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ΣΥΝΟΨΗ  

 

Η εταιρεία ΠΥΡΑΜΙΣ είναι µία κατ’ εξοχήν εξαγωγική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1967 

από τον Κο Αλέξανδρο Μπακατσέλο και κατασκευάζει ανοξείδωτους νεροχύτες. Η 

έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη Λιτή, λίγα χιλιόµετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη. Το 

όραµα της εταιρείας είναι να συνεχίσει την ανοδική της πορεία και να γίνει ένα από τα 

πιο γνωστά εργοστάσια παραγωγής ανοξείδωτων νεροχυτών στο κόσµο. Η 

παραγωγικότητα του εργοστασίου είναι αρκετά αυξηµένη και κατασκευάζει περίπου 

1.500.000 νεροχύτες το χρόνο. Εκτός από τους ανοξείδωτους νεροχύτες η ΠΥΡΑΜΙΣ 

εµπορεύεται διάφορα άλλα προϊόντα για κουζίνα και µπάνιο τα οποία τα διαθέτει 

κυρίως στην τοπική αγορά. Η ΠΥΡΑΜΙΣ εξάγει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 

40 χώρες σ’ όλο τον κόσµο και ο στόχος της εταιρείας είναι να επεκταθεί σε νέες 

αγορές οι οποίες παραµένουν ανεκµετάλλευτες για την ΠΥΡΑΜΙΣ µέχρι σήµερα. Στο 

τέλος κάθε χρόνου που συντάσσεται ο προϋπολογισµός για τον επόµενο η εταιρεία 

αποφασίζει σε ποιες χώρες θα προσπαθήσει να επεκταθεί τα επόµενα χρόνια. Το 2007 

θα γίνει προσπάθεια επέκτασης στη Γαλλία,  στην Αυστραλία, στην Ινδία και στις 

Βαλτικές χώρες. Στην εργασία αυτή θα αναλύσουµε την εξαγωγική δραστηριότητα της 

ΠΥΡΑΜΙΣ στη Γαλλία και θα περιγράψουµε την στρατηγική που θα ακολουθήσει η 

επιχείρηση για να µπορέσει να εισέλθει στην αγορά ανοξείδωτων νεροχυτών της 

Γαλλίας. Παράλληλα θα εξετάσουµε αναλυτικά την αγορά της Γαλλίας και τους 

βασικούς ανταγωνιστές της ΠΥΡΑΜΙΣ. Όλα  τα στοιχεία που έχουµε είναι από την 

έρευνα που είχε κάνει η CONSULT GB για την ΠΥΡΑΜΙΣ στη Γαλλία καθώς και από 

τα αρχεία της εταιρείας όπου υπήρχαν πληροφορίες από το 1998. Εν κατακλείδι θα 

αναφέρουµε ότι η ΠΥΡΑΜΙΣ αποφάσισε να συνεχίσει την εξαγωγική της 

δραστηριότητα στη Γαλλία µέσω ενός αντιπροσώπου που θα επιλέξει µετά από την 

έρευνα που έχει κάνει στη χώρα ο Υπεύθυνος Πωλητής Περιοχής, µετά από την 

διεξοδική µελέτη των αρχείων της εταιρείας, και µετά από µελέτη όλων των εταιρειών 

που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για να γίνουν αντιπρόσωποι της ΠΥΡΑΜΙΣ 

στη Γαλλία. Τέλος θα φτάσουµε στο συµπέρασµα επιλογής του κατάλληλου 

αντιπροσώπου µε βάση τα στοιχεία που έχουµε και θα προτείνουµε εναλλακτικές 

λύσεις για την περίπτωση που η πρώτη µας επιλογή δεν θα εξελιχθεί όπως αναµένεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

1.0 Γενικά στοιχεία της επιχείρησης 

Η εταιρεία ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. ιδρύθηκε στις 7 Απριλίου του 1960 

µε την επωνυµία ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Β. ΕΛΛΑ∆ΟΣ Ε.Π.Ε και έδρα τις 

ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην 

Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. 

Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της 

είχε σαν αντικείµενο εργασιών την 

παραγωγή σωλήνων µορφής, 

µεταλλικών επίπλων και επίπλων 

κήπου. 

Το 1968 αρχίζει, για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα, την πρωτοποριακή 

για την εποχή παραγωγή ανοξείδωτων νεροχυτών παντός τύπου, που από τα πρώτα 

χρόνια παραγωγής τους και λόγο της ποιότητας και ανταγωνιστικότητάς τους 

εξάγονται σε πολλές χώρες του κόσµου. 

Το 1971 η εταιρεία µετατρέπεται σε Α.Ε. µε την σηµερινή της επωνυµία ΠΥΡΑΜΙΣ 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. και το 1978 ξεκινά τη δραστηριοποίησή της και στην 

παραγωγή ανοξείδωτων µαγειρικών σκευών.  

Με την πάροδο των ετών η εταιρεία αναπτύσσεται και εξελίσσεται σε έναν από τους 

µεγαλύτερους διεθνώς παραγωγούς ανοξείδωτων νεροχυτών. Σήµερα, είναι η τέταρτη 

σε µέγεθος βαριά βιοµηχανία ανοξείδωτων νεροχυτών στον κόσµο και η πρώτη στην 

Ελλάδα από πλευράς µεγέθους και δυναµικότητας παραγωγής, τόσο στους  νεροχύτες 

όσο και στα µαγειρικά σκεύη. 
 

1.1 Παρουσίαση της επιχείρησης 

Η εταιρεία έχει καθαρά εξαγωγικό προσανατολισµό (90% της παραγωγής της 

διατίθεται στο εξωτερικό) διαθέτοντας εκθεσιακές εγκαταστάσεις πωλήσεων σε Αθήνα 

και Θεσσαλονίκη και πλήρες δίκτυο προώθησης των προϊόντων, αντιπροσώπων και 

αποκλειστικών µεγαλοεισαγωγέων στο εξωτερικό. 
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Η έδρα και οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται σε ιδιόκτητο οικόπεδο 286.000 m2, στο 

17ο χλµ Εθνική Οδού Θεσσαλονίκης - Σερρών όπου υλοποιείται η παραγωγή των 

προϊόντων της. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας συνιστώνται από δύο 

χωριστά παρακείµενα εργοστάσια (το εργοστάσιο νεροχυτών και το εργοστάσιο 

µαγειρικών σκευών), γραφεία διοίκησης και άλλους βοηθητικούς χώρους καθώς και 

εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού. Πλησίον της περιοχής του εργοστασίου 

υπάρχουν προστατευµένες ζώνες που ανήκουν στην Συνθήκη Ramsar. Συγκεκριµένα 

το εργοστάσιο βρίσκεται σε απόσταση 15 km βορειοδυτικά των ορίων της Ζώνης Α’ 

της λίµνης Κορώνειας.  

Στην επιχείρηση εργάζονται πλέον των 300 ατόµων, µεταξύ των οποίων άριστα 

καταρτισµένο εργατικό προσωπικό και υψηλού επιστηµονικού επιπέδου διοικητικό και 

τεχνικό προσωπικό (µάνατζερ, µηχανικοί, τεχνικοί, οικονοµολόγοι κλπ). 

Η επιχείρηση, προκειµένου να ανταποκριθεί στις µεταβαλλόµενες συνθήκες της 

αγοράς και στον υπάρχοντα ανταγωνισµό σε διεθνές επίπεδο, προβαίνει συνεχώς σε 

επενδυτικές εκσυγχρονιστικές ενέργειες. Ειδικά τµήµατα, άρτια εξοπλισµένα 

παρακολουθούν την εξέλιξη του κλάδου, ερευνούν, πειραµατίζονται, ελέγχουν τα 

αποτελέσµατα και τις εφαρµογές τους και µελετούν, σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις 

που εγγυώνται την υψηλή ποιότητα, την αισθητική και τη διαρκή βελτίωση των 

προϊόντων της. Αποκορύφωµα της επενδυτική δράσης της εταιρείας αποτελεί η διετία 

1996-1997 µε επενδύσεις της τάξεως των 4,5 εκατοµ. ευρώ που αφορούν την 

απόκτηση της απαραίτητης υποδοµής για την κατά 50% αύξηση της παραγωγής και 

την κατασκευή νέων µονοκόµµατων νεροχυτών τύπου ‘Εinzug’, δηλαδή νεροχυτών 

που παράγονται µε απλή ώθηση σε δύο βαθµίδες δίχως απαίτηση κοπής 

πρεσαρίσµατος και συγκόλλησης της γούρνας του νεροχύτη. Η εγκατάσταση αυτή 

είναι η πλέον σύγχρονη στον κόσµο. 

Τέλος, η πάγια πολιτική της PYRAMIS για παραγωγή και διάθεση υψηλής ποιότητας 

προϊόντων και φιλικών προς το περιβάλλον αποδεικνύεται από το Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά το ∆ιεθνές Πρότυπο ISO 9001: 2000 και το Σύστηµα 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης κατά IMAS που εγκατέστησε και εφαρµόζει η εταιρεία.   
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Παρακάτω παρουσιάζονται σε µορφή πίνακα τα στοιχεία της εταιρείας. 
 

Επωνυµία: ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 

∆ιακριτικός Τίτλος: ΠΥΡΑΜΙΣ / PYRAMIS   
Έδρα – 

Εργοστάσιο:  
17Ο χλµ. Εθνική Οδός ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΣΕΡΡΩΝ
  

 Τ.Κ.  541 10  
 Τ.Θ.  10 278 
 Τηλ.  2394 56700 
 Fax  2394 56875 

Γραφεία-Έκθεση Αθηνών: Κωνσταντινουπόλεως 24 , Περιστέρι 
 Τ.Κ.  121 33 
 Τηλ. 210 5776742-6 

 Fax 210 57767427 

Αντικείµενο  

∆ραστηριότητας: 
Επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα προς παραγωγή νεροχυτών 

 
Κλάδος της 
επιχείρησης 
σύµφωνα µε 
ΣΤΑΚΟ∆:   
 
 
 

 

και NACE code: 

 
287.9 Κατασκευή άλλων µεταλλικών προϊόντων µ.α.κ. – 

κατασκευή λουτήρων, νεροχυτών, νιπτήρων και 
συναφών ειδών από κοινά µέταλλα 

284.0 Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και 
διαµόρφωση µετάλλων µε έλαση 

 
28.75 Manufacture of other fabricated metal products n.e.c. – 

Manufacture of baths, sinks, wash basins and similar 
articles of base metal 

28.40 Forging, pressing, stamping and roll forming of metal; 
powder metallurgy 

 
 
 
1.1.1 Αποστολή της επιχείρησης 

Η αποστολή της εταιρείας είναι να αναπτύξει και να προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις 

για την κουζίνα και το µπάνιο, που θα χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, 

λειτουργικό σχέδιο, µε προστιθέµενη αξία στα προϊόντα και προσφέροντας υπηρεσίες 

στο ανθρώπινο είδος. Επιδιώκει να πραγµατοποιήσει την γρήγορη και σταδιακή 

ανάπτυξη πάνω σε µία πλατιά και διευρυµένη βάση έτσι ώστε να µετατρέπει τις 

προτάσεις σε κερδοφόρες λύσεις.  
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ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 

 

1.1.2 Όραµα της επιχείρησης 

Το όραµα της εταιρείας είναι  να γίνει δυνατή, ανταγωνιστική και διεθνώς γνωστή έτσι 

ώστε να είναι ένα επικερδές σύνολο εταιρειών που θα προσφέρει µία ολοκληρωµένη 

σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες για να µπορεί να ανταπεξέλθει αποτελεσµατικά και 

γρήγορα στις προκλήσεις που παρουσιάζονται στο επιχειρηµατικό και ανταγωνιστικό 

περιβάλλον.  

 

1.1.3 Αξίες της επιχείρησης 

Οι βασικές αξίες της επιχείρησης είναι ειλικρίνεια, ενοποίηση, αξιοπιστία, οµαδική 

εργασία, αφοσίωση στην ολοκλήρωση των επιχειρησιακών στόχων και 

προτεραιοτήτων, ευθύνη προς τους εργαζόµενους αλλά και ευθύνη προς το 

περιβάλλον, επαγγελµατισµός εντός και εκτός της εταιρείας, αποτελεσµατικότητα και 

τέλος γνώση και ανταµοιβή ατοµικής και οµαδικής προσπάθειας. Παράλληλα 

κυριαρχεί η αυτογνωσία και η αυτοκριτική σε περίπτωση λάθους αλλά και σε 

περίπτωση επιτυχίας, καθώς και πάθος για την εργασία και το σκοπό της. 

 

1.2 Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας ανοξείδωτων νεροχυτών  

Η πρώτη ύλη που χρησιµοποιεί η εταιρεία για την παραγωγή ανοξείδωτων νεροχυτών 

είναι γερµανικό ανοξείδωτο υλικό 18/10 (Cr/Ni), 1.4301 / AISI 304. Η παραγωγική 

δραστηριότητα γίνεται µε µία συγκεκριµένη ροή, η οποία περιγράφεται παρακάτω: 

 

              Γενικό διάγραµµα ροής παραγωγικών διεργασιών της ΠΥΡΑΜΙΣ 

 

                                                         Α’ ΥΛΗ 
 
 
 
 
    Χαρτί                                                                                   Ηλεκτρική Ενέργεια                  
    Πλαστικό                       Πλαστικό 
    Scrap                                                                            
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∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥ 

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ 

 
 
 
Χρησιµοποιηµένα  
   Ορυκτέλαια                                                                                  Ηλεκτρική Ενέργεια 
   Scrap                                                                                     Ορυκτέλαια                                                      
   Πλαστικό                                                                                        Μέταλλο       
 
 
 
 
 
Υγρά Απόβλητα                                                                          Νερό, σµυριδοταινίες 
Σµυριδοταινίες                                                                            Χηµικά, χαρτόβουρτσες 
Χορτόβουρτσες                                                                           Ηλεκτρική Ενέργεια 
Μεταλλική σκόνη                                                                        Γούρνες 
 
 
 
 
Αέριοι ρύποι                                                                   Πετρέλαιο 
Υγρά απόβλητα                                                                  Χαρτόνια 
Χαρτόνια                                                           Πολυστερίνη 
Πολυστερίνη, PE                                                                         Νάιλον, νερό, χηµικά 
 
 
 
                                             
 

ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ 
 
 
                     
                                                    
Όπως παρατηρείται στο παραπάνω διάγραµµα ροής παραγωγικών διεργασιών του 

νεροχύτη, µετά τη διαµόρφωση του µετάλλου είναι απαραίτητο να υπάρχουν έτοιµες 

γούρνες για να συγκολληθούν, να τροχιστούν και να γυαλιστούν µαζί µε το µέταλλο 

έτσι ώστε να παραχθεί ένας ολοκληρωµένος νεροχύτης. Η παραγωγή των γουρνών 

γίνεται ξεχωριστά από τον σκελετό του νεροχύτη και λόγο των διαφορετικών 

διαστάσεων τους παράγονται µαζικά για να αποθηκεύονται και να χρησιµοποιούνται 

όταν χρειάζονται. Παρακάτω αναφέρουµε τη ροή της παραγωγική διεργασίας των 

γουρνών.       

