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ΡΕΛΛΘΨΘ 
 

Οι επιχειρθματίεσ λόγω των ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςτθν οικονομία και ςτον 

επιχειρθματικό τομζα δεν είναι ςίγουροι για τισ κινιςεισ τουσ και για τα 

αποτελζςματα αυτϊν. Το επιχειρθματικό ςχζδιο το οποίο αναλφεται ςτθν 

ςυγκεκριμζνθ εργαςία δίνει τθ δυνατότθτα ςτθν επιχείρθςθ να κακορίςει τουσ 

ςτόχουσ τθσ, το όραμα τθσ, τθν φιλοςοφία τθσ και να διερευνιςει όλεσ τισ 

δραςτθριότθτεσ τθσ ϊςτε να διαπιςτϊςει τον βακμό ςτον οποίο επιτυγχάνονται οι 

αρχικοί ςτόχοι τθσ.  

Στθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ αρχικά ορίηεται το κεωρθτικό πλαίςιο γφρω από 

τον επιχειρθματικό ςχεδιαςμό τονίηοντασ τθν ςπουδαιότθτα του και ςτθ ςυνζχεια 

παρουςιάηεται μία πρακτικι εφαρμογι μίασ νεοςφςτατθσ επιχείρθςθσ.  Αναλφεται 

ο κλάδοσ των επίπλων, θ προςπάκεια απόκτθςθσ ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ 

μζςω τθσ καινοτομίασ των προϊόντων, το ςχζδιο μάρκετινγκ και θ ςτρατθγικι που 

κα ακολουκιςει θ επιχείρθςθ που εξετάηουμε ϊςτε να εδραιωκεί ςτον κλάδο.  

Στο τελευταίο μζροσ παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ, τα 

ςυμπεράςματα και οι προτάςεισ ςχετικά με τθ ςτρατθγικι που κα πρζπει να 

ακολουκιςει μια νζα εταιρεία ϊςτε να είναι κερδοφόρα και επιτυχθμζνθ.  Το 

αποτζλεςμα που προκφπτει είναι ενκαρρυντικό και κα λζγαμε ότι προβλζπεται θ 

νζα επιχείρθςθ να πετφχει τουσ ςτόχουσ τθσ.  
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ABSTRACT 

 

Economic uncertainty particularly in the business sector, makes entrepreneurs 

unsure about the outcomes of their actions.  In this project, I analyze a business plan 

that gives firms the opportunity to establish their goals vision and philosophy, 

establishes what activities will be pursued, and determines whether the initial goals 

are achieved.  I first build the theoretical framework in which the business design is 

based, and then present a practical implementation of a start-up firm.  I analyze the 

furniture sector, focusing on its competitive advantage in selling innovative products.  

I propose a marketing plan and business strategy consistent with the firm becoming 

the dominant player in the market.  Last, I conclude the project showing what 

strategy should be followed by a start-up in order to be successful.  The result is 

encouraging and the new business will achieve its objectives.  
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 1 

ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ 

 

1.1 Ο Προσ Επιχειρθματικότθτα 

Ο όροσ επιχειρθματικότθτα προζρχεται από το ριμα επιχειρϊ που ςθμαίνει κάνω 

κάτι καινοφργιο, δθμιουργϊ, προςπακϊ.  Κάκε επιχείρθςθ μπορεί να κεωρθκεί ωσ 

θ ςυνεργαςία ατόμων με κοινοφσ ςτόχουσ για τθ διενζργεια επιτυχθμζνων και 

κερδοφόρων ςυναλλαγϊν με το περιβάλλον1. Θ επιχειρθματικότθτα αποτελεί ζναν 

από τουσ ςθμαντικότερουσ ςυντελεςτζσ παραγωγισ κακϊσ ορίηει τον τρόπο με τον 

οποίο ςυνδυάηουμε τουσ υπόλοιπουσ ςυντελεςτζσ παραγωγισ ςτθν παραγωγι ενόσ 

προϊόντοσ ι μιασ υπθρεςίασ.   Τα ςυςτατικά ςτοιχεία τθσ επιχειρθματικότθτασ πζρα 

από τον ςυνδυαςμό των ςυντελεςτϊν παραγωγισ είναι θ θγεςία, θ 

ανταγωνιςτικότθτα, θ οργάνωςθ, το ρίςκο, θ καινοτομία, θ αντίλθψθ θ πρόβλεψθ 

του μζλλοντοσ και άλλα πολλά ςτοιχεία που ςυνκζτουν ζνα διαφορετικό προφίλ για 

κάκε επιχειρθματία.  Στόχοσ μίασ επιχείρθςθσ είναι πρϊτα από όλα το οικονομικό 

κζρδοσ θ δθμιουργία δθλαδι προςτικζμενθσ αξίασ.  Ο επιχειρθματίασ δεν είναι 

ςίγουροσ για το τελικό αποτζλεςμα τθσ προςπάκειασ του και  υπάρχει πάντα θ 

πικανότθτα αποτυχίασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Νικόλαοσ Β. Γεωργόπουλοσ (2006) , Στρατθγικό Μάνατημεντ, Ακινα, ςελίδα 21 
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1.2 Θ  Μδρυςθ Νζασ Επιχείρθςθσ  

Στθν εποχι μασ αποτελεί ρίςκο θ ίδρυςθ μιασ νζασ επιχείρθςθσ κακϊσ οι 

επιχειρθματίεσ δοκιμάηονται από τθν κρίςθ. Ρολλζσ φορζσ θ ίδρυςθ μιασ 

επιχείρθςθσ αποτελεί ανάγκθ και όχι ευκαιρία. Θ επιχειρθματικότθτα αποτελεί 

διζξοδο με προοπτικζσ εξζλιξθσ, προόδου και επαγγελματικισ ανάπτυξθσ.  Στθ 

παροφςα φάςθ τθσ οικονομίασ θ επιχειρθματικότθτα φαντάηει  ωσ λφςθ ςτο 

πρόβλθμα τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ ανεργίασ2.  Συνζπεια αυτϊν 

αποτελεί θ ζντονθ κινθτικότθτα και το ενδιαφζρον για τθν ίδρυςθ νζων εταιρειϊν. 

Αρχικά είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ μίασ επιχειρθματικισ ιδζασ θ οποία κα 

κάνει τθν επιχείρθςθ βιϊςιμθ και ανταγωνιςτικι. Θ ζρευνα αγοράσ και θ 

αναγνϊριςθ των αναγκϊν των καταναλωτϊν κα βοθκιςουν ςτον προςδιοριςμό του 

αντικειμζνου τθσ επιχείρθςθσ.   

Οι εν δυνάμει επιχειρθματίεσ  δεν είναι ςίγουροι για τισ κινιςεισ που πρζπει 

να κάνουν και πολλζσ φορζσ παίρνουν λάκοσ αποφάςεισ. Οι αποφάςεισ 

λαμβάνονται κάτω από ςυνκικεσ αβεβαιότθτασ.  Θ επιχείρθςθ με τθν βοικεια του 

ςτρατθγικοφ ςχεδίου κα μπορζςει να ορίςει τθν αποςτολι τθσ και να διαμορφϊςει 

το ανταγωνιςτικό τθσ πλεονζκτθμα.  Σε κάκε επιχείρθςθ νζα  και μθ,  θ δθμιουργία 

ενόσ προχπολογιςμοφ τριετίασ ι και πενταετίασ, όπου είναι εφικτό, κα αποτελοφςε 

οδθγό για τθν λειτουργία τθσ. Επίςθσ το κατάλλθλο προςωπικό, οι ςωςτζσ 

ςυνεργαςίεσ και θ ποιότθτα των πρϊτων υλϊν αποτελοφν αναγκαίεσ 

προδιαγραφζσ.  Θ εξζλιξθ που κα ζχει θ επιχείρθςθ βαςίηεται κατά βάςθ ςτο 

προϊόν, ςτθν αποδοχι που κα ζχει από το κοινό και ςτθ δθμιουργία προςτικζμενθσ 

αξίασ.   

 

 

 

 

 

                                                           
2 http://www.epixeiro.gr/article/1625 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 2 

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΚΛΣΘ 
 

2.1 Το φαινόμενο τθσ Οικονομικισ Κρίςθσ ςτθν Ελλάδα και το πϊσ αυτι επθρζαςε 

τισ Ελλθνικζσ Επιχειριςεισ 

Τα τελευταία χρόνια όπωσ όλοι γνωρίηουμε  θ χϊρα μασ βρίςκεται ςε κατάςταςθ 

φφεςθσ με ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτθν κοινωνικι και οικονομικι ηωι των κατοίκων 

τθσ.  Το φαινόμενο τθσ κρίςθσ επθρεάηει τθ ηωι κάκε Ζλλθνα και κάκε επιχείρθςθσ. 

Θ  Ελλθνικι οικονομία ζχει να αντιμετωπίςει το ζλλειμμα, το χρζοσ προσ τουσ 

ετζρουσ, τθν ανεργία, τθν χαμθλι κατανάλωςθ, τθν πτϊςθ των επενδφςεων και 

τόςα άλλα επακόλουκα τθσ ςθμερινισ κατάςταςθσ. Θ κρίςθ ζχει επθρεάςει 

μεγάλεσ, μεςαίεσ και μικρζσ επιχειριςεισ. Θ υφιςτάμενθ οικονομικι κατάςταςθ ζχει 

επθρεάςει αρνθτικά τουσ περιςςότερουσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ.  Το μεγαλφτερο 

ποςοςτό των επιχειριςεων παρατθροφν μείωςθ ςτισ πωλιςεισ, ςτα κζρδθ, ςτον 

αρικμό πελατϊν τουσ και ςτο μερίδιο αγοράσ.  Ανεξάρτθτα του κλάδου ςτον οποίο 

ανικει θ κάκε επιχείρθςθ κφριο μζλθμα τθσ είναι θ αφξθςθ του μεριδίου αγοράσ 

τθσ δθλαδι θ αφξθςθ του αρικμοφ των πελατϊν τθσ.  

            Θ ανεργία ςτθν Ελλάδα είναι ςτα φψθ φτάνοντασ το 22,5% τον Μάρτιο3.  Στο 

1%  με 1,2% διαμορφϊκθκε ο πλθκωριςμόσ τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ του 20174
.Το 

Ακακάριςτο Εγχϊριο Ρροϊόν τθσ χϊρασ παρουςιάηει αφξθςθ 0,5% ςε ςχζςθ με το 

πρϊτο τρίμθνο του 2017 ενϊ ςε ςχζςθ με το δεφτερο τρίμθνο του 2016 παρουςίαςε 

αφξθςθ κατά 0,8%5.  Ραρατθρείτε μικρι επιτάχυνςθ του ΑΕΡ που ζχει ωσ ςτόχο τθν 

ανάπτυξθ ςτο ςφνολο του ζτουσ. 

Θ ςυνεχόμενθ αφξθςθ του Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ ζχει δθμιουργιςει 

μεγάλα προβλιματα ςτισ επιχειριςεισ και ςτουσ καταναλωτζσ. Από τον Λοφνιο του 

                                                                                                                                                                      
3http://www.reporter.gr/MONEY/Ergasiaka/327625-Eurostat-Sto-22,5-h-anergia-sthn-

Ellada-Monopshfia-noymera-sthn-EE 
4 http://www.naftemporiki.gr/tag/347/deiktis-timon-katanaloti      
5http://www.efsyn.gr/arthro/ayxisi-toy-aep-2o-trimino-toy-2017 

 
 

http://www.reporter.gr/MONEY/Ergasiaka/327625-Eurostat-Sto-22,5-h-anergia-sthn-Ellada-Monopshfia-noymera-sthn-EE
http://www.reporter.gr/MONEY/Ergasiaka/327625-Eurostat-Sto-22,5-h-anergia-sthn-Ellada-Monopshfia-noymera-sthn-EE
http://www.efsyn.gr/arthro/ayxisi-toy-aep-2o-trimino-toy-2017
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2016 ο ΦΡΑ ανζρχεται ςτο 24% επίςθσ ςχετικά με το φόρο ειςοδιματοσ των 

επιχειριςεων για όςουσ δθλϊνουν ετιςιο ειςόδθμα πάνω από 50.000 ευρϊ 

προβλεπόταν θ επιβολι φόρου 26% μζχρι το επίπεδο των 50.000 ευρϊ και 33% 

πάνω από το επίπεδο των 50.000 ευρϊ6. Με τισ διατάξεισ του άρκρου 112 του ν. 

4387/2016 τίκεται ςε ιςχφ από φζτοσ μια νζα κλίμακα φορολογίασ ειςοδιματοσ με 

τθν οποία ο ςυντελεςτισ φόρου μειϊνεται από 26% ςε 22% για ετιςια ειςοδιματα 

μζχρι 20.000 ευρϊ. Για ποςά ετιςιου ειςοδιματοσ πάνω από 20.000 ευρϊ το τμιμα 

του ειςοδιματοσ από τα 20.001 ζωσ τα 30.000 ευρϊ κα φορολογείται πλζον με 

ςυντελεςτι αυξθμζνο από το 26% ςτο 29%, το τμιμα του ειςοδιματοσ από τα 

30.001 ζωσ τα 40.000 ευρϊ κα φορολογείται με ςυντελεςτι αυξθμζνο από το 26% 

ςτο 37%, το τμιμα του ειςοδιματοσ από τα 40.001 ζωσ τα 50.000 ευρϊ κα 

φορολογείται με ςυντελεςτι αυξθμζνο από το 26% ςτο 45% και το τμιμα του 

ειςοδιματοσ πάνω από τα 50.000 ευρϊ κα φορολογείται με ςυντελεςτι αυξθμζνο 

από το 33% ςτο 45%7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
6http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1204758/ti-tha-plirosoun-to-2017-oi-eleutheroi-

epaggelmaties 

7 http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1204758/ti-tha-plirosoun-to-2017-oi-

eleutheroi-epaggelmaties 

 

 

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1204758/ti-tha-plirosoun-to-2017-oi-eleutheroi-epaggelmaties
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1204758/ti-tha-plirosoun-to-2017-oi-eleutheroi-epaggelmaties


17 
 

 

2.2 Το Φαινόμενο τθσ Κρίςθσ ςτον Κλάδο των Επίπλων. 

Θ Οικονομικι κρίςθ ζχει επθρεάςει όλουσ τουσ επαγγελματικοφσ κλάδουσ, 

κάποιουσ περιςςότερο κι κάποιουσ λιγότερο. Συγκεκριμζνα ο κλάδουσ του επίπλου 

οικιακισ χριςθσ ζχει υποςτεί τεράςτια ηθμιά με φανερά αποτελζςματα ςε πολλζσ 

επιχειριςεισ. Στθν Ελλάδα θ βιομθχανία των επίπλων δεν είναι μεγάλθ και οι 

περιςςότερεσ επιχειριςεισ είναι μεςαίου μεγζκουσ με εγχϊρια δραςτθριότθτα. Θ 

ηιτθςθ των επίπλων επθρεάηεται από διάφορουσ παράγοντεσ όπωσ ο αρικμόσ των 

νζων οικοδομϊν, θ τιμι των προϊόντων και το ειςόδθμα των καταναλωτϊν.  

Επιπρόςκετα θ μειωμζνθ ηιτθςθ και ο μεγάλοσ αρικμόσ ςθμείων πϊλθςθσ κάνει 

τον ανταγωνιςμό εντονότερο.   

Θ οικονομικι κρίςθ που βιϊνει θ χϊρα από το 2008, οδιγθςε ςτθ 

διαχρονικι πτϊςθ τθσ οικοδόμθςθσ ακινιτων με ςυνζπεια τθ μείωςθ του όγκου 

παραγγελιϊν για προϊόντα ξφλου.  Θ ςυνολικι οικοδομικι δραςτθριότθτα ζπειτα 

από τθ μζτρθςθ του αρικμοφ των αδειϊν μετά το 2005 επιδεικνφει ςυνεχι κάμψθ 

φτάνοντασ το 2015 τισ 13.257 άδειεσ και εμφανίηοντασ ςωρευτικι υποχϊρθςθ 

86%8. 

Το 2017 διαπιςτϊκθκε ςθμαντικι επιβράδυνςθ του ρυκμοφ μείωςθσ, με 

αποτζλεςμα θ ηιτθςθ για είδθ ξυλείασ να ομαλοποιθκεί.  Θ αγορά κατοικίασ 

διζπετε από ςθμαντικι κάμψθ δραςτθριότθτασ τόςο ςτθν ανζγερςθ νζων 

κτιςμάτων, όςο και ςτισ αγοραπωλθςίεσ υφιςτάμενων κατοικιϊν. Θ φφεςθ 

μεταφράηεται ςε υπερπροςφορά ακινιτων προσ πϊλθςθ και ιδιαίτερα χαμθλι 

ηιτθςθ, λόγω του περιοριςμοφ των ςτεγαςτικϊν δανείων, των ςυνεχϊν αυξιςεων 

ςτθ φορολόγθςθ και τθσ περιοριςμζνθσ αγοραςτικισ δφναμθσ των νοικοκυριϊν. 

