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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

  

 
Βασικό μέλημα της παρούσας εργασίας είναι να δημιουργήσει στον αναγνώστη 

μια πρώτη εικόνα της έννοιας δικαιοχρησία (franchising), να γνωρίσει τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και της ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει, με σκοπό να τον ενθαρρύνει 

και να του παρακινήσει  το ενδιαφέρον για μεγαλύτερη ανάλυση και αναζήτηση 

σχετικού υλικού. 

Παρακολουθώντας την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία, 

γίνεται ορατό ότι οι συμφωνίες δικαιόχρησης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 

διεθνής επιχειρηματικότητας αποτελώντας μια ευρέως διαδεδομένη επιλογή 

καλύπτοντας όλο τα φάσμα των κλάδων διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Ο κύριος 

λόγος της δημοφιλίας του συστήματος είναι το χαμηλό ρίσκο που προσφέρει στα 

συμβαλλόμενα μέρη μια συμφωνία δικαιόχρησης, για τον δικαιοδόχο και αντίστοιχα και 

για τον δικαιοπάροχο, συγκριτικά με άλλες μεθόδους επιχειρηματικότητας όπως επίσης 

και η πλήρης εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας που δημιουργούνται από μια 

τέτοιου τύπου συμφωνία. 

Αρχικά θα γίνει παρουσίαση σε θεωρητικό επίπεδο της δικαιόχρησης, στην 

συνέχεια θα παρουσιαστεί η επιχειρηματική της διάσταση και η εργασία θα εστιάσει 

στον κλάδο της εστίασης και στην εκπαίδευση που διενεργείται στα δίκτυα franchising 

σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Τέλος, μετά την θεωρητική διάσταση της εργασίας θα 

γίνει αναφορά σε δύο μελέτες περίπτωσης, μια ελληνική και μια διεθνής που 

δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά μέσω δικτύων franchising προκειμένου να 

αναδείξει ότι οι συμφωνίες διακαιόχρησης είναι μια αρκετά ασφαλή μέθοδο επένδυσης 

για τις επιχειρήσεις εφόσον τηρούνται βασικές προϋποθέσεις. 

Πιο αναλυτικά στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια εκτενή ανάλυση της 

δικαιόχρησης με απώτερο σκοπό την αποσαφήνιση του τρόπου λειτουργίας της από τον 

αναγνώστη και κατανοώντας πλέον τις έννοιες και την ορολογία να μπορεί να εμβαθύνει 

στα θέματα των επόμενων κεφαλαίων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο  παρουσιάζεται η επιχειρηματική διάσταση της 

δικαιόχρησης αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του συστήματος 

για όλα τα εμπλεκόμενα μέλη που το αποτελούν καθώς και τους παράγοντες για την 

επιτυχία του συστήματος. 

Περνώντας στο τρίτο κεφάλαιο αρχικά θα εστιάσουμε στο κλάδο της εστίασης, 

έναν κλάδο που ουσιαστικά καλύπτει τις πιο βασικές ανάγκες του ανθρώπου, θα 

αναλύσουμε την ιστορικότητα του, τις νέες τάσεις που παρουσιάζονται στις ημέρες μας, 
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θα καταγράψουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που εντοπίσαμε και τέλος θα 

αναφερθούμε στο street food Franchising, την τελευταία τάση της αγοράς στο χώρο του 

φαγητού και της εστίασης. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα επικεντρωθούμε σε ένα στοιχείο που είναι μείζονος 

σημασίας στην εποχή που διανύουμε δίνοντας συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στον 

ανταγωνισμό και ενισχύει την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης, την εκπαίδευση. Θα 

επικεντρωθούμε ποιο αναλυτικά στην εκπαίδευση του δικαιοδόχου, το ποιος είναι 

υπεύθυνος για την κατάρτιση του και αν οι δικαιοπάροχοι δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα 

στην εκπαίδευση προκειμένου να διατηρηθεί η οργανωσιακή κουλτούρα και η φήμη του 

εμπορικού ονόματος της αλυσίδας. Επίσης θα παρατηρήσουμε αν η εκπαίδευση 

χρειάζεται σε συστηματική βάση και ποιο είδος προτείνεται για κάθε περίπτωση. 

Είναι βέβαιο ότι η θεωρητική προσέγγιση της δικαιόχρησης αποτελεί την βάση 

για την εργασία, όμως η χρήση παραδειγμάτων είναι αυτή που θα της δώσει 

γλαφυρότητα, ζωντάνια, θα διεγείρει το ενδιαφέρον του αναγνώστη για να κατανοήσει 

στο μέγιστο τις απόψεις που του έχουν αποδοθεί θεωρητικά. Για αυτό το λόγο στο 

πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται δύο μελέτες περιπτώσεων δύο εταιρειών όπου κατά 

την διάρκεια λειτουργίας τους αναπτύχθηκαν μέσω του συστήματος της δικαιόχρησης.   

Κλείνοντας στο τέλος της εργασίας υπάρχουν συγκεντρωτικά τα βασικά συμπεράσματα 

που αποκομίσθηκαν από την ανάλυση των κεφαλαίων.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Διπλωματική εργασία  v | Σ ε λ ί δ α  

 

Περιεχόμενα 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ..................................................................................................................... iii 

Κατάλογος Εικόνων / Σχημάτων / Διαγραμμάτων .................................................... vii 

Κατάλογος Πινάκων ..................................................................................................... vii 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο 

 : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ 
(Franchising ) .................................................................................................................. 1 

1.1 Εισαγωγή ................................................................................................................. 1 

1.2 Έννοια και ορισμοί ................................................................................................. 1 

1.3 Ορολογία Franchising ............................................................................................. 2 

1.4 Ιστορική προσέγγιση του Franchise ....................................................................... 4 

1.5 Το Franchising στην Ελλάδα της κρίσης ................................................................ 5 

1.6 Οι διάφοροι τύποι του Franchising ......................................................................... 9 

1.6.1 Franchising Διανομής ή Προϊόντων ................................................................. 9 

1.6.2 Franchising Υπηρεσιών .................................................................................. 10 

1.6.3 Μεικτό Franchising ........................................................................................ 10 

1.6.4 Franchising Παραγωγής ή Βιομηχανικό ......................................................... 10 

1.6.5 Μερικό Franchising ή Franchising Corner ή Stand ......................................... 11 

1.6.6 Franchising Περισσότερων Επωνυμιών ( Co-Branding ) ............................... 11 

1.6.7 Franchising Υπαγωγής ..................................................................................... 11 

1.6.8 Franchising Ισότιμης Συνεργασίας .................................................................. 11 

1.7. Διαχείριση social media και Δίκτυα Franchise .................................................... 12 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ                  
( Franchising ) ............................................................................................................... 13 

2.1 Εισαγωγή ............................................................................................................... 13 

2.2 Τα πλεονεκτήματα του Franchising ...................................................................... 13 

2.2.1 Τα πλεονεκτήματα για τον Franchisor : .......................................................... 13 

2.2.2 Τα πλεονεκτήματα για τον Franchisee............................................................ 14 

2.2.3 Τα πλεονεκτήματα για τον Καταναλωτή ........................................................ 15 

2.3 Τα μειονεκτήματα του Franchising ....................................................................... 16 

2.3.1 Τα μειονεκτήματα για τον Franchisor ............................................................ 16 

2.3.2 Τα μειονεκτήματα για τον Franchisee ............................................................ 16 



  

 Διπλωματική εργασία  vi | Σ ε λ ί δ α  

 

2.3.3 Τα μειονεκτήματα για τον Καταναλωτή ......................................................... 17 

2.4 Παράγοντες ενός επιτυχημένου Franchise ............................................................ 17 

2.5 Οι 6 κανόνες προς την επιτυχία ............................................................................ 19 

2.6 Επιλογή αγοράς και συνεργατών στο διεθνές franchising .................................... 20 

2.6.1 Επιλογή αγοράς στο διεθνές franchising ........................................................ 21 

2.6.2 Επιλογή συνεργατών στο διεθνές franchising ................................................ 22 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  : Η ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟ FRANCHING................................................. 25 

3.1 Ο κλάδος της εστίασης ......................................................................................... 25 

3.2 Η πλέον δημοφιλής επενδυτική επιλογή ............................................................... 27 

3.3 Οι νέες τάσεις της εστίασης .................................................................................. 28 

3.4 Street food & Franchising ..................................................................................... 30 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ FRANCHISING ............................. 32 

4.1 Εισαγωγή ............................................................................................................... 32 

4.2 Προγράμματα εκπαίδευσης σε Δίκτυα Franchise ................................................. 32 

4.3 Αρχική Εκπαίδευση και Συνεχής Υποστήριξη ...................................................... 34 

4.4 Η σημασία των προγραμμάτων εκπαίδευσης στα Δίκτυα Franchising ................ 35 

4.5 Συσχέτιση μεταξύ εκπαίδευσης και ικανοποίησης ............................................... 36 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ........................................................ 38 

5.1 Η περίπτωση της McDonald’s .............................................................................. 38 

5.1.1 Το μοντέλο Franchising της McDonald’s ....................................................... 39 

5.1.2 Τα πλεονεκτήματα για τον Franchisee............................................................ 40 

5.1.3 Τα πλεονεκτήματα για τον Franchisor ............................................................ 42 

5.1.4 Η καινοτομία του συστήματος ....................................................................... 43 

5.1.5 Οι προμηθευτές .............................................................................................. 43 

5.2 Η περίπτωση των Goody’s .................................................................................... 44 

5.2.1 Ιστορική αναδρομή ......................................................................................... 44 

5.2.2 Το μοντέλο Franchising .................................................................................. 45 

5.2.3 Πλεονεκτήματα για τον δικαιοδόχο ............................................................. 477 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ .............................................................. 49 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ........................................................................................................... 51 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ........................................................................................ 53 



  

 Διπλωματική εργασία  vii | Σ ε λ ί δ α  

 

 

Κατάλογος Εικόνων / Σχημάτων / Διαγραμμάτων 
 

Διάγραμμα 1-1 : Εξέλιξη Συνολικού Αριθμού Καταστημάτων Franchise               

( Πανόραμα Franchise, 2016 ) …………………………………………….….. 6 

Διάγραμμα 3-1 : Διαχρονική Μεταβολή Καταστημάτων στον κλάδο της 

Εστίασης (Πανόραμα Franchise, 2016) ………………………………………. 25 

Διάγραμμα 3-2 : Διαχρονική Μεταβολή Καταστημάτων στο  σύνολο τους στον    

Κλάδο της Εστίασης και ο Ρυθμός Ανάπτυξης (Πανόραμα Franchise, 2016)... 26  

Διάγραμμα 3-3 : Η συμβολή του κλάδου της εστίασης στην οικονομία  

(ΕΛΣΤΑΤ )…………………………………………………………………….. 27 

Σχήμα 2-1 : Επιλογή αγοράς και εταίρων: Εννοιολογικό πλαίσιο. (Α.Μ. 

Doherty/Journal of Business research 62, 2009)……………………………… 23 

Σχήμα 5-1 : Η Διεθνοποίηση της McDonald’s με χρονολογική σειρά. ( 

https://en.wikipedia.org/wiki/McDonald%27s#/media/File:McDonaldsWorldLocations.s

vg  ) …………………………………………………………………...………. 39 

Κατάλογος Πινάκων 
 

Πίνακας 1-1 : Διαχρονική εξέλιξη και Κατανομή Δικτύων (Πανόραμα  

Franchise, 2016) ………………………………………………………………. 7 

Πίνακας 1-2 : Ποσοστιαία Κατανομή ανά τύπο καταστήματος (Πανόραμα   

Franchise, 2016) ………………………………………………………………. 7 

Πίνακας 1-3 : Κατανομή Συστημάτων Franchise 2015 (Πανόραμα Franchise,   

2016) …………………………………………………………………………… 8 

            Πίνακας 1-4 : Κατανομή Δείγματος (Πανόραμα Franchise, 2016) ………….… 8



  

Διπλωματική εργασία   1 | Σ ε λ ί δ α  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο  : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (Franchising ) 

 

1.1 Εισαγωγή  

Ο ανταγωνισμός στην εποχή που διανύουμε ολοένα και αυξάνεται και σε 

συνδυασμό με την βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής και της διανομής 

προϊόντων και υπηρεσιών οδήγησαν τις επιχειρήσεις στην εύρεση νέων λύσεων με 

απώτερο στόχο την αύξηση του μεριδίου τους στον κλάδο που δραστηριοποιούνται είτε 

την ίδια τους την επιβίωση είτε ακόμα και την διείσδυση σε νέες αγορές. Φυσικά σε 

αυτές τις διεργασίες βοήθησαν και οι σύγχρονες χρηματοοικονομικές αλλαγές που 

έλαβαν χώρα. Η επιβίωση για μια μικρή ανεξάρτητη επιχείρηση καθίσταται πολύ 

δύσκολη πλέον καθώς σημαντικά κεφάλαια θα πρέπει να επενδύονται διαρκώς στον 

τομέα της έρευνας και κυρίως σε διαδικασίες που θα βελτιώνουν και θα προσαρμόζουν 

τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες στις πραγματικές ανάγκες του καταναλωτή καθώς αυτές 

αλλάζουν συνεχώς. Επίσης η επιτυχία στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα λόγω και της 

ελάττωσης του κύκλου ζωής των προϊόντων/υπηρεσιών, της αυξανόμενης έντασης της 

ανταγωνιστικότητας και της ανάγκης συνεχούς αλλαγής και προβολής  επιτάσσει  τον 

συντονισμό στην ανάπτυξη και δράση περισσοτέρων μονάδων.   

Για την κάλυψη της παραπάνω απαίτησης προς την επιτυχία ένα πολύ 

δημοφιλές επιχειρηματικό σύστημα που εφαρμόζεται είναι η δικαιόχρηση (franchising). 

1.2 Έννοια και ορισμοί 

 Ως Franchise ορίζεται μια μακροπρόθεσμη , συνεχιζόμενη επιχειρηματική 

σχέση όπου ο δικαιοπάροχος (franchisor)  χορηγεί στον δικαιοδόχο (franchisee) το 

δικαίωμα να εκμεταλλεύεται και να χρησιμοποιεί την εμπορική επωνυμία του , τα 

σήματα, τους διακριτικούς τίτλους, τους τίτλους ευρεσιτεχνίας και την τεχνογνωσία  

σύμφωνα με τις συμφωνημένες απαιτήσεις με τυχών περιορισμούς . Επίσης παρέχει στο 

δικαιοδόχο συμβουλές και βοήθεια για την οργάνωση και την διαχείριση των 

δραστηριοτήτων που διεξάγονται από τον δικαιοδόχο (Tarbutton, 1986). 
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Συνοψίζοντας το franchising (Συμφωνίες Διεθνούς Δικαιόχρησης) είναι ένα 

σύστημα ή μια μέθοδο προώθησης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας ή ο συνδυασμός 

όλων αυτών των δραστηριοτήτων. Ο δικαιοπάροχος αναπτύσσει ένα ειδικό 

προϊόν/υπηρεσία κερδίζοντας την εθνική αναγνώριση. Στη συνέχεια παρέχει την άδεια 

(license) έναντι ανταλλάγματος σε μικρούς ανεξάρτητους επιχειρηματίες σε όλη τη 

χώρα για να εμπορευτούν αυτή την υπηρεσία ή το προϊόν με το κοινό εμπορικό όνομα, 

υπό την εποπτεία του, εκμεταλλευόμενοι την αποδεδειγμένη επιτυχία του προϊόντος. Το 

αντάλλαγμα αυτό για να παραχωρήσει τα δικαιώματα ο δικαιοπάροχος καταβάλλεται 

στην αρχή της συμφωνίας με τη μορφή ενός προκαθορισμένου ποσού (Entry fee)  ή 

επιπρόσθετα με ποσοστό επί των πωλήσεων της επιχείρησης σε τακτά χρονικά 

διαστήματα για όλη την διάρκεια της συμφωνίας .  

 Ο Jerome L. Fels, (1990) στην αναφορά για το βιβλίο του “Investigate Before 

Investing” και προετοιμαζόμενος για την διεθνής ένωση Franchise, συνόψισε "Το 

Franchising σήμερα είναι ένα από τα πιο καινοτόμα, δυναμικά και αποτελεσματικά 

συστήματα διανομής αγαθών και υπηρεσιών που γνώρισε ποτέ ο κόσμος. Καλά 

ενημερωμένοι και ικανοποιημένοι franchisees είναι η ραχοκοκαλιά αυτού του 

συστήματος, το οποίο συνδυάζει την εμπειρία και την τεχνογνωσία μιας μεγάλης εταιρείας 

με την επιχειρηματική κίνηση και φιλοδοξία του μικρού ανεξάρτητου επιχειρηματία" 

(Friedlander και Gur-ney, 1990). 

1.3 Ορολογία Franchising 

 Για την καλύτερη κατανόηση του franchising και την ευκολότερη ανάγνωση της 

διπλωματικής μου εργασίας θα παραθέσω παρακάτω τους βασικότερους όρους του 

franchising:  

Franchise (Δικαιοχρησία): Αποτελεί το σύνολο των δικαιωμάτων της πνευματικής ή 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εμπορικής επωνυμίας και συστήματος, τα σήματα, τους 

διακριτικούς τίτλους, τους τίτλους ευρεσιτεχνίας προς εκμετάλλευση, την τεχνογνωσία 

με σκοπό την μεταπώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες. 

Franchisor (Δότης ή Δικαιοπάροχος): Πρόκειται για την εταιρεία που παραχωρεί τα 

δικαιώματα της εμπορικής εκμετάλλευσης του franchise σε μια άλλη επιχείρηση ή 

νομικό πρόσωπο έναντι οικονομικού ανταλλάγματος.  

Franchisee (Λήπτης ή Δικαιοδόχος): Αφορά την επιχείρηση ή το νομικό πρόσωπο 

στην οποία παραχωρείται από τον δικαιοπάροχο το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του 
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συστήματος franchise με απώτερο σκοπό της παροχή υπηρεσιών και προϊόντων.   

Franchising (Δικαιόχρηση): Πρόκειται για την συνεχή συνεργασία σε εμπορικό 

επίπεδο μεταξύ δύο επιχειρήσεων σύμφωνα με την οποία ο δικαιοπάροχος παραχωρεί 

στον δικαιοδόχο το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του franchise έναντι άμεσου η 

έμμεσου ανταλλάγματος. Ο όρος έχει προέλευση από το γαλλικό ρήμα francher που 

χρησιμοποιείται για την παραχώρηση προνομίων . 

Disclosure (Υποχρέωση πληροφόρησης): Είναι η υποχρέωση που έχει ο  

δικαιοπάροχος σε οποιοδήποτε πιθανό δικαιοδόχο  να του παρέχει εγγράφως και πάντα 

πριν την υπογραφή ενός δεσμευτικού εγγράφου, με πληροφορίες ακριβής και πλήρης 

σχετικά με την οικονομική του κατάσταση, την διαδικασία της παροχής τεχνικής 

υποστήριξης προς τον δικαιοδόχο, το ιστορικό της επιχείρησης, το κόστος που 

προβλέπεται για την επένδυση, τα κύρια στοιχεία της σύμβασης franchise, πληροφορίες 

για τα υπόλοιπα μέλη του δικτύου franchising και τέλος αναφορά στα βασικά 

χαρακτηριστικά της τεχνογνωσίας που διαθέτει. 