 

       
 

 

ΤΡΟΧΙΣΜΑ 
ΓΥΑΛΙΣΜΑ 
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 Α’ ΥΛΗ 

 
 
 
 
Χρησιµοποιηµένα Ορυκτέλαια                                                                              
ορυκτέλαια 
Scrap                                                                                                       Ηλεκτρική         
                ενέργεια 
 
 
   Χηµικά 
Υγρά απόβλητα Νερό 
 Ηλεκτρική  
           ενέργεια   
 
 
 
Μεταλλική σκόνη   Χηµικά 
 
Χορτόβουρτσες   Ενέργεια 
 Χορτόβουρτσες 
  
 
 
 Χηµικά 
   Υγρά Απόβλητα  Νερό   
 Ηλεκτρική  
 ενέργεια 
 
                                                              

  
    Γούρνες 
 

 

             

ΕΞΕΛΑΣΗ 
ΓΟΥΡΝΩΝ 

ΑΠΟΛΑ∆ΩΣΗ 

ΓΥΑΛΙΣΜΑ 

ΠΛΥΣΙΜΟ 
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1.3 Καταλυτικές ηµεροµηνίες για την εταιρεία 

 

1959 Ίδρυση της εταιρείας από τον Κο Αλέξανδρο Μπακατσέλο, σε ένα µικρό 

εργοστάσιο 110 µ² 

1962 Ξεκινά η παραγωγή µεταλλικών επίπλων σε µία έκταση 4.500 µ² 

1968 Ξεκινά η παραγωγή ανοξείδωτων νεροχυτών σε µία έκταση 7.500 µ² 

1969 Η εταιρεία ξεκινάει τις εξαγωγές της στην Ιταλία  

1972 Λόγο επέκτασης η εταιρεία µετακοµίζει τα γραφεία της και την παραγωγή  

στην τωρινή της έδρα σε µία έκταση 286.000 µ² 

1977 Ξεκινάει η παραγωγή των ανοξείδωτων µαγειρικών σκευών 

1990 Το 75,5% της παραγωγής της εταιρείας εξάγεται  

1999    Ιδρύεται η πρώτη εµπορική θυγατρική της ΠΥΡΑΜΙΣ στην Πολωνία 

       2002    Γίνονται τα πρώτα βήµατα για την ίδρυση εµπορική θυγατρικής  

        Εταιρείας της ΠΥΡΑΜΙΣ στην Αγγλία        

2002    Ιδρύεται η εµπορική θυγατρική της ΠΥΡΑΜΙΣ στην Γερµανία 

2004    Ιδρύεται η εµπορική θυγατρική της ΠΥΡΑΜΙΣ στην Ρουµανία 

2004    Ιδρύεται η εµπορική θυγατρική της ΠΥΡΑΜΙΣ στην Αγγλία  

2005    Ιδρύεται η εµπορική θυγατρική της ΠΥΡΑΜΙΣ στην Ιταλία 

2005    Η εταιρεία επενδύει πάνω από 43 εκατοµµύρια ευρώ στην  

            αυτοµατοποίηση της παραγωγής της και µε την ίδρυση 6 θυγατρικών 

            εταιρειών γίνεται η τέταρτη εταιρεία στον κόσµο στην παραγωγή 

       ανοξείδωτου νεροχύτη. 

2006    Ξεκινούν οι διαδικασίες για την ίδρυση εµπορικής θυγατρικής στη Ρωσία 
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1.4 Προϊόντα της εταιρείας 

Η ΠΥΡΑΜΙΣ κατασκευάζει ανοξείδωτους νεροχύτες και µαγειρικά σκεύη αλλά κατά 

τα τελευταία χρόνια εµπορεύεται διάφορα προϊόντα για την κουζίνα και το µπάνιο για 

να καταφέρει να συνδυάζει τις πωλήσεις της και να ικανοποιούνται σε µεγαλύτερο 

βαθµό οι πελάτες της. Τα προϊόντα της εταιρείας είναι τα ακόλουθα: 

   

      KOYZINA     ΜΠΑΝΙΟ 

Ανοξείδωτοι νεροχύτες                               Ανοξείδωτοι νιπτήρες µπάνιου 

Γρανιτένιοι νεροχύτες                                 Μπανιέρες 

Μπαταρίες κουζίνας                                   Συστήµατα υδροµασάζ & αεροµασάζ 

Φούρνοι & Εστίες                                       Μπαταρίες µπάνιου 

Μαγειρικά Σκεύη                                        Ηλεκτρικοί θερµοσίφωνες 

Πολυκουζινάκια                                          Καµπίνες µπάνιου  

 

 

1.5 Απασχολούµενο προσωπικό - Οργανόγραµµα της εταιρείας 

Η εταιρεία απασχολεί σήµερα 350 άτοµα από τα οποία τα 90 ανήκουν στο διοικητικό 

προσωπικό και τα υπόλοιπα 260 ανήκουν στο εργατικό προσωπικό. Ο µέσος όρος 

ηλικίας των ατόµων που δουλεύουν στην εταιρεία είναι 35 µε 40 ετών. Το 

αξιοσηµείωτο είναι ότι πολλά άτοµα παραµένουν στην εταιρεία µέχρι την ηµέρα της 

συνταξιοδότησής τους, ειδικά από το εργατικό δυναµικό της εταιρείας. Το µορφωτικό 

επίπεδο του ανθρώπινου δυναµικού της εταιρείας εξαρτάται από το είδος της θέσης 

που κατέχει το κάθε άτοµο. Για παράδειγµα, για τα υψηλόβαθµα στελέχη είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν γνώσεις µεταπτυχιακού επιπέδου, ενώ τα µεσαία 

στελέχη µπορούν να έχουν γνώσεις µεταπτυχιακού επιπέδου αλλά είναι και αρκετό αν 

κατέχουν πτυχία ανώτατων ή ανώτερων σχολών. Τα κατώτερα στελέχη διαθέτουν 

πτυχία ανώτερων σχολών και για τους υπαλλήλους γραφείου απαραίτητο προσόν είναι 

το απολυτήριο λυκείου και ίσως η φοίτηση σε µία ιδιωτική ή κρατική σχολή 2ετούς 

φοίτησης. Τέλος για τα άτοµα που απασχολούνται στο παραγωγικό τµήµα απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι να έχουν τελειώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση που επιβάλει ο 

νόµος. Η πλειοψηφία των ατόµων που εργάζονται στην ΠΥΡΑΜΙΣ είναι ελληνικής 

καταγωγής και κυρίως από την περιοχή της Θεσσαλονίκης αφού το εργοστάσιο και τα  
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κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην περιοχή της Λιτής (17Ο χλµ 

Θεσσαλονίκης – Σερρών).  

Παρακάτω απεικονίζεται το οργανόγραµµα της εταιρείας:  

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α.∆. & ∆.Υ.

∆/ΝΣΗ ∆/ΝΣΗ ∆/ΝΣΗ ∆/ΝΣΗ ∆/ΝΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑRKETING ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

NEΡΟΧΥΤΩΝ ΜΑΓ. ΣΚΕΥΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛ. ΑΓΟΡΑΣ 

 
 

 

1.6 ∆ιασφάλιση ποιότητας 

Η εταιρεία ΠΥΡΑΜΙΣ έχοντας συνειδητοποιήσει την σηµαντικότητα της σωστής 

∆ιαχείρισης Ποιότητας κατέβαλε σηµαντικές προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια της 

λειτουργίας της να ανταποκριθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ποιοτικές 

απαιτήσεις των πελατών της και να ανταπεξέλθει στα διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά 

πρότυπα. Ο στόχος της ήταν δύσκολος όµως κατάφερε µε µεγάλη επιτυχία να τον 

πραγµατοποιήσει, πράγµα που αποδεικνύεται από τα πιστοποιητικά διαχείρισης 

ποιότητας που έχει και εφαρµόζει. Τα πιστοποιητικά διαχείρισης που διαθέτει είναι τα 

εξής: 

• Η εταιρεία διαθέτει ISO 9001:2000.  

• Επίσης, ISO 14001, περιβαλλοντολογικής προστασίας 

• Είναι µια από τις 10 Ελληνικές εταιρείες,  οι οποίες διαθέτουν αυτή τη στιγµή 

πιστοποιητικό διαχείρισης IMAS και µία από τις τρεις εταιρείες στην Ελλάδα η 

οποία διαθέτει συγχρόνως και τα δύο πιστοποιητικά  IMAS and ISO 14001.  

• Ταυτόχρονα είναι η µοναδική εταιρεία στην Ευρώπη που κατάφερε συγχρόνως και 

σε διάστηµα µόνο 6 µηνών, να πιστοποιηθεί για ISO 14001 και IMAS. 
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• Επιπλέον η εταιρεία πιστοποιήθηκε µε ISO 18001 την Άνοιξη του 2006, που αφορά 

την πιστοποίηση ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. 

 

Η πίστη της εταιρείας στην ποιότητα των προϊόντων της που προσφέρει στους πελάτες 

της αποτελεί µια µόνιµη, δεσµευτική, µη διαπραγµατεύσιµη αρχή. Αυτό δεν είναι 

τυχαίο καθώς η αρχή αυτή έχει αποδειχθεί ο ακρογωνιαίος λίθος της ανάπτυξης και της 

πορείας της. 

Ένα ίσως από τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα της προσπάθειας της εταιρείας για 

βέλτιστη διαχείριση ποιότητας είναι η αύξηση των πωλήσεων και κατ’ επέκταση των 

κερδών της. Γνωρίζει ότι η ποιότητα οδηγεί σε µεγαλύτερη κερδοφορία. Παράγοντες 

που οδηγούν στην αύξηση της κερδοφορίας είναι η αύξηση των πωλήσεων  και η 

µείωση του κόστους. 

 Η απόκτηση της εµπιστοσύνης των πελατών µέσα από ειλικρινή συνεργασία, 

παράγοντας και προσφέροντας προϊόντα µε αποδοτικότητα κόστους που να 

ικανοποιούν τις τρέχουσες ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών, είναι στοιχεία που 

βοηθούν στην ανάπτυξη της εταιρείας.  Βελτιώνοντας την διαχείριση της ποιότητας 

των προϊόντων της,  η  ΠΥΡΑΜΙΣ,   καταφέρνει να αυξήσει τον όγκο των πελατών της, 

να επιτύχει τιµές ικανοποιητικές τόσο για τους πελάτες όσο και για την εταιρεία καθώς 

επίσης να διατηρήσει και να προωθήσει το όνοµα της εταιρείας τόσο στην εγχώρια όσο 

και στη διεθνή αγορά. Επίσης καλύτερη διαχείριση ποιότητας σηµαίνει αύξηση της 

παραγωγικότητας και µείωση ελαττωµατικών και ακατάλληλων προϊόντων µε 

συνέπεια την αποφυγή κόστους κάλυψης εγγυήσεων στους πελάτες.  

 

1.7 Πωλήσεις της εταιρείας παγκοσµίως  

 

Η Πυραµίς είναι µία κατ’ εξοχή εξαγωγική εταιρεία που εξάγει τα προϊόντα της σε 50 

χώρες σ’ όλο τον κόσµο. Είναι αξιοσηµείωτο ότι το 85% των εσόδων της εταιρείας 

προέρχεται από τις εξαγωγές της.  Η εταιρεία έχει επενδύσει σ’ ένα καλά εδραιωµένο 

τµήµα πωλήσεων εξωτερικού µε έτοιµο δίκτυο πωλήσεων το οποίο διατηρείται εδώ και 

45 χρόνια.  Παρακάτω παρουσιάζεται το οργανόγραµµα του τµήµατος εξαγωγών: 
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Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζονται οι πωλήσεις της εταιρείας ανά ήπειρο.  

 

 

 
Οι χώρες, στις οποίες δραστηριοποιείται εξαγωγικά η εταιρεία µε βάση το ποσοστό 
των πωλήσεών της είναι οι εξής: 
 
 

∆ιευθυντής 
Εξαγωγών 

Υπεύθυνος 
περιοχής Αµερικής 

Υπεύθυνος περιοχής 
Ευρώπης 

Υπεύθυνος για τις 
θυγατρικές 

Υπεύθυνος περιοχής 
Ωκεανίας 

Αναπληρωτής 
∆. Εξαγωγών 

Υπεύθυνος 
περιοχής Ασίας 

Γραµµατεία 
τµήµατος 

Γραµµατεία 
∆. Εξαγωγών 

Υποστήριξη για την 
Αµερική 

Υποστήριξη για την 
Ευρώπη 

Υποστήριξη για την 
Ωκεανία 

Υποστήριξη για την 
Ασία 
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Ποσοστά Ποσοστά Ποσοστά Ποσοστά Ποσοστά 

πωλήσεων πωλήσεων πωλήσεων πωλήσεων πωλήσεων 

ΕΥΡΩΠΗ   

2006 

ΑΜΕΡΙΚΗ 

2006 

ΑΣΙΑ    

2006 

ΑΦΡΙΚΗ 

2006 

ΩΚΕΑΝΙΑ 

2006 

Γαλλία  5,0% Καναδάς  0,2% Αίγυπτος  1,5% Νιγηρία  0,6% Αυστραλία 1,7% 
Αραβικά Νέα Γερµανία  20,2% Μεξικό  0,2% 

Εµιράτα  

1,2% Νότιος 
Αφρική  

0,2% 

Ζηλανδία 0,4% 

Πολωνία  7,2%     Ταϊβάν  0,4%         
Ιταλία  6,4%                 
Ρουµανία  3,2%               

  

Μεγάλη 
Βρετανία  

11,0%               

  

Αυστρία  0,8%               
  

Ουγγαρία 3,2%               
  

Βουλγαρία  4,6%               
  

Ισπανία  3,4%               
  

Πορτογαλία 6,0%               

  

Φιλανδία  3,0%               
  

Σουηδία  3,4%               
  

Νορβηγία  3,8%               
  

Λιθουανία  0,8%               
  

Εσθονία  0,2%               
  

Ιρλανδία  8,4%               
  

Βέλγιο  3,0%               
  

Σύνολο 
93,6%   0,4%   3,1%   0,8%   2,1% 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Σειρά1

 
 
Συνοπτικά παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό εξαγωγών της εταιρείας 93,6% 

γίνεται στην Ευρώπη και αυτό οφείλεται κυρίως στη γεωγραφική θέση της ΠΥΡΑΜΙΣ. 

Η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό διευκολύνει τις εξαγωγικές  
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δραστηριότητες της εταιρείας µε τις συγγενείς χώρες αφού δεν υπάρχουν δασµολογικοί 

φραγµοί και γίνεται ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων στις Ευρωπαϊκές αγορές.  

Οι πωλήσεις στις άλλες ηπείρους εκτός από την Ευρώπη αποτελούν µόνο το 6,4% και 

αυτό το ποσοστό δείχνει τις δυσκολίες εξαγωγικής δραστηριότητας σε χώρες εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως δασµολογικοί φραγµοί, διαφορετική κουλτούρα, αυξηµένο 

κόστος µεταφορικών και η διαφορετική νοµοθεσία των χωρών εκτός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

1.8 Οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας 
 

1.8.1 Κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά το έτος 2005 

Κατά το 2005 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 43,0 € εκατοµ. έναντι 30,5 € 

εκατοµ.  κατά το 2004, σηµειώνοντας έτσι αύξηση 40,98%. Τα κέρδη προ φόρων 

ανήλθαν σε 7,30 € εκατοµ. κατά το 2005 έναντι 4,50 € εκατοµ. κατά το 2004, 

σηµειώνοντας αύξηση 62,22%. Το περιθώριο κέρδους προ φόρων ανήλθε σε 17% κατά 

το 2005 έναντι 15% στο 2004. 

