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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα ασκούν επιρροή στις ελληνικές επιχειρήσεις 

σε πολύ θετικό βαθμό. Από την άλλη πλευρά ο στρατηγικός σχεδιασμός σε μία 

επιχείρηση ή σε έναν όμιλο επιχειρήσεων αποτελεί τον χάρτη των κινήσεων που 

πρέπει να πραγματοποιήσει προκειμένου να πετύχει τους στόχους του. Σκοπός της 

εργασίας αυτής είναι η ανάδειξη της συσχέτισης των δύο αυτών εννοιών στον όμιλο 

TODAY GROUP και συγκεκριμένα στην απόδοση και την αποτελεσματικότητα τους. 

Ο κύριος σκοπός όμως είναι να γίνει αντιληπτό σε ποιο βαθμό η παρουσία των 

Πληροφοριακών Συστημάτων βελτιώνει τη λήψη αποφάσεων και αποτελεί εργαλείο 

στρατηγικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Μέσα από την έρευνα θα 

απαντηθούν τα παρακάτω: σε ποιο βαθμό θα επηρεάσει τον όμιλο  σήμερα η 

ενσωμάτωση ενός τέτοιου πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του ομίλου έναντι του υπόλοιπου ανταγωνισμού 

μετά την τοποθέτηση ενός κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος. Συγκεκριμένα 

η έρευνα εστιάζει σε κάποια στοιχεία που πρέπει να συλλέγει ο όμιλος προκειμένου 

να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων που να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

λήψης των αποφάσεών του. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και έδειξαν ότι 

είναι αναγκαίο να ενσωματώσει τα Πληροφοριακά Συστήματα ο όμιλος, TODAY 

GROUP τόσο για τη βελτίωση διαδικασιών λήψης αποφάσεων όσο και για τη 

γενικότερη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του. 

 

 

 

Λέξεις-Κλειδιά: Πληροφοριακά Συστήματα, TODAY GROUP, Αποφάσεις, 

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 1.1 Γνωριμία με τον Όμιλο Today Group 

Ο Όμιλος Today Group αποτελεί έναν αμιγώς ελληνικό Όμιλο Εταιρειών, ο 

οποίος δραστηριοποιείται στην αγορά των σύγχρονων καταστημάτων ταχείας 

εστίασης, καφέ και μικρής λιανικής τα τελευταία 13 χρόνια. 

Σήμερα, ο Όμιλος έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται 3 διακριτά επιτυχημένα 

σήματα (brands), τα οποία και λειτουργούν κάτω από την κοινή ομπρέλα "Today" 

του Ομίλου:  

Τα Today Stores στην κατηγορία της μικρής λιανικής, τα Todaylicious στην 

κατηγορία της εστίασης και του καφέ και τα Today's Delicious Stores, το καινοτόμο 

συνδυαστικό concept εστίασης, καφέ και μικρής λιανικής. Όλα αποτελούν τις 

πρώτες ελληνικές αλυσίδες καταστημάτων που λειτουργούν 24 ώρες / 7 ημέρες την 

εβδομάδα σταθερά και με συνέπεια στο σύνολο του δικτύου, εξυπηρετώντας 

καθημερινά πάνω από 100.000 πιστούς επισκέπτες.1 

Μια ομάδα έμπειρων στελεχών και εργαζομένων, συνεργατών και 

συμβούλων βρίσκεται πίσω από την επιτυχημένη επιχειρηματική δράση του Ομίλου 

Today Group, υποστηρίζοντας την καθημερινή του λειτουργία τόσο σε διοικητικό, 

όσο και σε τεχνικό επίπεδο. Διαρκής τους μέριμνα σε καθημερινή βάση η 

διασφάλιση της ποιότητας, η εύρυθμη λειτουργία, καθώς και η άψογη εικόνα των 

καταστημάτων του, με γνώμονα την παροχή μιας ξεχωριστής εμπειρίας στους 

καταναλωτές.  

Στο ίδιο πλαίσιο κι επενδύοντας σε σχέσεις εμπιστοσύνης, ο Όμιλος 

αναπτύσσει συνεργασίες στρατηγικού χαρακτήρα με τους πιο αξιόπιστους 

προμηθευτές της αγοράς με στόχο τα καταστήματα του δικτύου του να προσφέρουν 

τα ποιοτικότερα προϊόντα στις πιο ελκυστικές τιμές. 

                                                           
1 https://www.todaygroup.gr/company 
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Εταιρείες - προμηθευτές, κορυφαίες στον τομέα δραστηριοποίησής τους, με 

πιστοποιήσεις και διακρίσεις για την ποιότητα των α' υλών και των παραγωγικών 

τους διαδικασιών, διαθέτουν καθημερινά και με συνέπεια τα προϊόντα τους στο 

σύνολο των καταστημάτων TodayStores, Todaylicious και Today’sDeliciousStores, 

συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη διατήρηση των ανταγωνιστικών τους 

πλεονεκτημάτων. 

Επώνυμα Brands φιλοξενούνται στα ράφια και ψυγεία των καταστημάτων, 

την ίδια στιγμή που διακεκριμένες επώνυμες α' ύλες συμβάλλουν στη διατήρηση 

της ίδιας σταθερά υψηλής ποιότητας στα προϊόντα που απολαμβάνει ο 

καθημερινός επισκέπτης. 

Σήμερα, ο Όμιλος είναι μια μεγάλη οικογένεια 76 καταστημάτων σε 10 

πόλεις της Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλος, Σέρρες, Κατερίνη, Κομοτηνή, 

Κοζάνη, Λαγκαδάς, Περαία - Ν. Επιβάτες, Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής) με τεράστια 

δυναμική εξέλιξης και στρατηγικά ισχυρές, δομημένες βάσεις που συντελούν στην 

περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου. Διαθέτει δυναμική 800 και πλέον εργαζομένων, 

οι οποίοι καθημερινά πρεσβεύουν την ποιότητα και τις αξίες του. 

Πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε σε : 

 13 χρόνια επιτυχημένης πορείας 

 76 καταστήματα για το σύνολο του δικτύου 

 Οι πρώτες αλυσίδες 24ωρης λειτουργίας 

 Μια μεγάλη κοινότητα 800+ εργαζομένων, των αποκαλούμενων "Guardians 

of Delicious" 

 3 brands με τεράστια δυναμική ανάπτυξης 

 Παρουσία σε 10 πόλεις της Ελλάδας 

 100.000 πιστοί καθημερινοί επισκέπτες 

Αποστολή του Ομίλου Today Group είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου 

του υπεύθυνα, αποτελεσματικά και με την ίδια δυναμική εξέλιξης όπως ΣΗΜΕΡΑ! 
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Έχοντας ως όραμα την αναγνώριση της υπεροχής από όλους τους άμεσα ή 

έμμεσα εμπλεκομένους με τις δραστηριότητές του, δέσμευση των ανθρώπων του 

αποτελεί να εργάζονται καθημερινά για έναν ανταγωνιστικό και δυναμικά 

αναπτυσσόμενο Όμιλο, ο οποίος θα εξακολουθεί να λειτουργεί υπεύθυνα απέναντι 

στους επενδυτές, στους εργαζομένους, στους καταναλωτές, στην κοινωνία και στο 

περιβάλλον. 

Στόχος της λειτουργίας των καταστημάτων του δικτύου είναι  

 Να εξασφαλίζουν ΣΗΜΕΡΑ και καθημερινά έναν κόσμο γεμάτο απολαύσεις. 

 Να συνεχίσουν να αποτελούν πρότυπο εξυπηρέτησης για τους καταναλωτές. 

 Να προσφέρουν πάντοτε προϊόντα υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών. 

 Να αναπτύσσονται με έμφαση στην καινοτομία. 

 

Όραμα- Στόχοι 

Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός του ομίλου TODAY GROUP διαμορφώνεται με 

στόχο την επόμενη 5ετία. Στόχος λοιπόν είναι το σήμα να έχει κερδίσει την 

εμπιστοσύνη των καταναλωτών και στη Νότια Ελλάδα, εντός κι εκτός Αττικής. 

Απαράβατη αρχή βέβαια, της εταιρικής επέκτασης είναι να πραγματοποιείται με 

σταθερά και ασφαλή βήματα, έχοντας πρώτα δημιουργήσει την απαραίτητη 

υποδομή για να μπορούν οι νέοι επιχειρηματίες που επιλέγουν να επενδύσουν και 

να ενταχθούν στο δίκτυο του Ομίλου να ανοίξουν τη δική τους υγιή επιχείρηση 

(Μαλλικούρτης, 2015).  
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 1.2 Tα τρία Brand του ομίλου Today group 

Today Stores  

Τα καταστήματα Today Stores συνιστούν την πλέον σύγχρονη εκδοχή στο 

χώρο της μικρής λιανικής και αποτελούν ιστορικά το πρώτο επιχειρηματικό 

εγχείρημα και brand του Ομίλου στην ελληνική αγορά, από το 2003. 

Πρόκειται για καταστήματα νεότερης αισθητικής προσέγγισης, με μοντέλο 

24ωρης λειτουργίας, 7 ημέρες την εβδομάδα, τα οποία διαθέτουν περισσότερα από 

2.000 επώνυμα τυποποιημένα προϊόντα καθημερινής χρηστικής και άμεσης 

ανάγκης, καθώς και εξειδικευμένο πόστο καφέ. 

Αποτελούν τη μετεξέλιξη των παραδοσιακών καταστημάτων ψιλικών που 

εξυπηρετούν βασικές, καθημερινές ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή κάθε μέρα 

ανεξαρτήτως ωραρίου καταστημάτων και αργιών. Όλα αυτά,  σε συνδυασμό με την 

παρασκευή ποιοτικών ροφημάτων και καφέ για την κάλυψη των αναγκών σε καφέ 

των πελατών του εκάστοτε καταστήματος, αφουγγραζόμενοι την τάση του 

αγοραστικού κοινού στην αγορά καφέ σε πακέτο, το οποίο πλέον χαρακτηρίζεται 

και ως  συνήθεια. 

Χαρακτηριστικό των καταστημάτων αυτών, αποτελεί ο μοντέρνος 

σχεδιασμός τους, ο οποίος καθιστά εύκολη την αναζήτηση του εκάστοτε προϊόντος 

για το οποίο ενδιαφέρεται ο πελάτης, στα ράφια.  

Επιπλέον, όλη η γκάμα των προϊόντων ανανεώνεται συνεχώς με νέα, 

προκειμένου να ακολουθεί άμεσα τους σφυγμούς της αγοράς.2 

Todaylicious   

Τα καταστήματα Todaylicious αποτελούν μια νέα ανανεωμένη πρόταση στον 

κλάδο της γρήγορης εστίασης. Καταστήματα σχεδιάστηκαν με γνώμονα την 

                                                           
2 https://www.todaygroup.gr/brands/1/today-stores 
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πληρέστερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη σε ένα ευχάριστο και ιδιαίτερα 

φιλικό περιβάλλον, με υψηλή ποιότητα και γεύση. 3 

Κάθε κατάστημα Todaylicious είναι σχεδιασμένο με διαμόρφωση σύγχρονης 

λειτουργικής δομής και διαθέτει μια ευρεία προϊοντική γκάμα επιλογών από 

ελαφριά γεύματα, σνάκ, είδη σφολιάτας, ροφήματα και ποικιλίες καφέ υψηλών 

διατροφικών προδιαγραφών από επώνυμους πιστοποιημένους προμηθευτές, στις 

πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. 

Ο προσανατολισμός των καταστημάτων Todaylicious εστιάζει στη διάθεση 

αναρίθμητων value for money απολαυστικών επιλογών, γεγονός που τα καθιστά 

κορυφαία επιλογή στο είδος τους. 

Τα todaylicious βρίσκονται στην κορυφή της Take Away εξυπηρέτησης με τη 

μέση επισκεψιμότητα ανά κατάστημα να ξεπερνά τα 1.200 άτομα ημερησίως, με τις 

καλύτερες ποικιλίες καφέ, πληθώρα ροφημάτων καθώς και πληθώρα επώνυμων 

προϊόντων να δομούν τις συνταγές και τον κατάλογο των επιλογών που 

προσφέρουν. 

Today’s delicious stores 

Τα καταστήματα "Today's Delicious Stores" συνιστούν, ως σύγχρονη 

ολοκληρωμένη επιχειρηματική πρόταση, την πιο πρόσφατη καινοτομία του Ομίλου 

ο οποίος συνεχίζει να δημιουργεί πρωτοποριακά τις τάσεις στην αγορά.4 

Το ανατρεπτικό concept που προέκυψε από τη δημιουργική σύμπραξη της 

φιλοσοφίας των δύο ήδη επιτυχημένων brands στον χώρο του ψιλικού και της 

εστίασης, Today Stores και Todaylicious αντίστοιχα, έχει καθιερώσει τα Today's 

Delicious Stores ως τα μοναδικά ολοκληρωμένα one-stop-shop καταστήματα τα 

οποία παρέχουν στον πελάτη τη δυνατότητα συνδυαστικών αγορών μέσα από μια 

                                                           
3 https://www.todaygroup.gr/brands/2/todaylicious 

4 https://www.todaygroup.gr/brands/3/todays-delicious-stores 
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ευρεία γκάμα value-for-money επιλογών. Με τον τρόπο αυτό, δίνονται στον πελάτη 

πολλές επιλογές και ικανοποιείται πληθώρα των αναγκών του. Αυτό συμβαίνει και  

για όλες τις ηλικίες των πελατών. 

Αναρίθμητα επώνυμα τυποποιημένα προϊόντα μικρής λιανικής, τύπου και 

καπνού σε συνδυασμό με προϊόντα καφέ κι εστίασης βρίσκονται όλη μέρα κάθε 

μέρα μέσα στα εν λόγω καταστήματα, προσδίδοντας νέα δυναμική στις επιλογές 

που προσφέρονται από τα στενά όρια της γειτονιάς του κάθε καταναλωτή! 

Πρωτοπορία των εν λόγω καταστημάτων είναι η σχεδιαστική δομή τους, η 

οποία συνενώνει αρμονικά τα δύο sections, αυτό του καφέ και της εστίασης με το 

section του ψιλικού και του τυποποιημένου φαγητού. 

1.3 Το προϊόν 

Καφές 

Ο καφές αποτελεί πλέον μια καθημερινή συνήθεια για τους Έλληνες. Η 

αλυσίδα του ομίλου Today Group αποτελείται από καταρτισμένους baristi 

προκειμένου να παρέχουν στους πελάτες τους ποιοτικά ροφήματα. Για να το 

πετύχουν αυτό, διοργανώνουν σεμινάρια εκπαίδευσης και έτσι επιτυγχάνεται η 

ομοιογένεια που απαιτείται στην εκπαίδευση και κατ’ επέκταση στα ροφήματα. Η 

γκάμα των ροφημάτων περιλαμβάνει espresso, cappuccino, ελληνικό καφέ, γαλλικό, 

coffee cocktails, σοκολάτα, γρανίτες καθώς και άλλες επιλογές συνήθως εποχιακές 

οι οποίες λανσάρονται σε κάθε σεζόν προκειμένου να αυξηθεί η ποικιλία και να 

προσελκύσει παραπάνω κόσμο.5 

Εστίαση 

Ο κατάλογος προϊόντων εστίασης που προσφέρονται από τα καταστήματα 

Todaylicious και Today’s delicious stores συνεχώς μεγαλώνει, έχοντας ως στόχο την 

αύξηση της ποικιλίας σε hot dogs, burgers, club sandwiches, πίτες, σαλάτες και6 

                                                           

5 https://www.todaygroup.gr/products/1/kafes-kai-rofimata 

6 https://www.todaygroup.gr/products/2/estiasi 
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γλυκά. Οι πρώτες ύλες είναι γνωστές εταιρείες, οι ίδιες για όλα τα καταστήματα του 

ομίλου προκειμένου να υπάρχει ομοιογένεια  και ποιότητα.  

Μικρή λιανική  

Τα Today stores και τα Today’s delicious stores περιλαμβάνουν πάνω από 

2000 κωδικούς και διατίθενται 24 ώρες το εικοσιτετράωρο προσπαθώντας να 

ικανοποιήσουν τις άμεσες, καθημερινές και επείγουσες ανάγκες των καταναλωτών. 

Η γκάμα αυτή των προϊόντων περιλαμβάνει τυποποιημένα τρόφιμα, είδη ψυγείου, 

σνακς, ζαχαρώδη, σοκολατοειδή, κρασιά, αλκοολούχα ποτά, είδη καπνού, 

αξεσουάρ καπνιστού και χαρτικά. Όπλο ενάντια του ανταγωνισμού μεταξύ των 

άλλων καταστημάτων μικρής λιανικής, αποτελούν οι χαμηλές τιμές,  η διάθεση των 

προϊόντων όλο το εικοσιτετράωρο καθώς και η δομή των καταστημάτων που 

καθιστούν εύκολη την αναζήτηση του εκάστοτε προϊόντος στα ράφια. 

7

                                                           

7 https://www.todaygroup.gr/products/3/mikri-lianiki 
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Franchise  

Ο όμιλος Today Group, προσφέρει σήμερα τη δυνατότητα επιλογής μιας 

σίγουρης, αποδοτικής και ανταγωνιστικής επένδυσης, μέσω τριών ραγδαία 

αναπτυσσόμενων επιχειρηματικών δράσεων και τριών brands,  αυτών που 

αναφερθήκαμε σε προηγούμενη παράγραφο. Ο συγκεκριμένος όμιλος πλέον 

αποτελεί ένα ισχυρό και αναγνωρίσιμο brand στην αγορά στην οποία 

δραστηριοποιείται. Η αισθητική και η δομή των καταστημάτων είναι σύγχρονη και 

ελκυστική.  Επιπλέον, η υποστήριξη των συνεργατών σε όλα τα επίπεδα δράσης 

είναι συνεχής. Το πιο σημαντικό όλων, που αφορά την εικόνα του ομίλου προς τα 

έξω είναι η value for money φιλοσοφία, η οποία εφαρμόζεται στην πράξη και 

αποτελεί τον μοχλό έλξης των πελατών του ομίλου. Η εταιρεία με τις αντίστοιχες 

ομάδες εργασίας που έχει δημιουργήσει, επιδιώκει την συνεχή διεύρυνση  της 

γκάμας των επώνυμων προϊόντων της προκειμένου να ανταποκρίνεται στις συνεχώς 

πιο απαιτητικές ανάγκες του καταναλωτικού κοινού. Τέλος, όπως θα αναλύσουμε 

και παρακάτω σε επόμενο κεφάλαιο, επιτυγχάνονται πολλαπλά κέντρα κέρδους με 

αποδεδειγμένα κερδοφόρα απόδοση.8 

1.4 Τα 10 βήματα που απαιτούνται για την δημιουργία ενός νέου 

καταστήματος 

 

 ΒΗΜΑ 1 

Συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος μια φόρμα όπου αναφέρεται για ποιο από τα τρία 

σήματα του ομίλου ενδιαφέρεται.  

 ΒΗΜΑ 2 

Έπειτα εκπρόσωπος του τμήματος ανάπτυξης της εταιρείας αναλαμβάνει την 

εξέλιξη της αίτησης 

 ΒΗΜΑ 3 

Υπογραφή σύμβασης εμπιστευτικότητας 

                                                           

8 https://www.todaygroup.gr/franchise 
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 ΒΗΜΑ 4 

Έρευνα για επιλογή του σημείου εγκατάστασης 

 ΒΗΜΑ 5 

Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης 

 ΒΗΜΑ 6 

Κατοχύρωση του σημείου εγκατάστασης του νέου καταστήματος 

 ΒΗΜΑ 7 

Έναρξη κατασκευής καταστήματος 

 ΒΗΜΑ 8 

Υπογραφή σύμβασης franchise 

 ΒΗΜΑ 9 

Έναρξη της εκπαίδευσης του προσωπικού  

 ΒΗΜΑ 10 

Εγκαίνια του νέου καταστήματος 

 

1.5 Today Refranchising 

Πέραν των τριών brands που αναλύσαμε παραπάνω και μπορεί να 

επενδύσει κάποιος, υπάρχει και ένα ακόμα μοντέλο. Το μοντέλο Today 

Refranchising  αποτελεί έναν ακόμα τρόπο συνεργασίας και επένδυσης στον όμιλο 

Today Group και χαρακτηρίζεται από την δυνατότητα άμεσης απόκτησης ενός ήδη 

υφιστάμενου και εν λειτουργία καταστήματος. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η 

άμεση προσχώρηση στο δίκτυο franchise καταστημάτων του ομίλου. Αποτελεί την 

πλέον γρήγορη μέθοδο απόκτησης καταστήματος, η οποία ελαχιστοποιεί ακόμα 

περισσότερο το επενδυτικό ρίσκο και η λήψη της επιχειρηματικής απόφασης 

βασίζεται σε δεδομένα οικονομικά αποτελέσματα και αποδόσεις του εν λειτουργία 

καταστήματος. Πιο αναλυτικά, είναι εξασφαλισμένο το σημείο εγκατάστασης, 

γεγονός που απαλλάσσει τον επενδυτή από το ρίσκο μιας λανθασμένης επιλογής 

καθώς και από τον χρόνο που δαπανάται για την επιλογή του σημείου αυτού. 
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Επιπλέον, είναι προκαθορισμένο το κόστος της επένδυσης και έτσι γνωρίζει ο 

εκάστοτε επενδυτής ακριβώς τα χρήματα τα οποία θα πρέπει να διαθέσει, και τέλος 

το πιο σημαντικό είναι η ύπαρξη του ενεργού και συνεχώς αυξανόμενου 

πελατολογίου, που είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που καλείται να πετύχει 

κάθε επενδυτής. 