Franchise contract (Σύμβαση Δικαιοχρησίας): Ορίζεται η νομική σύμβαση που 

συνάπτεται μεταξύ των δύο μερών, όπου περιγράφονται με σαφήνεια και λεπτομέρεια 

οι όροι της συνεργασίας τους με αναφορά στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις τους. 

Business Format (Δικαιόχρηση επιχειρηματικού συστήματος): Πρόκειται για το 

ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σύστημα του franchise. 

Franchise Fee ή Entry Fee (Δικαίωμα εισόδου): Είναι μια εφάπαξ αμοιβή που 

οφείλει να χορηγήσει ο δικαιοδόχος στον διακαιοπάροχο για την απόκτηση του 

δικαιώματος της εκμετάλλευσης του franchise. Ουσιαστικά αντιπροσωπεύει την αμοιβή 

για την ένταξη του στο δίκτυο του δικαιοπάροχου, την μεταφορά τεχνογνωσίας, την 

καλή φήμη και πελατεία, την συνεχή υποστήριξη και είναι ένα ποσό που δίνεται από 

τον δικαιοδόχο μια φορά.   

Royalties ή Continuing Fees (Συνεχή δικαιώματα): Πρόκειται για την αμοιβή που 

καταβάλλεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον δικαιοδόχο στον δικαιοπάροχο 

καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης για την παραχώρηση της απόκτησης του 

δικαιώματος εκμετάλλευσης του franchise .Οι τόποι με τους οποίους μπορεί να 

καταβάλλεται δύναται να είναι είτε ως ποσοστό (%) επί των καθαρών πωλήσεων, είτε 

ως ποσοστό επί των καθαρών αγορών, είτε ως καταβολή πάγιας χρηματικής αμοιβής, 

είτε σπανιότερα ως ποσοστό επί  των καθαρών κερδών του δικαιοδόχου. 
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Operation Manual (Εγχειρίδιο λειτουργίας): Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο 

λειτουργίας και στησίματος της επιχείρησης με συγκεκριμένες προδιαγραφές που 

επιβάλλει ο δικαιοπάροχος και δεδομένα της λειτουργίας του συστήματος franchise 

δίνονται μέσω ενός εγχειριδίου λειτουργίας στον δικαιοδόχο και αποτελεί κομμάτι του 

συνολικού πακέτου. 

Pilot Store (Πιλοτικό κατάστημα): Ο δικαιοπάροχος πριν την έναρξη της διαδικασίας 

του franchising, πιλοτικά λειτουργεί ένα κατάστημα (ή και παραπάνω) τα οποία και του 

ανήκουν με σκοπό να εφαρμόσει και να ελέγξει για ένα ικανό χρονικό διάστημα την 

δυναμική και την βιωσιμότητα του καταστήματος, την εμπορική αποδοχή του concept, 

την δυνατότητα τυποποίησης διαδικασιών και μεθόδων ώστε να εφαρμοστεί με 

επιτυχία και στα επόμενα καταστήματα. 

Franchise Training (Εκπαίδευση Franchise): Είναι η εκπαίδευση που παρέχει ο 

δικαιοπάροχος στον δικαιοδόχο και στους υπαλλήλους του, με απώτερο σκοπό την 

γνώση του Franchise και των μεθόδων εκμετάλλευσης του. 

 Quality control (Ποιοτικός έλεγχος): Ονομάζουμε τον επιτόπιο έλεγχο που 

διενεργείτε από την πλευρά του δικαιοπάροχου στις συνεργαζόμενες μονάδες του 

δικτύου franchise, με σκοπό την πιστοποίηση της συμμόρφωσης των δικαιοδόχων του 

δικτύου με τους κανόνες που αναγράφονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας και τους όρους 

της σύμβασης franchise που έχουν συνάψει με τον δικαιοπάροχο και αφορούν την 

ποιότητα των πωλούμενων προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

(www.thefranchiseco.gr), ( Περιοδικό, Franchise Deal, Έκδοση 2003) 

1.4 Ιστορική προσέγγιση του Franchise 

 Η γέννηση του συστήματος Franchising τοποθετείται χρονικά λίγο μετά την 

λήξη του εμφυλίου πολέμου στις ΗΠΑ που διεξήχθη ανάμεσα στους Βόρειους και 

στους Νότιους, τότε που οι ακμάζουσες επιχειρήσεις του πλούσιου Βορρά ήθελαν να 

επεκταθούν στον Νότο με το μικρότερο δυνατό οικονομικό ρίσκο επηρεαζόμενοι από 

το γεγονός της έντονης έχθρας των Νότιων προερχόμενο από το αποτέλεσμα του 

πολέμου. Για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού προτίμησαν να επιλέξουν την πρώτη 

μορφή του Franchise (τύπου διανομής) και να μην εγκαταστήσουν δικά τους 

καταστήματα ή να δημιουργήσουν θυγατρικές επιχειρήσεις αλλά να συνεργαστούν με 

επιχειρήσεις του Νότου. Η εταιρεία ραπτομηχανών Singer το 1863 ήταν η πρώτη που 

ανέπτυξε την τεχνική που αποτέλεσε την πρώτη εμπορική εφαρμογή του franchising. Η 
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Singer προχώρησε στην υπογραφή συμβολαίων franchise ανοίγοντας τον δρόμο για 

νέες συμφωνίες τα επόμενα χρόνια. Με τον καιρό το  σύστημα εδραιώθηκε, εξελίχθηκε 

και στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα άρχισε να εφαρμόζεται και από πολλές άλλες 

χώρες εκτός των ΗΠΑ αρχικά επιφυλακτικά, λόγω και της αμερικανικής εθνικότητας 

του, όμως την δεκαετία του 1980 παρατηρείται μια μεταστροφή κυρίως στις 

ευρωπαϊκές χώρες λόγω του θορύβου που προκάλεσε η  εισβολή των αμερικανικών 

εμπορικών κολοσσών στην ευρωπαϊκή χερσόνησο και η συνειδητοποίηση των 

δυνατοτήτων του Franchising (Σπυριδάκης,2007). 

 To δεκαετία του 1970 συναντάμε για πρώτη φορά  το θεσμό του franchising 

στην Ελλάδα με πρώτη την εταιρεία Goody’s το 1976, αλλά η ραγδαία ανάπτυξη του 

συστήματος ξεκινά στην δεκαετία του ’90. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μόλις το 7,4% 

των επιχειρήσεων δραστηριοποιήθηκε στο Franchise πριν από το 1985 ενώ το 84% 

ξεκίνησε τη δραστηριότητα του μετά το έτος 1985.  

1.5 Το Franchising στην Ελλάδα της κρίσης 

 Όπως έγινε αντιληπτό και παραπάνω ο θεσμός του franchising άρχισε να γίνεται 

μέρος της ζωής των ελληνικών επιχειρήσεων από τη δεκαετία του ’90 και να 

αναπτύσσεται συνεχώς με ταχύτατους ρυθμούς. Τι πορεία όμως μπορεί να ακολούθησε 

στις μέρες μας σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έζησε έντονα την κρίση και βίωσε στο 

κλάδο των επιχειρήσεων και όχι μόνο στο μέγιστο τις συνέπειες της ; Με την βοήθεια 

της έρευνας που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Πανόραμα franchise 2016 έχουμε ως 

σκοπό την συγκριτική καταγραφή της πορείας του franchising στην ελληνική αγορά την 

περίοδο από το έτος 2004 έως και το 2015 με απώτερο σκοπό την αποτύπωση των 

τάσεων τόσο σε απόλυτες τιμές των σημείων πώλησης, όσο και σε ποσοστά στο 

σύνολο, καθώς και ανά κλάδο και ανά κατηγορία . 

Αναλύοντας το παρακάτω διάγραμμα παρατηρούμε την θεαματική αυξητική 

τάση που σημειώνεται από το 2004 (6.112 καταστήματα) έως και το 2010 (11.248 

καταστήματα) και στη συνέχεια την μείωση που συντελείται τα επόμενα 3 χρόνια με 

ποσοστό πτώσης 6,89% για το έτος 2011 και 2012 και 2,29% για το έτος 2013. Άξιο 

αναφοράς είναι το γεγονός είναι ότι το 2014 παρατηρούμε για πρώτη φορά μετά την 

τριετία που προαναφέραμε θετικό πρόσημο στο ρυθμό ανάπτυξης του συνολικού 

αριθμού των σημείων πώλησης των αλυσίδων franchise της τάξεως του 0,43% και στη 

συνέχεια μια τάση σταθεροποίησης της ελληνικής αγοράς franchise. Οι σημαντικές 

επενδύσεις που έλαβαν χώρα από τους δικαιοπάροχους με απώτερο σκοπό την 
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βελτίωση της στρατηγικής τους

ενίσχυσης της προσπάθειας τους

σταθερότητα στο τομέα του

αναδιαρθρώσουν το δίκτυο τους

καταστήματα σε κομβικές γεωγραφικές

τους πλάνο προσαρμόζοντας

συμμαχίες (Co-Branding),

συγχώνευσης με άλλες ανταγωνιστικές

στραφούν στην ενίσχυση του

προσαρμοστούν στις ανάγκες

Διάγραμμα 1-1 : Εξέλιξη

Πανόραμα Franchise

Στους δύο επόμενους

καταστημάτων και ο διαχωρισμός

χρονικό ορίζοντα 2004 – 2015.

  

στρατηγικής τους θέσης έναντι των ανταγωνιστών τους αλλά

προσπάθειας τους να προσπεράσουν την ύφεση της κρίσης

τομέα του Franchise. Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών

το δίκτυο τους σε πολύ μεγάλο βαθμό, να αναπτύξουν

κομβικές γεωγραφικές περιοχές, να ανασχεδιάσουν το επιχειρηματικό

σαρμόζοντας το στα νέα δεδομένα, να δημιουργήσουν

), να εξαγοράσουν ή να ακολουθήσουν την

άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου

ενίσχυση του management και των υπηρεσιακών λειτουργιών

στις ανάγκες τις αγοράς για ευέλικτες δομές χαμηλού κόστους

Εξέλιξη Συνολικού Αριθμού Καταστημάτων Franchise

Franchise 2016 )  

δύο επόμενους πίνακες που ακολουθούν φαίνεται η κατανομή

και ο διαχωρισμός τους από τα καταστήματα του δικαιοπάροχου

2015. 
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ανταγωνιστών τους αλλά και της 

ύφεση της κρίσης στήριξε την 

ενεργειών αυτών ήταν να 

αναπτύξουν νέα εταιρικά 

ανασχεδιάσουν το επιχειρηματικό 

δημιουργήσουν στρατηγικές 

ακολουθήσουν την διαδικασία 

ίδιου κλάδου και τέλος να 

υπηρεσιακών λειτουργιών ώστε να 

χαμηλού κόστους. 

 

Franchise ( πηγή :    

φαίνεται η κατανομή των 

του δικαιοπάροχου στον 
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Πίνακας 1-1 : Διαχρονική

Franchise 2016 )  

 

Πίνακας 1-2 : Ποσοστιαία

Πανόραμα   Franchise

Θέλοντας να προσεγγίσουμε

καταστημάτων παρατηρούμε

δικαιοδόχων και μόνο το 25% 

Τέλος είναι εμφανής μια μικρή

και αντίστοιχα μια θεαματική

 

  

Διαχρονική εξέλιξη και Κατανομή Δικτύων ( πηγή

Ποσοστιαία Κατανομή ανά τύπο καταστήματος

Franchise 2016 )  

να προσεγγίσουμε τα αποτελέσματα από την κατανομή

παρατηρούμε ότι το κυρίως μέρος αυτών αποτελεί ιδιοκτησία

μόνο το 25% περίπου αντιστοιχεί στη κυριότητα του δικαιοπάροχου

εμφανής μια μικρή πτωτική τάση στα καταστήματα τύπου

μια θεαματική άνοδο στα καταστήματα τύπου corner. 
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πηγή : Πανόραμα 

 

καταστήματος ( πηγή : 

από την κατανομή των 

αποτελεί ιδιοκτησία των 

κυριότητα του δικαιοπάροχου. 

καταστήματα τύπου shop in a shop 
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Τέλος θα εστιάσουμε

σταθερότητα    στην αγορά

ανάπτυξης σε ορισμένους

Πίνακας 1-3 : Κατανομή

Franchise   2016 )  

            Πίνακας 1-4 : Κατανομή

Αναφορικά στο κλάδο

των δικαιοπάροχων την τετραετία

σταθερότητα είναι το κύριο

υπηρεσιών, αυξητική τάση

έφτασαν τις 40 οι αλυσίδες 

  

θα εστιάσουμε στο έτος 2015 όπου το χαρακτηρίζει

στην αγορά του franchising παρατηρώντας αυξητικές

ορισμένους κλάδους που θα αναλύσουμε

Κατανομή Συστημάτων Franchise 2015 ( πηγή

 

Κατανομή Δείγματος ( πηγή : Πανόραμα Franchise

Αναφορικά στο κλάδο της ένδυσης επιβεβαιώνεται μια σταδιακή

δικαιοπάροχων την τετραετία 2012-2015 από 106 σε 94 ενεργές

είναι το κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου της εκπαίδευσης

αυξητική τάση  συναντάμε στα τρόφιμα-ποτά όπου από

οι αλυσίδες franchise. Την μεγαλύτερη και πιο θεαματική βελτίωση
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όπου το χαρακτηρίζει η                 

παρατηρώντας αυξητικές τάσεις                                       

αναλύσουμε παρακάτω.

 

πηγή : Πανόραμα 

 

Franchise 2016 )  

μια σταδιακή συρρίκνωση 

ενεργές αλυσίδες, η 

της εκπαίδευσης και των 

ποτά όπου από 28 το 2012 

θεαματική βελτίωση έχει 
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ο κλάδος της εστίασης όπου σε επίπεδο τετραετίας από 57 δίκτυα έφτασε να αριθμεί τα 

101, κάτι που αναδεικνύεται περισσότερο και από τις τάσεις της εποχής. Η προσωπική 

φροντίδα παρουσίασε αύξηση από 33 σε 48, ενώ ο οικιακός εξοπλισμός μειώθηκε 

σημαντικά από 48 σε 39 δίκτυα και τέλος η λιανική παρουσίασε μείωση σε επίπεδο 

δικτύων από 70 σε 60 . 

Συνολικά παρατηρούμε ότι την τετραετία 2012 μέχρι και το 2015 ο αριθμός των 

δικτύων franchise αυξήθηκε από 439 σε 479 με κύριο χαρακτηριστικό την 

ανακατανομή των ποσοστών ανά κλάδο, αποτέλεσμα την εντυπωσιακής αύξησης που 

παρουσίασε ο κλάδος της εστίασης και η αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων του 

ελληνικού κοινού δημιουργώντας ένα καινούργιο τοπίο στην ελληνική αγορά. 

Ενδιαφέρον στοιχείο είναι και η ισορροπία που υπάρχει στον αριθμό των επιχειρήσεων 

που διακόπτουν την λειτουργίας τους από το χώρο του franchising και αυτών που 

εισέρχονται στο χώρο. Παρατηρείτε λοιπόν ότι τουλάχιστον 80 είναι οι επιχειρήσεις 

που ξεκινάνε την πορεία τους στο σύστημα franchise και περίπου ισόποσος είναι ο 

αριθμός που την διακόπτουν.  

Συμπερασματικά διαπιστώνουμε ότι ο θεσμός του franchising έχει διπλό θετικό 

ρόλο για τις ελληνικές επιχειρήσεις : αφενός τις προστατεύει από τον αυξανόμενο 

εισαγόμενο ανταγωνισμό και αφετέρου αποτελεί δυνατό όπλο στις φιλοδοξίες τους για 

επέκταση πέρα των ελληνικών συνόρων (Πανόραμα franchise, 2016). 

1.6 Οι διάφοροι τύποι του Franchising   

 Στην ενότητα αυτή θα επιχειρήσουμε να κατατάξουμε και να αποτυπώσουμε 

τους ήδη υπάρχοντες τύπους οι οποίοι διαχωρίζονται στους παρακάτω: 

1.6.1 Franchising Διανομής ή Προϊόντων  

Στο Franchising διανομής ο δικαιοδόχος διατηρεί το δικαίωμα να εμπορεύεται 

τα προϊόντα που εσωκλείονται στη σύμβαση, στους καταναλωτές ή στους τελικούς 

χρήστες από το κατάστημα του, το οποίο ανήκει στο Δίκτυο Franchising του 

δικαιοπαρόχου .Τα προϊόντα αυτά μπορεί να παρασκευάζονται από τον ίδιο τον δότη 

είτε από τρίτους παραγωγούς είτε να ορίζει ο ίδιος στον λήπτη συγκεκριμένους 

παραγωγούς για να προμηθευτεί απευθείας από αυτούς (Κωστάκης Δ., 2002). 
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1.6.2 Franchising Υπηρεσιών  

Στο Franchising υπηρεσιών ο δικαιοδόχος ασκεί το δικαίωμα να παρέχει 

υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στη σύμβαση Franchising από το κατάστημα του στο 

καταναλωτικό κοινό, ακολουθώντας τους κανόνες λειτουργίας και την μέθοδο που 

συνιστά ο δικαιοπάροχος. Σε αυτόν τον τύπο του Franchise αναδεικνύεται στο μέγιστο 

βαθμό ο ρόλος της τεχνογνωσίας μέσα σε ένα σύστημα Franchise. Είναι η πιο 

αναπτυσσόμενη μορφή Franchise διεθνώς και ο λόγος είναι το γεγονός ότι υπάρχει 

μείωση του κόστους δημιουργίας και λειτουργίας μιας επιχείρησης από τον λήπτη σε 

σύγκριση με μια επιχείρηση Franchising διανομής. Αυτός ο τύπος Franchise βρίσκει 

εφαρμογή στους τομείς εκπαίδευσης, ξενοδοχείων, ταξιδιωτικών γραφείων (Bensoussan 

H, 1997). 

Σε αυτή τη μορφή συναντάμε και τον όρο «κινητό franchising» (mobile franchising) 

όπου παρέχονται υπηρεσίες και εκτός καταστήματος. 

1.6.3 Μεικτό Franchising 

Πολλές φορές όταν μαζί με την πώληση ενός προϊόντος υποστηρίζονται  και 

παρέχονται υπηρεσίες τότε συναντάμε το μεικτό Franchising. Σε πολλούς κλάδους 

όπως για παράδειγμα στα καφέ-ζαχαροπλαστεία ή σε εταιρείες καθαρισμού που 

προσφέρουν υπηρεσίες αλλά και πωλούν προϊόντα δεν είναι εύκολο να διαχωριστούν οι 

δύο αυτές δραστηριότητες. 