 

1.3.1 Στοιχεία ενεργητικού – Ίδια Κεφάλαια  

Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 80,0 € εκατοµ. κατά το 2005 έναντι 69,0 € 

εκατοµ. κατά το 2004. Η άνοδος αυτή οφείλεται στις επενδύσεις που έγιναν σε 

µηχανολογικό εξοπλισµό στο εργοστάσιο. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 62,2 € εκατοµ. 

το 2005 έναντι 59,8 € εκατοµ. κατά το 2004. 

 

1.3.2 Επενδύσεις 

Η εξέλιξη της βιοµηχανίας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν βρίσκεται σε 

ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Το βασικό πρόβληµα είναι το υψηλό εργατικό κόστος στη 

χώρα και για το λόγο αυτό η επιχείρηση συνέχισε τις επενδύσεις στον µηχανολογικό 

εξοπλισµό του εργοστασίου (αυτοµατισµούς) για να µειώσει το κόστος ανά µονάδα 

εργασίας. Το συνολικό ύψος επενδύσεων σε µηχανολογικό και λοιπό πάγιο εξοπλισµό  

ανήλθε σε 4,0 € εκατοµ. κατά το 2005, πραγµατοποιώντας αγορές µηχανηµάτων, 

εξοπλισµού, µεταφορικών µέσων κλπ. 
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1.9    Στόχοι της εταιρείας για το 2007 

Η εταιρεία ΠΥΡΑΜΙΣ στο τέλους κάθε χρόνου θέτει στόχους για το επόµενο έτος µε 

σκοπό να τους εκπληρώσει και να µπορεί να συνεχίσει την ανοδική πορεία της. Οι 

στόχοι καταθέτονται στο τέλος κάθε χρόνου στη ∆ιοίκηση µαζί µε τον προϋπολογισµό 

και ανάλογα ορίζεται και το χρονοδιάγραµµά τους. Οι στόχοι της ΠΥΡΑΜΙΣ 

διαχωρίζονται σε ποιοτικούς/ γενικούς στόχους και στόχους βάση προϋπολογισµού, οι 

οποίοι είναι οι εξής:  

 

Ποιοτικοί / Γενικοί στόχοι 

• ∆ιασφάλιση ότι οι σχέσεις µεταξύ της ΠΥΡΑΜΙΣ, των συνεργατών και των 

προµηθευτών της θα έχουν διάρκεια στο χρόνο. 

• Οι µακροχρόνιες σχέσεις βασίζονται στην εµπιστοσύνη. Παρόλο που δεν µπορούν 

να την καταµετρήσουν αρχικά, η εµπιστοσύνη είναι µία αξία που οδηγεί σε 

αµοιβαίο όφελος. Αποµακρύνει την αµφιβολία στις αποφάσεις που αφορούν 

ποιότητα, απόδοση και κόστος.  

• Η πλειοψηφία των πελατών της εταιρείας είναι µαζί της πάνω από 10 χρόνια. 

Μερικοί φτάνουν και τα 35 χρόνια. Μαζί τους χτίζει η εταιρεία την επιτυχία τους 

και αυτή η συνεργασία είναι η εµπειρία της ΠΥΡΑΜΙΣ. Με την καταγραφή των 

πληροφοριών που οι πελάτες παρέχουν στην ΠΥΡΑΜΙΣ, η εταιρεία διαµορφώνει 

απόψεις για τις προτιµήσεις και τις ανάγκες τους και αυτό συνεισφέρει στην 

καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση τους. Η ανταλλαγή πληροφοριών είναι η βάση 

επιτυχίας των εταιρικών στόχων. 

• Η ΠΥΡΑΜΙΣ θα συνεχίσει να δίνει και να πραγµατοποιεί τις υποσχέσεις της,  γιατί 

ο σκοπός της είναι να προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις στους πελάτες τους. 

• Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. 

 

Στόχοι βάση προϋπολογισµού 

• Αύξηση του τζίρου των εξαγωγών κατά 20%. 

• Αύξηση του τζίρου των εγχώριων πωλήσεων κατά 10%. 

• Εξαγωγική επέκταση της εταιρείας σε χώρες της Ασίας, όπως η Ινδία και της 

Αµερικής όπως ο Καναδάς και το Μεξικό. 
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• Αύξηση πωλήσεων σε ήδη υπάρχουσες αγορές της Ευρώπης, κυρίως της Γαλλίας 

λόγο του µικρού ποσοστού πωλήσεων (5%) στην χώρα σε σχέση µε το µέγεθος και 

τη γεωγραφική θέση της. 

• Μείωση του αριθµού των προµηθευτών της εταιρείας. 

• Προετοιµασία για το άνοιγµα δύο ακόµη θυγατρικών της Πυραµίς, στη Βουλγαρία 

και στην Ισπανία.  

• Ελαχιστοποίηση του εργατικού κόστους µε επενδύσεις σε αυτοµατισµούς 

µηχανηµάτων στην παραγωγική διαδικασία 

 

1.10 Ανακεφαλαίωση 

 

Η εταιρεία Πυραµίς είναι µία κατ’ εξοχήν εξαγωγική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 

1959 από τον Κο Αλέξανδρο Μπακατσέλο. Η έδρα της εταιρείας είναι στην περιοχή 

της Λιτής κοντά στη Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία παράγει ανοξείδωτους νεροχύτες και 

µαγειρικά σκεύη και το 90% της παραγωγής της εξάγεται σε περισσότερες από 40 

χώρες στον κόσµο. Εκτός από τα προϊόντα που παράγει, η εταιρεία εµπορεύεται και 

διάφορα άλλα προϊόντα για το µπάνιο και την κουζίνα για να συµπληρώσει την γκάµα 

της και να µπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών της.  

Η αποστολή της εταιρείας είναι να αναπτύξει µία ολοκληρωµένη γκάµα προϊόντων για 

την κουζίνα και το µπάνιο για να µπορεί να καλύψει µεγάλο ποσοστό των αναγκών των 

πελατών της. Το όραµα της είναι να γίνει ανταγωνιστική παγκοσµίως και να 

παρουσιάσει κερδοφορία. Οι αξίες της εταιρείας βασίζονται στην ειλικρίνεια και στην 

εµπιστοσύνη για να δηµιουργούνται οι καλύτερες σχέσεις µεταξύ των προµηθευτών 

και των πελατών της και να διατηρούνται µακροχρόνια. Βασικός στόχος της εταιρείας 

είναι να διατηρήσει και να αυξήσει το πελατολόγιο της καθώς και να αναπτυχθεί σε 

νέες αγορές.  

Η εταιρεία απασχολεί σήµερα περίπου 350 άτοµα προσωπικό εκ των οποίων τα 90 

άτοµα ανήκουν στο διοικητικό προσωπικό και τα 260 στο εργατικό προσωπικό. Η 

εταιρεία είναι πιστοποιηµένη µε ISO 9001 για την ποιότητα των προϊόντων, µε ISO 

14001 και µε το IMAS που αφορούν την σωστή διαχείριση και προστασία του 

περιβάλλοντος. Το µεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγικών δραστηριοτήτων της 

εταιρείας γίνεται στην Ευρώπη (90% των πωλήσεών της) και η εταιρεία στοχεύει να 

επεκταθεί δυναµικά στις άλλες ηπείρους στα προσεχή χρόνια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ  

∆ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

 

2.0 Οφέλη – Κίνητρα από την ∆ιεθνοποίηση 

Όπως αναφέραµε, βασικό µέληµα της εταιρείας για το µέλλον είναι να επεκταθεί σε 

νέες αγορές για να µπορέσει να αυξήσει την κερδοφορία της και την 

ανταγωνιστικότητά της. Η επέκταση σε νέες χώρες είναι επιτακτική ανάγκη για να 

καταφέρει το στόχο της αφού η εγχώρια αγορά είναι πλέον κορεσµένη και οι 

υπάρχοντες πελάτες δεν έχουν πολλά περιθώρια ανάπτυξης. Τα βασικά οφέλη για την 

επιχείρηση σχετικά µε τη διεθνοποίησή της είναι ότι στις νέες αγορές που θα 

εισχωρήσει θα µπορεί να κερδίσει µεγάλο µερίδιο της αγοράς και λόγο των οικονοµιών 

κλίµακας, θα δηµιουργήσει δύσκολες συνθήκες για την είσοδο νέων ανταγωνιστών 

µέσα στην αγορά. Για το λόγο αυτό, είναι χρήσιµο να στραφεί σε αγορές τις οποίες θα 

ανακαλύψει πριν από τους βασικούς ανταγωνιστές της.  

Το προϊόν της ΠΥΡΑΜΙΣ, ο ανοξείδωτος νεροχύτης, έχει ιδιαίτερα αυξηµένη ζήτηση 

τα τελευταία χρόνια και αυτός είναι ένας λόγος για την ανοδική πορεία της εταιρείας. 

Το εργοστάσιο έχει τη δυνατότητα να παράγει 1.500.000 νεροχύτες το χρόνο και 

υπάρχει η δυνατότητα για να αυξηθεί η παραγόµενη ποσότητα. Όσο αυξάνει το 

µέγεθός της, η επιχείρηση είναι σε θέση να µοιράζει τα σταθερά κόστη και έτσι 

αυξάνει το περιθώριο κέρδους της ανά µονάδα προϊόντος αφού το προϊόν της είναι 

οµοιογενές.  Παράλληλα οι µεγάλοι όγκοι παραγωγής οδηγούν και σε µεγαλύτερη 

εµπειρία σχετικά µε το προϊόν (εκµετάλλευση της καµπύλης εµπειρίας). Όσο 

µεγαλύτερη είναι η ποσότητα που παράγει η επιχείρηση, τόσο µεγαλύτερες είναι οι 

πιθανότητες να εντοπίσει ατέλειες στο προϊόν της, τόσο µεγαλύτερος είναι και ο 

αριθµός των πελατών που θα εκφέρουν τις παρατηρήσεις τους και εποµένως τόσο 

περισσότερες είναι οι ευκαιρίες που δίνονται για βελτίωση και εξέλιξη του προϊόντος. 

Τα αποτελέσµατα αυτά γίνονται πιο αισθητά, εάν συγχρόνως στο σηµείο το οποίο 

λαµβάνει χώρα η παραγωγική διαδικασία για την κάλυψη της παγκόσµιας ζήτησης 

είναι το πιο κατάλληλο. Η παραγωγική διαδικασία της ΠΥΡΑΜΙΣ γίνεται στην Ελλάδα 

και αυτό δικαιολογεί τις υψηλές πωλήσεις της εταιρείας στην Ευρώπη διότι το κόστος 

µεταφοράς είναι µειωµένο ώστε να µπορεί να εξασφαλίζει το µέγιστο ανά µονάδα 

κέρδος.  
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Παράλληλα η επιχείρηση έχει µικρό ανταγωνισµό στην ελληνική αγορά και είναι σε 

θέση να χρησιµοποιήσει το εγχώριο αυξηµένο περιθώριο κέρδους της ώστε να 

ενισχύσει τις λειτουργίες της διεθνώς. Μ’ αυτόν τον τρόπο µπορεί να µειώσει τα 

περιθώρια κέρδους των διεθνών ανταγωνιστών ελπίζοντας ότι έτσι θα αποτρέψει την 

αντεπίθεσή τους στο δικό της µερίδιο στην εθνική αγορά.  

 

2.1 Ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της επιχείρησης 

 

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της ΠΥΡΑΜΙΣ σε σχέση µ’ άλλες οµοειδείς 

εταιρείες είναι τα εξής: 

• Η γεωγραφική θέση που βρίσκεται η εταιρεία της επιτρέπει να έχει άµεση 

πρόσβαση στις χώρες της Ευρώπης χωρίς αυξηµένο κόστος µεταφοράς. Για το λόγο 

αυτό οι πωλήσεις της εταιρείας στην Ευρώπη είναι ιδιαίτερα αυξηµένες σε σχέση 

µε τις πωλήσεις της στις άλλες ηπείρους.  

• Η ΠΥΡΑΜΙΣ θεωρείται η 4η µεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής ανοξείδωτων 

νεροχυτών στο κόσµο και το γεγονός αυτό της δίνει το πλεονέκτηµα να προσφέρει 

εναλλακτικές λύσεις στους καταναλωτές. Οι ανταγωνιστές της ΠΥΡΑΜΙΣ 

θεωρούνται ηγέτες στον κλάδο και τα προϊόντα τους κορεσµένα σε πολλές αγορές. 

Κατ’ επέκταση η ΠΥΡΑΜΙΣ αυξάνει τις πωλήσεις της κερδίζοντας µερίδια αγοράς 

σε νέες χώρες. 

• Η ΠΥΡΑΜΙΣ παράγει αποκλειστικά ανοξείδωτους νεροχύτες και λόγο της 

πολυετούς πείρας της έχει αποκτήσει ιδιαίτερη εξειδίκευση στο προϊόν. Το γεγονός 

αυτό της δίνει τη δυνατότητα να προσφέρει µεγάλη γκάµα νεροχυτών (υψηλής, 

µεσαίας και χαµηλής ποιότητας) σε ευρύ φάσµα καταναλωτών καθώς και 

ανταγωνιστικές τιµές.  

• Ο βασικός προµηθευτής της εταιρείας βρίσκεται στην Ευρώπη και συγκεκριµένα 

στην Γερµανία που σηµαίνει ότι η παραλαβή πρώτης ύλης γίνεται πάντα χωρίς 

καθυστερήσεις. Υπάρχει ακόµη η δυνατότητα παραδόσεων ετοιµοπαράδοτου 

υλικού σε περίπτωση ανάγκης λόγο της µακροχρόνιας συνεργασίας της ΠΥΡΑΜΙΣ 

µε τον προµηθευτή της (25 χρόνια). Οι πελάτες της εταιρείας, κυρίως οι 

χονδρέµποροι, παραλαµβάνουν τα προϊόντα τους χωρίς καθυστερήσεις και το 

γεγονός αυτό τους κάνει ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς στους δικούς τους πελάτες.  
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• Τέλος, η εταιρεία προσφέρει προϊόντα µε υψηλή ποιότητα την οποία διατηρεί 

µακροχρόνια και εξασφαλίζει τη φήµη και το γόητρό της.  

  

2.2  Χώρες Στόχοι για το 2007 

  

Η ΠΥΡΑΜΙΣ το 2007 έχει αποφασίσει να επεκταθεί σε νέες αγορές και έχει θέσει 

κάποιες χώρες στόχους στις οποίες θα επενδύσει για να µπορέσει να έχει τα 

αναµενόµενα αποτελέσµατα. 

Οι χώρες στόχοι για το 2007 είναι οι ακόλουθες: 

 

Α) ΕΥΡΩΠΗ – Γαλλία (Πληθυσµός 62.752.136) 

Το ποσοστό πωλήσεων εξαγωγών στη Γαλλία είναι µόνο το 5% επί του συνόλου των 

πωλήσεων το οποίο θεωρείται πολύ µικρό ποσοστό µε βάση τις δυνατότητες που 

παρουσιάζει η συγκεκριµένη χώρα και η γεωγραφική της θέση. Για το λόγο αυτό 

αποφασίστηκε να γίνει η προσπάθεια εύρεσης ενός αντιπροσώπου ο οποίος θα 

αποκτήσει την αποκλειστικότητα στη χώρα και θα διαχειρίζεται τα προϊόντα της 

εταιρείας. Μέχρι σήµερα οι λιγοστές πωλήσεις που γίνονται στη χώρα οφείλονται σ’ 

ένα µικρό πελάτη που έχει η εταιρεία, τον ‘Fournier AS’ στο Παρίσι.  