Στο Διάγραμμα 2.1 παρουςιάηεται θ πορεία των πωλιςεων οικιακϊν 

επίπλων από το 2000 ζωσ το 2016.  Σφμφωνα με τθν naftemporiki.gr θ Ελζνθ 

Βλάχου, ςφμβουλοσ ςτθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Μελετϊν τθσ ICAP Group, 

ςθμειϊνει ότι θ αξία τθσ εγχϊριασ αγοράσ επίπλων οικιακισ χριςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων πωλιςεων παραγόμενων και ειςαγόμενων προϊόντων  

 

                                                           
8http://www.agronews.gr/?pid=156&aid=159614&la=1 
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ακολουκεί φκίνουςα πορεία από το 2008, με μζςο ετιςιο ρυκμό μεταβολισ ςτο -

14,2% τθν περίοδο 2008-2014.Το 2015 ςθμειϊνεται μείωςθ 6%. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Διάγραμμα 2.1 Ρορεία Κλάδου Επίπλων 

 

Στο Διάγραμμα 2.2 παρουςιάηονται τα αποτελζςματα ζρευνασ τθσ ICAP Group 

που αφορά τα οικονομικά ςτοιχεία δεκατριϊν επιχειριςεων καταςκευισ 

επίπλων. Ραρατθροφμε ότι από το 2012 ζωσ και το 2013 το περικϊριο 

λειτουργικοφ  κζρδουσ και το περικϊριο κακαροφ κζρδουσ εμφανίηει αρνθτικζσ 

τιμζσ.  Ομοίωσ, κακοδικι πορεία ακολοφκθςε και το μζςο περικϊριο κζρδουσ 

EBITDA, λαμβάνοντασ μάλιςτα αρνθτικι τιμι από το 2011.  
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Διάγραμμα 2.2 Δείκτεσ Κερδοφορίασ Επιχειριςεων Καταςκευισ Επίπλων  

Μελετϊντασ τον κλάδο τθσ εγχϊριασ αγοράσ καταςκευαςτϊν επίπλων 

παρατθροφμε ότι λόγω τθσ μειωμζνθσ ηιτθςθσ και των ανταγωνιςτικϊν πιζςεων οι 

βιομθχανίεσ επίπλων διακζτουν τα προϊόντα τουσ ςε χαμθλζσ τιμζσ, με ςυνζπεια οι 

περιςςότερεσ να ζχουν καταςτεί ηθμιογόνεσ.  Οι ειςαγωγζσ επίπλων από χϊρεσ τθσ 

Ευρϊπθσ και τθσ Κίνασ  φκθνϊν, ζτοιμων προϊόντων, από μεγάλεσ  εταιρείεσ και το 

μειωμζνο ειςόδθμα των καταναλωτϊν, ζχουν πλιξει τθν εγχϊρια επιπλοποιία, 

                                                           
9 Ρθγι πλθροφοριϊν:  http://www.naftemporiki.gr/finance/story/962064/icap-periorizetai-

i-kampsi-poliseon-stin-agora-oikiakon-epiplon

 

10 http://www.reporter.gr/Eidhseis/Epicheirhseis/furniture-Industry/336601-ICAP-Ptwtikh-
poreia-akoloythei-o-klados-epiplwn-oikiakhs-chrhshs 

2009                        2010                        2011                          2012                            2013  
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47% 
Κακιςτικό 

35%
Υπνοδωμάτι

ο 
18% 

Τραπεηαρία

ΡΩΛΘΣΕΛΣ ΟΛΚΛΑΚΩΝ ΕΡΛΡΛΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΘΓΟΛΑ

ΚΑΚΛΣΤΛΚΟΥ ΥΡΝΟΔΩΜΑΤΛΟΥ ΤΑΡΕΗΑΛΑΣ

οδθγϊντασ αρκετζσ βιοτεχνίεσ ςταδιακά εκτόσ κλάδου.  Το 2016 το μερίδιο των 

ειςαγόμενων οικιακϊν επίπλων επί τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ αγοράσ κυμάνκθκε 

περίπου ςτο 62%10.Οι χϊρεσ που κατζχουν τθν υψθλότερθ κζςθ ςτθν ειςαγωγι 

επίπλων είναι θ Λταλία με ποςοςτό 28% του ςυνόλου των ειςαγωγϊν, θ Κίνα με 

ποςοςτό 21% και θ Τουρκία με ποςοςτό 11%.  Οι τρεισ αυτζσ χϊρεσ καλφπτουν 

περίπου το 60% των ειςαγωγϊν.  Αντίκετα οι εξαγωγζσ τθσ χϊρασ μασ είναι ςε πολφ 

χαμθλά επίπεδα και οι κφριεσ χϊρεσ εξαγωγισ επίπλων είναι θ Κφπροσ και θ 

Βουλγαρία. Συμπεραςματικά κα λζγαμε ότι ο κλάδοσ των καταςκευαςτϊν επίπλων 

οικιακισ χριςθσ καταγράφει ςυνεχείσ αρνθτικζσ επιδόςεισ λόγω του ζντονου 

ανταγωνιςμοφ και τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ τθσ χϊρασ.   

Πςον αναφορά τα ποςοςτά πωλιςεων ανά κατθγορία επίπλων 

παρατθροφμε ότι μεγαλφτερο ποςοςτό πωλιςεων ζχουν τα ζπιπλα κακιςτικοφ με 

47%.  Στθ δεφτερθ κζςθ με  35% είναι θ κρεβατοκάμαρα και ςτθ ςυνζχεια τα ζπιπλα 

τραπεηαρίασ με 18%. 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 2.3 Ροςοςτά Ρωλιςεων Επίπλων Ανά Κατθγορία 

Ρθγι : ICAP Group – εκτιμιςεισ αγοράσ 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 3 

ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ 

 

3.1 Οριςμόσ Στρατθγικοφ Σχεδίου 

Στθ ςθμερινι εποχι λόγω τθσ ζντονθσ ανταγωνιςτικότθτασ που επικρατεί δεν αρκεί 

οι επιχειριςεισ να ζχουν μια καινοτόμα ιδζα, είναι απαραίτθτοσ ο ςχεδιαςμόσ και θ 

μελζτθ ενόσ επιχειρθματικοφ ςχεδίου (Business Plan). Με τθ βοικεια αυτοφ ο 

επιχειρθματίασ αντιλαμβάνεται αν θ επιχείρθςθ κα μπορζςει να είναι βιϊςιμθ και 

αν κα μπορζςει να πετφχει τουσ ςτόχουσ που κζτει.  Σε όλεσ τισ επιχειριςεισ ι 

οργανιςμοφσ είναι απαραίτθτοσ ο επιχειρθματικόσ ςχεδιαςμόσ ανεξαιρζτωσ 

δραςτθριότθτασ και μεγζκουσ.  Υπάρχουν πολλοί οριςμοί για τθν ζννοια του 

επιχειρθματικοφ ςχεδίου.  Σφμφωνα με τον Goodstein,Nolan&Pfeiffer(1993) ο 

ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ είναι θ διαδικαςία με τθν οποία τα διοικθτικά μζλθ μιασ 

οργάνωςθσ οραματίηονται το μζλλον τθσ και αναπτφςςουν τισ απαραίτθτεσ 

διαδικαςίεσ και ενζργειεσ ϊςτε να πετφχουν αυτζσ τισ προςδοκίεσ.  Κατά τον Barrow 

(1993) με τθ βοικεια του επιχειρθματικοφ ςχεδίου μπορεί ο κάκε επιχειρθματίασ 

να παρακολουκιςει, να ελζγξει, να κάνει τον απολογιςμό και τζλοσ να αξιολογιςει 

τθν επιχειρθματικι του δραςτθριότθτα κατά τθ φάςθ που υλοποιείται.  Κα λζγαμε 

λοιπόν ότι με το επιχειρθματικό ςχζδιο θ επιχείρθςθ μπορεί να ζχει μια ςαφι 

εικόνα για τουσ επιχειρθματικοφσ ςτόχουσ τθσ.  Επίςθσ ζχει τθ δυνατότθτα να 

αναγνωρίηει τα πλεονεκτιματα και τισ αδυναμίεσ τθσ. 
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3.2 Ανάλυςθ Στρατθγικοφ Σχεδίου 

Ζνα επιχειρθςιακό ςχζδιο επικεντρϊνεται αρχικά ςτθν κατεφκυνςθ ςτθν οποία κα 

κινθκεί θ επιχείρθςθ για τθν επίτευξθ των ςτόχων και εξαςφαλίηει τθν  

βιωςιμότθτασ και τθν επιτυχία τθσ.   

 

Τα ςτάδια τθσ ςτρατθγικισ διοίκθςθσ είναι : 

 Θ επιχείρθςθ αρχικά κα πρζπει να κακορίςει τθν δραςτθριότθτάσ τθσ, τθν 

αποςτολι και το όραμα τθσ. 

 Καταγραφι αντικειμενικϊν μετριςιμων ςτόχων. 

 Διαμόρφωςθ ςτρατθγικισ-ςτρατθγικϊν με ςτόχο τθν επίτευξθ επικυμθτϊν 

αποτελεςμάτων. 

 Υλοποίθςθ ςτρατθγικισ-ςτρατθγικϊν. 

 Αξιολόγθςθ των ςτρατθγικϊν που επζλεξε, ζλεγχο τθσ απόδοςθσ και 

επανεξζταςθ όπου χρειάηεται. 

 

Ππωσ φαίνεται και ςτο Διάγραμμα 3.13 υπάρχει και ακόμα ζνα ςτάδιο, το 

ςτάδιο τθσ ανίχνευςθσ του περιβάλλοντοσ ςτο οποίο δρα και αναπτφςςεται θ 

επιχείρθςθ.  Το εςωτερικό  περιβάλλον αφορά τθν δομι, τθν κουλτοφρα και τουσ 

πόρουσ τθσ επιχείρθςθσ.  Το εξωτερικό περιβάλλον, το Μίκρο περιβάλλον και το 

Μάκρο περιβάλλον, αφορά τισ μεταβολζσ που γίνονται εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ.  Με 

τθν πετυχθμζνθ αναγνϊριςθ του περιβάλλοντοσ θ επιχείρθςθ μπορεί να αςκιςει 

ςτοχευμζνθ ςτρατθγικι επιτυγχάνοντασ περιςςότερουσ ςτόχουσ. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΝΑΔΡΑΣΗΣ 

Διάγραμμα 3.1 : Μοντζλο Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ 

Ρθγι: Wheelen, T., L. and Hunger, J., D.  (2006). Strategic and Management and Business Policy 

Concepts and Cases. 10th Edition, Pearson – Prentice Hall. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 4 

ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
 

4.1 Ρεριορίηοντασ τον Κίνδυνο 

Μία επιχείρθςθ μπορεί να αποτφχει αν δεν ζχει αςχολθκεί ςοβαρά με τον 

επιχειρθςιακό προγραμματιςμό.  Τα ςχζδια, οι ςυμφωνίεσ, οι υπολογιςμοί δεν 

αρκεί να είναι ςτο μυαλό του επιχειρθματία. Ραράδειγμα μιασ αποτυχθμζνθσ 

επιχείρθςθσ αποτελεί μια επιχείρθςθ θ οποία δεν αςχολείται με τον επιχειρθςιακό 

προγραμματιςμό επειδι κεωρείτε μικρι.  Σε όλεσ τισ επιχειριςεισ ι οργανιςμοφσ 

είναι απαραίτθτοσ ο επιχειρθματικόσ ςχεδιαςμόσ ανεξαιρζτωσ δραςτθριότθτασ και 

μεγζκουσ.  Ρολλζσ φορζσ τα ςτελζχθ διοικοφν τθν επιχείρθςθ με βάςθ μόνο το 

προχπολογιςτικό λογαριαςμό αποτελεςμάτων χριςεωσ.  Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα 

θ επιχείρθςθ να μθν μπορεί να αντιδράςει ςε πολλζσ εξελίξεισ που ςυμβαίνουν 

ςτον κλάδο τθσ, ζχοντασ κατά ςυνζπεια απρογραμμάτιςτεσ αντιδράςεισ.  Υπάρχουν 

αρκετά παραδείγματα τζτοιων εταιριϊν που ςτθν πορεία εξαγοράςτθκαν από 

κάποια άλλθ εταιρεία μεγαλφτερθ και με ςωςτό επιχειρθματικό ςχεδιαςμό.  

Για να περιορίςει τον κίνδυνο θ επιχείρθςθ κα πρζπει (Alexander Hamilton 

Institute, 2005): 

 Εκ των προτζρων κατάςτρωςθ όλων των ενεργειϊν. Ρρόβλεψθ τθσ 

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτισ δαπάνεσ.  Διαρκισ ζλεγχοσ για το αν θ 

επιχείρθςθ αντιδρά ςφμφωνα με τθν πρόβλεψθ ϊςτε να είναι ςε διαρκι 

ετοιμότθτα για τθν προςαρμογι των ςχεδίων11. 

 Λιψθ αποφάςεων βάςει πραγματικϊν δεδομζνων και ςτοιχείων. Ρρζπει 

πάντα να ςτθρίηεται ςε δεδομζνα πριν λθφκοφν μζτρα12. 

 Ρλιρθ γνϊςθ και ςυνείδθςθ των αντικειμενικϊν ςκοπϊν των ενεργειϊν. 

Για παράδειγμα ο μάνατηερ πρζπει να γνωρίηει ςε τι αποςκοποφν θ 

διαφθμιςτικι προβολι, θ προϊκθςθ των προϊόντων και τα προγράμματα 

πωλιςεων και να κρίνει κατά πόςο επιτυγχάνουν τουσ αντικειμενικοφσ 

ςκοποφσ τουσ13.  

                                                           
11,12,13  Alexander Hamilton institute, (2005), Επιχειρθςιακόσ Ρρογραμματιςμόσ 
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 Η εταιρεία φροντίηει να πουλάει καλφτερο προϊόν.  Ακόμθ και αν κοςτίηει 

περιςςότερο. Ρρζπει να είναι ανταγωνιςτικι με βάςθ τθν ποιότθτα. 

 Εξαςφαλίηεται ικανοποιθτικι κερδοφορία. Το κζρδοσ να είναι 

αντιπροςωπευτικό του τομζα ςτον οποίο αςκείται θ επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα. 

 Δαπανϊνται τα κεφάλαια τθσ διαφιμιςθσ και τθσ προϊκθςθσ για να 

αυξθκεί ο τηίροσ.  Ρρζπει να ξεχάςει προσ το παρόν τα κζρδθ προκειμζνου 

να επεκτείνει τθν επιχειρθματικι τθσ δραςτθριότθτα, αλλά μόνο αν θ 

επζκταςθ αυτι εξαςφαλίηει επαρκι κζρδθ. 

 Δαπανϊνται μεγάλα χρθματικά ποςά μόνο όταν οι τεχνικζσ είναι 

δοκιμαςμζνεσ. Ροτζ δεν πρζπει να δαπανοφνται πολλά χριματα ςε μεγάλθ 

κλίμακα, παρά μόνο αφοφ ζχει πρϊτα ελεγχτεί θ αποδοτικότθτα τθσ 

επζνδυςθσ ςε μικρι κλίμακα. 

 Δαπανϊνται ενδεικτικά κονδφλια για να δοκιμάηονται πικανζσ βελτιϊςεισ. 

Αν δεν ελεγχτοφν τϊρα τα νζα ςχζδια και οι τεχνικζσ, είναι αδφνατον να 

υπάρξει ςθμαντικι βελτίωςθ ςτο μζλλον. 

 Πποτε αυτό είναι δυνατόν, περιορίηονται οι δραςτθριότθτεσ ςε εκείνεσ 

ςτισ οποίεσ θ εταιρεία είναι ‘’ειδικόσ’’. Μπορεί να είναι καλφτερθ ςτθν 

υψθλι ποιότθτα του προϊόντοσ και ςτο μάρκετινγκ.  Ρρζπει να προςπακιςει 

να επικεντρϊςει τισ προςπάκειζσ τθσ ςε αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ και να 

κάνει όςο το δυνατόν λιγότερεσ άλλεσ. 

 Ρρζπει να δθμιουργθκεί ανταγωνιςμόσ ανάμεςα ςτα διάφορα επϊνυμα 

προϊόντα τθσ εταιρείασ. Μόνο κατ’ αυτό τον τρόπο μπορεί να αντιμετωπίςει 

τον ανταγωνιςμό από τα ομοειδι προϊόντα των άλλων εταιρειϊν. 
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4.2 Θ Καινοτομία ςτθν Επιχείρθςθ 

Θ επιτυχία μίασ επιχείρθςθσ ορίηεται από τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ, από τθν 

απιχθςθ των προϊόντων τθσ ςτο κοινό και από τθν κερδοφορία τθσ. Πταν πρόκειται 

για μία νζα επιχείρθςθ και όχι μόνο, τα βαςικά ςυςτατικά για τθ ‘’ςυνταγι’’ τθσ 

επιτυχίασ  και τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν των καταναλωτϊν μιασ επιχείρθςθσ 

είναι ο ςωςτόσ  ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ και θ καινοτομία του προϊόντοσ.  