1.6.4 Franchising Παραγωγής ή Βιομηχανικό  

Στο τύπο αυτό ανήκουν οι περιπτώσεις όπου ο δικαιοπάροχος παραχωρεί την 

δυνατότητα στον δικαιοδόχο να παράγει ή να μεταποιήσει ο ίδιος  τα προϊόντα και στη 

συνέχεια να τα πωλήσει ή να τα μεταπωλήσει με το εμπορικό σήμα του Franchisor. Η 

συμφωνία αυτή πραγματοποιείται πάντα μεταξύ δυο παραγωγών με αντικειμενικό 

σκοπό τη μαζική παραγωγή και διάθεση των προϊόντων του από έναν βιομήχανο-

παραγωγό σε απομακρυσμένες αγορές από την δική του, χωρίς την πραγματοποίηση 

δαπανηρών επενδύσεων. Ο δικαιοδόχος από την άλλη πλευρά εκμεταλλεύεται την 

τεχνογνωσία αλλά και την φήμη του ισχυρού Brand Name του δικαιοπάροχου. Κύριοι 

κλάδοι που βρίσκει εφαρμογή αυτός ο τύπος franchising είναι εταιρείες παραγωγής 

όπως η Coca Cola,η Pepsi κ.λπ. 
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1.6.5 Μερικό Franchising ή Franchising Corner ή Stand  

Ο τύπος αυτός του Franchising συνίσταται στην χρησιμοποίηση από τον 

δικαιοπάροχο ενός ξεχωριστού χώρου σε ένα κατάστημα εκτός του δικτύου του 

Franchising(π.χ. σε ένα πολυκατάστημα), όπου θα διατίθεται μέσα από αυτό τα 

προϊόντα και οι υπηρεσίες της εταιρείας του Franchising εναρμονιζόμενα πάντα με τους 

κανόνες και τις προδιαγραφές του δικτύου. Η τεχνική αυτή είναι γνωστή και ως «shop 

in the shop» και χρησιμοποιείται όταν πολλές επώνυμες επιχειρήσεις Franchise 

συνήθως του ίδιου κλάδου συνεργάζονται για να συγκεντρώσουν πολλά μικρά 

καταστήματα στον ίδιο χώρο για να διευκολύνουν τον καταναλωτή δίνοντας του 

πληθώρα επιλογών αλλά και μειώνοντας το κόστος τους. 

1.6.6 Franchising Περισσότερων Επωνυμιών ( Co-Branding ) 

Σε αυτή τη μορφή Franchising η οποία εδραιώθηκε και αναπτύχθηκε ιδιαίτερα 

στις Η.Π.Α. ένας δικαιοδόχος συνεργάζεται με περισσότερα από ένα δίκτυα 

Franchising, συνάπτοντας συμβάσεις με τους αντίστοιχους δικαιοπάροχους έχοντας την 

δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες ή και να εμπορεύεται προϊόντα πολλών 

διαφορετικών επωνυμιών στον ίδιο επαγγελματικό χώρο. Οι κύριοι λόγοι για να 

επιλεχθεί αυτή η μορφή είναι η εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας αλλά και η 

προσέλκυση μεγαλύτερης «γκάμας» πελατείας. 

1.6.7 Franchising Υπαγωγής  

Είναι ο πιο διαδεδομένος τύπος Franchising. Οι δικαιοδόχοι καθοδηγούνται από 

την κυρίαρχο του δικτύου, τον δικαιοπάροχο, ο οποίος με την σειρά του χαράσσει τις 

επιχειρηματικές πολιτικές του δικτύου που ο ίδιος δημιούργησε και ελέγχει για την 

συμμόρφωση από τα μελή που το αποτελούν τα οποία απλώς εκτελούν τις εντολές του 

ακόμα και αν έχουν αυτοτελή επιχειρηματική οντότητα. Στον τύπο αυτό αποθαρρύνεται 

οι σύναψη σχέσεων μεταξύ των δικαιοδόχων για να αποφευχθεί ο κίνδυνος σύναψης 

ύποπτων συμμαχιών που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στο ίδιο το δίκτυο.   

1.6.8 Franchising Ισότιμης Συνεργασίας  

Πρόκειται για μια μορφή ισότιμης και συνεργατικής σχέσης μεταξύ 

δικαιοπάροχου και δικαιοδόχων του δικτύου, δεν υπάρχει η κυρίαρχη θέση του δότη 

που δέσποζε στο Franchising υπαγωγής. Είναι η απολύτως αντίθετη μορφή υπαγωγής 

στην οποία δεσπόζουσα θέση έχουν η  συμμετοχή των δικαιοδόχων στη λήψη των 

στρατηγικών αποφάσεων, δημιουργία στενών σχέσεων συνεργασίας όπως και η 
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αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των μελών του δικτύου. Έχει αναπτυχθεί ελάχιστα όμως 

στην πράξη και στην χώρα μας δεν έχει βρει εφαρμογή ακόμα (Κωστάκης Δ., 2002). 

  1.7. Διαχείριση social media και Δίκτυα Franchise 

Η ανάπτυξη του διαδικτύου στην εποχή μας γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη και 

πλέον οι μορφές επικοινωνίας αλλάζουν συνεχώς μπαίνοντας στο επίκεντρο το                

e-mail, το internet και κυρίως τα social media δημιουργώντας επαγγελματικές     

ευκαιρίες εκμετάλλευσης για κάθε επιχειρηματία και ιδιαίτερα σε αυτούς που 

δραστηριοποιούνται στο franchising. 

Οι εναλλακτικές του δικαιοπάροχου στην περίπτωση που θα δημιουργήσει 

λογαριασμούς για τους δικαιοδόχους είναι ο πλήρης κεντρικός έλεγχος, η κάθε 

τοποθεσία να έχει την δυνατότητα να κοινοποίηση ύστερα από κεντρική έγκριση και 

τέλος η κάθε τοποθεσία ελέγχει αυτόνομα το περιεχόμενο ακολουθώντας 

κατευθυντήριες οδηγίες.  Η κατάλληλη επιλογή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες 

όπως είναι η δομή λειτουργίας της επιχείρησης, οι πελάτες και το εκάστοτε 

επιχειρηματικό μοντέλο που ακολουθείται.   

Η δημιουργία ενός λογαριασμού στο Facebook και στο Twitter είναι το πρώτο 

βήμα αλλά πριν από αυτό κρίνεται αναγκαία η σύνταξη ενός εγχειριδίου με την 

λεπτομερής περιγραφή της πολιτικής που θα ακολουθηθεί στα social media. Αν για 

παράδειγμα το franchise ανήκει σε κλάδο που ρυθμίζεται από ειδικό νομοθετικό 

καθεστώς, τότε η εναρμόνιση με τις όποιες νομοθετικές ρυθμίσεις είναι μονόδρομος.  

Αφού καθοριστεί αν η διαχείριση θα είναι κεντρική ή τοπική η επένδυση σε ένα 

καλό λογισμικό κεντρικής διαχείρισης είναι αναγκαία για την σωστή εποπτεία των 

λογαριασμών και την αποτελεσματική διαχείριση τους γλιτώνοντας χρήμα και χρόνο.  

Τα Social Media ως μέθοδος marketing έχει διαπιστωθεί ότι προσφέρουν 

σημαντικό πλεονέκτημα σε όσους δικαιοδόχους το χρησιμοποιούν. Για παράδειγμα σε 

μία έρευνα που διεξήχθη στο κλάδο των εστιατορίων διαπιστώθηκε ότι  σε ανάρτηση 

της τελευταίας στιγμής που ανέβηκε και αφορούσε προσφορά, αυξήθηκαν από 20 έως 

40 οι κρατήσεις εβδομαδιαίως σε ένα κατάστημα. Το 2015 σε δίκτυο ψητοπωλείων 

στην Αθήνα αναρτιόταν στο Facebook προσφορά κάθε Τρίτη, το αποτέλεσμα ήταν η 

συγκεκριμένη ημέρα να έχει τις μεγαλύτερες πωλήσεις (Πανόραμα Franchise, 2016). 



  

Διπλωματική εργασία   13 | Σ ε λ ί δ α  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ( Franchising ) 

 

2.1 Εισαγωγή 

Η μέθοδος της δικαιοχρησίας αναπτύχθηκε με έντονους ρυθμούς και γνώρισε 

μεγάλη εμπορική επιτυχία παγκοσμίως ως μέθοδος επιχειρηματικής ανάπτυξης διότι 

προσέφερε σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο στον δικαιοπάροχο και τον δικαιοδόχο όσο 

και στον τελικό Καταναλωτή. Στον παραγωγό δίνει την δυναμική να προωθεί τα 

προϊόντα του, μέσα από το δικό του δίκτυο διανομής ελεγχόμενο πλήρως από αυτόν,  

μέχρι τον τελικό καταναλωτή εξασφαλίζοντας παράλληλα τον απόλυτο σεβασμό των 

δικαιοδόχων στους κανόνες που θέσπισε μέσα από εντατικούς ελέγχους. Στον 

δικαιοπάροχο (ανεξάρτητο επιχειρηματία) από την άλλη παρέχει μεγάλα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα έναντι των υπόλοιπων ανώνυμων εταιρειών του κλάδου και τέλος ο 

καταναλωτής έχει το πλεονέκτημα να επιλέξει επώνυμα προϊόντα και υπηρεσίες σε 

χαμηλές τιμές έχοντας εύκολη πρόσβαση στα καταστήματα. 

Με τον καιρό πολλές εταιρείες εκμεταλλευόμενες την ραγδαία ανάπτυξη του 

λιανικού εμπορίου με την μέθοδο του Franchising εξελίχθηκαν σε πολυεθνικές από 

μικρομεσαίες ή ακόμα και μικρές επιχειρήσεις, γεγονός ιδιαίτερα σπάνιο πριν από 

μερικά χρόνια. Κλειδί για την επιτυχία είναι η ικανοποίηση όλων των μελών του 

δικτύου κυρίως των δικαιοδόχων ώστε να αυξηθεί θετικά η εμπειρία του καταναλωτή, ο 

οποίος είναι και αυτός που έχει τον κυρίαρχο ρόλο στο σύγχρονο εμπόριο και να σταθεί  

το οικοδόμημα ισχυρό και σταθερό σε βάθος χρόνου. 

2.2 Τα πλεονεκτήματα του Franchising 

Παρακάτω θα αναφερθώ αναλυτικά στα πλεονεκτήματα που συνάντησα μέσα από την 

έρευνα και την βιβλιογραφία όσον αφορά τα εμπλεκόμενα μέρη. 

2.2.1 Τα πλεονεκτήματα για τον Franchisor : 

1.Αύξηση του τζίρου: Με τη μέθοδο του Franchising διευρύνεται ο κύκλος του 

καταναλωτικού κοινού που προμηθεύεται προϊόντα και υπηρεσίες μέσω των 

δικαιοδόχων που αυξάνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα εισχωρώντας σε 

νέες αγορές (Σπυριδάκης, 2007). 
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2.Εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας: Με την αύξηση του κύκλου εργασιών 

όπως είδαμε παραπάνω αυξάνεται και η διαπραγματευτική δύναμη του δικαιοπάροχου 

έναντι των προμηθευτών με αποτέλεσμα να μειώνονται και οι τιμές των 

προϊόντων/υπηρεσιών κάνοντας τα πιο ελκυστικά στο καταναλωτικό κοινό και 

περισσότερο ανταγωνιστικά απέναντι σε αυτά των υπολοίπων (Σπυριδάκης, 2007). 

3.Άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για τις νέες τάσεις της αγοράς: 

Εκμεταλλευόμενος το δίκτυο δικαιοδόχων και χρησιμοποιώντας τις ικανότητες, τις 

γνωριμίες, την εμπειρία και τις γνώσεις τους μέσω του δίαυλου της άμεσης 

επικοινωνίας που έχει  δημιουργήσει ο δικαιοδόχος πληροφορείται έγκαιρα για τις 

τάσεις, τις ανάγκες και τις συνθήκες κάθε τοπικής αγοράς (Σπυριδάκης, 2007). 

4.Δίπλα στους πελάτες: Έχει παρατηρηθεί ότι οι δικαιοδόχοι ως ανεξάρτητοι 

επιχειρηματίες που είναι φροντίζουν και δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους 

πελάτες τους σε σύγκριση με τους διευθυντές καταστημάτων της μητρικής εταιρείας. 

Σε μια πελατοκεντρική εποχή που διανύουμε οι διαπροσωπικές σχέσεις που 

αναπτύσσονται με τους λήπτες και η γρήγορη αντίδραση στις επιθυμίες  τους αυξάνουν 

την ικανοποίηση του καταναλωτή και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

5.Αύξηση της εμπορικής φήμης και της εμπορικής αξίας της επιχείρησης: 

Διεισδύοντας όλο και περισσότερο στην αγορά ουσιαστικά με κεφάλαια και ανθρώπινο 

δυναμικό των δικαιοδόχων και πολλαπλασιάζοντας τα σημεία πώλησης ενισχύοντας το 

δίκτυο του, αυξάνεται και η εμπορική φήμη και η πελατεία της επιχείρησης δίνοντας 

την αυτονόητα και μεγαλύτερη εμπορική αξία. 

2.2.2 Τα πλεονεκτήματα για τον Franchisee 

1.Μείωση Δαπανών: Βασικό πλεονέκτημα για τον δικαιολήπτη είναι η μείωση 

των δαπανών και του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης λόγω τον μειωμένων εξόδων 

για διαφήμιση, το μικρό κόστος αποθήκευσης, τα μειωμένα έξοδα συντήρησης stock 

και χρησιμοποιώντας τις οικονομίες κλίμακας την εξασφάλιση της μικρότερης τιμής για 

την προμήθεια προϊόντων από τον δικαιοπάροχο αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του και 

το πρότυπο οργάνωσης και λειτουργίας του (Σπυριδάκης, 2007). 

2.Αύξηση ανταγωνιστικότητας: Η μείωση των δαπανών αλλά και η καλή 

φήμη που συνοδεύεται από την ευρεία γνώση του σήματος  αυξάνει την επιχειρηματική 

ανταγωνιστικότητα και μειώνει αισθητά τον κίνδυνο της επένδυσης (Σπυριδάκης, 

2007). 
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3.Επιχειρηματική αυτοτέλεια: Ο λήπτης λειτουργεί μέσα σε ένα δίκτυο 

κανόνων που καθορίζονται από τον δότη και η τήρηση τους κρίνεται αναγκαία, παρόλα  

αυτά διατηρεί την επιχειρηματική και νομική του αυτοτέλεια, παραμένοντας στο 

σύστημα ως ελεύθερος επιχειρηματίας και όχι ως υπάλληλος του δικαιοπαρόχου. Αυτό 

έχει και ως αποτέλεσμα να αναπτύξει τις επιχειρηματικές του αρετές και να αυξήσει τα 

κίνητρα του (Γαλάνης, 2000). 

4.Διαφήμιση : Η είσοδος σε ένα μεγάλο δίκτυο ενισχύει τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες που προσφέρονται σε εθνική κλίμακα μέσω της διαφήμισης που 

πραγματοποιεί ο δικαιοπάροχος με αντάλλαγμα ένα μικρό οικονομικό αντίτιμο. 

5.Συνεχής υποστήριξη: O δικαιοδόχος υποστηρίζεται σε όλους του τομείς της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας από τον δικαιοπάροχο τόσο πριν όσο και μετά την 

έναρξη της λειτουργίας της επιχείρησης του με αποτέλεσμα κερδίζοντας από την 

εμπειρία του να λύνει δύσκολα προβλήματα που διαφορετικά θα έχανε πολύτιμο χρόνο 

και χρήμα. Έτσι ακόμα και ένας άπειρος επιχειρηματίας μπορεί να εξελιχθεί σε 

πετυχημένος σε μικρό χρονικό διάστημα (Κωστάκης Δ., 2002). 

6.Με το κλειδί στο χέρι: Ο δικαιοδόχος δεν είναι αναγκαίο να έχει προηγούμενη 

επιχειρηματική εμπειρία. Ουσιαστικά ο δικαιοπάροχος με τις γνώσεις, την εμπειρία και 

την τεχνογνωσία που διαθέτει προσφέρει την επιχείρηση με το “με το κλειδί στο χέρι”. 

Έτσι ο νέος επιχειρηματίας γλυτώνει χρήμα, χρονο και αποφεύγει πιθανά λάθη που θα 

έκανε λόγω της απειρίας του. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εξαλείφετε η σκληρή δουλειά 

που χρειάζεται από τον ίδιο (http://www.epixeiro.gr/article/1680). 

2.2.3 Τα πλεονεκτήματα για τον Καταναλωτή 

1.Οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε δίκτυα franchising παρατηρήθηκε ότι 

προσαρμόζονται στις επιθυμίες του καταναλωτή άμεσα παρέχοντας σε αυτόν υπηρεσίες 

και προϊόντα που πραγματικά ταιριάζουν στις ανάγκες του (Κωστάκης Δ., 2002). 

2.Η μείωση των τιμών και η αύξηση της προσφερόμενης ποιότητας είναι το 

συνεπακόλουθο από τον ισχυρό ανταγωνισμό που συντελείται ανάμεσα στα δίκτυα 

franchising με αποτέλεσμα να επωφελείται ο τελικός καταναλωτής (Κωστάκης Δ., 2002). 

3.Η εύκολη πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκεται ο καταναλωτής σε 

επιχειρήσεις πώλησης επώνυμων προιόντων με χαμηλές τιμές. 
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2.3 Τα μειονεκτήματα του Franchising 

Η συνεργασία μέσω του δικτύου franchising κρύβει πολύ συχνά ενδεχόμενους 

κινδύνους και μειονεκτήματα στα εμπλεκόμενα μέρη. Παρακάτω θα αναφερθούμε στα 

πιο σημαντικά από αυτά. 

2.3.1 Τα μειονεκτήματα για τον Franchisor 

1.Επιλογή συνεργάτη: Ο κίνδυνος λανθασμένης επιλογής δικαιοδόχου είναι ο 

πιο σημαντικός που αντιμετωπίζει ο δικαιοπάροχος. Μια λάθος επιλογή κρύβει 

κινδύνους βλάβης της φήμης και του ονόματος του δικτύου. Για την αποφυγή του 

κίνδυνου ο δικαιοπάροχος υποχρεούται να ξοδεύει χρήμα και χρόνο κατά την 

διαδικασία της επιλογής τους (Σπυριδάκης, 2007). 

2.Περιθώριο κέρδους: Στα μειονεκτήματα συγκαταλέγεται και η μείωση των 

κερδών του δότη σε σχέση με αυτά που θα εισέπραττε αν οι θυγατρικές εταιρείες και τα 

υποκαταστήματα ανήκαν στον ίδιο. Αυτό όμως ισορροπεί με την αποφυγή δαπανών  

που θα ξόδευε για την ίδρυση τους (Σπυριδάκης, 2007). 

3.Πληθώρα προβλημάτων προς επίλυση: Η συνεργασία σε καθημερινή βάση 

με τους  δικαιολήπτες του δικτύου διαφορετικής κουλτούρας και νοοτροπίας δημιουργεί 

πλήθος προβλημάτων διαφορετικής φύσεως είτε διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 

είτε και λειτουργικών θεμάτων που χρίζουν άμεσης επίλυσης (Κωστάκης Δ., 2002). 