Όλα τα παραπάνω που αναφέρθηκαν είναι αποτέλεσμα έρευνας πάνω στη 

λειτουργία του ομίλου και πιο συγκεκριμένα στη συνύπαρξή του και με άλλες 

εταιρείες του ίδιου κλάδου στην αγορά. Τα συμβόλαια που υπογράφουν οι 

franchisee είναι δωδεκαετή. Έτσι υπολογίζεται ότι η διάρκεια ζωής του προϊόντος 

είναι τουλάχιστον τα χρόνια που αναγράφονται στα συμβόλαια. 

 

1.6 Χωροθέτηση των επιχειρήσεων  
 

Όπως φαίνεται παρακάτω τα τρία brands του ομίλου αναπτύσσονται με 

διαφορετικό τρόπο στον Ελλαδικό χώρο. Πιο αναλυτικά τα καταστήματα today’s 

delicious stores αναπτύσσονται κυρίως στην Βόρειο Ελλάδα και διάσπαρτα σε 

κάποιες άλλες πόλεις όπως η Λάρισα και η χώρα της Ρόδου.9 

 

                                                           
9 https://www.todaygroup.gr/stores 
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Figure 1 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ- TODAYS DELICIOUS STORES 

Τα καταστήματα Todaylicious βρίσκονται μόνο μέσα στα όρια της πόλης της 

Θεσσαλονίκης. 

 

Figure 2 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ- TODAYLICIOUS 
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  Τέλος τα καταστήματα today stores επίσης όπως και τα todaylicious 

περιορίζονται μέσα στα όρια της πόλης της Θεσσαλονίκης. 

 

Figure 3 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ- TODAY STORES 

Όπως γίνεται λοιπόν εύκολα κατανοητό η μαμά- εταιρεία θεωρεί ως 

κυρίαρχο σήμα το σήμα των today’s delicious stores, το οποίο όπως αναλύθηκε 

παραπάνω αποτελεί έναν χώρο που προσφέρει από καφέ-ροφήματα, φαγητό, 

ψιλικά μέχρι και τσιγάρα. Επομένως δικαίως είναι αυτό που επεκτείνεται πέραν των 

συνόρων της βάσης της εταιρείας, δηλαδή και στον υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο. 

Τα σημεία που επιλέγουν σε συνεργασία οι επενδυτές με την διοίκηση της 

εταιρείας, χαρακτηρίζονται ως στρατηγικά. Αυτό διότι λαμβάνονται υπόψιν ο 

πληθυσμός της εκάστοτε περιοχής, οι ανάγκες της αγοράς, ο μέσος όρος ηλικίας 

των κατοίκων της περιοχής καθώς και το ποσοστό γειτονικού ανταγωνισμού. 

Η εταιρεία όταν ξεκίνησε να επεκτείνεται δεν υπήρχε ανταγωνισμός στον 

κλάδο που δραστηριοποιήθηκε, δηλαδή του take away καφέ, εστίαση, ψιλικά. Ως εκ 

τούτου δεν υπήρχε ανταγωνισμός γειτονικά των καταστημάτων που επέλεγε. Στην 

πορεία των ετών όμως και με την δημιουργία των coffee island που αποτέλεσε έναν 

από τους κύριους ανταγωνιστές της, αυτό άλλαξε καθώς εν αντίθεσή με την today 

group, η εταιρεία coffee island έχει ως στρατηγική και βρίσκει καταστήματα 
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γειτονικά και σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση από ήδη υπάρχοντα καταστήματα 

του ομίλου ΤODAY GROUP. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
 

0 προσδιορισμός της κατάλληλης στρατηγικής απαιτεί την ανάλυση του 

εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης και κάθε τμήματος 

της αγοράς του κλάδου. Να σημειωθεί, ότι με την αλληλεπίδραση της επιχείρησης 

και του περιβάλλοντος χαράσσεται η στρατηγική μιας επιχείρησης. 

Οι πληροφορίες που θα  συλλεχθούν με τη βοήθεια της ανάλυσης αυτής, θα 

επιτρέψουν στην επιχείρηση να αρθρώσει και να επιτύχει τους στόχους της. 

 

2.1 PEST Ανάλυση – Έμμεσο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης 

 

Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, το οποίο με την πάροδο του 

χρόνου εξελίσσεται με μεγάλους και συνεχώς επιταχυνόμενους ρυθμούς, 

δημιουργεί ευκαιρίες αλλά και κινδύνους για τη βιώσιμη λειτουργία της και 

επομένως λειτουργεί ως σοβαρός ρυθμιστικός και περιοριστικός παράγοντας που 

δεν μπορεί να αγνοηθεί.  

Το ευρύτερο οικονομικό, κοινωνικό, τεχνολογικό, νομικό και πολιτικό 

περιβάλλον καθώς και το στενότερο όπως είναι ο κλάδος, η αγορά, οι ανταγωνιστές 

και οι προμηθευτές, είναι παράγοντες οι οποίοι πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη 

στην υλοποίηση της στρατηγικής. 

 Ειδικότερα, θα εξετάσουμε το ευρύτερο μακρο-εξωτερικό περιβάλλον (PEST 

ανάλυση) και τον κλάδο, και το μικρο-περιβάλλον (porter ανάλυση)  

(Καλορίτης, Λιανγκός και Ράσα, 2015), (Γεωργόπουλος, 2013). 
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Political: 

Σταθερότητα πολιτικού συστήματος: 

Ένα σημαντικότατο και καθοριστικό για την ύπαρξη και εξέλιξη της επιχείρησης 

στοιχείο είναι η πολιτική σταθερότητα, η οποία θα επιτρέψει σχεδιασμούς, 

βραχυχρόνιους και αν η κατάσταση το επιτρέπει στη συνέχεια μακροχρόνιους.  

Στη χώρα μας, την τελευταία δεκαετία, το πολιτικό σύστημα χαρακτηρίστηκε 

από τη στενότατη σύνδεση του εσωτερικού πολιτικού καθεστώτος με την 

Ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτό συνεπάγεται ότι, πλέον,  οι όποιες παρεμβάσεις στο 

εσωτερικό της χώρας από τις Ελληνικές Κυβερνήσεις θα είναι προς μία 

συγκεκριμένη κατεύθυνση, τέτοια που να ταιριάζει με το γενικότερο πλαίσιο 

λειτουργίας και τους κανόνες που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συνέπειες αυτής 

της εξέλιξης, ειδικότερα για την Οικονομική πορεία της χώρας  και κατ’  επέκταση 

και για την οικονομική πορεία των επιχειρήσεων που δρουν στο εσωτερικό της είναι 

καθοριστικές και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αγνοηθούν. 

Βασικότερη συνέπεια, είναι το γεγονός ότι, από τη στιγμή που υπογράφηκε προ 

διετίας η Συμφωνία «μνημόνιο», όπως ευρύτερα αναφέρεται της χώρας με τους 

Ευρωπαίους Εταίρους, ως συνέχεια των προηγούμενων Συμφωνιών, δεν μπορεί να 

συζητείται καν το ενδεχόμενο συνεχών εκλογικών αναμετρήσεων και αναταράξεων 

ή προβληματισμών έστω, για την πολιτική σταθερότητα του συστήματος.  

Δεύτερη και παρεπόμενη της προηγούμενης, είναι το γεγονός ότι όλοι οι 

παράγοντες του ελληνικού πολιτικού συστήματος, Κόμματα, στην πλειονότητά τους, 

αλλά και πολιτικοί φορείς παραδέχονται ότι επικρατεί γενικά μια πολιτική 

αστάθεια.  

Όλα αυτά βέβαια, δεν πρέπει να δημιουργούν ειδικά στις μέρες μας με την τόσο 

ευμετάβολη πραγματικότητα  την ψευδαίσθηση και την εικόνα της απόλυτης 

ηρεμίας. Οι κινήσεις των επιχειρήσεων πρέπει να είναι καλά μελετημένες και να 

προσβλέπουν, κυρίως σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, για να 

έχουν πιθανότητες επιτυχίας. 
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Εργατικοί νόμοι και εργασιακές σχέσεις 

Σ’  αυτόν τον τομέα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν, επίσης, 

τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Το Προσωπικό μπορεί να είναι ευέλικτο, 

μπορεί να διαμορφώνεται με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες που χαρακτηρίζουν κάθε 

επιχείρηση, μπορεί, επίσης, να αλλάζει τους τρόπους αυτούς, αλλά, ποτέ δεν 

μπορεί να παραβαίνει βασικούς κανόνες. Η εργασία είναι πλέον διαφορετική, 

συχνά όχι πλήρης, ορίζεται με ειδικές συμβάσεις που διαμορφώνει η επιχείρηση ή ο 

Κλάδος. Κι εδώ, βέβαια, στην περίπτωση της επιχείρησής μας, τα πράγματα 

επιβάλλουν συνολική στρατηγική για όλα τα καταστήματα του Ομίλου. Το 

προσωπικό είναι αυτό που έρχεται σ’  επαφή με τον καταναλωτή, άρα αυτό θα 

πρέπει να λειτουργεί σε πλαίσιο ωραρίου, αμοιβών, εκπαίδευσης που είναι 

απόλυτα επιτρεπτό και θα φέρει τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα. 

Λαμβάνοντας, βέβαια, πάντα υπόψη τον παράγοντα κόστος. 

Στο θέμα αυτό, η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί καθορίζεται από την 

απουσία μεν Συλλογικών Συμβάσεων, αλλά από τον έλεγχο των Συμβάσεων που 

υπογράφονται Κλαδικά και που επιβάλλουν ενιαία συμπεριφορά. Συμπεριφορά 

που, αν μελετηθεί και ακολουθηθεί πιστά, μπορεί να φέρει το επιθυμητό της 

αποδοτικότητας και της αρμονικής συνεργασίας. 

Άλλωστε, όλοι γνωρίζουμε ότι το Προσωπικό είναι καθρέφτης για μια 

επιχείρηση και, το κυριότερο, φαίνεται. Διακρίνεται αμέσως και δημιουργεί 

εντυπώσεις, θετικές ή αρνητικές, που καθορίζουν την αξιολόγηση της επιχείρησης 

από το κοινό.  

 

Economical: 

 

         Ένα άλλο, καθοριστικό επίσης, στοιχείο που πρέπει να εξεταστεί, είναι το 

πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις στη χώρα μας. Μετά από την 

προαναφερθείσα Συμφωνία, όλες οι διαδικασίες και λειτουργίες που σχετίζονται με 

τις επιχειρήσεις περνούν μέσα από το φίλτρο αυτό: οι κανόνες, οι στρατηγικές 

ανάπτυξης, οι διαδικασίες ίδρυσης και επέκτασης, οι απαγορεύσεις και ο έλεγχος 
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καθορίζονται πια από το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο έχει καλώς ή κακώς 

ενταχθεί πλέον η χώρα. 

 Αρχικά, οι διαδικασίες ίδρυσης τείνουν να απαλλαγούν από τη μέγγενη της 

γραφειοκρατίας. Τείνουν, δεν έχουν όμως απαλλαγεί ακόμη εντελώς. Είναι αλήθεια, 

βέβαια, ότι αναγνωρίζεται από τους κυβερνώντες αλλά και το ευρύτερο πολιτικό 

σύστημα η ανάγκη επενδύσεων και διευκόλυνσης της αγοράς, αλλά υπάρχουν και 

θα υπάρχουν για πολύ καιρό ακόμη περιορισμοί. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να 

είναι προσεκτικός οποιοσδήποτε θελήσει να δημιουργήσει ή να επεκτείνει μια 

επιχείρηση. Ο ανταγωνισμός, εγχώριος ή προερχόμενος από τον ευρύτερο 

ευρωπαϊκό χώρο, λόγω των ασφυκτικών ορίων που δημιούργησε η 

χρηματοοικονομική κρίση που όχι απλώς άγγιξε αλλά ανατάραξε την Οικονομία 

μας, θέτει τα όρια στα οποία θα κινηθεί κάποιος. Μόλις ξεπεράσει τα στενά αυτά 

όρια, θα εκτεθεί σε κινδύνους.  

 Οι περιορισμοί προέρχονται κύρια από το πλαίσιο που διαμορφώθηκε στο 

Τραπεζικό Σύστημα. Τα περίφημα capital controls, οι περιορισμοί διακίνησης 

κεφαλαίων δηλαδή, ελέω ισχυροποίησης του Τραπεζικού Συστήματος, θέτουν 

εμπόδια σ’ όποιον θελήσει να κινήσει διαδικασίες επέκτασης.  

Θα πρέπει επίσης να προσθέσουμε και τη μείωση που επήλθε στην 

αγοραστική δύναμη του μέσου καταναλωτή, μείωση που αναγκάζει όλους να τη 

λαμβάνουν σοβαρά υπόψη, όταν προγραμματίζουν είσοδο νέων, καινοτόμων 

επιχειρηματικών δράσεων ή όταν θεωρούν ότι έχουν τη δυνατότητα μεγάλων 

επεκτάσεων. Αυτό που θα βρουν μπροστά τους είναι κάτι πρωτόγνωρο για τα 

δεδομένα της Ελλάδας: Ο καταναλωτής κάνει μόνο άμεσα σχέδια, δεν «ανοίγεται», 

δεν προχωρά σε αλόγιστες κινήσεις και λειτουργεί με βάση το περιορισμένο πια 

«μπάτζετ». Επιπλέον, δεν μπορεί κανείς να παρακάμψει την ανεργία που τείνει να 

γίνει μόνιμη πραγματικότητα για το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων Ελλήνων, καθώς 

επίσης και όσοι εργάζονται δεν έχουν δυνατότητα διάθεσης του χρήματος στην 

αγορά καθώς ο βασικός μισθός έχει μειωθεί πολύ. 10 

                                                           
10 https://en.portal.santandertrade.com/analyse-markets/greece/economic-political-outline 
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Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι ένας άλλος σημαντικός παράγων που πρέπει 

να ληφθεί απαραίτητα υπόψη. Έχει πλέον εμπεδωθεί ότι η κύρια αιτία που οδήγησε 

στην ύφεση την Οικονομία ήταν η ασύδοτη λειτουργία του συστήματος, από όλες 

τις απόψεις. Ασύδοτη όσον αφορά τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων, τη 

φορολογική συνείδηση των επιχειρήσεων και των καταναλωτών και γενικά όσον 

αφορά το πλαίσιο λειτουργίας των οικονομικών μονάδων. Αυτό, με απλά λόγια, 

σημαίνει ότι ο έλεγχος έχει πολλαπλασιαστεί, στην κατεύθυνση της πλήρους 

υποταγής όλων σε αυστηρότατους κανόνες. Όλοι, βέβαια, καταλαβαίνουμε ότι ο 

επιχειρηματίας πρέπει από δω και πέρα να φαίνεται και να είναι τυπικός σε όλα. 

Αυτό, με τη σειρά του, οδηγεί σε επαναπροσδιορισμό του τρόπου λειτουργίας. 

Ίδρυση, επέκταση, εμπλουτισμός μιας επιχείρησης γίνεται μόνο στα στενά αυτά 

πλαίσια.  (Monokroussos et al., 2017) 

Σύστημα φορολόγησης  

 Εδώ, θα πρέπει να μας απασχολήσουν δύο σημεία: το πόσο και το πώς 

φορολογείται πλέον μια επιχείρηση. Όσον αφορά το πρώτο, η εκτόξευση του ΦΠΑ 

αμέσως μετά την υπογραφή της άνω αναφερθείσας Συμφωνίας, αλλά και η 

αναδιάρθρωση-αύξηση των φορολογικών συντελεστών, σε συνδυασμό με τη 

μείωση του αφορολογήτου ορίου, επιβάλλουν πλήρη εξορθολογισμό στην 

οικονομική πολιτική των επιχειρήσεων. Αγορές, τιμολογιακή πολιτική, κόστος 

λειτουργίας, επενδυτικά σχέδια και γενικότερα ό,τι έχει σχέση με την πολιτική της 

επιχείρησης μπαίνουν αναγκαστικά σ’ αυτή τη βάση. Και σ’  αυτή τη βάση πρέπει, 

αναγκαστικά, να διαμορφωθεί και ο στρατηγικός σχεδιασμός μιας επιχείρησης.  

 Στην περίπτωση του ομίλου που εξετάζουμε, στον κλάδο του καφέ ο Φ.Π.Α 

αυξήθηκε το τελευταίο έτος. Επιβλήθηκε ειδικός φόρος κατανάλωσης στον 

εισαγόμενο και εγχώριως παραγόμενο καφέ. Πιο συγκεκριμένα από την 1-1-2017 

επιβλήθηκε ΕΦΚ στην εισαγωγή και στην εγχώρια παραγωγή καφέ με συντελεστές 

πιο αναλυτικά από 2 έως 3 ευρώ ανά κιλό στον καβουρντισμένο καφέ, και με 

συντελεστή 4 ευρώ ανά κιλό στον στιγμιαίο καφέ. 

 Επιπλέον, στο απυρόβλητο δεν μπαίνουν ούτε τα τσιγάρα. Από την 1-1-2017 

επιβλήθηκε ειδικός φόρος κατανάλωσης στα υγρά των ηλεκτρονικών τσιγάρων. Πιο 
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συγκεκριμένα το ύψος του φόρου είναι τελικώς 10 λεπτά ανά ml υγρού. Ενώ στα 

συμβατικά τσιγάρα, ο πάγιος φόρος κατανάλωσης που επιβαρύνει τον 

λεπτοκομμένο καπνό αυξήθηκε από 156,7 στα 170 ευρώ ανά κιλό. Ο αναλογικός 

φόρος αυξήθηκε από 20% στο 26% της λιανικής τιμής. (Ελεύθερος τύπος, 2017) 

 

Ο αντίκτυπος 

Εντός ενός οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος που παραμένει 

ασταθές, με τις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς να συνεχίζονται, βρισκόμενο 

συνεχώς μέσα σε  δυσμενείς συνθήκες από τα φορολογικά και τα δημοσιονομικά 

ζητήματα μέχρι τις επιπτώσεις των προσφυγικών εισροών, το franchising αποτελεί 

μονόδρομο σχετικά ασφαλή και κερδοφόρο, για ένα τεράστιο πλήθος 

ενδιαφερομένων, που έχουν βέβαια την δυνατότητα να «αγοράσουν» μια θέση 

εργασίας. Αυτό, όταν στο γειτονικό περιβάλλον, η συντριπτική πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων αγωνίζεται να επιβιώσει. Το κρίσιμο ζήτημα αφορά το brand, που σε 

συνδυασμό με το συνολικό concept και τις υποδομές της μητρικής εταιρείας 

διασφαλίζει πλήρως την επίτευξη της αναμενόμενης επιτυχίας και μάλιστα εντός 

ενός πλαισίου μεταβαλλόμενων συνθηκών με νέες τάσεις να ξεπροβάλλουν και να 

αλλάζουν ταχέως τα δεδομένα. (FRANCHISE BUSINESS, 2016) 

Γενικότερα την τελευταία πενταετία ιδρύθηκαν περισσότερες από 500.000 

επιχειρήσεις οι οποίες δεν επέζησαν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, από την άλλη 

πλευρά όμως, ξεκίνησαν αρκετά νέα franchise με πρωτοποριακά concept και με 

πρωτεργάτη στον τομέα της καφέ-εστίασης τον όμιλο TODAY GROUP. Περισσότεροι 

από ένα εκατομμύριο ενδιαφερόμενοι, ένα ποσοστό της τάξεως του 30% των 

οικονομικά μη ενεργών Ελλήνων, διερευνούν στο franchising τις επιλογές που 

έχουν, με στόχο να ξεκινήσουν τη δική τους επιτυχημένη επιχείρηση, με όσο το 

δυνατόν εγγυημένη ασφάλεια, βέλτιστες συνθήκες εργασίας και ικανοποιητικό 

εισόδημα. (Editors of Franchise.gr, 2015) 

Η βασική επιχειρηματική αναζήτηση, αυτόνομα, αφορά στην έναρξη ενός 

καταστήματος που προσφέρει μια απασχόληση με μια επένδυση, μικρότερη των 
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80.000 Ευρώ, και με καθαρές μηνιαίες απολαβές, με τον ενδιαφερόμενο να 

ασχολείται ενεργά στην επιχείρησή του, από 1.500 έως 3.500 Ευρώ, ανάλογα με το 

ύψος της επένδυσης και την συμμετοχή του στη λειτουργία του καταστήματος. 