 

Β) ΕΥΡΩΠΗ – Βαλτικές χώρες –Λιθουανία (Πληθυσµός: 3.607.899) – Λετονία 

(Πληθυσµός: 2.306.306) – Εσθονία (Πληθυσµός: 1.341.664) 

Οι βαλτικές χώρες είναι χώρες στόχοι της ΠΥΡΑΜΙΣ για το 2007 και για αυτό κρίθηκε 

χρήσιµο να πάρει µέρος η εταιρεία στην έκθεση RESTA 2007 (Building and 

Construction) στο Vilnius στις 22-25 Μαρτίου 2007. 

Ο στόχος της εταιρείας είναι να γίνουν κάποιες επαφές µέσω της έκθεσης για να 

καταφέρουν να συγκεντρώσουν πληροφορίες για την αγορά των νεροχυτών. 

Παράλληλα θα γίνει η προσπάθεια εύρεσης αντιπροσώπου και για τις τρεις χώρες που 

θα έχει έτοιµο δίκτυο διανοµής για να προωθήσει τους νεροχύτες της εταιρείας και 

κατ’ επέκταση τα υπόλοιπα προϊόντα της.  

Το στάδιο προετοιµασίας ξεκίνησε µε έρευνα στο Internet για εύρεση ενδιαφερόµενων 

αντιπροσώπων αλλά και µελλοντικών πελατών της ΠΥΡΑΜΙΣ. Με τον εντοπισµό των 

πρώτων ενδιαφερόµενων στάλθηκε µία επιστολή για την παρουσίαση της εταιρείας, 

των στόχων της, καθώς και την ανάλυση των προϊόντων της. 
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Είναι αξιοσηµείωτο ότι υπάρχει µεγάλη ανοικοδόµηση στις χώρες αυτές λόγο 

διαφόρων προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επενδύσεων που 

πραγµατοποιούνται τα τελευταία χρόνια.  

 

Γ) ΑΣΙΑ – Ινδία (Πληθυσµός 1.095.351.995) 

Η Ινδία είναι µία χώρα στην οποία η εταιρεία ΠΥΡΑΜΙΣ δεν έχει καµία παρουσία και 

την οποία δεν έχει διερευνήσει καθόλου, εκτός κάποιων ταξιδιών που 

πραγµατοποιήθηκαν στο Νέο ∆ελχί για έρευνα πριν από δύο χρόνια. Λόγο του 

µεγέθους της και του ρυθµού ανάπτυξής της αποφασίστηκε να είναι και αυτή µία χώρα 

στόχος για το 2007. Οι ενέργειες που θα πραγµατοποιηθούν θα είναι εξ’ αρχής έρευνα 

µέσω Internet και µία επίσκεψη στη χώρα από τον Υπεύθυνο Πωλήσεων της περιοχής. 

Σε διάστηµα 3 µηνών θα αναλυθούν τα αποτελέσµατα (εάν υπάρχουν) και θα 

αποφασιστεί ο καλύτερος τρόπος για να µπορέσει να ξεκινήσει η εξαγωγική 

δραστηριότητα στη χώρα.  

 

∆) ΩΚΕΑΝΙΑ – Αυστραλία (Πληθυσµός 20.264.082) 

Στην Αυστραλία η ΠΥΡΑΜΙΣ έχει ένα πολύ µικρό ποσοστό πωλήσεων (1,8%) το 

οποίο θα πρέπει να αυξηθεί το 2007. Το βασικό πρόβληµα µε την εξαγωγική 

δραστηριότητα στην Αυστραλία είναι ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην Κίνα, οπότε οι 

Αυστραλοί επιλέγουν να προµηθεύονται τα προϊόντα από τις κοντινές του χώρες. Οι 

προσπάθειες που θα γίνουν στη χώρα θα είναι δύο επισκέψεις σε υποψήφιους πελάτες 

καθώς και προσπάθεια εύρεσης δύο ή τριών αντιπροσώπων για να µπορούν να 

διανέµουν τα προϊόντα της εταιρείας σ’ όλη την Αυστραλία.  

 

2.3  Κεφάλαιο προς εκµετάλλευση 

 

Το κεφάλαιο που έχει αποφασίσει η εταιρεία να δαπανήσει βάση προϋπολογισµού για 

το έτος 2007 και συγκεκριµένα η Εµπορική ∆ιεύθυνση για το τµήµα Εξαγωγών και το 

τµήµα Μάρκετινγκ παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  
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            Προϋπολογιστικός πίνακας εξόδων της Εµπορικής ∆ιεύθυνσης της ΠΥΡΑΜΙΣ του 2007 

Προϋπολογισµός 2007 

Έξοδα 

Ταξιδιών 

Έξοδα 

Εκθέσεων Έξοδα ∆ιαφήµισης 

∆ώρα 

πελατών 

Εµπορική ∆ιεύθυνση 
Σύνολο ποσού διάθεσης 
179.000 €         

Τµήµα Εξαγωγών          65.000 €            20.000 €                15.000 €       3.000 €  
Τµήµα Μάρκετινγκ         10.000 €            35.000 €                30.000 €       1.000 €  
          

Σύνολο          75.000€            55.000 €                45.000 €       4.000 €  

 
 
Το τµήµα Εξαγωγών και το τµήµα Μάρκετινγκ συνεργάζονται στενά για την 

διοργάνωση ταξιδιών, εµπορικών εκθέσεων, δώρων πελατών, διαφήµισης και 

αποφασίζουν από κοινού πως θα γίνει η κατανοµή των εξόδων τους για την καλύτερη 

δυνατή εκµετάλλευσή τους.  

Όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, τα µεγαλύτερα ποσά διατίθενται για την 

πραγµατοποίηση των ταξιδιών καθώς και την συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις που 

αποτελούν τα βασικά βήµατα για την εύρεση νέων πελατών και διατήρηση των ήδη 

υπαρχόντων.  

 

2.4 Επιθυµητά αποτελέσµατα βάση προϋπολογισµού και βάση στόχων 2007  

 
Τα αποτελέσµατα που επιθυµεί να έχει η επιχείρηση βάση του κεφαλαίου διάθεσης και   

των στόχων της είναι τα ακόλουθα: 

1) Η εύρεση αντιπροσώπου στη Γαλλία και η αύξηση των πωλήσεων στη χώρα 

κατά 10% για το πρώτο έτος. 

2) Η εύρεση συνεργάτη, κυρίως µέσω της Έκθεσης,  για να µπορέσει η εταιρεία να 

εισέλθει σωστά στις τρεις Βαλτικές χώρες.  

3) Επικοινωνία µε όλες τις παλιές επαφές για διερεύνηση των προθέσεών τους 

στην Ινδία, και καταγραφή των αποτελεσµάτων στο αρχείο επαφών.  Εύρεση 

πελατών µετά την επίσκεψη στη χώρα µε αρχικές πωλήσεις 2% επί του 

συνόλου πωλήσεων στην Ασία µέχρι το τέλος του 2006. 

4) Εύρεση νέων πελατών στην Αυστραλία και ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων µε 

ειδικές προσφορές στα προϊόντα και επίσκεψη στη χώρα. 
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2.5 Ανακεφαλαίωση 

 

Η εταιρεία ΠΥΡΑΜΙΣ έχει θέσει ως στόχο για το 2007 την επέκτασή της σε νέες 

αγορές για να µπορέσει να αυξήσει τις πωλήσεις και την κερδοφορία της. Οι πωλήσεις 

στην Ευρώπη είναι αρκετά αυξηµένες λόγο της γεωγραφικής θέσης που βρίσκεται η 

επιχείρηση και για το 2007 θα γίνουν κινήσεις για την επέκταση της εταιρείας στην 

Ασία (Ινδία) και στην Ωκεανία (Αυστραλία). 

Βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της εταιρείας είναι ότι ο βασικός προµηθευτής 

της βρίσκεται στην Γερµανία, η µεγάλη γκάµα ανοξείδωτων νεροχυτών που προσφέρει 

στους πελάτες της και η καλή ποιότητα των προϊόντων της. 

Το κεφάλαιο προς εκµετάλλευση που θα διαθέσει η Εµπορική ∆ιεύθυνση για το τµήµα 

Εξαγωγών και το τµήµα Μάρκετινγκ είναι 179.000 €. Το ποσό αυτό θα διανεµηθεί για 

έξοδα ταξιδιών στις χώρες στόχους για το 2007, για τη συµµετοχή σε εµπορική έκθεση 

στη Λιθουανία και σε έξοδα διαφήµισης. Τα επιθυµητά αποτελέσµατα για την εταιρεία 

θα είναι  να εκπληρώσει τους στόχους της και να εισέλθει στις νέες υποψήφιες αγορές.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ 

 

3.0 Στρατηγική ανάπτυξης της αγοράς στη Γαλλία 

Ένας από τους στόχους που έθεσε η εταιρεία για το 2007 είναι η επέκταση της 

εξαγωγικής της δραστηριότητας στη Γαλλία, την οποία στη συνέχεια θα µελετήσουµε 

εκτεταµένα ως χώρα στόχο.  

Η εταιρεία για να µπορέσει να επεκταθεί στην Γαλλία αποφάσισε να ακολουθήσει τη 

στρατηγική ανάπτυξης της αγοράς (1*). Η στρατηγική γενικά,  είναι η κατεύθυνση και 

το εύρος δραστηριοτήτων µια επιχείρησης µακροπρόθεσµα, η οποία εξασφαλίζει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για την επιχείρηση, µέσω της διάταξης των πόρων της 

µέσα σε ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον, µε στόχο να ανταποκριθεί στις ανάγκες των 

αγορών και να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των βασικών οµάδων ενδιαφεροµένων 

(2*). 

Με τη στρατηγική ανάπτυξης της αγοράς η ΠΥΡΑΜΙΣ θα προσπαθήσει να προωθήσει 

τα προϊόντα της, κυρίως τους ανοξείδωτους νεροχύτες, στην αγορά της Γαλλίας, που 

µέχρι σήµερα παραµένει ανεκµετάλλευτη. Σκοπός της ΠΥΡΑΜΙΣ είναι να εισέλθει σε 

νέα κανάλια διανοµής µέσα στη χώρα, όπως σε αλυσίδες πολυκαταστηµάτων (Leroy 

Merlin, Brico Depot, Bricolage, Monsieur Bricolage), σε χονδρέµπορους, σε 

κατασκευαστές κουζίνας και σε µεµονωµένους εµπόρους που διοχετεύουν τα προϊόντα 

τους σε λιανοπωλητές.  

Η ΠΥΡΑΜΙΣ µπορεί να παράγει 1.500.000 νεροχύτες το χρόνο. Οι παραπάνω 

ποσότητες δεν µπορούν να διοχετευθούν στην τοπική αγορά, οπότε θα πρέπει να 

βρεθούν νέα κανάλια διανοµής σε νέες αγορές για να διατίθενται τα προϊόντα. Αν για 

παράδειγµα η εταιρεία κλείσει συµφωνία µε µία αλυσίδα καταστηµάτων στη Γαλλία, 

π.χ. το Leroy Merlin, οι ποσότητες που θα διοχετεύει στην γαλλική αγορά θα είναι 

τεράστιες αφού το Leroy Merlin είναι αλυσίδα καταστηµάτων µε 93 υποκαταστήµατα 

σ’ όλη τη Γαλλία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα καλύπτεται η υπερβάλλουσα παραγωγική 

δυναµικότητα της επιχείρησης. 

 

 

(1*) Είδος Στρατηγικής από το βιβλίο: «Στρατηγική των Επιχειρήσεων» Βασίλης Μ. Παπαδάκης  

(2*) Ορισµός από το βιβλίο: «Στρατηγική των Επιχειρήσεων» Βασίλης Μ. Παπαδάκης  
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3.1   Γενικά στοιχεία για τη Γαλλία 

 

3.1.1 ∆ηµογραφικά στοιχεία  

Η Γαλλία έχει σήµερα συνολικό πληθυσµό µεγαλύτερο από 60 εκατοµµύρια 

ανθρώπους. Κατά τη διάρκεια του Trente Glorieuses (1945-1974) (1*), η σταθερή 

οικονοµική ανάπτυξη της χώρας αναδηµιουργήθηκε και οδήγησε στην εργασιακή 

µετανάστευση της δεκαετίας του '60 διότι πολλοί εργοδότες αναζητούσαν εργατικό 

δυναµικό από την Νότια Ευρώπη και από την Αίγυπτο. Εντούτοις, µετά από την 

ενεργειακή κρίση του 1973, ψηφίστηκαν νόµοι που περιόριζαν τη µετανάστευση.  

Συνεπώς, δηµιουργήθηκε αυτόµατα ένας µεγάλος αριθµός παράνοµων µεταναστών που 

έµπαιναν στη χώρα χωρίς άδεια και το γεγονός αυτό δηµιούργησε τεράστια 

προβλήµατα. Ωστόσο,  τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια η Γαλλία έχει σταµατήσει να 

θεωρείται χώρα της µαζικής µετανάστευσης και σύµφωνα µε µία µελέτη του INED (2*)  

του 2004: "Κάθε έτος, η Γαλλία µετρά 200.000 περισσότερες γεννήσεις από τους 

θανάτους, ενώ η αύξηση λόγο της µετανάστευσης (η διαφορά µεταξύ του αριθµού 

µεταναστών που πηγαίνουν και που αφήνουν τη χώρα) υπολογίζεται να είναι περίπου 

65.000 άνθρωποι." 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά δηµογραφικά στοιχεία της χώρας: 

 

Πληθυσµός 62.752.136 εκατοµµύρια 

Γεωγραφική επιφάνεια της χώρας 543.905 τετραγωνικά µέτρα 

Πυκνότητα πληθυσµού 108 / τετραγωνικό µέτρο 

Νοικοκυριά  23,8 εκατοµ. (2,46 άτοµα/ νοικοκυριό) 

Πληθυσµός που έχει στην κατοχή του µία 

κατοικία  

28,7 εκατοµ. (83% πρώτη κατοικία) 

Πληθυσµός που δεν έχει στην κατοχή του 

µία κατοικία 

34 εκατοµ.  

Πηγή: Από την ιστοσελίδα του INED (2*),  www.ined.fr 

 
 
 
(1*) Trente Glorieuses (1945 - 1975) είναι µία έκφραση που υιοθετήθηκε από τον Jean Fourastiè για να υποδείξει την 
οικονοµική ανάπτυξη που παρουσίαζαν αρκετές χώρες, όπως η Γαλλία. Την περίοδο αυτή ακολουθούσαν την µορφή 
εργασίας του Taylor (εξειδίκευση εργασίας και πληρωµή µε βάση την παραγωγική διαδικασία του κάθε εργαζόµενου) 
και τα αποτελέσµατα ήταν θεαµατικά, µε µόνιµη απασχόληση για όλο τον πληθυσµό. Αυτή η περίοδος έφτασε στο 
τέλος της µε το πετρελαϊκό σοκ που εµφανίστηκε µε τον πόλεµο του Kirrou (1973) που ανέβασε την τιµή του 
πετρελαίου σε πολύ υψηλά επίπεδα.  
(2*) INED: Institut National Etudes Dèmographics  
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3.1.2 Μακροοικονοµικά στοιχεία  

Η Γαλλία αποτελεί την 5η µεγαλύτερη οικονοµία του κόσµου µετά τις ΗΠΑ, Ιαπωνία, 

Γερµανία και Ηνωµένο Βασίλειο. Είναι µια αγορά 63 εκατοµµυρίων καταναλωτών που  

διαθέτουν ιδιαίτερα υψηλή αγοραστική δύναµη και κατά κεφαλήν εισόδηµα 25.460 

ευρώ (στοιχεία 2005), ένα από τα υψηλότερα σε παγκόσµια κλίµακα.  