2.3.2 Τα μειονεκτήματα για τον Franchisee 

1.Ισχνή διαπραγματευτική θέση: Το δικαίωμα να καθορίζει τους κανόνες του 

δικτύου και να καθορίζει τους διάφορους όρους της συμβάσεως ο δικαιοπάροχος έχει 

ως αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να είναι δυσμενείς για τον δικαιολήπτη και λόγω της 

υποδεέστερης διαπραγματευτικής του θέσης να μην μπορεί να τους βελτιώσει προς το 

δικό του συμφέρον (Σπυριδάκης, 2007). 

2.Ισχυρή εξάρτηση: Μπορεί ο δικαιολήπτης να λογίζεται ως ανεξάρτητος 

επιχειρησιακός συνεργάτης αλλά είναι άριστα εξαρτώμενος από τις στρατηγικές 

αποφάσεις και τις επιχειρησιακές επιλογές  του δικαιοπαρόχου. Έτσι είναι αρκετές οι 

φορές που γίνονται δέκτες δυσμενών αποτελεσμάτων από αποφάσεις του 

δικαιοπάροχου με άμεση συνέπεια το οδυνηρό αντίκτυπο στην επιχείρηση τους 

(Κωστάκης Δ., 2002). 
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3.Περιορισμοί: Σε περίπτωση που ο δικαιοδόχος αποφασίσει να διακόψει την 

σύμβαση στερείτε του δικαιώματος να μεταβιβάσει την άδεια του σε πρόσωπο που εκείνος 

επιθυμεί και ο λόγος είναι αυτονόητος διότι οι δικαιοπάροχοι έχουν κάθε δικαίωμα να 

επιλέξουν ή να απορρίψουν οι ίδιοι πιθανούς υποψήφιους συνεργάτες (Κωστάκης Δ., 2002). 

2.3.3 Τα μειονεκτήματα για τον Καταναλωτή 

Το μοναδικό μειονέκτημα που συναντάμε εις βάρος του τελικού καταναλωτή 

είναι στην περίπτωση που τα δίκτυα Franchising ασκούν πολιτική κατά του ελεύθερου 

ανταγωνισμού κάτι που αποβαίνει εις βάρος του τελικού καταναλωτή (Κωστάκης Δ., 

2002). 

Κλείνοντας και παρατηρώντας τα μειονεκτήματα που αναφέραμε παραπάνω  

συγκρινόμενα με τα πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα φαίνεται ότι δεν έχουν 

ιδιαίτερη βαρύτητα και το μεγάλο ποσοστό επιτυχιών των επιχειρήσεων που 

αποφάσισαν να εμπλακούν με το σύστημα franchising είναι ο μάρτυρας που το 

αναδεικνύει.  

2.4 Παράγοντες ενός επιτυχημένου Franchise 

Στα προηγούμενα κεφάλαια έγινε αναλυτική αναφορά στις μεθόδους του 

συστήματος Franchise ως εμπορική πρακτική και τονίσαμε την μεγάλη άνθηση που 

γνώρισε από την αρχή της δημιουργίας του μέχρι και σήμερα και κλείσαμε στοχεύοντας 

στον κύριο λόγο της ύπαρξης του συστήματος που το διέπει μια θεμελιώδης αρχής 

συνεργασιών, το αμφίδρομο κέρδος. Από την μία πλευρά ο δικαιοδόχος 

εκμεταλλευόμενος το δίκτυο που εισέρχεται έχει την δυνατότητα να επιτύχει άμεση 

αναγνώριση και γρήγορα αποτελέσματα και από την άλλη ο δικαιοπάροχος μπορεί να 

επεκτείνει το δίκτυο του σε πολύ γρήγορους ρυθμούς. 

Πρακτικά όμως και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ξεκάθαρα όρια και κανόνες που 

λειτουργούν τα δύο μέρη η επιτυχία δεν είναι πάντα το τελικό αποτέλεσμα, σε πολλά 

συστήματα Franchise. Ποιοι είναι όμως αυτοί οι ιδιαίτεροι παράγοντες οι οποίοι 

καθιστούν ένα σύστημα Franchise ως επιτυχημένο και οι έλλειψη τους δημιουργεί την 

μορφή αυτή της επιχειρηματικής ανάπτυξης σε διαρκές άγχος και για τις δύο πλευρές; 

Για να αποδειχθεί λοιπόν ότι ένα ισχυρό σύστημα franchise αποτελεί μέρος μιας 

κερδοφόρας και καινοτόμου επιχείρησης είναι αναγκαία η ύπαρξη ορισμένων βασικών 

συστατικών στοιχείων από την πλευρά του δικαιοπάροχου. 
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Ξεκινώντας την αναζήτηση των βασικών παραγόντων για την καθιέρωση και την 

επιτυχημένη ανάπτυξη ενός δικτύου franchising συναντάμε πρώτο, όπως είναι απόλυτα 

φυσιολογικό, το ίδιο το προϊόν που προσφέρεται στο κοινό. Η διαπίστωση του γίνεται 

ευκολότερη παρατηρώντας τα ισχυρότερα και πλέον καταξιωμένα δίκτυα franchising σε 

παγκόσμιο επίπεδο που έχουν ως επίκεντρο προϊόντα ή υπηρεσίες που κυριαρχούν στον 

κλάδο που δραστηριοποιούνται. Πολύ σημαντικός παράγοντας λογίζεται και ο βαθμός 

ευελιξίας του προϊόντος πέρα από την ίδια την επωνυμία του, δηλαδή  η 

προσαρμοστικότητα που παρουσιάζει στις συνεχόμενες αλλαγές και στα νέα  δεδομένα 

της αγοράς κάνοντας το περισσότερο ανταγωνιστικό και διαφοροποιώντας το στην 

αντίληψη της αγοράς-στόχου (positioning) που απευθύνεται. 

Η ρήση «Πρώτα προσφέρεις αξία στον συνεργάτη και ύστερα προσδοκάς κέρδος 

από αυτόν» δείχνει την σημαντικότητα της ουσιώδης υποδομής και τεχνογνωσίας  που 

πρέπει να διαθέτει ο δικαιοπάροχος για την επιτυχημένη ανάπτυξη του δικτύου 

franchising δίνοντας του πολλές φορές στρατηγικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Ένα φάσμα δομών και διαδικασιών καλύπτονται από την υποδομή που έχει 

δημιουργήσει σε νευραλγικούς τομείς ο δικαιοπάροχος με απώτερο σκοπό την 

υλοποίηση του οράματος που το διέπει. Το όραμα αυτό όμως για να υλοποιηθεί 

απαραίτητη είναι και η αποδοχή του από υλικούς και άυλους πόρους που συγκροτούν 

το σύστημα franchise, ξεκινώντας από τη ραχοκοκαλιά του δικτύου, το ανθρώπινο 

δυναμικό και καταλήγοντας στις «εσωτερικές διαδικασίες» που συνθέτουν την 

λειτουργία και τη δράση του. 

Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας επιτυχίας του συστήματος λογίζεται η 

καταγραφή στον ενημερωτικό φάκελο της επιχειρηματικής κουλτούρας και η 

τυποποιημένη επιχειρησιακή στρατηγική. Θα πρέπει να είναι έτσι δομημένος ώστε να 

συμβάλλει στην σωστή προετοιμασία του υποψήφιου δικαιοδόχου με τις απαραίτητες 

πληροφορίες για την πλήρη ενημέρωση του .  

Δεν είναι λίγες οι στιγμές που οι υποψήφιοι δικαιοδόχοι δεν έχουν εξαρχής την 

απαραίτητη επιχειρηματική γνώση και εμπειρία σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με 

το franchising επομένως η επιτυχία του συστήματος franchise καθιστά βασικό 

παράγοντα την κατάλληλη εκπαίδευση των υποψήφιων δικαιοδόχων και μελλοντικών 

συνεργατών. Διαδικασία που θα πρέπει να συνεχίζετε ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας του δικαιοδόχου, παράλληλα με την συνεχή 

καθοδήγηση του σε όλους τους τομείς λειτουργίας που τον αφορούν από τον 
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δικαιοπάροχο, ο οποίος θα έχει ως βασικό καθήκον με την καθημερινή επαφή μαζί του 

να αναγνωρίζει τυχών πιθανούς κινδύνους που παρουσιάζονται και να εφαρμόζει τις 

σωστές λύσεις που θα τους επιλύουν. 

Το κατάλληλο σημείο γεωγραφικά που θα τοποθετηθεί το νέο κατάστημα για να 

προωθεί τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του δικτύου franchise είναι ένας ακόμα βασικός 

παράγοντας στην επιτυχία. Το εργαλείο-κλειδί για την εύρεση του είναι η έρευνα 

αγοράς που θα υποδείξει το ακριβές γεωγραφικό σημείο που θα έχει οικονομικό κέρδος 

για μια νέα επιχείρηση. Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα θα πρέπει να δοθεί  σε 

οικονομικά κριτήρια όπως την δυναμική της αγοράς για το συγκεκριμένο προϊόν στην 

γεωγραφική περιοχή που επιλέξαμε καθώς και να μελετηθεί διεξοδικά ο ανταγωνισμός 

που παρουσιάζεται στην περιοχή.  

Κλείνοντας σημαντικός παράγοντας για την πραγματοποίηση ενός πετυχημένου 

δικτύου franchise είναι η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του δικαιοπάροχου και του 

δικαιοδόχου οι οποίοι ως επιχειρηματίες θα πρέπει να μοιράζονται τις ίδιες φιλοδοξίες, 

όνειρα και στόχους στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό για να μην υπάρχουν προστριβές, 

προβλήματα και παρεξηγήσεις μεταξύ τους. Κάτω από αυτές τις συνθήκες θα 

δημιουργηθεί μια μακροχρόνια και σταθερή σχέση «κοινής ωφέλειας», η οποία θα 

βασίζεται στην ανάπτυξη και ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων με απώτερο σκοπό την 

επίτευξη κοινών στόχων (https://www.franchise.gr). 

2.5 Οι 6 κανόνες προς την επιτυχία 

Αναφερθήκαμε ιδιαίτερα στους παράγοντες επιτυχίας για ένα πετυχημένο δίκτυο 

franchise. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στους έξι παράγοντες επιτυχίας που μας 

εκθέτει ο Baillieu (1994) για ένα franchisee με υψηλή απόδοση σε ένα αποδοτικό 

σύστημα franchise: 

Correct Information ( Σωστές πληροφορίες): Η συγκέντρωση των κατάλληλων 

πληροφοριών που αφορούν το θεσμό του franchising, τον κλάδο που θα 

δραστηριοποιηθεί, το προϊόν που θα εμπορεύεται και τον συνεργάτη (δικαιοπάροχο) 

που θα επιλέξει. 

Good advice (Καλή συμβουλή): Είναι μεγίστης σημασίας ο υποψήφιος 

δικαιοδόχος να αντλήσει πληροφορίες από ανθρώπους που έχουν εμπειρία στο 

αντικείμενο που θα ασχοληθεί και τους εμπιστεύεται όπως επίσης και με άλλους 

δικαιοδόχους που ανήκουν στο δίκτυο τη δεδομένη στιγμή. 



  

Διπλωματική εργασία   20 | Σ ε λ ί δ α  

 

Being in the Right place in the right time with the right idea: Ολοκληρώνοντας 

την έρευνα ο υποψήφιος δικαιοδόχος θα βγάλει συμπεράσματα που θα υποδεικνύουν 

την καταλληλότητα της γεωγραφικής περιοχής, την συγκεκριμένη χρονική περίοδο αν 

θα αποδώσει τα μέγιστα και φυσικά αν η ιδέα που έχει είναι τελικά η κατάλληλη για να 

τον οδηγήσει στην επιτυχία. 

Hard Work ( Σκληρή δουλειά): Οι εξαιρετικά επιτυχημένοι δικαιοδόχοι 

χαρακτηρίζονται από την αφοσίωση τους στην επιχείρηση έχοντας μια αποστολή: την 

επιτυχία της επιχείρησης τους εργαζόμενοι σκληρά, με πάθος προσπερνώντας τις 

αντιξοότητες και υπερνικώντας τα αδύναμα τους σημεία. Η υλοποίηση του οράματος 

που έχουν θεσπίσει και η δέσμευση στις αξίες τους είναι το ανταγωνιστικό τους 

πλεονέκτημα. Βασικό μέλημα η υπέρβαση των προσδοκιών του κάθε πελάτη ώστε να 

μεγιστοποιηθεί η πιστότητα και η επαναληψιμότητα που είναι και η βάση για την 

αύξηση του κέρδους. 

A lot of luck (Πολύ τύχη): Η τύχη είναι ένας αναπάντεχος και ακαθόριστος 

παράγοντας που δεν θα πρέπει να τον ξεχνάμε, έχει την δυναμική να επηρεάσει την 

πορεία της επιχείρησης αν δεν το λάβουμε υπόψη.  

And remembering there is no such thing as zero risk (θυμήσου ότι δεν υπάρχει 

μηδαμινό ρίσκο):  Ακολουθώντας τη μέθοδο του franchising ο υποψήφιος δικαιοδόχος 

γνωρίζει ότι υπάρχει μικρότερο ρίσκο από οποιαδήποτε άλλα μεμονωμένη επένδυση 

διότι βρίσκεται υπό την προστασία της μητρικής εταιρείας έχοντας κερδίσει την 

εμπιστοσύνη των πελατών από το ισχυρό brand name που διαθέτει. Έχοντας πάντα στο 

πίσω μέρος του μυαλού του ότι δεν υπάρχει μηδενικό ρίσκο η καταβολή της μεγίστης 

προσπάθειας που απαιτείται είναι μονόδρομος προς την επιτυχία 

(www.epixeiro.gr/business-know-how). 

2.6 Επιλογή αγοράς και συνεργατών στο διεθνές franchising 

  Παρά την επικράτηση του franchising ως τρόπου εισόδου για τους διεθνείς 

λιανοπωλητές στην αγορά, υπάρχει ελάχιστη έρευνα που εξετάζει πώς αυτές οι 

επιχειρήσεις επιλέγουν σε ποιές αγορές να διεισδύσουν και με ποιους συνεργάτες να 

συνεργαστούν. Στη συνέχεια θα δώσουμε περαιτέρω στοιχεία για την διαδικασίας 

επιλογής αγοράς και συνεργατών που παρουσιάζουν ευκαιριακές και στρατηγικές 

συμπεριφορές.  
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Οι Wood και Robertson (2000) προσδιορίζουν το δυναμικό της αγοράς, τα 

νομικά ζητήματα, την πολιτική, την υποδομή, την οικονομία και τον πολιτισμό ως 

σημαντικά κριτήρια επιλογής αγοράς για τους εξαγωγείς. Οι Brouthers and Nakos 

(2005) ερευνώντας τις ελληνικές εξαγωγικές διαπίστωσαν ότι οι επιχειρήσεις που είχαν 

αναπτύξει το δικό τους συστηματικό τρόπο επιλογής και στοχεύοντας στις ξένες 

αγορές, εστιάζοντας σε αντικειμενικά κριτήρια έχουν καλύτερες επιδόσεις από ότι οι 

επιχειρήσεις που υιοθετούν μια ad hoc προσέγγιση που βασίζεται στη διαίσθηση και 

στα προσωπικά συναισθήματα ώστε να επιλέξουν την αγορά που θα εισέρθουν. 

Ο Tatoglu (2000) προσδιορίζει τα κριτήρια επιλογής συνεργάτη για τις δυτικές 

επιχειρήσεις που εισέρχονται στην Τουρκία και διαπιστώνει ότι η γνώση ενός εταίρου 

σχετικά με την τοπική αγορά, η εμπιστοσύνη μεταξύ των κορυφαίων management 

teams, η φήμη του εταίρου και οι διασυνδέσεις του με το δίκτυο διανομής της χώρας 

ήταν οι τέσσερις κορυφαίοι παράγοντες επιλογής. 

2.6.1 Επιλογή αγοράς στο διεθνές franchising 

Οι μέθοδοι με τις οποίες έχουν την δυνατότητα να διερευνήσουν την πιθανή 

αγορά που σκοπεύουν να εισέλθουν οι επιχειρήσεις είναι οι τοπικοί σύμβουλοι 

επιχειρήσεων, το τμήμα του εμπορίου και της βιομηχανίας κάθε χώρας όπως και η 

έρευνα από την ίδια την επιχείρηση. Οι παράγοντες επιλογής για μια επιχείρηση που 

θέλει να εισέλθει σε μια νέα διεθνής αγορά ποικίλουν αναλόγως το καταναλωτικό κοινό 

που στοχεύουν. Ο πληθυσμός και η κοινωνική δομή του είναι οι δημογραφικοί 

παράγοντες κλειδιά ενώ στους οικονομικούς παράγοντες συναντάμε την πραγματική 

αύξηση του ΑΕΠ, την ανεργία, τον πληθωρισμό και τέλος τις νομισματικές 

διακυμάνσεις.   

Μόλις μια επιχείρηση μετά από την έρευνα που διενέργησε και αξιολογώντας τα 

αποτελέσματα της, αποφασίσει ότι μια αγορά έχει την δυναμική για να εισέλθει τότε 

ανιχνεύει την αγορά και έλεγχοι τους παράγοντες ελκυστικότητας παρακολουθώντας 

την δομή της και τον κανονισμό λειτουργίας που την διέπει. 

Έχοντας ως γνώμονα την δομή της αγοράς η επιχείρηση θα εξετάσει  το 

περιβάλλον λιανικής πώλησης, την τοποθεσία, τις υποδομές πληροφορικής, την πιθανή 

τιμή των εμπορευμάτων και θα κάνει μια εκτίμηση του δυναμικού των πωλήσεων 

βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Επίσης στην έρευνα δίνεται 

ιδιαίτερη βαρύτητα στον τοπικό ανταγωνισμό και στη πιθανή παρουσία διεθνών 
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λιανοπωλητών έτσι ώστε συνεκτιμώντας τα να παρθεί η τελική επιλογή για την είσοδο 

στην αγορά. 

Όσον αφορά τον κανονισμό ένα άλλο ζήτημα που έχει σημαντικό αντίκτυπο 

στην επιλογή της αγοράς κυρίως για τους λιανοπωλητές είναι η ρύθμιση του λιανικού 

εμπορίου υπό τη γωνία βλέψης των εισαγωγικών δασμών και εμπορικών σχέσεων. 

2.6.2 Επιλογή συνεργατών στο διεθνές franchising 

Μόλις ο δικαιοδόχος αποφασίσει να εισέλθει σε μια διεθνή αγορά, αρχίζει η 

διαδικασία επιλογής εταίρου που αποτελεί μια στρατηγική απόφαση για την επιχείρηση 

και το μέλλον της επένδυσης της. Στο φάσμα των κριτηρίων επιλογής εταίρων 

συναντάμε την οικονομική σταθερότητα, την επιχειρηματική τεχνογνωσία στον τομέα 

του λιανικού εμπορίου η οποία είναι προτιμητέα αλλά δεν είναι υποχρεωτική, την 

γνώση της τοπικής αγοράς, την κοινή κατανόηση της μάρκας και του στρατηγικού 

μέλλοντος της επιχείρησης και τέλος την χημεία που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των δύο 

εταίρων. 

