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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η παρούσα διπλωματική εργασία στο πρώτο μέρος της, αναπτύσσει τα απαραίτητα 

στοιχεία που χρειάζεται να δώσει έμφαση μία εταιρία ώστε να ξεκινήσει τις εξαγωγικές 

της δραστηριότητες αναφορικά με την εξαγωγική της ετοιμότητα, τα κίνητρα της, την 

στρατηγική εισόδου της και το μίγμα μάρκετινγκ της.  

Αντικειμενικός σκοπός της εργασίας είναι η επιλογή της ελκυστικότερης αγοράς 

στόχου της εταιρίας που εξετάζεται στην μελέτη περίπτωσης όσον αγορά τις 

Βαλκανικές χώρες για τις οποίες η εταιρία έχει την αποκλειστική διάθεση των 

προϊόντων της. 

Αρχικά επικεντρώνεται στις αγορές της Αμερικής και της Κύπρου όπου ήδη 

δραστηριοποιείται η εταιρία που ερευνούμε ως μελέτη περίπτωσης και στο δεύτερο 

μέρος της εργασίας αναλύεται η αγορά της Ρουμανίας που έχει επιλεχθεί ως η 

καταλληλότερη αγορά για έναρξη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων της εταιρίας στα 

Βαλκάνια.  
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ABSTRACT 

Τhe necessary elements that a company needs to emphasize in order to start its export 

activity are examined in the first part of this diploma thesis. The elements that are 

examined are the export readiness, the incentives, the entry strategy that the company 

has to follow and the marketing mix. 

The objective of the diploma thesis is to help the company that we examine as a case, to 

choose among the markets of the Balkan countries, the most suitable one.  

Initially, it focuses on the markets of America and Cyprus where the company already 

has export activity and in the second part we analyze the Romanian market which we 

select as the most suitable market to start exporting in the Balkan countries.   



4 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Εισαγωγή …………………………..………....…………….…………………………..7 

Κεφάλαιο 1. Παρουσίαση της επιχείρησης  

1.1 Παρουσίαση της επιχείρησης…………………….……………………………….....8 

1.2 Ιστορικό επιχείρησης………………………………...….……………………….......8 

1.3 Ισολογισμός επιχείρησης…………………………………..………………………...9 

1.4 Όραμα -Στόχοι επιχείρησης……………………...…….…………………………...11 

1.5 Οργανόγραμμα επιχείρησης……………………..…..……………………………..13 

1.6 Πορεία επιχείρησης μέχρι και σήμερα……..………..……………………………..14 

1.7 Ανακεφαλαίωση……………………….....……….….…………………………….14 

Κεφάλαιο 2. Εξαγωγική ετοιμότητα επιχείρησης & τα προϊόντα της 

2.1 Εξαγωγική ετοιμότητα της επιχείρησης……………………………………………15 

2.2 SWOT Ανάλυση  HCS……….……………………………..……….……………..15 

2.2.1 Εσωτερικό περιβάλλον HCS………………………………….………………...15 

2.2.2 Εξωτερικό περιβάλλον HCS………………………….………………………...16 

2.3 Εξαγωγικά κίνητρα επιχείρησης………………………...……………………….....17 

2.3.1 Ενδογενή εξαγωγικά κίνητρα της επιχείρησης…………………….…………...18 

2.3.2 Εξωγενή εξαγωγικά κίνητρα της επιχείρησης…………………….…………….19 

2.4 Προϊόντα επιχείρησης……………………………………………….……………...19 

2.5 Περιγραφή προϊόντων..…………………………………………………..………...19 

2.6 Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα προϊόντων………………………………………...21 

2.7 Προσαρμογή προϊόντος για εξαγωγή……………………………………..…..……21 

2.8 Παραγωγή προϊόντων…………………………………………………..…….…….22 

2.9 Ανακεφαλαίωση………………………….……..………………………………….22 

Κεφάλαιο 3. Ανάλυση αγοράς στόχου και ανάλυση ανταγωνισμού 

3.1 Έρευνα αγοράς………..………………………………….…….…………………..24 

  3.1.1 Κατηγορίες έρευνας αγοράς…………………………………….………………24 

3.1.2 Πρωτογενής έρευνα………………………………………………….………….24 

3.1.3 Δευτερογενής έρευνα……………………………………………………….…..25 

3.2 Κριτήρια επιλογής αγοράς στόχου………………………..………………………..26 

3.3 Μέγεθος αγοράς……………………………………………………………..……..29 

3.4 Αγοραστικές συνήθειες αγοράς στόχου……………………………………..…......30 



5 

3.5 Ανάλυση ανταγωνισμού…………………………………………………..………..31 

3.5.1 Ανταγωνισμός της HCS στην αγορά της Αμερικής…………………….………32 

3.5.2 Ανταγωνισμός της HCS στην αγορά της Κύπρου……………………………...33 

3.6 Ανακεφαλαίωση …………………………………………………………………...34 

Κεφάλαιο 4. Στρατηγική εισόδου στην νέα αγορά στόχο και Μίγμα Marketing 

4.1 Μέθοδοι Άσκησης Εξαγωγικών δραστηριοτήτων..………..……………………....36 

4.1.1 Άμεσες εξαγωγές………………………………………………………….…….36 

4.1.2 Έμμεσες εξαγωγές……………………………………………………………....37 

4.1.3 Μέθοδος εξαγωγών της επιχείρησης…………………………………………....37 

4.2. Μίγμα Marketing.…………………………………………………...……………..38 

4.2.1 Προϊόν……..……………………………………….…………………………...38 

4.2.1.1 Τα χαρακτηριστικά των χυμών «ΖΩΗ»……………………………………..38 

4.2.2 Τιμολόγηση….………………………………….………………………………41 

4.2.2.1 Στόχοι τιμολόγησης……………………….……………………………….41 

4.2.2.2 Μέθοδοι τιμολόγησης……………………….……………………………..41 

4.3 Διανομή………………………………………..……..…………………………….42 

4.4 Προώθηση………………………………..…………..…………………………….44 

4.4.1 Διαφήμιση μέσω διαδικτύου……………………….…………………………...44 

4.4.2 Δημόσιες σχέσεις……………………………………………………………….44 

4.4.3 Προώθηση πωλήσεων…………………………………………….…………….45 

4.5 Ανακεφαλαίωση …………………………………………………………………...46 

Κεφάλαιο 5. Η Ρουμανία ως αγορά στόχος έναρξης εξαγωγών HCS 

5.1 Γενικές πληροφορίες για την Ρουμανία……………………………..….…………..47 

5.2 Δίκτυο μεταφορών στην Ρουμανία…………………………………..….………….48 

5.3 Επενδύσεις στην Ρουμανία………………………………………….………….......48 

5.4 Εκτίμηση επιχειρηματικού κινδύνου αγοράς Ρουμανίας…………………..………49 

5.5 Δομή αγοράς Ρουμανίας………………………………………………...………….50 

5.6 Χαρακτηριστικά αγοράς Ρουμανίας…………………………………...…………...51 

5.7 Έρευνα αγοράς  για τον κλάδο των χυμών στην Ρουμανία…………...……………51 

5.8 Ανάλυση Ανταγωνισμού στον κλάδο των χυμών στην Ρουμανία……………...….52 

5.9 Μέθοδος εισόδου της HCS στην αγορά της Ρουμανίας…………………………....53 

5.10 Προώθηση προϊόντων στην Ρουμανία……………………………………...…….54 



6 

5.11 Σήμανση προϊόντων στην Ρουμανία…………………………………...………....56 

5.12 Δίκτυα διανομής στην αγορά της Ρουμανίας………………………...…………...56 

5.13 Διακανονισμοί και πληρωμές……………………………………..……………....57 

5.14 Ανακεφαλαίωση…………………………………………………………………..58 

Τελικά Συμπεράσματα και Προτάσεις…………..…………………………………. 59 

Βιβλιογραφία…………………………………………………………………………..61 

 



7 

Εισαγωγή 

Ένας σημαντικός αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων έχει αρχίσει να στρέφει το 

ενδιαφέρον του στην ανάπτυξη των εξαγωγών του και στην επέκταση των 

δραστηριοτήτων του στις διεθνής αγορές. Η αναζήτηση νέων αγορών είναι αποτέλεσμα 

πολλών παραγόντων. Ο κορεσμός της εγχώριας αγοράς, ο έντονος ανταγωνισμός, η 

οικονομική κρίση της χώρας και η παγκοσμιοποίηση, είναι οι σημαντικότεροι 

παράγοντες που ωθούν μία επιχείρηση να ξεκινήσει της εξαγωγικές της 

δραστηριότητες.  

Η δημιουργία ενός εξαγωγικού επιχειρηματικού πλάνου μίας επιχείρησης είναι ένα 

πολύ χρήσιμο εργαλείο που βοηθάει τις επιχειρήσεις να αποτυπώσουν την υφιστάμενη 

κατάσταση τους όσον αφορά το εσωτερικό και εξωτερικό τους περιβάλλον, να 

αναλυθούν οι προοπτικές νέων αγορών στόχων και να σχεδιαστεί η στρατηγική εισόδου 

τους σε μία νέα διεθνή αγορά. 

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παροχή χρήσιμων πληροφοριών όσον 

αφορά την έναρξη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων μίας επιχείρησης και πιο 

συγκεκριμένα της εταιρίας HCS Α.Ε. σε μία νέα αγορά αλλά και η ανάδειξη της 

καταλληλότερης αγοράς στα Βαλκάνια για την εταιρία.  
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Κεφάλαιο 1. Παρουσίαση της επιχείρησης 

1.1 Παρουσίαση της επιχείρησης 

Χυμοί «Ζωή»: Το όνειρο των ανθρώπων της ΗΕLLENIC COMMERCIAL SYSTEM 

Α.Ε. ή εν συντομία HCS A.E., μιας δυναμικής ομάδας με βαθιά γνώση της αγοράς των 

καταναλωτικών προϊόντων και πάθος για καινοτομία!  

Με μία πολυετή εμπειρία στα καταναλωτικά προϊόντα, η HCS κατάφερε να κερδίσει 

τους καταναλωτές της και να επικρατήσει στην αγορά των χυμών από ρόδι. Γνώμονας 

της εταιρίας ήταν η ποιότητα και η υγιεινή διατροφή. Οι χυμοί της, είναι ανώτερης 

ποιότητας και παράγονται με την μέθοδο σύνθλιψης φρούτων ώστε να διατηρούνται οι 

βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά τους.   

1.2 Ιστορικό επιχείρησης 

Η εταιρία HCS Α.Ε. ιδρύθηκε το 2007 στην Θεσσαλονίκη, σαν εταιρία διαχείρισης 

εμπορικών συστημάτων. Τα προϊόντα της HCS είναι οι χυμοί «Ζωή». Πρόκειται για 

100% φυσικούς χυμούς μη συμπυκνωμένους και υψηλής θρεπτικής αξίας. Τα προϊόντα 

της  παράγονται στην Γεωργία. Ο παραγωγός στην Γεωργία επιλέχθηκε από την HCS, 

λόγω της γευστικής ποικιλίας  ροδιού (ποικιλία Καυκάσου) που υπάρχει στην χώρα. Η 

εταιρία HCS έχει αναθέσει την παραγωγή των χυμών της στην εταιρία στη Γεωργία 

μέσω συμφωνίας παραγωγής που έχουν συνάψει τα δύο μέρη. Λόγω της συμφωνίας 

παραγωγής των χυμών της με την παραγωγό εταιρία στην Γεωργία, η HCS, μπορεί να 

διαθέτει τα προϊόντα της μόνο στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική αλλά και στις 

χώρες των Βαλκανίων. 

 Η πρώτη επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρίας άρχισε το 2008 όταν λάνσαρε 

στην ελληνική αγορά τον χυμό ρόδι «Ζωή» που αποτελεί και προϊόν ναυαρχίδα της 

εταιρίας. Το 2014 τα προϊόντα της άρχισαν να διανέμονται στην αγορά της Κύπρου με 

μεγάλη επιτυχία. Μέσα στο 2016, η HCS αναγκάστηκε να μεταφερθεί σε μεγαλύτερες 

και πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις στη Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης, προκειμένου να 

καλύψει τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της. Στη Νέα Μαγνησία λοιπόν, η HCS, έχει 

τα γραφεία της αλλά παράλληλα είναι και το κέντρο διανομής της. Όλα τα προϊόντα της 

εταιρίας φτάνουν από την Γεωργία στην έδρα της όπου και γίνεται η διανομή τους. Το 

2017, έγινε η πρώτη εξαγωγή των προϊόντων της εταιρίας στην Αμερική. Η HCS 
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επενδύει συνεχώς τη γκάμα των προσφερόμενων γεύσεων των χυμών της, δίνοντας 

στους καταναλωτές ευχέρεια στην επιλογή γεύσης που τους ταιριάζει.  Η εταιρία όλα 

αυτά τα χρόνια, αναπτύχθηκε με ταχύτατους ρυθμούς, χάρη στην βαθιά γνώση και 

εμπειρία των στελεχών της στην αγορά των καταναλωτικών αγαθών, στην συνεχή 

υποστήριξη των πελατών της αλλά και στην ικανότητα της να δημιουργεί νέες 

διατροφικές τάσεις και νέες κατηγορίες προϊόντων στην αγορά. Σήμερα συνεχίζει 

δυναμικά την διάθεση των προϊόντων της στην Ελλάδα, Κύπρο και Αμερική και 

παράλληλα αναζητά νέες αγορές για να εισάγει τα προϊόντα της. 

1.3 Ισολογισμός επιχείρησης 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω ισολογισμό της HCS Α.Ε., ο κύκλος εργασιών της εταιρίας 

αυξήθηκε από το 2015 στο 2016 κατά 228.065,29 €. Παράλληλα όμως αυξήθηκε και το 

κόστος πωλήσεων της κατά 96.651,33 €. Λόγω της μεταφοράς της εταιρίας το 2016 σε 

νέες μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, τα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν κατά 65.546,73 € σε 

σύγκριση με το 2015. Αυξητική πορεία είχαν και τα έξοδα διάθεσης της, όπως και τα 

λοιπά έξοδα και ζημίες. 

Συνεχίζοντας στα στοιχεία του ισολογισμού παρατηρούμε πως στα στοιχεία του 

κυκλοφορούν ενεργητικού, έχουμε αύξηση στα αποθέματα αλλά και στις προκαταβολές 

αποθεμάτων, γεγονός που μπορεί να οφείλεται σε δέσμευση εμπορευμάτων και νέων 

παραγγελιών, λόγω του μεγαλύτερου αποθηκευτικού  χώρου της εταιρίας στις νέες 

εγκαταστάσεις της. Επίσης παρατηρούμε αύξηση και στις εμπορικές απαιτήσεις της 

εταιρίας. 

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις της εταιρίας, παρατηρείτε και εκεί αύξηση. Σημαντική 

διαφορά παρουσιάζουν οι εμπορικές της υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές της αλλά 

και στις λοιπές υποχρεώσεις της, οι οποίες σχεδόν έχουν δεκαπλασιαστεί.  

Τέλος, μπορεί ο κύκλος εργασιών της HCS να παρουσιάζει αύξηση το 2016 σε 

σύγκριση με το 2015, παρόλα αυτά λόγω των υψηλών υποχρεώσεων της, το 

αποτέλεσμα της περιόδου της μετά φόρων, είναι μειωμένο σε σχέση με το 2015 κατά 

47.610,87 €. 

1.4 Όραμα και στόχοι της επιχείρησης 

Το 2007 η εταιρία οραματίστηκε να δημιουργήσει μία νέα αγορά στην Ελλάδα, με 

φυσικούς χυμούς 100% μη συμπυκνωμένους με βάση το ρόδι. Σήμερα θα μπορούσαμε 

να πούμε πως το όραμα της εταιρείας είναι η διατήρηση της ηγετικής αυτής θέσης που 

κατέχει στις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες των προϊόντων της, η περαιτέρω ανάπτυξη της 

συγκεκριμένης κατηγορίας των φυσικών χυμών αλλά και η συνεχής εκπαίδευση των 

καταναλωτών στις γεύσεις και τα οφέλη που προσφέρουν τα προϊόντα της. Η φιλοδοξία 

της είναι να εισάγει νέες κατηγορίες προϊόντων με θρεπτικές αξίες για τους 

καταναλωτές και η εύρεση νέων αγορών για διάθεση των προϊόντων της. Βασικές αξίες 

της επιχείρησης αποτελούν η ποιότητα των προϊόντων της, η αξιοπιστία της στους 

πελάτες της, στους προμηθευτές της  και τους τελικούς καταναλωτές των προϊόντων 

της και ο σεβασμός της στο περιβάλλον. 
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Στόχοι της επιχείρησης είναι: 

 Επέκταση δραστηριοτήτων επιχείρησης σε διεθνείς αγορές. 

 Ανάπτυξη της κατηγορίας των προϊόντων της 

 Ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων value-added 

 Εκπαίδευση-εξοικείωση καταναλωτών στα προϊόντα. 

 Άριστη ποιότητα στα προϊόντα της παράλληλα με μία προσιτή τιμή (value for 

money)  
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1.5 Οργανόγραμμα HCS 

 

Υπεύθυνος 

Λογιστηρίου 

Διευθυντής 

Μάρκετινγκ 

Διευθυντής 

Πωλήσεων 

Πωλητές 

Επιθεωρητές 

Πωλήσεων 

Οικονομικός 

Διευθυντής 

Υπεύθυνος Logistics 

Customer Service 

Διευθύνων Σύμβουλος 

Οδηγοί 
Γραμματειακή 

Υποστήριξη 
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1.6 Πορεία επιχείρησης μέχρι και σήμερα 

Το 2008, η εταιρία άρχισε να διαθέτει τα προϊόντας της στην ελληνική αγορά. Το 

προϊόν ναυαρχίδα της εταιρίας, ήταν και είναι ο χυμός Ζωή με γεύση το ρόδι. Αρχικά 

ξεκίνησε να διαθέτει τον χυμό ρόδι σε μικρά σημεία πώλησης (περίπτερα, mini 

markets, παντοπωλεία, κυλικεία κ.α.) και στην συνέχεια επεκτάθηκε σε μεγάλα σημεία 

πώλησης (σουπερμάρκετ). Έκτοτε ο ρυθμός ανάπτυξης της στην ελληνική αγορά είναι 

σταθερός και οι πωλήσεις της στην εγχώρια αγορά αποτελούν το 75 % του τζίρου της. 

Σήμερα τα μικρά σημεία λιανικής πώλησης που βρίσκεται η μάρκα «Ζωή» είναι πάνω 

από 3000 πανελλαδικά. Επίσης, στην διάρκεια των χρόνων, η εταιρία εμπλούτισε τις 

γεύσεις των χυμών της, με αποτέλεσμα σήμερα να έχει λανσάρει στην ελληνική αγορά 

9 γεύσεις χυμών. 

Όσον αφορά τις εξαγωγές της, η HCS το 2014, πραγματοποίησε την πρώτη της 

εξαγωγή στην αγορά της Κύπρου. Οι πωλήσεις των προϊόντων της στην Κύπρο, σήμερα 

αποτελούν  το 20% του τζίρου της. Το 2017 η εταιρία έκανε την πρώτη προσπάθεια 

εξαγωγής των προϊόντων της στην Αμερική και συγκεκριμένα στην πολιτεία του New 

Jersey. Η προσπάθεια της στέφτηκε με επιτυχία και το 2017 η αγορά Αμερικής 

αποτελεί το 5% του τζίρου των πωλήσεων της.  