Θ καινοτομία μπορεί να εμφανιςτεί με διαφορετικι μορφι και ςε 

διαφορετικό τομζα κάκε φορά μζςα ςτθν επιχείρθςθ ανάλογα με το αντικείμενο 

μελζτθσ και με τουσ ςτόχουσ που ζχει κζςει θ επιχείρθςθ.  

Θ καινοτομία προϊόντοσ  αφορά τθ δθμιουργία ενόσ προϊόντοσ που είναι 

μοναδικό ςε ςχζςθ με τα χαρακτθριςτικά του, με τισ δεξιότθτεσ του. Μπορεί να 

αφορά ζνα προϊόν που πριν δεν υπιρχε και δθμιουργικθκε μετά από μελζτθ ϊςτε 

να καλφψει επικυμίεσ του αγοραςτικοφ κοινοφ. Επίςθσ θ καινοτομία προϊόντοσ 

μπορεί να αφορά ζνα προϊόν το οποίο υπάρχει αλλά τϊρα καλφπτει με καλφτερο 

τρόπο τισ ανάγκεσ του καταναλωτι.  Βαςικόσ είναι ο καλόσ ςχεδιαςμόσ του 

προϊόντοσ.  Για να χαρακτθρίηεται ζνα προϊόν ωσ καινοτόμο κα πρζπει να παρζχει 

μοναδικό όφελοσ και ανϊτερθ αξία ςτον πελάτθ.  Ο λεγόμενοσ προςανατολιςμόσ 

ςτθν αγορά αφορά τθ διαδικαςία κακοδιγθςθσ από τθν αγορά για τθ δθμιουργία 

νζων προϊόντων που ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ του πελάτθ.  Επίςθσ το προϊόν 

κα πρζπει να ζχει παγκόςμιεσ προδιαγραφζσ ςε ότι αφορά τον ςχεδιαςμό, τθν 

ανάπτυξθ και το μάρκετινγκ.  Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ ςθμαςία ζχει και θ ταχφτθτα 

δθμιουργίασ ενόσ προϊόντοσ διότι μπορεί να δθμιουργθκεί απρόςμενα μία ανάγκθ 

ςτο αγοραςτικό κοινό και θ επιχείρθςθ που κα προλάβει να καλφψει αυτι τθν 

ανάγκθ κα κεωρθκεί πρωτοπόρα.  Θ ταχφτθτα δεν κα πρζπει ςε καμία περίπτωςθ 

να είναι εισ βάροσ τθσ ποιότθτασ. 

Θ καινοτομία ςε μία επιχείρθςθ μπορεί επίςθσ να αφορά  το τεχνολογικό 

ςκζλοσ και τον τρόπο παραγωγισ ενόσ προϊόντοσ.  Υπάρχουν καινοτόμα 

μθχανιματα παραγωγισ προϊόντων τελευταίασ τεχνολογίασ τα οποία 

διαφοροποιοφν τελείωσ τθν διαδικαςία παραγωγισ προϊόντων.  Θ καινοτομία 

μπορεί να εμφανιςτεί και ςτον τρόποσ εξυπθρζτθςθσ των πελατϊν.  Τα τελευταία 
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χρόνια παρατθροφμε πωσ οι διαδικτυακζσ αγοροπωλθςίεσ ζχουν ραγδαία αφξθςθ 

αποτελϊντασ ζναν καινοτόμο τρόπο πϊλθςθσ. Υπάρχουν επιχειριςεισ που πωλοφν 

τα προϊόντα τουσ μζςω μθχανθμάτων αυτόματθσ πϊλθςθσ.  Θ καινοτομία μπορεί 

επίςθσ να περιλαμβάνεται ςτουσ τρόπουσ παρακίνθςθσ του προςωπικοφ, ςτον 

τρόπο εργαςίασ τουσ και ςτισ μεκόδουσ εκπαίδευςθσ τουσ. 

Θ επιχείρθςθ πρζπει να βρίςκει τρόπουσ ϊςτε μζςα από τα προϊόντα τθσ να 

καλφπτει ςυνεχϊσ τισ ανάγκεσ των καταναλωτϊν, να κατζχει ανταγωνιςτικό 

πλεονζκτθμα και να ανακαλφπτει ζδαφοσ το οποίο δεν ζχει εκμεταλλευτεί με 

ευκαιρίεσ και ανάγκεσ που δεν καλφπτονται.  Πταν θ καινοτομία καταλιγει ςε 

ουςιαςτικό όφελοσ για τον πελάτθ τότε θ επιτυχία είναι πικανότερθ.  

Οι καταναλωτζσ αντιδροφν διαφορετικά ςτα καινοτόμα προϊόντα.  

Διαφζρουν πολφ όςον αφορά  ςτθν ετοιμότθτα τουσ να δοκιμάηουν νζα προϊόντα.  

Υπάρχουν οι ‘’πρωτοπόροι’’ τθσ κατανάλωςθσ οι οποίοι είναι πρϊιμοι αποδζκτεσ 

και τα άτομα που αποδζχονται τα νζα προϊόντα πολφ αργότερα14.  Μποροφν  να 

ταξινομθκοφν ςτισ κατθγορίεσ αποδεκτϊν που φαίνεται ςτο Διάγραμμα 4.1.  Μετά 

από ζνα αργό ξεκίνθμα, ζνασ αυξανόμενοσ αρικμόσ ατόμων υιοκετεί τθν 

καινοτομία.  Στθ ςυνζχεια ο αρικμόσ αποδεκτϊν φτάνει ςε μία κορφφωςθ και ςτθ 

ςυνζχεια μειϊνεται κακϊσ απομζνουν λιγότεροι αποδζκτεσ15.  Οι καινοτόμοι είναι 

ζνκερμοι οπαδοί τθσ νζασ τεχνολογίασ και των προϊόντων με καινοτόμα 

χαρακτθριςτικά.  Γνωρίηουν πρϊτοι τον τρόπο λειτουργίασ, τα πλεονεκτιματα και 

τα μειονεκτιματα κάκε νζου προϊόντοσ.  Οι πρϊτοι αποδζκτεσ αποτελοφν άτομα τα 

οποία αναηθτοφν προςεκτικά νζεσ τεχνολογίεσ που κα τουσ προςφζρουν 

ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα.  Είναι ζτοιμοι να υιοκετιςουν το προϊόν αν τουσ 

δοκοφν προςωπικζσ λφςεισ.  Θ πρϊιμθ πλειοψθφία αποδζχονται τθν νζα 

τεχνολογία όταν ζχουν ιδθ γίνειαποδεκτά τα πλεονεκτιματα τθσ.  Θ όψιμθ 

                                                           
14 Gary Armstrong & Philip Kotler, (2009), Ειςαγωγι ςτο Μάρκετινγκ, Κεςςαλονίκθ, ςελίδα 

241  

15Kotler Keller, (2006), Μάρκετινγκ Μάνατημεντ, 12θ Αμερικάνικθ Ζκδοςθ, Ακινα. Σελίδα 

755  

16Kotler  Keller, (2006), Μάρκετινγκ Μάνατημεντ, 12θ Αμερικάνικθ Ζκδοςθ, Ακινα. Σελίδα 

755  
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2,5% Καινοτόμοι  

13,5% 

πρϊιμοι 

αποδζκτεσ 

13,5% 

πρϊιμθ 

πλειοψθφί

α 

34% 

Κακυςτερθμζνθ 

πλειοψθφία 
16% 

Αργοπορθμζνο

ι  

x-2ς                                                                        x-ς                                                           xx+ς 

Διάγραμμα 4.1 Χρόνοσ Αποδοχισ Καινοτομιϊν 

Ρθγι: Ανατφπωςθ με τθν ζγκριςθ τθσ The Free Press, ενόσ Τμιματοσ τθσ 

Simon&Schuster, από το {ζργο} Diffusion of innovations του Everett M.Rogers, Ρζμπτθ 

Ζκδοςθ, Copyright 2003 by the Free Press 

πλειοψθφία είναι οι καταναλωτζσ που κζλουν να είναι ςίγουροι για τισ αγορζσ τουσ 

και για τα αποτελζςματα και απεχκάνονται τον κίνδυνο.  Οι αργοπορθμζνοι  είναι  

οι ςκεπτικιςτζσ16 οι οποίοι αντιςτζκονται ςτισ καινοτομίεσ και είναι δεμζνοι με τα 

προϊόντα που ιδθ χρθςιμοποιοφν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μία αρχι του ςφγχρονου Μάρκετινγκ αποτελεί το καινοτόμο Μάρκετινγκ το οποίο 

απαιτεί τθν διαρκι αναηιτθςθ πραγματικϊν βελτιϊςεων των προϊόντων και του 

Μάρκετινγκ17. Οι τρόποι προςζγγιςθσ των πελατϊν μποροφν να κάνουν τθν εταιρεία 

να κερδίςει καταναλωτζσ ζναντι άλλων εταιρειϊν που δεν καταφζρουν να 

αναδείξουν τα καινοτόμα ςτοιχεία τα οποία ενδεχόμενοσ κατζχουν. 

 

 

                                                                                                                                                                      
17Gary Armstrong & Philip Kotler, (2009), Ειςαγωγι ςτο Μάρκετινγκ, Κεςςαλονίκθ, ςελίδα 

729 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 5 

ΡΑΚΤΛΚΘ ΕΦΑΜΟΓΘ ΣΤΘΝ ΥΡΟ ΣΥΣΤΑΣΘ ΕΤΑΛΛΑ INTERNO 

 

5.1 Θ Επιχειρθματικι Λδζα 

Θ νζα εταιρία με το όνομα ‘ΛΝΤERNO’ αφορά μία επιχείρθςθ με αντικείμενο τθν 

παραγωγι και εμπορία επίπλων οικιακισ χριςθσ με καινοτόμα υλικά.  Θ λζξθ 

‘’INTERNO’’ ςθμαίνει ςτα Λταλικά εςωτερικό και ςυμβολίηει ότι θ επιχείρθςθ ζχει ωσ 

αντικείμενο ότι αφορά τθν επίπλωςθ και διακόςμθςθ του εςωτερικοφ μζρουσ του 

ςπιτιοφ.  Στόχοσ τθσ εταιρίασ είναι θ εδραίωςθ των προϊόντων τθσ, θ αναγνϊριςθ 

τουσ από το αγοραςτικό κοινό κακϊσ και θ προϊκθςθ τθσ ςθμαςίασ των υλικϊν 

που χρθςιμοποιοφνται για τθν δθμιουργία των επίπλων τθσ.  Τα υλικά που κα 

χρθςιμοποιεί κα είναι μεγάλθσ αντοχισ και διάρκειασ ηωισ.  Θ ΛΝΤΕRNO κα 

ςυνδυάηει ξφλο μαςίφ με άλλα καινοτόμα υλικά μεγάλθσ αντοχισ όπωσ κερλίτθσ, 

Fenix, solid surfaces. Ζτςι τα ζπιπλα εκτόσ από αντοχι κα ζχουν και ξεχωριςτό 

ςχεδιαςμό ςφμφωνα πάντα με τθν τάςθ τθσ εποχισ. Τα φυςικά ςτοιχεία όπωσ το 

μαςίφ ξφλο, θ πζτρα και το μάρμαρο μποροφν να ςυνδυαςτοφν αρμονικά 

προςφζροντασ ζνα ςφγχρονο αποτζλεςμα.  Επίςθσ μεγάλθ ςθμαςία κα δοκεί ςτθ 

χριςθ μθχανιςμϊν επίπλων ϊςτε να αυξθκεί θ λειτουργικότθτα των επίπλων.  Ρζρα 

από τθ αιςκθτικι όταν αγοράηουμε ζπιπλα είναι ςθμαντικό να γνωρίηουμε αν τα 

υλικά  είναι πιςτοποιθμζνα ϊςτε να είναι φιλικά προσ το περιβάλλον και να μθν 

περιζχουν επικίνδυνεσ ουςίεσ για τον άνκρωπο. Επίςθσ ωσ καταναλωτζσ όταν 

αγοράηουμε ζνα ζπιπλο πρζπει να είμαςτε βζβαιοι για τθν αντοχι του ςτθν 

υγραςία, τα χτυπιματα και γενικότερα τθν αντίδραςθ του ςε αντίξοεσ  ςυνκικεσ.  Θ 

INTERNOχρθςιμοποιϊντασ άριςτθ ποιότθτα πρϊτθσ φλθσ ςε ςυνδυαςμό με τθ 

ςφγχρονθ τεχνολογία εγγυάται ςτουσ πελάτεσ προϊόντα υψθλϊν προδιαγραφϊν.  Θ 

επιχείρθςθ  ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ και ςτθ 

δθμιουργία ςχζςθσ εμπιςτοςφνθσ με το  δίκτυο καταςτθμάτων λιανικισ αλλά και με 

τον τελικό καταναλωτι.  
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5.2 Πραμα- Αποςτολι Επιχείρθςθσ 

Πραμα τθσ INTERNO είναι θ παραγωγι επίπλων οικιακισ χριςθσ υψθλισ ποιότθτασ 

με τθν χριςθ καινοτόμων υλικϊν και ςφγχρονου design.  Συγκεκριμζνα θ 

δθμιουργία επίπλων που κα ανταποκρίνονται ςτισ νζεσ τάςεισ τθσ μόδασ και των 

απαιτιςεων των καταναλωτϊν.  Στόχοσ τθσ εταιρίασ είναι θ χοντρικι πϊλθςθ 

επίπλων ςε καταςτιματα ςε όλθ τθν Ελλάδα.  Θ δθμιουργία δθλαδι ενόσ δικτφου 

καταςτθμάτων με κοινι  φιλοςοφία με αυτι τθσ INTERNO.  Δθμιουργϊντασ ςωςτζσ 

ςυνεργαςίεσ μπορεί να εδραιωκεί ςτον τομζα τθσ καταςκευισ ποιοτικοφ επίπλου.  

Θ επιχείρθςθ κα προςπακιςει να δθμιουργιςει αποκλειςτικοφσ μοναδικοφσ 

αντιπρόςωπουσ ςε κάκε νομό ϊςτε να ζχουν τθν αποκλειςτικότθτα των προϊόντων 

τθσ.  Τα  εμπορικά καταςτιματα κα πρζπει να είναι υγιισ επιχειριςεισ χωρίσ 

οικονομικά προβλιματα ϊςτε να υπάρχει άριςτθ ςυνεργαςία.  Επίςθσ θ 

ςυνεργαςία με τουσ μεγαλφτερουσ προμθκευτζσ υλικϊν επιπλοποιίασ και 

υφαςμάτων κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν δθμιουργία προϊόντων υψθλισ ποιότθτασ 

και αιςκθτικισ.  Κα διακζτει μία πλιρθ ςυλλογι επίπλων που κα καλφπτει όλεσ τισ 

απαιτιςεισ των πελατϊν. Τα κριτιρια που κα τθροφν τα ζπιπλα τθσ INTERNOκα 

είναι θ υψθλι ποιότθτα καταςκευισ, θ αντοχι ςτον χρόνο, θ λειτουργικότθτα, θ 

άνεςθ και θ καλαιςκθςία.  Κάκε ςτάδιο παραγωγισ κα ελζγχεται ϊςτε να 

διαςφαλίηονται τα παραπάνω κριτιρια.  Θ INTERNO κα δθμιουργεί ζπιπλα που κα 

ζχουν τθ δικι τουσ προςωπικι ταυτότθτα ξεχωρίηοντασ από τθν υπόλοιπθ αγορά.  

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

5.3 Το Ραραγόμενο  Ρροϊόν 

Θ εταιρεία INTERNO κα ζχει ωσ κφριο αντικείμενο τθν καταςκευι καινοτόμων 

επίπλων οικιακισ χριςθσ τα οποία κα διαφζρουν λόγω των υλικϊν καταςκευισ  και 

του ςχεδιαςμοφ τουσ.  Τα προϊόντα παραγωγισ τθσ εταιρείασ κα είναι ζπιπλα 

οικιακισ χριςθσ ςυγκεκριμζνα τραπεηαρία, ςαλόνι, τραπεηάκι ςαλονιοφ, 

κρεβατοκάμαρα και ςφνκεςθ βιβλιοκικθ. Ο ςυνδυαςμόσ των νζων υλικϊν όπωσ 

κερλίτθσ, χαλαηίασ, Corian και Fenix  ςε ςυνδυαςμό με ξφλο κα καταφζρουν να 

διαφοροποιιςουν το προϊόν.  Επίςθσ θ εταιρεία κα δϊςει μεγάλθ ζμφαςθ ςτουσ 

μθχανιςμοφσ των επίπλων βελτιϊνοντασ ζτςι τθν λειτουργικότθτα τουσ.  Τθν  γκάμα 

των επίπλων τθσ INTERNOκα απαρτίηουν ζπιπλα που χαρακτθρίηονται για τθν 

ποιότθτα των υλικϊν, τον ςχεδιαςμό και τθν καταςκευαςτικι αρτιότθτα.  Σε μία 

εποχι με αλλαγζσ και οικονομικι αςτάκεια θ INTERNO κα προςπακιςει να 

τοποκετιςει τα προϊόντα τθσ ςτθ κατθγορία των ποιοτικϊν επίπλων.  

