµβάνει τις 

κύριες λέξεις κλειδιά της 

ιστοσελίδας, αλλά θα πρέπει να εµπεριέχονται και οι λέξεις κλειδιά σε όλη την 

σελίδα σε στρατηγικά επιλεγµένα σηµεία. Μια πυκνότητα της λέξης κλειδί της 

τάξεως του 1% έως 4% είναι αποδεκτή ενώ παραπάνω θα έδινε αρνητικά 

σήµατα στις µηχανές αναζήτησης. 

 

Αράχνη της µηχανής αναζήτησης 

Η απλούστερη όλων των ετικετών είναι η ετικέτα των ροµπότ. Αυτή δίνει σήµα 

στο Googlebot, η αράχνη της µηχανής αναζήτησης Google να προσπελάσει 

τη σελίδα. Για να µπορέσει να ευρετηριαστεί η σελίδα ταχύτερα και σωστά, οι 

µηχανές αναζήτησης στέλνουν τις αράχνες τους να προσπελάσουν και να 

σκανάρουν την ιστοσελίδα σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Ο καλύτερος τρόπος 

ταξινόµησης της σελίδας από τις µηχανές αναζήτησης είναι µέσω της 

υποβολής του χάρτη της ιστοσελίδας σε αυτές. Επίσης ο χάρτης βοηθάει τον 

χρήστη να περιηγηθεί καλύτερα στην ιστοσελίδα. 

 

6.2.2.2 off page SEO 

 

H εντός σελίδας βελτιστοποίηση είναι προαπαιτούµενη για να µπορέσει η 

ιστοσελίδα  να βγει πρώτη στην Google. Η εκτός σελίδας βελτιστοποίηση είναι 

πραγµατικά πιο ισχυρή από την εντός σελίδας. Το 85% των αποτελεσµάτων 

εξαρτάται από την εκτός σελίδας βελτιστοποίηση, ενώ για το υπόλοιπο 15% 

ευθύνεται η εντός σελίδας βελτιστοποίηση. Με την πιο απλή της µορφή, η 

εκτός σελίδας βελτιστοποίηση είναι να αυξήσουµε τη δηµοτικότητα µιας 

σελίδας. Η δηµοτικότητα µιας σελίδας ορίζεται από τον αριθµό και τον τύπο 
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των ιστοσελίδων που συνδέονται στη συγκεκριµένη σελίδα. Επίσης έχει να 

κάνει µε το τι µπορεί να γίνει εκτός σελίδας για να βελτιωθούν τα 

αποτελέσµατα των µηχανών αναζήτησης. 

Η πιο βασική στρατηγική εκτός σελίδας βελτιστοποίησης είναι το χτίσιµο 

ποιοτικών συνδέσµων (backlinks) στην σελίδα. Το κλειδί της επιτυχίας για να 

βγεί µια σελίδα στην πρώτη σελίδα της Google είναι ποια και µε ποιο τρόπο 

τα άλλα sites συνδέονται πίσω µ’ αυτή. Η διασύνδεση µέσω λέξεων κλειδιών 

που δείχνουν πίσω στην ιστοσελίδα είναι το µυστικό της επιτυχίας. Αυτές οι 

λέξεις κλειδιά θα πρέπει να είναι αυτές για τις οποίες θέλει κάποιος να βγαίνει 

πρώτος στην Google. 

 

Αρθρογραφικό µάρκετινγκ 

Το αρθρογραφικό µάρκετινγκ είναι να γραφτούν µερικά άρθρα σχετικά µε το 

αντικείµενο της σελίδας και να υποβληθούν σε µερικά µεγάλα αρθρογραφικά 

ιστολόγια. Ως αντάλλαγµα, αυτά τα αναγνωρισµένα sites θα επιστρέψουν 

έναν µε δύο συνδέσµους στη σελίδα. Το περιεχόµενο των άρθρων θα πρέπει 

να είναι πολύ προσεκτικό, θα πρέπει να είναι µοναδικό, να είναι µεταξύ 700 

έως 1200 λέξεων σε µήκος και τέλος να είναι χρήσιµα για τον τελικό 

χρήστη.Παράλληλα θα πρέπει να εµπλουτιστούν µε λέξεις κλειδιά που 

ενδιαφέρουν τους χρήστες και ο σκοπός τους θα είναι να ελκύσει αναγνώστες 

στην ιστοσελίδα. 