Σκοπός της επιχείρησης είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της κάτι που θα επιτευχθεί με την 

επέκταση των δραστηριοτήτων της σε νέες διεθνείς αγορές.  

1.7 Ανακεφαλαίωση 

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε μία σύντομη παρουσίαση της εταιρίας HCS A.E. Έγινε 

αναφορά στα ιστορικά στοιχεία της επιχείρησης, το όραμα της και τους στόχους της. 

Στην συνέχεια παρουσιάστηκε η δομή της εταιρίας μέσω του οργανογράμματος της 

όπου διαπιστώνεται πως δεν υπάρχει ξεχωριστό τμήμα εξαγωγών και πως όλες οι 

εξαγωγικές της διαδικασίες διεκπεραιώνονται από τα ήδη υπάρχοντα στελέχη της. 

Επίσης αναφέρθηκε η πορεία της επιχείρησης μέχρι και σήμερα, οι αγορές που ήδη η 

εταιρία διαθέτει τα προϊόντα της και επισημάνθηκε η ανάγκη της επιχείρησης για 

περαιτέρω επέκταση της μέσω της έναρξης των εξαγωγικών της δραστηριοτήτων σε 

νέες διεθνείς αγορές. 
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Κεφάλαιο 2. Εξαγωγική ετοιμότητα επιχείρησης & τα προϊόντα της 

2.1 Εξαγωγική ετοιμότητα της επιχείρησης 

Η διάγνωση του βαθμού ετοιμότητας της επιχείρησης πριν την έναρξη των εξαγωγικών 

της δραστηριοτήτων είναι η πρώτη πρόκληση με την οποία έρχεται αντιμέτωπη κάθε 

επιχείρηση. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες  που πρέπει να εξεταστούν πριν μία 

επιχείρηση αρχίσει τις εξαγωγικές της δραστηριότητες.  

Οι πιο βασικοί είναι  στην περίπτωση της HCS είναι οι εξής: 

 Η δέσμευση της διοίκησης όσον αφορά την εξαγωγική δραστηριότητα της 

επιχείρησης τόσο σε χρόνο όσο και σε δέσμευση κεφαλαίων. 

 Οι οικονομικοί πόροι που διαθέτει η επιχείρηση ώστε να ξεκινήσει τις εξαγωγές. 

 Η εμπειρία του προσωπικού της ως προς τις εξαγωγικές διαδικασίες και η επίλυση 

τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν.  

 Η ανταγωνιστικότητα του προϊόντος της (διάρκεια ζωής, συσκευασία, μεταφορά) 

2.2 SWOT Ανάλυση  HCS 

Η SWOT  ανάλυση είναι ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο βοηθάει τις επιχειρήσεις να 

λάβουν στρατηγικές αποφάσεις εντοπίζοντας τα δυνατά και τα αδύνατα τους σημεία 

όσον αφορά το εσωτερικό τους περιβάλλον και στην συνέχεια αναλύοντας το 

εξωτερικό τους περιβάλλον  εντοπίζοντας τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που 

υπάρχουν ώστε να προχωρήσουν τις εξαγωγικές του δραστηριότητες. 

Στην περίπτωση της εταιρίας HCS Α.Ε. έχουμε τα παρακάτω στοιχεία: 

2.2.1 Εσωτερικό περιβάλλον HCS 

Δυνατά σημεία 

-Εξωστρεφής φιλοσοφία εταιρίας. 

-Private Labeling (έλεγχος παραγωγής και ποιότητας προϊόντος, έλεγχος τιμολόγησης, 

έλεγχος κερδοφορίας). 

-Ποιότητα του προϊόντος (100% φυσικός χυμός χωρίς συμπυκνώματα, ζάχαρη, 

χρωστικά & συντηρητικά). 

-Ευεργετικές ιδιότητες του προϊόντος (αντιοξειδωτική δράση) 
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-Θρεπτικά συστατικά του προϊόντος (ο χυμός ρόδι είναι πλούσιος σε βιταμίνες A,B,C, 

σάκχαρα και μέταλλα). 

-Ποικιλία γεύσεων προϊόντος  (9 γεύσεις χυμών με βάση το ρόδι). 

-Σύγχρονος σχεδιασμός συσκευασίας προϊόντος (γυάλινη συσκευασία, μοντέρνος 

σχεδιασμός) 

-Διάθεση προϊόντων σε Βαλκάνια, Ελλάδα, Κύπρο και Αμερική. 

Αδύνατα σημεία 

-Private Labeling (εξάρτηση από τον παραγωγό του προϊόντος, δέσμευση ως προς την 

διάθεση του προϊόντος). 

-Υψηλή τιμή προϊόντος. 

-Χαμηλή αναγνωρισιμότητα. 

-Ευαισθησία της πρωτογενούς παραγωγής στα καιρικά φαινόμενα. 

2.2.2 Εξωτερικό περιβάλλον HCS 

Ευκαιρίες 

-Τάση αύξηση της ζήτησης υγιεινών ροφημάτων. 

-Λόγω πλούσιων θρεπτικών συστατικών, οι χυμοί μπορούν να απευθυνθούν και στην 

παιδική αγορά. 

-Αύξηση ζήτησης προϊόντος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ή σε μέρη με υψηλές 

θερμοκρασίες. 

Απειλές  

-Ισχυρός ανταγωνισμός στον κλάδο χυμών-αναψυκτικών. 

-Η τιμή της πρώτης ύλης των χυμών επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα λόγω 

επηρεασμού της παραγωγής και της ποιότητα των φρούτων.  

-Κόστος μεταφοράς προϊόντων σε Ελλάδα (παραγωγή, συσκευασία & τυποποίηση στην 

Γεωργία). 

-Ασταθής οικονομία-συνεχόμενες αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο της Ελλάδας. 
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SWOT ANALYSIS 

2.3 Εξαγωγικά κίνητρα επιχείρησης 

Οι λόγοι που μία επιχείρηση ξεκινάει να διευρύνει τους επιχειρηματικούς της ορίζοντες 

προς τις διεθνείς αγορές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι τα 

ενδογενή κίνητρα μίας επιχείρησης, δηλαδή τα κίνητρα που πηγάζουν από την 

εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης και τις αποφάσεις της. Η δεύτερη κατηγορία έχει 

να κάνει με τα εξωγενή κίνητρα τα οποία αφορούν παράγοντες που η επιχείρηση δεν 
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μπορεί ελέγξει και οι οποίοι προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης.  

Μέσα στις αρμοδιότητες λοιπόν των στελεχών μίας επιχείρησης είναι να εξετάσει και 

τα ενδογενή αλλά και τα εξωγενή εξαγωγικά κίνητρα της επιχείρησης και να 

αποφασίσει πόσο σημαντική ή ασήμαντη είναι η ενασχόληση της με το εξαγωγικό 

εμπόριο (Χατζηδημητρίου, 2003). 

2.3.1 Ενδογενή εξαγωγικά κίνητρα της επιχείρησης 

Στην περίπτωση της εταιρίας HCS Α.Ε., ένα από τα βασικότερα ενδογενή εξαγωγικά 

κίνητρα που την οδήγησε στο εξαγωγικό εμπόριο ήταν το ασταθές οικονομικό και 

πολιτικό περιβάλλον της Ελλάδος.  Θέλοντας λοιπόν να μην είναι  εξαρτημένη από την 

εγχώρια αγορά και να μειώσει όσο μπορεί τους επιχειρηματικούς της κινδύνους, 

στράφηκε προς το εξαγωγικό εμπόριο σε χώρες οι οποίες έχουν πιο σταθερές 

κοινωνικοπολιτικές συνθήκες ώστε να μπορέσει να αντισταθμίσει ένα μέρος από τις 

αρνητικές επιπτώσεις που υπάρχουν στην εγχώρια αγορά.  

Ένα ακόμα ενδογενές κίνητρο της επιχείρησης το οποίο την ώθησε στην έναρξη των 

εξαγωγικών της δραστηριοτήτων ήταν η ποιοτική ανωτερότητα του προϊόντος της. Ο 

χυμός «Ζωή» ο οποίος έχει σαν βάση το ρόδι και ο οποίος είναι το προϊόν «ναυαρχίδα» 

της επιχείρησης, είναι 100% φυσικός χυμός χωρίς συμπυκνώματα, ζάχαρη, χρωστικά 

και συντηρητικά και είναι γνωστός για τα θρεπτικά συστατικά του καθώς και για την 

αντιοξειδωτική του δράση (Χατζηλίας, 2017). 

Η επιχείρηση για να διατηρήσει όλα αυτά τα θρεπτικά συστατικά του χυμού της, 

χρησιμοποιεί γυάλινη συσκευασία. Η γυάλινη συσκευασία όντας αδιαπέραστη δεν 

αφήνει το οξυγόνο να εισέλθει στο περιεχόμενο και έτσι διατηρούνται όλες οι  

βιταμίνες του χυμού για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης το γυαλί σαν υλικό 

συσκευασίας, βοηθάει ώστε να μην επηρεαστεί το περιεχόμενο του χυμού όταν εκτεθεί 

σε αλλαγή της θερμοκρασίας κατά την μεταφορά του. 

Με βάση στοιχεία έρευνας που έχουν δημοσιευτεί από την εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ομοσπονδίας Γυάλινων Δοχείων, The GOB, το 74% των Ευρωπαίων καταναλωτών 

συνιστούν το γυαλί ως υλικό συσκευασίας για τρόφιμα και ποτά. Οι λόγοι που το 

προτείνουν είναι πολλοί, όμως οι κυριότεροι είναι η συντήρηση της γεύσης, το ότι είναι 
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η πιο υγιεινή και ασφαλή συσκευασία και το ότι είναι φιλικό προς το περιβάλλον όντας 

ανακυκλώσιμο (Mohr, 2011). 

Τέλος, ένα ακόμα ενδογενές εξαγωγικό κίνητρο της επιχείρησης είναι η αύξηση των 

πωλήσεών της. Οι εξαγωγές είναι ένας τρόπος η επιχείρηση να αυξήσει τις πωλήσεις 

της και η αύξηση των πωλήσεών της να συμβάλει και στην αύξηση των κερδών της 

(Χατζηλίας, 2017). 

2.3.2 Εξωγενή εξαγωγικά κίνητρα της επιχείρησης 

Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς συγκριτικά με την διεθνή αγορά είναι σχετικά μικρό 

και αυτός είναι ένας εξωγενής παράγοντας που ωθεί την επιχείρηση να στραφεί προς τις 

διεθνείς αγορές και να αυξήσει το καταναλωτικό της κοινό. Με αυτό τον τρόπο η 

επιχείρηση αποσκοπεί στο να αυξήσει τις πωλήσεις της και κατά συνέπεια και τα κέρδη 

της. Επίσης, ο ανταγωνισμός στον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών στην εγχώρια 

αγορά είναι αρκετά υψηλός και αυτό οφείλεται στο ότι ελέγχεται από μικρό αριθμό 

επιχειρήσεων και ο οποίος οξύνεται λόγω της μειωμένης κατανάλωσης. Επίσης η αγορά 

της Ελλάδα είναι αρκετά περιορισμένη και αργά ή γρήγορα θα επέλθει κορεσμός όσον 

αφορά την ζήτηση των προϊόντων της επιχείρησης. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται 

επιβράδυνση του ρυθμού των πωλήσεων της επιχείρησης. Αυτό αποτελεί ένα ακόμα 

εξαγωγικό κίνητρο της επιχείρησης δηλαδή το γεγονός να μπορέσει να αποφύγει μία 

τέτοια κατάσταση. Το διεθνές περιβάλλον είναι πολύ μεγάλο που σημαίνει ότι οι 

προοπτικές μιας επιχείρησης και η δυνατότητα να αυξήσει τις πωλήσεις της είναι 

αρκετά μεγάλες. Με αυτό τον τρόπο θα υπερπηδήσει όλα τα εμπόδια που θα 

εμφανιστούν από την εγχώρια αγορά (Χατζηλίας, 2017). 

2.4 Προϊόντα επιχείρησης 

Τα βασικά προϊόντα της εταιρίας  HCS είναι οι χυμοί «Ζωή». Πρόκειται για ποικίλους 

φυσικούς χυμούς χωρίς συμπυκνώματα, χρωστικές ουσίες, ζάχαρη και συντηρητικά, 

που οι πλειοψηφία αυτών έχουν ως βασικό συστατικό τους το ρόδι συνδυάζοντας το με 

εξίσου ισχυρά αντιοξειδωτικά φρούτα όπως τα κράνμπερι, τα βατόμουρα, το παντζάρι 

κ.α. (HCS A.E., 2017) 

2.5 Περιγραφή προϊόντων 

Η HCS έχει στην αποκλειστικότητα της 9 γεύσεις χυμών, οι οποίες είναι οι παρακάτω: 
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1. ΧΥΜΟΣ ΡΟΔΙ, πρόκειται για έναν 100% φυσικό χυμό που παράγεται με την μέθοδο 

της σύνθλιψης των ροδιών έτσι ώστε ο τελικός καταναλωτής να λαμβάνει όλες τις 

θρεπτικές ουσίες που βρίσκονται ακόμα και στην φλούδα του φρούτου. Ο χυμός λοιπόν 

δεν είναι αποτέλεσμα μίας συνταγής αλλά είναι αποτέλεσμα της κάθε σοδειάς. 

Συσκευασία: 330ml και 1 lit. (HCS A.E., 2017) 

 

2. ΧΥΜΟΣ ΡΟΔΙ ΚΡΑΝΜΠΕΡΙ, είναι 100% φυσικός χυμός ο οποίος αποτελείται από 

50% φυσικό χυμό ρόδι  και από 50% φυσικό χυμό κράνμπερι. Είναι ένα χυμός ο οποίος 

δεν είναι συμπυκνωμένος, έχει αντιοξειδωτική δράση λόγω των φούντων που περιέχει 

αφού και τα δύο φρούτα ανήκουν στις κατηγορία των υπερτροφών. Γευστικά έχει μία 

ελαφριά οξύτητα αλλά και τα δύο φρούτα είναι πλούσια σε βιταμίνες και θρεπτικά 

συστατικά. Συσκευασία: 330ml και 1lit. 

3. ΧΥΜΟΣ ΡΟΔΙ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ, είναι 100% φυσικός χυμός ο οποίος αποτελείται από 

50% φυσικό χυμό ρόδι  και από 50% φυσικό χυμό βατόμουρου. Λόγω του βατόμουρου 

γευστικά ο χυμός είναι ελαφρώς πιο γλυκός. Και τα δύο φρούτα που περιέχει ο χυμός 

έχουν αντιοξειδωτική δράση και πολλές βιταμίνες. Συσκευασία: 330ml. 

4. ΧΥΜΟΣ ΡΟΔΙ, ΠΑΝΤΖΑΡΙ & ΜΩΒ ΚΑΡΟΤΟ, είναι 100% φυσικός χυμός που 

αποτελείται από 34% φυσικό χυμό ρόδι, 33% φυσικό χυμό παντζάρι και 33% από χυμό 

μωβ καρότου. Συσκευασία: 330ml. 

5. ΧΥΜΟΣ ΜΥΡΤΙΛΟ, είναι 100% φυσικός χυμός ο οποίος είναι πλούσιος σε 

αντιοξειδωτικές βιταμίνες A,C,E β-καροτίνη και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα 

ιχνοστοιχεία που περιέχει βοηθούν στην προστασία του οργανισμού. Συσκευασία: 

330ml. 

Πηγή: Facebook 
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6. ΧΥΜΟΣ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, είναι 100% φυσικός χυμός και είναι 

αποτέλεσμα μίας προσπάθειας να συγκεντρώσουν μέσα σε ένα μπουκάλι όλα τα 

φρούτα και τα λαχανικά μαζί και να δημιουργήσουν super χυμό.  Αποτελείται από 

βατόμουρο μήλο, μωβ καρότο, μύτιλο, παντζάρι και φράουλα. Συσκευασία: 330ml. 

7. ΧΥΜΟΣ ΜΕ ΡΟΔΙ ΚΑΙ ΡΑΣΜΠΕΡΙ, 100% φυσικός χυμός που αποτελείται από 

50% ρόδι και 50% ράσμπερι ή αλλιώς σμέουρο. Έχει  ελαφρώς γλυκιά γεύση. 

Συσκευασία: 330ml. 

8. ΧΥΜΟΣ ΡΟΔΙ ΜΕ ΦΡΑΟΥΛΑ, 100% φυσικός χυμός που αποτελείται από 50% 

ρόδι και 50% φράουλα. Έχει γλυκιά γεύση και είναι ένας χυμός που έχει 

αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και καρδιοτονωτικές ιδιότητες λόγω της 

περιεκτικότητας των φρούτων σε φαινόλες και ανθοκυανίνες.  

9. ΧΥΜΟΣ ΡΟΔΙ ΜΕ ΜΑΝΓΚΟ, 100% φυσικός χυμός μη συμπυκνωμένος από 50% 

ρόδι και 50% μάνγκο. Συσκευασία: 330ml. 

2.6 Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα προϊόντων 

Όπως αναλύσαμε και παραπάνω όλοι οι χυμοί της εταιρίας είναι 100% φυσικοί χυμοί, 

χωρίς συμπυκνώματα. Περιέχουν μεγάλη ποικιλία θρεπτικών συστατικών όπως 

βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και μέταλλα.  

Με βάση όλα τα προαναφερθέντα, θα μπορούσαμε να πούμε πως το βασικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρίας όσον αφορά τους χυμούς της είναι το γεγονός 

ότι εστιάζει στην ποιότητα και την γεύση τους καθώς και στις ευεργετικές για τον 

οργανισμό ιδιότητες τους. Επίσης ο μοντέρνος σχεδιασμός της συσκευασίας του χυμού 

είναι ένα από τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, καθώς σχεδιάστηκε από μία 

εταιρία σχεδίασης διεθνούς φήμης και έτσι η συσκευασία έγινε γνωστή από διάφορες 

υποψηφιότητες της σε  διεθνείς διαγωνισμούς και βραβεία.  

2.7 Προσαρμογή προϊόντος για εξαγωγή 

Όλα τα χαρακτηριστικά των χυμών Ζωή είναι τυποποιημένα. Η μόνη προσαρμογή που 

γίνεται στα προϊόντα που πρόκειται να εξάγει η εταιρία είναι  στην ετικέτα της 

συσκευασίας όσον αφορά τα συστατικά της αλλά και την επωνυμία της, τα οποία 

γράφονται στην αγγλική γλώσσα. Στην αγορά της Κύπρου, δεν γίνεται καμία 

προσαρμογή καθώς η Κύπρος είναι η φυσική προέκταση της Ελλάδας.  
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2.8 Παραγωγή προϊόντων 

Η παραγωγή των προϊόντων αλλά και η συσκευασία και η τυποποίηση τους γίνονται 

στο εξωτερικό. Όλοι οι χυμοί της εταιρίας HCS παράγονται στην Γεωργία μέσω 

συμφωνίας παραγωγής της HCS με την παραγωγό επιχείρηση. Οι λόγοι επιλογή της 

Γεωργίας σαν χώρα παραγωγής των χυμών ήταν πολλοί. Μερικοί από αυτούς είναι οι 

εξής: 

1. Η αξιοπιστία των προϊόντων 

2. Η γεύση των προϊόντων (ποικιλία ροδιού πολύ γευστική) 

3. Δυνατότητα πολλαπλών γεύσεων  

4. Μικρότερο κοστολόγιο σε σχέση με παραγωγή στην Ελλάδα 

Μπορεί η παραγωγή των χυμών να γίνεται στην  Γεωργία αλλά, η διάθεση, η 

διαχείριση αλλά και η επιλογή των γεύσεων γίνεται στην Ελλάδα (Χατζηλίας, 2017). 