 Τα καινοτόμα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν ςε ςυνδυαςμό με το ξφλο 

είναι υλικά που τα ζχουμε δει μζχρι ςτιγμισ κατά βάςθ ςε πάγκουσ επίπλων 

κουηίνασ και ςε εργαςτιρια.  Ξεχωρίηουν για τθν αντοχι τουσ και για το φινίριςμα 

τουσ.  Τζτοια υλικά είναι το solid surfaces, ο κερλίτθσ, ο χαλαηίασ και το Fenix. 

Το solid Surfaces18είναι γνωςτό ωσ Corian κακϊσ θ Corian είναι θ πρϊτθ 

εταιρεία που το καταςκεφαςε.  Ρρόκειται για ζνα ομογενζσ, μθ πορϊδεσ υλικό που 

αποτελείται από ζνα μείγμα ορυκτϊν και ακρυλικϊν ρθτινϊν.  Ξεχωρίηει για τθν 

αντοχι και τθν κομψότθτα του προςφζροντασ απόλυτθ ελευκερία ςτο ςχεδιαςμό 

κακϊσ ο τεχνίτθσ μπορεί να κερμοςχθματίςει το υλικό ςε όποια μορφι κζλει.  Είναι 

ιδανικό για επιφάνειεσ τραπεηαρίασ διότι λόγω τθσ ζλλειψθσ πόρων διαςφαλίηει 

άριςτθ υγιεινι και αντιβακτθριδιακι προςταςία.  Επίςθσ oι επιφάνειεσ solid 

surfaces είναι ιδιαίτερα ανκεκτικζσ ςτουσ λεκζδεσ, αφοφ θ μθ πορϊδθσ ςφνκεςι 

τουσ δεν επιτρζπει ςτισ χρωςτικζσ ουςίεσ να διειςδφςουν ςτο υλικό και να το 

αλλοιϊςουν. 

 

                                                           
18https://www.franke.com/kitchensystems/gr/el/home/about_franke/franke_hellas/franke-
surfaces.html 
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Ο κερλίτθσ19 αποτελεί ζνα ακόμθ ανκεκτικό υλικό το οποίο καταςκευάηεται 

από πρϊτεσ φλεσ πετρωμάτων υψθλισ ποιότθτασ και αντοχισ και διαμορφϊνεται 

ςε πλάκεσ 300x100 πάχουσ 5,5mm.  Είναι υλικό με μεγάλθ αντοχι ςτθ 

κερμοκραςία, ςτθ φκορά και ζχει ςχεδόν μθδενικι απορρόφθςθ νεροφ. 

 

Ο χαλαηίασ είναι 95% φυςικό υλικό και αποτελείται από κραφςματα 

χαλαηιακοφ πετρϊματοσ και ρθτίνεσ. Οι επιφάνειεσ Stone Surfaces διατίκενται ςε 

πλάκεσ με πάχοσ 12, 20 και 30 mm και μζγεκοσ 1,500 x 3,400 mm.  Αυτζσ οι πλάκεσ 

ςτθ ςυνζχεια κόβονται ςε μζγεκοσ ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του ζργου ι τθσ 

εφαρμογισ.  Χαρακτθριςτικά του είναι θ μεγάλθ ςκλθρότθτα, οι ιδιότθτεσ φυςικισ 

πζτρασ και θ χθμικι του αντίςταςθ.  

 

Το Fenix αποτελεί ζνα νζο φουτουριςτικό υλικό το οποίο καταςκευάηεται 

από  κερμοπλαςτικι ρθτίνθ τελευταίασ γενιάσ. Χάρθ ςτθ νανοτεχνολογία 

επιςκευάηεται αυτόματα με μια απλι ζκκεςθ ςτθ κερμότθτα, με ζνα απλό οικιακό 

ςίδερο ςιδερϊματοσ.  Επίςθσ χαρακτθριςτικό του Fenix είναι θ ευχάριςτθ και απαλι 

αφι του, δεν δθμιουργοφνται δαχτυλιζσ, είναι εφκολο ςτο κακάριςμα  και είναι 

ανκεκτικό ςε γρατςουνιζσ.  Ζχει πάχοσ 4cmκαι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για 

επιφάνεια τραπεηιοφ. 

Θ ΛNTERNO αντιλαμβάνεται ότι πζρα από designζνα ζπιπλο κα πρζπει να 

είναι και λειτουργικό, γι’ αυτό το λόγο κα ζχει τθ δυνατότθτα να ενςωματϊςει ςτα 

ζπιπλα τθσ διάφορουσ μθχανιςμοφσ και εξαρτιματα που κα βοθκιςουν ςε αυτό.  

Συγκεκριμζνα για τα τραπζηια κα χρθςιμοποιιςει μθχανιςμοφσ επζκταςθσ τθσ 

επιφάνειασ ζτςι ϊςτε να προςαρμόηεται το μζγεκοσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ του 

καταναλωτι.  Επίςθσ κα δθμιουργθκεί μία ςειρά τραπεηιϊν ςαλονιοφ τα οποία με 

ζναν μθχανιςμό κα ψθλϊνουν και κα γίνονται τραπζηια φαγθτοφ.  Στο ζπιπλο του 

μπουφζ κα μποροφν να προςτεκοφν εςωτερικά εξαρτιματα για κάβα, 

αποςπϊμενοσ δίςκοσ ςερβιρίςματοσ και ψφκτθσ κραςιϊν.  Πλα αυτά κα αποτελοφν 

επιπρόςκετεσ παροχζσ και κα παρζχονται κατά παραγγελία ςε οποιοδιποτε ζπιπλο.  

Κα υπάρχει επίςθσ θ δυνατότθτα προςκικθσ αςφρματου φορτιςτι κινθτοφ 

                                                                                                                                                                      
19Ρθγι Ρλθροφοριϊν : https://www.franke.com/kitchensystems/gr 
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τθλεφϊνου ςε όποιο ςθμείο επικυμεί ο πελάτθσ κακϊσ και  αςφρματθ παραγωγι 

μουςικισ.  Στα ςαλόνια κα υπάρχει μθχανιςμόσ ανάκλθςθσ ςτθν πλάτθ και ςτα 

μπράτςα.  Επίςθσ κα μπορεί να ενςωματωκεί μθχανιςμόσ  κρεβάτι ςε όλα τα 

μοντζλα. Κα υπάρχει δυνατότθτα προςαρμογισ των επίπλων ςτισ επικυμθτζσ 

διαςτάςεισ και χρωματιςμοφσ ςφμφωνα με το χϊρο του κάκε πελάτθ.  Θ επιλογι 

του ξφλου, του χρϊματοσ και των υφαςμάτων κα μπορεί να γίνει μζςα από τα 

δείγματα τθσ εταιρείασ που κα παρζχονται ςε κάκε κατάςτθμα λιανικισ. 

Χαρακτθριςτικό των προϊόντων κα είναι θ ευελιξία τουσ και θ προςαρμογι ςτισ 

ανάγκεσ των καταναλωτϊν. 

 

 

 

Εικόνα 5.1 Αςφρματθ Φόρτιςθ20 

 

 

 

 

 

 

 

 

20http://m.city.sigmalive.com 

http://m.city.sigmalive.com/article/11783/asyrmati-fortisi-apo-tin-ikea


34 
 

 

 

Εικόνα 5.2 Μθχανιςμόσ Τραπεηιοφ21 

 

Στόχοσ τθσ εταιρείασ είναι θ δθμιουργία μοναδικϊν προϊόντων τα οποία κα 

τθν κάνουν  να ξεχωρίηει από τον υπόλοιπο κλάδο.  Για να το διαςφαλίςει αυτό 

κάκε ζπιπλο κα ζχει τθ ςφραγίδα γνθςιότθτασ τθσ εταιρείασ.  Επίςθσ ο πελάτθσ μαηί 

με τθν αγορά κάκε επίπλου κα λαμβάνει δεκαετι εγγφθςθ και ζγγραφο με τθν 

πιςτοποίθςθ των πρϊτων υλϊν και τον τρόπο κακαριςμοφ και ςυντιρθςθσ των 

επίπλων.  Αυτό κα δθμιουργεί ζνα αίςκθμα εμπιςτοςφνθσ από τον πελάτθ προσ τθν 

εταιρεία.   

 

 

 

 

 

                                                           
21http://www.devinanais.com/it/collezione_eclettica 

 
 

http://www.devinanais.com/it/collezione_eclettica
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5.4 Θ  Νομικι Μορφι και  θ Τοποκεςία 

Πςο αναφορά τθν νομικι μορφι τθσ επιχείρθςθσ κα είναι Ανϊνυμθ εταιρεία με δφο 

μετόχουσ. Οι δφο μζτοχοι κα είναι και τα μζλθ του Διοικθτικοφ ςυμβουλίου.  Κα 

επιβλζπουν από κοινοφ όλα τα τμιματα και όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ τθσ 

επιχείρθςθσ κακϊσ και τισ αποφάςεισ που κα λαμβάνονται.  

Θ επιχείρθςθ κα εγκαταςτακεί ςτο νομό Ριερίασ ςτο Διμο Δίου–Ολφμπου 

και ζδρα τθσ επιχείρθςθσ κα είναι θ κζςθ εγκατάςταςθσ τθσ.  Το οικόπεδο που κα 

εγκαταςτακεί θ επιχείρθςθ είναι ςε περιφερειακό δρόμο.  Τα προϊόντα τθσ 

INTERNOκα διανζμονται ςτα καταςτιματα του δικτφου  με τθν βοικεια 

μεταφορικϊν εταιριϊν.  Κάποια από τα προϊόντα που κα αποςτζλλονται ςε 

γειτονικζσ πόλεισ όπωσ θ Λάριςα και θ Κεςςαλονίκθ κα μεταφζρονται με το 

ιδιωτικό φορτθγό τθσ εταιρείασ. 

 

5.5 Το Οργανόγραμμα τθσ Επιχείρθςθσ 

Θ εταιρεία κα ζχει ςτο δυναμικό τθσ ζμπειρο προςωπικό το οποίο κα χωριςτεί ςε 

τμιματα. Κα δθμιουργθκεί τμιμα παραγωγισ, τμιμα ςχεδιαςμοφ, τμιμα 

Marketing-Ρωλιςεων και τμιμα Οικονομικϊν.  Οι μζτοχοι κα ζχουν τθν ςυνολικι 

διαχείριςθ τθσ εταιρείασ, τθν διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ των επιμζρουσ 

τμθμάτων και τθν επίτευξθ των ςτόχων.  Οι μζτοχοι είναι επίςθσ υπεφκυνοι για τθν 

επιλογι των ςτρατθγικϊν που κα ακολουκιςει θ επιχείρθςθ. 

Το τμιμα παραγωγισ αποτελεί το πιο κφριο τμιμα τθσ επιχείρθςθσ και κα 

απαςχολεί δζκα άτομα.  Τζςςερα άτομα κα είναι εξειδικευμζνοι επιπλοποιοί, δφο 

βοθκοί, ζνα άτομο κα είναι υπεφκυνο για το μοντάριςμα των επίπλων, δφο 

λουςτραδόροι και ζνα άτομο υπεφκυνο αποκικθσ.  Πλοι οι εργαηόμενοι κα είναι 

άριςτα εκπαιδευμζνοι ϊςτε να χειρίηονται τα αντίςτοιχα μθχανιματα  και κα 

ενθμερϊνονται ςυνεχϊσ για τισ εξελίξεισ του αντικειμζνου τουσ.  

Το τμιμα Marketing και πωλιςεων κα απαςχολεί δφο άτομα, ζνα πωλθτι 

και ζναν οδθγό-πωλθτι για τθν εκτζλεςθ των παραγγελιϊν.  Και οι δφο κα είναι 

υπεφκυνοι για τθν προϊκθςθ των προϊόντων και  για τθν δθμιουργία δικτφου 

χονδρικισ πϊλθςθσ.  
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Το τμιμα ςχεδιαςμοφ κα απαςχολεί ζνα άτομο, ςυγκεκριμζνα αρχιτζκτονα- 

διακοςμθτι εςωτερικϊν χϊρων που κα είναι υπεφκυνοσ για τον ςχεδιαςμό των 

επίπλων με βάςθ τισ ςφγχρονεσ τάςεισ και τισ ανάγκεσ των καταναλωτϊν.  Τα 

ταξίδια ςε εκκζςεισ επίπλων του εξωτερικοφ κα αποτελζςουν ζμπνευςθ ςτθ 

ςχεδίαςθ νζων προϊόντων ευρωπαϊκϊν προδιαγραφϊν.    

Το τμιμα Οικονομικϊν κα αποτελείται από δφο άτομα τα οποία κα είναι 

αρμόδια για τθν διαχείριςθ των οικονομικϊν κεμάτων τθσ επιχείρθςθσ, τθ 

μιςκοδοςία, τθ λογιςτικι παρακολοφκθςθ, τισ χρθματορροζσ, τθν τιμολόγθςθ, τουσ 

προμθκευτζσ και τθν παρακολοφκθςθ αςφαλιςτικϊν και φορολογικϊν κεμάτων. 

Στο Διάγραμμα 5.1 παρουςιάηεται το Οργανόγραμμα τθσ επιχείρθςθσ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 5.1 Οργανόγραμμα Επιχείρθςθσ 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 6 

ΑΝΑΛΥΣΘ PEST 

 

6.1 Γενικά 

Θ ανάλυςθ Pest αφορά το εξωτερικό περιβάλλον και είναι αρμόδια να αναλφει τουσ 

Ρολιτικοφσ, Οικονομικοφσ, Κοινωνικοφσ και Τεχνολογικοφσ παράγοντεσ που 

επθρεάηουν τθν λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ.  To όνομα τθσ προζρχεται από τα 

αρχικά των παραπάνω περιβαλλόντων ςτα αγγλικά.  Θ ανάλυςθ PEST πολφ ςυχνά 

χρθςιμοποιείται ςτο πλάνο μάρκετινγκ κατά τθν ανάλυςθ τθσ παροφςασ 

κατάςταςθσ αναφορικά με το Μάκρο περιβάλλον. Ωςτόςο αποτελεί από μόνθ τθσ 

ανεξάρτθτο εργαλείο και μπορεί να εφαρμοςτεί για οποιαδιποτε κατάςταςθ22. 

 

6.2 Οικονομικοί Ραράγοντεσ Επιχείρθςθσ 

Θ γενικι οικονομικι κατάςταςθ τθσ Ελλάδασ τα τελευταία χρόνια δεν είναι καλι 

επθρεάηοντασ τισ περιςςότερεσ επιχειριςεισ.  Θ μείωςθ του ειςοδιματοσ, θ αφξθςθ 

των φόρων και θ μείωςθ τθσ ανεργίασ ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν χαμθλι 

κατανάλωςθ και τθ μείωςθ των πωλιςεων.  Το μεγαλφτερο τμιμα του διακζςιμου 

ειςοδιματοσ διατίκεται πρϊτιςτοσ για τθν κάλυψθ των πρϊτων αναγκϊν, για τθν 

αποπλθρωμι δανείων και για τθν κάλυψθ υποχρεϊςεων και ςτθ ςυνζχεια αν 

υπάρχει περικϊριο για κατανάλωςθ άλλων ειδϊν.  Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ 

το ειςόδθμα δεν επαρκεί και ζτςι θ απόφαςθ αγοράσ καινοφργιων επίπλων 

μετατίκεται χρονικά.  Τα νζα ηευγάρια μπορεί να ςυμβιβαςτοφν προςωρινά με 

οικονομικότερεσ λφςεισ οι οποίεσ ςυνικωσ είναι αγνϊςτου προελεφςεωσ.  

 

 

 

 

                                                           
22https://el.wikipedia.org/wiki/_PEST 
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6.3 Κοινωνικοπολιτικό Ρεριβάλλον Επιχείρθςθσ 

Θ ςυμπεριφορά του καταναλωτι επθρεάηεται ςθμαντικά από το κοινωνικό-πολιτικό 

περιβάλλον του κακϊσ ςχετίηεται με το ςφνολο των αξιϊν και πεποικιςεων του. 

Πςον αφορά τον κλάδο του επίπλου πρζπει να αναφζρουμε ότι ο ςφγχρονοσ τρόποσ 

ηωισ και τα πρότυπα που δθμιουργοφνται μασ δθμιουργοφν ζντονθ επικυμία για 

τθν απόκτθςθ ενόσ ςφγχρονου ςπιτιοφ.  Οι περιςςότεροι Ζλλθνεσ ζχουν ωσ όνειρο 

τθν απόκτθςθ ενόσ επιβλθτικοφ ςπιτιοφ και καταβάλουν μεγάλθ προςπάκεια για 

τθν απόκτθςθ του.   