Από την άλλη πλευρά όμως μια επιχειρηματική κίνηση στον όμιλο today, αφορά 

μια επένδυση της τάξεως των 200.000-220.000 και με προοπτική απόσβεσης 

περίπου τα τρία με τέσσερα χρόνια. Αυτό καθιστά τον όμιλο μια δύσκολη επιλογή 

για τον μεγαλύτερο αριθμό των ενδιαφερομένων, καθώς όπως είναι εύκολα 

αντιληπτό, στρατηγική της εταιρείας είναι να μετακυλήσει ένα μεγάλο ποσοστό των 

κερδών, ξανά πίσω στους καταναλωτές-πελάτες μέσω των χαμηλών τιμών και της 

υψηλής ποιότητας. Το γεγονός αυτό λοιπόν, όπως είναι λογικό καθυστερεί την 

απόσβεση. (Μαλλικούρτης, Π., 2015) 
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Social: 

Κοινωνική αναδιάρθρωση 

 Για όλα τα είδη των επιχειρήσεων είναι απαραίτητη η ανάλυση του 

κοινωνικού ιστού. Η μελέτη, δηλαδή, και η ερμηνεία της κοινωνικής διάρθρωσης 

της διαμόρφωσης των  κοινωνικών στρωμάτων, των υποδιαιρέσεών τους και των 

ομάδων που δημιουργούνται και που αναπτύσσουν τις συμπεριφορές τους, τις 

καταναλωτικές εν προκειμένω. Ειδικά, όμως, για την περίπτωση των επιχειρήσεων 

του Ομίλου μας, η ανάλυση της κοινωνικής διάρθρωσης – και αναδιάρθρωσης – θα 

καθορίσει σε ύψιστο βαθμό τη στάση και την οργάνωση της επιχείρησης. Αλλαγές 

επέρχονται καθημερινά σχεδόν, η πραγματικότητα είναι τόσο ευμετάβολη που δε 

θα ήταν υπερβολή να υποστηρίξει κάποιος ότι χρειάζεται σε μόνιμη βάση η 

συμβολή του κοινωνικού μελετητή για τη διαμόρφωση των στρατηγικών μιας 

επιχείρησης. 

 Στη χώρα μας, επήλθε τα τελευταία χρόνια ένας τέτοιος σε μέγεθος 

κοινωνικός μετασχηματισμός που θα μπορούσε να μιλήσει κάποιος για αλλαγή εκ 

θεμελίων. Οι βασικότεροι λόγοι που οδήγησαν σ’ αυτόν τον μετασχηματισμό είναι: 

 Εμφάνιση νέων επαγγελματικών κατηγοριών και σταδιακή αλλαγή και 

κατάργηση των παραδοσιακών 

 Κυριαρχία νέων καταναλωτικών προτύπων, που χαρακτηρίζονται από την 

πολυθρύλητη πλέον Παγκοσμιοποίηση 

 Αλλαγή της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, στην κατεύθυνση της πλήρους 

ομοιομορφίας, της κατάργησης των «μεσαίων» στρωμάτων, που είχαν 

διαφορετική συμπεριφορά από τα υπόλοιπα 

 Αλλαγή των κοινωνικών αντιλήψεων, προτύπων, συμπεριφορών 

 Ανάπτυξη νέων κοινωνικών στάσεων, όσον αφορά το επάγγελμα, την 

κοινωνική ανέλιξη, την ποιότητα ζωής 

 Αλλαγή του καθημερινού τρόπου ζωής, όπως αυτός καθορίζεται από το 

ωράριο εργασίας, τη διασκέδαση και τα πολιτισμικά πρότυπα 

 Ανάπτυξη του μορφωτικού επιπέδου, στον τομέα της Τεχνολογίας – με 

αντίστοιχη υποχώρηση, βέβαια και δυστυχώς, σε άλλους, παραδοσιακούς 

τομείς 
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 «Επιτάχυνση» των ρυθμών ζωής 

Μέσα, λοιπόν, στα πλαίσια αυτά, δεν μπορούμε παρά να διαμορφώσουμε νέο, 

εντελώς διαφορετικό, τρόπο προσέγγισης του καταναλωτή. Ο άνθρωπος της πόλης 

πλέον κινείται σε διαφορετικούς ρυθμούς, καταναλώνει ανάλογα, αξιολογεί τα 

πάντα γύρω του οπότε και τις επιχειρήσεις με νέα κριτήρια, που, κι αυτά, 

ομοιομορφοποιούνται. Το «ποιοτικό» αποκτά έτσι μια άλλη υπόσταση, ορίζεται 

πλέον διαφορετικά και καθορίζει πρέπει να καθορίζει  και τη στάση της προσφοράς 

προϊόντων και υπηρεσιών από την πλευρά των επιχειρήσεων. Στις περισσότερες 

των περιπτώσεων μάλιστα, το «ποιοτικό» υποχωρεί και δίνει τη θέση του στο 

«ποσοτικό». Στοιχείο που δεν πρέπει να θεωρείται καθόλου ευκαταφρόνητο από 

έναν επιχειρηματία, ειδικά στο χώρο που δραστηριοποιείται ο Όμιλός μας. 

 

Technological: 

Κυριαρχία της Πληροφόρησης 

 Στο ζήτημα αυτό, είναι πλέον κοινός τόπος ότι η Πληροφορία είναι το 

ακριβότερο και πολυτιμότερο αγαθό. Η έρευνα έχει πια αποκλειστικά επικεντρωθεί 

σ’ αυτήν και όλοι οι Επιστήμονες δραστηριοποιούνται γύρω από αυτήν. Ο 

καθημερινός τρόπος ζωής εμπεριέχει πλέον το στοιχείο της γρήγορης και εύκολης 

πρόσβασης στην Πληροφορία γύρω από καθετί που μας ενδιαφέρει: διατροφή, 

υγεία, μόρφωση, οικονομία, διασκέδαση και οτιδήποτε άλλο απασχολεί τους 

ανθρώπους. Η κατάργηση των συνόρων, μέσω της Πληροφορικής είναι πια γεγονός. 

Ενοποιήθηκε πλέον και η Αγορά, που αντιμετωπίζεται πια ενιαία απ’  όλους. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γεγονός ότι τα καταστήματα πλέον 

διακρίνονται σε «φυσικά» και «ηλεκτρονικά». Με τα δεύτερα να κερδίζουν όλο και 

μεγαλύτερο μερίδιο. 

 Σ’ αυτή λοιπόν τη νέα κατάσταση, έχει πλέον περάσει και η Οικονομία και 

αυτό φαίνεται σ’ όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής λειτουργίας των 

επιχειρήσεων. Η ίδρυση γίνεται ηλεκτρονικά, πολλές φορές μέσα σε λίγα 

εικοσιτετράωρα. Η διακίνηση των προϊόντων, με τους περιορισμούς, βέβαια, που 

μπορούν να υπάρχουν και υπάρχουν στη χώρα μας γίνεται με ραγδαίους ρυθμούς, 
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που απαιτούν ακριβείς και προσεκτικούς χειρισμούς μέσω ηλεκτρονικών μέσων. Το 

κυριότερο, όμως είναι η προβολή των επιχειρήσεων και των προϊόντων τους που, 

αν δεν υπάρχουν στο νέο αυτό στερέωμα, απλά δεν υπάρχουν. Όπως αναφέρθηκε 

και παραπάνω, οι άνθρωποι και κυρίως οι νέοι άνθρωποι  έχουν αποκτήσει τέτοια 

πρόσβαση στην Τεχνολογία και τέτοια εξοικείωση μ’  αυτήν που, φυσικά, πρέπει να 

ληφθεί απ’  όλους και σοβαρά υπόψη.  

 Στην κατεύθυνση αυτή, λοιπόν, όπως θα αναλυθεί παρακάτω διεξοδικότερα, 

οι επιχειρήσεις πρέπει να οργανωθούν και να δραστηριοποιηθούν, ώστε να 

καταλάβουν μια θέση στο σημερινό «ήλιο». Αν δεν το κάνουν, απλά δεν θα 

προοδεύσουν. Ο άνθρωπος σήμερα, επειδή όπως προαναφέρθηκε «βιάζεται», 

ψάχνει ηλεκτρονικά ό,τι τον ενδιαφέρει, «ακούει» ό,τι του προσφέρει το Διαδίκτυο. 

Σ’ αυτό προσφεύγει και απ’ αυτό τροφοδοτείται. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την 

οικονομική ζωή γενικότερα.   

 Παρακάτω φαίνεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας που δημιουργήθηκε για 

την παραπάνω pest ανάλυση.  
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Πίνακας 1 PEST AΝΑΛΥΣΗ 

Πολιτικό- Νομικό  περιβάλλον Οικονομικό περιβάλλον 

 

 Πολιτική φορολογίας 

 Εργασιακή νομοθεσία 

 Κυβερνητική σταθερότητα 

 Μνημόνια  

 

 Φ.Π.Α 

 Ανεργία 

 Διαθεσιμότητα εισοδήματος 

 Προσφορά χρήματος 

 

Κοινωνικό περιβάλλον Τεχνολογικό περιβάλλον 

 

 Αλλαγές στο lifestyle 

 Καταναλωτισμός 

 Παγκοσμιοποίηση 

 Κοινωνική εξέλιξη- ανέλιξη 

 Αλλαγή προτιμήσεων-αναγκών 

 

 

 

 Διευκόλυνση επιχειρηματικών 

διαδικασιών (ίδρυση, προβολή, 

διακίνηση) 

 Ταχύτητα μεταφοράς γνώσεων-

πληροφορίας 

 Επικέντρωση επιχειρήσεων σε 

έρευνα 

 Κυβερνητικές επιχορηγήσεις σε 

έρευνα νέων τεχνολογιών 

11  

                                                           
11 http://aboutnigerians.com/pest-analysis-business-environment/ 
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2.2  PORTER ANALYSIS- Άμμεσο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης 
 

Στην ανάλυση του κλαδικού περιβάλλοντος, πολύ χρήσιμο είναι το πλαίσιο 

των πέντε δυνάμεων μιας αγοράς. Αυτό με άλλα λόγια είναι το υπόδειγμα του 

Porter, και είναι αυτό το εργαλείο που παρέχει έναν τρόπο προσδιορισμού της 

φύσης του ανταγωνισμού στον κλάδο. 

Σύμφωνα με τον Porter, η ανάλυση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της 

επιχείρησης σχετίζεται με την εκτίμηση της ελκυστικότητας ανταγωνισμού του 

δεδομένου κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση. Επομένως στην περίπτωσή μας, 

στον κλάδο του καφέ και της μικρής λιανικής, οι παράγοντες που καθορίζουν την 

κερδοφορία η αλλιώς ονομαζόμενοι και ως “δυνάμεις του Porter” είναι οι 

παρακάτω: (Γεωργόπουλος Ν., 2013) 

Α. Η ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των υφισταμένων επιχειρήσεων στον κλάδο. 

 Οι ανταγωνιστές είναι πολυάριθμοι αν αναλογιστούμε ότι σε αυτούς 

συμπεριλαμβάνονται και οι συνοικιακές καφετέριες που προσφέρουν καφέ 

στους καταναλωτές αλλά και τα μπαρ στην Ελλάδα τα οποία εν αντιθέσει με 

τις χώρες του εξωτερικού, συνηθίζουν να σερβίρουν καφέ ακόμη και το 

βράδυ. 

 Ο κλάδος παρουσιάζει ανάπτυξη η οποία τείνει προς την ωρίμανση τα 

τελευταία έτη και οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τους πόρους τους για να 

προσελκύσουν τους πελάτες των ανταγωνιστών. 

 Το προϊόν που προσφέρεται από τις αλυσίδες καφέ δεν είναι ευρέως  

διαφοροποιημένο. Ωστόσο υπάρχει ένα είδος διαφοροποίησης που έγκειται 

στην ποικιλία καφέ που χρησιμοποιεί κάθε εταιρεία καθώς και σε κάποια 

συστατικά που χρησιμοποιούν κατά την Παρασκευή του εκάστοτε 

ροφήματος (σαντιγί, σιρόπι, φυτική κρέμα κλπ). Παρόλα αυτά γενικά, οι 

επιχειρήσεις του κλάδου προσφέρουν το ίδιο προϊόν με παρόμοια 

χαρακτηριστικά, σε παρόμοια συσκευασία και τιμή. 
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 Πολλά είναι πλέον τα καταστήματα τύπου μικρών market ψιλικών που 

παραμένουν ανοικτά όλο το 24 ωρο και προσφέρουν τα προϊόντα σε 

χαμηλές τιμές. 

 

Συμπερασματικά, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος χωρίς να διαφοροποιείται το 

τελικό προϊόν που προσφέρουν πάρα πολύ. 

 

Β. Απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο 

Οι νέο-εισερχόμενοι σε ένα κλάδο εισάγουν μια νέα δυναμικότητα αλλά και 

την επιθυμία να κερδίσουν μερίδιο αγοράς καθώς και σημαντικούς πόρους. Αυτός 

είναι ο λόγος που είναι απειλή για τους ήδη υφιστάμενους ανταγωνιστές του 

κλάδου. 

Φραγμοί εισόδου στον κλάδο Αλυσίδων Καφέ μπορούν να θεωρηθούν οι 

παρακάτω: 

 Κατά την είσοδο μιας επιχείρησης σε ένα κλάδο είναι λογικό να υπάρχει 

μεγάλη ανάγκη για κεφάλαια προς επένδυση σε εγκαταστάσεις, αποθέματα 

και δραστηριότητες marketing προκειμένου η επιχείρηση να γίνει γνωστή 

στο ευρύ κοινό. 

 Δεν υπάρχει πρόσβαση στους προμηθευτές του ομίλου από άλλες εταιρείες 

του ανταγωνισμού, καθώς μέσω συμφωνιών που έχουν γίνει μεταξύ του 

ομίλου με τους κύριους προμηθευτές του, οι τελευταίοι δεν μπορούν να 

προσφέρουν κάποια προϊόντα που παρέχουν στον όμιλο TODAY σε άλλες 

εταιρείες ανταγωνιστικές. 

 Το προϊόν, όπως αναφέρθηκε και στην ανάλυση των υφισταμένων 

ανταγωνιστών, είναι αδιαφοροποίητο συνεπώς η νέο-εισερχόμενη 

επιχείρηση οφείλει να προσελκύσει τους καταναλωτές με άλλους τρόπους 

και τεχνάσματα.  
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 Αυτό που δεν θα πρέπει ποτέ να υποτιμά μια νέο-εισερχόμενη επιχείρηση 

είναι πως ακόμα και αν καταφέρει να υπερνικήσει τους φραγμούς εισόδου 

είναι η αντίδραση των υπαρχουσών επιχειρήσεων στην είσοδό της. 

 

Συμπερασματικά, πέραν του κόστους, η απειλή των νέο-εισερχόμενων 

επιχειρήσεων με την παροχή ίδιων προϊόντων, είναι μικρή, ωστόσο αν πωλούν 

παρόμοια και όχι ίδια προϊόντα, η απειλή είναι μεγάλη για την εταιρεία today 

group. 

 

Γ. Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών 

Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών έγκειται στο γεγονός ότι 

μπορεί να αυξήσουν τις τιμές τους ή να μειώσουν την ποιότητα των προϊόντων 

τους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να πιεσθεί η κερδοφορία της βιομηχανίας στο 

σύνολό της σε περίπτωση που δεν μπορεί να περάσει συνολικά ή εν μέρει την 

αύξηση των τιμών στους τελικούς καταναλωτές.12 

 Εκτιμάται ότι ο κλάδος παραγωγής καφέ σε παγκόσμιο επίπεδο απασχολεί 

περίπου 25 εκατομμύρια παραγωγούς σε περισσότερες από 60 χώρες. Η 

Βραζιλία θεωρείται  ως κυρίαρχη δύναμη στην παραγωγή και εξαγωγή καφέ 

και ακολουθούν το Βιετνάμ και η Κολομβία. 

 Το γεγονός ότι οι προμήθειες προέρχονται από το εξωτερικό και ότι στην 

χώρα μας δεν καλλιεργείται το εν λόγω προϊόν αποτελεί ένα σημείο 

ανασφάλειας καθώς σε περίπτωση διατάραξης των εμπορικών σχέσεων με 

τις προμηθεύτριες χώρες μπορεί να προκληθεί έλλειψη πρώτης ύλης. 

 Οι προμηθευτές-επίσημοι αντιπρόσωποι, των προϊόντων που ενδιαφέρουν 

την επιχείρηση  (πχ καφές) είναι λίγοι, επομένως  η τιμή της πρώτης ύλης 

είναι υψηλή και σχετικά άκαμπτη. 

                                                           
12 http://www.notesdesk.com/notes/strategy/porters-five-forces-model-porters-model/ 
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Συνεπώς η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών είναι μεγάλη. 

Γεγονός που δεν ευνοεί τις διαπραγματεύσεις του ομίλου TODAY GROUP με 

αυτούς. 

 

Δ. Διαπραγματευτική δύναμη αγοραστών 

Όπως είναι αναμενόμενο, οι αγοραστές πιέζουν συνήθως την εκάστοτε εταιρεία να 

μειώσει τις τιμές της και να αυξήσει την ποιότητα.  

 Οι αγοραστές της μαμάς εταιρείας TODAY GROUP είναι αρχικά όλοι οι 

επενδυτές που την εμπιστεύτηκαν, με άλλα λόγια οι franchisee και έπειτα 

είναι και όλοι οι πελάτες λιανικής, των καταστημάτων του ομίλου. 

 Οι franchisee σχετικά μεγάλος αριθμός, κατέχουν μεγάλα καταστήματα, με 

πολλούς πελάτες για κάθε κατάστημα , και φυσικά νομικό δικαίωμα κατόπιν 

πληρωμής (ρήτρες που υπογράφει ο κάθε franchisee στο αρχικό συμβόλαιο 

με την μαμά εταιρεία προκειμένου να πάρει το όνομα της επιχείρησης) 

παύσης συνεργασίας με τον franchiser.  

 Ο αριθμός των αγοραστών της λιανικής είναι μεγάλος και υπάρχει χαμηλό 

“κόστος αλλαγής” σε ανταγωνιστικά brand ή υποκατάστατα προϊόντα. 

 Ο όγκος των αγορών που πραγματοποιούνται από κάθε αγοραστή ξεχωριστά 

είναι μικρός. 

 Οι αγοραστές λιανικής, έχουν τη δυνατότητα να αναβάλουν την αγορά τους 

σε περίπτωση που δεν τους ικανοποιούν οι όροι της αγοραπωλησίας, για 

παράδειγμα θέλουν να πληρώνουν μόνο με κάρτα. (αρα μεγάλη 

διαπραγματευτική δύναμη) 

Συμπερασματικά, και για τα δύο είδη αγοραστών της εταιρείας TODAY GROUP, 

δηλαδή και για τους επενδυτές καθώς και για τους πελάτες λιανικής των 

καταστημάτων του, η διαπραγματευτική τους δύναμη είναι μεγάλη. Το γεγονός 

αυτό πρέπει να λαμβάνεται πολύ καλά υπόψιν από την εταιρεία πριν προβεί σε 

οποιαδήποτε κίνηση που μπορεί να βλάψει άμεσα ή έμμεσα τους αγοραστές της. 
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Ε. Απειλή από Υποκατάστατα Προϊόντα 

Τα υποκατάστατα προϊόντα διαθέτουν την ιδιότητα ότι μπορούν να 

ικανοποιήσουν παρόμοιες αγοραστικές απαιτήσεις έχοντας διαφορετικά 

χαρακτηριστικά. Παράλληλα, έχουν το χαρακτηριστικό ότι θέτουν μια ανώτατη τιμή 

πώλησης για τα προϊόντα των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις του 

κλάδου και συγκεκριμένα ο όμιλος TODAY GROUP θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη 

προσοχή γιατί οποιαδήποτε επιβάρυνση στην τιμή του καφέ θα επιφέρει 

μετακύλιση της ζήτησης από τον καφέ στα υποκατάστατα προϊόντα που θα 

διατηρούν εκείνη την περίοδο, σταθερή την τιμή τους. Τέτοια προϊόντα για 

παράδειγμα, είναι οι χυμοί φρούτων, λαχανικών, τα smoothies με φρέσκα υλικά  

που λανσάρουν πολλές εταιρείες, όπως juice and co. 