Τα προϊόντα έρχονται στην Ελλάδα πλήρως συσκευασμένα, αποθηκεύονται στις 

εγκαταστάσεις της εταιρίας και από εκεί γίνεται η διαμονή τους, τόσο στους πελάτες 

της στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

2.9 Ανακεφαλαίωση 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε η εξαγωγική ετοιμότητα της επιχείρησης HCS όσον 

αφορά την δέσμευση της διοίκησης σε χρόνο και κεφάλαια για την έναρξη των 

εξαγωγικών της δραστηριοτήτων, οι οικονομικοί πόροι που διαθέτει η επιχείρηση για 

τις εξαγωγές της  αλλά και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της. 

Επίσης παρουσιάστηκαν τα δυνατά αλλά και τα αδύνατα σημεία της επιχείρησης καθώς 

και οι ευκαιρίες και οι απειλές της στο κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται, μέσω της 

SWOT ανάλυσης. Διαπιστώθηκε πως η εταιρία διαθέτει υψηλής αξίας προϊόντα τόσο 

όσον αφορά την ποιότητα τους αλλά και όσον αφορά τις θρεπτικές τους αξίες. Παρόλα 

αυτά, η διάθεση των προϊόντων της είναι περιορισμένη καθώς τα προϊόντα της είναι 

άμεσα συνδεδεμένα με την εταιρία παραγωγής τους και υπάρχει περιορισμός στις 

χώρες που μπορεί να τα διαθέτει. Παρόλα αυτά, η τάση της κατανάλωσης υγιεινών 

ροφημάτων με πλούσια αντιοξειδωτική δράση και θρεπτικά συστατικά όπως τα 

προϊόντα που έχει στο χαρτοφυλάκιο της η επιχείρηση, είναι συνεχώς αυξανόμενη. Το 

γεγονός αυτό δημιουργεί ευκαιρίες διοχέτευσης των προϊόντων της εταιρίας σε νέες 

αγορές. Φυσικά ο ανταγωνισμός στον κλάδο των χυμών είναι αρκετά ισχυρός τόσο 
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στην εγχώρια αγορά όσο και στις διεθνείς αγορές, γεγονός που δυσκολεύει την εταιρία 

στην επέκταση της. Ένας ακόμα ανασταλτικός παράγοντας που αποτελεί απειλή για την 

HCS είναι το ασταθές οικονομικό κλίμα της εγχώριας αγοράς.  

Αναφέρθηκαν επίσης τα ενδογενή και εξωγενή εξαγωγικά κίνητρα της επιχείρησης. Στα 

ενδογενή της κίνητρα συμπεριλαμβάνεται η ποιοτική ανωτερότητα των προϊόντων της, 

η αύξηση των πωλήσεων της και κατά συνέπεια των κερδών της μέσω των εξαγωγών 

της και η προσπάθεια της επιχείρησης για μείωση της εξάρτησής της από την εγχώρια 

αγορά και συνεπώς την μείωση των επιχειρηματικών της κινδύνων που απορρέουν από 

την οικονομική αστάθεια της Ελλάδας. Ως εξωγενή εξαγωγικά κίνητρα της 

επιχείρησης, αναφέρονται ο ανταγωνισμός του κλάδο των χυμών στην εγχώρια αγορά, 

το περιορισμένο μέγεθος της ελληνικής αγοράς και η αύξηση του καταναλωτικού της 

κοινού.  

Στην συνέχεια, παρουσιάζονται τα προϊόντα της HCS και διάφορες γεύσεις τους. 

Τονίζονται τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των προϊόντων της όπως τα θρεπτικά 

συστατικά τους και η μοντέρνα συσκευασία τους. Επίσης γίνεται αναφορά στην 

προσαρμογή των προϊόντων της όσον αφορά τις εξαγωγές της. Ακόμα αναφέρεται πως 

η προσαρμογή των προϊόντων της που πρόκειται να εξαχθούν, γίνεται μόνο στην 

γλώσσα της ετικέτας των προϊόντων η οποία γράφεται στην αγγλική γλώσσα στις 

αγορές που ήδη εξάγει και κατά τα άλλα διαπιστώνουμε πως τα χαρακτηριστικά των 

προϊόντων της είναι τυποποιημένα. Ακόμα, αναφέρεται πώς η παραγωγή των 

προϊόντων της γίνεται στην Γεωργία και παρουσιάζονται οι λόγοι της επιλογής της 

χώρας που οδήγησαν την επιχείρηση να παράγει εκεί τα προϊόντα της. 

Τέλος επισημαίνεται πως η διάθεση των προϊόντων της αλλά και η διαχείριση τους 

γίνεται από την Ελλάδα.  
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Κεφάλαιο 3. Ανάλυση αγοράς στόχου και ανάλυση ανταγωνισμού 

Η ανάλυση μίας αγοράς αναφέρεται στα χαρακτηριστικά της όσον αφορά το μέγεθος 

της αγοράς, την ανάπτυξη της αγοράς, τον ρυθμό της τεχνολογικής ανάπτυξης και 

καινοτομίας της αγοράς, τις συνθήκες του ανταγωνισμού της έναντι σε άλλα παρόμοια 

προϊόντα και τις αγοραστικές συνήθειες και συμπεριφορές των αγοραστών της. 

3.1 Έρευνα αγοράς 

Μία από τις σπουδαιότερες διαδικασίες στην έναρξη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων 

μίας επιχείρησης αποτελεί η έρευνα αγοράς. Φυσικά, η κάθε επιχείρηση μπορεί να 

εξάγει τα προϊόντα της χωρίς πρώτα να κάνει έρευνα αγοράς, ωστόσο οι επιχειρήσεις 

που τη διενεργούν πριν ξεκινήσουν τις εξαγωγές τους, έχουν περισσότερες πιθανότητες 

οι εξαγωγές τους να είναι πιο αποτελεσματικές και πετυχημένες.  

Η έρευνα αγοράς συμβάλει στην συλλογή και ανάλυση πληροφοριών οι οποίες είναι 

αναγκαίες για μία επιχείρηση πριν ξεκινήσει της διεθνοποίησή της. Στην αναζήτηση 

δυνητικής αγοράς – στόχο, μία επιχείρηση θα πρέπει να γνωρίζει τα εξής πριν αρχίσει 

τις εξαγωγές εκεί: 

1. Εάν διατίθεται το προϊόν στην αγορά και αν μπορούν οι καταναλωτές να 

αποκτήσουν  πρόσβαση σε αυτό. 

2. Εάν υπάρχει κάποιος παραγωγός του προϊόντος ή αν γίνεται εισαγωγή του 

προϊόντος 

3. Ποια είναι τα ανταγωνιστικά προϊόντα που υπάρχουν στην αγορά στόχο. 

4. Ποιο είναι το μέγεθος της αγοράς-στόχου. 

5. Ποιοι είναι οι κανονισμοί εισαγωγής του προϊόντος στην αγορά. 

6. Πως γίνεται η προώθηση του προϊόντος στην αγορά (Σύνδεσμος Βιομηχανικών 

Βορείου Ελλάδος, 2012). 

3.1.1 Κατηγορίες έρευνας αγοράς 

Η έρευνα αγοράς χωρίζεται σε 2 βασικά είδη. Την πρωτογενή και την δευτερογενή 

έρευνα αγοράς. 

3.1.2 Πρωτογενής έρευνα 

Σχετίζεται με την άντληση των πληροφοριών είτε από μέσα από την ίδια την 

επιχείρηση είτε με διεξαγωγή ποιοτικών ερευνών είτε ποσοτικών ερευνών. Τα στοιχεία 
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που μπορούν να αντληθούν μέσα από την επιχείρηση αφορούν εσωτερικές έρευνες στα 

διοικητικά στελέχη της επιχείρησης αλλά και στους συνδεδεμένους με την επιχείρηση 

συνεργάτες της στο εξωτερικό, σχετικά με τις ανάγκες και τις συμπεριφορές των 

πελατών αλλά τις τάσεις της αγοράς (π.χ τάση για υγιεινή διατροφή). Τα στοιχεία μίας 

ποιοτικής έρευνας μπορεί να συλλεχθούν είτε από μικρές ομάδες εστίασης για την 

διερεύνηση των στάσεων, των προτιμήσεων και των αναγκών των καταναλωτών, είτε 

με ατομικές συνεντεύξεις. Από την άλλη μεριά, η ποσοτική έρευνα εξετάζει ένα 

μεγαλύτερο δείγμα καταναλωτών με σκοπό την ποσοτική μέτρηση συμπεριφορών και 

απόψεών τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με παρατήρηση, με πειραματική έρευνα ή με 

δειγματοληπτική έρευνα (Αυλωνίτης, et al., 2010). 

Πλεονεκτήματα πρωτογενούς έρευνας: Είναι μία έρευνα σε βάθος η οποία είναι 

προσαρμοσμένη στις ανάγκες της επιχείρησης και η οποία έχει μεγάλο βαθμό 

αξιοπιστίας. 

Μειονεκτήματα πρωτογενούς έρευνας: Είναι αρκετά χρονοβόρα και το κόστος 

διεξαγωγής της είναι πολύ υψηλό (Σύνδεσμος Βιομηχανικών Βορείου Ελλάδος, 2012). 

3.1.3 Δευτερογενής έρευνα 

Βασίζεται στην συλλογή και ανάλυση στοιχείων από δευτερογενείς πηγές πληροφοριών 

όπως στατιστικά στοιχεία από διεθνείς οργανισμούς, από ιδιωτικές εταιρίες, από 

μελέτες τραπεζών και από το διαδίκτυο.  

Πλεονεκτήματα πρωτογενούς έρευνας: Το κόστος διεξαγωγής μίας δευτερογενούς 

έρευνας είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με μία πρωτογενή έρευνα και ο χρόνος που 

απαιτείται είναι πολύ μικρότερος.  

Μειονεκτήματα πρωτογενούς έρευνας: Η ποιότητα, η αξιοπιστία και η συγκρισιμότητα 

των δευτερογενών στοιχείων διαφέρει από χώρα σε χώρα (Σύνδεσμος Βιομηχανικών 

Βορείου Ελλάδος, 2012). 

Οι περισσότεροι επιχειρηματίες επιλέγουν στην αρχή μία δευτερογενή έρευνα αγοράς. 

Ο λόγος είναι το κόστος αλλά και ο χρόνος που απαιτείται στην εξαγωγή των 

ευρημάτων.  Το διαδίκτυο είναι η ευκολότερη πηγή πληροφοριών σε μία δευτερογενή 

έρευνα. 
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Η HCS πριν ξεκινήσει τις εξαγωγικές της δραστηριότητες δεν πραγματοποίησε κάποια 

έρευνα αγοράς για τις χώρες που στόχευε. Αντ’ αυτού στηρίχτηκε στις προσωπικές 

εμπειρίες και τις γνωριμίες των διοικητικών στελεχών της για να αποκτήσει 

πληροφορίες σχετικά με τις αγορές στις οποίες ήθελε να εισέλθει. Φυσικά, μία μελέτη 

στο διαδίκτυο είναι πάντα ένας βοηθητικός σύμμαχος σε τέτοιες ενέργειες (Χατζηλίας, 

2017). 

3.2 Κριτήρια επιλογής αγοράς στόχου 

 Τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται για την στόχευση μίας διεθνούς αγοράς 

στόχου έχουν να κάνουν με τα χαρακτηριστικά της ίδιας της επιχείρησης (εμπειρίες 

επιχείρησης, στόχοι και πόροι επιχείρησης), την χώρα προέλευσης του προϊόντος 

(φορολογικά κίνητρα, ενίσχυση εξαγωγών) και με το περιβάλλον της κάθε δυνητικής 

αγοράς στόχου (πολιτικοί και οικονομικοί κίνδυνοι). Πρέπει να εξεταστούν οι 

επιχειρηματικοί κίνδυνοι των υποψηφίων αγορών, η ελκυστικότητα της αγοράς και το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης (Αυλωνίτης, et al., 2010). 

 Στην περίπτωση της HCS, τα κριτήριά της όσον αφορά την στόχευση των δύο αγορών 

που ξεκίνησε την εξαγωγική της δραστηριότητα, δηλαδή την αγορά της Αμερικής και 

την αγορά της Κύπρου, ήταν τα εξής: 

Αμερική: H εμπειρία και οι γνωριμίες ενός από τα ιδρυτικά στελέχη της επιχείρησης 

έκαναν την Αμερική αγορά στόχο για την HCS (Χατζηλίας, 2017). Επίσης το New 

Jersey το οποίο είναι η πολιτεία που έθεσε ως αγορά στόχο η επιχείρηση είναι μία από 

τις μεγαλύτερες πολιτείες και κατέχει την έκτη θέση με τους περισσότερους Έλληνες 

ομογενείς κατοίκους (Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, 2018). Το οικονομικό και 

πολιτικό περιβάλλον της Αμερικής είναι αρκετά σταθερό και αυτός είναι ένας ακόμα 

λόγος που την κάνει ελκυστική σαν αγορά στόχο. Συγκεκριμένα η αξιολόγηση  σχετικά 

με τον επιχειρηματικό κίνδυνο στην Αμερική είναι στην κατηγορία Α2 που σημαίνει ότι 

είναι χαμηλός, ενώ η αξιολόγηση της χώρας σχετικά με το κίνδυνο του επιχειρηματικού 

κλίματος που επικρατεί είναι της κατηγορίας Α1 που σημαίνει ότι είναι πολύ χαμηλός 

(COFACE, 2018).  

Διαβάθμιση Αξιολόγησης Κινδύνων 
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Κύπρος: Η φυσική προέκταση κάθε ελληνικής επιχείρησης που θέλει να ξεκινήσει τις 

εξαγωγικές της δραστηριότητες είναι η Κύπρος. Η Κύπρος λοιπόν επιλέχθηκε με 

γεωγραφικό κριτήριο αλλά και με βάση την κουλτούρα και τις συνήθειες των κατοίκων 

της οι οποίες είναι ίδιες με αυτές στην Ελλάδα. (Χατζηλίας, 2017) Οι σχέσεις της 

Ελλάδας και της Κύπρου είναι εξαιρετικές και ο λόγος είναι η ιστορική και πολιτιστική 

κληρονομιά που συνδέουν τις δύο χώρες. Επίσης, το βιοτικό της επίπεδο είναι αρκετά 

υψηλό με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 36.600 $ για το 2017  έναντι 35.600 $ του 2016. Ο 

ρυθμός ανάπτυξης της ήταν 3,4 % για το 2017 αυξημένος κατά 0,6% έναντι του 2016. 

(Central Intelligence Agency, 2017) Όπως αναφέρει και η πρεσβεία της Κυπριακής 

δημοκρατίας, το συνολικό εμπόριο κατά το 2015 είχε αύξηση κατά 3,8% σε σχέση με 

το 2014 και συγκεκριμένα οι εισαγωγές της Κύπρου που προέρχονται από την Ελλάδα, 

ανήλθαν στα 1,3 δις. ευρώ το 2015, σημειώνοντας 7,3% αύξηση σε σχέση με το 2014. 

(Πρεσβεία Κυπριακής Δημοκρατιάς Εμπορικό Κέντρο Αθήνας, 2015) Όσον αφορά τον 

επιχειρηματικό κίνδυνο της χώρα είναι στην κατηγορία Α4 που σημαίνει ότι ανήκει 

στον μέσο όρο και ότι είναι αποδεκτός, και όσον αφορά το επιχειρηματικό κλίμα στην 

χώρα είναι στην κατηγορία Α3 που σημαίνει ότι είναι ικανοποιητικό. Για τους 

παραπάνω λόγους λοιπόν, το 2014, η HCS ξεκίνησε τις εξαγωγές των προϊόντων της 

στην Κύπρο (COFACE, 2017). 

Η HCS κατέχει την αποκλειστική διανομή των προϊόντων της στις Βαλκανικές χώρες. 

Παρόλα αυτά, προς το παρόν δεν εξάγει πουθενά στα Βαλκάνια. Παρακάτω θα δούμε 

μερικά στοιχεία σχετικά με τις Βαλκανικές χώρες. 

Χώρες 

Μέλη 

Ευρωπαϊκής 

Ένωση 

Νόμισμα 
Συνολικό 

ΑΕΠ 2016 

ΑΕΠ 

κατά 

κεφαλήν 

2016 

ΑΕΠ 

κατά 

κεφαλήν 

2016 

Ρυθμός 

ανάπτυξης 

Πληθυσμός 

(Ιούλιος 

2017) 

Αλβανία 
Σε στάδιο 

μεταφοράς 
LEK 

11.87 δις $ 
11.800 $ 11.400 $ 3,40 % 3.047.987 

Βοσνία 

Ερζεγοβίνη 
ΟΧΙ BA 16.57 δις $ 10.900 $ 10.700 $ 2,00 % 3.856.181 

Βουλγαρία ΝΑΙ BGN 52.39 δις $ 20.400 $ 19.500 $ 3,40 % 7.101.510 

Κροατία ΝΑΙ HRK 50.73 δις $ 22.900 $ 22.100 $ 3,00 % 4.292.095 
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Μαυροβούνιο 
Σε στάδιο 

μεταφοράς 
EURO 4.17 δις $ 16.600 $ 16.300 $ 2,50 % 642.550 

Π.Γ.Δ.Μ. 
Σε στάδιο 

μεταφοράς 
DENAR 10.91 δις $ 14.600 $ 14.300 $ 2,40 % 2.103.721 

Ρουμανία ΝΑΙ RON 186.7 δις $ 22.300 $ 21.200 $ 4,80 % 21.529.967 

Σερβία 
Σε στάδιο 

μεταφοράς 
DENAR 37.75 δις $ 14.400 $ 13.900 $ 2,80 % 7.111.024 

Σλοβενία ΝΑΙ EURO 44,73 δις $ 32.200 $ 31.300 $ 3,10 % 1.972.126 

Πηγή: CIA 

Η νομοθεσία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευνοεί τις εμπορικές συναλλαγές 

καθώς οι χώρες που έχουν ενταχθεί στην ΕΕ δεν συναντούν εμπόδια όπως δασμοί και 

εκτελωνισμούς οπότε το εμπόριο μεταξύ τους γίνεται ευκολότερα. Το ίδιο συμβαίνει 

και στον κλάδο των τρόφιμών και των ποτών. Για να γίνει μία εξαγωγή ενός προϊόντος 

σε μία χώρα της ΕΕ, δεν χρειάζονται σημαντικές αλλαγές στο προϊόν οπότε η 

προσαρμογή που χρειάζεται είναι αμελητέα. 

