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1. Δπιηελική ωνοτη 

 

θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

ζρεδίνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ζεκαηηθνχ πάξθνπ ζηε Ρφδν κε ην φλνκα 

Knightland. Πξφθεηηαη γηα ην έξγν κηαο εηαηξίαο ηδξπηέο ηεο νπνίαο είλαη ε Σζίγθνπ 

Μαξγαξίηα, Σζίγθνπ Δπαγγειία θαη ν Μπάδεο Ηιίαο. Σν ζέκα απηνχ ηνπ πάξθνπ 

είλαη ε κεζαησληθή επνρή θαη νη ηππφηεο πνπ δνχζαλ θάπνηε ζην λεζί ηεο Ρφδνπ, 

νπφηε θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ηφζν αξρηηεθηνληθά φζν θαη ιεηηνπξγηθά, δειαδή νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πεξηέρεη, ζα γίλεη κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά. 

Αλαιπηηθφηεξα νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζα είλαη ζηάβινο κε άινγα, ηππαζία γηα 

κηθξνχο θαη κεγάινπο, εθκάζεζε μηθνκαρίαο κε ςεχηηθα ζπαζηά, ηνμνβνιία, θπλήγη 

ζεζαπξνχ, νξεηβαζία κε ζθνηληά, επίδεημε κε ηππνκαρίεο θαη μηθνκαρία απφ 

εθπαηδεπκέλα άηνκα, ζηίβνο κάρεο, δηνξγάλσζε δηαγσληζκψλ κε βξαβεία, έθζεζε κε 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηνλ κεζαίσλα, πξνβνιή ηαηληψλ θαη εθκάζεζεο 

ηζηνξίαο.  

Σα ηκήκαηα αγνξάο ζηα νπνία ζηνρεχεη ε εηαηξία είλαη νη καζεηέο φιεο ηεο Ρφδνπ 

κέζσ επίζθεςεο ζρνιείσλ αιιά θαη νη καζεηέο πνπ επηζθέπηνληαη ην λεζί ζηα 

πιαίζηα εθπαηδεπηηθήο-ςπραγσγηθήο εθδξνκήο, νη λένη ελήιηθεο πνπ δηακέλνπλ ζην 

λεζί, νη νηθνγέλεηεο κε παηδηά, θαη νη ηνπξίζηεο πνπ ηαμηδεχνπλ ζηε Ρφδν θαη 

επηζπκνχλ λα δηαζθεδάζνπλ ιακβάλνληαο κηα μερσξηζηή εκπεηξία. χκθσλα κε ηελ 

αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ ππάξρνπλ πεξηζψξηα αλάπηπμεο  ηνπ ηνπξηζκνχ γηα 

ηα επφκελα έηε θαη ε πνξεία ηνπ θαίλεηαη λα είλαη αλνδηθή, δεκηνπξγψληαο 

πξνζδνθίεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ. 

 Ο αληαγσληζκφο πξνβιέπεηαη έληνλνο παξφιν πνπ είλαη έλαο ν θχξηνο αληαγσληζηήο, 

ην πδάηηλν πάξθν Waterpark, δηφηη ηα ηκήκαηα ηεο αγνξάο πνπ ζηνρεχνπλ ηα δχν 

πάξθα είλαη παξφκνηα. Χζηφζν, ην Knightland είλαη έλα κνλαδηθφ πάξθν ζε φιε ηελ 

Διιάδα αθνχ δελ ππάξρεη φκνηφ ηνπ, θαη πξνζθέξεη μερσξηζηέο ππεξεζίεο ζηνπο 

επηζθέπηεο ηνπ ζέηνληάο ηνπο ζε πξνηεξαηφηεηα.  

Η ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ ζηνρεχεη λα ζπκπξάμεη ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο κε 

ζπλεξγάηεο φπσο ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία, μελνδνρεία, ηνπξηζηηθνχο θνξείο, θαη λα 

ιάβεη ρνξεγίεο απφ απηνχο γηα δηαθεκηζηηθνχο ιφγνπο ελψ ζα ηνπο πξνσζεί ζηνπο 

επηζθέπηεο ηνπ πάξθνπ κέζσ θπιιαδίσλ, banner θιπ. Δπίζεο, ην πάξθν ζα έρεη 

παξνπζία ζε φια ηα θνηλσληθά δίθηπα, Facebook, Instagram, Twitter, Tripadvisor, 

απμάλνληαο ηελ πξνψζεζή ηεο  αθνχ ζα βξίζθεηαη πην θνληά ζηνπο πειάηεο ηνπ 

δηαηεξψληαο κηα ζπλερή επηθνηλσλία καδί ηνπο.  

Η δηνηθεηηθή νκάδα έρεη δηεπξπκέλεο γλψζεηο θαη ελδηαθέξνληα φπσο Μάλαηδκελη, 

Λνγηζηηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθά, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη 

πξνζιακβάλνληαο ηνπο θαηάιιεινπο αλζξψπνπο ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο ζα επηηχρεη 

ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη ζπλεπψο ηνπο ζηφρνπο ηεο εηαηξίαο. Έρεη απνθαζηζηεί κε βάζε 
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ηηο αθίμεηο ησλ ηνπξηζηψλ ζην λεζί ηεο Ρφδνπ ην πάξθν λα ιεηηνπξγεί απφ Μάην έσο 

θαη Οθηψβξην. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πάξθνπ ζα πξνζιεθζνχλ αξρηθά γηα ηνπο κήλεο 

Μάην θαη Ινχλην 35 άηνκα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα απμεζνχλ ζηνπο 40 απφ Ινχιην έσο 

θαη Οθηψβξε. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεηαζηεί είλαη ησλ εμήο εηδηθνηήησλ: δηεπζχλσλ 

ζχκβνπινο, ππεχζπλνο γηα ην πάξθν, ππεχζπλνο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ππάιιεινη 

δξαζηεξηνηήησλ, ππεχζπλνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ππεχζπλνο πσιήζεσλ, ινγηζηήο, 

ππάιιεινη εμππεξέηεζεο, θχιαθαο αζθαιείαο, θαη θαζαξηζηέο.  

Η ηηκνινγηαθή πνιηηηθή βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηνπ λα κελ εκπιαθεί ε επηρείξεζε ζε 

πφιεκν ηηκψλ κε ηνλ αληαγσληζκφ, αιιά λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαιχςεη ηα έμνδά 

ηεο πξνζδίδνληαο θαη έλα πεξηζψξην θέξδνπο γηα ηελ εηαηξία. πγθεθξηκέλα ε γεληθή 

είζνδνο ζα είλαη ζηα 20€ θαη ην κεησκέλν εηζηηήξην ζα είλαη ζηα 15€.  Όζν αλαθνξά 

ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία κεηά απφ έξεπλα αγνξάο θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ 

θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο ππνινγίζηεθαλ ηα έμνδα ελφο έηνπο κε ην πνζφ ησλ 

889.025,00€, έζνδα 2.094.825,00€ θαη θαζαξφ απνηέιεζκα 1.205.800,00€. Σα έμνδα 

κέρξη λα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί ην πάξθν νπφηε θαη λα έρεη έζνδα αλέξρνληαη ζηα 

215.00,00€ απφ ηα νπνία ε ζπκκεηνρή ησλ εηαίξσλ ζπκπιεξψλεη ηα 45.000,00€. Σν 

ππφινηπν πνζφ (170.000,00€) ζα πξνθχςεη απφ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ κε δηάζηεκα 

απνπιεξσκήο ηα ηξία έηε. Παξάιιεια εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν λα εληαρζεί ην 

πάξθν ζε έλα επελδπηηθφ πξφγξακκα ΔΠΑ ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξε θξαηηθή επηδφηεζε κεηψλνληαο ηηο νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο γηα ηελ 

επηρείξεζε θαη απμάλνληαο ην πεξηζψξην θέξδνπο.  

Η εηαηξία ζθνπεχεη λα πνπιήζεη ην πάξθν κεηά απφ ιεηηνπξγία 3 εηψλ ζε άιινλ 

ηδηψηε ή κέζσ ζπλεξγαζίαο, εθφζνλ δεηεζεί, λα κεηαθεξζεί ην πάξθν ζε άιιν 

γεσγξαθηθφ ηφπν. Η ηερλνγλσζία θαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ζα παξακείλνπλ 

ζηελ εηαηξία. πλεπψο ε ηηκή πψιεζεο ηνπ πάξθνπ κεηά ην δηάζηεκα ησλ ηξηψλ εηψλ 

ζα είλαη 1.000.000,00€ θαη ζα ιακβάλεη έλα πνζνζηφ 10% επί ησλ θεξδψλ ηνπ 

πάξθνπ γηα ηα επφκελα έηε ιφγσ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ππεξεζηψλ 

ηερλνγλσζίαο.  

ηε ζπλέρεηα βξίζθνληαη φια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ 

αλαιπηηθφηεξα. 
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2. Πεπιγπαθή ηηρ Δπισείπηζηρ 
 

Σν Knightland είλαη έλα ζεκαηηθφ πάξθν κε θχξην ζέκα ηελ Ιππνηηθή ηζηνξία ηεο 

Ρφδνπ. θνπφο ηνπ είλαη ε εθπαίδεπζε θαη ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν δσήο εθείλε ηελ επνρή, ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είραλ, αιιά θαη ε ςπραγσγία 

ηνπ κέζσ πξσηνπνξηαθψλ παηρληδηψλ. Μέζα απφ ηε κνλαδηθή δηαθφζκεζε νη 

επηζθέπηεο ζα ηαμηδέςνπλ πίζσ ζην ρξφλν θαη ζα αλαβηψζνπλ έλα θνκκάηη ηεο 

Ιππνηηθήο επνρήο, πξνζειθχνληαο ιάηξεηο απφ φιν ηνλ θφζκν. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη είλαη απνθιεηζηηθά γηα λα βηψζεη ν επηζθέπηεο κηα κνλαδηθή 

εκπεηξία γπξλψληαο ζηνλ Μεζαίσλα, λα πηζηέςεη έζησ θαη γηα ιίγν φηη είλαη ηππφηεο, 

ελψ ζα είλαη δηαζθεδαζηηθέο ηφζν γηα ελήιηθεο φζν θαη γηα ηα παηδηά. 

Κχξηνη ζηφρνη είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο πειαηεηαθήο ηθαλνπνίεζεο, ε επαηζζεηνπνίεζε 

θαη ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ ηζηνξία ηνπ λεζηνχ θαη ε ειθπζηηθή πξνψζεζε 

δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο επηζθέπηεο. Απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ 

πάξθνπ δε κπνξεί λα ιείπεη ε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηά ηνπ θαη ε θεξδνθνξία ηνπ 

κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο δηνίθεζήο ηνπ αιιά θαη ηεο 

καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο ηνπ. Η εηαηξία αλακέλεη άκεζα θέξδε κε ηελ έλαξμε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πάξθνπ κε κειινληηθφ ζθνπφ ηελ πψιεζή ηνπ ζε άιινλ ηδηψηε, ν 

νπνίνο θαη ζα ην δηνηθεί. Χζηφζν ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ζα αλήθνπλ ζηελ εηαηξία 

θαζψο θαη ε ηερλνγλσζία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Knightland. 

 

2.1 Όπαμα 

 

Η Ρφδνο είλαη ην κεγαιχηεξν λεζί ησλ Γσδεθαλήζσλ, κε κεγάιε ηζηνξηθφηεηα θαη 

θπζηθφ θάιινο θαη γηα απηφ πξνθαιεί ην δηεζλέο ελδηαθέξνλ. Έρεη πνιχ πςειή 

επηζθεςηκφηεηα θαζψο ην ζπγθεθξηκέλν λεζί πξνζθέξεη θάηη παξαπάλσ απφ ην 

πξντφλ “ήιηνο θαη ζάιαζζα”. Με βάζε απηφ ε εηαηξία ήζειε λα αλαδείμεη θαη λα 

εθκεηαιιεπηεί άιια αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα, δειαδή ηελ ηζηνξία ηνπ λεζηνχ, 

ηελ Παιαηά Πφιε πνπ απφ κφλε ηεο κεηαθέξεη ηνλ θάζε επηζθέπηε ζε κηα άιιε 

ρξνληθή πεξίνδν, αθνχ είλαη πεξηθξαγκέλε απφ κεζαησληθά ηείρε θαη ζην εζσηεξηθφ 

ηεο ππάξρεη ην γλσζηφ θάζηξν ή αιιηψο Παιάηη ηνπ Μεγάινπ Μαγίζηξνπ.  Γηα ηνπο 

ιφγνπο απηνχο θαη γηα ηελ ηππνηηθή ηζηνξία ηνπ λεζηνχ αιιά θαη γηα ηε κεγάιε 

ηνπξηζηηθή θίλεζε επηιέρζεθε ε Ρφδνο γηα ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Knightland. 

Γεληθφο ζθνπφο ηεο εηαηξίαο είλαη ε αλάπηπμε κηαο ελαιιαθηηθήο ηνπξηζηηθήο 

κεζφδνπ πνπ ζα δηαηεξήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ ηνπξηζηψλ καθξνπξφζεζκα, κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο απηνχ ηνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ. Οη πξνζπάζεηεο ζα επηθεληξσζνχλ ζην λα 

πξνζειθχζεη κεγάιε επηζθεςηκφηεηα απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, λα 

απνθηήζεη γξήγνξα θέξδε θαη λα θαιχςεη ηα έμνδά ηνπ. ηε ζπλέρεηα ζηφρνο είλαη ην 
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πάξθν λα πνπιεζεί σο κηα θεξδνθφξα επηρείξεζε είηε ζε θάπνηνλ ηδηψηε πνπ ζέιεη λα 

ζπλερίζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, είηε κέζσ ηεο κεηαθνξάο ηνπ πάξθνπ ζε άιιν ηφπν ή 

αθφκε θαη ρψξα. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα πνπιεζνχλ σο ππεξεζίεο ηα δηθαηψκαηα 

εθκεηάιιεπζεο έξγνπ, ε ηερλνηξνπία γηα ην ζηήζηκν ηνπ πάξθνπ θαζψο θαη άιιεο 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο.  