Συμπερασματικά, λόγω της πληθώρας προϊόντων των καταστημάτων του 

ομίλου, η απειλή των υποκατάστατων προϊόντων ελαχιστοποιείται. 

Το συμπέρασμα που εξάγεται μέσω της ανάλυσης των πέντε δυνάμεων του 

Porter που προηγήθηκε θα μπορούσε να είναι ότι η ελκυστικότητα του εν λόγω 

κλάδου παρουσιάζεται μέτρια προς υψηλή. Αδιαμφισβήτητα θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί υψηλή αν η οικονομική κατάσταση της χώρας μας ήταν καλύτερη και 

το γενικότερο κλίμα πιο αισιόδοξο. Όμως, η πεποίθηση που κυριαρχεί είναι ότι για 

τα επόμενα χρόνια η ελληνική οικονομία θα δοκιμαστεί ισχυρά και οι 

επιχειρηματίες θα προβούν σε κινήσεις επιβίωσης περισσότερο και όχι ανάπτυξης. 
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2.3 Εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης  
 

Κάθε επιχείρηση ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές της, σύμφωνα με την 

αλυσίδα αξίας, από τον τρόπο με τον οποίο οργανώνει τις δραστηριότητες της. Με 

μια παρόμοια προσέγγιση, σύμφωνα με την θεωρία των πόρων και των ικανοτήτων, 

η επιχείρηση διακρίνεται από τους ανταγωνιστές της, ως προς τους πόρους και τις 

ικανότητες που διαθέτει. 

Στην περίπτωση του ομίλου “TODAY GROUP” επομένως, ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα προκύπτει όταν η εταιρεία διαθέτει πόρους και ικανότητες που είναι 

δύσκολο να αποκτηθούν από τους ανταγωνιστές της. Τέτοιοί άυλοι πόροι είναι 

αρχικά η σχέση ποιότητας και τιμής που λόγο του μεγάλου όγκου των 

καταστημάτων πετυχαίνονται μετά από συμφωνίες με τους προμηθευτές. Επίσης 

άυλος πόρος- ικανότητα αποτελεί η εικοσιτετράωρη λειτουργία των καταστημάτων.  

Επιπλέον, υλικούς πόρους αποτελούν τα  περισσότερα προϊόντα που 

πωλούνται ως προϊόντα ταχείας εστίασης (για παράδειγμα οι μπακέτες και τα τοστ) 

παρασκευάζονται εντός των καταστημάτων από τους υπαλλήλους τους. Το γεγονός 

αυτό αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας έναντι του ανταγωνισμού 

που δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Επίσης στους ανωτέρω πόρους 

συγκαταλέγονται και τα ίδια τα καταστήματα που είναι στημένα με έναν πολύ 

ιδιαίτερο τρόπο και με μια επίσκεψη ο εκάστοτε πελάτης ικανοποιεί πολύπλευρες 

ανάγκες του. Στους υλικούς πόρους συγκαταλέγεται και το ανθρώπινο δυναμικό του 

ομίλου, το οποίο είναι μοιρασμένο σε επιτροπές εργασίας όπως επιτροπή 

εκπαίδευσης προσωπικού, επιτροπή σχεδιασμού και ανάπτυξης, επιτροπή 

marketing, λογιστήριο κλπ, και μέσα στις επιτροπές εργάζονται για την εξέλιξη του 

ομίλου. Δεν πρέπει να παραλειφθεί και το ανθρώπινο δυναμικό του εκάστοτε 

καταστήματος του ομίλου, δηλαδή το προσωπικό του, το οποίο εκπαιδεύεται 

εξολοκλήρου στα κεντρικά γραφεία της μαμάς εταιρείας προκειμένου να υπάρχει 

μια ομοιογένεια. (Γεωργόπουλος Ν., 2013) 
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2.4 SWOT Ανάλυση 

 
Πίνακας 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ PORTER 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

1. ΤΙΜΗ 

2. ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

3. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

4. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

5. 24ΩΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

1. ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

2. ΕΛΛΙΠΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗ – 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

3. ΕΛΛΙΠΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

4. ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

5. ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΡΟΗ ΕΞΟΔΟΥ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

«ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ» 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝ 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

3. ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ 

«value for money» ΛΟΓΙΚΗ 

4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΑ 

SOCIAL MEDIA 

5. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

6. ΧΡΗΣΗ LOYALTY CARDS 

ΑΠΕΙΛΕΣ 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ 

2. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΑΠΟ ΑΛΥΣΙΔΕΣ 

3. ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ – 

ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ 

ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ 
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(Τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, καθώς και η παρακάτω ανάλυση προκύψαν 

έπειτα από συνέντευξη που πάρθηκε από την διοίκηση της εταιρείας Today Group) 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

Ο όμιλος Today Group όπως αναλύθηκε παραπάνω, αποτελείται από τρία 

επιμέρους σήματα, τα οποία παρέχουν διαφορετικά προϊόντα στους πελάτες. Τα 

πλεονεκτήματα του συνόλου των προϊόντων που παρέχει ο συγκεκριμένος όμιλος 

είναι πολλά και δελεαστικά και αυτός είναι ο λόγος της μεγάλης απήχησης που 

έχουν τα εν λόγω καταστήματα.  

Πιο συγκεκριμένα: 

 Η τιμή είναι η χαμηλότερη στην αγορά σε σχέση με τους ανταγωνιστές της 

εταιρείας, σε συνδυασμό  με την καλή ποιότητα των προϊόντων που στο 

σύνολό τους είναι επώνυμα.  

 Ο πελάτης έχει πρόσβαση στις ταμπέλες των προϊόντων και μόνος του 

διαπιστώνει τα ονόματα των συνεργαζόμενων εταιρειών τα οποία 

πιστοποιούν και την ποιότητα τους. 

 Η Τoday group προκειμένου να αντέξει στον χρόνο και γνωρίζοντας το 

σφυγμό της εποχής, στοχεύει στην ποιότητα και, προκειμένου να το γνωρίζει 

ο κόσμος, χρησιμοποιεί γνωστές εταιρείες στα αλλαντικά της, στον καφέ και 

γενικότερα στις πρώτες ύλες, χωρίς όμως να αυξάνει τις τιμές πώλησης των 

τελικών προϊόντων της. Αυτό ακριβώς αποτελεί και το συγκριτικό της 

πλεονέκτημα. 

 Επιπλέον, τα καταστήματα του ομίλου με το όνομα Today’s delicious stores, 

έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ως προς την δομή τους, καθώς 

διαθέτουν και βιτρίνα με πόστο καφέ αλλά και ένα τμήμα του καταστήματος 

που είναι κατάστημα λιανικής πώλησης ψιλικών και ειδών καπνού. Αυτή η 

δομή είναι βολική και για τον επιχειρηματία ο οποίος έχει με αυτόν τον 

τρόπο μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων προς πώληση στο κατάστημά του, αλλά 

και για τον πελάτη, ο οποίος με την επίσκεψή του σε ένα τέτοιο κατάστημα 

διευκολύνεται κατά πολύ καθώς τα περισσότερα προϊόντα που πιθανόν 

χρειάζεται είτε αυτά είναι ψιλικά είτε είναι προϊόντα ενός αναψυκτήριου-
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καφέ, τα προμηθεύεται από το ίδιο κατάστημα. Αυτό είναι και ένας λόγος 

για τον οποίο τα εν λόγω καταστήματα είναι ελκυστικά σε ένα μεγάλο εύρος 

ηλικιών. 

 Τέλος, το ωράριο λειτουργίας είναι 24 ώρες, γεγονός που εξυπηρετεί πολύ 

τους πελάτες, οι οποίοι βρίσκουν αυτό που θέλουν όλη την ημέρα. Και 

επιπλέον αποτελεί ένα βαθμό ασφάλειας για τους κατοίκους μιας γειτονιάς 

στην οποία εδρεύει το κατάστημα. 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

 Οι μη λογοτυπημένες συσκευασίες και branding  που να αναδεικνύει την 

μάρκα είναι μια κύρια αδυναμία του ομίλου.  

 Η εταιρεία στην μέχρι τώρα πορεία της δεν διαφημίστηκε στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης είτε με άλλους τρόπους πολύ, όπως ο ανταγωνισμός. 

 Δεν έχει γίνει – όσο θα έπρεπε - αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. 

 Η ύπαρξη στάσιμων προϊοντικών κατηγοριών - όπως για παράδειγμα οι 

μπαγκέτες - αποτελεί μια αδυναμία προς το παρόν, του ομίλου διότι οι 

πελάτες χρειάζεται να βλέπουν αλλαγές στα καταστήματα και στα προϊόντα 

τους για να ανανεώνεται το ενδιαφέρον τους ως προς αυτά. 

 Και τέλος και πιο σημαντικό από όλα είναι το ανθρώπινο δυναμικό των 

καταστημάτων. Οι υπάλληλοι αποτελούν την καρδιά του ομίλου και έχει 

μεγάλη σημασία να μένουν ευχαριστημένοι από τους εργοδότες τους και το 

κλίμα μέσα στο περιβάλλον εργασίας τους προκειμένου να μεγιστοποιείται 

η απόδοσή τους. Παρόλη την προσπάθεια, λοιπόν, που γίνεται από την 

πλευρά των εργοδοτών, υπάρχει αυξημένη ροή εξόδου υπαλλήλων από το 

δίκτυο. Οι αιτίες ποικίλουν, αλλά θα πρέπει να τονιστεί σε αυτήν την 

παράγραφο το κόστος που υπάρχει από αυτό το γεγονός. Αρχικά οικονομικό 

καθώς και χρονικό κόστος, καθώς οι υπάλληλοι αυτοί έχουν εκπαιδευτεί στις 

κεντρικές εγκαταστάσεις του ομίλου πριν εισχωρήσουν σε κάποιο 

κατάστημα. Επιπλέον μεταφέρουν τεχνογνωσία στα καταστήματα που 

προσλαμβάνονται μετά την έξοδό τους από το δίκτυο. 
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         ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 Μια από τις ευκαιρίες αποτελεί η περαιτέρω ενίσχυση της πιστότητας των 

καταναλωτών ιδιαίτερα σε στοχευμένα καταναλωτικά κοινά. Για 

παράδειγμα σώματα ασφαλείας, φοιτητές, μαθητές και πολλές άλλες 

ομάδες.  

 Επιπλέον, η ανάπτυξη νέων κατηγοριών  προϊόντων που θα ενισχύσουν την 

τιμή της απόδειξης στα καταστήματα και θα προσελκύσουν νέο 

καταναλωτικό κοινό. 

 Η περαιτέρω ανάπτυξη της ταύτισης των καταστημάτων και η ενίσχυση της 

φήμης της value for money λογικής που δεν πρέπει να χαθεί ως υπεροχή, 

καθώς αποτελεί μία από τις ευκαιρίες που θα οδηγήσουν στην πολυετή 

διατήρηση του σήματος της εταιρείας στην κορυφή της προτίμησης των 

καταναλωτών. 

 Η εταιρεία στην μέχρι τώρα πορεία της δεν διαφημίστηκε στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης είτε με άλλους τρόπους πολύ, όπως ο ανταγωνισμός. Επομένως 

προτείνεται ως ευκαιρία η διεύρυνση της παρουσίας και η περαιτέρω 

ενίσχυση των δράσεων μέσω social media λόγο έντονης δημοτικότητας των 

brands στα κανάλια αυτά. Ευκαιρία επιπλέον γύρω από αυτό, αποτελεί 

σίγουρα η στοχευμένη επικοινωνία και οι συντονισμένες δράσεις προβολών 

μέσα από νέα κανάλια όπως για παράδειγμα outdoor, cross promotions, 

συνέργειες, χορηγίες και άλλα. 

 H αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών προς όφελος των καταστημάτων και της 

ενίσχυσης του τζίρου είναι σίγουρα αναγκαία προκειμένου να 

εκσυγχρονίζονται τα καταστήματα και να αποτελεί η χρήση της τεχνολογίας, 

συγκριτικό πλεονέκτημά τους. Στόχος της εταιρείας είναι να τοποθετηθεί 

σύγχρονο σύστημα μηχανογράφησης σε κάθε κατάστημα- μέλος της 

προκειμένου και να ελέγχει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης τις εισροές και τις εκροές 

των προϊόντων, αλλά επιπλέον και ο ιδιοκτήτης της μητρικής εταιρείας να 

λαμβάνει δεδομένα από την μηχανογράφηση των καταστημάτων του 

δικτύου και έτσι να ασκεί έλεγχο σε αυτά.  



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ TODAY GROUP  

 

 
35 

 Στόχος επιπλέον της εταιρείας είναι να παγιωθεί η χρήση των loyalty cards  

που θα αυξήσει το πελατειακό κοινό του εκάστοτε καταστήματος. Αυτή η 

κίνηση εκ μέρους της μητρικής εταιρείας είναι και ένας τρόπος να 

ανταμείβει τους συστηματικούς και αφοσιωμένους πελάτες των 

καταστημάτων της. 

 

ΑΠΕΙΛΕΣ 

Οι απειλές που υπάρχουν είναι κοινές σχεδόν με τις απειλές που 

αντιμετωπίζει κάθε κατάστημα τέτοιου είδους στον κλάδο.  

 Αρχικά,  η οικονομική αστάθεια που επικρατεί στο κράτος, σε συνδυασμό με 

τις αλλαγές που προκύπτουν συνεχώς στην φορολογία, αναπόφευκτα 

επηρεάζουν και θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την κατανάλωση. 

 Η μεγαλύτερη όμως απειλή κάθε καταστήματος, είναι ο έντονος και πολλές 

φορές επιθετικός ανταγωνισμός από αλυσίδες που στήνονται στρατηγικά 

ακριβώς δίπλα από τα καταστήματα του ομίλου και αντλούν μερίδα 

κατανάλωσης και όχι μόνο. Πάγια τακτική προκειμένου να αποκτήσουν οι 

αλυσίδες αυτές και την απαραίτητη τεχνογνωσία, είναι να αντλούν και 

προσωπικό μέσα από τα μαγαζιά του ομίλου που ήδη είναι εκπαιδευμένοι 

και πλήρως καταρτισμένοι. 

 Τέλος, οι νέες τάσεις στην αγορά του καφέ, και της εστίασης, και η ανάγκη 

διαρκούς επαγρύπνησης για την αντιμετώπιση αυτού του κύματος αποτελεί 

και αυτό μια από τις κύριες απειλές. 
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2.5 Ο Κλάδος 

 

Οι νέες τάσεις που αναλαμβάνουν τα σκήπτρα της αγοράς 

Το ενδιαφέρον των νέων επιχειρηματιών εξακολουθεί να μονοπωλεί ο 

κλάδος της Μικρής Εστίασης.  

Η Μικρή Εστίαση, η top επιλογή, ή αν μη τι άλλο η πρώτη σε αρχικό 

ενδιαφέρον, κρατά τα σκήπτρα του ενδιαφέροντος, καθώς θεωρείται η πλέον 

σίγουρη επιλογή. Ωστόσο, λόγω της όχι ευκαταφρόνητης αρχικής επένδυσης και 

κυρίως λόγω της μειωμένης ύπαρξης διαθέσιμων καταστημάτων στη σωστή θέση, 

σε καλή κατάσταση και σε λογικό ενοίκιο, οι ενδιαφερόμενοι αρκετά συχνά 

προχωρούν στην δραστηριοποίηση σε άλλο τομέα. 

Στον κλάδο κυριαρχούν τα μικρά καφέ, με την Today group, να 

χαρακτηρίζεται από σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης και να έχει βραβευτεί επί δύο 

συναπτά έτη ως από τα καλύτερα franchisee του κλάδου της καφε-εστίασης, τα 

Coffee Island με περισσότερα από 300 καταστήματα, όπως και η Γρηγόρης 

Μικρογεύματα, και με τα Coffee Brands από τη Πάτρα.  

Παράλληλα, εμφανίζονται ιδιαιτέρως διαφοροποιημένα νέα concepts, τα 

οποία έχουν λάβει υπόψη τους τα επενδυτικά χαρακτηριστικά της εποχής, με στόχο 

τη χαμηλή επένδυση, αλλά και τα χαμηλά λειτουργικά, με τυπικά παραδείγματα τα 

THE JUICE BAR, ένα project με συνολική αρχική επένδυση της τάξεως των 40.000 

Ευρώ, προσφέροντας φυσικούς eco friendly - cold pressed χυμούς, όπως και 

φρέσκα σάντουιτς, σαλάτες και ποιοτικούς καφέδες, συνδυάζοντας την ανάγκη του 

σύγχρονου καταναλωτή για αγνή, ποιοτική και υγιεινή διατροφή, με τιμές take 

away.  

Βέβαια, μέσα στις συνθήκες της κρίσης, η συνολική αξία της αγοράς μικρής 

λιανικής υποχώρησε . 
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Νέες καταναλωτικές τάσεις διαμορφώθηκαν σταδιακά από το 2010 και μετά 

στην ελληνική κοινωνία.  

Θεαματική, επίσης, είναι η μείωση το 2016 σε σύγκριση με το 2012 της 

ίδρυσης νέων περιπτέρων. Έτσι, ενώ το 2012 τα περίπτερα αποτελούσαν την 

κατηγορία λιανικής που βρισκόταν στην πέμπτη θέση από πλευράς νέων 

συστάσεων (753), το 2016 ιδρύθηκαν μόλις 242 νέα περίπτερα (μείωση 68%), ενώ 

την ίδια χρονιά έκλεισαν 383. Η υπερφορολόγηση των καπνικών προϊόντων 

οδήγησε στη μείωση των πωλήσεων νόμιμων ειδών της κατηγορίας, ενώ η κρίση 

προκάλεσε επίσης τη μείωση της αγοράς εφημερίδων και περιοδικών, αλλά και 

σοκολατοειδών - ζαχαρωδών που αποτελούν τις λεγόμενες «αυθόρμητες αγορές». 

Τον κλάδο επηρέασαν και οι αλλεπάλληλες αλλαγές στο καθεστώς αδειοδότησης με 

την απελευθέρωση αρχικά της χορήγησης αδειών το 2011, αλλά με μερική 

επαναρρύθμιση στη συνέχεια το 2014 και το 2015. Αυτό ήταν ένας κύριος λόγος 

που ευδοκίμησε το concept των TODAY, να λειτουργούν συστεγασμένα με τα 

TODAYLICIOUS, απλά χρησιμοποιώντας ξεχωριστή, δική τους άδεια πώλησης 

καπνικών προϊόντων. 

Η επιχειρηματικότητα ανάγκης που παρατηρείται στην Ελλάδα προ και εν 

μέσω κρίσης είναι εμφανής άλλωστε και στα ακόλουθα στοιχεία: το 2016, όπως και 

το 2012, την πρώτη θέση από πλευράς συστάσεων καταλαμβάνουν τα καφέ-μπαρ 

(1.955 επιχειρήσεις ή το 19,1% του συνόλου) και στη δεύτερη ακολουθεί η συναφής 

κατηγορία των εστιατορίων (1.535 επιχειρήσεις ή το 15% του συνόλου της 

λιανικής). Οι δύο αυτές κατηγορίες κατέχουν, όμως, την πρωτιά και στα «λουκέτα». 

Το 2016 διεγράφησαν από το ΓΕΜΗ 1.852 επιχειρήσεις καφέ-μπαρ και 1.269 

εστιατόρια. Χωρίς, βεβαίως, το παραπάνω να σημαίνει ότι όλες οι περιπτώσεις 

δραστηριοποίησης στη μαζική εστίαση είναι ευκαιριακές!  

Συνολικά, σε όλες τις κατηγορίες λιανικής το 2016 ιδρύθηκαν 10.228 νέες 

επιχειρήσεις, κατά 41% λιγότερες σε σύγκριση με το 2012. Το χειρότερο, βεβαίως, 

ήταν το αρνητικό ισοζύγιο για το 2016, καθώς οι διαγραφές ήταν 10.925, δηλαδή 

περισσότερες κατά 697 από τις συστάσεις. (Μανιφάβα Δ., 2017) 
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Η συρρίκνωση του εισοδήματος των καταναλωτών, ο περιορισμός των 

«παρορμητικών» αγορών και ο συνεχώς και με ταχείς ρυθμούς αυξανόμενος 

ανταγωνισμός από το οργανωμένο λιανεμπόριο, έχουν επηρεάσει αρνητικά τις 

συνολικές πωλήσεις του κλάδου. Επιπρόσθετα, παρατηρείται μεταβολή των 

καταναλωτικών συνηθειών, η οποία εκφράζεται με την προσπάθεια 

αποτελεσματικότερης κατανομής του οικογενειακού προϋπολογισμού, την αγορά 

κυρίως βασικών ειδών πρώτης ανάγκης, και φυσικά τη στροφή σε οικονομικότερα 

προϊόντα κ.λπ. 