Στον παραπάνω πίνακα  διακρίνουμε μερικά στοιχεία σχετικά με τις Βαλκανικές χώρες 

τα οποία μας βοηθούν στο να κατανοήσουμε το μέγεθος της αγοράς κάθε χώρας, όπως: 

-Εάν αποτελούν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

-Το συνολικό ΑΕΠ της κάθε χώρας 

-Το κατά κεφαλή ΑΕΠ της κάθε χώρας 

-Τον ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας που παρουσιάζει τα τελευταία 2 χρόνια 

-Το νόμισμα που χρησιμοποιούν 

-Και τον πληθυσμό της κάθε χώρας 

Από τα δεδομένα του πίνακα, παρατηρούμε πως οι πιο ισχυρές οικονομίες στις 

Βαλκανικές χώρες είναι αυτές της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Κροατίας και της 

Σλοβενίας με ΑΕΠ πάνω από σαράντα δισεκατομμύρια δολάρια. Στην συνέχεια έρχεται 

η Σερβία με πάνω από τριάντα δισεκατομμύρια δολάρια και μετά ακολουθούν οι 

υπόλοιπες χώρες.  
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Το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ για το 2016, το κατέχει στην πρώτη θέση η 

Σλοβενία με 32.200 δις δολάρια, η Κροατία με 22.900 δις δολάρια και στην τρίτη θέση 

έρχεται η Ρουμανία με 22.300 δις δολάρια.  

Η οικονομία με τον μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης τα δύο τελευταία χρόνια είναι αυτή 

της Ρουμανία με ποσοστό ανάπτυξης της τάξεως του 4,80 %, στην συνέχεια έπονται η 

Αλβανία και Βουλγαρία με ποσοστό 3,40 % και στην τρίτη θέση έρχεται η Σλοβενία με 

3,10%.  

Από τις Βαλκανικές χώρες, αυτές που αποτελούν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 

μόνο τέσσερις χώρες, οι οποίες είναι οι εξής: η Βουλγαρία, η Κροατία, η Ρουμανία και 

η Σλοβενία. Η Αλβανία, το Μαυροβούνιο, η Π.Γ.Δ.Μ. και η Σερβία είναι σε στάδιο 

μεταφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ οι υπόλοιπες δεν αποτελούν μέλη της.  

Σχετικά με το νόμισμα της κάθε χώρας, δύο μόνο είναι οι χώρες που έχουν το ευρώ. Η 

μία χώρα είναι η Σλοβενία η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η άλλη 

χώρα είναι το Μαυροβούνιο το οποίο δεν είναι μέλος της ΕΕ αλλά έχει υιοθετήσει το 

ευρώ ως επίσημο του νόμισμα. Παρόλα αυτά, το Μαυροβούνιο εκτός από το νόμισμα, 

δεν έχει κανένα άλλο από τα οφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις εμπορικές 

του συναλλαγές. Η Βουλγαρία, η Κροατία και η Ρουμανία είναι χώρες οι οποίες έχουν 

εισέλθει στην ΕΕ αλλά ακόμα δεν έχουν εισέλθει στην νομισματική ένωση. 

Όσον αφορά το πληθυσμό των χωρών στα Βαλκάνια, η πολυπληθέστερη χώρα είναι η 

Ρουμανία με εικοσιένα εκατομμύρια κατοίκους, ακολουθούν η Βουλγαρία και η Σερβία 

με εφτά εκατομμύρια και έπονται οι υπόλοιπες.   

3.3 Μέγεθος αγοράς 

Το μέγεθος μίας αγοράς καθορίζει τα πιθανά έσοδα που θα μπορούσαν να 

δημιουργηθούν σε μία επιχείρηση από την πώληση των προϊόντων της και αποτελούν 

τον κυριότερο παράγοντα στην χάραξη της επιχειρηματικής στρατηγικής μιας εταιρίας. 

Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος μίας αγορά, τόσο περισσότερες ευκαιρίες προσφέρει 

για τμηματοποίηση.  Οι μεγαλύτερες σε μέγεθος αγορές είναι πιο ελκυστικές από 

μεγάλες επιχειρήσεις για τον λόγο που αναφέραμε προηγουμένως. Παρόλα αυτά, όσο 

μεγαλύτερη είναι μία αγορά τόσους περισσότερους ανταγωνιστές έλκει, γεγονός που τις 

καθιστά όχι και τόσο ελκυστικές για μία μικρή επιχείρηση (Σιώμκος, 2004). Βέβαια, 

μπορεί το μέγεθος μίας αγοράς να είναι τόσο μεγάλο, που παρά την ύπαρξη πολλών 
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ανταγωνιστών, οι πιθανότητες για επιτυχημένη είσοδο σε μία αγορά στόχο να είναι 

μεγάλες.  

3.4 Αγοραστικές συνήθειες αγοράς στόχου 

Οι αγοραστικές συνήθειες που έχουν οι καταναλωτές σε κάθε χώρα επηρεάζουν τον 

τρόπο που ξοδεύουν τα χρήματά τους και τα ποσά που διαθέτουν στην απόκτηση ενός 

προϊόντος. Οι αγοραστικές συνήθειες λοιπόν, επηρεάζονται άμεσα από το διαθέσιμο 

εισόδημα του τελικού καταναλωτή αλλά και από τις αγοραστικές τάσεις κάθε χώρας. 

Στην περίπτωση της Αμερικής, οι χυμοί υπερφρούτων όπως ο χυμός ρόδι, ο χυμός 

κράνμπερι, ο χυμός μύρτιλο και άλλων υπερφρούτων, αλλά και η μείξη αυτών, είναι 

εξαιρετικά ανθεκτικοί στην αγορά των Η.ΠΑ. Οι πωλήσεις τους είναι αρκετά υψηλές 

και προβλέπεται και περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου. Μπορεί η ανάπτυξη του κλάδου 

να ήταν ραγδαία λόγω της τάσης των Αμερικάνων για υιοθέτηση ενός υγιεινότερου 

τρόπου ζωής και αναζήτησης πηγών ενέργειας, παρόλα αυτά η ανάπτυξη δεν δείχνει να 

σταματά. Σύμφωνα με στοιχεία που σύλλεξε η Euromonitor τον Ιανουάριο του 2017, η 

πωλήσεις όλων των χυμών με υπερφρούτα στην Αμερική ανήλθαν περίπου στα 2,1 

δισεκατομμύρια δολάρια. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει μία ανάπτυξη της τάξεως 

του 9,5 % του κλάδου σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο (Kingsley, 2018). Οι χυμοί 

υπερφρούτων αποδείχτηκαν ένα δυναμικό μέρος της Αμερικάνικης αγοράς. Σε αυτό 

βοήθησε η αύξηση της ευαισθητοποίησης των Αμερικάνων σχετικά με τα οφέλη για 

την υγεία (Hills, 2008). Οι περισσότεροι χυμοί υπερφρούτων είναι πλούσιοι σε 

θρεπτικά συστατικά, κυρίως αντιοξειδωτικά και πολλές βιταμίνες. Λόγω της 

φυσικότητας τους αλλά και των θρεπτικών χαρακτηριστικών τους οι χυμοί 

υπερφρούτων έχουν αρκετά υψηλή τιμή σε σχέση με τους κοινούς χυμούς. 

Η Κύπρος είναι μία μικρογραφία της ελληνικής αγοράς. Οι αγοραστικές συνήθειες των 

Κυπρίων δεν διαφέρουν πολύ από τις ελληνικές. Όπως και στην Ελλάδα, έτσι και στην 

Κύπρο υπάρχει μία τάση για κατανάλωση υγιεινών τροφών και ροφημάτων που δίνουν 

ενέργεια στον οργανισμό και είναι πηγή βιταμινών. Φυσικά, η οικονομική κρίση που 

υπήρχε και στις δύο χώρες επηρέασε τις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών 

τους. Παρόλα αυτά μία πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου 

Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), έδειξε πως πάρα την κρίση οι καταναλωτές 

αναζητούν υπερτροφές λόγω των ευεργετικών τους ιδιοτήτων. Παρακάτω θα δούμε τα 
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αποτελέσματα της έρευνας και του λόγους που οι καταναλωτές επιλέγουν να 

αγοράσουν τις λεγόμενες υπερτροφές (ΙΕΛΚΑ, 2016). 

Έρευνα επιλογής τροφών με ενεργητικές ιδιότητες 

Πηγή: ΙΕΛΚΑ 

Όπως φαίνεται και στο γράφημα, το 39% των καταναλωτών επιλέγουν να αγοράσουν 

προϊόντα που περιέχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες, το 41% επιλέγουν τροφές με 

αντικαρκινικές ιδιότητες, το 37% αγοράζει τροφές που συμβάλλουν στην πρόληψης της 

καρδιαγγειακής νόσου και το 30% επιλέγουν τροφές με αντιγηραντικές ιδιότητες. Το 

συμπέρασμα λοιπόν της παραπάνω έρευνας είναι το γεγονός πως οι καταναλωτές 

ενδιαφέρονται για την υγεία τους και την διατροφή της και οι επιλογές του βασίζονται 

στα θρεπτικά συστατικά και ιδιότητες των προϊόντων που πρόκειται να καταναλώσουν 

(ΙΕΛΚΑ, 2016). 

3.5 Ανάλυση ανταγωνισμού 

Κάθε επιχείρηση για να πετύχει και να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα 

των προϊόντων της έναντι των άλλων προϊόντων που υπάρχουν στην αγορά θα πρέπει 

να έχει γνώση του ανταγωνισμού της. Ο εντοπισμός του ανταγωνισμού της τόσο στην 

εγχώρια όσο και σε μία διεθνή αγορά όσον αφορά τα προϊόντα που θέλει να πουλήσει, 

την βοηθάει στο να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις σχετικά με το τι κινήσεις πρέπει να 

κάνει ώστε να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τα προϊόντα της. Μία 

νεοεισερχόμενη επιχείρηση έχει να ανταγωνιστεί εκτός από τα εγχώρια προϊόντα στην 

αγορά που θέλει να εισέλθει, και τα άλλα εισαγόμενα προϊόντα με πολύ γνωστά 

εμπορικά σήματα Οφείλει λοιπόν να γνωρίζει του ανταγωνιστές της και τα δυνατά και 

αδύνατα σημεία τους για να υπολογίσει την θέση της στην αγορά και να αυξήσει το 

ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα όπου υστερεί. Με την ανάλυση λοιπόν του 
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ανταγωνισμού, η επιχείρηση έχει μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς στην οποία 

είτε θέλει να επεκταθεί είτε ήδη δραστηριοποιείται.  

3.5.1 Ανταγωνισμός της HCS στην αγορά της Αμερικής 

Στην περίπτωση της HCS όσον αφορά την αγορά της Αμερικής, ο κύριος ανταγωνιστής 

της εταιρίας, είναι η POM Wonderful. Η εταιρία ονομάζεται Wonderful και εκτός από 

τους POM Wonderful χυμούς και τα άλλα αφεψήματα που έχει στο χαρτοφυλάκιό της, 

εμπορεύεται και διανέμει στην αγορά της Αμερικής, ένα ευρύ φάσμα από υγιεινά 

προϊόντα όπως φρέσκα φρούτα, ξηρούς καρπούς, νερά, ακόμα και λουλούδια. Οι 

εκμεταλλεύσεις της στα εσπεριδοειδή την καθιστούν τον μεγαλύτερο καλλιεργητή στην 

Αμερική. Ο στόχος της είναι να προμηθεύει τους καταναλωτές της με υψηλής 

ποιότητας υγιεινά προϊόντα. Όσον αφορά το τομέα των χυμών της, το 2002 λάνσαρε 

στην αγορά της Αμερικής τους χυμούς και τα αφεψήματά της με την επωνυμία POM 

Wonderful. Το προϊόν ναυαρχίδα της POM Wonderful είναι ο χυμός ρόδι και 

ακολουθούν και άλλοι χυμοί με βάση το ρόδι αλλά και διάφορες γεύσεις από τσάι με 

βάση το ρόδι. Οι συσκευασίες των προϊόντων της ξεκινούν από 8oz (~ 236ml) και 

φτάνουν μέχρι και τα 60oz. (~1,77ml). Η πιο εμπορική της συσκευασία είναι τα 8oz & 

16oz (~473ml). Πρόκειται για χυμούς χωρίς συντηρητικά και χρωστικές και 

γλυκαντικές ουσίες που προέρχονται από συμπυκνώματα. (The Wonderful Company, 

2017) Η διαφορά των χυμών Ζωή με τους χυμούς της POM Wonderful είναι ότι οι 

χυμοί Ζωή είναι 100% φυσικοί χυμοί χωρίς συμπυκνώματα.  

Ένας ακόμα μεγάλος ανταγωνιστής της HCS στην Αμερική είμαι οι χυμοί V8. Η 

εταιρία ονομάζεται Campbell Soup Company και εδρεύει στο Camden του New 

Jersey.Είναι μία εταιρία τροφίμων και έχει στο χαρτοφυλάκιο της από σούπες, σνακ, 

χυμούς μέχρι και συσκευασμένα φρέσκα τρόφιμα. Σχετικά με τους χυμούς της, η 

εταιρία λάνσαρε για πρώτη φορά τον χυμό λαχανικών V8 το 1948. Έκτοτε συνεχίζει 

δυναμικά μέχρι και σήμερα να πουλάει τους χυμούς της σε όλο τον κόσμο. Το προϊόν 

ναυαρχίδα της είναι ο χυμός λαχανικών της. Ακολουθούν και άλλοι χυμοί με βάση τα 

λαχανικά. Τα τελευταία χρόνια έχει λανσάρει και ανάμεικτους χυμούς φρούτων και 

λαχανικών. Οι πιο δημοφιλείς γεύσεις είναι ο ανάμεικτος χυμός ρόδι με μύρτιλο, 

φράουλα με μπανάνα και ροδάκινο με μάνγκο. Επίσης νέα προϊόντα της είναι και τα 

ενεργειακά αφεψήματα με βάση τα φρούτα και τα λαχανικά. Οι συσκευασίες των 

προϊόντων της ποικίλουν από 8 oz, 12 oz και 46 oz (Campbells Soup Company, 2016). 
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Πρόκειται για χυμούς με συμπυκνώματα και πρόσθετες γλυκαντικές ουσίες και αυτή 

είναι η βασική διαφορά με τους χυμούς Ζωή οι οποίοι είναι 100% φυσικοί χυμοί.  

Ένας ακόμα ισχυρός ανταγωνιστής της εταιρίας στην Αμερική είναι οι χυμοί της 

εταιρίας Ocean Spray. Η Ocean Spray ιδρύθηκε το 1930 και ασχολήθηκε με την 

καλλιέργεια κράνμπερι και των παραγώγων τους. Το 1963 η εταιρία λάνσαρε το πρώτο 

ανάμεικτο χυμό της με κράνμπερι και μήλο. Όλοι οι χυμοί της εταιρίας έχουν ως βάση 

τα κράνμπερι τα οποία είναι γνωστά για την αντιοξειδωτική τους δράση και τα οφέλη 

τους στην υγεία. Το 2009 η Ocean Spray λάνσαρε για πρώτη φορά στην αγορά της 

Αμερικής τον ανάμεικτο χυμό κράνμπερι, ρόδι.  Οι συσκευασίες της εταιρίας είναι 

οικογενειακού μεγέθους 600 oz. Εκτός από το μέγεθος τους, πρόκειται για μη φυσικούς 

χυμούς, με πρόσθετα συντηρητικά και γλυκαντικά, οι οποίοι αποτελούνται από 

συμπυκνωμένο χυμό. Αυτές είναι και οι βασικές διαφορές με τους χυμούς Ζωή (Ocean 

Spray, 2017). 

Άλλες ανταγωνιστικές εταιρίες στην Αμερική είναι η Del Monte, η  Naked, η 

Lakewood, η Trader Joe’s κ.α. 

3.5.2 Ανταγωνισμός της HCS στην αγορά της Κύπρου 

Στην αγορά της Κύπρου, η HCS εκτός από τις κυπριακές εταιρίες που έχει να 

αντιμετωπίσει, οι κύριοι ανταγωνιστές της προέρχονται από την Ελλάδα. Ως επέκταση 

κάθε ελληνικής επιχείρησης, η Κύπρος  είναι ο εύκολος στόχος οποιασδήποτε 

ελληνικής εταιρίας θέλει να ξεκινήσει τις εξαγωγικές δραστηριότητες. Είναι μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004, έχει θεσπίσει ως νόμισμα της το ευρώ από το 2008 

και η επίσημη της γλώσσα είναι τα ελληνικά. Από τα παραπάνω λοιπόν, συμπεραίνουμε 

πως δεν χρειάζεται να γίνει καμία προσαρμογή σε ένα ελληνικό προϊόν που θέλει να 

διεισδύσει στην Κυπριακή αγορά. Επίσης, η Κύπρος ως αγορά έχει μεγάλη επιρροή από 

αγγλικά προϊόντα αφού μέχρι το 1959 ήταν αγγλική αποικία.  

Ένας ισχυρός ανταγωνιστής της HSC στην Κύπρο είναι η εταιρία Λανίτης. Πρόκειται 

για μία κυπριακή εταιρία που έχει συνδέσει το όνομα της με την Coca-Cola καθώς από 

το 1950, έγινε ο επίσημος εμφιαλωτής της και διανομέας της. Διαθέτει ένα πλούσιο 

χαρτοφυλάκιο προϊόντων. Εκτός από τα προϊόντα της Coca Cola, η εταιρία έχει 

αναπτύξει προϊόντα και με το δικό της εμπορικό σήμα όπως χυμούς, γάλα και νερό. 

Παράλληλα είναι από τους μεγαλύτερους διανομείς στην Κύπρο. Τον χυμό 
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«ΛΑΝΙΤΗΣ» τον λάνσαρε για πρώτη φορά στην Κυπριακή αγορά το 1986. Η 

συσκευασία του χυμού μέχρι και σήμερα είναι σε 1,5 lt (Αφοί Λανίτη, 2017). 

Στην συνέχεια, μία ακόμα ισχυρή κυπριακή εταιρία είναι η ΚΕΟ. Το χαρτοφυλάκιό της 

περιλαμβάνει εμπορικά σήματα που παράγονται και στην εγχώρια και στην διεθνή 

αγορά. Στόχος της  εταιρίας είναι να προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση ποτών στην 

αγορά της Κύπρου. Το χαρτοφυλάκιό της συμπεριλαμβάνει μπύρες, κρασιά, νερό, 

χυμούς, αναψυκτικά και συσκευασμένα τρόφιμα. Το βασικό εισαγόμενο προϊόν που 

εμπορεύεται, διακινεί και είναι ο βασικός ανταγωνιστής των χυμών Ζωή, είναι ο 

εισαγόμενος από την Ελλάδα χυμός ρόδι, με την επωνυμία Sourodi, το οποίο είναι 

προϊόν της ελληνικής εταιρίας Σουρωτή. Πρόκειται για 100% φυσικό χυμό, χωρίς 

συμπυκνώματα και χωρίς συντηρητικά και χρωστικά. Η συσκευασία του χυμού είναι 

200 ml σε αντίθεση με τους χυμούς Ζωή οι οποίοι είναι 330 ml και  η συσκευασία και 

των δύο χυμών είναι γυάλινη για να συντηρεί τα θρεπτικά συστατικά τους. (The KEO 

Company, 2018) 

Μεγάλη απήχηση στην αγορά της Κύπρου έχουν και η χυμοί της αγγλικής εταιρίας The 

Berry Company. Η εταιρία ιδρύθηκε το 2007 και εμπνεύστηκε από την δημοσιότητα 

γύρω από τις υπερτροφίες και τα αντιοξειδωτικά και θρεπτικά τους οφέλη. Το πρώτο 

προϊόν που λάνσαρε ήταν ο χυμός από βατόμουρα. Στην συνέχεια εμπλούτισε την 

γκάμα της και με άλλους χυμούς, πάντα με βάση κάποιο υπερφρούτου όπως acai berry, 

κράνμπερι, ρόδι, goji berry κ.α. Τα πιο ανταγωνιστικά της προϊόντα είναι οι φυσικοί 

χυμοί της με υπερφρούτα oι συσκευασίες των οποίων είναι σε πλαστικά μπουκάλια των 

750ml και 250 ml. (The Berry Copmpany, 2017) 

Άλλες ανταγωνιστικές εταιρίες στην Κύπρο είναι η Kean, o Κάμπος Χίου, η ΕΝΑ κ.α. 