Σν φξακα είλαη λα θαζηεξσζεί ην πάξθν σο ην πην πξνηηκψκελν ζεκαηηθφ πάξθν ζηε 

Ρφδν γηα παηδηά θαη ελήιηθεο πνπ επηδεηνχλ κνλαδηθή ςπραγσγία. Δπίζεο θηινδνμία 

είλαη λα γίλεη επηπιένλ πφινο έιμεο ηνπξηζηψλ γηα ην λεζί ψζηε λα ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Δίλαη ζεκαληηθφ ε εηαηξία λα 

βξίζθεηαη θνληά ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα πξνζιακβάλνληαο αμηφπηζηνπο αλζξψπνπο 

πνπ γλσξίδνπλ θαη αγαπάλε ην λεζί, θαη κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε άιιεο ηνπηθέο 

επηρεηξήζεηο, εθηφο ηνπ φηη ζα επηθέξεη νηθνλνκηθή αεηθνξία θαη ζπλέρηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο πνιιψλ επηρεηξήζεσλ, ζα δεκηνπξγήζεη ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο γηα 

ρνξεγίεο θαη ππνζηήξημε θπξίσο ζε επηθνηλσληαθά ζέκαηα. 

 

2.2 Ηδιοκηηζία/Νομική μοπθή 

 

Η επηρείξεζή είλαη ηεο λνκηθήο κνξθήο Ι.Κ.Δ (Ιδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξία) θαη 

απνηειεί Δπηρείξεζε Αλαςπρήο. Οη ηδξπηέο είλαη ε Σζίγθνπ Μαξγαξίηα, Σζίγθνπ 

Δπαγγειία θαη Μπάδεο Ηιίαο. Η πξψηε εηδηθεχεηαη ζηελ δηνίθεζε ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, ε δεχηεξε ζηε δηνίθεζε θαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά δεηήκαηα, ελψ ν 

ηξίηνο ηδξπηήο εηδηθεχεηαη ζηα πιεξνθνξηαθά δεηήκαηα. Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, 

απηή ε ζχκπξαμε έρεη ζθνπφ λα ελψζεη δπλάκεηο θαη γλψζεηο δηαθνξεηηθψλ ζεκάησλ 

κε ζηφρν ηελ επηηπρή έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ πάξθνπ. 

Πξφθεηηαη γηα κηα λέα, αλεμάξηεηε επηρείξεζε γηα ηε ζχζηαζε ηεο νπνίαο δελ 

απαηηείηαη πξνθαζνξηζκέλν θεθάιαην θαη ηα έμνδα γηα ηε ζχζηαζε αλέξρνληαη θαηά 

κέζν φξν ζηα 80€.  

Η ζπγθεθξηκέλε κνξθή επηρείξεζεο επηιέρζεθε ιφγσ ησλ πνιιψλ πιενλεθηεκάησλ 

πνπ πξνζθέξεη φπσο ηνπ φηη ζπζηήλεηαη κέζα ζε 3 εκέξεο, κφλν έλαο εηαίξνο 

εληάζζεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικάησλ (Ο.Α.Δ.Δ.) ελψ νη 

ππφινηπνη απαιιάζζνληαη, απαηηείηαη δεκνζίεπζε κφλν ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ 

Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΗ.), γηα ηε ζχζηαζε απαηηείηαη θεθάιαην 1€, ε αιιαγή εηαίξσλ 

γίλεηαη γξήγνξα θαη νηθνλνκηθά, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα άκεζεο κεηαβνιήο ζε άιιν 

ζρήκα εηαηξίαο θαη ε επζχλε ησλ εηαίξσλ είλαη πεξηνξηζκέλε έλαληη ησλ νθεηιψλ ηεο 

εηαηξίαο.  

πλεπψο κεηά απφ εμέηαζε απνθαζίζηεθε φηη είλαη ε πην ζπκθέξνπζα κνξθή 

εηαηξίαο ηφζν ιφγσ ησλ ρακειψλ νηθνλνκηθψλ επηβαξχλζεσλ αιιά θαη ιφγσ 

δεηεκάησλ αζθάιεηαο ησλ εηαίξσλ.  
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2.3 Business Model Canvas 

 

Σα Business Model Canvas έρνπλ γίλεη γλσζηά δηφηη βνεζνχλ κηα επηρείξεζε λα 

εζηηάζεη ζηα ζηξαηεγηθά ζέκαηα ζηα νπνία απαηηείηαη λα δψζεη βάζε ε δηνίθεζε. 

Δίλαη ινηπφλ έλα ζηξαηεγηθφ εξγαιείν γηα φζνπο μεθηλάλε είηε κηα λέα επηρείξεζε 

είηε κηα λέα δξαζηεξηφηεηα. Καηαγξάθνληαη ζεκαληηθά ζέκαηα ζηα νπνία κπνξεί λα 

αλαηξέμεη θαλείο πνιχ γξήγνξα αθνχ έρνπλ γξαθεί επηγξακκαηηθά ζε έλα νπηηθφ 

δηάγξακκα. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ινηπφλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πάξθνπ ε 

εηαηξία δεκηνχξγεζε ην δηθφ ηεο Business Model Canvas ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη 

επηγξακκαηηθά ηα θπξηφηεξα ζεκεία ζηα νπνία ζα δνζεί βάζε, φπσο είλαη ηα ηκήκαηα 

αγνξάο, ηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο, ε πξφηαζε αμίαο θαη νη ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο, 

ζηνηρεία κάξθεηηλγθ φπσο ζπλεξγαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο θαη ηέινο 

πξνυπνινγηζκφο εμφδσλ θαη εζφδσλ.  

Όια απηά θαίλνληαη ζηηο δχν παξαθάησ εηθφλεο: 

 

Δηθφλα 1. Business Model Canvas 
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Δηθφλα 2. Business Model Canvas 

 

3. Πεπιγπαθή ηος πποφψνηορ/ ςπηπεζίαρ 
 

Σν Knightland κε ζηφρν ηηο κεγαιχηεξεο εηζπξάμεηο αιιά θαη ηε δηεπθφιπλζε αγνξάο 

εηζηηεξίνπ απφ ηνπο επηζθέπηεο ζθνπεχεη λα δεκηνπξγήζεη πνιιαπιέο πεγέο 

εηζνδήκαηνο παξάιιεια κε ηηο θχξηεο ππεξεζίεο ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ην δπλεηηθφ 

θέξδνο.  

Κάπνηεο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξνληαη είλαη: 

 Πψιεζε εηζηηεξίσλ θαηά ηελ είζνδν ζην πάξθν 

 Πψιεζε εηζηηεξίσλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο 

 Πψιεζε εηζηηεξίσλ κέζσ ζπλεξγαδφκελσλ ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ 

 Πψιεζε εηζηηεξίσλ κέζσ ζπλεξγαδφκελσλ μελνδνρείσλ 

 Δλνηθίαζε ρψξνπ ζε ηδηψηε γηα εζηηαηφξην-θαθέ 

 Δκπνξηθέο πσιήζεηο φπσο T-shirts, souvenirs θ.ά. 

 Γηαθήκηζε γηα άιιεο επηρεηξήζεηο - Υνξεγίεο 

 Δλνηθίαζε ρψξνπ γηα parties θαη special events 

Οξηζκέλεο απφ ηηο ηδηαίηεξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζην Knightland 

είλαη νη εμήο: 
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 ηάβινο κε άινγα 

 Ιππαζία γηα κηθξνχο θαη κεγάινπο 

 Δθκάζεζε μηθνκαρίαο κε ςεχηηθα ζπαζηά 

 Σνμνβνιία 

 Κπλήγη ζεζαπξνχ 

 Οξεηβαζία κε ζθνηληά 

 Δπίδεημε κε ηππνκαρίεο θαη μηθνκαρία απφ εθπαηδεπκέλα άηνκα 

 ηίβνο κάρεο 

 Γηνξγάλσζε δηαγσληζκψλ κε βξαβεία 

 Έθζεζε κε εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζην κεζαίσλα 

 Πξνβνιή ηαηληψλ θαη εθκάζεζεο ηζηνξίαο 

 

Οη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο επηιέρζεθαλ ιφγσ ηνπ φηη δελ είλαη πνιχ δαπαλεξέο γηα 

λα ζηεζνχλ, αληηπξνζσπεχνπλ ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είραλ νη άλζξσπνη θαηά 

ηνλ κεζαίσλα, εηδηθά νη ηππφηεο ηεο Ρφδνπ, θαη δηφηη είλαη ειθπζηηθέο γηα φιεο ηηο 

ειηθίεο ηφζν γηα παηδηά φζν θαη γηα ελήιηθεο. Όινη κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο είλαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δε κπνξεί λα βξεη θάπνηνο 

εχθνια θαζψο απαηηνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο γηα λα ζηεζνχλ, ζπγθεθξηκέλν 

εμνπιηζκφ, δειαδή άινγα, ζπαζηά, αζπίδεο, ζηφρν ηνμνβνιίαο θ.ά., αιιά θαη 

εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ ζα κάζεη ζηνπο επηζθέπηεο μηθνκαρία ελψ ζα πξνζέρεη 

θαη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ θαζελφο. 

Γπλεηηθή αγνξά είλαη νη καζεηέο ζρνιείσλ ηφζν ηεο Ρφδνπ φζν θαη απηψλ πνπ ηελ 

επηζθέπηνληαη γηα εθδξνκή, γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη ςπραγσγηθνχο ζθνπνχο, νη λένη 

ελήιηθεο πνπ επηζπκνχλ έλα λέν είδνο δηαζθέδαζεο κέζσ νκαδηθψλ παηρληδηψλ, νη 

νηθνγέλεηεο κε κηθξά θαη κεγάια παηδηά, θαη νη ηνπξίζηεο κε νηθνγέλεηα ή ρσξίο πνπ 

ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ηζηνξία ηεο Ρφδνπ θαη επηζπκνχλ έλα ςπραγσγηθφ ηαμίδη ζην 

ρξφλν. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε δηάηαμε θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ρψξνπ κε βάζε ην 

νηθφπεδν πνπ έρεη επηιεγεί απφ ηελ ηερληθή θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία Μαζανχηε-

Υαηδεκηραήι & ηα ΟΔ. Πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ θαζψο θαη εηδηθνί ρψξνη φπσο ε ππνδνρή, έλα θαηάζηεκα, ρψξνη 

πγηεηλήο, αίζνπζα θαπληζηψλ θ.ά. 
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Τπφκλεκα 1. Υσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο ζεκαηηθνχ πάξθνπ Knightland 

 

 

3.1 Ανηαγυνιζηικψ πλεονέκηημα 

 

Η επηρείξεζε ζα αθνινπζήζεη κηα ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο εζηηάδνληαο ζηα 

βαζηθά ζεκεία πνπ ηελ μερσξίδνπλ απφ αληαγσληζηέο φπσο ηα πδάηηλα πάξθα θαη 

άιια Λνχλα Παξθ ηφζν ηεο Ρφδνπ αιιά θαη ηεο Διιάδαο γεληθφηεξα.  

πγθεθξηκέλα ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα απηά πνπ ζα θαζηεξψζνπλ ην 

Knightland κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζην κπαιφ ησλ κειινληηθψλ πειαηψλ 

πεγάδνπλ απφ ηηο μερσξηζηέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ππάξρνπλ ζε άιιν πάξθν ζηελ 

Διιάδα φπσο ε μηθνκαρία, ε ηππαζία, ε ηνμνβνιία θ.ά., απφ ηελ νινθιεξσκέλε 

κεζαησληθή δηαθφζκεζε φινπ ηνπ πάξθνπ μεθηλψληαο απφ ηελ πεξίθξαμή ηνπ έσο 

θαη ηα θνπζηνχκηα φισλ ησλ ππαιιήισλ, απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

επηζθεπηψλ κέζσ δξαζηεξηνηήησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ δπζθνιίαο φπσο δηαγσληζκνί, 

θπλήγη ζεζαπξνχ, αγψλεο ζηίβνπ κάρεο θ.ά., θαη απφ ηε ζέιεζε ησλ ηδξπηψλ  λα 

δξνπλ πξνιεπηηθά θαη φρη αληηδξαζηηθά, γηα λα αλαπηχζζνπλ λέα κνλαδηθά παηρλίδηα 

πνπ ζα δηαηεξνχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ πειαηψλ. 

Δπίζεο, ζα επηδεηείηαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαζψο θαη ην εχξνο ηνπο, θαη ε ζπλερήο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε 

ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο φισλ ησλ πειαηψλ.  
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3.2 Σιμολογιακή Πολιηική 

 

Η ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί είλαη παξφκνηα κε εθείλε ησλ 

αληαγσληζηψλ, δειαδή ηνπ πδάηηλνπ πάξθνπ Waterpark πνπ βξίζθεηαη ζηε Ρφδν, 

ψζηε λα κελ εκπιαθεί ε επηρείξεζε ζε πφιεκν ηηκψλ. πλεπψο ζα δνζεί βάζε ζηελ 

πξνζθνξά αληαγσληζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζε απνδνηηθέο πξαθηηθέο κάξθεηηλγθ.  

Όζνλ αθνξά ηηο εηδηθέο ηηκέο, πξνζθνξέο θαη εθπηψζεηο, ε επηρείξεζε ζθνπεχεη λα 

παξέρεη εηδηθέο ηηκέο ζε παηδηά έσο 12 εηψλ θαη ΑΜΔΑ. Θα γίλνληαη εθπηψζεηο 

αλάινγα κε ηελ επνρή θαη ηελ πξνζέιεπζε επηζθεπηψλ κε εηδηθά εθπησηηθά 

θνππφληα. Πξνζθνξέο ζα παξέρνληαη κεηά απφ αίηεκα γηα group αηφκσλ θαη  γηα 

επηζθέςεηο απφ ζρνιεία. Πεξηζζφηεξα δεδνκέλα αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα ζην 

θεθάιαην πέληε κε ζέκα ηελ ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ θαη ηελ πινπνίεζε απηήο. 

 

4. Ανάλςζη ηηρ Αγοπάρ 
 

4.1 Ο ηοςπιζμψρ ζηην Δλλάδα 

 

Ο ηνπξηζκφο είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ππιψλεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

ζπκκεηέρνληαο ην 2016 κε 18,6% ζην ΑΔΠ θαη κε 23,4% ζηελ απαζρφιεζε. (ΔΣΔ, 

2016)  Απφ ηα ζηνηρεία ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ παξαηεξείηαη κηα αλνδηθή πνξεία 

ηφζν ζηελ ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο φζν θαη ζηελ απαζρφιεζε. Η 

απαζρφιεζε απηή κπνξεί λα είλαη επνρηαθή, παξφια απηά θαηαπνιεκάεη ηελ αλεξγία 

ζε έλα κεγάιν βαζκφ. 