Το ΑΕΠ της Γαλλίας ανέρχεται στα 1,71 τρισεκατοµµύρια ευρώ (Eurostat 2005) και 

αποτελεί το τρίτο µεγαλύτερο στην Ε.Ε. µετά την Γερµανία και το Ηνωµένο Βασίλειο. 

Συνεπώς είναι µια µεγάλη σε µέγεθος και ιδιαίτερα ανεπτυγµένη αγορά που 

οποιοσδήποτε επιχειρηµατίας θα ήθελε να προσεγγίσει και να αποτελέσει προορισµό 

των προϊόντων του. Αν συνδυασθεί και µε τον πολύ υψηλό ρυθµό γεννητικότητας 

(περίπου 2% σε ετήσια βάση ενώ ο µέσος όρος της Ε.Ε. είναι 1,5%), γίνεται αντιληπτό 

ότι η γαλλική αγορά αποτελεί ένα ιδιαίτερα προσοδοφόρο περιβάλλον για  επενδύσεις 

και δραστηριότητες σε πολλούς τοµείς της οικονοµίας. 

Η Γαλλία αποτελεί την 4η εξαγωγική χώρα του κόσµου, είναι την 2η όσον αφορά στις 

εξαγωγές υπηρεσιών και των αγροτικών προϊόντων, ενώ αποτελεί τον πρώτο 

παγκόσµιο τουριστικό προορισµό. Είναι µια οικονοµία που στηρίζεται κυρίως στον 

τοµέα των υπηρεσιών, ο οποίος απασχολεί το 82% του εργατικού δυναµικού, ενώ ο 

γεωργικός τοµέας αντιπροσωπεύει µόλις το 4% του πληθυσµού και η βιοµηχανία το 

15%. Αντίστοιχη περίπου είναι και η συµµετοχή των τριών τοµέων στο ΑΕΠ της 

χώρας. 

Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η γαλλική οικονοµία είναι κυρίως η µείωση, τα 

τελευταία έτη, της ανταγωνιστικότητάς της, η µετεγκατάσταση πολλών παραγωγικών 

µονάδων από τον κλάδο κατασκευής αυτοκινήτων και άλλους,  στο εξωτερικό, καθώς 

και  η ανελαστική αγορά εργασίας. Η ανατίµηση του ευρώ έναντι του δολαρίου 

αποτελεί το βασικό αίτιο της πτώσης της ανταγωνιστικότητας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 

σύµφωνα µε µελέτη της Τράπεζας της Γαλλίας κάθε ανατίµηση του ευρώ πέραν της 

ισοτιµίας 1 ευρώ προς 1,15 δολάρια συµβάλει στην µείωση της ανταγωνιστικότητας 

της γαλλικής οικονοµίας και σε πτώση των εξαγωγών της. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη της 

Γαλλίας από το 1998 έως το 2005. 
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% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ΑΕΠ 3,2 2,9 3,3 2,9 2,5 3,0 4,0 3,1 

Ιδιωτική 

κατανάλωση 

3,4  2,3 2,6 2,3 2,2 2,2 2,3 2,1 

Ποσοστό 

ανεργίας 

11,8 11,1 9,7 8,8 8,2 9,8 9,9 9,8 

INSEE – Tableaux de l’ Economie Francaise 1998-2005 

 

 

Ο ρυθµός ανάπτυξης της γαλλικής οικονοµίας για το 2005 ανήλθε σε ποσοστό 1,2% 

του ΑΕΠ, επηρεασθής αρνητικά από τη σηµαντική αύξηση της τιµής του πετρελαίου 

και το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου και θετικά από την κατανάλωση των 

νοικοκυριών. Για το έτος 2006 ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ αναµένεται να κυµανθεί 

γύρω στο 2-2,3% σηµαντικά αυξηµένος από το προηγούµενο έτος λόγο της θετικής 

επίδρασης της έντονης ζήτησης των γαλλικών νοικοκυριών που ισοσταθµίζουν 

ενδεχόµενες απώλειες από την παγκόσµια οικονοµική επιβράδυνση. Για το 2007 οι 

προβλέψεις κάνουν λόγο για αύξηση στα ίδια επίπεδα µε το 2006. 
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Ποσοστιαία µεταβολή του Πληθωρισµού 

  

 ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΛΑ∆Α 

2003 2,2 % 3,5 % 

2004 2,3 % 3,0 % 

2005 1,9 % 3,5 % 

Πηγή: INSEE-ΕΣΥΕ 
 

Ο πληθωρισµός το 2005 ανήλθε στο 1,9%, ενώ για το 2006 αναµένεται να κυµανθεί 

γύρω στο 2%. Η συγκρατηµένη δηµοσιονοµική πολιτική των γαλλικών κυβερνήσεων 

αλλά και η λειτουργία της αγοράς στα πλαίσια του υγιή ανταγωνισµού έχουν ως 

αποτέλεσµα την σταθερότητα των τιµών.  

Η ανεργία παρουσιάζει σταθερή µείωση µετά τον Ιούνιο του 2005 και το ετήσιο 

ποσοστό προσέγγισε το 9 % στο τέλος Αυγούστου 2006, έναντι 10% στο τέλος του 

2004. Στα τέλη Οκτωβρίου του 2006 η ανεργία κυµάνθηκε στο 8,8% ενώ τον 

∆εκέµβριο αναµένεται να κλείσει σε ετήσια βάση στο 8,6%, ενώ οι προβλέψεις κάνουν 

λόγο για 8,2% τον Ιούνιο του 2007. Παρόµοια θεαµατική πτώση δεν είχε παρατηρηθεί 

ξανά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών. Η µείωση του ενεργού εργατικού 

δυναµικού και τα αποτελέσµατα του εφαρµοσθέντος σχεδίου «κοινωνικής συνοχής» 

καθώς και η µερική απελευθέρωση της αγοράς εργασίας θεωρούνται ότι συνέβαλαν σε 

αυτό το αποτέλεσµα. Το αρνητικό στοιχείο της εξέλιξης αυτής είναι ότι το ποσοστό 

των άνεργων νέων παραµένει ιδιαίτερο υψηλό. Ένας στους πέντε άνεργους είναι κάτω 

των 25 ετών. 

 

3.1.3 Στοιχεία για την ανοικοδόµηση στη χώρα 

Ο κλάδος των κατασκευών τελείωσε για το 2004 µε τους πιο ευνοϊκούς οικονοµικούς 

όρους. Συγκριτικά µε το 2003, η δραστηριότητα αυξήθηκε σε όγκο κατά 2,8% στην 

οικοδόµηση και κατά 2,9% στα δηµόσια έργα. Το ποσοστό αυτό ήταν µεγαλύτερο απ’ 

όλους τους άλλους κλάδους της οικονοµίας. Παρ’ όλο που στο τέλος του 2004 υπήρξαν  

σηµάδια επιβράδυνσης του ρυθµού ανάπτυξης για τα δηµόσια έργα, το 2005 είχε πολύ 

µεγαλύτερη αύξηση της οικοδόµησης. Η αύξηση αυτή οφειλόταν κυρίως στους 

εξαιρετικούς όρους που υπήρχαν για τη δανειοδότηση πρώτης κατοικίας. Το 2004 

κατασκευάστηκαν 410.000 νέες κατοικίες που ήταν ο υψηλότερος  αριθµός των 

τελευταίων 25 ετών. Άλλοι τοµείς του κλάδου των οικοδοµικών και τεχνικών έργων 

προχώρησαν πιο αργά. Ο µη οικιστικός τοµέας της νέας κατασκευής αυξήθηκε 

ελαφρώς, κατά  0,4% σε όγκο.  
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Ο δυναµισµός της ανάπτυξης της ιδιωτικής οικοδόµησης αντισταθµίστηκε από την 

πτώση στη δηµόσια ανάπτυξη, η οποία είχε φθάσει στα επίπεδα ρεκόρ το 2004. Ο 

τοµέας της εργασίας συντήρησης και βελτίωσης αυξήθηκε κατά 1,5%, όπως στο 

προηγούµενο έτος, που υποστηρίχθηκε από τις διακυµάνσεις του Φ.Π.Α (µείωση 

ποσοστού) και τη βελτιωµένη πρόσβαση στην πίστωση. Ο κλάδος των οικοδοµικών 

και τεχνικών έργων δηµιούργησε τις µισθοδοτηµένες εργασίες για το ένατο διαδοχικό 

έτος (49.000).  

 Το 2006, η κατασκευή συνεχίζει να είναι ένας από τους πιο δυναµικούς κλάδους για 

τη γαλλική οικονοµία για τις εργασίες που  δηµιουργήθηκαν,  αλλά και για τις εργασίες 

που θα ακολουθήσουν. Τα ποσοστά προσωπικού αυξήθηκαν στον τεχνικό τοµέα,  

καθώς µονιµοποιήθηκαν πολλοί εργαζόµενοι που εργαζόταν µε συµβάσεις και ως 

εποχιακοί (Άνοιξη – Καλοκαίρι).  Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία 

για την ανοικοδόµηση στη Γαλλία από το  2000 έως το 2005. 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Συνολική 

αξία 
5.9% 0.3% 1.9% 2.4% 3.5% 4,0% 

Συνολική 

αξία 

κατασκευών 

εκτός από 

κατοικίες 

7.2% 2,9% 2.4% 3.1% 5.8% 5,9% 

Συνολική 

αξία 

κατασκευής 

κατοικιών 

(εκατοµ. €) 

300 290 290 285 360 350 

 Πηγή: INSEE 

 

Στο παρακάτω διάγραµµα αναφέρονται στοιχεία για την ανοικοδόµηση στη Γαλλία της 

ιδιωτικής και δηµόσιας κατοικίας από το 1980 έως το 2005, όπου διακρίνεται η 

ανάπτυξη του κλάδου.  
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3.2  SWOT ANALYSIS για την Γαλλία και λόγοι επιλογής της χώρας στόχου 

 

Πλεονεκτήµατα της ΠΥΡΑΜΙΣ στη Γαλλία 

• Η εταιρεία διαθέτει τα κατάλληλα µοντέλα για την αγορά. 

• Στο τµήµα εξαγωγών της ΠΥΡΑΜΙΣ εργάζεται άτοµο που γνωρίζει τη Γαλλική 

γλώσσα. Αυτό θα βοηθήσει στην διεκπεραίωση των συναλλαγών της  

ΠΥΡΑΜΙΣ µε µελλοντικούς πελάτες και συνεργάτες της.  

• Η αγορά ενός ανοξείδωτου νεροχύτη αποτελεί επένδυση ζωής, διότι η 

ΠΥΡΑΜΙΣ παράγει τους νεροχύτες από πρώτη ύλη άριστης ποιότητας, όπως 

είναι το ανοξείδωτο 18/10 1.4301/AISI 304 και έχει εγγύηση 25 χρόνια, 

γεγονός που πείθει τους καταναλωτές ότι αν επενδύσουν στο παρόν, δεν θα 

χρειαστεί να επενδύσουν ξανά σε νεροχύτη στο κοντινό µέλλον.  

• Μέχρι στιγµής δεν υπάρχει κανένας αξιόλογος πελάτης στη Γαλλία, οπότε 

υπάρχει η επιλογή να γίνει έρευνα, αφού δεν υπάρχει καµία δέσµευση, και να 

αποφασιστεί το πως θα συνεχιστεί η εξαγωγική δραστηριότητα της ΠΥΡΑΜΙΣ 

στη χώρα αυτή (π.χ. εύρεση αντιπροσώπου, άνοιγµα θυγατρικής µέσω εξαγοράς 

συγγενούς εταιρείας, άνοιγµα παραγωγικής µονάδας στη χώρα κ.α.). 

• Η ΠΥΡΑΜΙΣ προσφέρει µία καλή εναλλακτική λύση στους πελάτες της αφού 

οι περισσότερες εταιρείες προτιµούν να αγοράζουν νεροχύτες από τον 

µεγαλύτερο ανταγωνιστή της ΠΥΡΑΜΙΣ, την εταιρεία Franke. Η Franke 

Γαλλίας είναι η µεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και εµπορίας ανοξείδωτων 

νεροχυτών στη χώρα. Παρ’ όλα αυτά,  τα µοντέλα της έχουν κορεστεί στην 

τοπική αγορά και πολλοί Γάλλοι καταναλωτές αναζητούν κάτι διαφορετικό.  

• Η ΠΥΡΑΜΙΣ θεωρείται ότι είναι στην 4η θέση στην αγορά ανοξείδωτων 

νεροχυτών συγκριτικά µε τους ανταγωνιστές της στη Γαλλία και δεν έχει ακόµη 

αποκλειστικότητα µε κάποιον πελάτη, οπότε έχει τη δυνατότητα να διανέµει τα 

προϊόντα της όπου υπάρχει ζήτηση. 

• Λόγο των επενδύσεων που έχουν γίνει για τον αυτοµατισµό της παραγωγής του 

νεροχύτη, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να µειώσει το κόστος παραγωγής και 

έτσι να µειώνει την τιµή του προϊόντος της, γεγονός που την καθιστά 

ανταγωνιστική στην αγορά της Γαλλίας.  
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• Η Γαλλία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό δίνει τη δυνατότητα στην 

ΠΥΡΑΜΙΣ να µπορεί να εξάγει τα προϊόντα της στη χώρα µε ευκολία, δηλαδή 

χωρίς δασµολογικούς και άλλους περιορισµούς. 

• Η Γαλλία µε την Ελλάδα έχουν κοινό νόµισµα που διευκολύνει τις συναλλαγές 

της ΠΥΡΑΜΙΣ τόσο µε τους πελάτες της όσο και µε τους δηµόσιους φορείς και 

τις τράπεζες της Γαλλίας.  

• Η παραγωγική διαδικασία των ανοξείδωτων νεροχυτών της ΠΥΡΑΜΙΣ γίνεται 

στην Ευρώπη. Αυτό ισοδυναµεί µε καλή ποιότητα και αποτελεί πλεονέκτηµα 

για όσους διανοµείς ενδιαφέρονται να πουλήσουν ποιοτικά προϊόντα.  

 

Μειονεκτήµατα της ΠΥΡΑΜΙΣ στη Γαλλία 

• Τα προϊόντα της εταιρείας είναι άγνωστα στην αγορά.  

• ∆εν υπάρχει ούτε ένας καλός πελάτης προς στιγµήν στη χώρα για να προωθήσει 

τα προϊόντα της εταιρείας, µε αποτέλεσµα να παραµένει η έλλειψη της 

αναγνωρισιµότητας του προϊόντος. 

• Το τµήµα Μάρκετινγκ της ΠΥΡΑΜΙΣ θα χρειασθεί να διαθέσει µεγάλο 

κεφάλαιο για να γνωρίσουν το προϊόν οι καταναλωτές (διαφηµιστικό υλικό, 

έξοδα µάρκετινγκ κτλ). 