3.6 Ανακεφαλαίωση 

Σε αυτό το κεφάλαιο, αναφέρεται η διαδικασία της έρευνας αγοράς ως πρώτο βήμα για 

την συλλογή πληροφοριών μίας επιχείρησης πριν να ξεκινήσει τις εξαγωγικές 

δραστηριότητες. Η έρευνα αγοράς προσφέρει δεδομένα που αποσκοπούν να βοηθήσουν 

την κάθε επιχείρηση να επιλέξει την δυνητική αγορά στόχο για να ξεκινήσει τις 

εξαγωγές της. Η έρευνα διακρίνεται σε 2 κατηγορίες: την πρωτογενή και την 

δευτερογενή έρευνα. Επίσης αναφέρεται ότι η HCS δεν πραγματοποίησε κάποια έρευνα 

αγοράς πριν ξεκινήσει τις εξαγωγές της, αλλά στηρίχτηκε στις προσωπικές εμπειρίες 
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των στελεχών της για τις αγορές που στόχευε. Στην συνέχεια αναφέρονται τα κριτήρια 

της επιλογής της HCS για τις αγορές στόχους της. Πιο συγκεκριμένα της αγοράς της 

Αμερικής και της Κύπρου. Τα κριτήρια της επιλογής βασίστηκαν σε οικονομικούς και 

γεωγραφικούς παράγοντες αλλά και με βάση τα μεγέθη της κάθε αγοράς και τον 

ανταγωνισμό τους. Επιπροσθέτως, γίνεται ανάλυση της αγοράς των χωρών των 

Βαλκανίων, για τις οποίες η HCS έχει την αποκλειστική διάθεση των προϊόντων της 

αλλά ακόμα δεν έχει ξεκινήσει τις εξαγωγικές της δραστηριότητες στις χώρες αυτές. 

Επίσης, παρουσιάζονται οι αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών στις  αγορές της 

Κύπρου και της Αμερικής και αναλύεται ο ανταγωνισμός του κλάδου στην εκάστοτε 

χώρα αναφέροντας τους κυριότερους ανταγωνιστές της HCS στις δύο αυτές χώρες. 

Επιπλέον, συμπεραίνουμε πως παρόλο που ο ανταγωνισμός είναι αρκετά μεγάλος στην 

Αμερική, και μάλιστα από μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, το μέγεθος της αγοράς 

της είναι τόσο μεγάλο που ενδείκνυται για την επέκταση των εξαγωγικών 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Τέλος όσον αφορά την αγορά της Κύπρου, 

συμπεραίνουμε πώς η αγορά της θεωρείται η φυσική επέκταση κάθε ελληνικής εταιρίας 

και πως ο ανταγωνισμός της αποτελείται κατά το πλείστο από άλλες ελληνικές εταιρίες.  
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Κεφάλαιο 4. Στρατηγική εισόδου στην νέα αγορά στόχο και Μίγμα 

Marketing 

Η απόφαση της επιλογής της στρατηγικής εισόδου που θα επιλέξει η κάθε εταιρία για 

να ξεκινήσει τις εξαγωγές της σε μία νέα αγορά στόχο, εξαρτάται από το μέγεθός της, 

τους οικονομικούς πόρους που διαθέτει αλλά και την εμπειρία των στελεχών της πάνω 

στις εξαγωγές. Επίσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ο επιθυμητός βαθμός ελέγχου 

της διαδικασίας των εξαγωγών από την ίδια την επιχείρηση, η ευελιξία της στην λήψη 

αποφάσεων αλλά και η ταχύτητα υλοποίησης αυτών (Αυλωνίτης, et al., 2010). 

4.1 Μέθοδοι Άσκησης Εξαγωγικών δραστηριοτήτων 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες μεθόδων άσκησης εξαγωγικών δραστηριοτήτων μίας 

επιχείρησης σε μία νέα αγορά: οι άμεσες εξαγωγές και οι έμμεσες εξαγωγές. 

4.1.1 Άμεσες εξαγωγές 

Οι άμεσες εξαγωγές συνεπάγονται πως η επιχείρηση διαλέγει τις χώρες που θέλει να 

εξάγει τα προϊόντα της και ελέγχει όλα τα στάδια μέχρι το προϊόν να φτάσει στην χώρα 

προορισμού. Για να αποδώσει η μέθοδος των άμεσων εξαγωγών  θα πρέπει η 

επιχείρηση να διαθέτει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους αλλά και το 

κατάλληλο προσωπικό το οποίο θα έχει την απαραίτητη εμπειρία και γνώση ώστε να 

μπορεί να διαχειριστεί τις καταστάσεις, να αξιολογήσει τους κινδύνους και να ελέγχει 

τις διαδικασίες των εξαγωγών (Χατζηδημητρίου, 2003). 

Όλα τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν εάν η επιχείρηση διαθέτει ξεχωριστό τμήμα 

που ασχολείται με τις εξαγωγές ή σε περίπτωση που έχει κάποιον αντιπρόσωπό της στη 

χώρα της εξαγωγής ή κάποιο υποκατάστημα ή ακόμα και μια θυγατρική εμπορική 

εταιρία.  

Μερικά από τα πλεονεκτήματα των άμεσων εξαγωγών είναι τα εξής: 

-Άμεση επαφή με τους πελάτες-γνώση της τοπικής αγοράς. 

-Απόκτηση εμπειρίας από τις τοπικές αγορές 

-Μεγαλύτερος έλεγχος των στοιχείων του μίγματος μάρκετινγκ.  

-Δυνατότητα αύξησης πωλήσεων και κατά συνέπεια κερδών. 

Από τη άλλη μεριά υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα. Αυτά είναι τα εξής; 
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-Δέσμευση πόρων για την οργάνωση τμήματος εξαγωγών. 

-Στην περίπτωση της εξαγωγής μέσω εμπορικής θυγατρικής ή υποκαταστήματος, 

απαιτείται η δέσμευση κεφαλαίων (Αυλωνίτης, et al., 2010). 

4.1.2 Έμμεσες εξαγωγές 

Στις άμεσες εξαγωγές η επιχείρηση δεν αναλαμβάνει καμία από τις διαδικασίες 

εξαγωγής. Η μέθοδος των άμεσων εξαγωγών διενεργείται είτε μέσω εγχώριων 

πρακτόρων ή εμπόρων, είτε με ανάθεση των εξαγωγών σε εταιρίες διαχείρισης 

εξαγωγών είτε μέσω εταιριών διεθνούς εμπορίου.   

Επιλέγοντας την μέθοδο των έμμεσων εξαγωγών, μία επιχείρηση έχει τα εξής 

πλεονεκτήματα: 

-Δεν απαιτείται δέσμευση κεφαλαίων για την κάλυψη των εξαγωγών. 

-Δεν χρειάζεται η απόκτηση εξειδικευμένου προσωπικού, αφού οι συνεργάτες τις 

επιχείρησης  που θα αναλάβουν τις εξαγωγές θα έχουν την εμπειρία, τις γνώσεις  αλλά 

και τις επαφές για να προχωρήσουν σε αυτές. 

-Η ανάληψη των κινδύνων γίνεται από τον εκάστοτε διαμεσολαβητή ο οποίος 

διεκπεραιώνει όλες τι απαραίτητες διαδικασίας των εξαγωγών. 

Τα μειονεκτήματα από τις έμμεσες εξαγωγές είναι: 

-Το περιθώριο κέρδους είναι αρκετά μικρότερο σε σχέση με την μέθοδο των άμεσων 

εξαγωγών. 

-Δεν υπάρχει έλεγχος στην προβολή, διανομή και την τελική τιμολόγηση του 

προϊόντος. 

4.1.3 Μέθοδος εξαγωγών της επιχείρησης 

Η μέθοδος εξαγωγών που χρησιμοποίει η  HCS διαφέρει από αγορά σε αγορά. Η 

εταιρία HCS το 2017 άρχισε τα εξάγει τα προϊόντα της στην Αμερική, στην πολιτεία 

του New Jersey. Η μέθοδος εισόδου της στην αγορά της Αμερικής ήταν μέσω 

αντιπροσώπου. Η εταιρεία επέλεξε την εταιρία Discovery Scientific Inc ως 

αποκλειστικό αντιπρόσωπο των προϊόντων της στο New Jersey. Πρόκειται για μία 

επιχείρηση που διανέμει υγιεινά τρόφιμα και συμπληρώματα διατροφής και έχει την 

έδρα της στο New Jersey. Τα κριτήρια επιλογής του συγκεκριμένου αντιπροσώπου 

στην αγορά του New Jersey ήταν η αφοσίωση της Discovery Scientific Inc στα 
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προϊόντα που αντιπροσωπεύει, η συμπληρωματικότητα  και η ποιότητα των υπόλοιπων 

προϊόντων που διακινεί, η γνώση της στην αγορά των υγιεινών τροφίμων αλλά και η 

πολύ καλή γνώση της στην τοπική αγορά της πολιτεία του New Jersey.  

Σχετικά με την αγορά της Κύπρου, η εταιρία επέλεξε να διεισδύσει στην αγορά μέσω 

ενός τοπικού διανομέα. Η εταιρία επέλεξε την Syrtoco Ltd η οποία είναι μία εμπορική 

εταιρεία διανομής καταναλωτικών προϊόντων και η έδρα της είναι στην Λευκωσία. Η 

Syrtoco Ltd έχει την αποκλειστική αντιπροσώπευση των χυμών «Ζωή» στην αγορά της 

Κύπρου. Η τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί ο συγκεκριμένος διανομέας είναι σε 

συνεννόηση με την HCS, όπως επίσης και η τακτική προβολής και προώθησης των 

προϊόντων «Ζωή». 

4.2. Μίγμα Marketing 

Το Μίγμα Marketing είναι ένα σύνολο στρατηγικών αποφάσεων που αφορούν το 

προϊόν, την τιμή, την προώθηση αλλά και την διανομή και έχει ως στόχο την 

ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών σε κάθε αγορά στόχο. 

(Ball, et al., 2014) 

4.2.1 Προϊόν 

Το προϊόν είναι το επίκεντρο του μίγματος marketing. Αν το ίδιο το προϊόν δεν 

ικανοποιεί τις ανάγκες των τελικών καταναλωτών-πελατών, ούτε η τιμή αλλά ούτε οι 

προωθητικές ενέργειες δεν θα πείσουν τον καταναλωτή να το αγοράσει.  

Το βασικό προϊόν της HCS Α.Ε. είναι οι χυμοί «Ζωή». Το πρώτο προϊόν που λάνσαρε η 

εταιρία HCS στην ελληνική αγορά πριν 10 χρόνια ήταν ο χυμός ρόδι. Εκτός από το 

χυμό ρόδι ο οποίος αποτελεί το προϊόν ναυαρχίδα της εταιρίας, τα επόμενα χρόνια 

προστέθηκαν στο χαρτοφυλάκιο της και άλλοι χυμοί οι οποίοι οι περισσότεροι είχαν 

σαν βάση το ρόδι. Τα φρούτα που περιέχουν και οι υπόλοιποι χυμοί «Ζωή» είναι 

πλούσια σε αντιοξειδωτικές βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά και τα περισσότερα 

ανήκουν στην κατηγορία των υπερτροφών (superfoods) καθώς τα συστατικά τους είναι 

ιδιαίτερα ευεργετικά για την υγεία. 

4.2.1.1 Τα χαρακτηριστικά των χυμών «ΖΩΗ» 

Το εμπορικό σήμα (brand name)  
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               Πηγή: Facebook 

Εμπορικό σήμα ορίζεται ως, η χρήση ενός ονόματος ή ενός συμβόλου με σκοπό την 

ταυτοποίηση των αγαθών ή των υπηρεσιών ενός παραγωγού και τη διαφοροποίηση 

τους από εκείνα των ανταγωνιστών (Αυλωνίτης, et al., 2010). Δηλαδή η χρήση ενός 

εμπορικού σήματος, βοηθάει τον καταναλωτή να προσδιορίσει την προέλευση των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών από μία συγκεκριμένη επιχείρηση. 

Το εμπορικό σήμα που χρησιμοποιεί η εταιρία 

HCS για τους χυμούς της είναι η ονομασία 

«Ζωή». Η ονομασία αυτή δόθηκε, καθώς η 

κατανάλωση των χυμών της εταιρίας, χαρίζει 

«Ζωή» στους καταναλωτές της. Όλοι οι χυμοί 

περιέχουν φρούτα τα οποία είναι πλούσια σε 

βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και μέταλλα τα οποία είναι 

ωφέλιμα στον οργανισμό. Πρόκειται λοιπόν για υγιεινά ροφήματα,  από 100% 

φυσικούς χυμούς, τα οποία δίνουν «Ζωή» στους καταναλωτές της.  

Τοποθέτηση προϊόντων  

 Σχετικά με τους χυμούς «Ζωή» θα μπορούσαμε να πούμε πως η HCS ακολουθεί μία 

γεωκεντρική στρατηγική στην τοποθέτηση των προϊόντων της, η οποία είναι ίδια ανά 

αγορά στόχο και έχει ως βάση συγκεκριμένα οφέλη του προϊόντος όπως είναι τα 

θρεπτικά του συστατικά και οι ευεργετικές τους ιδιότητες στον οργανισμό, εξού και η 

ονομασία «Ζωή». 

Σηματοποίηση  

Παρόλο που οι χυμοί της εταιρίας HCS είναι Private Labeling, η εταιρία επέλεξε να 

χρησιμοποιεί  το  δικό  της  σήμα.  H επιχείρηση  αποφάσισε  να  χρησιμοποιήσει  μία  

Πηγή: Facebook 
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οικογενειακή επωνυμία δηλαδή ένα σήμα για όλους τους χυμούς της, συνδυάζοντας το 

όνομα «Ζωή» με την γεύση του χυμού. Για παράδειγμα, χυμός «Ζωή ρόδι» ή χυμός 

«Ζωή κράνμπερι, ρόδι», αφού όλα τα προϊόντας της σχετίζονται μεταξύ τους. Η 

ονομασία του χυμού «Ζωή» ή «Zoe» στα αγγλικά, είναι και το σήμα κατατεθέν της. 

Η ετικέτα των χυμών επανασχεδιάστηκε το 2015 απεικονίζοντας την ως κολάζ από 

στοιχεία που αναμιγνύονται όλα μαζί όπως συμβαίνει και με τα φρούτα που 

αναμιγνύονται στις διάφορες γεύσεις των χυμών (Behance, 2017). 

Πάνω σε κάθε συσκευασία καταγράφονται τα ml τα συστατικά του χυμού, καθώς και ο 

τόπος προέλευσης του προϊόντος αλλά οι θρεπτικές του αξίες (αντιοξειδωτική δράση, 

βιταμίνες κ.α). 

Τυποποίηση  

Το μπουκάλι του χυμού Ζωή έχει πάντα την ίδια όψη ανεξάρτητα από την γεύση του 

χυμού. Τα βασικά χαρακτηριστικά του μπουκαλιού έχουν διατηρηθεί από την αρχή 

αλλά με το πέρασμα των χρόνων έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις όπως η αλλαγή στην 

διακριτική επωνυμία και στην ετικέτα. Η επιθυμία της εταιρίας να διατηρήσει μια 

μοντέρνα και σύγχρονη συσκευασία είναι οι βασικοί λόγοι που προσάρμοσε τη 

σχεδίαση της ετικέτας των μπουκαλιών της. Το μπουκάλι που χρησιμοποιήθηκε 

εξαρχής ήταν γυάλινο ώστε να διατηρεί  την γεύση των χυμών αναλλοίωτη, να είναι πιο 

υγιεινό και πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Το γυαλί που χρησιμοποιείται είναι διαυγές 

ώστε να διακρίνεται άμεσα από τον καταναλωτή η εξαιρετική του ποιότητα. 

Το μπουκάλι που χρησιμοποιεί η εταιρία για τις εξαγωγές της είναι το ίδιο που 

χρησιμοποιεί και για την εγχώρια αγορά. Η βασική δομή του μπουκαλιού παραμένει η 

ίδια, ωστόσο ορισμένες λεπτομέρειες ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τα ιδιαίτερα 

πολιτισμικά χαρακτηριστικά κάθε χώρας που εξάγεται. Για παράδειγμα, σε ορισμένες 

χώρες (Αμερική) οι καταναλωτές προτιμούν μπουκάλια μεγαλύτερου μεγέθους (1L). 

Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσαμε να πούμε πως όλα τα χαρακτηριστικά των χυμών 

Ζωή είναι τυποποιημένα και η μόνη προσαρμογή που γίνεται στις χώρες που ήδη εξάγει 

τα προϊόντα της (Αμερική και Κύπρος), είναι μόνο στην ετικέτα της κάθε συσκευασίας 

και αυτό όσον αφορά τα συστατικά τους, τα οποία αναγράφονται στην αγγλική γλώσσα 

αλλά και την επωνυμία της «Zoe». Αν παρόλα αυτά, η εταιρία ξεκινήσει να εξάγει και 
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σε κάποια άλλη χώρα, τότε τα συστατικά και οι διατροφικές πληροφορίες που 

αναγράφονται στην ετικέτα, θα πρέπει να προσαρμοστούν στην γλώσσα της εκάστοτε 

χώρας. 

4.2.2 Τιμολόγηση 

Η τιμολόγηση είναι ένα από τα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ και είναι μία πολύ 

σημαντική και πολύπλοκή μεταβλητή. Οι τιμολογιακές αποφάσεις της επιχείρησης 

επηρεάζουν τα κέρδη της αλλά και άλλες λειτουργίες της επιχείρησης (Ball, et al., 

2014). 

4.2.2.1 Στόχοι τιμολόγησης 

Οι στόχοι τιμολόγησης αντικατοπτρίζουν τους στρατηγικούς και οικονομικούς στόχους 

μίας επιχείρησης, οι οποίοι διακρίνονται σε ποιοτικούς και ποσοτικούς. Οι ποιοτικοί 

στόχοι σχετίζονται με την ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης (σχέση με πελάτες, 

ανταγωνιστές, διανομείς) ενώ οι ποσοτικοί με την κερδοφορία, το μερίδιο αγοράς και 

άλλους χρηματοοικονομικούς δείκτες (Αυλωνίτης, et al., 2010). 

Επίσης οι στόχοι της τιμολόγησης μπορεί να διακρίνονται σε χρηματοοικονομικούς και 

μη χρηματοοικονομικούς (Samiee, 1987). Οι στόχοι της εταιρίας HCS είναι μη 

χρηματοοικονομικοί, καθώς η επιδίωξη της εταιρίας είναι η ανάπτυξη της 

δραστηριότητάς της σε νέες αγορές στόχους. 