 

6.4 Τεχνολογικό Ρεριβάλλον Επιχείρθςθσ 

Σθμαντικι επίδραςθ ςε μία επιχείρθςθ ζχουν οι τεχνολογικζσ εξελίξεισ.  Ειδικά για 

τθν καταςκευι επίπλων πολλζσ επιχειριςεισ διακζτουν ιδιαίτερα εξελιγμζνα 

μθχανιματα τα οποία κάνουν πιο αυτοματοποιθμζνθ τθν καταςκευι επίπλων.   

Είναι ανάγκθ κάκε επιχείρθςθ να προςαρμόηεται ςτθ νζα τεχνολογία. Ο 

επιχειρθματίασ οφείλει να παρακολουκεί τισ εξελίξεισ και να προςαρμόηει τισ 

λειτουργίεσ  με βάςθ αυτζσ.   
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 7 

ΑΝΑΛΥΣΘ ΡΕΝΤΕ ΔΥΝΑΜΕΩΝ PORTER 
 

7.1 Γενικά 

Θ ανάλυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ μίασ επιχείρθςθσ μπορεί να γίνει με τθν 

βοικεια των 5 δυνάμεων του PORTER:  

 Τθν απειλι ειςόδου νζων επιχειριςεων  

 Τθν διαπραγματευτικι δφναμθ των προμθκευτϊν τθσ επιχείρθςθσ 

 Τθν διαπραγματευτικι δφναμθ των αγοραςτϊν 

 Τθν απειλι από υποκατάςτατα προϊόντα 

 Τθν ζνταςθ του ανταγωνιςμοφ ανάμεςα ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ 

Οι παραπάνω δυνάμεισ προςδιορίηουν τθν ζνταςθ του ανταγωνιςμοφ κακϊσ 

και τισ ςτρατθγικζσ που μπορεί να ακολουκιςουν οι επιχειριςεισ. 

 

7.2 Απειλι Ειςόδου Νζων Επιχειριςεων 

Θ είςοδοσ νζων επιχειριςεων ςε ζνα κλάδο αποτελεί κίνδυνο για τισ υπάρχουςεσ 

επιχειριςεισ.  Ρρζπει να υπάρχουν ιςχυρά εμπόδια ειςόδου ϊςτε θ ειςαγωγι μιασ 

νζασ απειλισ να είναι δυςκολότερθ.  Θ εξειδικευμζνθ τεχνογνωςία που απαιτείται 

για τθν παραγωγι επίπλων ςε ςυνδυαςμό με τθ τεχνολογία μειϊνουν τθν απειλι 

νεοειςερχόμενων επιχειριςεων.  Επίςθσ εμπόδιο αποτελοφν τα κανάλια διανομισ 

τα οποία παρατθρείται ότι προτιμοφν πάντα ςυνεργαςίεσ δοκιμαςμζνεσ και 

εμφανίηονται διςτακτικά απζναντι ςε νζα προϊόντα. 
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7.3 Διαπραγματευτικι Δφναμθ των Ρρομθκευτϊν τθσ Επιχείρθςθσ 

Στθν καταςκευι επίπλων τα ζξοδα προμθκειϊν είναι ςθμαντικό ποςοςτό του 

ςυνολικοφ κόςτουσ παραγωγισ.  Θ διαπραγματευτικι δφναμθ των προμθκευτϊν 

μπορεί να επθρεάςει τθν κερδοφορία τθσ επιχείρθςθσ κακϊσ οι προμθκευτζσ  

μποροφν να αυξιςουν τισ τιμζσ τουσ ι να μειϊςουν τθν ποιότθτα των προϊόντων 

τουσ.  Ο αρικμόσ των προμθκευτϊν ξυλείασ ςτθν Ελλάδα κα λζγαμε πωσ δεν είναι 

μεγάλοσ.  Οι κφριοι προμθκευτζσ αυτι τθν ςτιγμι είναι θ CMS, θ ALFAWOOD και θ 

STEROPAL.  Αυτό μειϊνει τθ δυνατότθτα των επιχειριςεων να διαπραγματευτοφν 

καλφτερεσ τιμζσ ι ποιοτικότερα υλικά. 

 

7.4 Διαπραγματευτικι Δφναμθ των Αγοραςτϊν 

Οι αγοραςτζσ ζχοντασ ωσ ςτόχο να ικανοποιιςουν τισ ανάγκεσ τουσ πιζηουν με 

όποιο τρόπο είναι εφικτό τισ επιχειριςεισ να παράγουν ποιοτικά προϊόντα ςε 

χαμθλζσ τιμζσ.  Ριζηουν ςυνεχϊσ τισ επιχειριςεισ να μειϊςουν τισ τιμζσ λόγω του 

χαμθλοφ ειςοδιματοσ τουσ.  Στθν περίπτωςθ τθσ εταιρείασ INTERNOτο προϊόν είναι 

καινοτόμο ςε ςχζςθ με τα προϊόντα που παράγουν οι ανταγωνίςτριεσ εταιρείεσ 

δίνοντασ μεγάλθ βαρφτθτα ςτθ δθμιουργία ςχζςθσ εμπιςτοςφνθσ με το 

καταναλωτικό κοινό.  Ραρατθρείται ότι ςυχνά οι επιχειριςεισ επθρεάηονται από τθν 

οικονομικι κατάςταςθ τθσ χϊρασ με αποτζλεςμα να χάνουν τθν ιςορροπία μεταξφ 

ποιότθτασ και τιμισ.  

 

7.5 Απειλι από Υποκατάςτατα Ρροϊόντα 

Δεδομζνου ότι διανφουμε μία περίοδο οικονομικισ κρίςθσ οι επιχειρθματίεσ είναι 

προςεχτικοί ςτθν τιμολόγθςθ των προϊόντων τουσ ϊςτε να αποτρζψουν τουσ 

καταναλωτζσ να ςτραφοφν ςε υποκατάςτατα προϊόντα.  Στον κλάδο των επίπλων 

υπάρχουν διάφορεσ κατθγορίεσ προϊόντων ςε πολφ μεγάλθ γκάμα τιμϊν. Θ 

διαφορά τθσ τιμισ ςχετίηεται όμωσ αυτόματα και με τθ διαφορά τθσ ποιότθτασ.  Ο 

καταναλωτισ είναι δφςκολο να αντικαταςτιςει ζνα ποιοτικό ζπιπλο με κάτι άλλο 

χαμθλότερθσ ποιότθτασ κακϊσ το πρϊτο κεωρείται μοναδικό.   
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7.6  Ζνταςθ του Ανταγωνιςμοφ Ανάμεςα ςτισ Ιδθ Υπάρχουςεσ 

Θ ζνταςθ του ανταγωνιςμοφ ζχει μεγάλθ ςθμαςία κακϊσ κάκε επιχείρθςθ 

προςπακεί πζρα από τουσ προςωπικοφσ τθσ ςτόχουσ να υπερτεριςει των 

αντιπάλων τθσ.  Κάκε επιχείρθςθ προςπακεί να διαφζρει από τισ ανταγωνίςτριεσ 

τθσ με διάφορουσ τρόπουσ όπωσ θ μείωςθ των τιμϊν τθσ, θ ποιότθτα των 

προϊόντων τθσ, θ αναγνϊριςθ των προϊόντων τθσ από το κοινό, θ εξυπθρζτθςθ των 

πελατϊν και πολλϊν άλλων χαρακτθριςτικϊν που τθν κάνουν να ξεχωρίηει.  Στον 

κλάδο τθσ καταςκευισ επίπλων οικιακισ χριςθσ κα λζγαμε ότι οι επιχειριςεισ 

ζχουν κατά κάποιο τρόπο χωριςτεί ανάλογα με τθν ποιότθτα των επίπλων θ οποία 

είναι ςυνυφαςμζνθ πάντα και με τθν τιμι των προϊόντων.  Θ INTERNO ζχει ωσ ςτόχο 

να καταςκευάηει προϊόντα υψθλισ ποιότθτασ και ιδιαίτερου ςχεδιαςμοφ. 

Ανταγωνίςτριεσ πετυχθμζνεσ εταιρίεσ ςτο χϊρο καταςκευισ επίπλων οικιακισ 

χριςθσ είναι θ VARANGIS group23, ο Alexopoulos &Co24 και o Papadatos25. Και οι 

τρεισ ανταγωνίςτριεσ εταιρίεσ δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ καταςκευισ 

ποιοτικοφ επίπλου οικιακισ χριςθσ και ςτθ χονδρικι πϊλθςθ ςε καταςτιματα ςε 

όλθ τθν Ελλάδα.  Είναι επιχειριςεισ οι οποίεσ καινοτομοφν εφαρμόηοντασ νζα υλικά 

ςτθν καταςκευι επίπλων και χαρακτθρίηονται από ςφγχρονο ςχεδιαςμό επίπλων 

και υψθλι αιςκθτικι.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
23http://www.varangis.com.gr/ 

24http://www.alexopoulos-co.gr/ 

25http://www.papadatos.gr/ 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 8 

ΑΝΑΛΥΣΘ SWOT 

8.1 Γενικά 

Θ ςυνολικι αξιολόγθςθ των δυνάμεων και των αδυναμιϊν, των ευκαιριϊν και των 

απειλϊν που αντιμετωπίηει μια εταιρεία λζγεται ανάλυςθ SWOT. Αυτι 

περιλαμβάνει τθν εξζταςθ του εξωτερικοφ και του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ26. 

Το εξωτερικό περιβάλλον περιλαμβάνει τισ ευκαιρίεσ και τισ απειλζσ. 

Ευκαιρία Μάρκετινγκ είναι ζνασ τομζασ αναγκϊν που υπάρχει δυνατότθτα μια 

εταιρεία να μπορζςει να καλφψει αποκομίηοντασ κζρδθ.  Σφμφωνα με τον Kotler και 

Keller (2006) υπάρχουν τρεισ κφριεσ πθγζσ ευκαιριϊν. Θ πρϊτθ αφορά τον 

εφοδιαςμό με κάτι για το οποίο υπάρχει ςτενότθτα.  Είναι προφανισ θ ανάγκθ ςε 

αυτι τθν περίπτωςθ.  Θ δεφτερθ είναι ο εφοδιαςμόσ τθσ αγοράσ με ζνα προϊόν το 

οποίο υπάρχει, αλλά με ζναν καινοφργιο και καλφτερο τρόπο.  Και θ τρίτθ μζκοδοσ 

οδθγεί ςε ζνα νζο προϊόν ι υπθρεςία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
 
26Kotler Keller, (2006), Μάρκετινγκ Μάνατημεντ, 12θ Αμερικάνικθ Ζκδοςθ, Ακινα,  Σελίδα 59 
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8.2 Ανάλυςθ SWOT τθσ ΛΝΤΕRNO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 

ΔΥΝΑΜΕΛΣ 

 Ρροςανατολιςμόσ ςτθν 

ποιότθτα 

 Ειδικζσ καταςκευζσ επίπλων  

 Καινοτόμο προϊόν 

 Εξειδικευμζνο προςωπικό  

 Ειςαγωγι  πρϊτων υλϊν από το 

εξωτερικό  

 Μθχανιματα τελευταίασ 

τεχνολογίασ  

ΑΔΥΝΑΜΛΕΣ 

 Ζλλειψθ δυνατοφ Brand 

 Υψθλότερθ τιμι προϊόντοσ 

 Ρλθμμελισ ενθμζρωςθ του 

καταναλωτικοφ κοινοφ για νζα 

καινοτόμα υλικά καταςκευισ 

επίπλων 

 Μικρότερθ γκάμα προϊόντων ςε 

ςχζςθ με ανταγωνίςτριεσ 

εταιρίεσ 

 

ΑΡΕΛΛΕΣ 

 Οικονομικι κατάςταςθ τθσ χϊρασ  

 Αφξθςθ φορολόγθςθσ 

επιχειριςεων από 26% ζωσ 24% 25 

 Μείωςθ του μζςου ειςοδιματοσ 

των καταναλωτϊν 

 Ρολιτικι αςτάκεια τθσ χϊρασ 

 Συνεχείσ μεταβολζσ νομικοφ 

πλαιςίου 

 Αυξθμζνοσ ανταγωνιςμόσ του 

κλάδου 

 Κίνδυνοσ επιτοκίων από τραπεηικό 

δανειςμό 

ΕΥΚΑΛΛΕΣ 

 Ρωλιςεισ ςτο εξωτερικό  

 Online πωλιςεισ 

 Τάςθ για προτίμθςθ 

ποιοτικότερων επίπλων που κα 

αντζχουν ςτο χρόνο   
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8.3 Στρατθγικζσ 

Στον Ρίνακα 8.1 αναλφονται οι κινιςεισ που κα πρζπει να κάνει θ επιχείρθςθ και οι 

ςτρατθγικζσ που κα πρζπει να εφαρμόςει ςφμφωνα με τισ δυνάμεισ, αδυναμίεσ, 

ευκαιρίεσ και απειλζσ τθσ.  Θ επιχείρθςθ κα πρζπει να επικεντρωκεί ςτισ 

Στρατθγικζσ ανάπτυξθσ προϊόντων με νζα καινοτόμα χαρακτθριςτικά ςτθν  ιδθ 

υπάρχουςα αγορά.  Κα βοθκιςουν ςθμαντικά ςτθν ανάδειξθ των προϊόντων τθσ οι 

ςτρατθγικζσ επίτευξθσ ςυγκριτικοφ πλεονεκτιματοσ. 

Ρίνακασ 8.1 Στρατθγικζσ Επιχείρθςθσ 

 

Θ ςυντομογραφία SO προζρχεται από τισ λζξεισ Strengths και Opportunities, WO από τισ 

λζξεισ Weaknesses καιOpportunities,ST από τισ λζξεισ Strengths και Threats και WT από τισ 

λζξεισ  Weaknesses και Threats. 

SO 
 

 Χριςθ corporate brand 
 

 Εςτίαςθσ, Δθμιουργία μίασ 
exclusiveςειράσ προϊόντων με ςπάνια 
πετρϊματα  

 

WΟ 
 

 Δθμιουργία brand awareness 

 Ολοκλιρωςθ προσ τα πίςω: 
Ειςαγωγι πρϊτων υλϊν από το 
εξωτερικό κατευκείαν από τθν 
επιχείρθςθ και όχι από τισ εταιρείεσ 
ειςαγωγισ πρϊτων υλϊν με ςκοπό 
τθ μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ 
και κατά ςυνζπεια τθ μείωςθ τθσ 
τιμισ 

 Διαφοροποίθςθ ςυςχετιςμζνθ. 
Επζκταςθ ςτο χϊρο των παιδικϊν 
επίπλων 

 Δθμιουργία μιασ δυνατισ 
διαφθμιςτικισ καμπάνιασ 

SΤ 

 Ρροςζλκυςθ πελατϊν με ςυνδυαςμό 
ποιότθτασ και τιμισ  

 Στρατθγικι Διαφοροποίθςθσ από τον 
ανταγωνιςμό  

 Στόχοσ θ άριςτθ ποιότθτα του 
προϊόντοσ  

 Δθμιουργία μίασ οικονομικότερθσ 
ςειράσ επίπλων  

WT 
  

 Μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ 
όπου είναι εφικτό  

 Ρροςπάκεια για καλφτερεσ 
ςυμφωνίεσ με προμθκευτζσ με 
ςκοπό τθ μείωςθ του κόςτουσ 
παραγωγισ και κατά ςυνζπεια τθ 
μείωςθ τθσ τιμισ 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 9 

ΣΧΕΔΛΟ ΜΑΚΕΤΛΝΓΚ 
 

9.1 Ο όλοσ του Σχεδίου Μάρκετινγκ ςτθν Επιχείρθςθ 

Το ςχζδιο Μάρκετινγκ περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θ επιχείρθςθ ςχεδιάηει 

να πετφχει τουσ ςτόχουσ τθσ.  Σφμφωνα με τουσ Philip Kotler και Kevin Keller (2006) 

το ςχζδιο Μάρκετινγκ περιλαμβάνει τθ ςυνοπτικι περίλθψθ και τον πίνακα 

περιεχομζνων, τθν ανάλυςθ τθσ κατάςταςθσ, τθ ςτρατθγικι Μάρκετινγκ, τισ 

οικονομικζσ εκτιμιςεισ και τουσ ελζγχουσ υλοποίθςθσ. Το πρϊτο ςτάδιο τθσ 

ςυνοπτικισ περίλθψθσ περιλαμβάνει τουσ κφριουσ ςτόχουσ και τισ προτάςεισ τθσ 

επιχείρθςθσ και δίνει τθ δυνατότθτα ςτα ανϊτατα ςτελζχθ του μάνατηερ να 

αντιλαμβάνονται τα βαςικά ςθμεία του ςχεδίου.  Στθ ςυνζχεια γίνεται ανάλυςθ τθσ 

κατάςταςθσ όπου παρουςιάηονται τα βαςικά δεδομζνα για τισ πωλιςεισ, το κόςτοσ,  

τθν αγορά και τουσ ανταγωνιςτζσ όπου ςυλλζγονται οι πλθροφορίεσ για τθν γνωςτι 

ανάλυςθ SWOT(δυνάμεων και αδυναμιϊν, ευκαιριϊν και απειλϊν).  Στο Στάδιο 

ςτρατθγικισ Μάρκετινγκ ο μάνατηερ κακορίηει τθν ανταγωνιςτικι τοποκζτθςθ τθσ 

ςειράσ των προϊόντων θ οποία κα δϊςει πλθροφορίεσ για τθν τακτικι που κα 

ακολουκθκεί για τθν επίτευξθ των ςτόχων του ςχεδίου.  Στθν ενότθτα των 

οικονομικϊν εκτιμιςεων γίνεται θ πρόβλεψθ πωλιςεων, θ εκτίμθςθ των δαπανϊν 

και θ ανάλυςθ του νεκροφ ςθμείου. Θ τελευταία ενότθτα αφορά τουσ ελζγχουσ 

υλοποίθςθσ για τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου. Οι ςτόχοι και ο προχπολογιςμόσ 

αναλφονται ςε μθνιαία ι τριμθνιαία βάςθ ϊςτε να μποροφν να ελζγχονται τα 

αποτελζςματα κάκε περιόδου και να και να παίρνονται διορκωτικά μζτρα όπου 

χρειάηεται.  Για τθν περίπτωςθ τθσ επιχείρθςθσ που εξετάηουμε αναλφςαμε μζχρι 

ςτιγμισ τον πίνακα περιεχομζνων, τθν ανάλυςθ τθσ κατάςταςθσ και ςτθ ςυνζχεια 

κα μελετιςουμε τισ τρεισ παρακάτω ενότθτεσ.  
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9.2 Το Ρροϊόν 

Κάκε ζπιπλο τθν INTERNO κα ζχει τθ ςφραγίδα τθσ εταιρίασ και τθν πιςτοποίθςθ τθσ  

ϊςτε ο πελάτθσ να είναι ςίγουροσ για το προϊόν που αγόραςε και να μθν υπάρχουν 

περικϊρια αντιγραφισ. 