Ανά κατηγορία καταστημάτων σημειώνονται τα εξής: Τα παντοπωλεία/mini 

markets κομμάτι των οποίων αποτελούν και τα TODAY, εκτιμάται ότι κάλυψαν 

περίπου το 47% των συνολικών πωλήσεων των καταστημάτων μικρής λιανικής το 

2014, ενώ τα περίπτερα και τα καταστήματα ψιλικών απέσπασαν το 33% και το 20% 

αντίστοιχα. Σύμφωνα με προβλέψεις της ICAP Group., περαιτέρω μείωση της 

αγοράς εκτιμάται και για το 2015 με ρυθμό της τάξης του 6%. 

Τα καταστήματα της μικρής λιανικής για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες 

της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας αλλά και τον έντονο ανταγωνισμό, θα πρέπει 

να στηριχθούν στα συγκριτικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά τους, τα οποία 

είναι κυρίως η προσωπική επαφή με τον πελάτη, την ποιότητα των προιόντων αλλά 

και το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας τους. Γεγονότα που αποτελούν τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα των TODAY. 

Τα εξεταζόμενα καταστήματα του ομίλου, αποτελούν ένα ιδιαίτερα 

σημαντικό κανάλι πωλήσεων για αρκετές επιχειρήσεις - προμηθευτές (τροφίμων, 

ποτών, καπνού κ.λπ.), δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προβάλουν τα προϊόντα τους 

κυρίως σε σημεία με υψηλή καταναλωτική κίνηση. 

 

 

 



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ TODAY GROUP  

 

 
39 

Α. Κλάδος μικρής λιανικής 

 

Ο κλάδος της μικρής λιανικής περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό καταστημάτων, 

τα οποία στη συντριπτική τους πλειοψηφία λειτουργούν ως ατομικές επιχειρήσεις. 

Απασχολούν μικρό αριθμό ή και καθόλου προσωπικό, δεδομένου ότι μεγάλο 

ποσοστό αυτών αφορά οικογενειακής μορφής επιχειρήσεις.13 

Αναλυτικότερα, σημαντική εξέλιξη για τον κλάδο και ειδικότερα για τα 

περίπτερα και τα καταστήματα ψιλικών αποτέλεσε η απελευθέρωση της πώλησης 

καπνικών προϊόντων, καθώς και το άνοιγμα του επαγγέλματος του περιπτερούχου 

(Ν. 3919/2011). Με τον συγκεκριμένο νόμο καταργήθηκαν διάφοροι περιορισμοί 

όπως: τα πληθυσμιακά κριτήρια για την έκδοση της άδειας, η μόνιμη κατοικία των 

δικαιούχων κλπ. 

Η εξεταζόμενη αγορά είναι κατακερματισμένη, ο βαθμός συγκέντρωσης του 

κλάδου είναι ουσιαστικά αμελητέος, ενώ ο ανταγωνισμός λόγω του πλήθους των εν 

λειτουργία καταστημάτων θεωρείται ιδιαίτερα έντονος, σύμφωνα με την Icap 

Group. Επιπλέον, σημαντικός είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας, πολλές δε οδηγήθηκαν στην άρση της 

λειτουργίας τους τα τελευταία χρόνια. 

Για αρκετά από τα είδη που διατίθενται από τα καταστήματα, η τιμή 

λιανικής πώλησης δεν προσδιορίζεται από την ίδια την επιχείρηση μικρής λιανικής, 

αλλά είναι εκ των προτέρων είτε προσδιορισμένη είτε δεσμευτική (από τις 

διάφορες επιχειρήσεις/ προμηθευτές). 

Τα καταστήματα μικρής λιανικής διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων. Σε 

γενικές γραμμές η ζήτηση των προϊόντων του κλάδου επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα 

από αρκετούς οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Η τιμή πώλησης των 

προϊόντων σε συνδυασμό με το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, καθώς και 

οι γενικότερες μεταβολές στην καταναλωτική συμπεριφορά, καθορίζουν σε 

                                                           
13 http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=525288 
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σημαντικό βαθμό το ύψος των αγορών που πραγματοποιούνται από τα 

καταστήματα μικρής λιανικής. 

Επιπλέον, η θέση ενός καταστήματος (π.χ. αν βρίσκεται σε κεντρικό σημείο, 

σε πυκνοκατοικημένες γειτονιές, κοντά σε εργασιακούς χώρους, κοντά σε άλλα 

καταστήματα λιανικής, κλπ) αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την 

επισκεψιμότητά του και για τη διάρθρωση των πωλήσεών του. 

Επισημαίνεται ότι, η εξέλιξη της ζήτησης ορισμένων προϊόντων (όπως τα 

καπνικά προϊόντα, οι εφημερίδες, τα περιοδικά, κλπ.) καθορίζει σε σημαντικό 

βαθμό την επισκεψιμότητα ενός περιπτέρου ή καταστήματος ψιλικών. Τούτο διότι 

τα συγκεκριμένα προϊόντα συμμετέχουν με υψηλό ποσοστό στο συνολικό κύκλο 

εργασιών των εν λόγω καταστημάτων. Περαιτέρω, η εύκολη πρόσβαση, η ποιότητα 

και η ποικιλία των εμπορευμάτων, καθώς και η εξυπηρέτηση διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στην επιλογή ενός καταστήματος (mini market, κ.ά.), από πλευράς 

καταναλωτών. Συμπληρωματικά, η ικανότητα του ιδιοκτήτη/ υπαλλήλου στην 

ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων με τους πελάτες, θεωρείται ένας ακόμη 

παράγοντας για τη διατήρηση του πελατολογίου. 

Για τις διάφορες επιχειρήσεις/ προμηθευτές, ο κλάδος της μικρής λιανικής 

αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό κανάλι διανομής, το οποίο προσφέρει στον 

προμηθευτή και ορισμένα πλεονεκτήματα (συγκριτικά με την πώληση σε 

καταστήματα του οργανωμένου λιανεμπορίου), όπως είναι η πώληση προϊόντων με 

μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους, η είσπραξη απαιτήσεων με καλύτερους όρους, 

καθώς και η μεγαλύτερη ευκολία διείσδυσης και προβολής των προϊόντων. 

Όμιλοι Επιχειρήσεων 

Το ενδιαφέρον πολυεθνικών ομίλων, μεγάλων εταιρειών σουπερμάρκετ 

αλλά και μικρότερων ελληνικών αλυσίδων έχει προσελκύσει τα τελευταία χρόνια η 

αγορά της γειτονιάς, ο ετήσιος τζίρος της οποίας ξεπερνά με συντηρητικούς 

υπολογισμούς τα 10 δισ. ευρώ. Στόχος τους είναι τα μίνι μάρκετ και τα 

καταστήματα ψιλικών που δραστηριοποιούνται στις συνοικίες της πρωτεύουσας και 
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των μεγαλύτερων πόλεων της χώρας, καθώς και σε τουριστικές περιοχές, τα οποία 

κατάφεραν να επιβιώσουν παρά τον έντονο ανταγωνισμό των σουπερμάρκετ. H 

τάση διεύρυνσης των δικτύων των υπεραγορών φαίνεται πως αντιστρέφεται. 

Μεγάλες αλλά και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να στρέφονται 

στην αγορά των convenience stores, γνωστών ως «καταστημάτων της γειτονιάς», με 

τη μέθοδο της δικαιόχρησης (franchising).  

Το επιχειρηματικό πλάνο είναι απλό. Οι εταιρείες μέσω εμπορικών 

συμφωνιών εξασφαλίζουν χαμηλές τιμές από τους προμηθευτές λόγω του 

μεγαλύτερου μεγέθους των παραγγελιών που πραγματοποιούν για την 

τροφοδότηση του δικτύου τους. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνουν ως και 60% το 

περιθώριο κέρδους για τον ιδιοκτήτη του καταστήματος σε σχέση με την περίπτωση 

που ο τελευταίος λειτουργούσε αυτόνομα.  

Οι κυριότερες επιχειρήσεις 

Σήμερα υπάρχουν αρκετές  εταιρείες που κάνουν franchising σε μίνι μάρκετ 

και σε ψιλικατζίδικα. Στο κομμάτι των μίνι μάρκετ οι πρώτες επιχειρηματικές 

κινήσεις έγιναν από τις αλυσίδες «Ola Stores» και, αλλά και από δύο μεγάλους του 

κλάδου, την AB Βασιλόπουλος με τα καταστήματα «Α-Β City» και «Shop & Go» και 

την Carrefour με τα καταστήματα «5' Μαρινόπουλος».  

Στην περίπτωση των δύο πρώτων («Ola Stores» & «ΟΚ! Any Time Markets») , 

το μέγεθος των καταστημάτων δεν ξεπερνά τα 100 τ.μ. Πρόκειται για μίνι μάρκετ τα 

οποία αναπτύσσονται με τη μέθοδο του franchising και διαθέτουν μεγάλη ποικιλία 

προϊόντων σε χαμηλές τιμές, εφάμιλλες αυτών των σουπερμάρκετ.  

Από την άλλη, η AB Βασιλόπουλος και η Carrefour αναπτύσσουν τα «Shop & 

Go» και «5' Μαρινόπουλος», αντίστοιχα, με τη μέθοδο της δικαιόχρησης. Είναι 

μεγαλύτερα μίνι μάρκετ, εμβαδού ως και 400 τ.μ. περίπου, τα οποία 

δραστηριοποιούνται σε πυκνοκατοικημένες συνοικίες.  

Σήμερα, υπάρχουν 46 καταστήματα «5' Μαρινόπουλος» σε όλη την Ελλάδα. 

Στόχος της εταιρείας είναι η επέκταση του δικτύου των καταστημάτων μέσα από 
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επιλεγμένες συνεργασίες franchise. Από την άλλη, η Βασιλόπουλος λειτουργεί 

εννέα καταστήματα δικαιόχρησης, επιφάνειας από 200 ως 350 τ.μ. Στόχος της 

εταιρείας είναι η επέκταση αυτού του τύπου των καταστημάτων στις 

πυκνοκατοικημένες γειτονιές μεγάλων αστικών κέντρων, καθώς και σε κεντρικά 

εμπορικά σημεία μικρών αστικών κέντρων.  

4 ALL 14 

Η 4all δραστηριοποιείται από το 2001 στο χώρο του λιανεμπορίου ψιλικών 

και συναφών ειδών. Με την σημερινή μορφή των καταστημάτων, συστήθηκαν στην 

αγορά τον Μάιο του 2013. 

Τα καταστήματα 4all αποτελούν μια διαφορετική εκδοχή του κλασικού 

ψιλικατζίδικου, όπως το γνωρίζαμε από τα παλαιότερα χρόνια μέχρι και τώρα. Στα 

4all οι καταναλωτές μπορούν να προμηθευτούν από είδη ψιλικών, μέχρι και 

προϊόντα supermarket, όπως τρόφιμα, γαλακτοκομικά, καλλυντικά κτλ. Παράλληλα, 

οι πελάτες μπορούν να απολαύσουν στα καταστήματα 4all το αγαπημένο τους 

ρόφημα σε μορφή take away. 

Διαθέτοντας τεχνογνωσία ετών, η ομάδα των 4all δημιούργησε μια νέα 

κατηγορία σύγχρονων καταστημάτων ψιλικών, τα οποία ξεχωρίζουν για: 

 την καινοτόμα εμφάνιση τους , 

 τον πρωτοποριακό συνδυασμό πώλησης τυποποιημένων επώνυμων 

προϊόντων και παροχής υπηρεσιών εστίασης με υψηλής ποιότητας 

ροφήματα, 

 τη συνεχή και αδιάλειπτη προσπάθεια των ανθρώπων της 4all για βελτίωση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών της 

Στα  4all  οι καταναλωτές μπορούν να προμηθευτούν από ψιλικά και είδη που 

μπορεί να βρει κάποιος σε ένα κλασικό  ψιλικατζίδικο μέχρι προϊόντα supermarket, 

όπως τρόφιμα, καλλυντικά, απορρυπαντικά. Παράλληλα, οι πελάτες έχουν τη 

                                                           
14 http://4allstores.gr/tag/4all/ 
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δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους πίνοντας ταυτόχρονα τον 

αγαπημένο τους καφέ, καθώς το 4all παρέχει καφέ take away. 

 

OLA! STORES A.E. 

Πρότυπος Αλυσίδα Convenience Stores  

H OLA! Stores A.E. είναι μία ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2002 και 

δραστηριοποιείται στον χώρο του λιανικού εμπορίου. Ο στόχος της εταιρείας ήταν 

να δημιουργήσει την πρώτη μεγάλη αλυσίδα σύγχρονων καταστημάτων ευκολίας 

(convenience Stores) στην Ελλάδα. Διοικείται από έμπειρα στελέχη της αγοράς με 

πολυετή εμπειρία στον χώρο του λιανεμπορίου και των καταναλωτικών προϊόντων, 

οι οποίοι είναι πλήρως αφοσιωμένοι στην επιτυχία της αλυσίδας. 

Η αλυσίδα αποτελείται από μικρά καταστήματα (50-80 τ.μ.) που 

εξυπηρετούν τις βασικές, καθημερινές και "έκτακτες" ανάγκες του καταναλωτή σε 

τυποποιημένα τρόφιμα, οικιακά και είδη υγιεινής, ψιλικά είδη, τύπο και είδη 

καπνού ενώ προσφέρονται και χρήσιμες υπηρεσίες όπως φωτοτυπίες, φαξ και 

άλλα. Τα καταστήματα OLA! Stores είναι ανοικτά 7 ημέρες την εβδομάδα, 16 ώρες 

την ημέρα από τις 07:00 το πρωί ως τις 11:00 το βράδυ και ο στόχος είναι να 

βρίσκονται κυρίως σε πυκνοκατοικημένες αστικές γειτονιές. 

Ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα των καταστημάτων είναι ζεστή και 

φιλική ενώ το περιβάλλον στο εσωτερικό του καταστήματος είναι καθαρό, 

οργανωμένο και τακτοποιημένο με προϊόντα εγγυημένης ποιότητας. Η φιλοσοφία 

των καταστημάτων είναι να λειτουργούν με ένα ταμείο, μόνο με καλάθια (όχι 

καρότσια), με έντονο φωτισμό και φιλικό σχεδιασμό για τους καταναλωτές. Η 

δημιουργία προσωπικής σχέσης εμπιστοσύνης και η ανάπτυξη φιλικού κλίματος 

μεταξύ του προσωπικού εξυπηρέτησης των OLA! Stores και των πελατών, είναι 
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επίσης ένας από τους βασικούς στόχους, αφού προτεραιότητα της εταιρείας 

αποτελεί η ικανοποίηση του πελάτη.15 

OK! Anytime Markets 

Πρόκειται για αλυσίδα η οποία είναι οργανωμένη κατά το πρότυπο των 

σούπερ μάρκετ. Στο μετοχικό της κεφάλαιο μετέχει κατά 35% η Καρφούρ 

Μαρινόπουλος, που αποτελεί και τον κύριο προμηθευτή της. Από το τέλος του 2010 

η εταιρεία μετρά περίπου 83 καταστήματα. Η OK! Anytime Markets διακινεί τα 

προϊόντα της κεντρικοποιημένα, μέσω αποθήκης 5.000 τμ, που βρίσκεται στα 

Καλύβια Αττικής. Στα ράφια των καταστημάτων της φιλοξενούνται περίπου 3.500 

κωδικοί αγαθών πρώτης ανάγκης. Αναπτύσσεται με καταστήματα franchise έκτασης 

έως 150 τμ, τα οποία, σε συνδυασμό με τα λίγα σε αριθμό εταιρικά, φθάνει σε 

αριθμό τα 74.16 

Daily’s 

Το δίκτυο πωλήσεων της Daily’s αριθμεί 5 εταιρικά καταστήματα και 1 

franchise. Είναι συμφερόντων της Market In, λειτουργώντας ως ξεχωριστό νομικό 

πρόσωπο. Τα Daily’s έχουν οργανωθεί με τρόπο ώστε στα λίγα τετραγωνικά τους να 

φιλοξενούνται περί τους 1.800 κωδικούς, για την κάλυψη των καθημερινών 

αναγκών των νοικοκυριών.  

Τα καταστήματά της έχουν οργανωθεί στη λογική του μίνι μάρκετ, αλλά 

κατόπιν απόφασης της διοίκησης της εταιρείας λειτουργούν αυστηρά με το ωράριο 

των σούπερ μάρκετ. Η έκτασή τους ποικίλλει μεταξύ των 95 τμ και των 120 τμ.  

Micra Stores 

Η αλυσίδα των ψιλικατζίδικων ή «εξυπηρετηρίων» Micra Stores διαθέτει 13 

καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Κινητήριος δύναμη πίσω από τα Micra Stores είναι 

μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διανομών στη χώρα, η Mama Products, η οποία 

                                                           
15 https://franchisecore.gr/franchise.php?comid=395 
16 http://www.insider.gr/epiheiriseis/emporio/17761/ok-anytime-h-alysida-toy-marinopoyloy-poy-xefyge-apo-
arthro-99 
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ξεκίνησε ως πρατήριο τσιγάρων και μέσα σε 60 χρόνια εξελίχθηκε σε μία 

ολοκληρωμένη εταιρεία διανομών. Στόχος της είναι η εξυπηρέτηση των νέων 

καταναλωτικών αναγκών, μέσω της συνεργασίας της με μικρούς λιανέμπορους που 

λειτουργούν καταστήματα ψιλικών, με τους οποίους άλλωστε η Mama Products 

διατηρεί στενές σχέσεις, αφού στο πελατολόγιό της βρίσκονται περισσότεροι των 

2.000 από αυτούς.  

Η αλυσίδα επενδύει σταθερά στο ανθρώπινο δυναμικό, και οι franchisees 

έχουν καθοριστικό λόγο στην ανάπτυξή της. Ωστόσο, το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημά των Micra Stores είναι η εμπειρία στη χονδρική της Mama Products, 

που καλύπτει κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης. 

 

Mini Smart 

Η αλυσίδα Mini Smart αριθμεί 8 καταστήματα σε διάφορες περιοχές της 

συμπρωτεύουσας και αναπτύσσεται με το σύστημα δικαιόχρησης. Τα 

πλεονεκτήματα που δίνει στους υποψήφιους franchisees είναι η μη καταβολή 

δικαιώματος εισόδου, η δυνατότητα χρηματοδότησης της επένδυσης και το προσιτό 

κόστος της.  

Τα καταστήματα, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των πελατών τους, 

λειτουργούν σε χώρους έκτασης μεταξύ 70 τμ και 90 τμ, καλύπτοντας πλήρως τις 

καθημερινές και τις έκτακτες ανάγκες των καταναλωτών. Έτσι, η γκάμα των 

προϊόντων που διαθέτουν περιλαμβάνει τυποποιημένα τρόφιμα και ποτά, είδη 

οικιακής κατανάλωσης, προσωπικής φροντίδας, καθώς κι ένα πλήρως οργανωμένο 

τμήμα ειδών περιπτέρου και ψιλικών. Το ωράριο λειτουργίας τους είναι συνεχές 7 

ημέρες την εβδομάδα επί 16 ώρες την ημέρα (07:30-23:30). Η αλυσίδα ξεκίνησε να 

αναπτύσσεται το 2005 στη Θεσσαλονίκη από καταξιωμένους στον κλάδο τους 

επιχειρηματίες.17 

                                                           
17 http://www.selfservice.gr/?pid=9&arID=2924&la=1 
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Ελληνικόν 

Η αλυσίδα «Ελληνικόν» αναπτύχθηκε χωρίς δικαιόχρηση και με εταιρικά 

καταστήματα, που φτάνουν τα 9. Η διοίκησή της εκτιμά πως μόνο με τα εταιρικά 

καταστήματα είναι εφικτή η διατήρηση μίας κοινής ταυτότητας και φιλοσοφίας 

ανάπτυξης, μακριά από τις ιδιαιτερότητες καθενός franchisee.  

Οι προϋποθέσεις δημιουργίας ενός καταστήματος «Ελληνικόν» είναι να 

εδρεύει σε απόσταση 2 λεπτών από 850 νοικοκυριά, με στόχο να προσελκύει το 

20% των μηνιαίων δαπανών τους στα είδη που διαθέτει. Ο αριθμός των κωδικών 

προϊόντων που διαθέτουν τα καταστήματά της, έκτασης 110-140 τμ έκαστο, 

φτάνουν τους 5.300, ενώ τα σημεία πώλησης είναι online συνδεδεμένα μεταξύ 

τους. Το κόστος κατασκευής τους (συμπεριλαμβανομένου του κόστους των 

προϊόντων τους) υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ ανά κατάστημα. 