 

Ανταλλαγή Συνδέσµων 

Η ανταλλαγή συνδέσµων έχει να κάνει µε την αµοιβαία διασύνδεση δύο 

ιστοσελίδων. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να βρεθεί ένα φίλιο ιστολόγιο και να 

ανταλλαχθούν σύνδεσµοι ή εγγραφή σε µια µεγαλύτερη κοινότητα ανταλλαγής 

συνδέσµων. 

 

Social Media 

Μιλώντας για σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, εννοούµε όλες εκείνες τις 

σελίδες των κοινωνικών µέσων, του social bookmarking, καθώς και τα βίντεο 

ιστολόγια όπως το YouTube. 

Ο στόχος της κοινωνικής δικτύωσης είναι πολλαπλός. Κυρίως από άποψη 

SEO µας ενδιαφέρουν τα παρακάτω: 



 

1. Να ανεβάσουµε την δηµοτικότητα της σελίδας µας 

2. Να αποκτήσουµε συνδέσµους από διάφορες σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης προς τη σελίδα µας 

3. Να ευρετηριάσουµε τις σελίδες µας ταχύτερα από τις µηχανές 

αναζήτησης  

4. Να δηµιουργήσουµε κορυφαίο περιεχόµενο που µπορεί να διασυνδεθεί 

και να διαµοιραστεί στα κοινωνικά µέσα (viral content) 

 

6.2.3 PPC 

 

Στο µάρκετινγκ αναζητήσεων µε πληρωµή εάν ο χρήστης πληκτρολογήσει µια 

συγκεκριµένη φράση εµφανίζεται ένα σχετικό διαφηµιστικό κείµενο µε 

σύνδεσµο σε µια εταιρική ιστοσελίδα, τα οποία συνήθως φαίνονται στα δεξιά ή 

πάνω και κάτω από τις φυσικές λίστες της µηχανής αναζήτησης. Σε αντίθεση 

µε την συµβατική διαφήµιση, ο διαφηµιζόµενος δεν πληρώνει την προβολή 

της διαφήµισης αλλά µόνο όταν ο χρήστης πατήσει στη διαφήµιση και 

οδηγηθεί στον ιστότοπο του διαφηµιζόµενου. Τα περισσότερα πατήµατα 

έχουν ως αποτέλεσµα την επίσκεψη στον ιστότοπο, αν και µπορεί να υπάρχει 

µια µικρή φθορά(5%-10%). Η σχετική κατάταξη αυτών των «καταχωρίσεων 

απόδοσης µε πληρωµή» βασίζεται συνήθως στην υψηλότερη προσφορά 

κόστους ανά κλικ για κάθε φράση κλειδί. Η εταιρεία η οποία διατίθεται να 

πληρώσει τα περισσότερα χρήµατα ανά κλικ παίρνει την πρώτη θέση. ( Dave 

Chaffey, ηλεκτρονικό επιχειρείν και ηλεκτρονικό εµπόριο,3rd edition ) 

 

6.3 Χορηγίες (sponsoring) 
  

Οι χορηγίες δηµιουργούν καλύτερη εικόνα για την εταιρία και ανεβάζουν την 

αξιοπιστία της. Οι χορηγίες είναι πιο πετυχηµένες διαφηµιστικά όταν 

συνοδεύονται από αξιόλογο περιεχόµενο για τον χρήστη και δυνατότητα 

αλληλεπίδρασης. Συνήθως εµφανίζονται µε δυο µορφές: Στην πρώτη 

περίπτωση µε διακριτική παρουσία τοποθετώντας απλώς ένα µικρό banner, 

σε όλες τις σελίδες ενός δικτυακού τόπου (ή τµήµατος αυτού), το οποίο 

αναφέρει το όνοµα του χορηγού και παραπέµπει στις σελίδες του. Στη 
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δεύτερη και πιο δυναµική µορφή, η χορηγία συνίσταται στη δηµιουργία ενός 