Πίλαθαο 1. Η ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζην ΑΔΠ θαη ηελ απαζρφιεζε. 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

Έηνο 
πκκεηνρή ζην 

ΑΔΠ 

πκκεηνρή ζηελ 

απαζρφιεζε 

2016 18,60% 23,40% 

2015 18,50% 23,10% 

2014 17,30% 17,30% 

2013 16,30% 18,20% 

2012 16,40% 18,30% 

 

Πεγή ζηνηρείσλ: ΔΣΔ, 2017  
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Γηάγξακκα 1. Σα βαζηθά κεγέζε ηνπ Διιεληθνχ Σνπξηζκνχ 

 

Πεγή ζηνηρείσλ: ΔΣΔ, 2017  

Η Διιάδα είλαη έλαο απφ ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο θπξίσο 

γηα ηνπο Δπξσπαίνπο ηνπξίζηεο. Λφγσ ησλ πνιιψλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 

κλεκείσλ ηεο θαζίζηαηαη σο κηα ρψξα ζηελ νπνία πξέπεη λα αθηεξψζεη θαλείο 

αξθεηέο εκέξεο ψζηε λα επηζθεθζεί θάπνηα απφ ηα ζεκεία πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. ηελ 

θαηάηαμε θαίλεηαη πσο είλαη ε 4
ε
 δεκνθηιέζηεξε ρψξα γηα δηαθνπέο θπξίσο 4+ 

λπρηψλ παξακνλήο. πγθεθξηκέλα, απφ Δπξσπαίνπο ηνπξίζηεο πξνηηκψληαη θπξίσο 

ηα ειιεληθά λεζηά θαη φρη ηφζν ηα νξεηλά ηεο ρψξαο, θάηη πνπ ππνδεηθλχεη ηελ 

πξνηίκεζε ησλ Δπξσπαίσλ ζην πξντφλ «Ήιηνο θαη Θάιαζζα», ζε αληίζεζε κε ηνπο 

αζηάηεο πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Ηπεηξσηηθή Διιάδα. (ΔΟΣ, 2015)  

Πίλαθαο 2. Οη δεκνθηιέζηεξνη πξννξηζκνί γηα ηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο 

Γεκνθηιέζηεξνη πξννξηζκνί γηα Δπξσπαίνπο 

 
Ιζπαλία 12% 

 

 
Ιηαιία 10% 

 

 
Γαιιία 10% 

 

 
Δλλάδα 7% 

 

 
Ηλσκέλν Βαζίιεην 7% 

 

 
Απζηξία 6% 

 

 
Σνπξθία 5% 

 

 
ΗΠΑ 5% 

 

 
Κξναηία 4% 

 

 
Βέιγην 3% 

 

 
Σζερία 3% 

 

 
Πνξηνγαιία 3% 

 

 
Οιιαλδία 3% 

  

Πεγή ζηνηρείσλ: Global link, 2015 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

2016 2015 2014 2013 2012

Μεγέθη Σοςπζιμοω

πκκεηνρή ζηελ 

απαζρφιεζε

πκκεηνρή ζην 

ΑΔΠ



14 
 
 

Γηάγξακκα 2. Οη δεκνθηιέζηεξνη πξννξηζκνί γηα ηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο 

 

Πεγή ζηνηρείσλ: Global link, 2015 

 

Πίλαθαο 3. Καηάηαμε ησλ Δπξσπατθψλ πξννξηζκψλ γηα κεγάιεο δηάξθεηαο δηακνλή 

(4+ λχρηεο) 

Δπξσπατθνί ηνπξηζηηθνί 

πξννξηζκνί 4+ λχρηεο 

Ννξβεγία 70 

νπεδία 66 

Απζηξία 62 

Δλλάδα- Νηζιά 62 

   Ιζπαλία-

Βαιεαξίδεο 61 

Ιηαιία 58 

Πνξηνγαιία 58 

Διιάδα- 

Ηπεηξσηηθή 57 

Οιιαλδία 56 

Ιζπαλία-θπξίσο 

ρψξα 54 

Ιξιαλδία 54 

θσηία  52 

 

Πεγή ζηνηρείσλ: Global link, 2015 
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Γηάγξακκα 3. Καηάηαμε ησλ Δπξσπατθψλ πξννξηζκψλ γηα κεγάιεο δηάξθεηαο δηακνλή 

(4+ λχρηεο) 

 

Πεγή ζηνηρείσλ: Global link, 2015 

Όζνλ αθνξά ηνλ εζσηεξηθφ ηνπξηζκφ, παξαηεξείηαη κείσζε 8,7% ζηνλ αξηζκφ ησλ 

πξνζσπηθψλ ηαμηδηψλ θαη κείσζε 5,5% ζηα άηνκα πνπ ηαμίδεςαλ γηα πξνζσπηθνχο 

ιφγνπο. Μείσζε 8,8% παξαηεξείηαη ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο ησλ πξνζσπηθψλ ηαμηδηψλ 

θαη 6,4% ζηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο. Η ζεκαληηθφηεξε κείσζε ησλ ηαμηδηψλ, θαζψο 

θαη ησλ αηφκσλ πνπ ηαμίδεςαλ γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο, παξαηεξείηαη ζηηο ειηθίεο 

απφ 25 έσο 44 εηψλ, θαηά 11,9% θαη 11,8% αληίζηνηρα. Δπίζεο, ζηηο ειηθίεο απηέο ε 

κείσζε ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ππνινγίδεηαη ζε 14,6% θαη ησλ δαπαλψλ ζε 13,3% 

(ΔΛΣΑΣ, 2016). 

Πίλαθαο 4. Αξηζκφο πξνζσπηθψλ ηαμηδηψλ εκεδαπψλ ηνπξηζηψλ: 2014 & 2015 

Αξηζκφο πξνζσπηθψλ ηαμηδηψλ εκεδαπψλ ηνπξηζηψλ: 2014 & 2015 

 

2014 2015 Μεηαβνιή % 

 
 

ωνολο 5.971.533 5.452.650 -8,70% 

 
 

Άλδξεο 2.817.543 2.540.920 -9,80% 

 
 

Γπλαίθεο 3.153.990 2.911.730 -7,70% 

 
 

Ομάδερ ηλικιϊν   

 
 

15-24 782.292 646.153 -17,40% 

 
 

25-44 2.333.565 2.057.033 -11,90% 

 
 

45-64 2.002.788 1.937.370 -3,30% 

 
 

65 + 852.888 812.094 -4,80% 

 
 

Απιθμψρ διανςκηεπεωζευν   

 
 

1 έσο 3 1.693.818 1.579.779 -6,70% 

 
 

4 έσο 7 2.129.777 1.942.346 -8,80% 

 
 

8 έσο 14 1.003.930 903.635 -10% 

 
 

15 + 1.144.008 1.026.890 1,10% 

 Πεγή ζηνηρείσλ: ΔΛΣΑΣ, 2016  
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Γηάγξακκα 4. Αξηζκφο πξνζσπηθψλ ηαμηδηψλ εκεδαπψλ ηνπξηζηψλ: 2014 & 2015 

 

Πεγή ζηνηρείσλ: ΔΛΣΑΣ, 2016  

 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ζηνηρεία ηνπ 2016 νη εκέξεο 

δηαλπθηεξεχζεσλ πνπ επηιέγνπλ νη πεξηζζφηεξνη εκεδαπνί ειηθίαο 15 θαη άλσ γηα 

πξνζσπηθνχο ιφγνπο ηαμηδηνχ είλαη ηέζζεξηο κε εθηά. 

 

Πίλαθαο 5. Γηαλπθηεξεχζεηο εκεδαπψλ ειηθίαο 15+ γηα ην 2016 

Γηαλπθηεξεχζεηο Πνζνζηφ (%) 

1 έσο 3 27,60% 

4 έσο 7 33,30% 

8 έσο 14 19,50% 

15+ 19,60% 

 

Πεγή ζηνηρείσλ: ΔΛΣΑΣ, 2017  
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Γηάγξακκα 5. Γηαλπθηεξεχζεηο εκεδαπψλ ειηθίαο 15+ γηα ην 2016 

 

Πεγή ζηνηρείσλ: ΔΛΣΑΣ, 2017  

 

Μηα κέζν-καθξνπξφζεζκε πξφβιεςε γηα ηελ ηνπξηζηηθή δήηεζε θαη ηηο ηάζεηο ηεο 

αγνξάο είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε θαζψο εμαξηψληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε παγθφζκηα νηθνλνκία, νη ηηκέο ησλ θαπζίκσλ, νη ηηκέο ησλ 

μελνδνρείσλ, νη πνιηηηθέο ζπγθξνχζεηο , νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη νη θιηκαηηθέο 

αιιαγέο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ηνπξηζηηθή αγνξά θαη ηελ πνξεία ελφο 

ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. Χζηφζν κηα δεηγκαηηθή πξφβιεςε ηεο ΔΛΣΑΣ κε ηα 

δεδνκέλα φηη ην 1995 νη αθίμεηο αλήιζαλ ζε 10.130.000, ην 2010 14.315.000 θαη ην 

2020 αλακέλνληαη λα είλαη 17.111.000 κε αληίζηνηρνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο 2.1, 2, 

1.8, είλαη ε εμήο : 

Πίλαθαο 6. Γηεζλείο αθίμεηο ηνπξηζηψλ έσο ην 2020 

 

Αθίμεηο 
Ρπζκφο 

αλάπηπμεο 

1995 10.130.000 2,1 

2010 14.315.000 2 

2020 17.111.000 1,8 

 

Πεγή ζηνηρείσλ: ΔΟΣ, Υαηδεδάθεο,  2011, p.37   

 

 

 

 

28%

33%

20%

20%
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Γηάγξακκα 6. Πξφβιεςε Γηεζλψλ Αθίμεσλ Σνπξηζηψλ γηα ην 2020 

 

Πεγή ζηνηρείσλ: ΔΟΣ, Υαηδεδάθεο,  2011, p.37   

 

4.2 Ο ηοςπιζμψρ ζηη Ρψδο 

 

Σν αεξνδξφκην ηεο Ρφδνπ ζπγθεληξψλεη ην 3
ν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ αθίμεσλ κε 8% 

κεηά ηελ Αζήλα θαη ην Ηξάθιεην κε 17,5% θαη 10,6% αληίζηνηρα (ΔΛΣΑΣ, 2016). 

πκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ ησλ  αθίμεσλ ηνπ 2017 κέρξη θαη ην κήλα 

επηέκβξην θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 7 θαη ε κεηαβνιή πνπ είραλ ηα αεξνδξφκηα κέζα ζε 

έλα ρξφλν 2016-2017. Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ ην αεξνδξφκην Γηαγφξαο ηεο Ρφδνπ 

είρε αχμεζε ζηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε αιιά ππάξρνπλ πεξηζψξηα γηα πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε. 

Πίλαθαο 7. Αθίμεηο ζηα ειιεληθά αεξνδξφκηα 

Γηεζλείο αθίμεηο ζηα ειιεληθά αεξνδξφκηα 

 Αεξνδξφκηα 2017 2016 Μεηαβνιή(%) 

Αζελψλ 3.872.903 3.690.364 4,90% 

Ηξαθιείνπ 2.827.169 2.623.055 7,80% 

Ρφδνπ  1.980.341 1.917.212 3,3& 

Θεζζαινλίθεο 1.599.072 1.392.829 14,80% 

Κέξθπξα 1.221.770 1.168.187 4,60% 

 

Πεγή ζηνηρείσλ: ΔΣΔ, 2017 
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Γηάγξακκα 7. Αθίμεηο ζηα ειιεληθά αεξνδξφκηα 

 

Πεγή ζηνηρείσλ: ΔΣΔ, 2017 

 

Σν 2015 νη αθίμεηο απφ ηνπο Δπξσπαίνπο, πνπ απνηεινχλ ην 87.8% ηνπ κεξηδίνπ ησλ 

αθίμεσλ, απμήζεθαλ θαηά 6,4%. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηε Ρφδν νη αθίμεηο ηνπ 

Απγνχζηνπ ην 2016 απμήζεθαλ θαηά 5,43% ζε ζχγθξηζε κε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2015 

θαη θαηά 7,33% κε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014.  Οη ζεκαληηθφηεξνη επηζθέπηεο ζηε Ρφδν 

είλαη νη Άγγινη θαη νη Γεξκαλνί. ηε ζπλέρεηα έξρνληαη νη Ιηαινί θαη νη Ρψζνη. 

(Money-tourism, 2016). 

 

Πίλαθαο 8. Αθίμεηο ηνπξηζηψλ ζηε Ρφδν αλά ρψξα πξνέιεπζεο, 2016 

Αθίμεηο ηνπξηζηψλ ζηε Ρφδν αλά ρψξα 

 
Άγγινη 78.187 

 

 
Γεξκαλνί 62.300 

 

 
Ιηαινί 43.248 

 

 
Ρψζνη 31.905 

 

 
Ιζξαειηλνί 30.297 

 

 
νπεδνί 28.247 

 

 
Πνισλνί 20.032 

  

Πεγή ζηνηρείσλ: Money-tourism, 2016 
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Γηάγξακκα 8. Αθίμεηο ηνπξηζηψλ ζηε Ρφδν ην 2016 

 

Πεγή ζηνηρείσλ: Money-tourism, 2016  

 

χκθσλα κε έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηελ εηαηξία Double Dot Consulting IKE θαηά 

ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν ηνπ 2013 θαη δεκνζηεχζεθε  ζηελ ηνπηθή εθεκεξίδα “Η 

Ρνδηαθή” παξαηεξήζεθαλ ηα εμήο δεδνκέλα: 

 Οη δηαλπθηεξεχζεηο ην 2013 απμήζεθαλ θαηά 9,58% ζε ζρέζε κε ην 2008 θαη 

αλήιζαλ ζε 14,7 εθ.  