Πολλές αποτυχημένες προσπάθειες για είσοδο σε αγορές φαίνεται να 

οφείλονταν σε έλλειψη έρευνας σχετικά με τον τοπικό συνεργάτη. Για παράδειγμα μια 

επιχείρηση παραδέχεται ότι σε μια περίπτωση στο παρελθόν, λόγω έλλειψης αρχικής 

έρευνας της για την εξεύρεση του σωστού συνεργάτη, ανακάλυψε εκ των προτέρων ότι 

το μηνιαίο ενοίκιο στα καταστήματα franchise ισούταν με τις λιανικές πωλήσεις αξίας 

έξι μηνών. Μια τέτοια κατάσταση προφανώς αποδείχθηκε ασύμφορη και 

ολοκληρώθηκε άδοξα και πλέον η εταιρεία ξοδεύει πολύ περισσότερο χρόνο στη 

διαδικασία επιλογής συνεργατών όταν πρόκειται να επεκτείνει το δίκτυο της σε άλλη 

αγορά. 

Την διαδικασία της επιλογής αγοράς  και εταίρων μπορούμε να την δούμε και 

σχηματικά στο παρακάτω εννοιολογικό πλαίσιο (Σχήμα 1). 



  

Διπλωματική εργασία   23 | Σ ε λ ί δ α  

 

 

Σχήμα 2-1 : Επιλογή αγοράς και εταίρων: Εννοιολογικό πλαίσιο. ( πηγή : Α.Μ. 

Doherty/Journal of Business research 62, 2009) 

Ξεκινώντας με την έναρξη της διαδικασίας επιλογής αγοράς και συνεργατών, το 

διάγραμμα παρουσιάζει τη διαδικασία από τη στρατηγική και την ευκαιριακή 

προσέγγιση. Εάν μια επιχείρηση υιοθετήσει στρατηγική προσέγγιση στην επιλογή 

αγοράς, το πρώτο στάδιο της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της αγοράς. Σε αυτό το στάδιο 

μια επιχείρηση προσδιορίζει τα βασικά οικονομικά και δημογραφικά κριτήρια. Τα 

χαρακτηριστικά των διεθνών εμπορικών σημάτων που ασχολούνται με το λιανικό 
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εμπόριο έχουν άμεσο αντίκτυπο στη διαδικασία εξέτασης της αγοράς, για παράδειγμα, 

ένας επιχειρηματίας που επιθυμεί να επεκταθεί στο λιανεμπόριο αναζητά αγορές με 

μεγάλους πληθυσμούς. Στη συνέχεια ακολουθείται έλεγχος για τους παράγοντες 

ελκυστικότητας που αφορούν την δομή και το κανονιστικό πλαίσιο του λιανικού 

εμπορίου στην αγορά-στόχο έτσι ώστε να αποφασιστεί η οριστική ένταξη της 

επιχείρησης στην αγορά ή όχι. Εφόσον προτιμηθεί η είσοδος στην αγορά-στόχο από την 

επιχείρηση στη συνέχεια έπεται η διαδικασία επιλογής στρατηγικού εταίρου και  

προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται πριν την επιλογή του. Τα κριτήρια 

επιλογής συνεργατών περιλαμβάνουν την οικονομική σταθερότητα, την επιχειρηματική 

τεχνογνωσία στον τομέα του λιανικού εμπορίου, την γνώση της τοπικής αγοράς, την 

κοινή κατανόηση της μάρκας και του στρατηγικού μέλλοντος της επιχείρησης και τέλος 

την χημεία που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των δύο εταίρων, σημάδι της πιθανής 

μακροζωίας της σχέσης των δύο μερών.  

Ωστόσο αν εταιρεία ξεκινήσει με την ευκαιριακή προσέγγιση η διαδικασία που 

ακολουθείται  είναι διαφορετική. Το brand name είναι πολύ συχνά το βασικό κίνητρο 

από έναν μελλοντικό δικαιοπάροχο. Στη συνέχεια προχωρώντας στην επιλογή του 

εταίρου πολλές φορές ο δικαιοπάροχος ενδιαφέρεται μόνο για την οικονομική 

ικανότητα του υποψήφιου συμμάχου και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ευκαιριακές 

επιλογές εταίρου. Καθώς όμως οι δικαιοπάροχοι γίνονται όλο και πιο έμπειροι, μόνο 

αυτό το κριτήριο δεν φτάνει για να τον πείσει να εισέλθει σε μια σχέση franchise. Είναι 

βασικό μέλημα του δικαιοπάροχου να γίνουν απόλυτα κατανοητοί οι όροι και οι 

προϋποθέσεις της επαγγελματικής τους σχέσεις και από τα δύο μέλη καθώς επίσης και 

η σύναψη επιχειρηματικού πλάνου από τον υποψήφιο εταίρο που επιθυμεί να 

συνεργαστεί.  

Τέλος παρατηρείτε πως όταν μια επιχείρηση επιλέγει την ευκαιριακή 

προσέγγιση, η επιλογή συνεργάτη προηγείται της επιλογής της αγοράς διότι προσπαθεί 

να εισέλθει στην αγορά μέσω των γνώσεων και των διασυνδέσεων του. Ωστόσο, όταν 

μια επιχείρηση υιοθετεί μια προγραμματισμένη στρατηγική προσέγγιση της 

διαδικασίας, η επιλογή που προηγείτο είναι της αγοράς έναντι της επιλογής εταίρου. 

Στο τέλος της διαδικασίας, ανεξάρτητα από το μονοπάτι που θα ακολουθήσει η 

επιχείρηση, το αποτέλεσμα είναι η επιλογή αγοράς και συνεργατών (Anna Marie 

Doherty, 2007). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  : Η ΕΣΤΙΑΣΗ

 

3.1 Ο κλάδος της εστίασης

Στο κεφάλαιο αυτό θα

ουσιαστικά καλύπτει τις πιο

ιστορικότητα του, τις νέες

καταγράψουμε τα πλεονεκτήματα

αναφερθούμε στο street food

φαγητού και της εστίασης. 

Με τη βοήθεια των δύο

η ανάπτυξη του κλάδου της

παρατηρείται η ραγδαία ανάπ

το διάστημα ο συνολικός αριθμός

στο τέλος του έτους 2015 κάνοντας

τα τελευταία χρόνια. 

Διάγραμμα 3-1 : 

Εστίασης ( πηγή :  Πανόραμα

  

Η ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟ FRANCHING

της εστίασης 

κεφάλαιο αυτό θα εστιάσουμε στο κλάδο της εστίασης, έναν

καλύπτει τις πιο βασικές ανάγκες του ανθρώπου, θα αναλύσουμε

του τις νέες τάσεις που παρουσιάζονται στις ημέρες

τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που εντοπίσαμε

food Franchising, την τελευταία τάση της αγοράς

 

βοήθεια των δύο διαγραμμάτων που παραθέτω παρακάτω

κλάδου της εστίασης την τελευταία δεκαπενταετία αλλά

ραγδαία ανάπτυξη της τελευταίας τετραετίας όπου ενδεικτικά

συνολικός αριθμός καταστημάτων αυξήθηκε από 1911 το

2015 κάνοντας σαφές την έντονη έλξη των επενδυτών

: Διαχρονική Μεταβολή Καταστημάτων στον

πηγή :  Πανόραμα Franchise 2016 )  
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FRANCHING  

έναν κλάδο που 

θα αναλύσουμε την 

παρουσιάζονται στις ημέρες μας, θα 

εντοπίσαμε και τέλος θα 

της αγοράς στο χώρο του 

παρακάτω αποτυπώνεται 

αλλά πιο έντονα 

ενδεικτικά σε αυτό 

από 1911 το 2012 σε 2.888 

των επενδυτών στον κλάδο, 

 

στον κλάδο της 
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Διάγραμμα 3-2 : Διαχρονική

Κλάδο της Εστίασης και

 

Αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής

αναδείχθηκε ο χώρος του καφέ

τομέας των burger. Οι υπόλοιπες

παίκτες του κλάδου σημείωσαν

που εξελίχθηκαν ήταν αυτές που

τάση της αγοράς (Πανόραμα

Ρίχνοντας μια πιο αναλυτική

διαπιστώνουμε ότι από την αρχή

μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης

διαμορφώθηκε στο 9,2%, με

εκμεταλλευόμενη το γεγονός της

το έτος 2015 στον κλάδο υπολογίστηκε

το προηγούμενο έτος σύμφωνα

οικονομικών μελετών. 

  

Διαχρονική Μεταβολή Καταστημάτων στο  σύνολο

της Εστίασης και ο Ρυθμός Ανάπτυξης (πηγή:Πανόραμα 

πρωταγωνιστής στις κατηγορίες του κλάδου

χώρος του καφέ, χυμών και παγωτών και ακολούθησε ο

Οι υπόλοιπες κατηγορίες έμειναν σταθερές, ενώ οι παραδοσιακοί

κλάδου σημείωσαν σημαντική πτώση δείχνοντας πως οι εταιρείες

ήταν αυτές που επένδυσαν στην καινοτομία και ακολο

Πανόραμα FRANCHISE, 2016). 

μια πιο αναλυτική ματιά στο οικονομικό κομμάτι

ότι από την αρχή της περιόδου της κρίσης και μέχρι το

ρυθμός μείωσης των εσόδων των επιχειρήσεων

στο 9,2%, με έντονα στοιχεία σταθερότητας τα τελευταία

το γεγονός της αύξησης του τουρισμού στην χώρα μας

στον κλάδο υπολογίστηκε στα 3,27 δις. Ευρώ μειωμένος κατά

έτος σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η
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Καταστημάτων στο  σύνολο τους στον    

Πανόραμα Franchise 2016)  

του κλάδου της εστίασης 

ακολούθησε ο νεοεισελθών 

σταθερές ενώ οι παραδοσιακοί 

οι εταιρείες franchise 

και ακολούθησαν την νέα 

οικονομικό κομμάτι του κλάδου 

και μέχρι το έτος 2015 ο 

επιχειρήσεων του κλάδου 

σταθερότητας τα τελευταία χρόνια 

στην χώρα μας. Οι εισπράξεις 

μειωμένος κατά 4,4% από 

παρουσίασε η Διεύθυνση 
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Διάγραμμα 3-3 : Η συμβολή του κλάδου της εστίασης στην οικονομία ( πηγή 

:ΕΛΣΤΑΤ ) 

Πολύ σημαντικό στοιχείο είναι και ο αριθμός των εργαζομένων που 
απασχολούνται στον κλάδο της εστίασης σύμφωνα πάντα με τα διαθέσιμα στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ. Να αναφέρουμε ότι το 2008 απασχολούνταν 140,1 χιλιάδες εργαζόμενοι στον 
κλάδο ενώ το έτος 2013 υπήρξε πτώση φτάνοντας τους 111,4 χιλιάδες. 

Οι παράγοντες που καθορίζουν την ζήτηση στον κλάδο της εστίασης είναι: η 
σύνθεση του πληθυσμού, η απασχόληση, η δαπάνη για εστιατόρια, η κίνηση του 
τουρισμού και φυσικά το διαθέσιμο κατακεφαλήν εισόδημα. 
(http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1248726/klados-estiasis-periorizetai-i-
epibradunsi ) 

3.2 Η πλέον δημοφιλής επενδυτική επιλογή   

Παρόλη την είσοδο τόσων νέων επενδυτών με αποτέλεσμα την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας στον κλάδο της εστίασης ο χώρος παραμένει ελκυστικός αφού 

θεωρείται ότι διασφαλίζει ρευστότητα με χαμηλό επιχειρηματικό ρίσκο. Ακόμα και η 

αύξηση του Φ.Π.Α σε 24% που είχε ως αποτέλεσμα την δραματική συρρίκνωση της 

κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου στις αρχές του 2016 δεν στάθηκε ικανή  για 

να μειώσει την ζήτηση όπως προβλεπόταν. Ευνοϊκοί παράγοντες για την είσοδο νέων 

επενδυτών στον χώρο είναι η σταθερότητα που επιδεικνύουν οι καταναλωτές όλα αυτά 

τα χρόνια, οι συνεχείς ζυμώσεις που διενεργούνται στον κλάδο έχοντας σαν 

αποτέλεσμα να εμφανίζονται νέα project και να τον ανανεώνουν διαρκώς και η αντοχή 

που παρουσιάζει σταθερά ο κλάδος στην κρίση που περνάμε τα τελευταία χρόνια και 

ιδιαίτερα στην χώρα μας. 
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 Η είσοδος στον κλάδο δεν στέφεται πάντα με επιτυχία. Επιβεβαιώνεται από την 

ίδια την πραγματικότητα που βίωσαν πολλές επιχειρήσεις με μικρά ή μεγάλα δίκτυα, με 

μικρές ή μεγάλες επενδύσεις που τελικά έσβησαν και βγήκαν εκτός της αγοράς. Ακόμα 

και εταιρείες που έδωσαν ιδιαίτερη βάση σε ένα διαφοροποιημένο  project, δεν 

παρουσίασαν θεαματικά αποτελέσματα, καθώς κύριο μέλημα τους ήταν η προώθηση 

του project τους και όχι να επενδύσουν στην αξία που τους παρείχε το franchising.  

 Βασικά εφόδια για να βρεθείς στον δρόμο της επιτυχίας που επιβάλλεται να 

διαθέτεις σύμφωνα με τους άγραφους νόμους της αγοράς είναι ένα ολοκληρωμένο 

αναπτυξιακό πλάνο, σωστός στρατηγικός σχεδιασμός και φυσικά η «εμμονή» στην 

ποιότητα του προϊόντος που προσφέρεται έχοντας στο επίκεντρο την ικανοποίηση του 

πελάτη. Σίγουρα με την συνεχώς αυξανόμενη ένταση του ανταγωνισμού στον κλάδο,  

σημάδια διαφοροποίησης που θα δώσουν την αίσθηση της μοναδικότητας στην 

επιχείρηση  είναι απαραίτητα όσο ποτέ (Franchise Success, Τεύχος 61). 

    

 3.3 Οι νέες τάσεις της εστίασης 

 

Αντιπαραβάλλοντας τα λόγια του Δαρβίνου “The origin of the species” : «το 

ζώο που θα επιβιώσει δεν είναι το δυνατότερο, αλλά αυτό που μπορεί να αλλάζει και να 

προσαρμόζεται στις γύρω αλλαγές», έτσι και οι επιχειρήσεις που θα επιβιώσουν σε 

βάθος χρόνου είναι αυτές που προσαρμόζονται στις νέες τάσεις και τρέχουσες 

αγοραστικές συνήθειες του τελικού καταναλωτή. Για παράδειγμα στο χώρο του καφέ ο 

καταναλωτής δεν επιζητά τον καφέ για τον καφέ αλλά για μια ανώτερη γευστική 

απόλαυση που θα του προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία κάτι που τον μετατρέπει σε 

ιδιαίτερα απαιτητικό. Μάλιστα στα πλαίσια των συνεχών αλλαγών και εξελίξεων ήρθε 

προσφάτως στην χώρα μας η παγκόσμια τάση του third wave movement όπου οι 

καταναλωτές αναζητούν να απολαύσουν ιδιαίτερες γεύσεις διαφόρων χωρών. Μια 

ακόμα νέα τάση που συντελείται τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας είναι και η 

στροφή του καταναλωτικού κοινού στον υγιεινό τρόπο διατροφής αναγκάζοντας και τις 

εταιρείες του κλάδου να στρέψουν το αναπτυξιακό τους πλάνο προς τα εκεί.  

Κατά γενική ομολογία ο κλάδος οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια σε κορεσμό 

και αυτό θα δημιουργήσει έντονες ανακατατάξεις παραμένοντας μόνο οι επιχειρήσεις 

που προέβλεψαν τις αλλαγές, προετοιμάστηκαν σωστά και επένδυσαν σε συστήματα 

που αποδείχθηκαν επιτυχή. Πολλές εταιρείες προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν τις 
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οικονομίες κλίμακας που θα δημιουργηθούν εισερχόμενοι στο σύστημα του franchising 

άνοιξαν καταστήματα σε πολλά σημεία χωρίς να διαθέτουν ένα επιχειρηματικό πλάνο, 

χωρίς ορθά συστήματα και διαδικασίες και βρέθηκαν να μην μπορούν να διαχειριστούν 

το δίκτυο τους με αποτέλεσμα την απόσυρση τους από την αγορά. 

Η διατήρηση της ποιότητας σε πολύ υψηλά επίπεδα και παράλληλα η 

συγκράτηση των τιμών σε χαμηλά στο μέτρο του δυνατού θα είναι το κλειδί στις 

επιχειρήσεις για να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό. Ουσιαστικά η νέα τάση θα είναι 

το “value for money” και θα οριοθετήσει τις εξελίξεις  στον κλάδο. Επίσης οι λύσεις θα 

πρέπει να δίνονται μέσα από αντισυμβατικές και προοδευτικές συνταγές για να 

ξεπεραστούν τα τυχόν προβλήματα. 

Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο υποκεφάλαιο το βασικό συστατικό της 

στρατηγικής των επιχειρήσεων για την μελλοντική τους επιτυχία πρόκειται να είναι 

ολοένα και περισσότερο η συνεχώς αυξανόμενη εστίαση στον καταναλωτή, η εμπειρία 

που βιώνει μέσα και έξω από το σημείο πώλησης, η μορφή διασύνδεσης με αυτόν και η 

προσπάθεια συνεχής προσαρμογής στις διαφορετικές ανάγκες του που αλλάζουν 

διαρκώς ακόμα και μέσα στην διάρκεια της ημέρας. Η ταχεία και ποιοτική εστίαση 

είναι το μέλλον. Οι συνήθειες του καταναλωτή προσαρμόστηκαν στις ανάγκες τις 

σύγχρονης εποχής, ο οποίος είναι περισσότερο προσανατολισμένος στην ποιότητα των 

γευμάτων με απώτερο σκοπό μια ισορροπημένη διατροφή, χορηγούμενη σε μικρά 

γεύματα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι μεγάλοι δικαιοπάροχοι επανασχεδιάζουν 

συνεχώς την στρατηγική τους για να ικανοποιήσουν τις συνήθειες και τις επιθυμίες των 

πελατών. Έτσι η παραδοσιακή τους συνήθεια για γρήγορο «φαγητό έξω» δεν θα πρέπει 

να μετατρέπεται σε δυσβάστακτο οικονομικό βάρος για τον ίδιο. Οι καταναλωτές 

προτιμούν και επιβραβεύουν ολοένα και περισσότερο το ποιοτικό και οικονομικό 

προϊόν. Η θέσπιση ενός πελατοκεντρικού μοντέλου είναι μονόδρομος. 