Θ επιχείρθςθ όπωσ προαναφζρκθκε κα λειτουργεί και ςε επίπεδο άμεςων 

πωλιςεων ςτθν περιοχι τθσ Ριερίασ αλλά και με εμπορικοφσ αντιπρόςωπουσ ςε 

κάκε πόλθ.  Οι εμπορικοί αντιπρόςωποι κα είναι μόνιμοι και ζνασ μοναδικόσ ςε 

κάκε νομό.  Συγκεκριμζνα το τμιμα προϊκθςθσ κα επιλζξει αντιπροςϊπουσ που κα 

ζχουν τθν ίδια φιλοςοφία και ςτυλ με τθν εταιρία. Βαςικόσ όροσ είναι τα 

ςυγκεκριμζνα καταςτιματα να μθν ςυνεργάηονται με τουσ βαςικοφσ ανταγωνιςτζσ 

τθσ INTERNΟ ζτςι ϊςτε να μπορεί να πετφχει υψθλότερεσ πωλιςεισ. 

9.3 Τιμολογιακι Ρολιτικι 

Θ ςτρατθγικι τιμολόγθςθσ που κα ακολουκιςει θ επιχείρθςθ είναι ανάλογθ με το 

κόςτοσ. Ρρζπει τα μακροχρόνια ζςοδα να καλφπτουν το μακροχρόνιο κόςτοσ και να 

αφινουν ζνα περικϊριο κακαροφ κζρδουσ. 

Οι τιμζσ των προϊόντων που παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 9.1 και 

προκφπτουν λαμβάνοντασ υπόψθ το κόςτοσ παραγωγισ και τισ τιμζσ των 

ανταγωνιςτϊν . 
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Ρίνακασ 9.1 Τιμζσ Ρροϊόντων 

Α/Α ΕΛΔΟΣ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ 

1 Σαλόνι γωνία  800 

2 Σαλόνι δικζςιο  450 

3 Σαλόνι τρικζςιο 600 

4 Τραπζηι ξφλο 500 

5 Τραπζηι ξφλο-κερλίτθσ 600 

6 Τραπζηι FENIX 550 

7 Μπουφζσ ξφλο 450 

8 Μπουφζσ ξφλο-κερλίτθσ 550 

9 Τραπεηάκι ςαλονιοφ 200 

10 Κρεβατοκάμαρα ςετ ξφλο 1.000 

Οι τιμζσ δεν περιλαμβάνουν ΦΡΑ 24% 

 

9.4 Ρροϊκθςθ 

Θ εταιρία INTERNO κακϊσ είναι μια νεοειςερχόμενθ επιχείρθςθ κα πρζπει να 

εςτιάςει τθν προςοχι τθσ ςε ςτρατθγικζσ προςζλκυςθσ υποψιφιων πελατϊν (pull 

marketing) κακϊσ και μζςω τθσ διαφιμιςθσ οι καταναλωτζσ να γνωρίςουν τα 

προϊόντα τθσ. Στόχοσ τθσ είναι θ δθμιουργία δικτφου διανομισ προϊόντων ςε 

καταςτιματα επίπλων ςε όλθ τθν  Ελλάδα.  Για να εμπιςτευτοφν οι επιχειριςεισ και 

οι ζμποροι επίπλων τα προϊόντα ενόσ νζου εργοςταςίου παραγωγισ επίπλων κα 

πρζπει να γίνει γνωςτι θ εικόνα και θ φιλοςοφία τθσ επιχείρθςθσ.  Θ INTERNO ςε 

ςυνεργαςία με μια διαφθμιςτικι εταιρία κα ςχεδιάςει τθν διαφθμιςτικι καμπάνια 

των προϊόντων τθσ δίνοντασ βάςθ ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τουσ και τθν άριςτθ 

ποιότθτα καταςκευισ τουσ.  Επιπλζον θ εταιρία κα πρζπει να λαμβάνει μζροσ ςε 

εμπορικζσ εκκζςεισ επίπλων ϊςτε να υπάρχει πρόςωπο με πρόςωπο επικοινωνία 

τθσ επιχείρθςθσ με τουσ εμπόρουσ επίπλων.  Πςον αφορά τθ δθμιουργία ςθμείων 
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πϊλθςθσ κα πρζπει να επιλεγοφν καταρτιςμζνα άτομα με εμπειρία ςτο τμιμα 

προϊκθςθσ και πωλιςεων ϊςτε να ζρκουν ςε επαφι με τα ςωςτά καταςτιματα 

πϊλθςθσ επίπλων. Θ φιλοςοφία τθσ επιχείρθςθσ κα παρουςιάηεται μζςα από 

καταλόγουσ παρουςίαςθσ των προϊόντων τθσ περιλαμβάνοντασ τεχνικά 

χαρακτθριςτικά του κάκε επίπλου.  Επίςθσ κα υπάρχουν κατάλογοι με φωτογραφικό 

υλικό των επίπλων ςε διάφορεσ μορφζσ και τισ πικανζσ δυνατότθτεσ αλλαγισ του 

κάκε επίπλου κακϊσ και ο τιμοκατάλογοσ όλων των προϊόντων.  Πλα τα παραπάνω 

κα είναι ςε ζντυπθ και ςε ψθφιακι μορφι.  Τα υλικά και τα χρϊματα των επίπλων 

κα υπάρχουν ςε μικρά δείγματα  και κα χορθγοφνται ςτα ςυνεργαηόμενα εμπορικά 

καταςτιματα πϊλθςθσ επίπλων ϊςτε να γίνεται πιο ςωςτά και ευκολότερα  θ 

πϊλθςθ του προϊόντοσ. 

 

9.5 Ραραγωγι Ρροϊόντοσ 

Θ παραγωγι επίπλων απαιτεί μεγάλο χϊρο λόγο του μεγζκουσ των μθχανθμάτων 

και τθσ απαραίτθτθσ ευκολίασ κινιςεων των εργαηομζνων για τθν καλφτερθ και 

ταχφτερθ παραγωγι και για τθν αποφυγι ατυχθμάτων.  Γι' αυτόν τον λόγο το βαςικό 

κτίριο τθσ επιχείρθςθσ κα ζχει εμβαδόν 1.000μ2.  Επίςθσ κα υπάρχει ακόμθ ζνα 

κτίριο 300μ2  ςτο οποίο κα αποκθκεφονται οι πρϊτεσ φλεσ.  Στο κτίριο καταςκευισ 

των επίπλων κα υπάρχει χϊροσ επεξεργαςίασ ξφλου, κοπισ, βαφισ και χϊροσ 

ςυναρμολόγθςθσ και τυποποίθςθσ των επίπλων.  Επίςθσ κα υπάρχει ζνασ χϊροσ 

ςτον οποίο κα εγκαταςτακοφν τα γραφεία τθσ επιχείρθςθσ. 

Στον πίνακα 9.2 παρουςιάηεται ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ τθσ επιχείρθςθσ 

και το κόςτοσ των μθχανθμάτων.  
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Ρίνακασ 9.2 Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ επιχείρθςθσ 

Κζντρο Εργαςίασ 50.000 

Τεμαχιςτικι 30.000 

Συγκολλθτικι 20.000 

Ρρζςα 5.000 

Αεροςυμπιεςτισ 5.500 

Ρριονοκορδζλα 4.500 

Καμπίνα βαφισ 5.000 

Ρλανοξεχονδριςτιρασ 4.500 

Σφνολο: 124.500 

 

 

Τα μεταφορικά μζςα τθσ επιχείρθςθσ κα είναι ζνα φορτθγό με κόφα για τθν 

μεταφορά των προϊόντων ςτισ γειτονικζσ πόλεισ αλλά και για τθν μεταφορά των 

πρϊτων υλϊν και ζνα αυτοκίνθτο για τισ μετακινιςεισ του πωλθτι ςτισ διάφορεσ 

πόλεισ.   

 

9.6 Ανκρϊπινο Δυναμικό 

Θ επιχείρθςθ όπωσ προαναφζρκθκε και ςτο οργανόγραμμα τθσ ςτο κεφάλαιο πζντε 

κα απαςχολεί ςτο ςφνολο δεκαπζντε άτομα.  Δζκα άτομα κα απαςχολοφνται ςτθν 

παραγωγι των προϊόντων και πζντε κα αποτελοφν το διοικθτικό προςωπικό.  Στουσ 

Ρίνακζσ  9.3 και 9.4 παρουςιάηονται οι κζςεισ των εργαηομζνων ςτον τομζα τθσ 

παραγωγισ και τθσ διοίκθςθσ. 
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Ρίνακασ 9.3 Ρροςωπικό Ραραγωγισ 

Α/Α 
ΕΛΔΛΚΟΤΘΤΑ 

ΑΛΚΜΟΣ 

ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 

1 Ξυλουργόσ 4 

2 Βοθκόσ Ξυλουργοφ 2 

3 Μονταδόροσ 1 

4 Λουςτραδόροσ 2 

5 Υπεφκυνοσ αποκικθσ 

και υλικϊν 

1 

 

Ρίνακασ 9.4 Διοικθτικό Ρροςωπικό 

Α/Α ΕΛΔΛΚΟΤΘΤΑ ΑΛΚΜΟΣ 

ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 

1 Οικονομικόσ 

Σφμβουλοσ 
1 

2 Λογιςτισ 1 

3 Σχεδιαςτισ 1 

4 Ρωλθτζσ 2 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 10 

ΧΘΜΑΤΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΑΝΑΛΥΣΘ 
 

10.1 Ρροβλεπόμενθ Ραραγωγι 

Κα ακολουκιςει μια πρόβλεψθ των πωλιςεων τθσ επιχείρθςθσ με βάςθ τα ςτοιχεία 

του κλάδου  που παρουςιάςτθκαν ςε προθγοφμενο κεφάλαιο και με βάςθ τθν 

ζρευνα που προθγικθκε ςτον κλάδο των επίπλων οικιακισ χριςθσ.  Θ πρόβλεψθ 

αφορά πενταετία. Ακολουκεί θ προβλεπόμενθ παραγωγι προϊόντων και ο 

προβλεπόμενοσ ςυνολικόσ κφκλοσ παραγωγισ τθσ επιχείρθςθσ INTERNO.  

Ρίνακασ 10.1 Ρροβλεπόμενθ Ραραγωγι Ρενταετίασ  

Α/Α 
ΡΑΑΧΚΘΣΟΜΕΝΑ 

ΡΟΛΟΝΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΤΘ 

1 2 3 4 5 

1 Σαλόνι γωνία Τεμ. 150 170 190 210 230 

2 Σαλόνι δικζςιο Τεμ. 150 165 170 175 180 

3 Σαλόνι τρικζςιο Τεμ. 160 170 180 190 200 

4 Τραπζηι Τεμ. 200 210 215 220 230 

5 Μπουφζσ Τεμ. 150 160 165 170 180 

6 
Τραπεηάκι 

ςαλονιοφ 

Τεμ. 
200 210 215 220 230 

7 
Σφνκεςθ - 

Βιβλιοκικθ 

Τεμ. 
60 65 70 75 80 

8 Κρεβατοκάμαρα Τεμ. 50 55 60 65 70 

Συνολικι παραγωγι 1.120 1.205 1.265 1.325 1.420 
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Ρίνακασ 10.2 Ρροβλεπόμενοσ Κφκλοσ Ραραγωγισ Ρενταετίασ  

Α/Α ΡΟΛΟΝΤΑ ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

   ΕΤΘ 

1 2 3 4 5 

1 Σαλόνι γωνία 800 120.000 136.000 152.000 168.000 184.000 

2 Σαλόνι δικζςιο 450 67.500 74.250 76.500 78.750 103.500 

3 Σαλόνι τρικζςιο 600 96.000 102.000 108.000 114.000 120.000 

4 Τραπζηι 500 100.000 105.000 107.500 110.000 115.000 

5 Μπουφζσ 600 90.000 96.000 99.000 102.000 108.000 

6 Τραπεηάκι 
ςαλονιοφ 

200 40.000 42.000 43.000 44.000 46.000 

7 Σφνκεςθ - 
Βιβλιοκικθ 

450 27.000 29.250 31.500 33.750 36.000 

8 Κρεβατοκάμαρα 1.000 50.000 55.000 60.000 65.000 70.000 

 Σφνολο  590.000 639.500 677.500 715.500 782.500 

 

 

Ακολουκεί ο προχπολογιςμόσ των πρϊτων υλϊν και των υλϊν ςυςκευαςίασ 

για τα επόμενα πζντε ζτθ. Ο παρακάτω προχπολογιςμόσ προζκυψε λαμβάνοντασ 

υπόψθ τισ ποςότθτεσ που υπολογίςαμε ότι κα παραχκοφν προθγουμζνωσ.  Τα υλικά 

ςυςκευαςίασ αποτελοφνται από χάρτινα κιβϊτια και μεμβράνεσ περιτυλίγματοσ 

ϊςτε να προςτατεφονται τα ζπιπλα όταν μεταφζρονται.  Στισ παρακάτω τιμζσ δεν 

περιλαμβάνεται ο ΦΡΑ. 
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Ρίνακασ 10.3 Ροςότθτεσ Ρρϊτων Υλϊν Ανά Ζτοσ 

 

 

Ρίνακασ 10.4 Κόςτοσ Ρρϊτων Υλϊν Ανά Ζτοσ 

 

 

Α/Α ΡΩΤΘ ΥΛΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΤΘ 

1 2 3 4 5 

1 Ξυλεία cm3 110 114 118 121 124 

2 Ρετρϊματα τ.μ. 
 