νέου τµήµατος του site το οποίο συνήθως παρουσιάζει κάποια δραστηριότητα 

του χορηγού. (Πασχόπουλος Α. & Σκάλτσας Π. Ηλεκτρονικό Εµπόριο ) 

 

 

6.4 E-mail marketing 
 

 Ένας άλλος τρόπος διαφήµισης στο διαδίκτυο είναι µέσω e-mail, το οποίο είναι πολύ 

διαδεδοµένο, µε αποτέλεσµα οι διαφηµιστές να το χρησιµοποιούν ως κυρίαρχο 

εργαλείο για τη διαφήµιση. Η διαφήµιση µέσω e-mail είναι πολύ αποτελεσµατική γιατί 

απευθύνεται σε συγκεκριµένο κοινό το οποίο ενδιαφέρεται γι’ αυτές τις διαφηµίσεις.  

Newsletter Ads (Αποστολή ενηµερωτικού υλικού). Το newsletter είναι ένα 

εργαλείο που έρχεται να αντικαταστήσει τον παραδοσιακό τρόπο µαζικής 

ενηµέρωσης. Αποτελεί ουσιαστικά ενηµερωτικό δελτίο προώθησης µιας 

εταιρίας και των προϊόντων της, το οποίο αποστέλλεται µαζικά σε πολλούς 

παραλήπτες µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Το δελτίο αυτό µπορεί να 

αποστέλλεται περιστασιακά ή ανά τακτά διαστήµατα και να απαρτίζεται από 

ειδήσεις, ανακοινώσεις, προσφορές, αναλύσεις, υπενθυµίσεις κ.α. Το 

περιεχόµενο τους αυτό δεν είναι ορατό στο ευρύ κοινό, αφού αποστέλλεται 

µόνο σε όσους εγγράφονται σ’ αυτά. (www.go-online.gr) 

 

 

6.5 Διαφημιστικές αφίσες (banners) σε website/portal 
 

Τα banners είναι µικρά γραφικά εικονίδια, τα οποία συνδέονται µε το δικτυακό 

τόπο του διαφηµιζόµενου. Όπως στις σελίδες έτσι και στα banners πρέπει να 

δοθεί προσοχή στον όγκο τους ο οποίος καλό να µην ξεπερνά τα 10kb. 

Καθώς όσο µικρότερο είναι το µέγεθος του αρχείου, τόσο ταχύτερα 

φορτώνεται και δεν εκνευρίζει τον χρήστη.( Πασχόπουλος Α. & Σκάλτσας Π. 

Ηλεκτρονικό Εµπόριο) Η διαφήµιση µε διαφηµιστικές αφίσες είναι η πιο παλιά και 

πιο διαδεδοµένη µορφή διαφήµισης στο διαδίκτυο. Το banner είναι µια 

γραφική απεικόνιση σε µια ιστοσελίδα για διαφηµιστικούς λόγους, η οποία 

µπορεί να είναι ακίνητη εικόνα, κινούµενη ή κάποιας άλλης µορφής (π.χ. 



 

flash). 

(http://www.ebusinessforum.gr/content/downloads/Teliko_paradoteo_interactive_advertising.pdf)  

 
 

6.6 Ανάπτυξη του εσωτερικού ελέγχου μάρκετινγκ 
 

Ο εσωτερικός έλεγχος θα αξιολογήσει την ικανότητα των πόρων της 

επιχείρησης, όπως είναι οι άνθρωποι, οι διαδικασίες και η τεχνολογία, να 

αναπτυχθεί το ηλεκτρονικό µάρκετινγκ σε σύγκριση µε τους ανταγωνιστές 

µας. Ο εσωτερικός έλεγχος θα εξετάσει τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν 

οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου όπως: 

1. Αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης. Περιλαµβάνει την συµβολή της 

επιχείρησης στα έσοδα, την κερδοφορία και την ανάλυση κόστους-

οφέλους 

2. Αποτελεσµατικότητα µάρκετινγκ: 

i. Πιθανές επαφές για πωλήσεις 

ii. Πωλήσεις  

iii. ∆ιατήρηση πελατών 

iv. Μερίδιο αγοράς 

v. Βελτίωση µάρκας και πιστότητα 

vi. Εξυπηρέτηση πελατών 

3. Αποτελεσµατικότητα διαδικτύου 

  