 Οη δαπάλεο θαηά θεθαιήλ γηα ςπραγσγία αλήιζαλ ζε 24,3€ κε αχμεζε 

37,47%  απφ ην 2008 

 Τπάξρεη ζεκαληηθή επηινγή μελνδνρείσλ αληί άιισλ θαηαιπκάησλ ζε 

πνζνζηφ 81% 

 Τπάξρεη κείσζε ησλ ηνπξηζηψλ κε εηζφδεκα άλσ ησλ 70.000€ θαηά 41,18% 

 Σν 51% ησλ ηνπξηζηψλ απνηειείηαη απφ νηθνγέλεηεο 

 Τπάξρεη αχμεζε ησλ ηνπξηζηψλ κε ειηθίεο 25-44 θαη ην 2013 απνηεινχζαλ ην 

67% ηνπ ζπλφινπ ησλ ηνπξηζηψλ 

 Τπάξρεη αχμεζε ηνπξηζηψλ κε αλψηαηε θαη αλψηεξε εθπαίδεπζε θαηά 57% 

 3 ζηνπο 10 είλαη επαλαιεπηηθνί επηζθέπηεο θαη είλαη θπξίσο Βξεηαλνί θαη 

θαλδηλαβνί 

 Η κεγαιχηεξε δαπάλε παξαηεξήζεθε ζηνπο θαλδηλαβνχο, ζηε ζπλέρεηα 

ζηνπο Ιζξαειηλνχο θαη ηέινο ζηνπο Ιηαινχο 
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Άιια ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ δείρλνπλ πσο γηα ην 2016 ηα πεξηζζφηεξα ηαμίδηα έγηλαλ 

γηα ιφγνπο αλαςπρήο θαη δηαθνπψλ, φπσο επίζεο θαη νη πεξηζζφηεξεο 

δηαλπθηεξεχζεηο θαη δαπάλεο. Απηφ είλαη έλα πνιχ ζεηηθφ γεγνλφο γηα ηελ εηαηξία 

αθνχ ιεηηνπξγεί ζηνλ θιάδν ηεο ςπραγσγίαο θαη άξα πεξηκέλεη πεξηζζφηεξα έζνδα 

απφ φηη αλ αλήθε ζε άιιν θιάδν.  

 

Πίλαθαο 9. Σαμίδηα, δηαλπθηεξεχζεηο, δαπάλεο θαηά θχξην ιφγν ηαμηδηνχ (%) γηα ην  

2016 

 

Σαμίδηα Γηαλπθηεξεχζεηο Γαπάλεο 

Δπαγγεικαηηθνί 

ιφγνη 
6,6 5,8 9,1 

Αλάπαπζε, 

αλαςπρή, 

δηαθνπέο 

65,8 70,9 68,3 

Δπίζθεςε ζε 

ζπγγελείο, 

θίινπο 

22,4 19,1 17,5 

Λνηπνί 

πξνζσπηθνί 

ιφγνη 

5,2 4,2 5,1 

 

Πεγή ζηνηρείσλ: ΔΛΣΑΣ,2017  

 

Γηάγξακκα 9.  Σαμίδηα, δηαλπθηεξεχζεηο, δαπάλεο θαηά θχξην ιφγν ηαμηδηνχ (%) γηα ην  

2016 

 

Πεγή ζηνηρείσλ: ΔΛΣΑΣ, 2017  
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Αλ εζηηαζηεί ε πξνζνρή κφλν ζην αεξνδξφκην ηεο Ρφδνπ θαη κειεηεζνχλ ηα 

ζηαηηζηηθά ησλ αθίμεσλ γηα ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα ζα βγνπλ ελδηαθέξνληα 

ζπκπεξάζκαηα φπσο ν ξπζκφο αχμεζεο/κείσζεο ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο, νη κήλεο 

κε ηελ κεγαιχηεξε δηέιεπζε ηνπξηζηψλ θαη αληίζηνηρα νη κήλεο κε ηελ ειάρηζηε 

δηέιεπζε ηνπξηζηψλ. Απηά ηα ζπκπεξάζκαηα ζα βνεζήζνπλ ηελ εηαηξία λα ιάβεη 

ζεκαληηθέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηνπο κήλεο πνπ ζα ιεηηνπξγεί ην ζεκαηηθφ πάξθν 

θαη ηελ αλακελφκελε πξνζέιεπζε επηζθεπηψλ νξίδνληαο θαη ηελ θαηάιιειε ηηκή 

εηζφδνπ ηνπο ζην Knightland. ηνλ πίλαθα 10 θαίλνληαη ηα ζηνηρεία αθίμεσλ 

επηβαηψλ αλά κήλα ζην αεξνδξφκην ηεο Ρφδνπ. 

 

Πίλαθαο 10. Γηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο ζην αεξνδξφκην Γηαγφξαο Ρφδνπ 

Αεξνδξφκην Γηαγφξαο Ρφδνπ 

  2017 2016 2015 2014 2013 

Ιαλνπάξηνο 2 99 76 989 474 

Φεβξνπάξηνο 56 277 28 1.125 165 

Μάξηηνο  1.476 3.855 1.576 1.304 3.806 

Απξίιηνο 83.768 64.002 61.681 58.295 47.832 

Μάηνο 245.501 239.362 227.005 236.951 213.553 

Ινχληνο 369.133 347.492 318.104 348.554 321.688 

Ινχιηνο 461.634 458.266 412.892 419.790 375.682 

Αχγνπζηνο  450.780 448.572 422.813 411.285 387.398 

επηέκβξηνο  367.991 355.287 321.993 310.024 312.368 

Οθηψβξηνο - 173.742 134.308 137.703 120.614 

Ννέκβξηνο - 0 1.236 336 906 

Γεθέκβξηνο - 112 - 319 819 

Σξέρσλ χλνιν 1.980.341 1.917.212 1.766.168 1.788.317 1.662.966 

 

Πεγή ζηνηρείσλ: ΔΣΔ, 2017  

 

 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε παξαηεξείηαη φηη ν κεγαιχηεξνο φγθνο 

αθίμεσλ ζεκεηψλεηαη απφ Μάην έσο θαη Οθηψβξην, κε ηνπο κήλεο Ινχιην κε 

επηέκβξην λα ζπγθεληξψλνπλ ηηο κηζέο αθίμεηο. ηνλ πίλαθα 11 θαίλνληαη ην 

πνζνζηά γηα ηνπο κήλεο Απξίιην κε επηέκβξην σο πξνο ην ηξέρσλ ζχλνιν αθίμεσλ 

πνπ πεξηιακβάλεη ηα πνζά κέρξη θαη ην κήλα επηέκβξε ιφγσ κε ζπγθέληξσζεο ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ Οθησβξίνπ 2017. 
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Πίλαθαο 11. πκκεηνρή θάζε κήλα ζην ηξέρσλ ζχλνιν ησλ αθίμεσλ 

 

2017 2016 2015 

Απξίιηνο 4% 3% 3% 

Μάηνο 12,40% 12% 13% 

Ινχληνο 18,64% 18% 18% 

Ινχιηνο 23,31% 24% 23% 

Αχγνπζηνο  22,76% 23% 24% 

επηέκβξηνο  18,58% 19% 18% 

 

 

4.3 Οι κωπιοι Δςπυπαίοι Σοςπίζηερ 

 

χκθσλα κε ην ΙΝΔΣΔ νη πεξηζζφηεξνη Δπξσπαίνη ηνπξίζηεο έξρνληαη απφ ηε 

Γεξκαλία, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ηε Γαιιία θαη ηελ Ιηαιία θαη θχξηνο ιφγνο είλαη ην 

πξντφλ “Ήιηνο θαη Θάιαζζα”.  πγθεθξηκέλα ηε Ρφδν ηελ πξνηηκνχλ θαη απφ Ρσζία, 

θαλδηλαβία θαη Πνισλία. 

Γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ην δηαδίθηπν θαη ηα ηαμηδησηηθά 

πξαθηνξεία θαζψο θαη ζπζηάζεηο θίισλ θαη ζπγγελψλ. Σα ίδηα κέζα ρξεζηκνπνηνχλ 

θαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο θξάηεζήο ηνπο. Χο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ ηε 

ραιάξσζε, ειηνζεξαπεία, θνιχκβεζε θαη ηελ εμεξεχλεζε ηεο θχζεο. 

Σν νηθνγελεηαθφ ηνπο εηζφδεκα αλήθεη ζην κέζα θαη αλψηεξα θιηκάθηα, ελψ ε 

εθπαίδεπζή ηνπο είλαη θαηά βάζε αλψηεξε. 

 

Πίλαθαο 12. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ απφ Δπξσπατθέο ρψξεο 

Υαξαθηεξηζηηθά εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ απφ Δπξσπατθέο ρψξεο 

  
Γεξκαλία 

Ηλ. 

Βαζίιεην 
Γαιιία θαλδηλαβία Ρσζία 

Γαπάλε αλά 

ηαμίδη/εκέξα 
913€/ 105€ 

1.020€/ 

126€ 
863€/ 112€ 871€/ 132€ 

1.208€/ 

104€ 

2 θπξηφηεξεο 

ειηθίεο 

35-44, 45-

54 

25-34, 35-

44 

25-34, 35-

44 

35-44, 45-

54 
25-34, 35-44 

Φχιν 

επηζθεπηψλ 

Πεξηζζφηεξ

νη άληξεο 

Πεξηζζφηεξ

νη άληξεο 

Ιζνθαηαλνκ

ή 

Πεξηζζφηεξ

νη άληξεο 

Πεξηζζφηεξ

εο γπλαίθεο 

Οηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα 

68% 

αλψηεξν θαη 

κέζν 

αλψηεξν 

80% 

αλψηεξν θαη 

κέζν 

αλψηεξν 

63% 

αλψηεξν 

θαη κέζν 

αλψηεξν 

74% 

αλψηεξν θαη 

κέζν 

αλψηεξν 

81% 

αλψηεξν θαη 

κέζν 

αλψηεξν 

Δπίπεδν 

εθπαίδεπζεο 

61% 

αλψηεξν 

58% 

αλψηεξν 

54% 

αλψηεξν 

55% 

αλψηεξν 

77% 

αλψηεξν 
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Γηάξθεηα 
36% 4-7 

λχρηεο 

39% 4-7 

λχρηεο 

36% έσο 3 

λχρηεο 

41% έσο 3 

λχρηεο 

27% 4-7 

λχρηεο 

Μέζα 

ελεκέξσζεο 

Γηαδίθηπν, 

ηαμηδησηηθφ 

γξαθείν 

Γηαδίθηπν, 

ηαμηδησηηθφ 

γξαθείν 

Γηαδίθηπν, 

ηαμηδησηηθφ 

γξαθείν 

Γηαδίθηπν, 

ηαμηδησηηθφ 

γξαθείν 

Γηαδίθηπν, 

ηαμηδησηηθφ 

γξαθείν 

Κξάηεζε 

Γηαδίθηπν, 

ηαμηδησηηθφ 

πξαθηνξείν 

Γηαδίθηπν, 

γξαθείν 

κεηαθ. 

Μέζνπ 

Γηαδίθηπν, 

ηαμηδησηηθφ 

πξαθηνξείν 

Γηαδίθηπν, 

ηαμηδησηηθφ 

πξαθηνξείν 

Γηαδίθηπν, 

ηαμηδησηηθφ 

πξαθηνξείν 

Πξνγξακκαηηζκ

φο 

48% έσο θαη 

1 κήλα πξηλ 

46% έσο θαη 

1 κήλα πξηλ 

59% έσο 

θαη 1 κήλα 

πξηλ 

58% έσο θαη 

1 κήλα πξηλ 

71% έσο θαη 

1 κήλα πξηλ 

 

Πεγή ζηνηρείσλ: ΙΝΔΣΔ, 2017  

 

4.4 Οι κωπιοι Ανηαγυνιζηέρ 

 

ην λεζί ηεο Ρφδνπ δελ ππάξρνπλ πνιιά ςπραγσγηθά πάξθα. Σν κεγαιχηεξν είλαη ην 

Waterpark πνπ βξίζθεηαη ζην Φαιεξάθη. Πξφθεηηαη γηα έλα πδάηηλν πάξθν κε  

λεξνηζνπιήζξεο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο κε βάζε ην λεξφ πνπ εθηείλνληαη ζε 

100.000 ηκ. Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη 9.30-19.00 θαη είλαη επνρηαθφ αθνχ 

μεθηλάεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ απφ 1 Ινπλίνπ. Οη ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ  είλαη 24€ γηα 

άηνκα άλσ ησλ 12 ρξφλσλ, 16€ γηα άηνκα ειηθίαο 3-12 θαη δσξεάλ είζνδνο γηα ηα 

παηδηά θάησ ησλ ηξηψλ. Κχξηνο ζηφρνο ηεο αγνξάο ηνπο είλαη νη μέλνη ηνπξίζηεο πνπ 

έξρνληαη ζην λεζί θαη θπξίσο νηθνγέλεηεο κε παηδηά. 

Παξφιν πνπ ππάξρεη κφλν έλα κεγάιν ςπραγσγηθφ πάξθν, ν αληαγσληζκφο 

πξνβιέπεηαη λα είλαη έληνλνο θαζψο ην θχξην ηκήκα ηεο αγνξάο πνπ απεπζχλνληαη ηα 

δχν πάξθα είλαη ην ίδην.  