• Για να αποφασιστεί ο τρόπος που θα συνεχίσει η ΠΥΡΑΜΙΣ την εξαγωγική της 

δραστηριότητα στη χώρα, θα χρειαστεί το τµήµα Εξαγωγών της εταιρείας να 

επενδύσει ποσά σε ταξίδια στη Γαλλία και σε έρευνες αγοράς, για να µπορέσει 

να κάνει τη σωστή επιλογή.  

• Το µεταφορικό κόστος από το εργοστάσιο της ΠΥΡΑΜΙΣ στη Γαλλία είναι 

αρκετά αυξηµένο, οπότε θα πρέπει να γίνει η προσπάθεια να στέλνονται 

ολόκληρα φορτία µε φορτηγά και όχι τµηµατικά φορτία για την εξοικονόµηση 

κόστους. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα την ανάγκη να µελετηθεί σωστά 

ο τρόπος που θα συνεχιστεί η εξαγωγική δραστηριότητα της ΠΥΡΑΜΙΣ. 

• Η αγορά της Γαλλίας είναι ιδιαίτερα απαιτητική αγορά. Αυτό σηµαίνει ότι η 

εταιρεία θα πρέπει να επενδύσει κεφάλαιο στην πρόσληψη ενός νέου 

βιοµηχανικού σχεδιαστή, για να µπορέσει να µπει στην αγορά µε νέα σχέδια, 

νέα µοντέλα και νέες προτάσεις εντελώς διαφορετικές από αυτές των  
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ανταγωνιστών της, αλλά και σύµφωνες µε τις προτιµήσεις των Γάλλων 

καταναλωτών / πελατών. 

• Η ΠΥΡΑΜΙΣ θα αντιµετωπίσει δυσκολία, την οποία αναλύουµε παρακάτω,  

στην εύρεση διανοµέα ή αντιπροσώπου που να είναι αξιόπιστος και να έχει 

αποτελεσµατικά κίνητρα υποκίνησης.   

• Επιπλέον η ΠΥΡΑΜΙΣ θα πρέπει να εκτιµήσει τη φερεγγυότητα των 

µελλοντικών συνεργατών της για την αποφυγή προβληµάτων. Η διαδικασία 

αυτή απαιτεί κόστος αφού θα αναλάβει την έρευνα µία εξειδικευµένη 

ασφαλιστική εταιρεία.  

 

Ευκαιρίες στη Γαλλία  για την ΠΥΡΑΜΙΣ 

• Είναι χώρα µε σηµαντικό ρυθµό ανάπτυξης και υπάρχουν πολλές δυνατότητες 

για συνεργασίες µε συγγενείς εταιρείες.  

• Η Γαλλία είναι µία χώρα που ακολουθεί τη µόδα και τις προτιµήσεις των 

καταναλωτών και µε την έρευνα που θα κάνει η ΠΥΡΑΜΙΣ θα γνωρίσει τις 

νέες τάσεις που θα την βοηθήσουν στις εξαγωγικές της δραστηριότητες και σ’ 

άλλες γειτονικές χώρες.  

• Υπάρχουν αρκετοί ενδιαφερόµενοι που είτε θέλουν να αποκτήσουν την  

αποκλειστικότητα στη χώρα ή ενδιαφέρονται για απλή συνεργασία, και οι 

οποίοι είχαν εκφράσει το ενδιαφέρον τους τα τελευταία χρόνια.  

• Η εµπορική θυγατρική της εταιρείας στη Γερµανία µπορεί να βοηθήσει σε 

περίπτωση που χρειαστούν να γίνονται παραδόσεις µικρών ποσοτήτων ή ακόµη 

µπορεί  να συντηρεί συγκεκριµένο απόθεµα για να εξυπηρετεί τη Γαλλική 

αγορά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα διευκολύνονται οι αρχικοί πελάτες µέχρι να 

αποφασιστεί ο τρόπος που θα εξάγει η ΠΥΡΑΜΙΣ στη Γαλλία άµεσα από την 

Ελλάδα.  

• Λόγο του µεγέθους του πληθυσµού της Γαλλίας (62.752.136 εκατοµ.) και της 

ανοδικής πορείας που έχει η χώρα στον κατασκευαστικό κλάδο, υπάρχει 

περιθώριο για νέες εταιρείες, όπως η ΠΥΡΑΜΙΣ, να πάρουν ένα µικρό µερίδιο 

της αγοράς.  
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Απειλές στη Γαλλία  για την ΠΥΡΑΜΙΣ 

• Πρωταγωνιστικό ρόλο στη Γαλλική αγορά έχει η εταιρεία Franke και λόγο του 

εργοστασίου που έχει στη Γαλλία καθώς και λόγο των αποθεµάτων που 

διατηρεί,  παραδίδει όλες τις παραγγελίες των πελατών της µέσα σε µία 

εβδοµάδα. Η ΠΥΡΑΜΙΣ χρειάζεται τουλάχιστον τέσσερις εβδοµάδες για να 

παράγει και να στείλει τα προϊόντα στη Γαλλία, οπότε θα πρέπει να διατηρεί 

αποθέµατα στη Γαλλία για να µπορέσει να ανταγωνιστεί τη Franke. 

• Το όνοµα ΠΥΡΑΜΙΣ δεν είναι γνωστό στη Γαλλική αγορά και οι µεγάλοι 

χονδρέµποροι φοβούνται να αλλάξουν προµηθευτή χωρίς να είναι σίγουροι για 

την αξιοπιστία και την ποιότητα των προϊόντων της ΠΥΡΑΜΙΣ. Αυτό θα 

δυσκολέψει την διαδικασία εύρεσης καλού συνεργάτη.  

• Σε αντίθεση µε τους ανταγωνιστές της (Franke, Blanco, Teka), η ΠΥΡΑΜΙΣ 

είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική στους ανοξείδωτους νεροχύτες αλλά δεν είναι 

τόσο ανταγωνιστική σε άλλα προϊόντα κουζίνας, όπως γρανιτένιους νεροχύτες, 

βρύσες, αξεσουάρ κουζίνας κ.α. Οι ανταγωνιστές της όµως έχουν τη 

δυνατότητα να προσφέρουν ιδιαίτερα µεγάλη γκάµα και άλλων προϊόντων σε 

πολύ ανταγωνιστικές τιµές, αφού είναι παραγωγοί, µε αποτέλεσµα οι 

χονδρέµποροι να προτιµάνε να επιλέξουν έναν προµηθευτή µε πολλά προϊόντα 

και όχι διαφορετικούς για κάθε προϊόν. 

• Σαν λαός οι Γάλλοι είναι ιδιαίτερα τοπικιστές που σηµαίνει ότι για να ξεκινήσει 

συνεργασία µαζί τους η ΠΥΡΑΜΙΣ θα πρέπει να γνωρίζει καλά την αγορά τους 

και τη γλώσσα τους. Επιπλέον όλες οι συναλλαγές θα γίνουν στην Γαλλική 

γλώσσα αφού παρουσιάζεται άρνηση, ακόµη και αν γνωρίζουν, να µιλήσουν 

οποιαδήποτε άλλη γλώσσα εκτός από τη δική τους, και κυρίως Αγγλικά.  

• Η έρευνα που θα γίνει στη χώρα για να µπορέσει να αποφασίσει και να βρει η 

ΠΥΡΑΜΙΣ τον κατάλληλο διανοµέα δεν θα είναι εύκολη αφού οι Γάλλοι 

αρνούνται να δίνουν πληροφορίες σε άγνωστες εταιρείες.  

• Οι Γάλλοι είναι επιφυλακτικοί όταν ακούνε για εταιρεία παραγωγής 

ανοξείδωτων νεροχυτών στην Ελλάδα. Ο λόγος είναι ότι δεν πιστεύουν ότι 

µπορεί να υπάρχει στην Ελλάδα τόσο µεγάλο και ποιοτικό εργοστάσιο. Η 

Ελλάδα δεν έχει τη φήµη της Γερµανίας και της Ιταλίας. 
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• Υπάρχει πολύ µεγάλη είσοδος ανοξείδωτων νεροχυτών και βρυσών στην αγορά 

της Γαλλίας από την Κίνα. Τα προϊόντα αυτά είναι καλά ποιοτικά και η τιµή 

τους είναι 30% πιο οικονοµική από τα προϊόντα της ΠΥΡΑΜΙΣ. Για το λόγο 

αυτό πολλοί χονδρέµποροι προτιµούν να κάνουν εισαγωγές από την Κίνα µε 

αποτέλεσµα να καλύπτεται σηµαντικό µερίδιο αγοράς που θα µπορούσαν να το 

εκµεταλλευόταν ευρωπαϊκές εταιρείες.  

 

3.3 Οι ανάγκες στην αγορά της Γαλλίας 

Κατόπιν έρευνας στη Γαλλική αγορά (µέσω Internet και επίσκεψης στη χώρα το 2005) 

και µε πληροφορίες από την CONSULT GB (συνεργάτης της ΠΥΡΑΜΙΣ που 

ειδικεύεται στις έρευνες αγοράς για οικοδοµικά υλικά, προϊόντα κουζίνας και µπάνιου 

και είδη υγιεινής), οι ανάγκες στην αγορά της Γαλλίας είναι ποικίλες σχετικά µε τους 

ανοξείδωτους νεροχύτες και αλλάζουν χρόνο µε το χρόνο.  

Η Γαλλική αγορά, όπως αναφέραµε, είναι ιδιαίτερα απαιτητική και αυστηρή. Επιπλέον, 

και όλες οι τάσεις µόδας ξεκινάνε από τη Γαλλία. Η αγορά αναζητάει καινούργια 

σχέδια µε µοντέρνες γραµµές σε πολύ οικονοµικές τιµές. Για να µπορέσει µία εταιρεία 

να εισέλθει στην αγορά των νεροχυτών και να παραµείνει, έτσι ώστε να αποκτήσει ένα 

αξιοσηµείωτο µερίδιο αγοράς, θα πρέπει να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις και νέα 

µοντέλα.  

Η αγορά της Γαλλίας είναι κορεσµένη για κάποιες εταιρείες αφού παρατηρείται ότι για 

πολλά χρόνια κυριαρχούν στην αγορά τα ίδια µοντέλα, µε τις ίδιες διαστάσεις και τα 

ίδια σχέδια. Μία καινοτοµία ήταν τα πολυκουζινάκια, τα οποία αποτελούνται από έναν 

ανοξείδωτο νεροχύτη µαζί µε ηλεκτρικές εστίες, µία βρύση και από ένα ψυγείο, ενώ 

όλα είναι εντοιχισµένα σε ξύλινα ή µεταλλικά ντουλάπια. Οι διαστάσεις αυτών είναι 

ποικίλες και ξεκινάνε από 100mm x 60mm έως και 140mm x 60mm, αλλά η χρήση 

τους είναι πολύ βολική για φοιτητικές εστίες, στούντιο, γκαρσονιέρες, παραθεριστικά 

σπίτια, αφού τοποθετώντας ένα πολυκουζινάκι το σπίτι διαθέτει αυτόµατα µία µικρή 

κουζίνα. Οι εταιρείες που πρωτοεµφάνισαν το προϊόν αυτό στην αγορά ήταν η TEKA 

και η  BENTHOR οι οποίες κατάφεραν να πολλαπλασιάσουν τις πωλήσεις τους το 

2000 και να αποκτήσουν µεγάλα µερίδια στην αγορά.  
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Η ανάγκη που προκύπτει µε την πάροδο του χρόνου είναι για πολυκουζινάκια φυσικού 

αερίου, αφού όλη η χώρα χρησιµοποιεί φυσικό αέριο εδώ και πολλά χρόνια και το 

ηλεκτρικό ρεύµα δεν είναι τόσο διαδεδοµένο. Παράλληλα προκύπτει η ανάγκη για 

ανοξείδωτους πάγκους που να καλύπτουν όλη την κουζίνα µαζί µε τον νεροχύτη σε 

µεγάλες διαστάσεις. Η τάση αυτή ξεκίνησε από την Σκανδιναβία όπου έχουν µεγάλες 

κουζίνες σε λιτές γραµµές. Τα τελευταία χρόνια το inox είναι πολύ διαδεδοµένο υλικό 

για την κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, φούρνων, εστιών, 

απορροφητήρων κ.α.) µε αποτέλεσµα να έχει αυξηθεί η ζήτηση για ανοξείδωτους 

πάγκους και νεροχύτες.  

 

3.4 Ανάλυση ανταγωνισµού  

Τα κύρια δίκτυα διανοµής νεροχυτών στη Γαλλία είναι τα DIY, Do It Yourself shops, 

(Leroy Merlin, Castorama, Bricolage, Brico Depot, Monsieur Bricolage, BricoMan), οι 

κατασκευαστές κουζίνας, οι χονδρέµποροι και τα µικρά µαγαζιά που πουλάνε 

µεµονωµένες κουζίνες. Στους ανοξείδωτους νεροχύτες έρχεται πρώτη σε πωλήσεις η 

Franke, ακολουθούν η Teka, η Benthor (που χάνει σταδιακά µεγάλο µερίδιο της 

αγοράς), η Blanco, η Πυραµίς, η Moderna, η Reginox και τέλος η Astracast που δεν 

έχει µεγάλες πωλήσεις στη Γαλλία.  

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για τους βασικότερους ανταγωνιστές 

της Γαλλική αγοράς. 

1) Η FRANKE είναι µία Ελβετική εταιρεία η οποία θεωρείται ηγέτης στον κλάδο των 

ανοξείδωτων νεροχυτών τόσο στη Γαλλία όσο και σ’ άλλες χώρες. Στην Γαλλία το 

2005 είχε µερίδιο αγοράς 21,4% για τους ανοξείδωτους νεροχύτες. ∆ιοχετεύουν 

περίπου 120.000 τεµάχια νεροχυτών ανά έτος στη χώρα κα παράλληλα παράγουν και 

άλλα προϊόντα κουζίνας, όπως γρανιτένιους νεροχύτες και βρύσες. Ισχυρό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για την FRANKE Γαλλίας είναι η µεγάλη γκάµα 

ανοξείδωτων νεροχυτών (98 διαφορετικά σχέδια) που προσφέρει, στα τρία διαφορετικά 

υλικά µετάλλου (λείο, σαγρέ, µικροσαγρέ).  

2) ∆εύτερη στην αγορά έρχεται η TEKA, µία Ισπανική εταιρεία που διατηρεί αρκετά 

υψηλά ποσοστά πωλήσεων στη Γαλλία τα τελευταία 6 χρόνια.  
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Το 2005 η TEKA είχε µερίδιο αγοράς 19% για τους ανοξείδωτους νεροχύτες της και 

πουλάει περίπου 100.000 τεµάχια ανά έτος. Η TEKA είναι επίσης πολύ γνωστή για 

τους ανοξείδωτους πάγκους που κατασκευάζει καθώς και για τα πολύκουζινάκια 

(εντοιχισµένες εστίες σε ντουλάπια και ψυγείο), προϊόν πολύ διαδεδοµένο στη Γαλλική 

αγορά.  