4.2.2.2 Μέθοδοι τιμολόγησης 

Η HCS χρησιμοποιεί την ευέλικτη «κόστος- συν» μέθοδο τιμολόγησης για να θέσει την 

τελική τιμή των προϊόντων τους σε επίπεδο τοπικών αγορών (Χατζηλίας, 2017). 

Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, οι επιχειρήσεις ανάλογα με το κόστος παραγωγής κάθε 

προϊόντος, εκτιμούν ένα περιθώριο κέρδους ανά προϊόν και το προσθέτουν στην τελική 

τιμή. Η ευελιξία έγκειται στο ότι οι τιμές μπορεί να αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις 

απαιτήσεις της αγοράς, για παράδειγμα, παροχή εκπτώσεων για μεγάλες παραγγελίες 

(Αυλωνίτης, et al., 2010). 

Σε διεθνές επίπεδο και συγκεκριμένα στην αγορά της Αμερικής, η HCS αρχικά 

ξεκίνησε να χρησιμοποιεί την άκαμπτη μέθοδο τιμολόγησης, δηλαδή υπολόγιζε πάνω 

στην τιμή και το κόστος του αντιπροσώπου της, το κόστος της μεταφοράς αλλά και 
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τους δασμούς του προϊόντος της, με αποτέλεσμα η τιμή των προϊόντων της να είναι 

πολύ υψηλή, κάνοντάς τα μη ανταγωνιστικά. Πολύ γρήγορα όμως αυτή τη μέθοδο την 

αντικατέστησε η οριακή μέθοδος τιμολόγησης δηλαδή μόνο το μέρος των σταθερών 

εξόδων πρόσθεταν στην τιμή του προϊόντος. Με την οριακή μέθοδο, το περιθώριο 

κέρδους που εκτιμά η εταιρία είναι σχεδόν οριακό με το κόστος του προϊόντος και σε 

μερικές περιπτώσεις είναι ακόμα και μηδενικό καθώς με αυτό τον τρόπο προσπαθεί να 

εισέλθει στην νέα αγορά και να κάνει γνωστό-δελεαστικό το προϊόν της. Με αυτό τον 

τρόπο, η ίδια η επιχείρηση καλύπτει το κόστος προσέγγισης μίας νέας αγοράς ώστε να 

μπορέσει να εισέλθει σε αυτή και να είναι περισσότερο ανταγωνιστική ελπίζοντας πως 

μακροπρόθεσμα θα μπορέσει να εδραιωθεί και τότε να ακολουθήσει μία πιο ευέλικτη 

μέθοδο τιμολόγησης (Χατζηλίας, 2017). 

Όσον αφορά την αγορά της Κύπρου, η μέθοδος τιμολόγησης που χρησιμοποιεί η 

εταιρία στα προϊόντα της, είναι η ίδια με την εγχώρια αγορά, δηλαδή τη μέθοδο της 

ευέλικτης κόστους συν τιμολόγησης, καθώς οι δύο χώρες είναι συγγενικές. Φυσικά και 

στις δύο αγορές, ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την τιμή αλλά και το 

περιθώριο κέρδους της εταιρίας, είναι οι ζητούμενες ποσότητες. Ανάλογα με το μέγεθος 

της παραγγελίας, η εταιρία παρέχει κάποιες εκπτώσεις. Επίσης, στην αγορά της Κύπρου 

όπως και στην εγχώρια αγορά, παρέχεται έκπτωση σε περίπτωση προπληρωμής της 

παραγγελίας (Χατζηλίας, 2017). 

Η HCS, για εξαγωγές που πραγματοποιεί εντός της ευρωζώνης, δηλαδή στην Κύπρο, 

πληρώνεται σε ευρώ ενώ για συναλλαγές που πραγματοποιούνται εκτός, δηλαδή στην 

Αμερική, πληρώνονται σε δολάριο. 

Οι τιμές που πουλάει η εταιρία τον χυμό ρόδι των 330ml σε Ελλάδα, Αμερική και 

Κύπρο είναι οι εξής:  

 

 

 

 

 

ΧΩΡΑ ΤΙΜΗ (€) 

Ελλάδα 2,60 € 

Κύπρος 2,60 € 

Αμερική ~ 2,91 € (3,50 $) 
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4.3 Διανομή 

Τα δίκτυα διανομής που επιλέγει κάθε επιχείρηση οφείλουν να της εξασφαλίζουν 

έγκυρη και άμεση πληροφόρηση για την αγορά, προώθηση των προϊόντων της, επαφές 

με τοπικούς αγοραστές, αποθήκευση και φυσική διανομή των προϊόντων, συλλογή, 

επεξεργασία και διαβίβαση των παραγγελιών, ανάληψη κινδύνου, χρηματοοικονομικές 

λειτουργίες και πληρωμή των προϊόντων (Αυλωνίτης, et al., 2010). 

Υπάρχουν τρεις μορφές καναλιών διανομής για μια διεθνή επιχείρηση. Αρχικά, είναι τα 

ολοκληρωμένα συστήματα διανομής στα οποία η επιχείρηση δημιουργεί τα δικά της 

δίκτυα διανομής ιδρύοντας για παράδειγμα τις δικές της θυγατρικές και προωθώντας το 

προϊόν απευθείας στον τελικό χρήστη. Επιπλέον, υπάρχουν τα  ανεξάρτητα συστήματα 

διανομής με τη χρήση μεσαζόντων οι οποίοι λειτουργούν στην εγχώρια αγορά ή στη 

χώρα προέλευσης (π.χ. εταιρείες διαχείρισης εξαγωγών) ή μεσάζοντες που λειτουργούν 

στις  χώρες  που στοχεύει η επιχείρηση (Αυλωνίτης, et al., 2010). 

Στην αγορά της Αμερικής, η HCS χρησιμοποιεί ένα ανεξάρτητο κανάλι διανομής με 

την χρήση μεσάζοντα-αντιπροσώπου. Ο λόγος της επιλογής του αντιπροσώπου από την 

επιχείρηση είναι για να έρθει πιο κοντά με τις ιδιαιτερότητες της αγοράς.  

Η δραστηριότητα του αντιπροσώπου αναφορικά με τα προϊόντα της HCS, καλύπτει 

προς το παρόν, μία πολιτεία της Αμερικής και πιο συγκεκριμένα το New Jersey. 

Ουσιαστικά είναι ο αντιπρόσωπος πωλήσεων της εταιρίας στην Αμερική, δεν 

αναλαμβάνει την φυσική κατοχή των προϊόντων της αλλά αναλαμβάνει την διακίνηση 

τους. Δρα ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρίας αλλά παράλληλα διακινεί και 

άλλα προϊόντα συμπληρωματικά αλλά όχι ανταγωνιστικά με τα προϊόντα της HCS. Το 

βασικό του μέλημα είναι να δημιουργεί- διατηρεί σχέσεις με τους πελάτες. Η εταιρία 

αντλεί από τον αντιπρόσωπο πληροφορίες σχετικά με αγορά της Αμερικής. Ο 

αντιπρόσωπος σε συνεννόηση με την εταιρία διεξάγει όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

προώθησης των προϊόντων που απαιτούνται ώστε να διεισδύσουν σε ένα σημείο 

πώλησης. Η αμοιβή του είναι με μορφή προμήθειας (Χατζηλίας, 2017). 

Στην Κύπρο, η HCS χρησιμοποιεί διανομείς. Οι διανομείς της έχουν άμεση σχέση με 

την εταιρία και έχουν αποκλειστικό δικαίωμα στην πώληση των προϊόντων της. 

Αγοράζουν και μεταπωλούν τους χυμούς της HCS και η στενή συνεργασία του 

διανομέα με την εταιρία δίνει την δυνατότητα στην εταιρία να ελέγχει τις προωθητικές 
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ενέργειες που θα κάνει στα προϊόντα αλλά και στην τιμή της πώλησής τους στον τελικό 

πελάτη (Χατζηλίας, 2017). 

4.4 Προώθηση 

Είναι μία από της σημαντικότερες μεταβλητές του μίγματος μάρκετινγκ καθώς με αυτή 

έρχονται σε επαφή οι πωλητές και οι τελικοί καταναλωτές των προϊόντων. Επίσης είναι 

άμεσα συνδεδεμένη με τα άλλα τρία στοιχεία του μίγματος, το προϊόν, την τιμολόγηση 

και την διανομή. Εργαλεία της προώθησης είναι η διαφήμιση, η συμμετοχή σε εκθέσεις, 

τα δείγματα, οι προσφορές και οι εκπτώσεις.  

Τα μέσα προώθησης που χρησιμοποιεί η HCS για την προώθηση των χυμών της στην 

εγχώρια αγορά, κατά το πλείστο, είναι η προώθηση μέσω διαφήμισης (μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης), οι δημόσιες σχέσεις, οι προσωπικές πωλήσεις και η προώθηση πωλήσεων. 

4.4.1 Διαφήμιση μέσω διαδικτύου 

Ανάμεσα σε όλα τα στοιχεία του μίγματος προώθησης, η διαφήμιση είναι ίσως αυτό με 

τις μεγαλύτερες ομοιότητες σε παγκόσμιο επίπεδο (Ball, et al., 2014). 

Όσον αφορά την HCS, η μόνη διαφήμιση που κάνει είναι μέσω των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης όπου ανακοινώνει τις νέες γεύσεις των χυμών της αλλά επικοινωνεί και την 

ανανεωμένη ετικέτα των χυμών (Χατζηλίας, 2017). 

4.4.2 Δημόσιες σχέσεις 

Το 2017, η εταιρία έγινε χορηγός σε διάφορες αθλητικές διοργανώσεις όπως είναι το 

Τουρνουά Street Volley αλλά και ο 1ος ιστιοπλοϊκός αγώνας «Ανδρέας Γιαννόπουλος» 

που διοργάνωσε ο  Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Θεσσαλονίκης με σκοπό την ενίσχυση του 

έργου του οργανισμού και του Χαμόγελου του Παιδιού.   

 

 

 

 

 

 

   Πηγή: Δήμος Θέρμης                           Πηγή: Facebook 
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                     Πηγή: Facebook 

4.4.3 Προώθηση πωλήσεων 

Μέσω εκπτώσεων: Κάποιες από τις ενέργειες 

προώθησης πωλήσεων που χρησιμοποιεί η HCS είναι οι 

εκπτώσεις στα super market. Οι εκπτώσεις  αυτές 

πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένες γεύσεις χυμών 

ώστε να δελεαστεί ο καταναλωτής για να τις δοκιμάσει. 

Η προώθηση μέσω εκπτώσεων διενεργείται σε τοπικό 

επίπεδο αλλά και στην αγορά της Κύπρου.  

Μέσω εκθέσεων: Η εταιρία όσον αφορά την εγχώρια αγορά συμμετέχει εδώ και 4 

χρόνια στην Food Expo Greece η οποία διοργανώνεται στην Αθήνα κάθε χρόνο. Μέσα 

από την έκθεση κατάφερε να γίνει 

γνωστή αρχικά σε σημεία μικρής 

πώλησης (mini markets, παντοπωλεία) 

και τα τελευταία χρόνια έχει εισέλθει 

δυναμικά και σε μεγάλα σημεία 

πώλησης όπως είναι τα supermarket. 

Επίσης η εταιρία συμμετείχε φέτος για 

πρώτη φορά στην έκθεση Xenia. Λόγω 

των όρων της συμφωνίας παραγωγής που 

έχει η HCS με την παραγωγό επιχείρηση των προϊόντων της, η εταιρία δεν μπορεί να 

συμμετέχει   σε εκθέσεις εκτός της εγχώριας αγοράς (Χατζηλίας, 2017) εκτός από τις 

Βαλκανικές χώρες που έχει την αποκλειστική διάθεση των προϊόντων της  

-Προσωπικές πωλήσεις  

Ένας ακόμα τρόπος προώθησης που εφαρμόζει η HCS είναι οι προσωπικές πωλήσεις. 

Αυτή η μέθοδος προώθησης χρησιμοποιείται όμως μόνο σε τοπικό επίπεδο μέσω των 

πωλητών που έχει η εταιρία. Οι προσωπικές πωλήσεις γίνονται σε σημεία μικρής 

πώλησης (περίπτερα, παντοπωλεία, mini market) αλλά και σε μεγάλα σημεία πώλησης 

όπως σουπερμάρκετ.  

 

 

Πηγή: Facebook 
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4.5 Ανακεφαλαίωση 

Σε αυτό το κεφάλαιο, παρουσιάστηκαν τα χαρακτηριστικά των μεθόδων των άμεσων 

και έμμεσων  εξαγωγών καθώς και τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα που 

έχει κάθε μέθοδος. Επίσης, αναφέρθηκε η μέθοδος εξαγωγών που χρησιμοποιεί η 

εταιρία HCS σε κάθε χώρα που δραστηριοποιείται και οι λόγοι επιλογής των μεθόδων 

αυτών.   

Επίσης, έγινε ανάλυση του μίγματος μάρκετινγκ της εταιρίας HCS. Αναλύθηκαν τα 

προϊόντα της HCS, τα χαρακτηριστικά τους, το εμπορικό σήμα των χυμών της εταιρίας, 

η στρατηγική της τοποθέτησης των προϊόντων της, η σηματοποίηση τους αλλά και η 

τυποποίηση της συσκευασίας τους.  

Στη συνέχεια, αναλύθηκε η τιμολόγηση ως στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ. 

Αναφέρθηκαν οι στόχοι της τιμολόγησης που επιλέγει κάθε εταιρία και αναλύθηκαν οι 

μέθοδοι τιμολόγησης που χρησιμοποιεί η HCS ανάλογα με την αγορά στην οποία 

δραστηριοποιείται. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία στην αγορά της Αμερικής, 

χρησιμοποιεί την μέθοδο της οριακής μεθόδου τιμολόγησης, περιορίζοντας το κέρδος 

της ώστε να μπορέσει να εδραιωθεί στην νέα αγορά. Στην περίπτωση της Κύπρου, η 

μέθοδος που επιλέγει η εταιρία διαφέρει. Είναι ίδια η μέθοδος που χρησιμοποιεί και 

στην εγχώρια αγορά και είναι της ευέλικτης κόστους συν τιμολόγησης. Εκεί τα 

περιθώρια κέρδους της είναι αρκετά μεγαλύτερα σε σχέση με της Αμερικής.  

Ακόμα, παρουσιάζονται τα κανάλια διανομής που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για την 

διανομή των προϊόντων της. Πιο αναλυτικά, στην Αμερική χρησιμοποιεί ένα 

ανεξάρτητο κανάλι διανομής με την χρήση αντιπροσώπου, ενώ στην Κύπρο επιλέγει τη 

χρήση ενός διανομέα.  

Τέλος, αναλύεται μία από τις σημαντικότερες μεταβλητές του μίγματος μάρκετινγκ, η 

προώθηση. Παρουσιάζονται τα μέσα προώθησης που χρησιμοποίει η HCS για την 

προώθηση των προϊόντων της όπως οι διαφημίσεις μέσω των κοινωνικών δικτύων, η 

δημόσιες σχέσεις της εταιρίας μέσω διαφόρων χορηγιών της, η προώθηση των 

πωλήσεων της μέσω εκπτώσεων που παρέχει σε συγκεκριμένες γεύσης των προϊόντων 

της, μέσω της συμμετοχής της σε διάφορες εκθέσεις στην ελληνική αγορά και φυσικά 

με προσωπικές πωλήσεις.  
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Κεφάλαιο 5. Η Ρουμανία ως αγορά στόχος της έναρξης εξαγωγών HCS 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία που εξετάσαμε στο κεφάλαιο 3.2 , η αγορά η οποία 

είναι περισσότερο ελκυστική από τις Βαλκανικές χώρες ώστε η HCS να ξεκινήσει τις 

εξαγωγικές της δραστηριότητες είναι η αγορά της Ρουμανίας. Οι 3 βασικοί λόγοι που 

επιλέχθηκε η Ρουμανία ως αγορά στόχο της HCS, είναι ότι από τις υπόλοιπες χώρες 

των Βαλκανίων, είναι η μεγαλύτερη χώρα σε πληθυσμό, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Αυτή τη στιγμή, ο 

ρυθμός ανάπτυξης της χώρα είναι στο 4,80 % και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ανέρχεται 

στα 22.300 $ για το 2016, γεγονός που προσελκύει επενδύσεις.  

5.1 Γενικές πληροφορίες για την Ρουμανία 

Η Ρουμανία είναι μία χώρα στην Νοτιοανατολική-Κεντρική Ευρώπη που συνορεύει με 

την Μαύρη Θάλασσα, την Βουλγαρία, την Ουκρανία, την Ουγγαρία, τη Σερβία και τη 

Μολδαβία. Είναι η έβδομη πολυπληθέστερη χώρα της Ευρώπης με 21.529.967 

εκατομμύρια καταγεγραμμένους κατοίκους το 2016 και η πεντηκοστή όγδοη στον 

κόσμο (Central Intelligence Agency, 2016). Τα κυριότερα αστικά κέντρα στην 

Ρουμανία είναι: το Βουκουρέστι το οποίο είναι η πρωτεύουσα της χώρας και το 

κυριότερο εμπορικό και πολιτικό κέντρο, ακολουθούν το Ιάσιο, η Τιμισοάρα, το Cluj 

Napoca, η Κωστάντζα στην οποία είναι και το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, η 

Κραϊόβα, το Γαλάτσι και το Μπρασόβ. Το πολίτευμα της χώρας είναι η Ημιπροεδρική  

Δημοκρατία. Ο πρόεδρος της χώρας είναι από το 2014 ο Klaus Iohannis και ο 

πρωθυπουργός της από τον Ιούνιο του 2017 είναι ο Mihai Tudose. Είναι μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2007. Αν και η οικονομία της επηρεάστηκε από την 

παγκόσμια οικονομική ύφεση το 2008, η ανάπτυξή της πλέον έχει επανέλθει και έχει 

πολύ καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης και των Βαλκανίων. 

Η επίσημη γλώσσα της, είναι τα Ρουμανικά. Το 86% του πληθυσμού της είναι 

Χριστιανοί Ορθόδοξοι , το 4,6% είναι Καθολικοί και το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει σε 

διάφορες θρησκείες, Παρόλο που η Ρουμανία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει 

ακόμα σαν επίσημο νόμισμα της το ευρώ. Το LEU που είναι το νόμισμα της, είναι 

σταθερό έναντι του ευρώ με ισοτιμία 1 ευρώ να ισούται με 4,46 leu. Στους 

οικονομικούς και επιχειρηματικούς κύκλους, το νόμισμα της αναφέρεται ως RON για 

να ξεχωρίζει από το παλιό της νόμισμα που ίσχυε έως το 2005 και λεγόταν ROL. Οι 

κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της Ρουμανίας, όσον αφορά τις εισαγωγές της χώρας, 
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είναι: η Γερμανία (20,50 %), η Ιταλία (10,30 %), η Ουγγαρία (7,50 %), η Γαλλία (5,51 

%), η Πολωνία (5,14 %), η Κίνα (5,10 % ), η Ολλανδία (4,10%), η Αυστρία (3,60%), η 

Τουρκία (3,50%), η Ρωσία (2,10%). Η Ελλάδα βρίσκεται στην 18η θέση με 1,17% του 

συνόλου των εισαγωγών της χώρας. 