 

4.5 Ανάλςζη SWOT 

 

Γηα ηελ επηηπρεκέλε πνξεία ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη πνιχ θαιά ηηο 

δπλάκεηο θαη αδπλακίεο ηεο αιιά θαη ηηο επθαηξίεο θαη απεηιέο πνπ κπνξεί λα 

παξνπζηαζηνχλ. Γηα ηελ αλάιπζε, ινηπφλ, απηψλ ησλ ζηνηρείσλ κειεηήζεθε ηφζν ην 

εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ φζν θαη ην εμσηεξηθφ θαη ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ηα εμήο: 

Γπλάκεηο 
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Οη δπλάκεηο είλαη: 

 ε θαηλνηνκηθή ηδέα γηα ην ζεκαηηθφ πάξθν θαζψο μεθεχγεη απφ ηα 

θαζηεξσκέλα, δειαδή απφ Luna parks θαη Waterparks 

 ε θαιή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα πξνζιεθζεί 

 ε εκπεηξία ησλ ζηειερψλ πνπ ζα εξγαζηνχλ ζην πάξθν βνεζψληαο ηελ 

επηρείξεζε λα εμειηρζεί 

 ην πάζνο ησλ αηφκσλ πνπ ηδξχνπλ ην πάξθν θαη ε ζέιεζή ηνπο γηα λα 

πεηχρνπλ 

Αδπλακίεο 

Οη αδπλακίεο είλαη: 

 ν έληνλνο αληαγσληζκφο ζηε βηνκεραλία ηεο ςπραγσγίαο γηα ηελ είζνδν θαη 

ηελ εδξαίσζε κηαο λέαο επηρείξεζεο 

Δπθαηξίεο 

Δπθαηξίεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ είλαη: 

 Οη άλζξσπνη αλαδεηνχλ ηελ πεξηπέηεηα θαη ηελ πξφθιεζε σο ςπραγσγία 

θαζψο επηδεηνχλ λα μεθχγνπλ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, θάηη ην νπνίν ζα 

βξνπλ ζην Knightland 

 Η ηφλσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ 

 Η εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε εθαξκνγή ηεο ππέξ ηνπ πάξθνπ (κείσζε 

θφζηνπο ιεηηνπξγίαο, αλάπηπμε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ, δηεπθφιπλζε πειαηψλ) 

 Η εζηίαζε ζε λέεο αγνξέο (Ρσζία, Κίλα) 

 Η επέθηαζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ 

Απεηιέο 

Οη απεηιέο πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ είλαη: 

 Η είζνδνο λέσλ αληαγσληζηψλ ζηνλ θιάδν ηεο ςπραγσγίαο κε παξφκνην 

πξντφλ 

 Η πηψζε ηεο νηθνλνκίαο ζηηο ρψξεο απφ φπνπ πξνέξρνληαη νη πεξηζζφηεξνη 

ηνπξίζηεο πνπ ζα ηνπο αλαγθάζεη λα μνδεχνπλ ιηγφηεξα γηα ηελ ςπραγσγία 

ηνπο 
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 Η ζπλέρηζε ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο ζηελ Διιάδα πνπ νδεγεί ζηε κείσζε ησλ 

εηζνδεκάησλ ησλ πηζαλψλ πειαηψλ 

 Οη δεκνγξαθηθέο αιιαγέο κε ηελ κείσζε ησλ νηθνγελεηψλ θαη παηδηψλ λα 

απνηεινχλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

 

 

5. ηπαηηγική Μάπκεηινγκ & Τλοποίηζη 
 

5.1 ηπαηηγικψρ ηψσορ 

 

Η επηρείξεζε έρεη ζέζεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο ζα πξνζπαζήζεη λα 

επηηχρεη κέζα ζηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο. πγθεθξηκέλα, ζα επηδηψμεη 

ζχλαςε ζπκκαρηψλ κε ηνπξηζηηθνχο θνξείο, ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία θαη μελνδνρεία. 

Πξνβνιή ηνπ πάξθνπ ζε θνηλσληθά δίθηπα, φπσο ην Facebook, Twitter, Instagram, 

Pinterest,  θαη επηδίσμε γηα θξηηηθέο θαη βαζκνινγήζεηο ζε site φπσο ην TripAdvisor 

κέζσ ηεο απμεκέλεο ηθαλνπνίεζεο ησλ επηζθεπηψλ. Δπίζεο, ζέιεη λα απνθηήζεη 

έζνδα θαη θέξδε πνπ λα θαιχπηνπλ ηα θφζηε θαηαζθεπήο ζε κέγηζην ρξφλν δχν εηψλ, 

ψζηε λα πξνβεί ζε πψιεζε κε θάπνηνλ ηδηψηε πνπ ζα ελδηαθεξζεί γηα ην πάξθν.  

Άιινο ζηφρνο είλαη ε κείσζε ησλ νπξψλ αλακνλήο ησλ πειαηψλ ηφζν θαηά ηελ 

είζνδν ζην πάξθν φζν θαη ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα. Σέινο, ζα επηδηψμεη λα απνθηήζεη 

ρνξεγίεο απφ ζρεηηδφκελεο επηρεηξήζεηο πνπ ζα θαιχπηνπλ έλα κέξνο ησλ εμφδσλ, 

κεηψλνληαο έηζη ηα γεληθά θφζηε. Μαθξνπξφζεζκνο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο είλαη ε 

θαζηέξσζε ηνπ πάξθνπ σο ηνλ εγέηε ζηνλ θιάδν ηεο ςπραγσγίαο, ππνζηεξηδφκελν 

απφ ηελ εηαηξία, θαη απνδίδνληαο θέξδε ρσξίο λα απαηηεί ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε απφ 

απηήλ.  

5.2 Σμήμαηα Αγοπάρ 

 

Η αγνξά-ζηφρνο γηα ηα πάξθα αλαςπρήο είλαη ηεξάζηηα, αθνχ απεπζχλνληαη ζε 

πνιιέο θαηεγνξίεο πνιηηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηέηνηα πάξθα. Έηζη, ε αγνξά-ζηφρνο 

ηνπ Knightland δε κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αηφκσλ αιιά 

απεπζχλεηαη ζε: 

 Μαζεηέο 

 Νένπο ελήιηθεο 

 Οηθνγέλεηεο κε παηδηά 
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 Σνπξίζηεο 

ηε Ρφδν, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή, θαηνηθνχλ 115.490 άηνκα, απφ ηνπο 

νπνίνπο ην 50,1% είλαη άλδξεο θαη ην 49,9% γπλαίθεο. Οη ειηθίεο ηνπο θαηαλέκνληαη 

σο εμήο: 

Πίλαθαο 13: Καηαλνκή θαηνίθσλ Ρφδνπ αλά ειηθία 

Ζλικίερ Ποζοζηψ 

15-19 9,9% 

20-29 12,5% 

30-39 15,1% 

40-49 14,6% 

50-59 12,9% 

 

Πεγή ζηνηρείσλ: “Απνγξαθή Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ 2011,” 2014, p. 2  

Δθηφο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, ε αγνξά-ζηφρνο πεξηιακβάλεη θαη ηνπο 

ηνπξίζηεο, ηφζν απφ ην εμσηεξηθφ φζν θαη απφ ην εζσηεξηθφ, πνπ επηζθέπηνληαη ην 

λεζί. 

πγθεθξηκέλα γηα ην 2015 νη αθίμεηο εμσηεξηθνχ αλήιζαλ ζε 1.888.181 άηνκα, ελψ 

ηνπ εζσηεξηθνχ ζε 392.224 άηνκα.  

Ο ηνπξηζκφο ζηε Ρφδν είλαη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα κε απμεηηθέο ηάζεηο απφ 

ρξφλν ζε ρξφλν. Σν 1
ν
 εμάκελν ηνπ 2016 ζεκεηψζεθαλ 1.552.555 αθίμεηο, ελψ ηελ 

ίδηα πεξίνδν ηνπ 2015 αλήιζαλ ζε 1.459.522 . πλνιηθά ην 2016 νη αθίμεηο ζηε Ρφδν 

αλήιζαλ ζε 2.091.066. 

 

5.3 Πλάνο Δπικοινυνίαρ – ηπαηηγική Μάπκεηινγκ 

 

Σν Knightland ζα εζηηάζεη θπξίσο ζηνπο λεαξνχο ελήιηθεο θαη ζηηο λέεο νηθνγέλεηεο 

κε κεζαία πξνο πςειά εηζνδήκαηα ζεσξψληαο φηη ζα απνηειέζνπλ ηνπο βαζηθνχο 

πειάηεο αθνχ ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιιά ελδηαθέξνληα θαη φρη κφλν απφ ηελ 

ραιάξσζε ζηελ παξαιία. Οη ηνπξίζηεο ζα είλαη ην θχξην ζψκα ησλ επηζθεπηψλ αθνχ 

ππεξέρνπλ αξηζκεηηθά θαηά πνιχ ζε ζρέζε κε ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ.  

Δίλαη επηζπκεηφ νη επηζθέπηεο λα κείλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ πξνζθνξά ησλ 

ππεξεζηψλ ζε απηνχο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, λα εληάμνπλ ην πάξθν ζηηο επηινγέο 

ηνπο θαη ζε θάζε επφκελε επίζθεςε ζηε Ρφδν λα επηζθεθηνχλ θαη ην Knightland, λα 
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ην πξνηείλνπλ ζε γλσζηνχο θαη θίινπο, σο έλα πάξθν πνπ πξνηεξαηφηεηά ηνπ είλαη νη 

πειάηεο ηνπ ζέινληαο λα ηνπο ραξίζεη κηα κνλαδηθή θαη ελδηαθέξνπζα εκπεηξία.  

Απηφ ην κήλπκα ζα πξέπεη λα δηαδνζεί ζηα θαηάιιεια κέζα κε ηα νπνία έξρνληαη ζε 

επαθή ηα target groups ηνπ πάξθνπ. 

Γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ πάξθνπ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ 

καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθέο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο θαη λα ρηίζεη ζρέζεηο 

εκπηζηνζχλεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπξηζηηθνχο θνξείο ζα 

επηθέξεη πξνψζεζε ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά θπξίσο ηνπ εμσηεξηθνχ, κέζσ εηδηθψλ 

βίληεν θαη δηαθεκίζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζέιθπζε επηπιένλ ηνπξηζηψλ ζηελ 

Διιάδα αιιά θπξίσο ζηε Ρφδν. Σν ίδην ζα ζπκβεί θαη κέζσ ησλ ηαμηδησηηθψλ 

πξαθηνξείσλ θαη ησλ μελνδνρείσλ. Θα γίλεηαη δηαθήκηζε εθ κέξνπο απηψλ ησλ 

θνξέσλ ζηνπο πειάηεο ηνπο, ελψ κεηά απφ ζπκθσλία ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηα 

παθέηα ηνπο  κηα επίζθεςε ζην πάξθν κε πξναγνξαζκέλα εηζηηήξηα. 

Κχξην θαλάιη επηθνηλσλίαο γηα ηελ B2C επηθνηλσλία είλαη ην δηαδίθηπν. Η εηαηξία ζα 

έρεη θαηά ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηθφ ηεο website κέζα απφ ην νπνίν ν 

πειάηεο κπνξεί λα πιεξνθνξεζεί γηα ην πάξθν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαζψο θαη λα 

αγνξάζεη εηζηηήξηα γηα ζπγθεθξηκέλε κέξα. Έρεη γίλεη έλα πξνζρέδην ηεο ηζηνζειίδαο 

ηνπ πάξθνπ θαη βξίζθεηαη ζηελ εμήο δηεχζπλζε: 

https://dazy44.wixsite.com/knightland 

Παρακάτω φαίνεται η ιςτοςελίδα ανοιχτή, η οποία περιλαμβάνει μια αρχική ςελίδα, μια 

καρτζλα για την αγορά ειςιτηρίου, τισ δραςτηριότητεσ του πάρκου, ζνα e-shop για αγορζσ 

ςουβενίρ από το κατάςτημα, και μια καρτζλα με την τοποθεςία του πάρκου και με 

δυνατότητα επικοινωνίασ μζςω e-mail. 

https://dazy44.wixsite.com/knightland
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Αξγφηεξα ζα πξνζηεζνχλ δηαθεκίζεηο ησλ ζηξαηεγηθψλ ζπλεξγαηψλ ζηελ ηζηνζειίδα 

θαη πξντφληα πξνο ιηαληθή πψιεζε. Δθηφο φκσο απφ ηελ ηζηνζειίδα, ε εηαηξία ζα 

δηαηεξεί ινγαξηαζκνχο ζε Facebook, Twitter, Instagram θαη ΣripAdvisor. Μέζα απφ 

απηά ζα γίλεηαη θαζεκεξηλή πξνψζεζε κέζσ θσηνγξαθηψλ, δηαγσληζκψλ, posts ζε 

ελδερφκελνπο πειάηεο θαζψο ζα δηαηεξνχληαη θαη θαιέο ζρέζεηο κε απηνχο πνπ έρνπλ 

ήδε επηζθεθηεί ην πάξθν.  

Άιιν βαζηθφ εξγαιείν κάξθεηηλγθ είλαη ην CRM. Μέζσ απηνχ ζα απνζεθεχνληαη ζε 

κηα βάζε δεδνκέλσλ ηα ζηνηρεία ησλ πειαηψλ πνπ έρνπλ επηζθεθηεί ην πάξθν θαζψο 

θαη νη πξνηηκήζεηο ηνπο. Έηζη, ζα δεκηνπξγείηαη κηα ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή 

κάξθεηηλγθ γηα θάζε γθξνππ κε θνηλά ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά. Αθφκε, ζα 

απηνκαηνπνηνχληαη e-mails θαη newsletters πξνο φινπο ζηε βάζε δεδνκέλσλ, 

επηηπγράλνληαο κηα δηαξθήο ζρέζε επηθνηλσλίαο θαη κεηψλνληαο ην ρξφλν πνπ ζα 

ρξεηαδφηαλ έλαο ππάιιεινο γηα ηα επηηχρεη ην ίδην απνηέιεζκα.  

Πξνψζεζε ηνπ πάξθνπ ζα γίλεη θαη κέζσ ηνπηθνχ γλσζηνχ ξαδηνθψλνπ κε ζηφρν 

ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο ηεο Ρφδνπ. Δπίζεο ζα δνζνχλ άξζξα-θαηαρσξήζεηο γηα 

ζπγθεθξηκέλα πεξηνδηθά ζε ζηξαηεγηθά ζεκεία, φπσο ην πεξηνδηθφ ηεο Aegean 

Airlines, ηα πεξηνδηθά ησλ αεξνδξνκίσλ ηεο Fraport, θαη νξηζκέλα άιια πνιηηηζηηθά 

κε ζηνρεπκέλνπο αλαγλψζηεο.   

 

5.4 Μεπίδιο Αγοπάρ 

 

Η εηαηξία ζέιεη λα απνθηήζεη κεξίδην αγνξάο ζηνλ θιάδν ηεο ςπραγσγίαο ζηαδηαθά 

ρηίδνληαο κηα θαιή ζηξαηεγηθή θαη δηαηεξψληαο θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο θαη 

ηνπο ππφινηπνπο πνπ θαηέρνπλ κεξίδην αγνξάο. Χο βαζηθφο αληαγσληζηήο κπνξεί λα 

ζεσξεζεί κφλν ην πδάηηλν πάξθν θαζψο ην ηκήκα ηεο αγνξάο ζην νπνίν ζηνρεχνπλ 

είλαη ην ίδην. Πιενλέθηεκα γηα λα θεξδίζεη ην πάξθν κεξίδην αγνξάο απφ ην 

Waterpark είλαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ κάξθεηηλγθ πνπ ζα αθνινπζεζεί, θαζψο θαη ε 

παξνρή πξνζεγκέλσλ ππεξεζηψλ.   