3) Η BENTHOR/CTI µε την επωνυµία “EUROPPEÈNNE D’ EVIER”, 

είναι Γαλλική εταιρεία και βρίσκεται σχεδόν στα ίδια επίπεδα µε την TEKA. Ωστόσο 

χάνει καθηµερινά µεγάλο µερίδιο της αγοράς αφού η εταιρεία κοντεύει να 

χρεοκοπήσει, λόγο µη σωστής οικονοµικής διαχείρισης. Η BENTHOR το 2005 είχε 

µερίδιο αγοράς 15,2%  και πουλούσε περίπου 85.000 τεµάχια ανά έτος. Η  BENTHOR, 

όπως και η ΤΕΚΑ, κατασκευάζει ανοξείδωτους πάγκους και οι πωλήσεις της 

αυξάνονται κυρίως για την πώληση ανοξείδωτων νεροχυτών µαζί µε ηλεκτρικές εστίες, 

που τοποθετούνται σε πολυκουζινάκια ή µεµονωµένα σε studio.  

4) Η εταιρεία MODERNA, η οποία είναι Γαλλική, κατέχει και αυτή σηµαντική θέση 

στην αγορά των ανοξείδωτων νεροχυτών µε µερίδιο αγοράς 8,8% και ετήσιες πωλήσεις 

50.000 τεµάχια ανά έτος. Η MODERNA φηµίζεται για τα πολύ µοντέρνα σχέδια των 

ανοξείδωτων νεροχυτών που προωθεί κάθε χρόνο καθώς και για τα πολυκουζινάκια 

που κατασκευάζει.  

5) Η BLANCO είναι µία Γερµανική εταιρεία που είναι κατασκευαστής ανοξείδωτων 

νεροχυτών αλλά και γρανιτένιων, κατέχει την 5η θέση στη Γαλλική αγορά µε µερίδιο 

αγοράς 7,9% και οι πωλήσεις της φτάνουν τα 45.000 τεµάχια ανά έτος. Η BLANCO 

είναι ιδιαίτερα γνωστή για την ποιότητα και την πρωτοπορία της τόσο στους 

ανοξείδωτους νεροχύτες όσο και στους γρανιτένιους. Η ποιότητα των προϊόντων της 

BLANCO θεωρείται η καλύτερη και συγκρίνεται µόνο µε τα προϊόντα της FRANKE. 

6) Η εταιρεία REGINOX είναι µία Ολλανδική εταιρεία, η οποία έχει καταφέρει να 

κατακτήσει την 6η θέση στη Γαλλική αγορά λόγο της καλής ποιότητας των 

ανοξείδωτων πάγκων που κατασκευάζει και των επικαθήµενων νεροχυτών. Η 

REGINOX πουλάει περίπου 26.000 τεµάχια ανά έτος µε µερίδιο αγοράς  5%.  

7) Στην ίδια θέση περίπου µε την REGINOX βρίσκεται και η ΠΥΡΑΜΙΣ, η οποία 

προµηθεύει τη Γαλλική αγορά µε υποκαθήµενους νεροχύτες και πολυκουζινάκια. Η 

ΠΥΡΑΜΙΣ πουλάει περίπου 25.000 τεµάχια ανά έτος µε µερίδιο αγοράς περίπου 5%.  
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8) Τέλος, παρουσιάζεται η ASTRACAST, η οποία είναι Αγγλική εταιρεία και ανήκει 

στη JACUZZI, µε µικρό µερίδιο αγοράς 3,5% και ετήσιες πωλήσεις 20.000 τεµάχια. Η 

ASTRACAST διανέµει στην αγορά ανοξείδωτους νεροχύτες καθώς και ανοξείδωτους 

πάγκους κουζίνας.  

Υπάρχουν ακόµη και άλλες µικρότερες εταιρείες που πουλάνε ανοξείδωτους νεροχύτες 

στη Γαλλία, χωρίς  όµως οι ποσότητές τους να είναι µεγάλες και ούτε να έχουν 

σηµαντικό µερίδιο αγοράς. Οι πιο γνωστές εταιρείες είναι η SAUTER, η JOLYNOX, η 

INOXYBEL και η LUISINA. Το µερίδιο αγοράς που έχουν όλες οι µικρότερες 

εταιρείες είναι περίπου 19,4%  και υπολογίζεται ότι διοχετεύουν στη αγορά 125.000 

τεµάχια ανά έτος.  

Με βάση την έρευνα της εταιρείας CONSULT GB LTD οι ποσότητες ανοξείδωτων 

νεροχυτών που µπορεί να απορροφήσει η Γαλλική αγορά είναι περίπου 560.000 – 

570.000 τεµάχια ανά έτος. Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των 

µεγεθών του ανταγωνισµού για τους ανοξείδωτους νεροχύτες στη Γαλλία.  

 

2004 2005 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Τµχ/ 

έτος 

Μερίδιο 

αγοράς 

Τµχ/ 

έτος 

Μερίδιο 

αγοράς 

FRANKE FRANKE 120.000 21,1% 120.000 21,4% 

TEKA THOR 100.000 18% 100.000 19% 

EURO D’ EVIER BENTHOR 82.000 14,4% 85.000 15,2% 

MODERNA MODERNA 50.000 8,8% 50.000 8,9% 

BLANCO BLANCO 45.000 7,9% 44.000 7,9% 

REGINOX REGINOX 26.000 4,6% 27.000 4,8% 

JACUZZI ASTRACAST 20.000 3,5% 19.000 3,4% 

Άλλες 

εταιρείες 

127.000 21,7% 125.000 19,4%  

Σύνολο 570.000 100% 570.000 100% 

CONSULT GB : Έρευνα αγοράς νεροχυτών στη Γαλλία 2004 
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Γράφηµα µεγεθών ανταγωνιστών 2004 - 2005
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CONSULT GB : Έρευνα αγοράς νεροχυτών στη Γαλλία 2004 

 

3.5 Στόχοι για τη συνέχιση της εξαγωγικής δραστηριότητας στη Γαλλία  

Οι πιο διαδεδοµένοι τρόποι για τη συνέχιση της εξαγωγικής δραστηριότητας της 

εταιρείας στη Γαλλία είναι η επιλογή αντιπροσώπου, το άνοιγµα υποκαταστήµατος και 

η ίδρυση εµπορικής θυγατρικής εταιρείας. Η ΠΥΡΑΜΙΣ αποφάσισε ότι θα συνεχίσει 

την εξαγωγική της δραστηριότητα στη Γαλλία µε στόχο να βρει ένα διανοµέα 

αντιπρόσωπο στη χώρα. Ο αντιπρόσωπος θα επιλεχθεί µετά από σχολαστική έρευνα 

τόσο από την ΠΥΡΑΜΙΣ όσο και από την ασφαλιστική εταιρεία που συνεργάζεται η 

ΠΥΡΑΜΙΣ, για να καλύψει όλα τα οικονοµικά και πιστωτικά ζητήµατα.  

Ο αντιπρόσωπος διανοµέας στη Γαλλία, θα πρέπει να είναι γνώστης της αγοράς και του 

προϊόντος της ΠΥΡΑΜΙΣ (ανοξείδωτος νεροχύτης), και να έχει ήδη έτοιµο 

πελατολόγιο. Η οικονοµική του κατάσταση θα πρέπει να είναι καλή, κάτι που θα 

διαπιστωθεί µετά από τον έλεγχο που θα κάνει η ασφαλιστική εταιρεία της ΠΥΡΑΜΙΣ.  

Παράλληλα, θα πρέπει να έχει στην κατοχή του µία σχετικά µεγάλη αποθήκη για να 

µπορεί να αποθηκεύει τα προϊόντα της εταιρείας και να τα διανέµει εκείνος σ’ όποιο 

µέρος της Γαλλίας χρειαστεί. Θα πρέπει να έχει καλό προγραµµατισµό, δηλαδή να 

µπορεί να υπολογίσει σωστά τις παραγγελίες που θα κάνει αλλά και τα αποθέµατα που 

θα κρατάει.  
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Ο στόχος θα είναι στην αρχή να ξεκινήσει µε µικρές ποσότητες και αργότερα να 

αυξάνονται οι παραγγελίες του για να µπορέσει να αποκτήσει εν καιρό την 

αποκλειστικότητα στη χώρα. Οι πρώτοι 6 µήνες συνεργασίας θα είναι δοκιµαστικοί. 

Τέλος, θα είναι πολύ χρήσιµο εάν έχει διασυνδέσεις µε τις τοπικές αρχές αλλά και τους 

άλλους τοπικούς διανοµείς για να µπορεί να ενηµερώνεται για την κατάσταση που θα 

επικρατεί στην αγορά αλλά και τις αλλαγές στην νοµοθεσία. 

Οι λόγοι που επέλεξε η εταιρεία να συνεχίσει τις εξαγωγές της στη Γαλλία µέσω 

αντιπροσώπου είναι ότι η επιλογή αντιπροσώπου είναι η πιο οικονοµική αφού δεν θα 

υπάρχει συµβόλαιο για τους πρώτους 6 µήνες και η εταιρεία δεν θα κάνει καµία 

επένδυση στη χώρα. Επιπλέον είναι σηµαντικό το γεγονός ότι ο αντιπρόσωπος που θα 

επιλεχθεί θα γνωρίζει καλά την τοπική αγορά και οι συναλλαγές θα γίνονται στη 

γλώσσα του. Παράλληλα, η πείρα του στην αγορά  θα είναι χρήσιµη για την 

ΠΥΡΑΜΙΣ, αφού οι διασυνδέσεις που θα έχει θα είναι οι µελλοντικοί πελάτες της 

εταιρείας. Τέλος, θα έχει ήδη οργανωµένο δίκτυο διανοµής και πελατών που θα 

διευκολύνει  την εξέλιξη των πωλήσεων της ΠΥΡΑΜΙΣ.  

Τα σηµεία που πρέπει να προσεχθούν στην επιλογή αντιπροσώπου είναι να 

συµφωνηθεί µία τιµολογιακή πολιτική µεταξύ του αντιπροσώπου και της ΠΥΡΑΜΙΣ 

έτσι ώστε ο αντιπρόσωπος να µην οδηγήσει τις τιµές της εταιρείας σε επίπεδα πολύ 

χαµηλά αλλά ούτε και πολύ υψηλά. Η ΠΥΡΑΜΙΣ στοχεύει να εισέλθει στην αγορά 

δυναµικά µε ανοξείδωτους νεροχύτες µέσης και υψηλής ποιότητας οπότε ο 

αντιπρόσωπος θα πρέπει να το γνωρίζει αυτό και να µην υπερβαίνει τα όρια των τιµών.  

Επιπλέον θα πρέπει ο αρµόδιος πωλητής (Υπεύθυνος Περιοχής Ευρώπης) της 

ΠΥΡΑΜΙΣ να ταξιδεύει συχνά στη Γαλλία για να έχει συχνή επαφή µε τον 

αντιπρόσωπο αλλά και µε τους πελάτες του για αποφευχθούν τυχόν παρεξηγήσεις. 

Είναι βασικό να γνωρίζει ο αντιπρόσωπος ότι για να αποκτήσει την αποκλειστικότητα 

στη χώρα αλλά και για να τη διατηρήσει θα πρέπει να κάνει µεγάλη προσπάθεια αφού 

η ΠΥΡΑΜΙΣ θέλει να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή προώθηση των προϊόντων 

της στη Γαλλική αγορά.  
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3.6 Επιθυµητά αποτελέσµατα  

Η ΠΥΡΑΜΙΣ στοχεύει να βρει έναν διανοµέα/αντιπρόσωπο στη Γαλλία που θα 

προωθήσει το όνοµά της στην αγορά, θα το κάνει γνωστό και θα αυξήσει τις πωλήσεις 

της κατά 20% για το 2007 και εν συνεχεία κατά 30% για το επόµενο έτος. Η Γαλλική 

αγορά είναι µία ανοιχτή αγορά για εταιρείες που θέλουν να εισέλθουν στη χώρα µε νέα 

προϊόντα και οικονοµικές τιµές, για να µπορούν να αντισταθούν στο φαινόµενο Κίνα 

που έχει κατακλύσει την Ευρώπη. Η ΠΥΡΑΜΙΣ θα προσπαθήσει να αποκτήσει ένα 

αρκετά σηµαντικό µερίδιο αγοράς (12%) το οποίο θα το εξασφαλίσει µε την επιλογή 

του κατάλληλου αντιπροσώπου και τη σωστή επιλογή των κατάλληλων µοντέλων που 

θα προωθηθούν στην αγορά, µε βάση τις ανάγκες και τις προτιµήσεις των Γάλλων 

καταναλωτών.  

 

3.7 Ανακεφαλαίωση 

Η στρατηγική ανάπτυξης της αγοράς θα είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσει η 

ΠΥΡΑΜΙΣ για την είσοδό της στη χώρα στόχο του 2007, τη Γαλλία. Σκοπός της είναι 

να εισέλθει σε νέα κανάλια διανοµής που θα µπορέσει να τα εκµεταλλευτεί και να 

προωθήσει τους ανοξείδωτους νεροχύτες της µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Ο πληθυσµός της Γαλλίας σήµερα είναι µεγαλύτερος από 62 εκατοµµύρια και το 

πρόβληµα που αντιµετώπιζαν τα τελευταία χρόνια µε την είσοδο των µεταναστών στη 

χώρα αρχίζει σταδιακά και µειώνεται. Η οικονοµική ανάπτυξη της χώρας είναι αρκετά 

καλή και υπάρχει ιδιαίτερη άνθηση στο κατασκευαστικό κλάδο, γεγονός που βοηθάει 

ιδιαίτερα την ΠΥΡΑΜΙΣ για την αύξηση των πωλήσεων που θα επιχειρήσει στη 

Γαλλία.  

Τα βασικά πλεονεκτήµατα της ΠΥΡΑΜΙΣ στη Γαλλία είναι ότι διαθέτει τα κατάλληλα 

προϊόντα για την αγορά, βρίσκεται στην Ευρώπη και προσφέρει µία καλή εναλλακτική 

λύση στους καταναλωτές της Γαλλικής αγοράς. Οι δυσκολίες που θα αντιµετωπίσει 

είναι ότι το όνοµα ΠΥΡΑΜΙΣ δεν είναι αρκετά γνωστό στην αγορά και θα χρειαστεί 

κεφάλαιο που θα επενδυθεί στη διαφήµιση και στο µάρκετινγκ.  

Κατόπιν έρευνας αγοράς διαπιστώθηκε ότι οι ανάγκες της Γαλλικής αγοράς είναι 

µοντέρνα σχέδια νεροχυτών, µεγάλες διαστάσεις ανοξείδωτων πάγκων καθώς και 

πολυκουζινάκια φυσικού αερίου. Συνεπώς, η ΠΥΡΑΜΙΣ θα πρέπει να επενδύσει σε 

όλα αυτά για να µπορέσει να επιτύχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα.  
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Οι βασικότεροι ανταγωνιστές της ΠΥΡΑΜΙΣ στη Γαλλία είναι η FRANKE µε µερίδιο 

αγοράς 21,4%, η ΤΕΚΑ µε µερίδιο αγοράς 19% και η BENTHOR µε 15,2%. Στόχος 

της ΠΥΡΑΜΙΣ για την είσοδο της στη Γαλλική αγορά θα είναι να βρει έναν 

αντιπρόσωπο που θα διανέµει τα προϊόντα της στη χώρα και θα κάνει γνωστό το όνοµα 

ΠΥΡΑΜΙΣ στην αγορά. Η επιλογή του αντιπροσώπου θα γίνει µε πολύ αυστηρά µέτρα 

για να αποφευχθούν τυχόν προβλήµατα στο µέλλον. Το επιθυµητό αποτέλεσµα για την 

εταιρεία θα είναι να αποκτήσει 12% µερίδιο στην αγορά ανοξείδωτων νεροχυτών της 

Γαλλίας, και να αυξήσει τις πωλήσεις της κατά 20% για το 2007. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Η ΑΓΟΡΑ ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ 

 
4.0  Τύποι νεροχυτών  

 

4.0.1 Με βάση τον τρόπο παραγωγής τους 

Οι ανοξείδωτοι νεροχύτες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες µε βάση τον τρόπο 

παραγωγής τους, σε µονοπρεσσαριστούς και σε συγκολλητούς. Οι µονοπρεσσαριστοί 

νεροχύτες παράγονται από ένα κοµµάτι µέταλλο που τοποθετείται πάνω στο 

κατάλληλο καλούπι και πατιέται ο νεροχύτης. Οι συγκολλητοί νεροχύτες παράγονται 

σε δύο διαφορετικές φάσεις. Η πρώτη φάση περιλαµβάνει την παραγωγή της γούρνας 

και η δεύτερη την συγκόλληση της γούρνας µε το µαξιλάρι.  