Τέλος η εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας ώστε να μειωθεί το κόστος και 

να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα θα κρίνεται απαραιτήτως αναγκαία. Η αγοραστική 

δύναμη στις πρώτες ύλες και η ύπαρξη της κρίσιμης μάζας που χρειάζεται για να 

τυποποιηθεί η παραγωγή είναι δύο σημαντικοί παράγοντες. Το κόστος για τους 

δικαιοδόχους είναι σημαντικός παράγοντας όχι μόνο για να τους επιφέρει κερδοφορία 

αλλά και για την συγκρατήσει στο δίκτυο (Franchise Success, Τεύχος 65). 
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3.4 Street food & Franchising 

 Street food, η νέα πραγματικότητα και η ανερχόμενη τάση στο χώρο της 

εστίασης έχει επανέλθει πολύ δυναμικά στο προσκήνιο. Fish n’chips, burgers, sushi 

food, china food, ethnic food, hot dogs κλπ είναι λίγες μόνο από τις προτάσεις που 

προσφέρονται από μεγάλα ή μικρά καταστήματα, καντίνες και ιδιαίτερα μαγαζιά με 

εξειδικευμένα πιάτα για να καλύψουν τις γευστικές ανάγκες κάθε καταναλωτή που 

αναζητά να συνδυάσει την καλή τιμή με την ποιότητα σε πολύ γρήγορο χρόνο. Οι 

τρόποι για να τα απολαύσουν είναι πολλοί, delivery, take away ή ακόμα και μια 

σύντομη στάση στο κατάστημα είναι μερικοί από αυτούς. Οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο στην αγορά διεκδικώντας 

παράλληλα ένα σημαντικό μερίδιο της. 

Με τον κλάδο της εστίασης να παραμένει μόνιμος πρωταγωνιστής στο franchise 

τα τελευταία χρόνια είναι αναγκαία και αυτονόητη η παρατήρηση με ενθουσιασμό 

πολλών νέων πρωτοβουλιών με βασικό στοιχείο τους την καινοτομία. Κάποιες από 

αυτές κατάφεραν να επιβιώσουν με επιτυχία και κάποιες όχι. Ύστερα από τον χώρο του 

καφέ και τα διάφορα project που συναντήσαμε κατά καιρούς πάνω στο δημοφιλές 

ρόφημα συναντάμε το street food. 

Αναλύοντας την έννοια του street food θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν 

αντιπροσωπεύει απλά «το φαγητό του δρόμου» όπως είναι και η πιστή του μετάφραση 

αλλά την ξεπερνάει. Δεν θα το συναντήσουμε στα κλασικά εστιατόρια ούτε σε χώρους 

με πολυτέλειες. Εστιάζει στο προϊόν που «έχει κάτι να σου πει» με βασικά 

χαρακτηριστικά την καλή του ποιότητα και τιμή και την γρήγορη εξυπηρέτηση. 

Διευρύνεται συνεχώς και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει μια μορφή 

περισσότερο ανεξάρτητη με την δική του πλέον ταυτότητα ξεχωρίζοντας το από τα 

παραδοσιακά fast food καθώς το concept του street food εστιάζει σε μια διαφορετική 

προσέγγιση του γρήγορου φαγητού. Εκτός από αυτά που έχει συνηθίσει το 

καταναλωτικό κοινό πλέον εμφανίζονται δυναμικά καινούργια εδέσματα διεκδικώντας 

με αξιώσεις σημαντική θέση στις καταναλωτικές συνήθειες του κόσμου. Δεν είναι πολύ 

αυτοί που δεν δοκίμασαν γαστρονομικές γεύσεις όπως τα φαλάφελ, τα noodles, τα sushi 

foods και πολλά άλλα του είδους ως ένα γρήγορο, οικονομικό και κυρίως διαφορετικό 

γεύμα, διαμορφώνοντας μια νέα πραγματικότητα στον κλάδο της εστίασης και του 

franchising αλλάζοντας την χημεία της. Μέχρι το πρώτο εξάμηνο του έτους 2016 

αναπτύχθηκαν 209 νέα καταστήματα σε δίκτυα franchise με σκοπό την διανομή street 
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food κατατάσσοντας την κατηγορία αυτή στην δεύτερη θέση του franchising μετά τον 

καφέ. 

 Ο λόγος που συνέβη αυτό προήλθε από το γεγονός ότι παλαιότεροι παίκτες 

ύστερα από την έντονη συρρίκνωση τους αναδιοργανώθηκαν και ταυτόχρονα άνοιξαν 

νέους ορίζοντες εισάγοντας νέες προτάσεις εισβάλλοντας δυναμικά στο νέο αυτό χώρο. 

Η πιο θεαματική άνοδο την συναντήσαμε στο burger που συμπαρέσυρε και άλλες 

κατηγορίες φαγητού δίνοντας εκπληκτικές ευκαιρίες κερδοφορίας σε υποψήφιους 

δικαιοδόχους.  Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ορισμένες εταιρείες που πρωτοπόρησαν με 

το concept που παρουσίασαν στην κατηγορία street food και γνώρισαν μεγάλη επιτυχία 

όπως είναι η Estrella που ξεκίνησε από την Θεσσαλονίκη και επεκτάθηκε σε όλη την 

Ελλάδα, το Koi Sushi Bar, το Hot Burger Bar με 16 καταστήματα, τα Home Burger με 

8 καταστήματα, το Ancho mexigan grill και πολλά άλλα.  

 Η διοργάνωση το 2016 στην Αθήνα του 1ου φεστιβάλ street food και το 2017 

στην Θεσσαλονίκη για την φιλοξενία όλων αυτών των νέων γαστρονομικών συνηθειών 

μόνο τυχαία γεγονότα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν (Franchise Success, Τεύχος 62). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ 

FRANCHISING  
 

 

4.1 Εισαγωγή 

Το Franchising είναι ένα πολύ δημοφιλές επιχειρηματικό σχέδιο στις μέρες μας 

και τα ερωτήματα γύρω από αυτό πολλά. Η εκπαίδευση είναι σημαντική όσον αφορά 

την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα μιας επιχείρησης; Ποιο είδος πληροφοριών 

μεταφέρεται από τον δικαιοπάροχο στον δικαιοδόχο; 

Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε φώς στα ερωτήματα αυτά και να 

δούμε ποιο αναλυτικά την εκπαίδευση του δικαιοδόχου, το ποιος είναι υπεύθυνος για 

την κατάρτιση του και αν οι δικαιοπάροχοι δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση 

προκειμένου να διατηρηθεί η οργανωσιακή κουλτούρα και η φήμη του εμπορικού 

ονόματος της αλυσίδας. Επίσης θα παρατηρήσουμε αν η εκπαίδευση χρειάζεται σε 

συστηματική βάση και ποιο είδος προτείνετε για κάθε περίπτωση. 

4.2 Προγράμματα εκπαίδευσης σε Δίκτυα Franchise 

Η γνώση είναι η πληροφορία που παράγεται από τη δέσμευση και τις 

πεποιθήσεις των ατόμων που την κατέχουν. Μπορεί να ταξινομηθεί σε δύο τύπους, την 

ρητή γνώση που εύκολα κωδικοποιείται και μεταφέρεται από ένα άτομο σε άλλο  και 

την άρρητη γνώση (σιωπηρή γνώση) με βαθιές ρίζες στις πράξεις και στις εμπειρίες του 

ατόμου βασιζόμενο στις αξίες και στα ιδανικά που ασπάζεται και είναι δύσκολο να το 

εκφράσει επειδή αποτελεί ένα κομμάτι του ανθρώπινου νου. Τα εγχειρίδια πολιτικής και 

διαδικασιών, τα βιβλία, τα άρθρα ακόμη και οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες μπορούν να 

αποτελέσουν αποτελεσματικό μέσο κωδικοποίησης και μεταφοράς στην ρητή γνώση. 

Σύμφωνα με τον Nonaka (Nonaka, I., 1994), η σιωπηρή γνώση είναι "βαθιά ριζωμένη 

στη δράση, τη δέσμευση και τη συμμετοχή σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο", αποκτάται 

μέσω της εμπειρίας των ατόμων και μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη για 

κωδικοποίηση και μεταφορά. Η αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των διαστάσεων γνώσης 

μπορεί να κάνει το σύστημα franchise να λειτουργήσει ορθά. 
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Ο δικαιοπάροχος ξεκινά με μια αόριστη ιδέα βασισμένη στα όνειρά του, τις 

φιλοδοξίες, την εμπειρία, τη γνώση, την πεποίθηση και την εκπαίδευσή του. Μόλις οι 

δικαιοδόχοι αγοράσουν την ιδέα franchise, λαμβάνουν και τα απαραίτητα εγχειρίδια 

λειτουργίας, τα σχέδια μάρκετινγκ και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την 

συνέχεια, όλα σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή (ρητή γνώση). Επίσης, εκπαιδεύονται 

στον τρόπο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και στον τρόπο λειτουργίας της 

επιχείρησης σε καθημερινή βάση (σιωπηρή γνώση). (Windsperger, J., 2004), Το τελικό 

στάδιο αυτής της διαδικασίας είναι ένας κλάδος franchise με καλά εκπαιδευμένο 

προσωπικό και καλά καθορισμένες διαδικασίες (Paswan, A.K. and Wittmann, C.M., 

2009). 

Η εκπαίδευση του δικαιοπάροχου περιλαμβάνει (γνώσεις που απαιτούνται για 

την παραγωγή και την παροχή υπηρεσιών), συνεχή υποστήριξη και συμβουλές για κάθε 

θέμα και γενικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους της σύμβασης franchise.  

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω συναντήσεων, σεμιναρίων, τηλεφωνικών συζητήσεων 

και ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των μερών που εμπλέκονται. 

Η προσβασιμότητα σε πραγματικό χρόνο για τους στόχους, τους πόρους, τις 

στρατηγικές και τα επιτεύγματα είναι καθοριστική. Οι δικαιοπάροχοι παρέχουν 

επιχειρησιακές οδηγίες και πολιτικές, υποστήριξης μάρκετινγκ, εκπαίδευση και όλες τις 

απαραίτητες γνώσεις για μια επιτυχημένη λειτουργία (Monroy, M.F. and Alzola, L.M.,  

2005). Οι δικαιοδόχοι ακολουθούν αυτές τις οδηγίες και παρέχουν στον δικαιοπάροχο 

πληροφορίες σχετικά με τις πωλήσεις και τα αποτελέσματα, έτσι ώστε οι πληρωμές των 

δικαιωμάτων να είναι ακριβείς και έγκαιρες. Επίσης, μοιράζονται και άλλες 

λειτουργικές πληροφορίες για να βοηθήσουν τον δικαιοπάροχο να βελτιώσει το τμήμα  

μάρκετινγκ (Paswan, A.K. and Wittmann, C.M., 2009). Επίσης ένα επιτυχημένο και 

ανταγωνιστικό σύστημα franchise περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών, την 

ευελιξία, την εμπιστοσύνη και τη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών ενισχύοντας  

την επικοινωνία. Η αμοιβαία αλληλεξάρτηση, η εμπιστοσύνη, η αυτονομία, η 

συμμόρφωση στους κανόνες και οι μηχανισμοί ελέγχου είναι συνεκτικά στοιχεία των 

σχέσεων μέσα σε ένα δίκτυο franchise, που οδηγούν στην κατάλληλη μεταφορά 

πληροφοριών (Davies, M.A.P., Walfried, L., Chris, M., Melvin, P. and Winsor, R.D., 

2011) 
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4.3 Αρχική Εκπαίδευση και Συνεχής Υποστήριξη 

Όταν οι δικαιοδόχοι εισέρχονται στο σύστημα franchising πρέπει να τους 

παρέχεται ένας πλήρης οδηγός για το πώς να λειτουργήσουν την επιχείρηση τους. 

Δεδομένου ότι πολλοί από αυτούς δεν θα έχουν προηγούμενη εμπειρία στις 

επιχειρήσεις (Stanworth, J., 1991), το να μεταφέρεις με επιτυχία γνώσεις εντός εύλογου 

χρονικού πλαισίου, ουσιαστικά η αρχική κατάρτιση αποτελεί σημαντική πρόκληση. 

Αυτή η αρχική μεταφορά γνώσης είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τους δικαιοδόχους. Μια 

έρευνα σχετικά με τους καναδούς franchisees έδειξε ότι το 50% πιστεύει ότι η στήριξη 

που έλαβαν κατά την διάρκεια της εκκίνησης της επιχείρησης τους από τον 

δικαιοπάροχο ήταν σημαντικός παράγοντας στην απόφασή τους να αγοράσουν το 

franchise (Withane, S.,1991).  

Μολονότι η αρχική εκπαίδευση είναι σημαντική, η συνεχής υποστήριξη είναι 

ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα του συστήματος (Spinelli, S. and Birley, 

S., 1998). 

Σε γενικές γραμμές, οι δικαιοπάροχοι παρέχουν δωρεάν μαθήματα αρχικής 

κατάρτισης που διαρκούν από επτά ημέρες έως τέσσερις εβδομάδες, εστιάζοντας σε 

όλες τις πτυχές της επιχείρησης. Αυτές ακολουθούνται από αρκετές επισκέψεις area 

managers και εκπαίδευση στο κατάστημα κατά τις πρώτες ημέρες της έναρξης του. 

Προσφέρουν παρόμοιες δυνατότητες κατάρτισης για το προσωπικό του δικαιοδόχου και 

συνεχής παρακολούθησης του με προγράμματα εκπαίδευσης. Ωστόσο, στην 

πραγματική οικονομία, η κατάρτιση δεν παρέχεται πάντα. Οι δικαιοπάροχοι παρέχουν 

συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με τον έλεγχο των αποθεμάτων και σε θέματα 

όπως τα επίπεδα επαναδιάθεσης προϊόντων και ότι αφορά τις νέες τιμές τους. Όλες οι 

άλλες λειτουργίες θεωρούνται ότι αποτελούν ευθύνη των franchisees (Baron, S. and 

Schmidt, R., 1991). Όπως δήλωσε ο Hall και ο Dixon, (Hall, P. and Dixon, R., 1988) η 

περίοδος εκπαίδευσης είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς αποτελεί τη βάση για την 

ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης του δικαιοδόχου στον δικαιοπάροχο.  

Ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο 

στις ειδικές ανάγκες του δικαιοδόχου, αντί να είναι μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στις 

επιχειρήσεις. 

 



  

Διπλωματική εργασία   35 | Σ ε λ ί δ α  

 

Οι δικαιοδόχοι πρέπει να ενημερώνονται για νέες και ενημερωμένες 

διαδικασίες, να έχουν άμεση ενημέρωση σε θέματα που αφορούν την τιμολόγηση και 

πληροφορίες για προϊόντα. Υπάρχει ανάγκη για τακτική και συχνή ανταλλαγή 

πληροφοριών στο πλαίσιο του συστήματος franchise. Αυτή η συνεχής απαίτηση για 

ανταλλαγή πληροφοριών υπογραμμίζει την ανάγκη συνεχούς επικοινωνίας και 

εμπιστοσύνης (Perry, C., Cavaye, A., Coote, L. and McCosker, C., 2000). 

Η συνεχιζόμενη υποστήριξη παράλληλα βοηθά στην επίτευξη βαθειάς 

κατανόησης της επιχειρηματικής κουλτούρας και αξιών, ενισχύει τη συνεργασία του 

δικαιοδόχου και του δικαιοπάροχου, προωθεί το εμπορικό σήμα και βελτιώνει την 

ανταλλαγή πληροφοριών. Ο Frazer και ο Winzar (Frazer, L. and Winzar, H., 2005), 

ισχυρίστηκαν ότι, μολονότι η αποτυχία μπορεί να οφείλεται σε κακή διαχείριση από το 

μέρος του δικαιοδόχου, είναι ασυνήθιστο να προκύψει κάτι τέτοιο λόγω της έλλειψης 

υποστήριξης των επιχειρήσεων του δικαιοπάροχου. Συνεχής επικοινωνία σημαίνει 

σαφής και επαρκής επαφή για την συνεχή βοήθεια των επιχειρήσεων της ίδιας αλυσίδας 

franchise μεταξύ τους. O Feierstein (Feierstein, L., 2004), υποστήριξε ότι η επικοινωνία 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση και την ανταλλαγή στρατηγικών καθώς 

και στη συνολική αποστολή. Μια θετική σχέση, που επιβάλλεται από τη συνεχή 

εκπαίδευση, ελαχιστοποιεί τις συγκρούσεις συμφερόντων και μεγιστοποιεί τα 

λειτουργικά κέρδη. 

4.4 Η σημασία των προγραμμάτων εκπαίδευσης στα Δίκτυα 
Franchising 

Η γνώση φαίνεται να συμβάλλει σημαντικά στη βιωσιμότητα και την 

ανταγωνιστικότητα ενός συστήματος δικαιόχρησης. Τα προγράμματα εκπαίδευσης 

βοηθούν τον δικαιοπάροχο να αποκτήσει τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις 

επιθυμητές τοποθεσίες, τις τεχνικές και πρακτικές διαχείρισης, τις επιχειρησιακές 

διαδικασίες, τις λογιστικές μεθόδους, την οργανωτική κουλτούρα, τους στόχους του 

δικαιοδόχου, τις δεξιότητες και την εμπειρία που χρειάζεται. Είναι πολύ σημαντικές 

πληροφορίες καθώς συνδυάζονται τα πάντα, από την ανάπτυξη, την τελειοποίηση, τη 

διάδοση και τη βελτίωση στην εφαρμογή της σωστής επιχειρηματικής ιδέας. 

Περιλαμβάνεται ανάπτυξη του πνευματικού κεφαλαίου, η οποία αναφέρεται στα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία (πηγές γνώσης, πληροφορίες, εμπειρίες, δεξιότητες, δομές και 

σχέσεις μιας επιχείρησης) που μπορούν συλλογικά να δημιουργήσουν πλούτο και την 

ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, και εφαρμογή των δεξιοτήτων, εμπειριών, 
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συμπεριφορών, ιδεών, αξιών και ικανοτήτων από όλους τους εργαζόμενους της 

επιχείρησης (Watson, A. et al, 2005). 

Η εκπαίδευση διευκολύνει τη μεταφορά πληροφοριών από τον δικαιοπάροχο 

στον δικαιοδόχο και αντίστροφα. Οι καλά εκπαιδευμένοι δικαιοδόχοι είναι πιο 

αποτελεσματικοί και μπορούν να εμπνεύσουν πιστότητα και εμπιστοσύνη στους 

πελάτες τους. Η αποτελεσματική εκπαίδευση μπορεί να κάνει τη διαφορά στην 

ανάπτυξη και τη σχετική επιτυχία των δικαιοδόχων, καθώς σχετίζεται θετικά με την 

καινοτομία και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ορισμένα προβλήματα που σχετίζονται 

με τη διαδικασία εκπαίδευσης και ανάπτυξης του δικαιοδόχου είναι: η δυσαρέσκεια των 

franchisees όταν δεν είναι σε θέση να επιτύχουν τις προσδοκίες κέρδους που έθεσαν 

εξαρχής και την ασυνεννοησία σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνος για την παροχή της 

αναγκαίας κατάρτισης και ανάπτυξης. 

Τέλος η ενεργητική εκπαίδευση δεν σημαίνει αποτελεσματική εκπαίδευση. 

Ορισμένες συνήθεις ελλείψεις περιλαμβάνουν: την έλλειψη διακρίσεων μεταξύ 

διαφορετικών δικαιοδόχων του ίδιου δικαιοπάροχου, την απουσία προσαρμογής στην 

κατάρτιση (διαδραστικό βίντεο, ηλεκτρονική εκπαίδευση, role play) ανάλογα με τη 

γεωγραφική διασπορά των δικαιοδόχων. 