 

5.5 Πολιηική Σιμολψγηζηρ 

 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ε επηρείξεζε δελ επηζπκεί λα εκπιαθεί ζε πφιεκν ηηκψλ 

νπφηε θαη ζα αθνινπζήζεη παξφκνηα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή κε απηή ησλ 

αληαγσληζηψλ. Χζηφζν, ε ηηκή ζα πξέπεη λα είλαη απηή ψζηε κε ηελ 

πξνυπνινγηζκέλε επηζθεςηκφηεηα, λα θαιχςεη ηα έμνδά ηεο ε εηαηξία θαζψο θαη λα 

έρεη έλα πνζνζηφ θέξδνπο ζηα δχν πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο. Άξα νη ηηκέο ζα είλαη 

ειάρηζηα ρακειφηεξεο απφ ησλ αληαγσληζηψλ θάηη πνπ ζα πξνζδψζεη έλα 

πιενλέθηεκα γηα ην πάξθν θαζψο ζα παξέρεηαη θαη κνλαδηθή εκπεηξία κε πνηνηηθέο 
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ππεξεζίεο. πγθεθξηκέλα, ε γεληθή είζνδνο ζα έρεη εηζηηήξην ζηελ ηηκή ησλ 20€ θαη 

ζα ππάξρεη θαη κεησκέλν εηζηηήξην ησλ 15€ γηα ηα παηδηά κέρξη ηελ ειηθία ησλ 12, γηα 

ΑΜΔΑ θαζψο θαη γηα νξγαλσκέλεο επηζθέςεηο πνιιψλ αηφκσλ. 

 

6. Γιοικηηική Ομάδα-Τποδομή-Οπγάνυζη 
 

6.1 Γιοικηηική Ομάδα 

 

Δίλαη γλσζηφ πσο ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ ηεζεί 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γηα ην πξνζσπηθφ θαη ζα δηαζθαιηζηεί φηη φινη νη ππάιιεινη 

θαηαλννχλ ην φξακα ηεο εηαηξίαο γηα λα είλαη πην απνηειεζκαηηθνί ζηνπο εηαηξηθνχο 

ζηφρνπο. 

Μεηά απφ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα φζν αλαθνξά ηηο ζέζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

πάξθνπ, απνθαζίζηεθε φηη γηα ηελ νκαιή έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Knightland 

πξέπεη λα θαιπθζνχλ νη εμήο ζέζεηο εξγαζίαο. 

 

 Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

 Τπεχζπλνο γηα ην πάξθν  

 Τπεχζπλνο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

 Τπάιιεινη Γξαζηεξηνηήησλ 

 Τπεχζπλνο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

 Τπεχζπλνο Πσιήζεσλ 

 Λνγηζηήο 

 Τπάιιεινη εμππεξέηεζεο 

 Φχιαθαο αζθαιείαο 

 Καζαξηζηέο 

 

Αξκνδηφηεηεο: 
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Ο Διεςθύνων Σύμβοςλορ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξαγσγή θαη δηαρείξηζε 

θεθαιαίνπ γηα ην ζεκαηηθφ πάξθν, δεκηνπξγψληαο ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο θαη 

επηθνηλσλψληαο ηελ ζην ππφινηπν πξνζσπηθφ. Έπεηηα ζα αμηνινγεί ηελ επηηπρία ηνπ 

πάξθνπ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί, ζα ζπληνλίδεη φινπο ηνπο 

ππφινηπνπο ππεχζπλνπο ηεο εηαηξίαο θαη ηέινο ζα ιακβάλεη φιεο ηηο ζεκαληηθέο 

απνθάζεηο γηα ηελ εηαηξία. 

Ο Υπεύθςνορ Πάπκος ζα παξαθνινπζεί φιεο ηηο θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

πάξθνπ, ελψ ηαπηφρξνλα ζα δεκηνπξγεί ζηξαηεγηθέο γηα ηελ κεγαιχηεξε 

παξαγσγηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ ζην πάξθν θαη ζα εμαζθαιίδεη φηη φιεο νη 

ιεηηνπξγίεο ηνπ πάξθνπ πιεξνχλ ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο. Θα πξέπεη λα 

αμηνινγεί ηνπο ππαιιήινπο θαη λα ιακβάλεη απνθάζεηο πνπ ηνπο επεξεάδνπλ, θαζψο 

ζα θαζνξίδεη θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Ο Υπεύθςνορ Δπαστηπιοτήτων παξαθνινπζεί πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πάξθνπ 

είλαη πην ειθπζηηθέο γηα ηνπο πειάηεο. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εχξεζε λέσλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ αιιαγή ησλ ήδε ππαξρφλησλ θαη εθπαηδεχεη ηνπο 

ππαιιήινπο πνπ ζρεηίδνληαη κε εμεηδηθεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο μηθνκαρίεο θαη 

ηππνκαρίεο. 

 

Οη Υπάλληλοι Δπαστηπιοτήτων (20) έρνπλ σο αξκνδηφηεηεο λα ελεκεξψλνπλ ην 

θνηλφ γηα ηελ θάζε δξαζηεξηφηεηα θαη λα ειέγρνπλ ηε ζεηξά αλακνλήο θαη ην ρξφλν 

πνπ μνδεχεη θάζε πειάηεο ζε κηα δξαζηεξηφηεηα. Γηα ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πάξθνπ ζα ππάξρνπλ δχν γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα, δειαδή ζπλνιηθά είθνζη. 

 

Ο Υπεύθςνορ Ανθπώπινος Δςναμικού είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζέιθπζε, ηελ 

πξφζιεςε θαη ηελ εθπαίδεπζε φισλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ πάξθνπ, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο άιινπο ππεχζπλνπο. Αθφκε, επζχλεηαη γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ ππαιιήισλ θαη νξίδεη ηηο απαηηήζεηο θάζε ζέζεο εξγαζίαο 

ψζηε λα γίλεη ζσζηή πξφζιεςε θαη ηνπνζέηεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

Ο Υπεύθςνορ Πωλήσεων νθείιεη λα δεκηνπξγεί ζηξαηεγηθέο γηα λα εμαζθαιίζεη 

έζνδα απφ άιιεο ππεξεζίεο εθηφο ησλ θχξησλ, λα αλαπηχζζεη λέεο επηρεηξεκαηηθέο 

ηδέεο γηα ηελ εηαηξία κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ, λα παξαθνινπζεί ηα 

ζηαηηζηηθά θαη ηα ζηνηρεία πσιήζεσλ γηα λα δεκηνπξγήζεη ζηξαηεγηθέο κε ζηφρν ηελ 

αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα αλαγλσξίδεη θαη λα 
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πξνζδηνξίδεη λέα ηκήκαηα αγνξάο θαη επθαηξίεο. Η δηαηήξεζε βάζεο δεδνκέλσλ κε 

ηα ζηνηρεία ησλ επηζθεπηψλ ηνπ Knightland είλαη άιιε κηα απφ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ. 

 

Ο Λογιστήρ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο εθ 

κέξνπο ηνπ πάξθνπ. Θα ρεηξίδεηαη ηηο πιεξσκέο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζα δηεμάγεη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο, ζα πξνεηνηκάδεη ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηεο 

εηαηξίαο θαη ζα ηα ππνβάιιεη ζηηο δεκφζηεο αξρέο. Σέινο πξέπεη λα θηηάρλεη ηνλ 

ηζνινγηζκφ ηεο επηρείξεζεο θαη λα ελεκεξψλεη φια ηα ππφινηπα ζηειέρε γηα ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζέκαηα. 

 

Οη Υπάλληλοι Εξςπηπέτησηρ (2) έρνπλ σο αξκνδηφηεηεο λα δηαρεηξίδνληαη ηηο 

θξαηήζεηο γηα ηελ ελνηθίαζε ηνπ ρψξνπ θαη ηηο πσιήζεηο ησλ εηζηηεξίσλ, λα 

ελζαξξχλνπλ ηνπο πειάηεο γηα ηελ έθθξαζε ησλ παξαπφλσλ, αλ ππάξρνπλ, θαη λα ηα 

κεηαθέξνπλ ζηνλ θαηάιιειν ππεχζπλν, λα ζπιιέγνπλ ηα ζηνηρεία ησλ πειαηψλ γηα 

ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη λα ελεκεξψλνπλ θαη πιεξνθνξνχλ ην θνηλφ, απαληψληαο ζε 

θιήζεηο, e-mails, κέζσ live chat ηεο ηζηνζειίδαο, γηα ηπρφλ απνξίεο ή αιιαγέο. 

Γεληθφηεξα, έξρνληαη ζε πξψηε επαθή κε ηνπο πειάηεο θαη ηνπο εμππεξεηνχλ κέρξη 

θαη ηε ζηηγκή πνπ ζα εηζέιζνπλ ζην ζεκαηηθφ πάξθν. Γηα απηά ηα θαζήθνληα ζα 

ρξεηαζηνχλ αξρηθά δχν ππάιιεινη. 

 

Ο Φύλακαρ Ασυαλείαρ (2) είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ πειαηψλ θαη ησλ ππαιιήισλ. Πεξηπνιεί ην πάξθν θαη είλαη έηνηκνο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε νπνηνπδήπνηε έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ. Σέινο πξνζέρεη γηα 

ηπρφλ θινπέο πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ αιιά θαη πξντφλησλ. 

 

Οη Καθαπιστέρ (4) είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ θαζεκεξηλή θαζαξηφηεηα ηνπ πάξθνπ. 

Οθείινπλ λα δηαηεξνχλ ηηο ηνπαιέηεο θαζαξέο θαη εμνπιηζκέλεο κε ηα θαηάιιεια 

πιηθά, ελψ ελεκεξψλνπλ γηα ηα απνζέκαηα θαζαξηφηεηαο θαη γηα ηα απαηηνχκελα 

πιηθά. 

 

Η επηρείξεζε ζα μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο κε 35 εξγαδνκέλνπο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ ζηειερψλ γηα Μάην Ινχλην θαη ζηε ζπλέρεηα, αλάινγα 

θαη κε ηηο αλάγθεο ηνπ πάξθνπ, ζα απμεζνχλ ζε 40 γηα ηνπο κήλεο Ινχιην έσο 

Οθηψβξε. 

6.2 Τποδομή 
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Χο ηνπνζεζία έρεη επηιεγεί ε Ρφδνο θπξίσο ιφγσ ηεο θαηαγσγήο ησλ ηδξπηψλ αιιά 

θαη ιφγσ ηνπ φηη είλαη έλαο δεκνθηιήο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο κε ζηαζεξή 

επηζθεςηκφηεηα εδψ θαη πνιιά ρξφληα κε απμεκέλα αεξνπνξηθά δξνκνιφγηα απφ 

φιεο ηηο επείξνπο. 

Η ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία ηνπ πάξθνπ είλαη ζεκαληηθή θαζψο απφ απηήλ εμαξηάηαη 

ε εχθνιε πξφζβαζε ησλ πειαηψλ ψζηε λα απνηειέζεη πιενλέθηεκα γηα ηελ 

επηρείξεζε, αιιά θαη ζαλ ρψξνο ζα πξέπεη λα επαξθεί γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ζα εληαρζνχλ θαη ζα πινπνηεζνχλ. 

Γηα ην ζπγθεθξηκέλν πάξθν ηέζεθαλ σο θξηηήξηα γηα ηελ εχξεζε νηθνπέδνπ ηα εμήο: 

1. Να είλαη ηνπξηζηηθή πεξηνρή γηα λα πξνζειθχζεη φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξνπο ηνπξίζηεο. 

2. Να βξίζθεηαη θνληά ζηελ πφιε ηεο Ρφδνπ γηα λα πξνζειθχζεη ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ. 

3. Να ππάξρνπλ μελνδνρεία ζηελ πεξηνρή ψζηε λα ππάξρεη θίλεζε απφ θαη πξνο 

ην ζπγθεθξηκέλν κέξνο. 

4. Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εχξεζεο κεγάινπ νηθνπέδνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο.  

5. Να ππάξρεη εχθνιε πξφζβαζε κε ηα κέζα κεηαθνξάο. 

 

Η ηδαληθή ηνπνζεζία θαίλεηαη λα είλαη ε Ιαιπζφο θαζψο εθεί βξίζθνληαη πνιιά 

μελνδνρεία (5αζηέξσλ) θαη ε θίλεζε απφ θαη πξνο ηελ πεξηνρή είλαη κεγάιε ηφζν απφ 

μέλνπο ηνπξίζηεο φζν θαη απφ Έιιελεο. Τπάξρνπλ επίζεο εζηηαηφξηα, θαθεηέξηεο θαη 

άιια εκπνξηθά καγαδηά. Η ζπγθνηλσλία κε αζηηθά ιεσθνξεία είλαη ζπρλή θαη ε 

απφζηαζε απφ ηελ πφιε ηεο Ρφδνπ είλαη κφιηο 15 ιεπηά φζε είλαη θαη ε απφζηαζε 

απφ ην αεξνδξφκην. 

πλεπψο ην νηθφπεδν πνπ έρεη επηιεγεί θαη θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο 

βξίζθεηαη ζηελ παξαιία Ιαιπζνχ κε ζπλνιηθή επηθάλεηα 3.173η.κ. θαη θφζηνο θηήζεο 

750.000 €. Η δπλαηφηεηα νηθνδφκεζεο είλαη ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 1269,20η.κ. Σν 

θφζηνο γηα ηελ ελνηθίαζε ηνπ νηθνπέδνπ βγαίλεη σο εμήο: 

750.000€/15ρξφληα=50.000€/έηνο. Λφγσ ηνπ φηη ε εηαηξία επηζπκεί λα ελνηθηάζεη ην 

νηθφπεδν γηα 2-3 έηε ην θφζηνο ελνηθίαζεο αλά έηνο γίλεηαη 100.000€.  

 

Δηθφλα 3. Φσηνγξαθία νηθνπέδνπ 
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Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα θηινμελνχληαη ζην πάξθν ζα είλαη κε ηελ εμήο επηθάλεηα: 

o ηάβινο κε άινγα  210 η.κ. 

o Ιππαζία γηα κηθξνχο θαη κεγάινπο  800 η.κ. 

o Δθκάζεζε μηθνκαρίαο κε ςεχηηθα ζπαζηά 100 η.κ. 

o Σνμνβνιία  400 η.κ. 

o Οξεηβαζία κε ζθνηληά  190 η.κ. 

o Δπίδεημε κε ηππνκαρίεο θαη μηθνκαρία απφ εθπαηδεπκέλα άηνκα  400 η.κ. 

o Έθζεζε κε εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζην κεζαίσλα  40 η.κ. 

o Πξνβνιή ηαηληψλ θαη εθκάζεζεο ηζηνξίαο  40 η.κ. 

o Τπνδνρή  25 η.κ. 

o Δζηηαηφξην – Café  400 η.κ. 

o Σνπαιέηεο  20 η.κ. 

o Υψξνο θαπληζηψλ  15 η.κ. 

o Δκπνξηθφ καγαδί  80 η.κ. 