167 172 174 177 182 

3 Διάφοροι 
Μθχανιςμοί 

τεμ. 1340 1440 1490 1540 1640 

4 Λοφςτρα L 650 670 690 710 730 

5 Βάτεσ / 
Σφουγγάρια 

τ.μ. 92 101 108 115 122 

6 Υφάςματα m 5.520 6.060 6.480 6.900 7.320 

Α/Α ΡΩΤΘ ΥΛΘ 

 
ΤΛΜΘ 

ΡΩΤΘΣ 
ΥΛΘΣ 

ΕΤΘ 

1 2 3 4 5 

1 Ξυλεία 450 49.500 51.300 53.100 54.450 55.800 

2 Ρετρϊματα 150 
 

25.050 25.800 26.100 26.550 27.300 

3 Διάφοροι 
Μθχανιςμοί 

11 14.740 15840 16.390 16.940 18.040 

4 Λοφςτρα 5 3.250 3.350 3.450 3.550 3.650 

5 Βάτεσ / Σφουγγάρια 80 7.360 8.080 8.640 9.200 9.760 

6 Υφάςματα 7 38.640 42.420 45.360 48.300 51.240 

 Σφνολο   138.540 146.790 153.040 158.990 165.790 
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Ρίνακασ 10.5 Κόςτοσ Ειδϊν Συςκευαςίασ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρίνακασ 10.6 Συνολικό Κόςτοσ Ρρϊτων Υλϊν και Υλϊν Συςκευαςίασ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ 

1 2.000 

2 2.080 

3 2.163 

4 2.249 

5 2.339 

Α/Α 
ΡΩΤΘ ΥΛΘ – ΕΛΔΘ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑΣ 

ΕΤΘ 

1 2 3 4 5 

1 Κόςτοσ πρϊτων υλϊν 138.540 146.790 153.040 158.990 165.790 

2 Κόςτοσ ειδϊν 
ςυςκευαςίασ 

2.000 2.080 2.163 2.249 2.339 

 Σφνολο 140.540 148.870 155.203 161.239 168.129 
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10.2 Υπολογιςμόσ Δαπανϊν 
 

Στουσ Ρίνακεσ 10.7 και 10.8 παρουςιάηονται οι αμοιβζσ του προςωπικοφ 

παραγωγισ και του προςωπικοφ διοίκθςθσ.  Θ επιχείρθςθ απαςχολεί ςυνολικά 

δεκαπζντε άτομα από τα οποία τα δζκα απαςχολοφνται ςτθν παραγωγι των 

προϊόντων και τα πζντε άτομα ςτθν διοίκθςθ. Θ επιχείρθςθ ζχει ςτόχο τθν 

δθμιουργία καλοφ κλίματοσ ανάμεςα ςτουσ εργαηομζνουσ ϊςτε να ευνοείται θ 

απόδοςθ τουσ.  

Ρίνακασ 10.7 Ετιςιεσ Αμοιβζσ Ρροςωπικοφ Ραραγωγισ 

Α/Α ΕΛΔΛΚΟΤΘΤΑ 
Αρικμόσ 

εργαηομζνων 
Μθνιαία 
αμοιβι  

ΕΤΘΣΛΑ 
ΕΡΛΒΑΥΝΣΘ 

1 Ξυλουργόσ 4 1.200 57.600 

2 Βοθκόσ Ξυλουργοφ 2 1.000 24.000 

3 Μονταδόροσ 1 1.000 12.000 

4 Λουςτραδόροσ 2 1.100 26.400 

5 Υπεφκυνοσ αποκικθσ 1 1.100 13.200 

 Σφνολο 10  133.200 

 

 

 

Ρίνακασ 10.8 Ετιςιεσ Αμοιβζσ Ρροςωπικοφ Διοίκθςθσ 

Α/Α ΕΛΔΛΚΟΤΘΤΑ ΑΛΚΜΟΣ 
ΜΘΝΛΑΛΕΣ 
ΑΡΟΔΟΧΕΣ 

ΕΤΘΣΛΑ 
ΕΡΛΒΑΥΝΣΘ 

1 Οικονομικόσ ςφμβουλοσ 1 1.200 14.400 

2 Λογιςτισ 1 1.000 12.000 

3 Σχεδιαςτισ 1 1.200 14.400 

4 Ρωλθτισ 2 1.000 24.000 

 Σφνολο 5  64.800 
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Ρίνακασ 10.9 Συνολικζσ Ετιςιεσ Αμοιβζσ Ρροςωπικοφ 

ΕΛΔΛΚΟΤΘΤΑ 
ΑΛΚΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΜΘΝΛΑΛΕΣ 
ΑΡΟΔΟΧΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Ξυλουργόσ 4 1.200 57.600 

Βοθκόσ 
Ξυλουργοφ 

2 1.000 24.000 

Μονταδόροσ 1 1.000 12.000 

Λουςτραδόροσ 2 1.100 26.400 

Υπεφκυνοσ 
αποκικθσ 

1 1.100 13.200 

Οικονομικόσ 
ςφμβουλοσ 

1 1.200 14.400 

Λογιςτισ 1 1.000 12.000 

Σχεδιαςτισ 1 1.200 14.400 

Ρωλθτισ 2 1.000 24.000 

Σφνολο 15  198.000 

 

 

 

Στουσ Ρίνακεσ 10.10, 10.11 και 10.12 παρουςιάηονται οι ετιςιεσ 

προβλεπόμενεσ δαπάνεσ παραγωγισ, εμπορίασ- διάκεςθσ και οι ετιςιεσ διοικθτικζσ 

δαπάνεσ. 
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Ρίνακασ 10.10 Ετιςιεσ Δαπάνεσ Ραραγωγισ 

Α/Α ΔΑΡΑΝΘ ΕΤΘ 

1 2 3 4 5 

1 Συντθριςεισ  10.000 10.300 10.600 10.900 11.100 

2 Αςφάλιςτρα 2.000 2.060 2.120 2.185 2.251 

3 Θλεκτρικι 
Ενζργεια  

18.000 18.500 19.000 20.000 20.500 

4 Νερό  1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 

5 Δαπάνεσ 
ποιοτικοφ 
ελζγχου 

3.000 3.400 3.800 4.200 4.600 

6 Διάφορεσ 
δαπάνεσ 
Ραραγωγισ 

3.000 3.400 3.800 4.200 4.600 

 Σφνολο  37.000 38.710 40.420 42.635 44.251 
 

 

Ρίνακασ 10.11 Ετιςιεσ Δαπάνεσ Εμπορίασ- Διάκεςθσ 

ΔΑΡΑΝΘ 
ΕΤΘ 

1 2 3 4 5 

Διαφιμιςθ 4.000 4.300 4.600 4.900 5.200 

Ταξίδια  1.200 1.236 1.273 1.311 1.350 

Διάφορεσ 
δαπάνεσ 
εμπορίασ  

2.000 2.060 2.120 2.180 2.250 

Σφνολο  7.200 7.596 7.993 8.391 8.800 
 

Ρίνακασ 10.12 Ετιςιεσ  Διοικθτικζσ Δαπάνεσ 

ΔΑΡΑΝΘ 
ΕΤΘ 

1 2 3 4 5 

Γραφικι φλθ 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 

Τθλζφωνα 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600 

Φδρευςθ  1.000 1.100 1.210 1.330 1.460 

Κζρμανςθ 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 

Συνδρομι 
Internet 

1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 

Διάφορεσ 
διαχείριςθσ 

2.000 2.060 2.120 2.180 2.250 

Σφνολο  9.400 10.160 10.930 11.710 12.510 
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Στον Ρίνακα 10.13 αναλφεται το ςφνολο των αποςβζςεων που επιβαρφνουν 

τα αποτελζςματα χριςθσ τθσ επιχείρθςθσ INTERNO.  To αποτζλεςμα προκφπτει με 

τθν βοικεια τθσ ονομαςτικισ αξίασ του κάκε παγίου και του ςυντελεςτι απόςβεςθσ 

του (παρ.4 αρκ. 24 του Νόμου 4172/2013). 

 

Ρίνακασ 10.13 Ετιςιεσ Αποςβζςεισ 

Α/Α ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΡΑΓΛΟΥ 
ΟΝΟΜΑΣΤ 

ΑΞΛΑ ΡΑΓΛΟΥ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 
ΑΡΟΣΒΕΣΘΣ 

ΕΤΘΣΛΕΣΣ 
ΑΡΟΣΒΕΣΕΛΣ 

1 Κτιρια 500.000 5% 25.000 

2 Μθχανιματα 124.500 10% 12.450 

3 Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 50.000 20% 10.000 

4 Μεταφορικά μζςα 40.000 12% 4.800 

5 Άυλεσ δαπάνεσ  20.000 10% 2.000 

6 Ρεριβάλλοντοσ χϊροσ  25.500 5% 1.275 

 Σφνολο 760.000  55.525 

 

Στον Ρίνακα 10.14 παρουςιάηεται το επενδυτικό Κόςτοσ τθσ Επιχείρθςθσ το 

οποίο ανζρχεται ςτα 800.000 ευρϊ.  

Ρίνακασ 10.14 Επενδυτικό Κόςτοσ Επιχείρθςθσ 

Α/Α ΔΑΡΑΝΘ ΑΞΛΑ  

1 Οικόπεδο 40.000 

2 Κτιρια 500.000 

3 Μθχανιματα 124.500 

4 Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 50.000 

5 Μεταφορικά μζςα 40.000 

6 Άυλεσ δαπάνεσ  20.000 

7 Ρεριβάλλοντοσ χϊροσ  25.500 

 Σφνολο 800.000 
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10.3 Χρθματοδότθςθ Επιχείρθςθσ 

Το κεφάλαιο που χρειάηεται θ επιχείρθςθ για τθν επζνδυςθ που ζχει 

προγραμματίςει ανζρχεται ςτα 800.000 ευρϊ από τα οποία Λδία κεφάλαια κα είναι 

τα  360.000 ευρϊ και τα 440.000 ευρϊ κα είναι από τραπεηικό δανειςμό. 

 

Ρίνακασ 10.15 Δανειςμόσ Επιχείρθςθσ 

Φψοσ δανείου  440.000 

Διάρκεια  10 χρόνια  

Επιτόκιο  6% 

Τρόποσ εξόφλθςθσ  120 μθνιαίεσ δόςεισ  

 

Λςχφει ότι : 

Τόκοσ = ix Ροςό δανείου = iL 

Χρεολφςιο = Δόςθ – Τόκοσ = Μ – iL 

Δόςθ Μ = Τόκοσ + Χρεολφςιο  

 

Οι δόςεισ είναι μθνιαίεσ όποτε το μθνιαίο επιτόκιο είναι :  

i = 0,06 / 12 = 0,005  

Το αρχικό ποςό του δανειςμοφ είναι L = 440.000 

Θ αποπλθρωμι του δανείου κα γίνει ςε 12 x 10 = 120 μθνιαίεσ δόςεισ.  

 

𝛭 =
𝑖𝐿

1−
1

 1+𝑖 𝑛

 = 4.888 

O τόκοσ είναι  : 0,005 x 440.000 = 2.200 ευρϊ 

Το υπόλοιπο τθσ μθνιαίασ δόςθσ είναι 

4.888 – 2.200 = 2.688 αποτελεί το χρεολφςιο  

 

 



60 
 

2θ περίοδοσ  

L1 = L0 – 2.688 = 437.312 

T (2) = 0,005 x 437.312 = 2186, 56 

Χρεολφςιο = Μ – Τ(2) = 2701,44 

L2 = L1 - 2701,44 = 434610,56 

 

Μετά από ζνα χρόνο κα ζχουμε πλθρϊςει 12 δόςεισ και παραμζνουν άλλεσ 108 

Το ανοικτό υπόλοιπο είναι : L12 = 
4.888

0,005
 𝑥  1 −

1

1,005108 =  410.592 

 

Για το 2ο χρόνο ιςχφει : L24 =
4.888

0,005
 𝑥  1 −

1

1,00596 = 366. 600 

 

Για το 3ο χρόνο ιςχφει: L36 =
4.888

0,005
 𝑥  1 −

1

1,00584 = 335.317 

 

Για το 4ο χρόνο ιςχφει: L48 =
4.888

0,005
 𝑥  1 −

1

1,00572 = 295.235,2 

 

Για το 5ο χρόνο ιςχφει: L60 =
4.888

0,005
 𝑥  1 −

1

1,00560 = 254.176 

 

Για το 6ο χρόνο ιςχφει: L60 =
 4.888

0,005
 𝑥  1 −

1

1,00548 = 208.229 

 

Για το 7ο χρόνο ιςχφει: L60 =
4.888

0,005
 𝑥  1 −

1

1,00536 = 160.326 

 

Για το 8ο χρόνο ιςχφει: L60 =
4.888

0,005
 𝑥  1 −

1

1,00524 = 110.469 

 

 

Για το 9ο χρόνο ιςχφει: L60 = 
4.888

0,005
 𝑥  1 −

1

1,00512 = 58.656 
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Για το 10ο χρόνο ιςχφει: L60 = 
4.888

0,005
 𝑥  1 −

1

1,005
 = 0 

 

Για τον τόκο κάκε περιόδου ιςχφει T(v + 1) = iLv= 𝑀 [1 −  
1

(1+𝑖)𝑛−𝑣  ]  

Πποτε ςτον Ρίνακα 10.16 παρουςιάηεται το υπόλοιπο κάκε περιόδου και ο τόκοσ.  

 

 

 

Ρίνακασ 10.16 Ανοιχτό Υπόλοιπο Δανείου 

ΕΤΟΣ ΑΝΟΛΧΤΟ ΥΡΟΛΟΛΡΟ 
ΔΑΝΕΛΟΥ 

ΤΟΚΟΣ 

1 410.592 2.053 

2 366. 600 1.833 

3 335.317 1.676,5 

4 295.235 1.476 

5 254.176 1.271 

6 208.229 1.041 

7 160.326 802 

8 110.469 552 

9 58.656 293 

10 0 0 

  10.997,5 
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10.4 Υπολογιςμόσ Αποτελεςμάτων 

Θ επιχείρθςθ κα δραςτθριοποιείται ςτθ χονδρικι πϊλθςθ προϊόντων και το χρονικό 

διάςτθμα παράδοςθσ των προϊόντων κα κυμαίνεται από δεκαπζντε ζωσ είκοςι 

μζρεσ.  Τα αποκζματα των πρϊτων υλϊν κα διευκολφνουν τθν ζγκαιρθ παραγωγι 

των προϊόντων τθσ.  Ο πίνακασ 10.17 περιζχει  τα ποςά των αποκεμάτων των 

πρϊτων υλϊν που υπολογίηεται ότι κα προκφψουν. 

 

Ρίνακασ 10.17 Δζςμευςθ Κεφαλαίων Αποκζματα Ρρϊτων Υλϊν 

 ΕΤΘ 

1 2 3 4 5 

ΔΕΣΜΕΣΥΣΘ ΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 30.100 30.900 31.827 32.780 33.765 

 

 

Ρίνακασ 10.18 Αξία Αποκεμάτων Ζτοιμων Ρροϊόντων 

 ΕΤΘ 

1 2 3 4 5 

ΑΞΛΑ ΑΡΟΚΕΜΑΤΟΣ ΕΤΟΛΜΩΝ 
ΡΟΛΟΝΤΩΝ 

5.500 5665 5.834 6.000 6.189 

 

 

Θ επιχείρθςθ όπωσ προαναφζρκθκε ζχει ωσ ςτόχο τθν δθμιουργία δικτφου 

διανομισ των προϊόντων τθσ και οι πωλιςεισ τθσ κα αφοροφν τθ χονδρικι.  Για να 

αποφφγει τον κίνδυνο θ επιχείρθςθ κα λαμβάνει από τουσ πελάτεσ τθσ το  60% των 

χρθμάτων μετρθτοίσ και το 40% των χρθμάτων με πίςτωςθ ενόσ μινα. 