Ιδιαίτερης σημασίας ζήτημα, σχετικά με τον εμπλουτισμό της γκάμας των 

προϊόντων που διαθέτουν τα καταστήματα Ελληνικόν, αποτέλεσε η συμφωνία της 

αλυσίδας με τη θεσσαλική γαλακτοβιομηχανία Τρίκκη (ανήκει στην ΕΑΣ Τρικάλων-

Καρδίτσας). Η συνεργασία των δύο πλευρών αφορά στην πώληση των 

γαλακτοκομικών προϊόντων της Τρίκκη από τα «Ελληνικόν».  

Β. Κλάδος εστίασης και καφέ 

 

Coffee Island 

Από το 1999 μέχρι σήμερα τα καφεκοπτεία Coffee Island δίνουν την ευκαιρία 

στους λάτρεις του καφέ να απολαμβάνουν μία μεγάλη ποικιλία από νέα χαρμάνια 

αλλά και πλήθος αντικειμένων για την παρασκευή ενός γευστικού, άκρως ποιοτικού 

καφέ. 

Το 1999, στο κέντρο της Πάτρας υπήρχε ένα παραδοσιακό καφεκοπτείο… με 

μοντέρνα οπτική. Το πρώτο Coffee Island δεν άργησε να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι 

της γειτονιάς και της τοπικής κουλτούρας. 
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Σήμερα, η αλυσίδα απαριθμεί 349 καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

Σταθμοί στην πορεία των Cofee Island, αποτελεί η δημιουργία της πρώτης μονάδας 
παραγωγής για μεταποίηση του καφέ, το 2006 επενδύοντας σε εξοπλισμό και 
τεχνογνωσία, κυρίως από την Ιταλία, καθώς και η δραστηριότητα της εταιρείας στο 
εξωτερικό από το 2009 (καταστήματα σε Λευκωσία, Κύπρο, Λονδίνο και άλλα 26 
ανά τον κόσμο). Η εταιρεία Coffee Island έχει εντάξει την υπηρεσία takeaway 
(coffee on the go ) από το 2010. Τέλος το 2012 δημιουργήθηκαν δύο υπερσύγχρονες 
μονάδες  μεταποίησης και συσκευασίας καφέ στην Πάτρα. 18 

Mikel Cofee Company 

Η Mikel Coffee Company είναι ελληνική αλυσίδα καταστημάτων 

καφεστίασης. Σήμερα λειτουργούν πάνω από 140 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, 

αλλά και στην Κύπρο και το Dubai. Ο ιδρυτής της ασχολείται επαγγελματικά με 

αντικείμενο την εστίαση από το 1996. Το όνομα προήλθε από τα αρχικά των τριών 

αδελφών του, (Μί)λτος, (Κ)υριάκος και (Ελ)ευθέριος, ενώ στο σήμα της εταιρίας 

απεικονίζεται ο πατέρας τους Μιχάλης.  

Η αλυσίδα ξεκίνησε από τη Λάρισα, όπου άνοιξε το πρώτο κατάστημα το 

2008. Από τότε η επιχείρηση γνώρισε ιλιγγιώδη ανάπτυξη. Ο κύκλος εργασιών το 

2013 ανήλθε σε 1,57 εκατομμύρια ευρώ (και έσοδα 991.236€), από 343.305€ το 

2012. Η επιτυχία που γνωρίζει η αλυσίδα έχει οδηγήσει την Starbucks να μειώσει τις 

τιμές στην Ελλάδα, σε αντίθεση με την πολιτική αύξησης τιμών της σε άλλες χώρες. 

Η επιτυχία αυτή οφείλεται στις ανταγωνιστικές τιμές σε ροφήματα και τρόφιμα, στο 

γεγονός ότι λειτουργούν από τις 5 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, έχουν ντελίβερι 

και βρίσκονται σε κεντρικά σημεία.  

Το 2016 η εταιρεία άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στο Ντουμπάι των 

Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Σήμερα στο Ντουμπάι λειτουργούν 7 καταστήματα 

Mikel και στην Κύπρο. Η εταιρία στοχεύει και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, με 

στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου της διεθνώς.19 

 

                                                           
18 https://www.coffeeisland.gr/pages/company/history 
19 http://www.mikelcc.gr/eteria/ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/Starbucks
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%B9
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Starbucks 

Τα Starbucks είναι αμερικανική εταιρία καφέ, με έδρα το Σιάτλ. Τα Starbucks 

είναι η μεγαλύτερη αλυσίδα καφέ στον κόσμο, μπροστά από την αντίπαλη εταιρία 

Costa Coffee από το Ηνωμένο Βασίλειο, με 21.536 καταστήματα σε 64 χώρες και 

εδάφη, συμπεριλαμβανομένων 12.128 καταστημάτων στις ΗΠΑ, 1.716 στην Κίνα, 

1.330 στον Καναδά, 1.079 στην Ιαπωνία και 808 στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Τα Starbucks ιδρύθηκαν το 1971, από ένα δάσκαλο αγγλικών (Jerry Baldwin), 

ένα δάσκαλο ιστορίας (Zev Siegel) και ένα συγγραφέα (Gordon Bowker), και από 

τότε επεκτάθηκαν πολύ γρήγορα. Από το 1987 μέχρι το 2007, άνοιγαν, κατά μέσο 

όρο, δύο καταστήματα κάθε μέρα. Στην αρχή λειτουργούσαν στο Σιάτλ, αλλά μετά 

τα μέσα τις δεκαετίας του 1980 επεκτάθηκαν στα μεσοδυτικά και στην Βρετανική 

Κολομβία. Το 1991 άνοιξε το πρώτο κατάστημα στην Καλιφόρνια. Το πρώτο 

κατάστημα εκτός ΗΠΑ και Καναδά άνοιξε στο Τόκυο το 1996. 

Σήμερα, με περισσότερα από 18.000 καταστήματα σε πάνω από 60 χώρες, η 

Starbucks κατέχει την πρώτη θέση στο καβούρδισμα και τη λιανική πώληση υψηλής 

ποιότητας καφέ παγκοσμίως. 

Σε αντίθεση με άλλες μεγάλες, διεθνείς αλυσίδες εστίασης τα Starbucks 

ήρθαν πολύ γρήγορα στην χώρα μας. Η Ελλάδα ήταν μία από τις πρώτες χώρες που 

είχε παρουσία η εταιρεία από το Σιάτλ. Ο βασικός λόγος ήταν ότι η αλυσίδα ήθελε 

να τοποθετηθεί και να έχει έντονη παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 

καθώς πίστευαν ότι η Αθήνα θα γινόταν κέντρο του κόσμου για ένα διάστημα και 

άνθρωποι από όλο τον πλανήτη θα έρχονταν σε επαφή με το σήμα που τότε 

βρίσκονταν σε ραγδαία ανάπτυξη. 

Το πρώτο διάστημα η ανάπτυξη ήταν ταχύτατη καθώς ανταγωνισμός σε 

οργανωμένο επίπεδο υπήρχε μόνο από την Flocafe. To 2008 τα Starbucks είχαν 

αγγίξει τα 70 σε πολλά σημεία της χώρας ενώ είχε επιτευχθεί και η διεθνής 

ανάπτυξη με καταστήματα να έχουν ανοίξει στην Κύπρο, την Ρουμανία και την 

Βουλγαρία. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%BB
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Σε ότι αφορά στην Ελλάδα αυτό ήταν και το υψηλότερο σημείο που είχε 

φθάσει ποτέ καθώς αμέσως μετά  και πριν φανούν ακόμη τα σημάδια της ύφεσης η 

εταιρεία αναδιπλώθηκε και έφθασε να βρίσκεται σήμερα σε λιγότερα από 30 

σημεία.20  

                                                           
20 http://www.starbucks.com.gr/ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

TODAY GROUP 
 

3.1 Mήτρες 
 

Πριν αναλυθούν οι στρατηγικές ανάπτυξης που ακολουθεί ο όμιλος, θα 

πρέπει να τον τοποθετήσουμε στις λεγόμενες μήτρες, προκειμένου να δούμε την 

θέση της στην αγορά. Οι μήτρες αυτές είναι:  

1. Μήτρα ανάπτυξης/ μερίδιο αγοράς (BOSTON CONSULTING GROUP) 

2. Μήτρα δύναμη/ ελκυστικότητα της αγοράς (GE-McKINSEY) 

3. Μήτρα εξέλιξη προϊόντος /αγοράς (HOFER) 

4. Μήτρα κύκλου ζωής (ARTHUR D. LITTLE) 

(Βασίλης Μ. Παπαδάκης, 2002) 
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Μήτρα ανάπτυξης/ μερίδιο αγοράς (BOSTON CONSULTING GROUP) 

 

Figure 4 ΜΗΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ (BOSTON CONSULTING GROUP) 

Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα, ο όμιλος TODAY GROUP βρίσκεται 

στην κατηγορία «αστέρια». Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι ο ρυθμός ανάπτυξης 

της αγοράς είναι υψηλός καθώς υψηλό είναι και το σχετικό μερίδιο αγοράς που 

καταλαμβάνει. Θα πρέπει να σημειωθεί βέβαια ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς 

που ανήκει η εταιρεία, δεν έχει τόσο μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με το 

μερίδιο αγοράς που καταλαμβάνει η εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι ο όμιλος κατέχει 

μια πολύ υψηλή θέση στην αγορά, σύμφωνα με το μερίδιο αγοράς που κατέχει, ενώ 

ο ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου δεν είναι τόσο υψηλός. 

Συμπερασματικά, η κατηγορία αστέρια στην οποία κατατάσσεται ο όμιλος, 

λόγο της υψηλής ανάπτυξης απαιτεί κάποια χρηµατικά ποσά, για να διατηρήσει τη 

θέση της σε µία έντονα ανταγωνιστική αγορά. Τέλος για το μέλλον θα πρέπει να 
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εστιάσει στην αύξηση του μεριδίου αγοράς του καθώς και ο κλάδος προβλέπεται να 

αυξήσει τους ρυθμούς ανάπτυξής του. (Κουκούλης Α.,2010) 

 

Μήτρα δύναμη/ ελκυστικότητα της αγοράς (GE-McKINSEY) 
  

 Πίνακας 3 ΜΗΤΡΑ GE-McKINSEY 

 

                                                         ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

 

  
 ΙΣΧΥΡΗ ΜΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ 

ΥΨΗΛΗ Επενδύσεις και 
ανάπτυξη 

Επενδύσεις και 
ανάπτυξη 

Επιλεκτική 

ΜΕΣΗ Επενδύσεις και 
ανάπτυξη 

Επιλεκτική Επενδύσεις και 
αποεπένδυση 

ΧΑΜΗΛΗ Επιλεκτική Επενδύσεις και 
αποεπένδυση 

Επενδύσεις και 
αποεπένδυση 

ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  

ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα με την έρευνα που έχει προηγηθεί, 

παρατηρείται μέτρια ανταγωνιστική ικανότητα, ενώ  επίσης παρατηρείται υψηλή 

ελκυστικότητα του κλάδου και όπως είπαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, χωρίς 

πολλούς φραγμούς εισόδου νέων επενδυτών-ανταγωνιστών. Όσο περνάν τα χρόνια 

επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι παρατηρείται η ελκυστικότητα του κλάδου να 

αυξάνεται.  
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Μήτρα εξέλιξη προϊόντος /αγοράς (HOFER) 

 

Πίνακας 4 ΜΗΤΡΑ HOFER 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 

 

 ΙΣΧΥΡΗ ΜΕΣΗ ΑΣΘΕΝΗΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ    

ΑΝΑΠΤΥΞΗ    

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ    

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
(ΚΟΡΕΣΜΟΣ) 

   

ΠΑΡΑΚΜΗ    

 

Η μήτρα HOFER είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορούν να αξιολογηθούν οι 

στρατηγικές ή οι δραστηριότητες της επιχείρησης. Αυτό συμβαίνει διότι οι 

δραστηριότητες σχεδιάζονται με βάση το εκάστοτε στάδιο εξέλιξης της αγοράς και 

της ανταγωνιστικής θέσης τους. Σύμφωνα με το παραπάνω πινακάκι, φαίνεται ότι ο 

όμιλος φεύγει από το στάδιο της ανάπτυξης και πλέον ουσιαστικά βρίσκεται στο 

στάδιο της σταθερότητας. Επιπλέον φαίνεται ότι η ανταγωνιστική του θέση είναι  

μέτρια προς ισχυρή.  
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Μήτρα κύκλου ζωής (ARTHUR D. LITTLE) 

 

 

Πίνακας 5 ΜΗΤΡΑ ARTHUR D.LITTLE 

 Εµβρυϊκή Ανάπτυξης Ωριµότητας Γήρατος 

Κυρίαρχη Γρήγορη 
Ανάπτυξη 
Ξεκίνηµα 

Γρήγορη 
Ανάπτυξη 
Επιτυχία 
ηγεσίας 
κόστους 
Ανανέωση 
Υπεράσπιση 
Θέσης 

Υπεράσπιση 
Θέσης Επιτυχία 
ηγεσίας 
κόστους 
Ανανέωση 
Γρήγορη 
Ανάπτυξη 

Υπεράσπιση 
Θέσης 
Συγκέντρωση 
Ανανέωση 
Ανάπτυξη 
µαζί µε 
κλάδο 

∆υνατή Ξεκίνηµα 
∆ιαφοροποίηση 
Γρήγορη 
Ανάπτυξη 

Συγχρονισµός 
Επιτυχία 
ηγεσίας 
κόστους 
∆ιαφοροποίηση 

Επιτυχία 
ηγεσίας 
κόστους 
Ανανέωση, 
Συγκέντρωση 
∆ιαφοροποίηση 
Ανάπτυξη µαζί 
µε κλάδο 

Εύρεση 
Συγκράτηση 
Ανάπτυξη 
µαζί µε 
κλάδο 
«Συγκοµιδή» 

Ευνοϊκή Ξεκίνηµα 
∆ιαφοροποίηση 
Συγκέντρωση 
Γρήγορη 
Ανάπτυξη 

∆ιαφοροποίηση 
Συγκέντρωση 
Συγχρονισµός 
Ανάπτυξη µαζί 
µε κλάδο 

«Συγκοµιδή» 
Συγχρονισµός, 
Εύρεση 
Συγκράτηση, 
Ανανέωση 
∆ιαφοροποίηση 
Αλλαγή 
πλεύσης 
 

Αλλαγή 
πλεύσης 
Περικοπές 

Υπερασπίσιµη Ξεκίνηµα 
Ανάπτυξη µαζί 
µε κλάδο 
Συγκέντρωση 

«Συγκοµιδή», 
Συγχρονισµός 
Εύρεση, 
Συγκράτηση 
Αλλαγή 
πλεύσης 
Ανάπτυξη µαζί 
µε κλάδο 
Συγκέντρωση 

«Συγκοµιδή», 
Αλλαγή 
πλεύσης 
Εύρεση 
Περικοπές 

Περικοπές 
Εκτροπή 
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Τέλος με το τελευταίο εργαλείο, την μήτρα κύκλου ζωής, φαίνεται η θέση 

της εταιρείας σε σχέση με την φάση του κύκλου ζωής της, από την μία πλευρά και 

την θέση της στην αγορά από την άλλη. Όπως γίνεται επομένως αντιληπτό από το 

παραπάνω πινακάκι, ο όμιλος βρίσκεται πλέον στο στάδιο της ωριμότητας. Αυτό 

είναι σχετικά αναμενόμενο αν αναλογιστεί κανείς τα χρόνια που δραστηριοποιείται 

στον κλάδο και το σημείο στο οποίο έχει φτάσει ο ανταγωνισμός. Τέλος όσον 

αφορά την θέση του στον κλάδο, ο όμιλος κατέχει μια πολύ δυνατή θέση και αν 

κινηθεί σωστά εκτιμάται ότι θα κατέχει κυρίαρχη θέση. 
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3.2 Στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης 

 

Σύμφωνα με τον όρο της στρατηγικής με κάθετη ολοκλήρωση, η εταιρεία 

βρίσκεται σε μια προσπάθεια να επεκταθεί είτε προς τα μπρος, δηλαδή να κάνει ότι 

κάνουν οι προμηθευτές της, όπως για παράδειγμα να δημιουργήσει ένα δικό της 

δίκτυο διανομής, είτε προς τα πίσω, δηλαδή να παράγει, να συσκευάζει και να 

πουλά μόνη της τα προϊόντα της. (Κεφής Β., 2009) 

Όντως, ήδη ο όμιλος χρησιμοποιεί την στρατηγική της κάθετης ολοκλήρωσης 

προς τα μπρος, καθώς το τελευταίο έτος, έπειτα από ανακατατάξεις στους 

προμηθευτές του καφέ Lavazza από το εξωτερικό και μέχρι να εδραιωθεί στον χώρο 

η 3Ε που τώρα πλέον αποτελεί τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της εταιρείας 

Lavazza στην Ελλάδα, η εταιρεία προμηθεύτηκε σε δικούς της χώρους-αποθήκες 

μεγάλες ποσότητες καφέ, πριν την αύξηση του ΦΠΑ, και με δικό της δίκτυο 

διανομής τα προωθούσε στα καταστήματα του ομίλου.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει την δυνατότητα να προβεί σε 

παγίωση μιας τέτοιας κατάστασης, καθώς διαθέτει δικά της κτήρια στην έξοδο της 

Θεσσαλονίκης όπως επίσης διαθέτει και δικά της οχήματα. 

 Επιπλέον, ήδη το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας εργάζεται το 

τελευταίο έτος πάνω σε άλλα χαρμάνια καφέ προκειμένου να επιλέξει το καλύτερο 

και να το συσκευάσει μόνη της με το όνομα της εταιρείας. Το γεγονός αυτό 

αποτελεί μια πολύ καλή στρατηγική κίνηση κάθετης ολοκλήρωσης προς τα πίσω, 

όταν αυτό παγιωθεί (ακόμα λειτουργεί πιλοτικά σε κάποια καταστήματα που 

χρησιμοποιούν τα νέα χαρμάνια). Δεν πρέπει να παραλείπουμε το γεγονός ότι η 

εταιρεία στοχεύει σε τέτοιου είδους στρατηγικές, από την ίδρυσή της ακόμα, καθώς 

στο τμήμα του τροφίμου όλα τα προϊόντα της τα παρασκευάζει το προσωπικό του 

εκάστοτε καταστήματος, τοποθετώντας επάνω ένα ειδικό αυτοκόλλητο με το σήμα 

της εταιρείας καθώς και την ημερομηνία παρασκευής του προϊόντος. Αυτό αποτελεί 

ένα πολύ σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, όπου κατά 
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ένα ποσοστό της τάξεως του 80% πωλούν συσκευασμένα έτοιμα κρύα σάντουιτς 

άλλων εταιρειών.  

3.3 Στρατηγική οριζόντιας ολοκλήρωσης 
 

Σύμφωνα με τον όρο της στρατηγικής με οριζόντια ολοκλήρωση, η εταιρεία 

βρίσκεται σε μια προσπάθεια να επεκταθεί στον κλάδο της, δημιουργώντας 

παρόμοιες επιχειρήσεις, ή συγχωνεύοντας δύο brand  μέσα στον ίδιο όμιλο 

επιχειρήσεως όπως για παράδειγμα έκανε ο όμιλος TODAY GROUP . Πιο αναλυτικά, 

ο όμιλος στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του διατηρούσε δύο από τα τρία brand που 

διατηρεί τώρα. Αυτά ήταν το TODAY και το TODAYLICIOUS. Έπειτα ακολούθησε 

αυτήν την στρατηγική της οριζόντιας ολοκλήρωσης καθώς μετά από έρευνα 

θεώρησε ότι θα αποκτήσει ένα δυνατό συγκριτικό πλεονέκτημα συγχωνεύοντας 

δύο σήματα και δημιουργώντας ένα νέο που να περιλαμβάνει και τα δύο πρώτα. 

Έτσι δημιούργησε το TODAYS DELICIOUS STORE όπου δημιούργησε για το όμιλο ένα 

μονοπώλιο στην αγορά καθώς ήταν το πρώτο τέτοιο concept στην Βόρειο Ελλάδα.  

Μετά από κάποια χρόνια λειτουργείας και των τριών σημάτων της εταιρείας, 

και αφουγκραζόμενη η εταιρεία τον σφυγμό της εποχής, ίσως θα έπρεπε να 

προχωρήσει σε κατάργηση του ενός σήματος. Το πιο αδύνατο από τα τρία brand 

είναι το «TODAY STORE», καταστήματα του οποίου έχουν μεγάλο ανταγωνισμό ήδη. 