 

6.7 Στρατηγικές αγοράς στόχου 
 

Η χρήση των τεχνολογικών µέσων µας βοηθάει να προσεγγίσουµε νέες 

αγορές ή να αναπτύξουµε τις υπάρχουσες. Και στις δύο περιπτώσεις είναι 

απαραίτητο να αναλύουµε την αγορά στόχο, για να κατανοήσουµε τις ανάγκες 

και τις δυνατότητές  της και να αναπτύξουµε στρατηγικές που θα ικανοποιούν 

αυτές τις αγορές ώστε να µεγιστοποιούνται τα έσοδα. Αυτή είναι η στρατηγική 

µάρκετινγκ και περιλαµβάνει τέσσερα στάδια: 

1. Τµηµατοποίηση 
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2. Μάρκετινγκ στόχου 

3. Τοποθέτηση 

4. Σχεδιασµός  

Ο Dibb και οι συνεργάτες του (2000) λένε ότι: «Η τµηµατοποίηση της αγοράς 

είναι βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη µιας στρατηγικής µάρκετινγκ...δεν 

περιλαµβάνει απλώς την οµαδοποίηση των πελατών σε τµήµατα... ο 

προσδιορισµός των τµηµάτων, η στόχευση, η τοποθέτηση και η ανάπτυξη 

διαφορικού πλεονεκτήµατος έναντι των ανταγωνιστών είναι τα θεµέλια της 

στρατηγικής µάρκετινγκ» 

Ο Seybold (1999) διατύπωσε πέντε ερωτήµατα, τα οποία θεωρεί σηµαντικά 

για την ανάπτυξη µιας στρατηγικής ηλεκτρονικού µάρκετινγκ µε επίκεντρο τον 

πελάτη. Αυτά είναι τα εξής: 

1. Ποιοι είναι οι πελάτες µας; (το ερώτηµα αυτό προσδιορίζει τα τµήµατα 

της αγοράς-στόχου που έχουν κοινά κάποια χαρακτηριστικά και 

ανάγκες) 

2. Πώς µεταβάλλονται οι ανάγκες τους; (για κάποια τµήµατα της αγοράς, 

το αρχικό κίνητρο µπορεί να είναι η τιµή,στον κόσµο του διαδικτύου 

όµως, η εξυπηρέτηση πελατών αποκτά µεγαλύτερη σηµασία) 

3. Ποια τµήµατα στοχεύουµε; (είναι µια σηµαντική στρτηγική απόφαση) 

4. Πως µπορούµε να προσθέσουµε αξία; (αξία για τον πελάτη εξαρτάται 

κυρίως από τον συνδυασµό της ποιότητας του προϊόντος,της 

ποιότητας της εξυπηρέτησης,του χρόνου εκπλήρωσης της 

παραγγελίας και της τιµής) 

5. Πως γινόµαστε η πρώτη επιλογή; (είνα απαραίτητο να γνωρίζουµε 

ποια θα είναι η τοποθέτησή µας στην αγορά σε συνάρτηση µε τις 

προσφορές των ανταγωνιστών.Η τοποθέτηση σχετίζεται µε το πώς 

ένας καταναλωτής αντιλαµβάνεται ένα προϊόν από την πλευρά των 

στοιχείων αξίας του ερωτήµατος 4) 

Πρέπει να αποφασιστεί πώς θα υπογραµµιστούν τα οφέλη για να 

αποκτήσουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των προϊόντων των 

ανταγωνιστών. 

Οι Varianini και Vaturi (2000) είπαν: «πρώτον,προσδιορίστε τις ανάγκες των 

πελατών και ορίστε µια ευδιάκριτη πρόταση αξίας που θα τους ικανοποιεί και 



 

θα είναι επικερδής. Η πρόταση αξίας θα πρέπει κατόπιν να διατυπωθεί µέσα 

από το κατάλληλο προϊόν και την υπηρεσία και τα κατάλληλα κανάλια και να 

κοινοποιηθεί µε συνέπεια. Ο τελικός σκοπός θα είναι το χτίσιµο µιας 

δυνατής,µακροχρόνιας επωνυµίας που προσφέρει αξία στην εταιρεία που την 

προωθεί.» 