6.3 Οπγάνυζη 
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Ώπερ λειηοςπγίαρ 

Σν πάξθν ζα ιεηηνπξγεί απφ ηηο 12.00 πκ. έσο ηηο 22.00 κκ. γηα ηελ πςειή πεξίνδν 

δειαδή ηνπο κήλεο Ινχλην Ινχιην θαη Αχγνπζην θαη γηα φιεο ηηο εκέξεο ηεο 

εβδνκάδαο, θαη απφ ηηο 16.00 κκ. έσο ηηο 22.00 κκ. γηα ηνπο ππφινηπνπο κήλεο (Μάην, 

επηέκβξε, Οθηψβξε), ελψ ηα ζαββαηνθχξηαθα ζα ιεηηνπξγεί απφ ηηο 12.00 πκ. έσο 

ηηο 20.00 κκ. 

 

Δξςπηπέηηζη 

Σν επίπεδν εμππεξέηεζεο πνπ ζα παξέρεηαη ζηνπο πειάηεο απαηηείηαη λα είλαη 

ηδηαίηεξα πςειφ θαζψο ε επηρείξεζε είλαη αλζξσπνθεληξηθή κε ζηφρν ηελ ςπραγσγία 

θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηζθεπηψλ. Απηφ ζα επηηεπρζεί κε ηελ επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ, θπξίσο κε απφθνηηνπο ΑΔΙ, θαη δίλνληάο ηνπο ηα 

θαηάιιεια θίλεηξα γηα λα θέξνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο εηο πέξαο κε επηηπρία θαη 

επγέλεηα. 

Πξηλ ηελ πψιεζε ησλ ππεξεζηψλ νη δπλεηηθνί πειάηεο ζα εμππεξεηνχληαη δίλνληάο 

ηνπο πνιιέο επηινγέο φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν αγνξάο θαη πιεξσκήο ησλ εηζηηεξίσλ 

ηνπο, ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία καδί ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηνχλ 

δηεπθξηλίζεηο, θαη δίλνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε έλαλ αξκφδην 

ηνπ πάξθνπ κέζσ live chat θαη e-mail. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ησλ πειαηψλ ζην ρψξν ηνπ Knightland ζα παξέρεηαη 

δσξεάλ ρψξνο ζηάζκεπζεο, δχν ηακεία γηα ηελ γξεγνξφηεξε εμππεξέηεζή ηνπο, 

επηινγέο παθέησλ γηα νηθνγέλεηεο θαη πξνζθνξψλ αλαιφγσο ηελ ρξνληθή πεξίνδν. Σν 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ζα έρεη εθπαηδεπηεί θαηάιιεια ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ θάζε 

πεξηζηαηηθφ κε ζνβαξφηεηα θαη επγέλεηα, ελψ παξάιιεια ζα είλαη ληπκέλνη κε 

κεζαησληθά ξνχρα θαη ζηνιέο ηππνηψλ γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ αλαβίσζε εθείλεο ηεο 

επνρήο θαη λα κεηαθέξνπλ ηνπο πειάηεο γξεγνξφηεξα ζην θιίκα. Φπζηθά ζα 

θξνληίδνπλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ επηζθεπηψλ θαη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία φινπ ηνπ 

πάξθνπ. 

Μεηά ηελ πψιεζε ησλ ππεξεζηψλ νη πειάηεο ζα εξσηνχληαη κέζσ ειεθηξνληθψλ 

εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηελ εκπεηξία ηνπο θαη γηα ην θαηά πφζν έκεηλαλ 

επραξηζηεκέλνη θαζψο θαη ηη άιιεο πξνζδνθίεο είραλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ εμέιημε 

ηεο εηαηξίαο. Δπίζεο ζα γίλεηαη κηα ππελζχκηζε γηα ηε βαζκνιφγεζε ηνπ ζεκαηηθνχ 

πάξθνπ ζε ζειίδεο θξηηηθήο ππεξεζηψλ θαη γηα λα ηε δεκνζηεχζνπλ ζηα social media. 

Οπνηνδήπνηε παξάπνλν ζα ελζαξξχλεηαη θαη ζα θαηαγξάθεηαη κε ζθνπφ ηελ επίιπζή 

ηνπ.  

Γεληθφηεξα, ζηφρνο είλαη ε απφιπηε ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ πειαηψλ, αθνχ 

απνηεινχλ ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο επηρείξεζεο, κε φιεο ηηο ππεξεζίεο λα 

ζπκβάιινπλ ζε απηφ ην ζθνπφ.  
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7.  Οικονομικψ σέδιο 

 

7.1 Πποχπολογιζμψρ Δξψδυν-Δζψδυν 

 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ αλεχξεζε ηνπ θφζηνπο γηα θάζε 

ιεηηνπξγία θαζψο θαη γηα άιια έμνδα φπσο θαηαζθεπαζηηθά, πξνβνιήο & δηαθήκηζεο 

θ.ά. έγηλε έξεπλα αγνξάο ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Ρφδνπ. Κάπνηα απφ 

ηα έμνδα είλαη ελδεηθηηθά θαη ζηεξίδνληαη ζε ζηνηρεία άιιεο εηαηξίαο πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε Θεζζαινλίθε δεκηνπξγψληαο δηεζλή ζεκαηηθά πάξθα θαη 

δηνξγαλψλνληαο δηάθνξεο θιαδηθέο εθζέζεηο θαη ζπλέδξηα. Γηα νξηζκέλα 

θαηαζθεπαζηηθά έμνδα ε εηαηξία ζπκβνπιεχηεθε ηελ ηερληθή θαηαζθεπαζηηθή 

εηαηξεία Μαζανχηε-Υαηδεκηραήι & ηα Ο.Δ. ε νπνία θαηαζθεπάδεη ζηελ πεξηνρή 

ηεο Ρφδνπ ζχγρξνλα μελνδνρεία πέληε αζηέξσλ θαζψο θαη άιια θηίξηα φπσο 

εθθιεζίεο, νηθηζκνχο θιπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα θφζηε γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ Knightland ρσξίδνληαη ζε 

θαηεγνξίεο πνπ είλαη ηα θαηαζθεπαζηηθά, αλά δξαζηεξηφηεηα, ηνπ πξνζσπηθνχ, νη 

παξνρέο ηξίησλ θαζψο θαη γηα πξνβνιή-δηαθήκηζε. Παξαθάησ αλαγξάθνληαη ηα 

ππνινγηδφκελα θφζηε αλαιπηηθά γηα θάζε θαηεγνξία φπσο επίζεο θαη ηα 

αλακελφκελα έζνδα γηα πεξίνδν ελφο έηνπο. 

 

Πίλαθαο 14. Πξνυπνινγηζκφο εμφδσλ-εζφδσλ γηα δηάζηεκα ελφο έηνπο 

Θεκαηηθφ πάξθν Knightland 

Έμνδα 

  Πξνυπνινγηζκφο 
Δθηηκψκελα 

Κφζηε 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑ     

Δίζοδορ     

Πχιε θαη πεξίθξαμε 10.000,00 €   

Υψξνο ππνδνρήο 7.000,00 €   

Βεζηηάξην 6.000,00 €   

Έθζεζε κε εξγαιεία 2.000,00 €   

Καηάζηεκα - εζηηαηφξην/θαθέ 43.000,00 €   

Γπαζηηπιψηηηερ     

ηάβινο κε άινγα 7.000,00 €   

Ξηθνκαρία 2.000,00 €   

Σνμνβνιία 3.000,00 €   

Οξεηβαζία 2.000,00 €   

ηίβνο κάρεο 5.000,00 €   

Πξνβνιή ηαηληψλ 9.000,00 €   
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Τποδομέρ     

Γηαρσξηζηηθά (500ηκ Υ 10€/ηκρ) 6.000,00 €   

Ηιεθηξνινγηθά - θσηηζηηθά 15.000,00 €   

Γάπεδα 5.000,00 €   

Τπφινηπα δάπεδα 5.000,00 €   

Βάςηκν 1.000,00 €   

Ξπιεία θ.ά. 5.000,00 €   

ΠΡΟΩΠΗΚΟ     

Ακ. πξνζσπηθνχ (6Υ1500/κήλα κηθηά) 54.000,00 €   

Ακ. πξνζσπηθνχ (6Υ800/κήλα κηθηά) 28.800,00 €   

Ακ. πξνζσπηθνχ (22Υ1000/κήλα κηθηά) 132.000,00 €   

Ακνηβέο ηξίησλ 30.000,00 €   

Δξγάηεο 5.000,00 €   

ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΩΝ     

ΓΔΗ 32.000,00 €   

Δμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο + ζηνιέο 20.000,00 €   

Δλνηθηαζηήξην 100.000,00 €   

ΠΡΟΒΟΛΖ     

Δκηςπϊζειρ     

Φπιιάδηα 100.000 ηεκ. 2.000,00 €   

Γηάθνξεο εθηππψζεηο (banners, ιάβαξα 

θιπ) 
5.000,00 €   

Λεηηνπξγηθά έληππα 1.000,00 €   

Γιαθήμιζη     

Καηαρσξήζεηο 10.000,00 €   

Γημοζιψηηηα     

Δγθαίληα  5.000,00 €   

Βίληεν & θσηνγξαθίεο 1.000,00 €   

πλεληεχμεηο 500,00 €   

Ιζηνζειίδα 1.000,00 €   

Αζθάιηζηξα 3.000,00 €   

Απξφβιεπηα 40.000,00 €   

Γάλεην  185.725,00 €   

ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΩΝ 889.025,00 € 889.025,00 € 

      

Έζνδα 

Πσιήζεηο θαλνληθψλ εηζηηεξίσλ 1.127.900,00 €   

Πσιήζεηο κεησκέλσλ εηζηηεξίσλ 845.925,00 €   

Πσιεηήξην  76.000,00 €   

Δζηηαηφξην/Καθέ 24.000,00 €   

Υνξεγίεο   20.000,00 € 

Δλνηθίαζε ρψξνπ γηα parties   1.000,00 € 

      

ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ 2.073.825,00 €   
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Δθηηκψκελν Σειηθφ χλνιν Δζφδσλ   2.094.825,00 € 

      

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ   1.205.800,00 € 

 

 

Πην αλαιπηηθά, ζηνλ πίλαθα 15 παξνπζηάδεηαη ιεπηνκεξψο ν πξνυπνινγηζκφο 

εζφδσλ γηα κηα πεξίνδν ιεηηνπξγίαο, έμη κήλεο, πνπ ππνινγίζηεθε κε βάζε ηα 

παξαθάησ. Γειαδή, κε βάζε ηηο αθίμεηο απφ εζσηεξηθφ θαη απφ εμσηεξηθφ θάζε κήλα 

θαη κε βάζε ηελ ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ γηα ηελ είζνδν ζην ζεκαηηθφ πάξθν. ηελ ζηήιε 

εζηηαηφξην/θαθέ είλαη ην ελνίθην πνπ ζα πιεξψλεη ν ππεχζπλνο πνπ ζα ην αλαιάβεη.  

ην πσιεηήξην εληάζζνληαη ηα έζνδα πνπ ππνινγίδνληαη λα ππάξμνπλ απφ ηηο 

ιηαληθέο πσιήζεηο ηνπ εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο. Δπίζεο, εκθαλίδνληαη νη 

πξνυπνινγηζκέλεο πσιήζεηο κεησκέλνπ εηζηηεξίνπ πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ 

παηδηά. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζέιεπζεο ζην πάξθν ζεσξήζεθε σο δεδνκέλν φηη 

ην 5% ησλ ηνπξηζηψλ πνπ ηαμηδεχνπλ γηα Ρφδν κέζσ αεξνπιάλνπ ζα επηζθεθηνχλ ην 

Knightland.  

Πίλαθαο 15. Αλαιπηηθφο πξνυπνινγηζκφο εζφδσλ 6 κελψλ 

 

Πσιήζεηο 

Μήλαο 

Πσιήζεηο θαλνληθνχ  

εηζηηεξίνπ 

Πσιήζεηο κεησκέλνπ 

εηζηηεξίνπ Πσιεηήξην Δζηηαηφξην/Καθέ 

Μάηνο  6852Υ20=137.040€ 6852Υ15=102.780€ 10.000,00 € 2.000,00 € 

Ινχληνο 9624Υ20=192.480€ 9624Υ15=144.360€ 12.000,00 € 5.000,00 € 

Ινχιηνο 12598Υ20=251.960€ 12598Υ15=188.970€ 20.000,00 € 5.000,00 € 

Αχγνπζηνο 12363Υ20=247.260€ 12363Υ15=185.445€ 15.000,00 € 5.000,00 € 

επηέκβξεο 9833Υ20=196.660€ 9833Υ15=147.495€ 11.000,00 € 5.000,00 € 

Οθηψβξεο 5125Υ20=102.500€ 5125Υ15=76.875€ 8.000,00 € 2.000,00 € 

 

1.127.900,00 € 845.925,00 € 76.000,00 € 24.000,00 € 

 

 

Σν αξρηθφ θεθάιαην πνπ ζα ρξεηαζηεί ε εηαηξία είλαη ηα έμνδα πξηλ ηελ έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πάξθνπ θαη είλαη 215.000,00€ . Απφ απηά ε ζπκκεηνρή ησλ εηαίξσλ 

αλέξρεηαη ζηα 45.000,00€. Σν ππφινηπν ζα θαιπθζεί κε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ πνζνχ 

170.000,00€. Σν δάλεην ζα είλαη ηξηεηέο κε εηήζην επηηφθην 6% θαη ζα 

απνπιεξψλεηαη κε κεληαίεο ηνθνρξεσιπηηθέο δφζεηο. ηνλ πίλαθα 16 θαίλνληαη 

αλαιπηηθά νη δφζεηο θαη νη ηφθνη αλά κήλα γηα 36 κήλεο, δειαδή 3 ρξφληα. 