4.5 Συσχέτιση μεταξύ εκπαίδευσης και ικανοποίησης 

Σύμφωνα με τον Simonin (Simonin, B.L., 1999), οι στρατηγικές προθέσεις και 

τα κίνητρα, οι οργανωτικές ικανότητες, η επιλογή και η εμπιστοσύνη εταίρων οδηγούν 

στη δημιουργία και την καινοτομία και επηρεάζουν τη μεταφορά γνώσης, η οποία είναι 

μια  δυναμική διαδικασία μάθησης μέσω των ανθρώπων και των δεξιοτήτων τους, των 

τεχνικών εργαλείων, των ρουτινών και των συστημάτων. Η επιτυχία της εξαρτάται από 

το επίπεδο δέσμευσης και ικανοποίησης μεταξύ των μερών. Τα άτομα αναπτύσσουν τη 

δέσμευση της γνώσης στο βαθμό που βλέπουν την αξία της γνώσης, αναπτύσσουν την 

ικανότητα χρήσης της, διατηρούν μια εργασιακή σχέση ή αλληλεπίδραση με αυτήν και 

είναι πρόθυμα να καταβάλουν επιπλέον προσπάθειες για να εργαστούν. Η ικανοποίηση 

είναι σημαντική επειδή μπορεί να παρακινήσει τους δικαιοδόχους να αποδώσουν 

καλύτερα. Όσο πιο ικανοποιημένος είναι ο δικαιοδόχος, τόσο πιο πρόθυμος είναι να 

μοιραστεί πληροφορίες. Επίσης, οι υπηρεσίες συνεχούς υποστήριξης ενισχύουν την 

ικανοποίηση του. 
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Οι δικαιοπάροχοι πρέπει να έχουν ως όχημα την ανταλλαγή πληροφοριών στο 

δίκτυο τους για να επηρεάσουν τους δικαιοδόχους τους, για να τους συντονίσουν, να 

ενισχύσουν την τεχνογνωσία τους, να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες τους και να τους 

κρατήσουν εξαρτημένους σε αυτούς. Κλείνοντας το κεφάλαιο 4 συναντάμε τις 

υποθέσεις που μπορούμε να κάνουμε. Η πρώτη είναι ότι όσο πιο συστηματική είναι η 

εκπαίδευση του δικαιοδόχου, τόσο πιο καλά εκπαιδευμένος θα είναι με αποτέλεσμα να 

αποδίδει και καλύτερα και η δεύτερη ότι όσο περισσότερη εκπαίδευση δέχεται ο 

δικαιοδόχος, τόσο μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα να είναι ικανοποιημένος (Tikoo, 

S., 2005). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

5.1 Η περίπτωση της McDonald’s 

Όταν οι αδελφοί McDonald, Dick και Mac άνοιξαν το πρώτο τους εστιατόριο το 

1940 στο San Bernardino της Καλιφόρνια, δεν θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν τη 

ανάπτυξη φαινόμενο που θα απολάμβανε η εταιρεία τους. Το ξεκίνημα τους ήταν 

μέτριο και έτσι αποφάσισαν να βασιστούν σε μια νικηφόρα φόρμουλα, να πωλούν ένα 

προϊόν υψηλής ποιότητας φθηνά και γρήγορα. Όταν δε, άρχισε να εμπλέκεται στην 

επιχείρηση ο Ray Kroc, ένας έμπορος με έδρα το Σικάγο, με έντονη την αίσθηση του 

μάρκετινγκ, η επιχείρηση άρχισε να μεγαλώνει. Είχε συνειδητοποιήσει  ότι με την ίδια 

νικηφόρα φόρμουλα της McDonald θα μπορούσε να γνωρίσει την επιτυχία σε όλες τις 

Ηνωμένες Πολιτείες και πέρα από αυτές, και το κλειδί για την επιτυχία ήταν η ταχεία 

επέκταση. Ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό ήταν μέσω της μεθόδου 

Franchise. Σήμερα, πάνω από το 70% των εστιατορίων της McDonald's τρέχουν σε 

αυτή τη βάση. Για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, το πρώτο franchised εστιατόριο 

άνοιξε το 1986 και στις μέρες μας υπάρχουν πάνω από 1.200 εστιατόρια στη χώρα που 

απασχολούν περισσότερους από 70.000 ανθρώπους, εκ των οποίων το 34 τοις εκατό το 

διαχειρίζονται franchisees.  

Παγκόσμια υπάρχουν περισσότερα από 36.900 εστιατόρια της McDonald's σε 

περισσότερες από 120 χώρες απασχολώντας 375.000 υπαλλήλους ανά την υφήλιο 

εξυπηρετώντας καθημερινώς περίπου 69 εκατ. πελάτες Οι παγκόσμιες πωλήσεις της 

McDonald το έτος 2016 παρουσίασαν έσοδα πάνω από 24 δισεκατομμύρια δολάρια, 

καθιστώντας την μακράν τη μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών στον τομέα των 

τροφίμων στον κόσμο. 

 Στη συνέχεια της μελέτης περίπτωσης θα εξετάσουμε την επιτυχία του franchising και 

θα διερευνήσουμε την ειδική τριμερή σχέση που υπάρχει μεταξύ του franchisee, του 

franchisor και των προμηθευτών (http://businesscasestudies.co.uk/mcdonalds-

restaurants/the-route-to-fast-food-franchising/introduction.html). 
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πλαίσια αυτής η McDonald's κατέχει ή μισθώνει το φυσικό χώρο του εστιατορίου. Ο 

franchisee αγοράζει τα εξαρτήματα, τον εξοπλισμό και το δικαίωμα εκμετάλλευσης του 

franchise για είκοσι χρόνια. Για να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία σε όλο τον κόσμο,   

όλοι οι franchisees πρέπει να χρησιμοποιήσουν τυποποιημένες μάρκες         

McDonald's, μενού, σχεδιαγράμματα και συστήματα διαχείρισης. 

(http://businesscasestudies.co.uk/mcdonalds-restaurants/the-route-to-fast-food-

franchising/introduction.html) 

5.1.2 Τα πλεονεκτήματα για τον Franchisee  

Τα πλεονεκτήματα για τον δικαιοδόχο είναι πολλά και πολύπλευρα. Σε 

αντάλλαγμα  του δικαιώματος να λειτουργεί το εστιατόριο ο franchisee συμφωνεί να 

ακολουθεί τα πρότυπα ποιότητας, εξυπηρέτησης, καθαριότητας και αξίας της 

McDonald's η οποία με τη σειρά της ελέγχει τακτικά την ποιότητα των προϊόντων των 

δικαιοδόχων και η μη τήρηση των προτύπων μπορεί να απειλήσει την ίδια την άδεια. Ο 

franchisee αναμένεται επίσης να εμπλακεί σε τοπικές εκδηλώσεις και φιλανθρωπικές 

οργανώσεις. Ο Ray Kroc πίστευε έντονα ότι μια επιχείρηση πρέπει να είναι έτοιμη να 

βάλει κάτι πίσω στην κοινότητα στην οποία δραστηριοποιείται. Ο franchisee, με όλη 

την εκπαίδευση και υποστήριξη που του παρέχεται από την μητρική εταιρεία, 

λειτουργεί την δική του επιχείρηση ατομικά και ανεξάρτητα και εφόσον την έχει 

χρηματοδοτήσει και ο ίδιος τον καθιστά  ιδιαίτερα αποφασισμένο να επιτύχει. 

Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα για τους δικαιοδόχους είναι το γεγονός ότι 

έχουν την δυνατότητα να πωλούν καθιερωμένα στη συνείδηση του κόσμου υψηλής 

ποιότητας προϊόντα. Πρόκειται για προϊόντα αναγνωρισμένα σε όλο τον κόσμο. Ένα 

μεγάλο μέρος των νέων επιχειρήσεων και των νέων προϊόντων αποτυγχάνει συχνά, 

λόγω του κόστους της αναγκαίας έρευνας και ανάπτυξης. Ωστόσο, η φόρμουλα του 

McDonald’s έχει δοκιμαστεί με επιτυχία πολλές φορές διαχρονικά. Η επιμονή του Ray 

Kroc ότι όλα τα καταστήματα της McDonald's οφείλουν να πωλούν τα ίδια προϊόντα 

στην ίδια ποιότητα οδήγησε σε μια τυποποίηση της διαδικασίας με μεγάλη προσοχή 

στη λεπτομέρεια. Οι διαδικασίες μαγειρέματος στα εστιατόρια της McDonald's 

χωρίζονται σε μικρές, επαναλαμβανόμενες εργασίες, επιτρέποντας στο προσωπικό να 

γίνει εξαιρετικά αποτελεσματικό και έμπειρο σε όλες τις εργασίες. Αυτός ο διαχωρισμός 

και το περιορισμένο μενού επιτρέπει σημαντικές οικονομίες κλίμακας. Για τον 

δικαιοδόχο, αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο αποτυχίας της δικής του 

επιχείρησης. Δεν υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης του προϊόντος ή δαπανηρή έρευνα αγοράς.  
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Η εκπαίδευση του δικαιοδόχου και εδικά στα πρώτα στάδια της επιχείρησης του 

δίνει ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα. Κάθε δικαιοδόχος πρέπει να ολοκληρώσει ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα πλήρους παρακολούθησης, που διαρκεί περίπου εννέα μήνες, 

το οποίο και χρηματοδοτείτε από τους ίδιους. Αυτή η εκπαίδευση είναι απολύτως 

απαραίτητη. Ξεκινά με την εργασία σε ένα εστιατόριο, φορώντας την στολή του 

προσωπικού και μαθαίνοντας τα πάντα για το μαγείρεμα και την προετοιμασία των 

τροφίμων για την εξυπηρέτηση των πελατών μέχρι και τον καθαρισμό. Η συνεχιζόμενη 

κατάρτιση σε περιφερειακά κέντρα εκπαίδευσης επικεντρώνεται σε τομείς όπως η 

διαχείριση επιχειρήσεων, οι δεξιότητες ηγεσίας, η οικοδόμηση και η διαχείριση ομάδων 

και ο χειρισμός των αιτημάτων των πελατών. Ο δικαιοδόχος θα πρέπει να προσλάβει, 

να εκπαιδεύσει και να παρακινήσει ο ίδιος το δικό του εργατικό δυναμικό, οπότε πρέπει 

να μάθει όλες τις δεξιότητες της διαχείρισης του ανθρώπινων δυναμικού. Κατά τη 

διάρκεια της τελευταίας περιόδου, ο ασκούμενος μαθαίνει σχετικά με τον έλεγχο των 

αποθεμάτων και την παραγγελία, τους λογαριασμούς κερδών και ζημιών και τη νομική 

πλευρά της πρόσληψης και της απασχόλησης προσωπικού. Κατά συνέπεια, κανένας 

δικαιοδόχος της McDonald’s δεν θα ζητούσε από ένα μέλος του προσωπικού του να 

κάνει κάποια εργασία την οποία ο ίδιος δεν γνωρίζει. Το γεγονός αυτό, αποτέλεσε 

επίσης και ένα ισχυρό κίνητρο για το προσωπικό. 

Η δέσμευση της McDonald’s προς τους franchisees της δεν τελειώνει με την 

εκπαίδευση. Αναγνωρίζει ότι η επιτυχία και η κερδοφορία της McDonald's είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιτυχία των franchisees. Μια άκρως εξειδικευμένη 

ομάδα επαγγελματιών συμβούλων προσφέρει συνεχή υποστήριξη σε όλους τους τομείς, 

από το ανθρώπινο δυναμικό μέχρι τα λογιστικά συστήματα και τους υπολογιστές. Ο 

σύμβουλος πεδίου μπορεί να γίνει ένας πολύτιμος επιχειρηματικός εταίρος και μια πηγή 

νέων ιδεών. 

Ένα εμπορικό σήμα είναι ένα όνομα, ένας όρος, ένα σύμβολο ή ένας 

συνδυασμός αυτών που προσδιορίζει τα προϊόντα ενός οργανισμού από εκείνα των 

ανταγωνιστών του. Η εκπληκτική ανάπτυξη της McDonald's αποδίδεται σε μεγάλο 

βαθμό στη δημιουργία της ισχυρής ταυτότητας της. Το εμπορικό σήμα McDonald's, τα 

Golden Arches και το εμπορικό της σήμα, έχουν γίνει μεταξύ των πιο άμεσα 

αναγνωρισμένων σύμβολων στον κόσμο. Διάφοροι είναι οι δρόμοι που ακολουθεί για 

να προωθήσει τα αγαθά της η εταιρεία, με διαφορετικό σκοπό για τον καθένα. Οι 

διαφημίσεις του ραδιοφώνου και του έγγραφου τύπου χρησιμοποιούνται για να 

λαμβάνονται συγκεκριμένα μηνύματα δίνοντας έμφαση στην ποιότητα των συστατικών 
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του προϊόντος. Όλοι οι franchisees επωφελούνται από οποιοδήποτε εθνικό μάρκετινγκ 

και συμβάλλουν στο κόστος του με ένα τέλος 4,5% των πωλήσεων. 

Οι franchisees επωφελούνται επιπλέον από τα εκτεταμένα εθνικά προγράμματα 

έρευνας αγοράς που αξιολογούν τις στάσεις και τις αντιλήψεις των καταναλωτών. Ποια 

προϊόντα θέλουν να αγοράσουν και σε ποια τιμή; Πώς λειτουργούν σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές τους; Οποιαδήποτε νέα προϊόντα λαμβάνουν αυστηρές δοκιμές αγοράς, 

ώστε ο δικαιοδόχος να έχει μια εικόνα για τη δυναμική του προτού προστεθεί στο 

μενού. Η εισαγωγή νέων προϊόντων, τα οποία έχουν ήδη ερευνηθεί και δοκιμαστεί, 

μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο αποτυχίας για τον δικαιοδόχο. 

(http://businesscasestudies.co.uk/mcdonalds-restaurants/the-route-to-fast-food-

franchising/introduction.html). 

5.1.3 Τα πλεονεκτήματα για τον Franchisor  

Η McDonald's απολαμβάνει και αναγνωρίζει τα οφέλη του συστήματος 

Franchise. H  δικαιοχρησία φέρνει νέους επιχειρηματίες γεμάτους αποφασιστικότητα 

και καινοτόμες ιδέες στον οργανισμό. Το Franchising δίνει τη δυνατότητα στην 

McDonald's να απολαύσει σημαντικά ταχύτερη ανάπτυξη και φυσικά τη δημιουργία 

μιας πραγματικά παγκόσμιας ισχυρής ταυτότητας. Όσο περισσότερα εστιατόρια 

αναπτύσσονται, τόσο περισσότερο μπορεί να επωφεληθεί η εταιρεία από τις οικονομίες 

κλίμακας που δημιουργούνται. 

Από οικονομική πλευρά, η McDonald's λαμβάνει ένα μηνιαίο ενοίκιο, το οποίο 

υπολογίζεται σε μια ολισθαίνουσα κλίμακα που βασίζεται στις πωλήσεις του 

εστιατορίου, δηλαδή όσο υψηλότερες είναι οι πωλήσεις, τόσο υψηλότερο είναι το 

ποσοστό και αντίστροφα. Εκτός από τη συμβολή στο μάρκετινγκ υπάρχει επίσης και 

ένα τέλος εξυπηρέτησης 5 τοις εκατό επί των πωλήσεων. Η τιμή αγοράς ενός 

εστιατορίου βασίζεται στην ταμειακή ροή και είναι γενικά περίπου $200.000. Ο νέος 

δικαιοδόχος αναμένεται να χρηματοδοτήσει τουλάχιστον το 25% αυτού  του ποσού από 

τα δικά του ανεξόφλητα κεφάλαια. Για το 2016 η μέση επένδυση κυμάνθηκε μεταξύ 

$1.003.000 και $2.228.000, με ελάχιστη απαίτηση ρευστών το ποσό        των $500.000. 

Υπάρχει επίσης και ένα αρχικό τέλος αξίας $45.000. Στην χώρα μας δεν υπάρχει αυτή 

τη στιγμή η δυνατότητα για να αποκτήσει ένας ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας το 

δικαίωμα να εισέλθει στο δίκτυο franchise της εταιρείας 

(https://www.thebalance.com/requirements-to-open-a-mcdonald-s-franchise-

1350970). 
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5.1.4 Η καινοτομία του συστήματος  

Παρόλο που οι δικαιοδόχοι έχουν συμφωνήσει να λειτουργούν τα εστιατόρια 

τους σύμφωνα με τα πρότυπα και τις αρχές που έχει καθορίσει η μητρική εταιρεία, 

εξακολουθεί να υπάρχει κάποιο περιθώριο για καινοτομία. Πολλές ιδέες για νέα 

στοιχεία στο μενού προέρχονται από τους δικαιοδόχους που ανταποκρίνονται στη 

απαιτήσεις και τα θέλω των πελατών. Η ανάπτυξη νέων προϊόντων είναι ζωτικής 

σημασίας για κάθε επιχείρηση, ακόμη και για αυτήν που έχει βασιστεί επιτυχώς σε ένα 

περιορισμένο μενού για πολλά χρόνια. 

Οι προτιμήσεις των καταναλωτών αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου και η 

εταιρεία πρέπει να ανταποκριθεί στις αλλαγές αυτές. Η καινοτομία εισάγει δυναμισμό 

και επιτρέπει στην επιχείρηση να εκμεταλλεύεται αγορές που προηγουμένως 

παραβλέπονταν ή αγνοούνταν. Η εισαγωγή του Egg McMuffin το 1971, για 

παράδειγμα, επέτρεψε στην McDonald's να μπει δυναμικά στην ζώνη του πρωινού. Το 

Filet-o-Fish, Drive-thru και Playlands ήταν όλα προϊόντα ή έννοιες που αναπτύχθηκαν 

από τους franchisees. 

5.1.5 Οι προμηθευτές 

Μια τρίτη ομάδα ενδιαφερομένων, που είναι κρίσιμη για την επιτυχία της 

επιχείρησης franchise, είναι οι προμηθευτές. Δεδομένου ότι η McDonald's δίνει μεγίστη 

σπουδαιότητα  στην ποιότητα των προϊόντων της, θέτει αυστηρά πρότυπα για τους 

προμηθευτές της που είναι μεταξύ των υψηλότερων στην βιομηχανία των τροφίμων και 

έχει ως πρωτίστης σημασίας την ανάπτυξη στενών σχέσεων με αυτούς.  

Το έργο του προμηθευτή είναι στενά συνδεδεμένο με την McDonald's με 

απώτερο σκοπό να αναπτύξει και να βελτιώσει τα προϊόντα και τις τεχνικές παραγωγής. 

Αυτή η στενή αλληλεξάρτηση που συναντάμε αφορά την εταιρεία, τους franchisees και 

τους προμηθευτές. Οι προμηθευτές που είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα πρότυπα 

ποιότητας που ορίζονται από την McDonald's έχουν καταφέρει να μοιραστούν την 

ανάπτυξη και την επιτυχία της. 