Η ανάγκη των πελατών που θα απευθύνεται το eshop θα είναι εκτός από την 

τιµή, η άµεση αποστολή των προϊόντων, η άµεση εξυπηρέτηση για 

οποιαδήποτε απορία, η επίλυση οποιασδήποτε ειδικής απορίας από 

επαγγελµατία του χώρου, η διασφάλιση της ποιότητας και η εγγύηση των 

προϊόντων 

 

6.7 Εστίαση σε χαρακτηριστικά νέων μέσων επικοινωνιών 
μάρκετινγκ 

6.7.1 Αλληλεπίδραση 

Ο Deighton(1996) ήταν από τους συγγραφείς που επεσήµαναν ότι ένα από τα 

βασικά χαρακτηριστικά του διαδικτύου είναι οι ευκαιρίες αληλεπίδρασης τις 

οποίες αυτό προσφέρει. Στο διαδίκτυο συνήθως ο πελάτης κάνει την πρώτη 

επαφή και ζητάει πληροφορίες από το eshop. Έχει την δυνατότητα εγγραφής 

στο newsletter για να ενηµερώνεται για τις προσφορές, όταν κάνει µια 

παραγγελία αφήνει στοιχεία επικοινωνίας και όταν έχει κάποια απορία στέλνει 

email. Με άλλα λόγια πρόκειται για ένα µοντέλο έλξης εκτός όταν 

αποστέλλονται µαζικά email διαφήµισης που είναι µοντέλο ώθησης. 

Το eshop µας θα εστιάσει στην αλληλεπίδραση µε τον πελάτη µε ένα µοντέλο 

έλξης όπου θα παρέχει κίνητρα στον καταναλωτή, όπως διαγωνισµούς και 

προωθητικές ενέργειες πωλήσεων, για να ενθαρρύνουν τον πελάτη να 

απαντήσει δίνοντας κάποια προσωπικά στοιχεία. Έτσι συλλέγοντας αυτά τα 

στοιχεία θα µπορεί να αλληλεπιδράσει και µε το µοντέλο ώθησης 

αποστέλλοντας ενηµερωτικά email προσφορών.  

 

6.7.2 Συλλογή πληροφοριών 

 

Το διαδίκτυο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µια σχετικά χαµηλού κόστους 

µέθοδος για τη συγκέντρωση ερευνών µάρκετινγκ, ειδικά για τις αντιλήψεις 
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πελατών σχετικά µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Έτσι µέσω των 

διαγωνισµών που θα πραγµατοποιηθούν και των κινήτρων που θα τους 

δίνονται, το hairbeauty.gr θα έχει τη δυνατότητα να δηµιουργεί προφίλ των 

πελατών της µε βάση πληροφορίες που παίρνει από ερωτηµατολόγια. 

6.7.3 Εξατομίκευση 

 
Η διαδικασία προσαρµογής αποτελεί σηµαντική πτυχή της διαχείρισης των 

σχέσεων µε τους πελάτες στο διαδίκτυο. Η εξατοµίκευση επιτυγχάνεται συχνά 

µέσω εξτραδικτύων, τα οποία εγκαθίστανται για τη διαχείριση της αγοραστικής 

διαδικασίας και της εξυπηρέτησής τους µετά την πώληση. Για κάθε ένα 

πελάτη του hairbeauty θα του δηµιουργείται ένα προφίλ και αναλόγως θα 

διαχωρίζεται σε επαγγελµατία κοµµωτή,πελάτη premium που θα γίνεται µετά 

από ένα συγκεκριµένο ποσό παραγγελιών και από τους απλούς πελάτες. 

Αυτή η κατηγοροποίηση των πελατών θα τους δίνει τη δυνατότητα να 

εστιάζουν σε αυτά που τους ενδιαφέρουν και τους κοµµωτές να αγοράζουν 

κάποια επιπλέον προϊόντα. 