Έτσι με την αλλαγή των καταστημάτων αυτών σε καταστήματα TODAYS DELICIOUS 

STORES, ενισχύονται τα ταμεία τους, οι τζίροι τους, αυξάνεται το πελατολόγιό τους 

και έτσι ενισχύεται αυτόματα και η δύναμη του σήματος. 
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3.4 Ανταγωνιστικές στρατηγικές 

 

Όπως θα αναλυθεί και στο επόμενο κεφάλαιο, ο όμιλος λόγω της φύσης της 

δραστηριότητάς του και με γνώμονα την επιβίωσή του σε ένα άκρως ανταγωνιστικό 

περιβάλλον, καλείται να είναι πελατοκεντρικός. Το γεγονός αυτό ουσιαστικά 

απαιτεί να παρέχει στους πελάτες ποιοτικότερα προϊόντα και σε πιο χαμηλές τιμές 

από τους ανταγωνιστές. Μετά από συνέντευξη που πάρθηκε από το τμήμα 

λειτουργίας του ομίλου, σχετικά με λεπτομέρειες λειτουργικών θεμάτων, οι 

προτάσεις μου είναι οι παρακάτω: 

 Μια co-branding συνεργασία με ένα ήδη δυνατό brand που πωλείται ήδη 

μέσα στα καταστήματα. Για παράδειγμα τα μπισκότα ΠΑΠΑΔΟΠΟΛΟΥ τα 

οποία κάνουν ένα πολύ καλό τζίρο μέσα στα καταστήματα TODAY, θα ήταν 

μια πολύ καλή ευκαιρία να αποκτήσουν μια κυρίαρχη θέση μέσα στα 

καταστήματα ως συνοδευτικό πώλησης του κυρίαρχου προϊόντος που είναι 

ο καφές. Με τον τρόπο αυτό επωφελούνται και τα δύο brand καθώς 

λειτουργεί η ενέργεια αυτή ως ένα πολύ καλό marketing tool. 

 Επιπλέον είναι αναγκαίο να μειωθεί το food cost των καταστημάτων. Για τον 

σκοπό αυτό προϊόντα που έχουν μεγάλη κατανάλωση και δεν αποτελούν 

όμως το κύριο προϊόν κατανάλωσης από τους πελάτες θα μπορούσε να είναι 

φθηνότερα προκειμένου να ελαφρυνθεί ο εκάστοτε επιχειρηματίας και να 

υπάρχουν περισσότερα έσοδα να διατεθούν σε άλλα προϊόντα. Μια τέτοια 

αλλαγή αφορά για παράδειγμα, τα πλαστικά ποτήρια που χρησιμοποιούνται 

για όλα τα ροφήματα, τα οποία είναι υλικού PET. Το υλικό αυτό όμως είναι 

πολύ πιο ακριβό σε σύγκριση με το P-P το οποίο χρησιμοποιείται από όλους 

τους ανταγωνιστές του ομίλου. 

 Ένα πολύ σημαντικό βήμα επίσης θα ήταν η εύρεση ενός δεύτερου καφέ 

(χαρμάνι) το οποίο θα αποτελούσε μια δεύτερη επιλογή για τον 

καταναλωτή, ο οποίος έχει βαρεθεί το χαρμάνι που λειτουργεί μέχρι τώρα ο 

όμιλος. Σε καμία περίπτωση βέβαια, δεν θα ήταν καλή κίνηση η εξ 

ολοκλήρου αλλαγή σε ένα νέο χαρμάνι γιατί πιθανότατα να δημιουργούσε 

πολλά ερωτήματα και ίσως και δυσαρέσκεια στους καταναλωτές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΣΤΗΜΑΤA ΜΙS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ TOY ΟΜΙΛΟΥ TODAY GROUP 
 

4.1 Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (M.I.S. – Management 

Information Systems) 

Ο όμιλος today group έχει ένα μεγάλο κενό. Αυτό είναι η βάση δεδομένων με 

όλους τους πελάτες της που θα έπρεπε να είχε σύμφωνα με τους στόχους που έχει 

θέσει ως εταιρεία και σύμφωνα με αυτά που έχει καταφέρει ως τώρα. Επομένως 

λοιπόν το ζητούμενο είναι με την βοήθεια των πληροφοριακών συστημάτων να 

δημιουργηθεί αυτό το σημαντικό εργαλείο, το οποίο θα αποτελεί των πυρήνα της 

εταιρείας. Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (M.I.S.) υποστηρίζουν κυρίως τις 

λειτουργίες: (Laudon K, 2013) 

1. Προγραμματισμού 

2. Ελέγχου 

3. Λήψης αποφάσεων 

Κινητήριος δύναμη των πληροφοριακών συστημάτων αποτελεί η πληροφορία. Τα 

δεδομένα δηλαδή που έχουν συλλεγεί, έχουν επεξεργαστεί κατάλληλα και έχουν 

χρησιμοποιηθεί κατά διάφορους τρόπους προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις από 

την διοίκηση της εταιρείας. 

Καταλήγουμε επομένως ότι είναι άμεση ανάγκη η συλλογή των πληροφοριών 

αυτών προκειμένου να μπορέσουμε να τις αναλύσουμε και να δημιουργηθεί η 

βάση που χρειάζεται η εταιρεία, και που μετά την δημιουργία της θα είναι 

αναγκαία η συνεχής ενημέρωσή της. 

 

4.2 Τα πληροφοριακά συστήματα στον όμιλο TODAY GROUP  

Η έρευνα γύρω από το εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας αποτελεί ένα 

μεγάλο και σημαντικό κομμάτι της. Τα Π.Σ.Δ. είναι πλέον το ισχυρότερο εργαλείο 

των μεγάλων επιχειρήσεων, γιατί βοηθάει πολύ στην ανάλυση των δεδομένων στην 
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υποστήριξη λήψης της πιο σωστής απόφασης από τη Διοίκηση και στην πρόβλεψη 

των μελλοντικών κινήσεων με το μικρότερο φυσικά ρίσκο. 

 Αυτά που είναι χρήσιμα να ερευνήσει ο όμιλος TODAY GROUP, είναι ποιες 

προωθήσεις και ποιες καμπάνιες επιφέρουν τα μεγαλύτερα έσοδα και πώς 

επιδρούν στην απόδοση της επένδυσης του εκάστοτε ενδιαφερομένου.. είτε είναι ο 

franchisee είτε είναι ο franchisor.  

Επιπλέον πρέπει να γνωρίζει με κάποιον τρόπο ποια προϊόντα θα πρέπει να 

πουλήσει και σε ποιους πελάτες. Σημαντική πληροφορία επίσης είναι πώς μπορεί η 

εταιρεία μέσω των καταστημάτων της και κατ επέκταση τους υπαλλήλους της  να 

πουλήσει τα νέα προϊόντα της ή αυτά που θέλουν αυτοί συγκεκριμένα.  

Ερωτήματα που είναι εξίσου σημαντικά είναι τα παρακάτω: Ποιες είναι οι 

τάσεις ικανοποίησης των πελατών και ποιά η κλίμακα του εισοδήματός τους; 

(προκειμένου να διαμορφωθεί η τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας). Ποια 

προϊόντα είναι τα πλέον κερδοφόρα ανά κατηγορία πελάτη, ή ανά γεωγραφία.  

Επιπλέον με κάποιο τρόπο θα πρέπει η εταιρεία να γνωρίζει πόσο συχνά 

επισκέπτεται ένας πελάτης της το εκάστοτε κατάστημα και πως ανταποκρίνεται 

στην εκάστοτε καμπάνια. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να πάρει απόφαση σχετικά 

για το πόσο θα διαρκέσει η καμπάνια- προσφορά και πόσο απήχηση είχε. 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω γίνεται άμεσα αντιληπτή η ανάγκη ενός 

πληροφοριακού συστήματος πελατειακών σχέσεων. Δηλαδή ενός CRM συστήματος. 
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Figure 5 ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ CRM 

4.3 Σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων 

 Στόχος όλων των επιχειρήσεων του κλάδου μας είναι να γίνουν 

πελατοκεντρικες. Ο πελάτης είναι ο θεμελιώδης λίθος της επιτυχίας, και εκεί πρέπει 

να στραφούν και όλα τα φώτα της εταιρείας today group, από την στιγμή που πλέον 

μετά από δεκατρία χρόνια από την ίδρυσή της, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και 

συνεχώς με ανοδικές τάσεις. Το CRM ή «Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων» είναι 

μια διαδικασία που περιλαμβάνει την στρατηγική, την κουλτούρα και τις 

εσωτερικές διαδικασίες των επιχειρήσεων και που μετατρέπει τη φιλοσοφία της 

επιχείρησης σε πελατοκεντρική, που είναι και ο στόχος μας. 

 Στόχος της διαδικασίας αυτής στα καταστήματα του ομίλου, είναι ο 

εντοπισμός των σημαντικότερων πελατών και η αύξηση του ποσού της απόδειξης 

τους, δηλαδή της κατανάλωσης που κάνουν κάθε φορά που επισκέπτονται ένα από 

τα καταστήματα. Επιπλέον, κύριος στόχος αποτελεί ο περιορισμός της απώλειας 

που υπάρχει στην καταναλωτική βάση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς το κοινό 

του ομίλου today group είναι συγκεκριμένο και είναι αυτό που τα τελευταία χρόνια 

μοιράστηκε και σε άλλους ομίλους του ανταγωνισμού, όπως αυτούς που 

αναλύσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Αυτό το γεγονός λοιπόν μπορεί να 

περιοριστεί και έτσι να θωρακιστεί κατά κάποιον τρόπο ο όμιλος, με την δημιουργία 

πιστού αγοραστικού κοινού.  
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 Με αυτούς τους τρόπους, με την βοήθεια του  CRM αυξάνει τα έσοδά του ο 

όμιλος και κατ’ επέκταση το κάθε κατάστημά του, ικανοποιείται ο πελάτης, 

οργανώνεται το πελατολόγιο της εταιρείας και δημιουργούνται μακροχρόνιες 

σχέσεις με τους πελάτες.  (Subhash C., 2003) 

 

Το άμεσο MARKETING  

 Το άμεσο marketing, το οποίο με την βοήθεια του CRM εστιάζεται στη 

μαζική προώθηση και πώληση προϊόντων σε όσο το δυνατόν περισσότερους 

πελάτες. Με την ανάλυση του marketing, μπορεί να εξεταστεί η 

αποτελεσματικότητα των προωθητικών κινήσεων. Οι κινήσεις αυτές είναι οι εξής: 

Καθώς οι πελάτες αγοράζουν προϊόντα, δημιουργούνται ολοένα και 

περισσότερα δεδομένα που αφορούν αυτούς καθώς όμως και την συσχέτιση αυτών 

με τα προιόντα. Ο όμιλος μπορεί να  εκμεταλλευτεί αυτά τα δεδομένα, και με αυτόν 

τον τρόπο, μπορεί να διακρίνει τις διαφορές μεταξύ ομάδων πελατών του, που 

σχηματίζουν τα τμήματα της αγοράς. (Ambler, T., 2003).  

Τα δεδομένα αφορούν διάφορα χαρακτηριστικά των πελατών, όπως: 

 Γεωγραφικά χαρακτηριστικά, που αφορούν τη γεωγραφική κατανομή των 

καταναλωτών (πληθυσμός, πυκνότητα του πληθυσμού, κλιματολογικές 

συνθήκες κ.ά.) 

 Δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλλο,  ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, 

μορφωτικό επίπεδο κ.ά.) 

 Ψυχογραφικά χαρακτηριστικά (προσωπικότητα των πελατών, τρόπος ζωής 

κ.ά.) 

Ο όμιλος με την ανάλυση αυτών των δεδομένων και σε συνδυασμό με τα 

χαρακτηριστικά των προϊόντων και των αντίστοιχων μιγμάτων του μάρκετιγκ, 

μπορεί να δημιουργήσει τα κατάλληλα τμήματα της αγοράς. Τα τμήματα αυτά είναι 

ομάδες πελατών με κοινά χαρακτηριστικά, στα οποία θα προσφέρει και τα 

αντίστοιχα προϊόντα, θα μπορεί να εντοπίσει και να προσελκύσει νέους 
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κερδοφόρους πελάτες, ακόμα θα μπορεί να τερματίσει την σχέση με κάποιους 

πελάτες  που είναι οικονομικά ασύμφοροι για τον όμιλο, ή θα μπορεί να αναπτύξει 

στρατηγικές στοχευμένες στην ανάπτυξη καλύτερων πελατειακών  σχέσεων με 

κάποιους πελάτες. Για παράδειγμα θα μπορεί να προσφέρει, ένα χαρμάνι καφέ πιο 

πικάντικο για τους κατοίκους της Θράκης που έχουν συνηθίσει παρόμοιες γεύσεις…  

ή ένα πιο οικονομικό χαρμάνι καφέ το οποίο θα είναι σαν δεύτερη επιλογή για τις 

πελατειακές ομάδες με χαμηλότερο οικονομικό επίπεδο. Με την ανάλυση των 

τμημάτων της αγοράς επομένως, επιτυγχάνεται καλύτερη προσέγγιση με 

περισσότερο εξειδικευμένες προωθητικές κινήσεις. Οι κατηγοριοποιήσεις της 

λιανικής πώλησης των προϊόντων των καταστημάτων του ομίλου μπορεί να είναι 

πολλές και ποικίλουν.. Ένα παράδειγμα κατηγοριοποίησης των πελατών λιανικής 

του ομίλου, σύμφωνα με το οποίο μπορεί να λάβει αποφάσεις η διοίκηση του 

ομίλου, φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.. 

    

Figure 6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

 

Με τον παραπάνω τρόπο έπειτα από ανάλυση των δεδομένων, αναπτύσσεται 

μια πελατειακή σχέση μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου πελατών. Πλέον, με τα 

κατάλληλα συστήματα μέτρησης από νέες τεχνολογίες, οι επιχειρήσεις μπορούν να 
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γνωρίσουν όχι ομάδες πελατών, αλλά τους ίδιους τους πελάτες. Αυτό αποτελεί την 

άμεση ανάγκη του ομίλου, καθώς έχει μεγάλο μερίδιο αγοράς αλλά λόγο του ότι 

δεν χρησιμοποιούσε ως εργαλείο τα πληροφοριακά συστήματα, δεν γνωρίζει τους 

πελάτες του, ούτε τις ανάγκες και τις ιδιομορφίες του. 

Βασική αρχή είναι ότι ο κάθε πελάτης είναι διαφορετικός και η επιχείρηση με 

την εστίαση στον πελάτη αναλύει το προφίλ και τη συμπεριφορά του και του 

προσφέρει τα κατάλληλα προϊόντα ή υπηρεσίες που πλέον φαίνεται να αποκτούν 

έναν προσωπικό χαρακτήρα. Έτσι ικανοποιούνται οι πελάτες και παραμένουν ως 

πελάτες του ομίλου, με αποτέλεσμα την μακροπρόθεσμη επιβίωση αλλά και  

ανάπτυξη του. 

Η επιχείρηση λοιπόν, ως συνέπεια της στρατηγικής της και της εστίασης στον 

πελάτη, σχεδιάζει και προσαρμόζει τις επιχειρησιακές διαδικασίες, την επικοινωνία, 

την τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό, έτσι ώστε να προσφέρει αξία στον 

πελάτη. Με το CRM οι πελάτες βοηθούν την επιχείρηση να προσδιορίσει την 

ωφέλεια. Έτσι, η αξία δε δημιουργείται για τους πελάτες, αλλά μαζί με αυτούς, είναι 

το λεγόμενο customer value. 

Η κατάλληλη στιγμή για την εισαγωγή ενός CRM συστήματος στον όμιλο Today 

Group 

 O όμιλος TODAY GROUP πλέον, μετά από περίπου 13 χρόνια λειτουργίας 

από την δημιουργία των πρώτων καταστημάτων του, έχουν έναν πολύ μεγάλο 

αριθμό πελατών που αξίζει να πούμε ότι καλύπτει το 80% του μεριδίου αγοράς του 

κλάδου ειδικά στην Θεσσαλονίκη. Με το πέρασμα του χρόνου όμως, ο αριθμός των 

πελατών συνεχώς αυξάνεται, και μαζί του αυξάνονται και  οι απαιτήσεις καθώς και 

οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τρίτους. Ήδη λοιπόν η εταιρεία θα έπρεπε να 

ερευνά την ανάπτυξη ενός crm συστήματος.  

 Η δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος είναι άμεση ανάγκη, καθώς οι 

βασικοί πελάτες έχουν πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταξύ τους. Επιπλέον τα 

καταστήματα του ομίλου έχουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών, και οι 

ίδιοι οι πελάτες σε τακτική βάση προσθέτουν μετά από αιτήματά τους, ή 
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αντικαθιστούν προϊόντα που διατίθενται. Μέχρι τώρα υπήρχε ένα μεγάλο κενό 

μεταξύ του ομίλου και του πελατειακού κοινού του. Αυτό είναι ότι δεν υπήρχε η 

υποδομή και οι απαραίτητες πληροφορίες για να συναλλάσσεται το εκάστοτε 

κατάστημα ή και ο όμιλος με τους πελάτες μέσω internet ή μέσω τηλεφώνου, 

γεγονός που θα βοηθούσε πολύ τις ενέργειες customized marketing. Τέλος η 

εταιρεία αριθμεί περίπου 50 υπαλλήλους, πέραν από τους υπαλλήλους του κάθε 

καταστήματος, γεγονός που αποδεικνύει την ανάγκη για εύκολη χρήση και 

διαχείριση των πληροφοριών των πελατών από όλες τις πηγές. 

Για την εισαγωγή κάποιου CRM συστήματος στο δυναμικό του ομίλου, υπάρχει 

μια μεγάλη σειρά εμπορικού λογισμικού που συλλέγει βασικές πληροφορίες 

πελατών, όπως ιστορικό πωλήσεων, προτιμήσεις, στοιχεία επικοινωνίας καθώς και 

διάφορα άλλα στοιχεία και τα χειρίζεται με τρόπο χρήσιμο και εύκολο στη 

διαχείριση.  

 

4.4 Προϋποθέσεις ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήματος  
 

  Αποδεικνύεται λοιπόν, ότι οι κατέχοντες διοικητικές θέσεις στις 

επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν βαθιά γνώση του CRM και των στόχων του. Οι 

γνώσεις αυτές αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την επίτευξη της σωστής 

υλοποίησης του CRM. (Buttle, F., 2009). 

Στο CRM εκτός από τη διοίκηση, θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι 

εργαζόμενοι των καταστημάτων αλλά και οι συνεργάτες της. Το CRM, όντας μια 

στρατηγική διεργασία, δεσμεύει τα διάφορα τμήματα της εταιρείας να λειτουργούν 

με διαφορετικό τρόπο. Κατ’  επέκταση, η διοίκηση πρέπει να δημιουργήσει μια νέα 

εταιρική κουλτούρα η οποία θα είναι απολύτως πελατοκεντρική.  

Επειδή οι εμπλεκόμενοι στο CRM θα έχουν ως βασικό τους στόχο τη 

δημιουργία και τη διατήρηση σχέσεων με τους πελάτες, πρέπει να ληφθούν υπόψη 

και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα η 
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ιδιαίτερη κουλτούρα των ανθρώπων στην Θεσσαλονίκη σε σχέση με άλλες πόλεις 

της Ελλάδας.  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  

 Το πλάνο επομένως είναι ο σχεδιασμός του CRM για ένα σημαντικό χρονικό 

διάστημα (π.χ. για τα επόμενα 5 έτη) και πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις 

απαραίτητες διεργασίες για την υλοποίηση του π.χ. εκπαίδευση προσωπικού, 

επιλογή και υλοποίηση του κατάλληλου λογισμικού. 

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι ένα μέρος στο σχεδιασμό του 

συστήματος είναι ο τρόπος για τη συλλογή των δεδομένων των πελατών που όπως 

προαναφέρθηκε και είναι πολύ σημαντικός. 

Στην πρώτη φάση συλλέγονται τα ονόματα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των 

πελατών που επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα της επιχείρησης ή κάποιο από τα 

καταστήματα του ομίλου. Αυτά τα δεδομένα εμπλουτίζονται με την συλλογή των 

τηλεφωνικών αριθμών,  των διευθύνσεων τους και του ταχυδρομικού κώδικα της 

περιοχής τους. Ο πίνακας με όνομα contacts παρουσιάζεται παρακάτω. (Ρεμόντη Ε., 

2012) 

Πίνακας 6 CONTACTS 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ (ID)  

ONOMA  

ΕΠΙΘΕΤΟ  

E-MAIL  

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΠΟΛΗ  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ  
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Σε δεύτερη φάση είναι απαραίτητη η συλλογή δεδομένων για τις προτιμήσεις 

των πελατών, ώστε να προγραμματιστούν οι επόμενες προωθητικές κινήσεις της 

επιχείρησης, όπως για παράδειγμα άμεση αλληλογραφία, που θα έχουν στόχο να 

αποφέρουν επαναλαμβανόμενες αγορές. Επομένως με την βοήθεια του hardware 

που χρησιμοποιείται για την μηχανογράφηση των καταστημάτων, ο υπάλληλος- 

ταμίας θα μπορεί να συμπληρώνει μια φόρμα που αντιστοιχεί στον εκάστοτε 

πελάτη προκειμένου να αντλήσουμε τα δεδομένα που χρειαζόμαστε.  