Ο Ray Kroc αναγνώρισε την ανάγκη από πολύ νωρίς για τους franchisees που 

θα αφιερώνονταν στα εστιατόρια τους. Ήθελε οι άνθρωποι αυτοί να εγκαταλείψουν 

οποιαδήποτε άλλη η δουλειά για να αναλάβουν αποκλειστικά το franchise. Έτσι 

βασιζόμενοι ως μόνη πηγή εισοδήματός τους το εστιατόριο θα ήταν εξαιρετικά 

παρακινημένοι και αφοσιωμένοι. 
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Ως εκ τούτου, η McDonald's δεν θα προσφέρει franchise σε εταιρικές σχέσεις, 

κοινοπραξίες ή επενδυτές. Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να προέρχεται από τον 

δικαιοδόχο ως εγγύηση της δέσμευσής του. Η διαδικασία επιλογής είναι ιδιαίτερα 

αυστηρή ώστε να εξασφαλίζει ότι η McDonald's προσλαμβάνει μόνο τους σωστούς 

ανθρώπους. 

5.2 Η περίπτωση των Goody’s 

 

5.2.1 Ιστορική αναδρομή 

Η Goody's  (νυν Goody's Burger House ) είναι ελληνική αλυσίδα εστιατορίων 

γρήγορου φαγητού (ταχυεδεσματοπωλείο), θυγατρική του ομίλου Vivartia, μέλος του Marfin 

Investment Group (MIG). 

Το 1975 ήταν η χρονιά που άνοιξε τις πύλες του το πρώτο κατάστημα της 

εταιρείας Goody’s στην οδό τσιμισκή στην Θεσσαλονίκη. Πέρασαν 6 χρόνια μέχρι που 

ήρθε η στιγμή η εταιρεία να κατηφορίσει στην Αθήνα και να ανοίξει και εκεί το πρώτο 

της κατάστημα στην οδό Σόλωνος το οποίο και έχει παραμείνει σε λειτουργία μέχρι και 

τις ημέρες μας. Δημιουργός της επιχειρηματικής ιδέας ήταν ο Ιωάννης Διονυσιάδης και 

εμπνευστής του ονόματος της φίρμας Goody’s ο Χρήστος Φώλιας. 

Η κύρια μέθοδος που ακολούθησε η εταιρεία για την ανάπτυξη της τη δεκαετία 

του 90’ ήταν το σύστημα franchising και αποτέλεσε και τον πρωτοπόρο για τα δεδομένα 

της Ελλάδας που χρησιμοποίησε αυτή τη μέθοδο. 

Σημείο σταθμός ήταν το έτος 1985 όπου η εταιρεία στα πλαίσια της περαιτέρω 

ανάπτυξης της εξαγοράζει τα δικαιώματα της εταιρεία Φλόκα και την μετατρέπει στην 

γνωστή αλυσίδα σε όλους μας Flocafe ενώ το 1992 ολοκληρώνει και την εξαγορά της 

Hellenic Catering. 

Με την πάροδο των χρόνων η εταιρεία Goody’s κατάφερε να ηγείτο στον κλάδο 

της εστίασης και να εδραιωθεί στην αγορά, παραμερίζοντας εγχώριους αλλά και 

πολυεθνικούς ανταγωνιστές. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι από τις 

ελάχιστες αγορές παγκοσμίως που δεν έδωσαν το δικαίωμα στη Mc Donald’s, ένα από 

τα πιο ισχυρά brand να ευδοκιμήσει. To 1997 ήταν το έτος που ξεκίνησε η επέκταση 

της εταιρείας εκτός συνόρων και συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή αριθμεί 3 καταστήματα 

στα Σκόπια, 2 στην Αλβανία, και από 1 στην Αυστραλία, στο Κόσσοβο, στον Ινδικό 
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Ωκεανό, στην Mayotte και πολύ σύντομα αναμένετε να κάνει τα πρώτα της βήματα και 

στην απέραντη αγορά της Κίνας. 

Μέχρι και το 2013 η εταιρεία αριθμούσε 178 εστιατόρια σε όλη την ελληνική 

επικράτεια και 7 εκτός συνόρων. Εργάζονταν σε αυτήν κοντά στα 5000 άτομα και από 

τα καταστήματα περνούσαν καθημερινώς περίπου 200.000 πελάτες . Η οικονομική 

κρίση που ξεκίνησε το 2009 στην χώρα μας καταρράκωσε τον τζίρο της Goody’s  έως 

και 60%, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα το συμμάζεμα της επιχείρησης κλείνοντας 

καταστήματα που πλέον δεν ήταν βιώσιμα για να έχει την δυνατότητα να παραμείνει 

ισχυρή στον έντονο ανταγωνισμό στον κλάδο της εστίασης. 

Σήμερα η εταιρεία Goody’s αριθμεί 137 καταστήματα με παρουσία σε 8 χώρες 

διεθνώς, απασχολώντας πάνω από 2.000 εργαζομένους ξεπερνώντας                                    

τις 160.000 επισκέψεις πελατών στα καταστήματα της ημερησίως. 

(http://www.liberal.gr/arthro/97546/oikonomia/epicheiriseis/se-genikeumeno-restart-i-

Goodys-me-aichmi-tourismo-kai-diethneis-agores.html) 

Να σημειωθεί ότι το μερίδιο της εταιρείας για το έτος 2016 σε κατανάλωση σε 

όλο τον κλάδο της εστίασης αυξήθηκε σε ποσοστό 15,1% από το 14,7%  του 2015. Σε 

αντίθεση το μερίδιο της σε επισκεψιμότητα είχε μια μικρή πτώση και ανήλθε σε 

ποσοστό 11,1% το έτος 2016 έναντι του 11,8% του έτους 2015. Ο κύκλος εργασιών το 

2016  ανήλθε σε 160,7 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μικρή πτώση από τα 165 εκατ. ευρώ 

του 2015 (https://www.itspossible.gr/apo_ta_mikel_mexri_ton_grigori). 

5.2.2 Το μοντέλο Franchising 

H Goody’s όπως αναφέραμε και παραπάνω ήταν η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα 

που εφάρμοσε το σύστημα franchising to 1981, δημιουργώντας το 7ο κατάστημα της. 

Σήμερα λειτουργούν 137 καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό εκ των οποίων τα 87 

είναι καταστήματα δικαιοχρησίας. 

Παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες της εποχής μας η Goody’s 

παρουσιάζει συνεχώς σημαντικές επενδύσεις σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον στον κλάδο της εστίασης αναδεικνύοντας την επιχειρηματική και εμπορική 

δυναμική της εταιρείας καθιστώντας την σε ηγετική θέση στον κλάδο. Το πλάνο 

ανάπτυξης βασίζεται στην πλήρη αναμόρφωση υπό το νέο concept Goody’s Burger 

House δημιουργώντας την νέα γενιά καταστημάτων αλλά και στο άνοιγμα νέων σε 

σημεία ενδιαφέροντος είτε με την αποκλειστική εκμετάλλευση της μητρικής εταιρείας 
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είτε και με την μορφή franchise επιλέγοντας συνεργάτη. 

Οι προϋποθέσεις που θέτει η μητρική εταιρεία σε περίπτωση συνεργασίας είναι ο 

υποψήφιος να είναι ένα ισχυρό άτομο ή εμπορική επιχείρηση, με παρουσία και 

δραστηριότητα στο λιανικό εμπόριο ή άλλη υπηρεσία στη χώρα ενδιαφέροντος. Ιδανικά 

η επιτυχημένη συνεργασία είναι εφικτή με ομάδες με υψηλό επίπεδο κεφαλαιοποίησης, 

που έχουν ισχυρή γνώση της αγοράς και έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις 

υπηρεσίες έμπειρων επαγγελματιών που ασχολούνται με την εστίαση. Επίσης 

αναζητούνται ομάδες ή μεμονωμένοι επενδυτές που έχουν : 

• Το χρηματικό κεφάλαιο για να λειτουργήσει η επιχείρηση και να ανταποκριθεί 

ή να υπερβεί το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης 

• Τους πόρους για να δημιουργήσουν μια υγιή επιχείρηση  

• Σαφή κατανόηση της οικονομικής και χρονικής δέσμευσης σύμφωνα με τους 

όρους της συμφωνίας δικαιόχρησης 

• Γνώση και κατανόηση της εξυπηρέτησης πελατών, P&L, ανάπτυξης ακινήτων 

Τα οικονομικά στοιχεία που θα πρέπει να γνωρίζει ο κάθε υποψήφιος δικαιοδόχος 

όπως και τις βασικές προϋποθέσεις συνεργασίας με την Goody’s είναι τα εξής : 

• Το ελάχιστο μέγεθος του καταστήματος που απαιτείται είναι 200 τ.μ. με 

επιθυμητή την ύπαρξη εξωτερικού χώρου. 

• Το κόστος της αρχικής επένδυσης υπολογίζεται ότι ξεκινάει από 300.000 ευρώ. 

• Δεν υπάρχει Entry fees. 

• Τα διαρκή δικαιώματα (Royalties) είναι 2% για τον 1ο χρόνο και 4% για το 

δεύτερο έτος. 

• Η διάρκεια της σύμβασης είναι 10ετής με δυνατότητα ανανέωσης. 

• Απαραίτητη εμπειρία στον κλάδο ως συνεργάτης/επενδυτής κρίνεται επιθυμητή. 

• Απαραίτητη κρίνεται από την εταιρεία και η ενασχόληση του 

συνεργάτη/επενδυτή από το σημείο. 

• Υπάρχει και η δυνατότητα παράλληλης εκμετάλλευσης 2 ή περισσότερων 

σημάτων (π.χ. Goody’s - Flocafe ή Goody’s - Everest) 

(http://franchiseportal.gr/el/franchisors/91). 
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5.2.3 Πλεονεκτήματα για τον δικαιοδόχο 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα αναφερθώ αναλυτικά στις παρεχόμενες υπηρεσίες 

προς τον υποψήφιο – συνεργάτη ώστε να δοθεί εικόνα σε πραγματικές συνθήκες 

αγοράς από την μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο της εστίασης. Οι υπηρεσίες μπορούν 

να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το χρόνο παροχής τους : 

5.2.3.1 Υπηρεσίες πριν την υπογραφή της σύμβασης Franchise 

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στον δικαιοδόχο πριν την υπογραφή της σύμβασης 

Franchise από την εταιρεία Goody’s  είναι οι παρακάτω : 

• Αξιολόγηση της περιοχής του υποψηφίου καταστήματος, καθώς και προσφορά 

εναλλακτικών σημείων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την εγκατάσταση του 

καταστήματος.  

• Τεχνικός και λειτουργικός έλεγχος καταλληλότητας του υποψήφιου 

καταστήματος. 

• Εκτίμηση του ύψους επένδυσης και μελέτη αποδοτικότητας της επένδυσης. 

• Προϋπολογισμός της κατασκευής του καταστήματος.  

• Ενημέρωση του συνεργάτη και αποσαφήνιση τον όρων συνεργασίας με την 

εταιρεία. 

• Συμβουλές για την σύνταξη και υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου. 

• Σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης Franchise. 

5.2.3.2 Υπηρεσίες μέχρι την έναρξη του καταστήματος 

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στον δικαιοδόχο μέχρι και την έναρξη του 

καταστήματος  από την εταιρεία Goody’s  είναι οι παρακάτω : 

• Αναλυτική ενημέρωση του συνεργάτη για τις τεχνικές προδιαγραφές, τις 

κατευθύνσεις, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα σχεδιασμού και 

κατασκευής του καταστήματος. 

• Παροχή ολοκληρωμένου συστήματος μηχανογράφησης και ελέγχου της 

επιχείρησης. 

• Συμμετοχή στην επιλογή του προσωπικού του καταστήματος. 

• Εκπαίδευση του προσωπικού ( Συνεργάτη & Υπαλλήλων ) σύμφωνα με τις 

ανάγκες και τα προγράμματα της εταιρείας, και αξιολόγηση τους σε τακτά 

χρονικά διαστήματα. 
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•  Περιοδικό έλεγχο των κατασκευών, ώστε να εκτελούνται σύμφωνα με τα 

προκαθορισμένα σχέδια και τον υπάρχοντα προϋπολογισμό.  

• Πρόγραμμα προβολής έναρξης του καταστήματος. 

• Καθοδήγηση για την επιλογή του τεχνικού εξοπλισμού του καταστήματος. 

• Έντυπο ενημερωτικό υλικό. 

• Εγχειρίδια λειτουργίας. 

5.2.3.3 Υπηρεσίες μετά την έναρξη του καταστήματος 

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στον δικαιοδόχο μετά την έναρξη του 

καταστήματος  από την εταιρεία Goody’s  είναι οι παρακάτω : 

• Παροχή πρακτικής βοήθειας από στελέχη της εταιρείας, για το αρχικό διάστημα 

λειτουργίας. 

• Συνεχής επικοινωνία, έλεγχος της καλής λειτουργίας του καταστήματος, 

συμβουλές μέσω του αρμόδιου Επιθεωρητή – Σύμβουλου καταστημάτων. 

• Διαρκής εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού  σε θέματα προιοντικά, 

τεχνικών πωλήσεων, ποιοτικής εξυπηρέτησης, διοίκησης καταστήματος κλπ., με 

στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες. 

• Εκπόνηση και συντονισμός υλοποίησης προγραμμάτων Marketing για την 

διαφήμιση, προβολή και προώθηση των πωλήσεων του καταστήματος. 

• Διαρκής ενημέρωση για την πορεία του καταστήματος, την εξέλιξη των 

πωλήσεων του και τυχόν διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν, σε σχέση 

με του καθορισμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους. 

• Συμβουλές σε ειδικά θέματα νομικής και οικονομικής φύσεως που πιθανόν να 

αντιμετωπίσει το κατάστημα. 

• Εξασφάλιση και προμήθεια των προϊόντων του καταστήματος μέσω κεντρικού 

συστήματος διανομής ή μέσω κεντρικών συμφωνιών με τρίτους προμηθευτές 

που εξασφαλίζουν σταθερά υψηλή ποιότητα προϊόντων με ανταγωνιστικούς 

οικονομικούς όρους. 

• Βοήθεια στην εξεύρεση και επιλογή νέου προσωπικού, όταν αυτό καθίσταται 

αναγκαίο, και στην βασική του εκπαίδευση. 

• Και τέλος διοργάνωση των εγκαινίων του καταστήματος, καθώς και άλλων 
προωθητικών ενεργειών για το κατάστημα (τοπικού χαρακτήρα).   
(http://www.vivartiafoodservice.com/el) 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 
 

Ο θεσμός της δικαιοχρησίας σε μια οικονομία όπως είναι η ελληνική αποτελεί 

μια ιδανική μορφή επιχειρηματικής ευκαιρίας έχοντας ως βασική προϋπόθεση ότι θα 

υλοποιηθεί κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες δίνοντας το αβαντάζ στον υποψήφιο 

επιχειρηματία να μην έχει ως σημείο εκκίνησης το μηδέν. Αποτελεί μια διέξοδο για 

υγιείς και σοβαρούς επενδυτές ανεξαρτήτως μεγέθους. 

 Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει είναι πολλά και ποικίλα δίνοντας το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι στους ανταγωνιστές όπως το καθιερωμένο  brand 

name του δικαιοπάροχου, η μεταφορά της τεχνογνωσίας παράλληλα με την 

καθοδήγηση του, η συμβολή του στην επιλογή του καταλληλότερου σημείου για την 

λειτουργία του καταστήματος ύστερα από δική του έρευνα, η εκπαίδευση που 

προσφέρεται, η κεντρική διαφήμιση και η εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας. 

Λόγοι που μειώνουν αισθητά το ρίσκο της επένδυσης συγκριτικά με άλλες 

εναλλακτικές μορφές και αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας. 

 Πέρα από τα πλεονεκτήματα που αναφέραμε ο θεσμός παρουσιάζει και βασικά 

μειονεκτήματα όπως είναι η έντονη εξάρτηση του δικαιοδόχου σε μεγάλο βαθμό από 

τις κινήσεις του δικαιοπάροχου και την ικανότητα του να προσαρμόζεται άμεσα στα 

νέα δεδομένα της αγοράς όπως και οι περιορισμοί που του τίθενται από το συμβόλαιο 

που έχει υπογράψει. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν διεξαχθεί αποδεικνύετε ότι παρά 

τους περιορισμούς ο δικαιοδόχος έχει την δυνατότητα να αναπτυχθεί μέσα από το 

σύστημα του franchise και να  δράσει υποστηρικτικά σε αυτό. 

Εν μέσω κρίσης ο θεσμός της δικαιόχρησης παρουσιάζει σημαντικά δείγματα 

αντίστασης και ενδυναμώνεται συνεχώς έχοντας ως  κύρια εφόδια τα προνόμια και την 

υποστήριξη που παρέχει θωρακίζοντας στις κακουχίες της κρίσης τα καταστήματα που 

αποτελούν κομμάτι της και αφετέρου μεγεθύνουν και εξασφαλίζουν μεγαλύτερη 

ευελιξία στις μητρικές εταιρείες. Ολοένα και περισσότεροι επιχειρηματίες βλέπουν ως 

μια διέξοδο στα επαγγελματικά τους όνειρα την λύση του franchise, αναδεικνύοντας το 

franchising στην αγορά ως μια από τις πρώτες επιλογές επένδυσης. Φυσικά αυτό δεν θα 

μπορούσε να επιτευχτεί αν και η πηγή ζωής του συστήματος, ο τελικός καταναλωτής, 

δεν το έβλεπε θετικά ο οποίος πλέον δίνοντας μεγαλύτερη προσοχή στις επιλογές του 

εμπιστεύεται επώνυμα καταστήματα αναζητώντας την καλύτερη ποιότητα στην 

καλύτερη τιμή.  
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Καθόλου τυχαίο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί το γεγονός ότι το 95% θεωρεί τη 

μέθοδο franchising ως το μονόδρομο της επιχειρηματικότητας θεωρώντας ότι οι 

επιχειρήσεις που θα είναι ενταγμένες σε ένα δίκτυο franchise θα είναι τελικά και αυτές 

που στην συντριπτική τους πλειοψηφία θα επιβιώσουν. Για να συμβεί αυτό ο 

υποψήφιος δικαιοδόχος θα πρέπει να κατέχει ή να αναπτύσσει βασικές ικανότητες για 

την μεγαλύτερη προστασία της επένδυσης του όπως η προσαρμοστικότητα, η 

επιχειρηματική οξυδέρκεια, η ικανότητα αντίληψης της αγοράς και φυσικά να 

προβλέψει και να προετοιμαστεί σωστά και έγκαιρα και να επενδύσει σε συστήματα 

που θα αποδειχθούν επιτυχή. Για να συμβούν τα παραπάνω αναγκαία είναι η εκτενής 

έρευνα και η διάθεση χρόνου από μέρους του πριν από την επιλογή του δικαιοπάροχου 

για να ισχυροποιήσει τις πιθανότητες επιτυχίας. 

Κλείνοντας, στην μνημονιακή εποχή των οικονομικών αναταράξεων η μέθοδος 

της δικαιόχρησης αποτελεί όλο και περισσότερο το όχημα για τους νέους 

επιχειρηματίες που επιθυμούν να εκπληρώσουν τις φιλοδοξίες και τα όνειρα τους 

κυρίως γιατί στην πάροδο των χρόνων έχει αποδείξει ότι γνωρίζει καλά να καινοτομεί, 

να αναπτύσσεται, να ανασυντάσσεται όταν οι καιροί το απαιτούν και να αντέχει στις 

πιέσεις των καιρών. 
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