 

6.7.4 Ολοκλήρωση 

 
Το διαδίκτυο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο άµεσης απόκρισης 

δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να ανταποκρίνονται σε προσφορές και 

προωθητικές ενέργειες που δηµοσιεύονται σε άλλα µέσα. Μέσα από 

συνεργασίες που θα πραγµατοποιηθούν µε άλλα µέσα όπως τα περιοδικά, οι 

εφηµερίδες και η τηλεόραση θα παρέχονται κάποιοι εκπτωτικοί κωδικοί 

προκειµένου να αξιολογηθεί ποιες εκτός δικτύου επικοινωνίες ήταν πιο 

αποτελεσµατικές στην προώθηση των πωλήσεων στο eshop. Οι πελάτες θα 

έχουν τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν την παραγγελία τους µέσω 

τηλεφώνου εξυπηρέτησης που θα υπάρχει. Το πλεονέκτηµα αυτής της 

πρακτικής είναι ότι οι πελάτες έχουν λιγότερη ανησυχία για την ασφάλεια των 

παραγγελιών τους. Επίσης για να αποφεύγετε η τηλεφωνική επικοινωνία ως 

eshop θα παρέχουµε ένα κατάλογο µε συχνά ερωτήµατα πελατών τα 

λεγόµενα FAQ. 

 



 

6.8 Τιμολόγηση 
 
Ο Baker και οι συνεργάτες του(2001) επεσήµαναν δύο προσεγγίσεις που είναι 

κοινά αποδεκτές για την τιµολόγηση στο διαδίκτυο. Οι νεοσύστατες 

διαδικτυακές επιχειρήσεις έχουν ως συνήθως χαµηλές τιµές για να 

αποκτήσουν µια πελατειακή βάση, ενώ πολλές από τις παλαιότερες εταιρείες 

µετέφεραν τις υπάρχουσες τιµές τους στον ιστότοπό τους. Οι πελάτες 

µπορούν να δουν και να συγκρίνουν τιµές προϊόντων όχι µόνο επισκέπτoντας 

ιστότοπους ανταγωνιστών, αλλά και µηχανές σύγκρισης τιµών όπως το 

skroutz.gr και το bestprice.gr. Έτσι οι πελάτες µπορούν να γνωρίζουν τις 

διαφορές των τιµών.  

Εποµένως η στρατηγική τιµολόγησης που θα ακολουθήσουµε εµείς είναι να 

έχουµε τις χαµηλότερες τιµές για τα προϊόντα της kyana ώστε και στις 

µηχανές σύγκρισης τιµών να εµφανίζεται ο ιστότοπός µας στην πρώτη θέση 

αναζήτησης. Ο στόχος για άλλα προϊόντα θα είναι να είµαστε πάντα µέσα 

στους 5 πρώτους ανταγωνιστές. Γενικά θα δώσουµε βάση στην στρατηγική 

χαµηλής τιµολόγησης για να να είµαστε ανταγωνιστικοί και να γίνει γνωστός ο 

ιστότοπός µας. Οι άλλες γνωστές µάρκες προϊόντων που θα υπάρχουν στον 

ιστότοπο θα γίνει επιλογή συγκεκριµένων προϊόντων ώστε να µπορούµε να 

είµαστε και σ’ αυτά ανταγωνιστικοί. Οι πελάτες όµως αποφασίζουν για τον 

προµηθευτή που θα προτιµήσουν µε βάση και άλλα στοιχεία της µάρκας, 

όπως η εξοικείωση, η εµπιστοσύνη και αντιληπτό επίπεδο υπηρεσιών. Όλα τα 

παραπάνω θα γίνουν για να επιτευχθούν οι στόχοι της συµβολής του δικτύου 

στα έσοδα. 

 

6.9 Προώθηση 
 
Το διαδίκτυο προσφέρει ένα νέο, επιπλέον κανάλι επικοινωνιών µάρκετινγκ 

για την ενηµέρωση των πελατών σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα ενός 

προϊόντος και για την παροχή βοήθειας στην αγοραστική απόφαση. 