5.2 Δίκτυο μεταφορών στην Ρουμανία 

Το οδικό δίκτυο στην Ρουμανία δεν είναι πολύ ανεπτυγμένο. Οι αυτοκινητόδρομοι της 

χώρας είναι περιορισμένοι. Παρόλα αυτά νέοι αυτοκινητόδρομοι βρίσκονται υπό 

κατασκευή και οι υφιστάμενοι εθνικοί δρόμοι συνεχώς αναβαθμίζονται. Όσον αφορά 

όμως το θαλάσσιο δίκτυο της, είναι αρκετά ανεπτυγμένο. Στην Ρουμανία βρίσκεται το 

μεγαλύτερο λιμάνι ολόκληρης της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, το λιμάνι της 

Κωστάντζας το οποίο έχει την ευχέρεια να φιλοξενήσει σκάφη άνω των 150.00 τόνων. 

Υπάρχουν επίσης και αρκετή λιμένες ποταμών στον Δούναβη. Όσον αφορά την 

αερομεταφορά στην Ρουμανία, στην χώρα υπάρχουν 16 αεροδρόμια. Ο εθνικός της 

αερομεταφορέας είναι η εταιρία TAROM. Το κύριο αεροδρόμιο της χώρας είναι στο 

Βουκουρέστι και είναι το αεροδρόμιο του Henri Coanda. Το αεροδρόμιο Baneasa του 

Βουκουρεστίου αποτελεί από το 2012, αεροδρόμιο αφιερωμένο στην επιχειρηματική 

εναέρια κυκλοφορία  (KPMG, 2016). 

Από όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε πώς το δίκτυο διανομών στην Ρουμανία είναι 

ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο,  η χώρα έχει εστιάσει την ανάπτυξή της μέσω των 

ξένων επενδύσεων που γίνονται σε αυτή και αυτό διακρίνεται κα την προσπάθειά της 

ρουμανικής κυβέρνησης στο να εξυπηρετεί καλύτερα τις επιχειρήσεις της  θέτοντας 

ακόμα την λειτουργία ενός από τα αεροδρόμιά της αποκλειστικά για χρήση 

επιχειρηματικών μεταφορών. Ένα ακόμα πλεονέκτημα του δικτύου της Ρουμανίας είναι 

το μεγάλο λιμάνι της στην Κωστάντζα το οποίο εξυπηρετεί όλες τις χώρες που 

συνδέονται γεωγραφικά με την Μαύρη Θάλασσα. Όσον αφορά το οδικό της δίκτυο, 

μπορεί να μην είναι ακόμα τόσο ανεπτυγμένο αλλά γίνεται προσπάθεια αναβάθμισης 

του ήδη υπάρχοντος οδικού δικτύου και επέκτασής του.   

5.3 Επενδύσεις στην Ρουμανία 

Λόγω του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας της Ρουμανίας,  πολλές  ελληνικές 

επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να έχουν επιχειρηματική παρουσία στην χώρα. Από 4.102 

ελληνικές επιχειρήσεις που υπήρχαν στην Ρουμανία το 2007, στο τέλος του 2016 
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έφτασαν τις 6.578 κατατάσσοντας την χώρα μας ανάμεσα στην 5η και 6η θέση μεταξύ 

των ξένων επενδυτών στην Ρουμανία. Μόνο το 2016, ιδρύθηκαν στην Ρουμανία 300 

εταιρίες ελληνικών συμφερόντων. Σε αυτό συνέβαλε το γεγονός πως οι δυο χώρες 

συνεργάζονται στενά και σε διμερές αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  Οι τομείς 

επένδυσης των ελληνικών επιχειρήσεων στην Ρουμανία αφορούν τον τομέα τροφίμων 

και ποτών, τον τραπεζικό τομέα, χονδρεμπόριο - λιανεμπόριο και δικτύων διανομής 

κ.α. Ο μεγαλύτερος επενδυτής της Ρουμανίας για το 2016 ήταν η Ολλανδία. Οι 

ελληνικές εξαγωγές της χώρας μας προς την Ρουμανία, σημείωσαν αύξηση 4,82% το 

2016 ενώ αντίστοιχα οι εισαγωγές μας από την Ρουμανία αυξήθηκαν κατά 4,79% 

(NEWSIT, 2017). Επίσης ο ρυθμός ανάπτυξής της τα τελευταία δύο χρόνια είναι ο 

μεγαλύτερος συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες των Βαλκανίων και ανέρχεται στο 

4,80% (Central Intelligence Agency, 2016). Αυτό οφείλεται στην συνεχή ανάπτυξη των 

επενδύσεων στην Ρουμανία και του μεγαλύτερου διαθέσιμου εισοδήματος της στο 

οποίο οδηγούν οι χαμηλοί φόροι. Συγκεκριμένα, ο ΦΠΑ στην Ρουμανία ήταν από το 

2010 έως το 2014 στο 24%. Το 2015 μειώθηκε σε 20% και το 2017 μειώθηκε στο 19% 

(TRADE ECONOMICS, 2018). Στον κλάδο των τροφίμων και των μη αλκοολούχων 

ποτών ο ΦΠΑ από 24%  μειώθηκε στο 9%. Η μείωση του ΦΠΑ στην Ρουμανία το 

2015, οδήγησε σε αύξηση 17% στις πωλήσεις των προϊόντων διατροφής μέσα στις δύο 

πρώτες κιόλας εβδομάδες που εφαρμόστηκε το μέτρο. Ακόμα μία παράμετρος που 

οδηγεί την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς στη Ρουμανία είναι η αύξηση του 

ΑΕΠ της Βαλκανικής αυτής χώρας που συνεπάγεται με αύξηση του ΑΕΠ που αφορά 

την προσωπική κατανάλωση. 

5.4 Εκτίμηση επιχειρηματικού κινδύνου αγοράς Ρουμανίας 

Η κατηγορία όσον αφορά την αξιολόγηση του κινδύνου της χώρας, βρίσκεται στο Α4, 

που σημαίνει πως βρίσκεται στον μέσο όρο και είναι στην αποδεκτή κατηγορία για 

επενδύσεις (COFACE, 2017). Επιπροσθέτως της εκτίμησης του επιχειρηματικού 

κινδύνου της αγοράς, το κεντρικό επιμελητήριο της Ρουμανίας αλλά και τα 

περιφερειακά επιμελητήρια σε συνεργασία με την ιδιωτική εταιρία RisCo, ίδρυσαν μία 

νέα υπηρεσία μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην 

Ρουμανία και να πληροφορηθούν για την φερεγγυότητα και την ρευστότητα της 

επιχείρησης με την οποία θέλουν να συνεργαστούν, τους προσφέρει ένα πιστοποιητικό 

ρίσκου επιχειρηματικής συνεργασίας έναντι αμοιβής. Αυτό το πιστοποιητικό 



50 

κατατάσσει τις επιχειρήσεις της Ρουμανία σε 3 κατηγορίες. Σε αυτές με υψηλό 

επιχειρηματικό κίνδυνο, σε αυτές με μέτριο επιχειρηματικό κίνδυνο και σε αυτές με 

μικρό επιχειρηματικό κίνδυνο χρωματίζοντας τες με κόκκινο, κίτρινο και πράσινο 

αντίστοιχα. Για το εν λόγω πιστοποιητικό δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα 

http://riscpartener.ro  από την οποία ανάλογα με την πόλη που δραστηριοποιείται η 

εταιρία και που θέλει μία ελληνική επιχείρηση να συνεργαστεί μαζί της σε παραπέμπει 

στο αντίστοιχο Εμπορικό και Βιομηχανικό επιμελητήριο ώστε να προμηθευτεί η 

ενδιαφερόμενη επιχείρηση το πιστοποιητικό  αυτό (Πρεσβεία της Ελλάδος στο 

Βουκουρέστι, 2017). 

5.5 Δομή αγοράς Ρουμανίας 

Οι καταναλωτές στην Ρουμανία, αγοράζουν τα τρόφιμά τους από παντοπωλεία, λαϊκές 

αγορές και σουπερμάρκετ. Οι Ρουμάνοι καταναλωτές δίνουν μεγάλη έμφαση στην τιμή 

των προϊόντων που αγοράζουν. Τα μεγάλα σουπερμάρκετ λόγω οικονομιών κλίμακας, 

μπορούν και προσφέρουν φθηνότερα τα προϊόντα τους σε σχέση με τις λαϊκές αγορές 

και τα παντοπωλεία. Για την καλύτερη λειτουργία τους, τα σουπερμάρκετ προτιμούν να 

αγοράζουν εισαγόμενα προϊόντα γιατί οι διανομείς αυτών είναι πιο οργανωμένοι και 

πιο έμπειροι από τους Ρουμάνους παραγωγούς αλλά και λόγω αδυναμίας κάλυψης 

απαιτούμενων ποσοτήτων. Παρόλα αυτά, βάσει νόμου πλέον, τα σουπερμάρκετ έχουν 

υποχρεωθεί η πλειοψηφία των προϊόντων τους να αποτελείται από Ρουμάνικα αγαθά 

ώστε  να μπορέσει να προστατευτεί η οικονομία της χώρας (Πρεσβεία της Ελλάδος στο 

Βουκουρέστι, 2017). 

Σήμερα το ποσοστό των σουπερμάρκετ στην Ρουμανία αντιπροσωπεύουν το 75% στις 

αστικές περιοχές. Από την άλλη πλευρά, τα παντοπωλεία παραμένουν ανταγωνιστικά 

λόγω της κοντινής απόστασης από τον καταναλωτή και λόγω ωραρίου λειτουργίας. Τα 

περισσότερα παντοπωλεία παραμένουν ανοιχτά 24 ώρες και έτσι υπάρχει μεγαλύτερη 

αμεσότητα με τον καταναλωτή.  Από τις πιο μεγάλες διεθνείς αλυσίδες σουπερμάρκετ 

στην Ρουμανία είναι: η Kaufland, η Auchan, η Carrefour, τα Lidl, τα Metro Cash & 

Carry, Cora κ.α. Στόχος των μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ τα επόμενα χρόνια είναι 

να αποκτήσουν μεγαλύτερο ποσοστό στην συνολική αγορά της Ρουμανίας με το να 

επεκτείνουν το δίκτυο διανομής τους και στις επαρχιακές πόλεις (Πρεσβεία της 

Ελλάδος στο Βουκουρέστι, 2017). 

http://riscpartener.ro/
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5.6 Χαρακτηριστικά αγοράς Ρουμανίας 

Στην Ρουμανία παρατηρούνται μεγάλες ανισότητες στις κοινωνικές τάξεις. Πιο 

συγκεκριμένα, το 10% του πληθυσμού της Ρουμανίας κατέχει το 30% του πλούτου της 

χώρας και ενώ το 10% των φτωχών κατέχει μόνο το 3% της οικονομίας. 

Χαρακτηριστικό της αγοράς της Ρουμανίας είναι ο καταναλωτισμός έναντι της 

αποταμίευσης. Οι Ρουμάνοι καταναλωτές λόγω της οικονομικής κρίσης που βίωσαν 

έντονα την περίοδο μεταξύ 2009-2010 έδιναν μεγάλη έμφαση στην τιμή των προϊόντων 

που αγόραζαν. Λόγω της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, τα τελευταία χρόνια 

παρατηρούμε πως αυτό το φαινόμενο τείνει να αλλάξει και πως έχουν στραφεί στην 

αγορά πιο ποιοτικών προϊόντων δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στην υγιεινή διατροφή 

τους. 

Το μέσο μηνιαίο εισόδημα ανά νοικοκυριό στην Ρουμανία με βάση στοιχεία του 

Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής της χώρας, υπολογίζεται περίπου στα 3.250 lei και τα 

μέσα έξοδα του νοικοκυριού μηνιαίως υπολογίζονται περίπου στα 2.761 lei. Τα έξοδα 

του νοικοκυριού που αφορούν δαπάνες για κατανάλωση τροφίμων και μη αλκοολούχων 

ποτών είναι το 35%  των συνολικών μηνιαίων εξόδων (Πρεσβεία της Ελλάδος στο 

Βουκουρέστι, 2017). 

Σχετικά με τις καταναλωτικές συνήθειες των καταναλωτών της Ρουμανίας, μπορούμε 

να πούμε πως η οικονομική κρίση είχε αντίκτυπο στην αγοραστική δύναμη του 

Ρουμάνου καταναλωτή. Το γεγονός αυτό περιόρισε την υπερκατανάλωση και τον έκανε 

να στραφεί στην αγορά μόνο των απαραίτητων προϊόντων. Αυτό τον έστρεψε στο να 

αγοράζει τα τρόφιμά του από τα καταστήματα της γειτονιάς ώστε να έχει καλύτερη 

διαχείριση των χρημάτων του και λιγότερους πειρασμούς από ότι σε μία μεγάλη 

αλυσίδα σουπερμάρκετ. Από την άλλη πλευρά, τα παντοπωλεία και τα καταστήματα 

της γειτονιάς γνώρισαν μεγάλη άνθιση μέσα στην κρίση και προέβησαν σε 

περισσότερες προωθητικές ενέργειες προς όφελος του καταναλωτή (Πρεσβεία της 

Ελλάδος στο Βουκουρέστι, 2017). 

5.7 Έρευνα αγοράς  για τον κλάδο των χυμών στην Ρουμανία 

Η κατανάλωση των χυμών φρούτων αλλά και των χυμών νέκταρ στην Ρουμανία, 

σημείωσε αύξηση το 2015 για πρώτη φορά από το 2009. Η συνολική αύξηση ήταν της 

τάξεως του 7% και συγκεκριμένα για τους φυσικούς χυμούς ήταν 8,1% και για τους 
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χυμούς νέκταρ 6,8%. Φυσικά σε αυτό βοήθησε το γεγονός ότι μειώθηκε ο ΦΠΑ στην 

χώρα και αυτό οδήγησε μείωση στην τιμή των προϊόντων και σε αύξηση του 

εισοδήματος των καταναλωτών. Η αύξηση στην κατανάλωση φυσικών χυμών στην 

Ρουμανία, οφείλεται και στο γεγονός ότι οι Ρουμάνοι καταναλωτές στρέφονται πλέον 

σε μία πιο ισορροπημένη και υγιεινή ζωή.   

Σχετικά με τις προτιμήσεις των Ρουμάνων στις γεύσεις των χυμών, πρώτος στην 

προτίμησή τους έρχεται ο χυμός πορτοκάλι με το 34,4% να τον προτιμάει, ακολουθεί ο 

χυμός μήλου με 10,50 % και ο χυμός ροδάκινου (Romania-Insider.com, 2016). 

5.8 Ανάλυση Ανταγωνισμού στον κλάδο των χυμών στην Ρουμανία 

Παρά την οικονομική κρίση που πέρασε η Ρουμανία την περίοδο 2009 με 2010, το 

2017 η πορεία της χώρας, ανακάμπτει φτάνοντας τα επίπεδα της οικονομικής της 

ανάπτυξης της πριν από την κρίση. Αυτό οδήγησε σε αυξημένη κατανάλωση χυμού όχι 

μόνο σε όσους είχαν υψηλά εισοδήματα αλλά και στα νοικοκυριά που ήταν μεσαίου 

μεγέθους. Η ευαισθητοποίηση των Ρουμάνων καταναλωτών στα θέματα υγείας ήταν το 

αποτέλεσμα της αύξησης αυτής. Παρόλα αυτά λόγω του πληθωρισμού, η τιμή των 

χυμών στην αγορά της Ρουμανία, παραμένει υψηλή. H κατανάλωση χυμών φρούτων 

και χυμών νέκταρ στην Ρουμανία το 2016 ήταν 61 εκατομμύρια λίτρα, και κατείχε την 

20η θέση στον κόσμο μαζί με την Βουλγαρία. Στα Βαλκάνια, η Ρουμανία και η 

Βουλγαρία κατέχουν την 2η θέση στην κατανάλωση, μετά την Ελλάδα (The Statistics 

Portal, 2016). Η οικονομική ανάπτυξη της Ρουμανίας, είναι ο κύριος μοχλός αύξησης 

της κατανάλωσης στον κλάδο των χυμών. Σε αυτό συνέβαλε η αύξηση του μισθού του 

Ρουμάνου καταναλωτή και η μείωση του ΦΠΑ. Υπολογίζεται ότι αν η Ρουμανία 

συνεχίσει να έχει τον ίδιο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης και το 2018, θα είναι ένας 

παράγοντας που θα επηρεάσει θετικά και τον κλάδο των χυμών (Euromonitor 

International, 2017). 

Όσον αφορά τον ανταγωνισμό στον κλάδο των χυμών- αναψυκτικών, η Coca Cola 

HBC Romania κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά. Το ποσοστό της φτάνει στα 

19% και έχει στο χαρτοφυλάκιο της ένα από τα πιο γνωστά εμπορικά σήματα χυμών 

στην Ρουμανία, το εμπορικό σήμα του χυμού Cappy Pulpy (Euromonitor International, 

2017). Το 2013, η Coca Cola HBC εγκαινίασε μία νέα γραμμή εμφιάλωσης του χυμού 

στην Ρουμανία που ήταν μία επένδυση 22 εκατομμυρίων ευρώ ώστε να επεκτείνει την 
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διαθεσιμότητα του χυμού Cappy Pulpy σε όλη την ανατολική και κεντρική Ευρώπη. 

Μετά από μία επιτυχημένη καμπάνια μάρκετινγκ του χυμού Cappy Pulpy, με 

τηλεοπτικές διαφημίσεις, προωθητικές ενέργειες στα καταστήματα και διαφημίσεις 

στον δρόμο, ο χυμός είναι πλέον από τους πιο αναγνωρίσιμους (The Coca Cola 

Company, 2013)  

Ένα ακόμα ισχυρό εμπορικό σήμα στην αγορά των χυμών της Ρουμανίας, είναι το 

Prigat της γνωστής εταιρίας Pepsico Romania. Το Prigat κατέχει το 11% της αγοράς 

των χυμών στην Ρουμανία. Η Pepsico το λάνσαρε πρώτη φορά στην αγορά της 

Ρουμανίας το 1993 (Euromonitor International, 2017). 

Παρόμοια θέση στην αγορά της Ρουμανίας σε σχέση με το Prigat, κατέχει και η 

εγχώρια μάρκα Giusto. Το Giusto είναι της ρουμάνικης εταιρίας Romaqua, και ανήκει 

στον κλάδο των αναψυκτικών, κατέχοντας το 9% της αγοράς.  

Ακολουθούν οι εγχώριες μάρκες χυμών Tymbark, Fruttia κ.α. 