Ρίνακασ 10.19 Ετιςια Δζςμευςθ Κεφαλαίων Ανοιχτϊν Λογαριαςμϊν Ρελατϊν 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΘ ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΚΛΝΘΣΘΣ 

1 590.000 x 40% x  1/12 19.667 

2 639.500 x 40% x  1/12 21.316 

3 677.500 x 40% x  1/12 22.583 

4 715.500 x 40% x  1/12 23.850 

5 782.500 x 40% x  1/12 26.083 
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Ο διακανονιςμόσ των πρϊτων υλϊν κα γίνεται ςε δφο μινεσ 

Ρίνακασ 10.20 Κετικι Ειςροι Ρρομθκευτϊν 

ΕΤΘ ΚΕΤΛΚΘ ΕΛΣΟΘ ΑΡΟ ΡΟΜΘΚΕΥΤΕΣ 

1 138.540 x  2/12 23.090 

2 146.790 x  2/12 24.465 

3 153.040 x  2/12 25.507 

4 158.990 x  2/12 26.498 

5 165.790 x  2/12 27.631 
 

 

Ρίνακασ 10.19 Σφνολο Δζςμευςθσ Κεφαλαίων Κίνθςθσ Ρελατϊν και Ρρομθκευτϊν 

ΕΤΘ ΔΕΣΜΕΥΣΘ 
ΑΡΟ 

ΡΕΛΑΤΕΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΘ ΑΡΟ 
ΡΟΜΘΚΕΥΤΕΣ 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ 
ΔΕΣΜΕΥΣΘ 

ΚΕΦΑΛΑΛΩΝ 
ΚΛΝΘΣΘΣ 

1 19.667 23.090 3.423 

2 21.316 24.465 3.149 

3 22.583 25.507 2.924 

4 23.850 26.498 2.648 

5 26.083 27.631 1.548 
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Ρίνακασ 10.20 Συνολικό Κόςτοσ Ραραγωγισ 

Α/Α ΔΑΡΑΝΕΣ ΕΤΘ 

1 2 3 4 5 

1 Ρρϊτεσ φλεσ 138.540 146.790 153.040 158.990 165.790 

2 Είδθ ςυςκευαςίασ 2.000 2.080 2.163 2.249 2.339 

3 Αμοιβζσ προςωπικοφ 
παραγωγισ 

133.200 133.200 133.200 133.200 133.200 

4 Συντθριςεισ 10.000 10.300 10.600 10.900 11.100 

5 Θλεκτρικό ρεφμα 18.000 18.500 19.000 20.000 20.500 

6 Νερό - Φδρευςθσ 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 

7 Αςφάλιςτρα 2.000 2.060 2.120 2.185 2.251 

8 Διάφορεσ δαπάνεσ 
παραγωγισ 

3.000 3.400 3.800 4.200 4.600 

 Σφνολο 307.740 317.380 325.023 332.874 340.980 
 

Ρίνακασ 10.21 Συνολικό Κόςτοσ Δαπανϊν Διοίκθςθσ 

ΔΑΡΑΝΘ 
ΕΤΘ 

1 2 3 4 5 

Αμοιβι προςωπικοφ διοίκθςθσ  64.800 64.800 64.800 64.800 64.800 

Γραφικι φλθ 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 

Τθλζφωνα 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600 

Φδρευςθ  1.000 1.100 1.210 1.330 1.460 

Κζρμανςθ 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 

Συνδρομι Internet 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 

Διάφορεσ Δαπάνεσ  2.000 2.060 2.120 2.180 2.250 

Σφνολο  74.200 74.960 75.730 76.510 77.310 

 

Ρίνακασ 10.22 Συνολικζσ Δαπάνεσ 

 

 

 

ΔΑΡΑΝΘ 
ΕΤΘ 

1 2 3 4 5 

Κόςτοσ παραγωγισ  307.740 317.380 325.023 332.874 340.980 

Διοικθτικζσ δαπάνεσ  74.200 74.960 75.730 76.510 77.310 

Δαπάνεσ εμπορίασ  7.200 7.596 7.993 8.391 8.800 

Τόκοι Δανείων  2.053 1.833 1.676,5 1.476 1.271 

Αποςβζςεισ  55.525 55.525 55.525 55.525 55.525 

Σφνολο  446.718 457.294 465.947,5 474.776 483.886 
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Ρίνακασ 10.23 Αποτελζςματα Χριςθσ 

 

ΕΤΘ  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ 

ΕΓΑΣΛΩΝ 

ΜΕΛΟΝ ΚΟΣΤΟΣ 

ΡΩΛΘΚΕΝΤΩΝ  

590.000 

446.718 

639.500 

457.294 

677.500 

465.947,5 

715.500 

474.776 

782.500 

483.886 

ΜΛΚΤΟ ΚΕΔΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΘΣ 

143.282 182.206 211.552,5 240.724 298.614 

ΜΕΛΟΝ:Ζξοδα 

διοίκθςθσ 

9.400 10.160 10.930 11.710 12.510 

ΜΕΛΟΝ: Ζξοδα 

διάκεςθσ 

7.200 7.596 7.993 8.391 8.800 

ΛΕΛΤΟΥΓΛΚΟ 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑ 

126.682 164.450 192.629,5 220.623 277.304 

ΡΛΕΟΝ: Διάφορα 

ζςοδα 

ΜΕΛΟΝ:Λοιπζσ 

Δαπάνεσ  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟ 

ΤΟΚΩΝ ΑΡΟΣΒΕΣΕΩΝ 

ΚΑΛ ΦΟΩΝ 

126.682 164.450 192.629,5 220.623 277.304 

ΜΕΛΟΝ : ΤΟΚΟΛ 

ΔΑΝΕΛΟΥ  

2.053 1.833 1.676,5 1.476 1.271 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟ 

ΑΡΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΑΛ 

ΦΟΩΝ  

124.629 162.617 190.953 219.147 276.033 

ΜΕΛΟΝ: Αποςβζςεισ 

ςυνολικζσ  

55.525 55.525 55.525 55.525 55.525 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑ ΡΟ 

ΦΟΩΝ  

69.104 107.092 135.428 163.622 220.508 

ΜΕΛΟΝ: Φόροσ 

Ειςοδιματοσ (29%) 

20.040,16 31.056,68 39.274,12 47.450,38 63.947,32 

ΚΑΚΑΟ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑ  49.063,84 76.035,32 96.153,88 116.171,62 156.560,68 



66 
 

 

10.5 Υπολογιςμόσ Νεκροφ Σθμείου 

Στθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα κα αναλυκεί το Νεκρό Σθμείο το οποίο αποτελεί 

ςθμαντικό εργαλείο ςτο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ ςε ζνα περιβάλλον με 

ζντονο επιχειρθςιακό και χρθματοοικονομικό κίνδυνο. Με τον όρο νεκρό ςθμείο 

εννοοφμε εκείνο το επίπεδο των πωλιςεων ςτο οποίο καλφπτονται όλα τα 

λειτουργικά ζξοδα τθσ επιχείρθςθσ.  Σε αυτό το επίπεδο των πωλιςεων θ 

επιχείρθςθ δεν ζχει οφτε κζρδθ οφτε ηθμιζσ27. Εκφράηεται ωσ αξία επί των 

πωλιςεων (μασ δείχνει πόςθ είναι θ χρθματικι αξία των πωλιςεων που πρζπει να 

κάνει θ επιχείρθςθ ϊςτε να μθν ζχει οφτε κζρδοσ οφτε ηθμία), ωσ ποςοςτό επί των 

πωλιςεων (μασ δείχνει ςε ποιο ποςοςτό επί των πωλιςεων που ζκανε ι 

αναμζνεται να κάνει θ επιχείρθςθ, δεν ζχει οφτε κζρδοσ οφτε ηθμία), ωσ ποςότθτα 

πωλιςεων (μασ δείχνει πόςα τεμάχια από το παραγόμενο προϊόν πρζπει να 

πουλιςει θ επιχείρθςθ ϊςτε να μθν ζχει οφτε κζρδοσ αλλά οφτε και ηθμία) και ωσ 

χρόνοσ (πόςο χρόνο αναμζνεται ότι κα χρειαςτεί θ επιχείρθςθ ϊςτε να πουλιςει 

τον απαραίτθτο αρικμό μονάδων προϊόντοσ, τζτοιον ϊςτε να μθν ζχει οφτε κζρδοσ 

οφτε ηθμία)28.Θ ανάλυςθ του Νεκροφ Σθμείου  αποτελεί οδθγό για τθ λιψθ 

ορκολογικϊν επιχειρθματικϊν αποφάςεων. Οι δαπάνεσ κα χωριςτοφν ςε 

μεταβλθτζσ και ςτακερζσ ςτο πζμπτο ζτοσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ. Ο 

διαχωριςμόσ των δαπανϊν ςε ςτακερζσ και μεταβλθτζσ απεικονίηεται ςτον 

ακόλουκο πίνακα.  Τα ςτακερά ζξοδα είναι εκείνα που δεν μεταβάλλονται όταν 

μεταβάλλεται ο όγκοσ παραγωγισ ι οι πωλιςεισ ςε κάποια ςχετικά επίπεδα.  Τα 

μεταβλθτά ζξοδα είναι εκείνα τα οποία μεταβάλλονται όταν μεταβάλλεται ο όγκοσ 

παραγωγισ.   

 

 

                                                           
27Ακανάςιοσ Γ. Νοφλασ, (2015) Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Επενδυτικζσ και 

Χρθματοδοτικζσ Αποφάςεισ, Κεςςαλονίκθ, ςελ.454 

28 https://el.wikipedia.org/wiki 

 



67 
 

Ρίνακασ 10.24 Διαχωριςμόσ Στακερϊν και Μεταβλθτϊν Δαπανϊν 

 

 

Το Νεκρό Σθμείο δίνεται από τθ ςχζςθ: 

𝛮𝛴 =
𝛫𝛦𝛸𝛥𝛴

𝛫𝛦−𝛥𝛭
=

782.500 𝛸 309.567

782.500−196.829
  = 413.604,5 

 

ΚΕ = Ρροβλεπόμενοσ κφκλοσ εργαςιϊν του πζμπτου ζτουσ 

ΔΣ = Ρροβλεπόμενεσ Στακερζσ  Δαπάνεσ του πζμπτου ζτουσ  

ΔΜ = Ρροβλεπόμενεσ Μεταβλθτζσ Δαπάνεσ του πζμπτου ζτουσ 

 

Από τον υπολογιςμό του νεκροφ ςθμείου ςυμπεραίνουμε ότι ζςτω και αν ο 

κφκλοσ εργαςιϊν μειωκεί κατά -47% θ επιχείρθςθ δεν κα παρουςιάςει ηθμιζσ. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

Α/Α ΔΑΡΑΝΕΣ ΣΤΑΚΕΕΣ ΜΕΤΑΒΛΘΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Ρρϊτεσ φλεσ 0 165.790 165.790 

2 Είδθ ςυςκευαςίασ   0 2.339 2.339 

3 Αμοιβζσ προςωπικοφ παραγωγισ 133.200 0 133.200 

4 Λοιπζσ δαπάνεσ παραγωγισ  22.551 21.700 44.251 

5 Αποςβζςεισ  55.525 0 55.525 

6 Τόκοι Δανείου  1.271 0 1.271 

7 Αμοιβζσ προςωπικοφ Διοίκθςθσ 64.800 0 64.800 

8 Δαπάνεσ εμπορίασ  3.600 5.200 8.800 

9 Διοικθτικζσ δαπάνεσ  28.620 1.800 12.510 

 Σφνολο  309.567 196.829 506.396 
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Ζςοδα και κόςτοσ   

 

                                                                                           Κζρδθ 

                            413.604,5 

                              Νεκρό ςθμείο  

                                                                                            Μεταβλθτό κόςτοσ  

 

        Ηθμιζσ                                                                         Στακερό κόςτοσ  

0 

                                           Ραραγωγι και πωλιςεισ 

                                       Διάγραμμα 10.1 Νεκρό Σθμείο 

 

 

Το νεκρό ςθμείο εξαρτάται από τα ςτακερά ζξοδα, τθν τιμι του προϊόντοσ και το 

ανά μονάδα μεταβλθτό κόςτοσ.  Στο μζλλον προβλζπεται να μειωκοφν τα ςτακερά 

ζξοδα λόγω αποπλθρωμισ του δανείου ςυνεπϊσ το επίπεδο παραγωγισ του νεκροφ 

ςθμείου κα μειωκεί και αυτό κακϊσ θ ςχζςθ μεταξφ ςτακερϊν εξόδων και νεκροφ 

ςθμείου πωλιςεων είναι κετικι, κινοφνται προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ.  Μία αφξθςθ 

των εξόδων ςυνοδεφεται και από αφξθςθ του νεκροφ ςθμείου πωλιςεων.  Αντίκετα 

μία αφξθςθ τθσ τιμισ του προϊόντοσ ςυνοδεφεται από μείωςι του νεκροφ ςθμείου 

πωλιςεων.  Συμπεραίνουμε ότι θ ςχζςθ μεταξφ τθσ τιμισ του προϊόντοσ και του 

νεκροφ ςθμείου είναι αρνθτικι, κινοφνται προσ τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ29.    

                                                           
29Ακανάςιοσ Γ. Νοφλασ, (2015) Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Επενδυτικζσ και 

Χρθματοδοτικζσ Αποφάςεισ, Κεςςαλονίκθ, ςελ.456 
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10.6 Συμπεράςματα και Ρροτάςεισ 
 

Είναι γνωςτό ότι θ χϊρα μασ βρίςκεται τα τελευταία χρόνια αντιμζτωπθ με τθν 

οικονομικι κρίςθ, πράγμα που δυςκολεφει τθν ίδρυςθ μίασ νζασ εταιρείασ και τθν 

πικανότθτα επιτυχία τθσ.  Γι’ αυτό είναι απαραίτθτθ θ ςφλλθψθ μιασ καινοτόμα 

ιδζασ, θ οργάνωςθ, θ τεχνολογικι κατάρτιςθ και θ λιψθ τθσ ςωςτισ ςτρατθγικισ.  

Το επιχειρθματικό ςχζδιο μπορεί να αποτελζςει απαραίτθτο εργαλείο για τθν 

ίδρυςθ μίασ καινοφργιασ επιχείρθςθσ αλλά και για τθ λειτουργία μίασ υφιςτάμενθσ.  

Το επιχειρθματικό ςχζδιο περιλαμβάνει τθ διατφπωςθ των ςκζψεων και των 

ςτόχων, τθν περιγραφι τθσ επιχείρθςθσ, τθν ανάλυςθ τθσ αγοράσ που απευκφνεται 

και γενικότερα του κλάδου, τθν καταγραφι τθσ οργανωτικισ δομισ τθσ 

επιχείρθςθσ, τον κακοριςμό τθσ διοίκθςθσ, τισ χρθματοοικονομικζσ κινιςεισ και τθν 

διατφπωςθ των ςτρατθγικϊν ϊςτε θ επιχείρθςθ να πετφχει τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ 

τθσ.  

           Θ INTERNO ζχοντασ ωσ αντικείμενο τθ καταςκευι και εμπορία επίπλων 

οικιακισ χριςθσ ζχει ωσ ςτόχο τθν δθμιουργία ενόσ οργανωμζνου δικτφου διανομισ 

με αντιπροςϊπουσ ςε όλθ τθ χϊρα.  Θ επιχείρθςθ κα ςτεγάηεται ςε κτιριο 1.000 

μ2και κα παράγει προϊόντα με μθχανολογικό εξοπλιςμό τελευταίασ τεχνολογίασ.  Τα 

προϊόντα τα οποία κα παράγει κα είναι καινοτόμα τόςο με τον λειτουργικό τουσ 

χαρακτιρα και τθν αντοχι τουσ όςο για τον ιδιαίτερο ςχεδιαςμό τουσ.  

Συγκεκριμζνα θ καινοτομία των προϊόντων τθσ INTERNO βαςίηεται ςτθ χριςθ 

διαφορετικϊν πρϊτων υλϊν μεγάλθσ αντοχισ, κζλοντασ να καλφψει το κενό τθσ 

αγοράσ για ποιοτικό ζπιπλο ςε μοντζρνο ςχεδιαςμό με ςφγχρονα υλικά.  Κα δϊςει 

βαρφτθτα ςτο ίδιο το προϊόν γιατί αυτό είναι που κα τθν κάνει να ξεχωρίηει από τθν 

υπόλοιπθ αγορά.  Θ επζνδυςθ τθσ μελζτθσ ανζρχεται ςτα 800.000 από τα οποία τα 

360.000 αποτελοφν Λδία Κεφάλαια και τα 440.000 τραπεηικό δανειςμό.  

 Θ επιχείρθςθ βρίςκεται ςτο ςτάδιο ειςόδου ςτθν αγορά οπότε θ ςτρατθγικι 

που κα ακολουκιςει κα γίνει με γνϊμονα αυτό.  Επίςθσ θ εταιρία ζχει ωσ ςτόχο να 

διαφοροποιθκεί από τισ υπόλοιπεσ εταιρίεσ καταςκευισ επίπλων και να εδραιωκεί 

με πολλά ςθμεία πϊλθςθσ ςε όλθ τθν Ελλάδα. Επιπλζον κα προςπακιςει να 

παρουςιάςει τα προϊόντα τθσ ςτο ευρφ κοινό προβάλλοντασ τθν ποιότθτα των 
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υλικϊν τουσ και τον καινοτόμο ςχεδιαςμό τουσ δθμιουργϊντασ ανταγωνιςτικό 

πλεονζκτθμα.  Στο Διάγραμμα 10.2 παρουςιάηονται τα χαρακτθριςτικά μεγζκθ τθσ 

INTERNO και παρατθρείται θ αφξθςθ του Κακαροφ αποτελζςματοσ από χρόνο ςε 

χρόνο.  

 

Διάγραμμα 10.2 Χαρακτθριςτικά Μεγζκθ INTERNO 

Ζπειτα από τθν ανάλυςθ που προθγικθκε ςυμπεραίνουμε ότι θ INTERNO κα 

αποτελζςει μία υγιισ και κερδοφόρα επιχείρθςθ. Το καινοτόμο προϊόν τθσ και οι 

ςωςτζσ επιλογζσ τθσ ςε όλα τα τμιματα τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςε 

ςυνδυαςμό με τθν τεχνογνωςία και τθ προθγμζνθ τεχνολογία κα δθμιουργιςει 

δυνατά κεμζλια για τθν πορεία τθσ επιχείρθςθσ.  
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Ηλεκτρονικζσ Διευκφνςεισ  

https://el.stosacucine.com 

http://inr.gr 

http://worktop.franke.com/gr/el/material 

http://www.alexopoulos-co.gr/ 

http://www.agronews.gr 

http://www.devinanais.com/it/collezione_eclettica 

http://www.efsyn.gr 
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https://www.franke.com/kitchensystems/gr/el/home/about_franke/franke_hellas/f

ranke-surfaces.html 
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http://www.papadatos.gr/ 
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http://www.varangis.com.gr/ 
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http://www.reporter.gr/MONEY/Ergasiaka/327625-Eurostat-Sto-22,5-h-anergia-sthn-Ellada-Monopshfia-noymera-sthn-EE