Οι Evans και Wurster (1999) υποστηρίζουν ότι υπάρχουν τρεις πτυχές της 

διαδικτυακής προώθησης που είναι βασικές για την επίτευξη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος. Αυτές είναι: 
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• Η εµβέλεια, που µπορεί να αυξηθεί µε τη µετάβαση από έναν ιστότοπο 

στην αντιπροσώπευση σε µεγαλύτερο αριθµό ιστότοπων διαφορετικών 

µεσαζόντων. Οι Allen και Fjermestad(2001) υποστηρίζουν ότι οι 

προµηθευτές που απευθύνονται σε κόγχη της αγοράς µπορούν να 

προσεγγίσουν άµεσα µια πολύ µεγαλύτερη αγορά χάρη στο µάρκετινγκ 

µηχανών αναζήτησης 

• Αφθονία, είναι οι λεπτοµέρειες των πληροφοριών οι οποίες 

συλλέγονται για τον πελάτη και παρέχονται στον πελάτη. 

• Συνεργασία, υποδεικνύει ότι οι πελάτες θα προτιµήσουν λιανοπωλητές 

οι οποίοι τους προσφέρουν τις περισσότερες πληροφορίες για τη 

σύγκριση ανταγωνιστικών προϊόντων 

Στο hairbeauty.gr θα εφαρµοστούν όλες οι τεχνικές που περιγράφηκαν στο 

κεφάλαιο 6. ∆ηλαδή όσα έχουν αναφερθεί για το seo on page έχουν 

σχεδιαστεί πλήρως να εφαρµοστούν πάνω στο template που έχει επιλεχθεί. Η 

σελίδα είναι σχεδιασµένη σε wordpress για να παρέχει πλήρως όλα όσα 

χρειάζονται για το seo on-off page, όπως δηµιουργία ενηµερωτικών blog 

βασισµένα σε λέξεις κλειδιά και κυρίως θέµατα την περιποίηση των µαλλιών 

και γενικά για τα καλλυντικά, άµεση σύνδεση µε το mailchimp που είναι µια 

πλατφόρµα που µπορείς να αποστέλλεις ενηµερωτικά δελτία προσφορών για 

όσους εγγράφονται στο newsletter. Επίσης θα δηµιουργηθούν λογαριασµοί σε 

όλα τα social media όπως facebook, instagram, twitter, youtube και Pinterest 

που όλα θα είναι συνδεδεµένα µε την σελίδα έτσι ώστε να έχουµε 

περισσότερα backlinks. Τέλος οι συνεργασίες µε άλλους ιστότοπους θα 

βοηθήσει πάρα πολύ για την αναγνωρισιµότητα αυτού του νέου ιστότοπου. 

 

6.10 Διεθνοποίηση 
Η εταιρική στρατηγική διεθνοποίησης είναι άµεσα συνυφασµένη 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. Εποµένως, η εταιρική στρατηγική απαντάει στο «τι  

θα γίνει», ενώ η στρατηγική διεθνοποίησης στο «πώς θα γίνει». (Παπανδρέου Β., 1986) 
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Συμπεράσματα 
 
Η διοίκηση µετά από καιρό µε εµπιστεύτηκε και πραγµατοποιήθηκαν όλες οι 

προτάσεις µου. ∆ιαλέξαµε νέους συνεργάτες και δηµιουργήσαµε την δική µας 

οµάδα. Το yourcosmeticshop.gr καταργήθηκε οριστικά µε την αλλαγή του σε 

hairbeauty.gr. Το kyana.gr έγινε ένα site  µε την δυνατότητα αγοράς 

χονδρικής και λιανικής των προϊόντων και την αποκλειστική διάθεση των 

βαφών µαλλιών στους επαγγελµατίες κοµµωτές.  

Η εταιρεία θέλει να εκµεταλλευτεί τις νέες ευκαιρίες πώλησης προϊόντων που 

προσφέρει το διαδίκτυο εφαρµόζοντας έτσι κάποιες στρατηγικές επιλογές 

όπως διείσδυση στην αγορά του ηλεκτρονικού εµπορίου,στην διαφοροποίηση 

και στην διεθνοποίηση. Ο συνδυασµός της στρατηγικής χαµηλής τιµολόγησης 

µε την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών θα δώσει στο eshop 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 
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