5.9 Μέθοδος εισόδου της HCS στην αγορά της Ρουμανίας 

Η Ρουμανία λόγω της γεωγραφικής της εγγύτητας και του μεγάλου πληθυσμού της 

αποτελεί πόλο έλξης για πολλές ελληνικές εταιρίες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν 

στην χώρα. Το μεγαλύτερο επιχειρηματικό κέντρο της χώρας είναι το Βουκουρέστι 

όπου βρίσκονται τα 2 εκατομμύρια του πληθυσμού της χώρας και είναι και η 

πρωτεύουσα της. Ακολουθούν η Κωστάντζα λόγω του λιμανιού της και της σύνδεσής 

της με τις περιοχές της Μαύρης Θάλασσας, η Τιμισοάρα και η Κραϊόβα. Δεδομένου 

του μεγάλου μεγέθους της αγοράς, η HCS εάν αποφασίσει να ξεκινήσει τις εξαγωγικές 

της δραστηριότητες στην χώρα θα πρέπει να είναι έτοιμη ώστε να μπορεί να καλύψει 

τις ποσότητες της ζήτησης των προϊόντων της στην αγορά. Η εύρεση ενός εισαγωγέα 

αποτελεί το σημαντικότερο βήμα για την είσοδο μίας επιχείρησης στην χώρα. Η πιο 

κοινή στρατηγική μίας επιχείρησης για της εισόδου της στην αγορά της Ρουμανία είναι 

η επιλογή ενός ή ακόμα και παραπάνω τοπικών εμπόρων ή διανομέων στην χώρα 

(Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βουκουρέστι, 2017). 

Στην περίπτωση της HCS, θεωρώ πως η καταλληλότερη στρατηγική όσον αφορά την 

διεθνή της επέκταση στην Ρουμανία είναι με την μέθοδο των άμεσων εξαγωγών και πιο 

συγκεκριμένα με την επιλογή ενός εγχώριου εμπόρου. Ο εγχώριος έμπορος είναι 
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υπεύθυνος για την διάθεση και την παράδοση των προϊόντων σε καταστήματα λιανικής 

και παρέχει και στήριξη σε ότι έχει να κάνει με την αποθήκευση και την μεταφορά των 

προϊόντων. Λειτουργεί ως τοπικός χονδρέμπορος. Επίσης, αρκετοί Ρουμάνοι έμποροι 

έχουν αναπτύξει δίκτυα  ακόμα και σε επαρχιακές πόλεις της Ρουμανίας κάτι που 

επιτρέπει στον προϊόν να έχει μεγαλύτερη διείσδυση στην χώρα και όχι μόνο στις 

μεγάλες πόλεις. 

Τα πλεονεκτήματα ενός εγχώριου εμπόρου, είναι πως είναι καλός γνώστης της αγοράς, 

έχει τις κατάλληλες διασυνδέσεις για διοχέτευση των προϊόντων στην αγορά και  

ασφαλίζει, αποθηκεύει, μεταφέρει και παραδίδει τα προϊόντα στα καταστήματα 

λιανικής. Από την πλευρά της η HCS, δεν χρειάζεται να δεσμεύσει κεφάλαια για να 

εξάγει τα προϊόντα της, ούτε απαιτείται κάποια αλλαγή σε σχέση με την οργανωτική 

της δομή της εταιρίας όπως ίδρυση τμήματος εξαγωγών. Επίσης, ο κίνδυνος 

αφερεγγυότητας του αγοραστή των προϊόντων της εταιρίας, είναι ανύπαρκτος αφού 

μετατοπίζεται στον εγχώριο έμπορο. Ο εγχώριος έμπορος αναλαμβάνει την πώληση και 

την πληρωμή της αξίας των προϊόντων από τον αγοραστή. Πολλές φορές οι έμποροι 

εξειδικεύονται και σε συγκεκριμένα προϊόντα ή κλάδο προϊόντων ή ακόμα και σε 

γεωγραφικές περιοχές (Χατζηδημητρίου, 2003). Στην περίπτωση της HCS, η εύρεση 

ενός εγχώριου εμπόρου με εξειδίκευση στον κλάδο των χυμών, θα ήταν η πιο 

κατάλληλη ενέργεια.  

Φυσικά υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα στην επιλογή ενός εγχώριου εμπόρου. Το 

πρώτο μειονέκτημα που πρέπει να γνωρίζει η εταιρία είναι ότι συνήθως ο πωλητής, σε 

αυτή την περίπτωση η HCS, πουλάει τα προϊόντα της στον εγχώριο έμπορο, σε σχετικά 

χαμηλή τιμή ώστε να μη χάσει την πώληση με αποτέλεσμα το περιθώριο κέρδους της 

να είναι σχετικά χαμηλό. Ακόμα ένα μειονέκτημα, είναι το γεγονός ότι δεν έχει τον 

έλεγχο όσον αφορά την τιμολόγηση του προϊόντος της, την προβολή του και την 

διανομή του (Χατζηδημητρίου, 2003). Τέλος, με την επιλογή ενός εγχώριου εμπόρου, η 

εταιρία χάνει την δυνατότητά της για την απόκτηση εμπειρίας όσον αφορά τις 

εξαγωγικές δραστηριότητες στην χώρα.   

5.10 Προώθηση προϊόντων στην Ρουμανία 

Η ενίσχυση ενός ελληνικού προϊόντος στην Ρουμανία χρήζει την προβολή αυτού με 

διάφορες προωθητικές ενέργειες. Από τις πιο διαδεδομένες μορφές προώθησης της 
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χώρας αποτελούν η διαφήμιση μέσω τηλεόρασης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το 

ραδιόφωνο και ο τύπος. Τα πιο δημοφιλή από τα μέσα διαφήμισης, είναι, οι 

τηλεοπτικές διαφημίσεις ο οποίες κατέχουν το 65-70% των δαπανών σε ενέργειες 

προώθησης. Μεγάλη ανάπτυξη έχουν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως 

προωθητικά μέσα. Οι χρήστες των μέσω κοινωνικής δικτύωσης φτάνουν τα 8 

εκατομμύρια και τα πιο δημοφιλή είναι τo Facebook με χρήση 96 %, το LinkedIn με 

χρήση 70% και ακολουθεί το Youtube με χρήση 44% (Πρεσβεία της Ελλάδος στο 

Βουκουρέστι, 2017). 

Μερικές  από τις μεγαλύτερες εταιρίες διαφήμισης στην Ρουμανία με βάση των κύκλο 

εργασιών τους είναι οι παρακάτω: 

Εταιρία 

Ετήσιος κύκλος 

εργασιών 2016 (σε 

RON) 

Κέρδη ή 

ζημίες 

2016 

Αριθμός 

Εργαζομένων 

2016 

B.V. MCCANN-ERICKSON  169.975.918 5.027.978 119 

LION COMMUNICATION 

SERVICES 108.950.494 
4.100.448 127 

BT PRODUCTION GROUP SRL 45.701.456 3.058.815 25 

GROUPM MEDIA OPERATIONS  43.944.205 13.540.645 17 

GEOMETRY GLOBAL ROMANIA  43.675.583 3.491.688 100 

CENTRADE INTEGRATED 38.012.090 1.494.223 81 

ALTAVIA ROMANIA 

COMMUNICATION 36.979.598 
1.916.736 5 

GRUP SAPTE 34.104.329 821.692 552 

HOGARTH WORLDWIDE 33.611.133 6.625.593 85 

OGILVY & MATHER 

ADVERTISING 30.592.256 
454.185 44 

MCCANN PROFESIONAL 

COMMUNICATION 30.363.589 
1.605.228 37 

4 COLOURS ADVERTISING 29.008.459 1.864.345 11 

MIB GROUP BTL 26.408.123 2.781.181 341 

FCB BUCHAREST 26.079.971 1.517.790 72 

CLOCK ADVERTISING 24.858.102 3.302.610 330 

GRAFFITI/B B D O 22.263.194 -3.171.804 59 

MEDIA GROUP SERVICES 

INTERNATIONAL 45.356.662 
2.404.879 59 

MEDIA TRADE SERVICES 34.964.477 1.754.216 8 

FIELD STAR 26.124.827 2.075.229 280 

THINKDIGITAL INTERNET & 

ADVERTISING 25.211.322 
0 21 

PROPAGANDA CREATIVE 

SERVICES 23.635.539 
795.043 28 

MOMENTUM.EMC 23.154.661 922.478 32 
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CATENA MANAGEMENT 22.037.984 7.327.647 110 

CABLE DIRECT 21.869.460 1.104.655 18 

DENTSU AEGIS NETWORK 

ROMANIA 20.795.795 
1.062.583 19 

IDO AD PUBLICITATE 20.761.663 655.344 510 

PHD MEDIA 20.149.167 560.075 3 

Πηγή: doing business.ro   

Ο τύπος ως μέσο προώθησης ειδικά μετά την οικονομική κρίση της χώρας, συνεχίζει να 

έχει πτωτική πορεία. Παρόλα αυτά το ραδιόφωνο ως μέσο παραμένει ισχυρό. 

Ένα ακόμα μέσο προώθησης είναι οι εκθέσεις. Μία από τις πιο γνωστές εμπορικές 

εκθέσεις στον κλάδο των υγρών τροφίμων στην Ρουμανία είναι η έκθεση EXPO 

DRINK & WINE. Η έκθεση διεξάγεται σε ετήσια βάση και δίνει την ευκαιρία στους 

εκθέτες να συναντήσουν άλλους επαγγελματίες, να διερευνήσουν τις τρέχουσες τάσεις 

της αγοράς και να παρουσιάσουν τα προϊόντας του σε όσους ενδιαφέρονται.   

5.11 Σήμανση προϊόντων στην Ρουμανία 

Όπως έχουμε αναφέρει και παραπάνω, η Ρουμανία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης από το 2007. Αυτό συνεπάγεται πως ότι αφορά την ετικετοποίηση των 

προϊόντων που εισάγονται σε αυτή θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη ανάλογα με το τι 

προβλέπει η κοινοτική οδηγία. Στην ίδια κοινοτική αυτή οδηγία, συμμορφώνεται και η 

Ελλάδα. Η μόνη προσαρμογή που θα πρέπει να γίνει στα προϊόντα της εταιρίας προτού 

κυκλοφορήσουν στην Ρουμάνικη αγορά είναι ότι οι ετικέτες των προϊόντων θα πρέπει 

να είναι γραμμένες στην ρουμανική γλώσσα ώστε να μπορέσει ο καταναλωτής να 

διαβάσει τις βασικές πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος 

(διατροφικές πληροφορίες, ημερομηνία λήξης, προέλευση κ.α.). Βάσει λοιπόν της 

Οδηγίας  2001/112/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τις 

προδιαγραφές των φυσικών χυμών ορίζονται τα εξής: 

-Ποσοτική επισήμανση των συστατικών στην ετικέτα του χυμού. 

-Αναγραφή του ποσοστού της ελάχιστης περιεκτικότητας του χυμούς σε φρούτα 

-Αναγραφή της ονομασίας του φρούτου εάν περιέχει μόνο ένα φρούτο ο χυμός 

(εξαιρείται το μοσχολέμονο) 

-Αναγραφή όλων των ονομασιών των φρούτων, εάν πρόκειται για μίγμα φρούτων. 

-Αναγραφή σε περίπτωση πρόσθετης πούλπας ή κυττάρων στο χυμό. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΣ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΗΣ 
ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 

Όλα τα παραπάνω, όπως αναφέραμε, θα πρέπει να είναι αναγραμμένα στην ρουμάνικη 

γλώσσα ώστε να είναι κατανοητά από τους τελικούς αγοραστές. 

5.12 Δίκτυα διανομής στην αγορά της Ρουμανίας  

Το δίκτυο διανομής στην Ρουμανία άρχισε να αναπτύσσεται από το 1990. Την χρονιά 

εκείνη εγκαινιάστηκαν τα πρώτα σουπερμάρκετ δυτικού τύπου. Σήμερα στην Ρουμανία 

υπάρχουν μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ και ο αριθμός τους συνεχίζει να αυξάνεται. 

Τα παντοπωλεία και τα καταστήματα της γειτονίας συνεχίζουν να κατέχουν σημαντική 

θέση στην προτίμηση των καταναλωτών. Παρόλα αυτά λόγω της οικονομικής 

ανάπτυξης της χώρας, το μερίδιο της αγοράς που κατέχουν αρχίζει και φθίνει.  

Όσον αφορά τον τομέα των τροφίμων το δίκτυο διανομής είναι της παρακάτω μορφής:  

 

Στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ η σχέση μεταξύ του εισαγωγέα και του 

χονδρέμπορου αρχίζει και περιορίζεται.  

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, το μερίδιο αγοράς των σουπερμάρκετ στην χώρα 

κατέχει το 53%. Για να μπει ένα προϊόν στο ράφι ενός σουπερμάρκετ, οι μεγάλες 

δυτικές αλυσίδες έχουν θεσπίσει ένα φόρο εισόδου ο οποίος ποικίλει ανάλογα με την 

κάθε αλυσίδα σουπερμάρκετ.. Αυτός ο φόρος εισόδου είναι ανά κωδικό προϊόντος και 

εξαρτάται από το πλήθος καταστημάτων που έχει η κάθε αλυσίδα  (Πρεσβεία της 

Ελλάδος στο Βουκουρέστι, 2017). 

5.13 Διακανονισμοί και πληρωμές 

Η διασφάλιση της είσπραξης των χρημάτων από μία εξαγωγή έχει την μεγαλύτερη 

βαρύτητα σε μία συναλλαγή. Μπορεί οι Ρουμάνοι καταναλωτές να είναι διατεθειμένοι 

να αγοράσουν κάποιο ελληνικό προϊόν λόγω της καλής του ποιότητας, παρόλα αυτά η 

είσπραξη των χρημάτων από την εξαγωγή τους θα πρέπει να είναι διασφαλισμένη. Οι 

πιο συνηθισμένοι τρόποι διακανονισμού που εξασφαλίζουν έναν εξαγωγέα είναι ο 

διακανονισμός έναντι φορτωτικών εγγράφων ή η τραπεζική εγγυητική επιστολή. 

Φυσικά για να ληφθεί μία απόφαση σχετικά με την πληρωμή μίας συναλλαγής και τον 

διακανονισμού της, ο εξαγωγέας θα πρέπει να λάβει υπόψη του παράγοντες που 
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σχετίζονται με την φερεγγυότητα του πελάτη της, την ρευστότητα της επιχείρησης του, 

την παλαιότητά του αλλά και του κινδύνου που συνδέεται με την χώρα του αγοραστή.  

Στην Ρουμανία παρατηρήθηκε το φαινόμενο της αποστολής ψευδών SWIFT πληρωμών 

που έχουν στείλει μέσω email από τον αγοραστή στον πωλητή προκειμένου να 

αποτελέσει αποδεικτικό της συναλλαγής και να του σταλούν τα προϊόντα. Μάλιστα 

αυτό παρατηρήθηκε να συμβαίνει την Παρασκευή ώστε τα εμπορεύματα να είναι ήδη 

στο δρόμο προ τον αγοραστή και να μην προλάβει ο πωλητής να ελέγξει το τραπεζικό 

έμβασμα με την τράπεζα του (Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βουκουρέστι, 2017). 

5.14 Ανακεφαλαίωση 

Σε αυτό το κεφάλαιο, αναλύεται η Ρουμανία ως αγορά στόχο της HCS για έναρξη των 

εξαγωγικών της δραστηριοτήτων στα Βαλκάνια. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται το 

δίκτυο μεταφορών της χώρας, οι επενδύσεις που γίνονται στην Ρουμανία και οι λόγοι 

που επενδύουν οι ξένες επιχειρήσεις. Επίσης γίνεται εκτίμηση του επιχειρηματικού 

κινδύνου της χώρας και αναλύεται η δομή της αγοράς της Ρουμανίας. Επιπροσθέτως, 

αναφέρονται τα χαρακτηριστικά της αγοράς της χώρας και πιο συγκεκριμένα ο κλάδος 

των χυμών και στην συνέχεια γίνεται μία ανάλυση των ανταγωνισμού της χώρας στον 

κλάδο των χυμών. 

Στην συνέχεια , επιλέγεται η βέλτιστη μέθοδος εισόδου της HCS στη Ρουμανία και οι 

τρόποι προώθησης των προϊόντων στην χώρα, σήμανση τους, τα δίκτυα διαμονής της 

Ρουμανίας και τέλος οι τρόποι διακανονισμού και πληρωμών που θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη από την HCS σε περίπτωση που ξεκινήσει τις εξαγωγές της στην 

χώρα.  
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Τελικά Συμπεράσματα και Προτάσεις 

Δεδομένης της οικονομικής κατάστασης της Ελλάδας και του ασταθούς 

επιχειρηματικού κλίματος που επικρατεί στην χώρα, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις 

στρέφουν το ενδιαφέρον τους προς τις διεθνείς αγορές. Παρόλα αυτά, οι λόγοι για τους 

οποίους οι εταιρίες αναζητούν νέες αγορές - στόχους δεν σχετίζονται μόνο με τις 

οικονομικές συγκυρίες της χώρας αλλά είναι και λόγοι επέκτασης. 

Πολλές επιχειρήσεις, θέλοντας να επεκταθούν και να αυξήσουν τα κέρδη τους ξεκινούν 

τις εξαγωγικές τους δραστηριότητες σε νέες αγορές. Η σύνταξη ενός εξαγωγικού 

επιχειρηματικού πλάνου πριν την έναρξη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων της κάθε 

επιχείρησης αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να στεφθεί με επιτυχία το 

εγχείρημα αυτό.  

Αντικείμενο μελέτης της εργασίας αυτής, ήταν η ανάπτυξη ενός εξαγωγικού 

επιχειρηματικού πλάνου για την έναρξη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων της εταιρίας 

HCS A.E. σε νέες αγορές. Παρουσιάστηκαν τα στοιχεία που χρειάζεται να δώσει 

έμφαση η εταιρία, ώστε να ξεκινήσει τις εξαγωγές της σε νέες αγορές, όπως η 

εξαγωγική  ετοιμότητά της, τα κίνητρα που την ωθούν ώστε να επεκτείνει περαιτέρω τις 

εξαγωγικές της δραστηριότητες  και οι στρατηγικές εισόδου της. Αναλύθηκε το 

εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Επισημάνθηκαν τα δυνατά και 

τα αδύνατα της σημεία σχετικά με το εσωτερικό της περιβάλλον αλλά και οι ευκαιρίες 

και οι απειλές του κλάδου της στο εξωτερικό περιβάλλον. Επίσης  έγινε ανάλυση του 

ανταγωνισμού της στις ήδη υπάρχουσες χώρες που δραστηριοποιείται αλλά και του 

μίγματος μάρκετινγκ της.  

Στην συνέχεια, συμπεραίνουμε πως η επιτυχία των εξαγωγικών δραστηριοτήτων μίας 

επιχείρησης, είναι αποτέλεσμα συνδυασμού πολλών παραγόντων. Χρειάζεται η 

δέσμευση της διοίκησης τόσο σε κεφάλαια όσο και σε χρόνο, ο εντοπισμός των 

κατάλληλων αγορών για επέκταση μέσω της έρευνας αγοράς αλλά και η επιλογή της 

καταλληλότερης στρατηγικής εισόδου στην αγορά στόχο.  

Τέλος, στο τελευταίο μέρος της εργασίας, προτείνεται η Ρουμανία ως η καταλληλότερη 

αγορά για την έναρξη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων της εταιρίας στα Βαλκάνια 

μίας που η εταιρία έχει την αποκλειστική διάθεση των προϊόντων της στις Βαλκανικές 

χώρες. Αρχικά, αναλύεται η αγορά της χώρας και παραθέτονται κάποιες γενικές 
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πληροφορίες για αυτήν όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της αγοράς της, την δομή της 

αγοράς της, και το επιχειρηματικό κλίμα που επικρατεί στην χώρα και στην συνέχεια 

προτείνεται ο τρόπος εισόδου της εταιρίας στην αγορά της Ρουμανίας. 
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