Πίνακας 7 ΑΓΟΡΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΓΟΡΑΣ  

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ  

ΤΙΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  

 

Τέλος, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας πίνακας σε μορφή ημερολογίου, 

προκειμένου να περιέχει τον κατάλογο των διαφημιστικών ενεργειών που 

σχεδιάζονται να συμβούν. 

Πίνακας 8 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 

Όλες οι παραπάνω διεργασίες πραγματοποιούνται προκειμένου να συλλέγει 

ο όμιλος και κάθε κατάστημα τα δεδομένα που αφορούν τον πελάτη από 

οποιοδήποτε σημείο επαφής, και τέλος η επιχείρηση να μπορεί να αξιοποιήσει 
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αυτά τα δεδομένα, για να καταφέρει να προσεγγίζει με επαναλαμβανόμενο τρόπο 

τον πελάτη. 

 

Τέλος, όλα τα αποτελέσματα  που προκύπτουν από την ανάλυση των 

ανωτέρω δεδομένων,  μπορούν να αναπαρασταθούν σε διαγράμματα  και 

γραφήματα με τρόπο εύκολο και κατανοητό για τον αναλυτή του CRM συστήματος   

και να τον βοηθήσουν   να ανακαλύψει τάσεις του καταναλωτικού κοινού που 

εξετάζει. Για παράδειγμα, παρακάτω παρουσιάζεται ένα γράφημα που θα 

μπορούσε να δώσει πληροφορίες για τα συνολικά ποσά που  ξόδεψε για αγορές 

κάθε πελάτης. 

 

 

Figure 7 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 

Στα πλαίσια της έρευνας για την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που σκοπό είχε την μέτρηση την 

ανταγωνιστικότητας των καταστημάτων του ομίλου TODAY GROUP καθώς και την 

μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών. Και τα δύο αυτά στοιχεία αποτελούν πολύ 

σημαντικά δεδομένα εάν επεξεργαστούν κατάλληλα μαζί με τα δεδομένα που 

προκύπτουν από τις δημογραφικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, που 

εμπεριέχονται στην ΟΜΑΔΑ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Μετά την ανάλυση των ανωτέρω 

δεδομένων η διοίκηση του ομίλου μπορεί να έχει κατηγοριοποιημένους και 

ομαδοποιημένους τους πελάτες του, σύμφωνα με τον βαθμό ικανοποίησής τους 

αλλά και να πάρει στατιστικά στοιχεία για το βαθμό ανταγωνιστικότητας των 

εκάστοτε καταστημάτων του.  

Συνολικά τυπώθηκαν και μοιράστηκαν σε πελάτες ενός καταστήματος 

Today’s Delicious Stores στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εκατό ερωτηματολόγια. Από 

αυτά συμπληρώθηκαν τα 87. Τα υπόλοιπα δεν επιστράφηκαν από τους πελάτες, 

γιατί δεν ανταποκρίθηκαν. Επομένως το δείγμα μας είναι της τάξεως του 87% του 

συνολικού που μοιράστηκε. 

Από το σύνολο των 26 ερωτήσεων, οι 4 ήταν ανοιχτές. Δηλαδή οι πελάτες 

είχαν χώρο προκειμένου να αναπτύξουν εξολοκλήρου μόνοι τους την σκέψη τους 

και να απαντήσουν καθαρά με γνώμονα την εμπειρία τους. Το αρνητικό στοιχείο 

είναι ότι στο σύνολο του δείγματος μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό απάντησε στις 

συγκεκριμένες ερωτήσεις. 

Παρακάτω φαίνονται τα διαγράμματα που προκύπτουν από την στατιστική 

ανάλυση των δεδομένων των ερωτηματολογίων.  
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Από τα δύο πρώτα διαγράμματα προκύπτει ότι το δείγμα που έχει ληφθεί 

είναι κατά ένα μεγάλο ποσοστό άντρες. Επιπλέον φαίνεται ότι σε μια μεγάλη 

πλειοψηφία οι πελάτες των καταστημάτων του ομίλου TODAY GROUP  είναι ηλικίας 

18-34 ετών. Αυτό είναι αναμενόμενο καθώς εκεί στόχευε η εταιρεία από την αρχή 

της ίδρυσής της.  
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  Επομένως βλέπουμε ότι τα άτομα αυτής της ηλικίας είναι συνήθως φοιτητές 

ή εργάζονται κάπου ως υπάλληλοι…είτε δημόσιοι είτε ιδιωτικοί. Πράγμα που 

σημαίνει ότι το χρηματικό όριο που μπορούν να διαθέσουν για προϊόντα όπως αυτά 

που διαθέτει η εταιρία είναι λίγα και επομένως επιλέγουν με κριτήριο την τιμή σε 

συνδυασμό με την ποιότητα βέβαια. Αυτός είναι λοιπόν και ο λόγος που 

επισκέπτονται αρκετά έως πάρα πολύ όπως δείχνει το παρακάτω διάγραμμα, τα 

καταστήματα του ομίλου.  

 Από τα δύο παρακάτω διαγράμματα  φαίνεται ότι τα καταστήματα του 

ομίλου έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα  που συνήθως είναι και καθημερινή και 

συγκεκριμένα πρωινές και απογευματινές ώρες. Αυτό το γεγονός δείχνει την 

αναγκαιότητα των καταστημάτων να είναι προσιτά στην τιμή καθώς αποτελούν την 

καθημερινή επιλογή των καταναλωτών. Επιπλέον, από την στιγμή που οι 

καταναλωτές- πελάτες επισκέπτονται τα καταστήματα του ομίλου πρωινές ώρες, 

είναι απαραίτητη η ταχύτερη εξυπηρέτησή τους. Αυτό επομένως αποτελεί μέχρι 

στιγμής ένα  από τα συγκριτικά πλεονεκτήματά του ομίλου έναντι του 

ανταγωνισμού. 
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Από το παραπάνω διάγραμμα βγαίνει ως αποτέλεσμα ότι τα καταστήματα 

έγιναν γνωστά εδώ και περίπου 6 χρόνια, δηλαδή από τότε περίπου που 

δημιουργήθηκαν τα today delicious stores. Τα διπλά καταστήματα λοιπόν, 

αποτελούν ένα ακόμα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, παρόλο 

που όπως φαίνεται από το παρακάτω διάγραμμα το μεγαλύτερο ποσοστό 

πωλήσεων γίνεται στον καφέ και στα ροφήματα. 

 

 

 

 

21

56

10

14 ΧΡΌΝΙΑ 6 ΧΡΟΝΙΑ 3 ΧΡΌΝΙΑ ΦΈΤΟΣ

α
ρ

ιθ
μ

ό
ς 

α
τό

μ
ω

ν

διάρκεια επαφής με τον όμιλο ΤΟDAY GROUP

65

4 8 10

ΚΑΦΈΣ-ΡΌΦΗΜΑ ΨΙΛΙΚΆ ΤΣΙΓΆΡΑ ΦΑΓΗΤΌ .

α
ρ

ιθ
μ

ό
ς 

α
τό

μ
ω

ν

σύνηθες προιόν κατανάλωσης



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ TODAY GROUP  

 

 
74 

 

Σύμφωνα με τους πελάτες, ένα ποσοστό μεγάλο θεωρεί ότι  ο ανταγωνισμός 

δεν πλεονεκτεί σε κανέναν τομέα έναντι του ομίλου. Ένα μικρότερο ποσοστό 

θεωρεί ότι τα καταστήματα του ομίλου έχουν υψηλότερη τιμή από τον 

ανταγωνισμό και ένα ακόμα μικρότερο ποσοστό θεωρεί ότι ο όμιλος υστερεί στην 

ποιότητα. 
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Το μεγαλύτερο ποσοστό πελατών θεωρεί επίσης ότι η εξυπηρέτηση, η 

ταχύτητα εξυπηρέτησης τους, καθώς και η ποιότητα των προϊόντων είναι η 

καλύτερη δυνατή. 
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Ομοίως θεωρεί ότι η αρχιτεκτονική του εσωτερικού χώρου, η ευγένεια και ο 

επαγγελματισμός των υπαλλήλων καθώς και η ποικιλία των προϊόντων είναι η 

καλύτερη δυνατή. 
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Τέλος, από το παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ότι η 24 ωρη λειτουργία των 

καταστημάτων του ομίλου εξυπηρετεί σχεδόν όλους τους πελάτες. 
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Στην συνέχεια, χρησιμοποιώντας πάλι το ίδιο εργαλείο, το excel, 

δημιουργήθηκαν τα παρακάτω συνδυαστικά διαγράμματα. Αυτά προέκυψαν, 

χρησιμοποιώντας ως δεδομένα τις απαντήσεις σε δύο ερωτήματα του 

ερωτηματολογίου. Έτσι στο πρώτο διάγραμμα, φαίνεται η σχέση της ηλικίας των 

πελατών με την ώρα μέσα στην ημέρα που επισκέπτονται το κατάστημα. 

Παρατηρείται λοιπόν ότι τα περισσότερα άτομα, τα οποία συνήθως είναι ηλικίας 

μεταξύ 35 -50 ετών, επισκέπτονται το κατάστημα απογευματινές ώρες (βλέπε group 

δεδομένων με αριθμό 5). 
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Πλήθος Ατόμων Επισκεψιμότητα Ημέρας Ηλικία
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Στην συνέχεια, μπορεί να αντληθεί ως δεδομένο, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 

πελατών είναι φοιτητές οι οποίοι είναι πολύ ικανοποιημένοι με την σχέση της 

προσφερόμενης ποιότητας σε συνδυασμό με την τιμή. Αυτό σημαίνει ότι ο όμιλος 

Today group είναι σε πολύ καλή ανταγωνιστική θέση. 

 

 

 

Επιπλέον, στο επόμενο διάγραμμα φαίνεται ότι με μεγάλη διαφορά έναντι 

των υπολοίπων απαντήσεων, το μεγαλύτερο ποσοστό πελατών, το οποίο 

αποτελείται από άτομα της ηλικιακής ομάδας 18 έως 34 ετών, εξυπηρετούνται από 

την εικοσιτετράωρη λειτουργία των καταστημάτων του ομίλου.  
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Παρακάτω παρατηρείται ότι δεν απαιτείται κάποια αλλαγή στην ουσιαστική 

αρχιτεκτονική του εσωτερικού χώρου των καταστημάτων. Αντιθέτως,  οι πελάτες 

φαίνεται ως νέοι, να είναι ικανοποιημένοι από το πρωτοποριακό style που λάνσαρε 

η εταιρία  στα καταστήματά της. Εάν βέβαια η εταιρία θελήσει να προσελκύσει και 

περισσότερους πελάτες μεγαλύτερης ηλικίας θα πρέπει να προβεί σε αλλαγές 

καθότι οι πελάτες αυτοί δεν είναι ευχαριστημένοι. Το γεγονός αυτό ήταν 

αναμενόμενο καθώς  τα καταστήματα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μην 

προσελκύουν κόσμο που θέλει να καθίσει και να απολαύσει τον καφέ του σε ένα 

καλό σερβίτσιο ή σε ένα άνετο σαλόνι. Αντιθέτως στόχος είναι η take away πώληση.
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Τέλος,    παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό πελατών θα ήθελε γιατί 

θα τους εξυπηρετούσε, ένα οργανωμένο δίκτυο delivery της εταιρείας. Αυτό 

αποτελεί μια εικόνα που θα  πρέπει να λάβει υπόψιν της η εταιρεία .  Δεδομένου 

ότι προκειμένου οι πελάτες προκειμένου να εξυπηρετηθούν στο χώρο τους θα 

επιλέξουν να αγοράσουν τα προϊόντα που επιθυμούν από κατάστημα του 

ανταγωνισμού.  Αυτή η τάση,  όπως παρατηρείται από το παραπάνω διάγραμμα, 

αφορά  την ηλικιακή ομάδα 18-34 ετών όπου  είναι ουσιαστικά οι νέοι που 

εργάζονται ή είναι φοιτητές και δεν διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο να 

περιμένουν σε κάποιο κατάστημα προκειμένου να πάρουν τον καφέ τους το φαγητό 

τους ή κάποια ψιλικά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες, 

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί αποτελεί μέρος της έρευνας στα πλαίσια 

εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας με θέμα «Ανάπτυξη στρατηγικού 

σχεδιασμού του ομίλου ‘‘TODAY GROUP’’: Η πληροφορική ως εργαλείο 

ανάπτυξης στρατηγικού σχεδιασμού.» για το Διατμηματικό Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας με επιβλέπων καθηγητή τον κ.Δημήτριο Σουμπενιώτη. 

Κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να καταγράψει τις απόψεις των 

καταναλωτών όσο αφορά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αλλά και τις αδυναμίες της 

εταιρείας. Ειδικότερα, εξετάζεται τόσο η ικανοποίηση των πελατών του ομίλου 

καθώς όσο και ο βαθμός ανταγωνιστικότητάς του.  

Το ερωτηματολόγιο έχει σχεδιαστεί ώστε να απαιτεί τον ελάχιστο δυνατό χρόνο 

συμπλήρωσης.  

Οι απαντήσεις σας θα έχουν απολύτως εμπιστευτικό χαρακτήρα ενώ η βάση 

δεδομένων που θα δημιουργηθεί θα αξιοποιηθεί κατ αποκλειστικότητα για την 

ολοκλήρωση των στατιστικών αναλύσεων.  

 

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας 

 

Με εκτίμηση, 

Δρόσου Γρηγορία 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια του Προγράμματος Πληροφοριακά Συστήματα  
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«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ TODAY GROUP : 

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ.» 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Ομάδα Α: Γενικές Ερωτήσεις 

1) Σημειώστε το φύλο σας. 

 Άνδρας   Γυναίκα 

 

2) Ποια είναι η ηλικία σας; 

 <18    18-34   35-50    >50 

 

3) Ποια είναι η ιδιότητά σας? 

 Φοιτητής  Δημόσιος-Ιδιωτικός υπάλληλος  Συνταξιούχος  Άνεργος 

 Άλλο 

 

4) Πόσο συχνά επισκέπτεστε καταστήματα today-todaylicious; 

  Πάρα πολύ    Αρκετά    Λίγο   Καθόλου  

 

5) Ποια ώρα την ημέρας επισκέπτεσαι συνήθως το κατάστημα; 

 Πρωί   Μεσημέρι    Απόγευμα   Βράδυ 

 

6) Από πότε επισκέπτεστε τα καταστήματα του ομίλου Today Group; 

 Περίπου 14 χρόνια  Περίπου 6 χρόνια  Περίπου 3 χρόνια   Φέτος 

 

7) Επισκέπτεσαι ένα κατάστημα του ομίλου συνήθως για να πάρεις: 

 Καφέ-Ροφήματα   ψιλικά   Τσιγάρα   Φαγητό   
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Ομάδα Β: Μέτρηση ανταγωνιστικότητας και ικανοποίησης πελατών 

8) Θεωρείς ότι υπάρχει εταιρία του κλάδου μας πιο ανταγωνιστική σε κάποιον 

τομέα; 

 Όχι, σε κανέναν     Ναι, στην τιμή    Ναι, στην ποιότητα   Ναι, στην 

εξυπηρέτηση  Άλλο 

 

9) Θεωρείς ότι η σχέση τιμής και ποιότητας είναι η καλύτερη δυνατή; 

 Ναι   Όχι 

 

10)  Θεωρείς ότι η εξυπηρέτηση είναι η καλύτερη δυνατή; 

 Ναι   Όχι 

 

11) Είστε ικανοποιημένος-η από την ταχύτητα εξυπηρέτησης; 

 Ναι   Όχι 

 

12) Είστε ικανοποιημένος-η από την ποιότητα των προϊόντων; 

 Ναι   Όχι 

 

13) Είστε ικανοποιημένος-η από την αρχιτεκτονική του εσωτερικού χώρου; 

 Ναι   Όχι 

 

14) Είστε ικανοποιημένος-η από την ευγένεια και  τον επαγγελματισμό του 

υπαλλήλων; 

 Ναι   Όχι 

 

15) Θεωρείτε ότι υπάρχει ικανοποιητική ποικιλία επιλογών στα προϊόντα μας; 

 Ναι   Όχι 

 

16) Θεωρείτε ότι σας εξυπηρετεί πολύ η εικοσιτετράωρη λειτουργία των 

καταστημάτων μας και τις επτά ημέρες της εβδομάδας; 

 Ναι   Όχι 
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17) Θα σε εξυπηρετούσε ένα δίκτυο delivery του ομίλου μας; 

 Ναι   Όχι 

 

18) Πόσο συχνά επιλέγεις να παραγγείλεις από άλλη αλυσίδα τα προϊόντα που σε 

ενδιαφέρουν προκειμένου να αξιοποιήσεις την υπηρεσία delivery; 

 Καθόλου   Λίγο    Αρκετά    Πολύ    Πάρα πολύ 

 

19) Ποιο θεωρείς ότι είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα;  

 

20) Ποιο θεωρείς ότι είναι το κυριότερο μειονέκτημα μας; 

 

21)  Πόσος χρόνος απαιτείται από την εμπειρία σας  για να γίνει η παραγγελία σας 

από τον ταμία μέσω του tablet (στα καταστήματα που διαθέτουν μηχανογράφηση) 

        Καθόλου   Λίγος    Αρκετός    Πολύς    Πάρα πολύς   

 

22) Προτιμάτε τον παραπάνω τρόπο παραγγελίας από τον παραδοσιακό; 

 Ναι   Όχι   Αδιάφορο 

 

23) Πιστεύετε ότι οι Loyalty cards που παρέχουν τα καταστήματα του ομίλου στους 

πελάτες αποτελούν ένα κίνητρο αγοράς προϊόντων; 

 Ναι   Όχι 

 

24) Τι είδους προωθητική ενέργεια προϊόντων των καταστημάτων μας θα σας 

εξυπηρετούσε; 

 5+1 δώρο   happy hours  με μειωμένες τιμές 

 

25) Τι άλλα προϊόντα θα θέλατε να προσθέσουμε στα καταστήματά μας; 
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26) Τι θα θέλατε να αλλάξουμε στα καταστήματά μας; 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Τέλος, συμπερασματικά,  από τα αποτελέσματα της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας, παρατηρείται ότι ο ανταγωνισμός στον  κλάδο είναι μεγάλος χωρίς να 

διαφοροποιείται το τελικό προϊόν που προσφέρουν πάρα πολύ. Επιπλέον, πέραν 

του κόστους, η απειλή των νέο-εισερχόμενων επιχειρήσεων με την παροχή ίδιων 

προϊόντων, είναι μικρή, ωστόσο αν πωλούν παρόμοια και όχι ίδια προϊόντα, η 

απειλή είναι μεγάλη. η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών είναι μεγάλη. 

Γεγονός που δεν ευνοεί τις διαπραγματεύσεις του ομίλου TODAY GROUP με αυτούς. 

Αυτό ισχύει και για τους επενδυτές καθώς και για τους πελάτες λιανικής των 

καταστημάτων. Το γεγονός αυτό πρέπει να λαμβάνεται πολύ καλά υπόψιν από την 

εταιρεία πριν προβεί σε οποιαδήποτε κίνηση που μπορεί να βλάψει άμεσα ή 

έμμεσα τους αγοραστές της. Επιπλέον, λόγω της πληθώρας προϊόντων των 

καταστημάτων του ομίλου, η απειλή των υποκατάστατων προϊόντων 

ελαχιστοποιείται. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Porter, η ελκυστικότητα του εν 

λόγω κλάδου παρουσιάζεται μέτρια προς υψηλή. Αδιαμφισβήτητα θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί υψηλή αν η οικονομική κατάσταση της χώρας μας ήταν καλύτερη και 

το γενικότερο κλίμα πιο αισιόδοξο. Όμως, η πεποίθηση που κυριαρχεί είναι ότι για 

τα επόμενα χρόνια η ελληνική οικονομία θα δοκιμαστεί ισχυρά και οι 

επιχειρηματίες θα προβούν σε κινήσεις επιβίωσης περισσότερο και όχι ανάπτυξης. 

Τέλος, έγινε μια ανάλυση σύμφωνα με την οποία ένα CRM σύστημα, θα 

βοηθούσε πολύ στην δημιουργία μιας βάσης δεδομένων η οποία θα περιελάμβανε 

όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τις προτιμήσεις των πελατών και τα οποία  μετά 

από μια τυπική επεξεργασία θα μπορούν να ομαδοποιηθούν για να βελτιώσουν τις 

πωλήσεις την εταιρείας. 
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