Πίλαθαο 16. Απνπιεξσκή δαλείνπ 3 εηψλ αλά κήλα 
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Έηνο 

Πνζφ ζηελ 

αξρή ηνπ 

έηνπο 

Σφθνο Υξενιχζην 
Σνθνρξεν

ιχζην 

Δμνθιεκέλν 

πνζφ 
Τπφινηπν 

1 170.000,00 € 850,00 € 4.722,22 € 5.572,22 € 4.722,22 € 165.277,78 € 

2 165.277,78 € 826,39 € 4.722,22 € 5.548,61 € 9.444,44 € 160.555,56 € 

3 160.555,56 € 802,78 € 4.722,22 € 5.525,00 € 14.166,67 € 155.833,33 € 

4 155.833,33 € 779,17 € 4.722,22 € 5.501,39 € 18.888,89 € 151.111,11 € 

5 151.111,11 € 755,56 € 4.722,22 € 5.477,78 € 23.611,11 € 146.388,89 € 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

33 18.888,89 € 94,44 € 4.722,22 € 4.816,67 € 155.833,33 € 14.166,67 € 

34 14.166,67 € 70,83 € 4.722,22 € 4.793,06 € 160.555,56 € 9.444,44 € 

35 9.444,44 € 47,22 € 4.722,22 € 4.769,44 € 165.277,78 € 4.722,22 € 

36 4.722,22 € 23,61 € 4.722,22 € 4.745,83 € 170.000,00 € 0,00 € 

 

 

7.2 Ππψβλετη πυλήζευν 

 

Μηα πξφβιεςε πσιήζεσλ ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα θάζε επηρείξεζε πνπ ζέιεη λα 

γλσξίδεη πνπ νδεχεη, κε ηη δεδνκέλα έρεη λα θάλεη θαη γηα λα πξνγξακκαηίζεη 

απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηεο. 

Γηα ηελ πξφβιεςε πσιήζεσλ ινηπφλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ, γηα 

δηάξθεηα ηξηψλ εηψλ, ζεσξήζεθε σο βάζε ππνινγηζκνχ ν ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ 

αθίμεσλ ησλ ηνπξηζηψλ ζην αεξνδξφκην ηεο Ρφδνπ. Τπνινγίζηεθε ν ξπζκφο 

κεηαβνιήο θάζε έηνπο απφ ην 2013 κέρξη θαη ην 2017 θαη ζηε ζπλέρεηα ππνινγίζηεθε 

έλαο κέζνο ξπζκφο κεηαβνιήο κε ηνλ νπνίν ππνινγίζηεθαλ νη κειινληηθέο αθίμεηο 

γηα ηα έηε 2018, 2019 θαη 2020. Όια απηά θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο 17 θαη 18. 

 

Πίλαθαο 17. Μέζνο ξπζκφο κεηαβνιήο αθίμεσλ ηνπξηζηψλ ζηε Ρφδν 

Αεξνδξφκην Γηαγφξαο Ρφδνπ 

 

2017 2016 2015 2014 2013 

Σξέρσλ χλνιν 1.980.341 1.917.212 1.766.168 1.788.317 1.662.966 

Ρπζκφο 

κεηαβνιήο 
3% 9% -1% 8% - 

Μέζνο ξπζκφο κεηαβνιήο: 5% 

   

Πίλαθαο 18. Πξφβιεςε αθίμεσλ ηνπξηζηψλ ζηε Ρφδν 

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΑΦΙΞΔΧΝ ΣΟΤΡΙΣΧΝ 

2018 2.070.170 
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2019 2.164.073 

 2020 2.262.236 

  

πλεπψο γηα ηελ πξφβιεςε πσιήζεσλ ζεσξνχληαη σο δεδνκέλα νη πξνβιεπφκελεο 

αθίμεηο ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηα έηε 2018 κέρξη 2020 απφ ηνλ πίλαθα 18. Πάιη ζα 

ζεσξεζεί σο δεδνκέλν φηη ην 5% ησλ αθίμεσλ απηψλ ζα επηζθεθηεί ην πάξθν. Οπφηε 

ηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 19. 

 

Πίλαθαο 19. Πξνβιέςεηο πσιήζεσλ γηα ηα 3 επφκελα έηε 

Πξφβιεςε πσιήζεσλ  

  2018 2019 2020 

Καλνληθά εηζηηήξηα 1.035.084,84 € 1.082.036,50 € 1.131.117,90 € 

Μεησκέλα εηζηηήξηα 776.313,63 € 811.527,38 € 848.338,42 € 

Πσιεηήξην  78.000,00 € 80.000,00 € 82.000,00 € 

Δζηηαηφξην/Καθέ 24.000,00 € 24.000,00 € 24.000,00 € 

χλνιν: 1.913.398,47 € 1.997.563,88 € 2.085.456,32 € 

 

 

Γηάγξακκα 10. Πξφβιεςε πσιήζεσλ γηα 3 έηε 

 

7.3 Νεκπψ ζημείο 

 

Γηα λα γλσξίδεη ε εηαηξία ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ φζνλ αθνξά ηελ κε επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηεο, δειαδή ηελ κεησκέλε πξνζέιεπζε επηζθεπηψλ, βξήθε ην λεθξφ 

1.800.000,00 €

1.850.000,00 €

1.900.000,00 €

1.950.000,00 €

2.000.000,00 €

2.050.000,00 €

2.100.000,00 €

2018 2019 2020

Ππψβλετη πυλήζευν

χλνιν:
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ζεκείν θφζηνπο θαη πσιήζεσλ ψζηε λα γλσξίδεη ηνλ ειάρηζην αξηζκφ επηζθεπηψλ 

πνπ ζα πξέπεη λα πξνζειθχζεη ψζηε λα κελ ππάξμνπλ δεκίεο. Σα ιεηηνπξγηθά θαη ηα 

ζηαζεξά θφζηε βγαίλνπλ απφ ηνλ πίλαθα 14 θαη είλαη ηα παξαθάησ. Οη ππνινγηζκνί 

ζα γίλνπλ κε ηελ ηηκή εηζηηεξίνπ ηεο γεληθήο εηζφδνπ, δειαδή 20€. 

 

Πίλαθαο 20. Λεηηνπξγηθφ-ζηαζεξφ θφζηνο, επηζθέπηεο, ηηκή εηζηηεξίνπ 

Λεηηνπξγηθφ θφζηνο 346.800,00 € 

Λεηη.θφζηνο/επηζθέπηε 5,00 € 

χλνιν επηζθεπηψλ 1νπ έηνπο 112.790 

ηαζεξφ θφζηνο 542.225,00 € 

Σηκή εηζηηεξίνπ 20 € 

 

ηνλ πίλαθα 21 παξνπζηάδνληαη φια ηα ζηνηρεία κε βάζε ηα νπνία ππνινγίδεηαη ην 

λεθξφ ζεκείν θαη δεκηνπξγείηαη ην αληίζηνηρν δηάγξακκα. 

 

Πίλαθαο 21. Τπνινγηζκφο Κφζηνπο θαη Πσιήζεσλ 

Δπηζθέπηεο 

ηαζεξφ 

θφζηνο 

Λεηη. 

Κφζηνο/επηζθέπηε 

πλνιηθφ 

θφζηνο Πσιήζεηο 

0 542.225,00 € 0,00 € 542.225,00 € 0,00 € 

10000 542.225,00 € 50.000,00 € 592.225,00 € 200.000,00 € 

20000 542.225,00 € 100.000,00 € 642.225,00 € 400.000,00 € 

30000 542.225,00 € 150.000,00 € 692.225,00 € 600.000,00 € 

40000 542.225,00 € 200.000,00 € 742.225,00 € 800.000,00 € 

50000 542.225,00 € 250.000,00 € 792.225,00 € 1.000.000,00 € 

60000 542.225,00 € 300.000,00 € 842.225,00 € 1.200.000,00 € 

70000 542.225,00 € 350.000,00 € 892.225,00 € 1.400.000,00 € 

80000 542.225,00 € 400.000,00 € 942.225,00 € 1.600.000,00 € 

 

 

 

Γηάγξακκα 11. Τπνινγηζκφο Νεθξνχ εκείνπ 
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Πίλαθαο 22. Νεθξφ εκείν 

 

Δπηζθέπηεο ησλ 

20€ Πσιήζεηο 

Νεθξφ εκείν  40000 800.000,00 € 

 

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη φηη γηα λα κελ έρεη δεκίεο ε εηαηξία γηα ην πξψην 

έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο, ζα πξέπεη λα πξνζειθχζεη ηνπιάρηζηνλ 40.000 άηνκα κε 

εηζηηήξην ησλ 20€ ή λα ζπγθεληξψζεη 800.000,00€ απφ ηελ πψιεζε εηζηηεξίσλ. 

 

 

Μεηά ηελ πεξίνδν ηξηψλ εηψλ ε εηαηξία ζα ζειήζεη λα πνπιήζεη ην πάξθν ζε άιινλ 

ηδηψηε νπφηε θαη ππνινγίδεηαη ε ηηκή πψιεζεο λα είλαη 1.000.000,00€ θαη πνζνζηφ 

10% επί ησλ θεξδψλ γηα ηα επφκελα έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ Knightland ιφγσ ππεξεζηψλ 

ηερλνγλσζίαο πνπ ζα παξέρνληαη θαζψο θαη πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ.  

 

 

8. Παπαπηήμαηα 
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8.1 Ηζηοζελίδα ηος θεμαηικοω πάπκος Knightland 

https://dazy44.wixsite.com/knightland 

8.2 Τπψμνημα συποηαξικοω ζσεδιαζμοω ηος πάπκος Knightland 

 

8.3 Φυηογπαθία Οικοπέδος 

 

 

8.4 Αναλςηικψρ πίνακαρ αποπληπυμήρ δανείος 

 

https://dazy44.wixsite.com/knightland
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Έηνο 

Πνζφ ζηελ 

αξρή ηνπ 

έηνπο 

Σφθνο 
Υξενιχζη

ν 

Σνθνρξενιχ

ζην 

Δμνθιεκέλν 

πνζφ 
Τπφινηπν 

1 170.000,00 € 850,00 € 4.722,22 € 5.572,22 € 4.722,22 € 165.277,78 € 

2 165.277,78 € 826,39 € 4.722,22 € 5.548,61 € 9.444,44 € 160.555,56 € 

3 160.555,56 € 802,78 € 4.722,22 € 5.525,00 € 14.166,67 € 155.833,33 € 

4 155.833,33 € 779,17 € 4.722,22 € 5.501,39 € 18.888,89 € 151.111,11 € 

5 151.111,11 € 755,56 € 4.722,22 € 5.477,78 € 23.611,11 € 146.388,89 € 

6 146.388,89 € 731,94 € 4.722,22 € 5.454,17 € 28.333,33 € 141.666,67 € 

7 141.666,67 € 708,33 € 4.722,22 € 5.430,56 € 33.055,56 € 136.944,44 € 

8 136.944,44 € 684,72 € 4.722,22 € 5.406,94 € 37.777,78 € 132.222,22 € 

9 132.222,22 € 661,11 € 4.722,22 € 5.383,33 € 42.500,00 € 127.500,00 € 

10 127.500,00 € 637,50 € 4.722,22 € 5.359,72 € 47.222,22 € 122.777,78 € 

11 122.777,78 € 613,89 € 4.722,22 € 5.336,11 € 51.944,44 € 118.055,56 € 

12 118.055,56 € 590,28 € 4.722,22 € 5.312,50 € 56.666,67 € 113.333,33 € 

13 113.333,33 € 566,67 € 4.722,22 € 5.288,89 € 61.388,89 € 108.611,11 € 

14 108.611,11 € 543,06 € 4.722,22 € 5.265,28 € 66.111,11 € 103.888,89 € 

15 103.888,89 € 519,44 € 4.722,22 € 5.241,67 € 70.833,33 € 99.166,67 € 

16 99.166,67 € 495,83 € 4.722,22 € 5.218,06 € 75.555,56 € 94.444,44 € 

17 94.444,44 € 472,22 € 4.722,22 € 5.194,44 € 80.277,78 € 89.722,22 € 

18 89.722,22 € 448,61 € 4.722,22 € 5.170,83 € 85.000,00 € 85.000,00 € 

19 85.000,00 € 425,00 € 4.722,22 € 5.147,22 € 89.722,22 € 80.277,78 € 

20 80.277,78 € 401,39 € 4.722,22 € 5.123,61 € 94.444,44 € 75.555,56 € 

21 75.555,56 € 377,78 € 4.722,22 € 5.100,00 € 99.166,67 € 70.833,33 € 

22 70.833,33 € 354,17 € 4.722,22 € 5.076,39 € 103.888,89 € 66.111,11 € 

23 66.111,11 € 330,56 € 4.722,22 € 5.052,78 € 108.611,11 € 61.388,89 € 

24 61.388,89 € 306,94 € 4.722,22 € 5.029,17 € 113.333,33 € 56.666,67 € 

25 56.666,67 € 283,33 € 4.722,22 € 5.005,56 € 118.055,56 € 51.944,44 € 

26 51.944,44 € 259,72 € 4.722,22 € 4.981,94 € 122.777,78 € 47.222,22 € 

27 47.222,22 € 236,11 € 4.722,22 € 4.958,33 € 127.500,00 € 42.500,00 € 

28 42.500,00 € 212,50 € 4.722,22 € 4.934,72 € 132.222,22 € 37.777,78 € 

29 37.777,78 € 188,89 € 4.722,22 € 4.911,11 € 136.944,44 € 33.055,56 € 

30 33.055,56 € 165,28 € 4.722,22 € 4.887,50 € 141.666,67 € 28.333,33 € 

31 28.333,33 € 141,67 € 4.722,22 € 4.863,89 € 146.388,89 € 23.611,11 € 

32 23.611,11 € 118,06 € 4.722,22 € 4.840,28 € 151.111,11 € 18.888,89 € 

33 18.888,89 € 94,44 € 4.722,22 € 4.816,67 € 155.833,33 € 14.166,67 € 

34 14.166,67 € 70,83 € 4.722,22 € 4.793,06 € 160.555,56 € 9.444,44 € 

35 9.444,44 € 47,22 € 4.722,22 € 4.769,44 € 165.277,78 € 4.722,22 € 

36 4.722,22 € 23,61 € 4.722,22 € 4.745,83 € 170.000,00 € 0,00 € 

 
ςνολικψ ποζψ πληπυμήρ 185.725,00 € 
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8.5 Business Model Canvas 
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