H παραγωγική διαδικασία των µονοπρεσσαριστών νεροχυτών είναι πιο απλή 

συγκριτικά µε την παραγωγική διαδικασία των συγκολλητών νεροχυτών. Αυτό 

συµβαίνει διότι για την επεξεργασία των µονοπρεσσαριστών νεροχυτών  είναι 

απαραίτητο µόνο ένα κοµµάτι µέταλλο κοµµένο µε τις σωστές διαστάσεις και τα 

απαραίτητα καλούπια. Ως αποτέλεσµα, το κόστος παραγωγής είναι πιο οικονοµικό, 

αφού το εργατικό κόστος είναι µειωµένο και κατ’ επέκταση είναι χαµηλότερη και η 

τελική τιµή καταναλωτή. Οι συµβατικοί νεροχύτες απαιτούν χρόνο για την παραγωγή 

τους και περισσότερα εργατικά χέρια, µε αποτέλεσµα να έχουν αυξηµένο κόστος 

παραγωγής και πιο αυξηµένη τιµή για τον καταναλωτή.  

Από την άλλη πλευρά, η ποιότητα των συγκολλητών νεροχυτών είναι καλύτερη από 

την ποιότητα των µονοπρεσσαριστών νεροχυτών, αφού για να παραχθεί ένας 

συγκολλητός νεροχύτης  απαιτείται υλικό µε πάχος 0,8 χιλ µε 0.9 χιλ. ενώ ένας 

µονοπρεσσαριστός νεροχύτης µπορεί να παραχθεί και µε υλικό πάχους 0,6 χιλ. – 0,7 

χιλ. Η τιµή του ανοξείδωτου χάλυβα αυξάνεται αναλογικά µε την αύξηση του πάχους 

του υλικού.  

 

4.0.2 Με βάση τα υλικά κατασκευής 

Ο πιο διαδεδοµένος τύπος νεροχύτη µετά τους ανοξείδωτους είναι ο γρανιτένιος 

νεροχύτης. Η σύσταση των γρανιτένιων νεροχυτών έχει περιεκτικότητα σε 

κρυστάλλους γρανίτη πάνω από 80% µαζί µε την χρήση κρυστάλλων quartz µε 

µεγαλύτερη διάµετρο, και 20% περιεκτικότητα σε ακρυλικό και χρώµα.  
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Χάρη στη περιεκτικότητα της επιφάνειας του νεροχύτη σε quartz και κρυστάλλους 

γρανίτη (πάνω από 80%) και τις ιδιότητες της διαδικασίας ιζηµατοποίησης, η 

επιφάνεια του προϊόντος διαθέτει άριστη αντοχή και ιδιαίτερα καλή αντίσταση σε 

χαράξεις, καθώς και µία εµφάνιση που πλησιάζει πολύ την αίσθηση της φυσικής 

πέτρας.  

Οι γρανιτένιοι νεροχύτες είναι ιδιαίτερα δηµοφιλείς στη Γαλλική αγορά και ιδιαίτερα 

των εταιρειών Blanco και Luisina που είναι παραγωγοί και προσφέρουν νέα µοντέλα 

µε µοντέρνα σχέδια που έχουν ιδιαίτερη ζήτηση. Εν συνεχεία ακολουθούν οι κεραµικοί 

νεροχύτες. Η ζήτηση τους στην Ευρώπη,  ήταν ακόµη µεγαλύτερη πριν από 20 χρόνια 

όταν δεν υπήρχαν οι συνθετικοί νεροχύτες.  Παρόλα αυτά στη Γαλλία οι κεραµικοί 

νεροχύτες είναι ιδιαίτερα δηµοφιλείς. Το 99% των κεραµικών νεροχυτών 

κατασκευάζεται από πυρόχωµα, ενώ υπάρχει και ένα µικρό ποσοστό που 

κατασκευάζεται από πυρίτιο. Η Vileroy & Boch και η Allia είναι πιο γνωστές εταιρείες 

για την πώληση και την κατασκευή των κεραµικών νεροχυτών στη Γαλλία, και έχουν 

περίπου το 50% των συνολικών πωλήσεων στην αγορά.  

Υπάρχουν ακόµη και άλλοι τύποι συνθετικών νεροχυτών όπως είναι οι πλαστικοί  

SMC (sheet moulding compound)  και οι PIMC (powder in mould coating)  οι οποίοι 

είναι αρκετά πιο οικονοµικοί από τους άλλους τύπους νεροχυτών αλλά δεν είναι 

ιδιαίτερα διαδεδοµένοι.  Στις στατιστικές οι συνθετικοί νεροχύτες κατατάσσονται µαζί 

µε τους γρανιτένιους. Στον παρακάτω πίνακα διακρίνονται οι ποσότητες των τεµαχίων 

που διανέµονται στην αγορά και τα µερίδια αγοράς που έχει το κάθε υλικό για το 2004 

-2005 µε βάση τα στοιχεία της CONSULT GB.  

 

2004 2005 ΥΛΙΚΟ 

Τεµάχια Μερίδιο 

αγοράς 

Τεµάχια Μερίδιο 

αγοράς 

Κεραµικοί νεροχύτες 420.000 30,2% 420.000 30,0% 

Γρανιτένιοι - Συνθετικοί 400.000 28.8% 410.000 29,3% 

Ανοξείδωτοι νεροχύτες 570.000 41,0% 570.000 40,7% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.390.000 100% 1.400.000 100% 

CONSULT GB : Έρευνα αγοράς νεροχυτών στη Γαλλία 2004 
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ΤΥΠΟΙ ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ
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CONSULT GB : Έρευνα αγοράς νεροχυτών στη Γαλλία 2004 

 

4.0.3 Με βάση τον τρόπο εγκατάστασης  

Ένας ακόµη διαχωρισµός των νεροχυτών γίνεται µε βάση τον τρόπο εγκατάστασης 

τους. Οι νεροχύτες χωρίζονται σε επικαθήµενους (inset), υποκαθήµενους (onset) και σε 

νεροχύτες µαζί µε τις ηλεκτρικές τους εστίες (pantry). Οι επικαθήµενοι και οι 

υποκαθήµενοι νεροχύτες µπορεί να είναι είτε ανοξείδωτοι, είτε κεραµικοί, είτε 

συνθετικοί αλλά οι νεροχύτες µαζί µε τις ηλεκτρικές εστίες είναι συνήθως ανοξείδωτοι.  

Οι επικαθήµενοι νεροχύτες για να τοποθετηθούν πρέπει να ανοιχθεί περιµετρικά µία 

τρύπα στον πάγκο της κουζίνας και ο νεροχύτης τοποθετείται εκεί µέσα. Ως 

αποτέλεσµα η περίµετρος του νεροχύτη, µετά την εγκατάστασή του, εµφανίζεται πάνω 

στην επιφάνεια του πάγκου. Οι επικαθήµενοι νεροχύτες είναι οι πιο δηµοφιλείς στη 

Γαλλία µε συνολικές πωλήσεις πάνω από 700.000 τεµάχια ανά έτος.  

Για την τοποθέτηση των υποκαθήµενων νεροχυτών, ανοίγεται περιµετρικά µία τρύπα 

στον πάγκο της κουζίνας µε τις διαστάσεις του νεροχύτη, και ο νεροχύτης τοποθετείται 

από την κάτω πλευρά. Ως αποτέλεσµα η περίµετρος του νεροχύτη καλύπτεται και 

στηρίζεται κάτω από τον πάγκο. Οι υποκαθήµενοι νεροχύτες έρχονται στη δεύτερη 

θέση στις προτιµήσεις των καταναλωτών στη Γαλλία µε πωλήσεις περίπου 600.000 

τεµάχια ανά έτος. 
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Τέλος, οι νεροχύτες µαζί µε τις ηλεκτρικές τους εστίες τοποθετούνται πάνω από το 

ψυγείο µε το ντουλάπι δίπλα και έτσι συναρµολογείται ένα πολυκουζινάκι, όπως 

αναφέραµε και σε προηγούµενο κεφάλαιο. Οι πωλήσεις των συγκεκριµένων νεροχυτών 

είναι περίπου 70.000 τεµάχια ανά έτος.  

Παρουσιάζονται παρακάτω πίνακας και διάγραµµα µε τις ποσότητες και το µερίδιο 

αγοράς που έχουν οι νεροχύτες ανάλογα µε τον τρόπο εγκατάστασης τους.  

 

2004 2005 Τρόπος εγκατάστασης 

Τεµάχια Μερίδιο 

αγοράς 

Τεµάχια Μερίδιο 

αγοράς 

Επικαθήµενοι (inset) 700.000 50,4% 720.000 51,4% 

Υποκαθήµενοι (onset) 620.000 44,6% 610.000 43,6% 

Πολυκουζινάκια (pantry) 70.000 5,0% 70.000 5,0% 

Σύνολο 1.390.000 100% 1.400.000 100% 

CONSULT GB : Έρευνα αγοράς νεροχυτών στη Γαλλία 2004 
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CONSULT GB : Έρευνα αγοράς νεροχυτών στη Γαλλία 2004 
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4.1 Τα βασικά µοντέλα ανοξείδωτων νεροχυτών στη Γαλλία 

Τα µοντέλα που επικρατούν στην αγορά είναι κυρίως τα µονοπρεσσαριστά µε 

διαστάσεις 1.200x600 εκατοστά µε 2 γούρνες και 1 µαξιλάρι, καθώς και οι νεροχύτες 

µε διαστάσεις 1.000x500 εκατοστά µε 1 και ½ γούρνα και 1 µαξιλάρι, 1.160x500 

εκατοστά µε 2 γούρνες και 1 µαξιλάρι και το 860x500 εκατοστά µε 1 γούρνα και 1 

µαξιλάρι. Επιπλέον πολύ δηµοφιλές είναι και το µοντέλο ανοξείδωτου νεροχύτη µαζί 

µε τις ηλεκτρικές εστίες µε διαστάσεις 1.200x600 εκατοστά µε 1 γούρνα και 1 

µαξιλάρι.  

∆ιαδεδοµένα µοντέλα συγκολλητών νεροχυτών είναι σειρές µε διαστάσεις 900x500 

εκατοστά µε  1 γούρνα και 1 µαξιλάρι, 97,5x500 εκατοστά µε 1 και ½  γούρνα και 1 

µαξιλάρι, επίσης 1.100x500 εκατοστά µε  1 και ¾  γούρνα και 1 µαξιλάρι καθώς και το 

γωνιακό µοντέλο 1.160x500 εκατοστά µε 2 γούρνες και 1 µαξιλάρι. 

Παράλληλα όλες οι εταιρείες έχουν στην γκάµα τους γρανιτένιους νεροχύτες που τους 

πουλάνε σε συνδυασµό µε τους ανοξείδωτους νεροχύτες. Τα πιο διαδεδοµένα µοντέλα 

γρανιτένιων νεροχυτών είναι  µε διαστάσεις 860x500 εκατοστά µε 1 γούρνα και 1 

µαξιλάρι,  ο νεροχύτης µε 1.000x500 εκατοστά µε 1 και  ½  γούρνα και 1 µαξιλάρι και 

ο νεροχύτης 1.160x500 µε  2 γούρνες και 1 µαξιλάρι. Όλα τα παραπάνω µοντέλα 

παράγονται από την ΠΥΡΑΜΙΣ και για το λόγο αυτό είναι εφικτό να προωθηθούν στη 

Γαλλική αγορά µέσω του αντιπροσώπου που θα επιλεχθεί.  

Ενδεικτικά παρουσιάζονται φωτογραφίες από τα πιο δηµοφιλή µοντέλα στη Γαλλία.  

 

Ανοξείδωτος νεροχύτης  µε ηλεκτρικές εστίες µε διαστάσεις 1.200x600 εκατοστά µε 1 

γούρνα και 1 µαξιλάρι  
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Ανοξείδωτος νεροχύτης  µε διαστάσεις 860x500 εκατοστά µε 1 γούρνα και 1 µαξιλάρι 

 

 

Ανοξείδωτος νεροχύτης  µε διαστάσεις 1.000x500 εκατοστά µε 1 και ½ γούρνα και 1 

µαξιλάρι 

 

 

Ανοξείδωτος νεροχύτης  µε διαστάσεις 1.160x500 εκατοστά µε 2 γούρνες και 1 

µαξιλάρι 

 

 

 

4.2  Η αγοραστική αξία των νεροχυτών στη Γαλλία και η µέση τιµή αυτών  

Με βάση την έρευνα που έχει κάνει η Consult GB, το 2004  η αγορά των νεροχυτών 

στη Γαλλία υπολογίστηκε περίπου 103 € εκατοµµύρια µε τις αγοραστικές τιµές των 

κατασκευαστών.  
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Η συνολική αξία των νεροχυτών στην αγορά µπορεί να χωριστεί σε τρία µέρη ανάλογα 

µε το διαφορετικό υλικό κατασκευής τους. Κατά αυτό τον τρόπο διαπιστώνεται ότι ενώ 

οι συνθετικοί νεροχύτες έχουν το µικρότερο ποσοστό πωλήσεων στην αγορά (28,8%)  

η συνολική αξία τους είναι η µεγαλύτερη. Η µέση τιµή, χονδρικής, του συνθετικού 

νεροχύτη είναι 104 € και η συνολική αξία πωλήσεων στην αγορά είναι 42 € 

εκατοµµύρια. Στην συνέχεια, ακολουθούν οι κεραµικοί νεροχύτες µε ποσοστό 

πωλήσεων στην αγορά  30,2%. Η µέση τιµή, χονδρικής,  του κεραµικού νεροχύτη είναι 

στα 69,3 € και η συνολική αξία πωλήσεων στην αγορά είναι στα 29 € εκατοµµύρια. 

Τέλος, ακολουθούν οι ανοξείδωτοι νεροχύτες µε ποσοστό πωλήσεων στην αγορά 41%. 

Η µέση τιµή, χονδρικής,  του ανοξείδωτου νεροχύτη είναι 56,7 € και η συνολική αξία 

των πωλήσεων στην αγορά είναι στα  32 € εκατοµµύρια. Παρατηρούµε δηλαδή ότι η 

αξία των νεροχυτών µε βάση το υλικό κατασκευής τους, είναι εντελώς αντίστροφη σε 

σχέση µε τα ποσοστά πωλήσεών τους.  

Στον παρακάτω πίνακα, µε βάση την έρευνα που έκανε η CONSULT GB το 2004, 

παρουσιάζονται συνολικά η σχέση µεταξύ ποσότητας, τιµής και µεριδίου αγοράς του 

κάθε υλικού νεροχυτών. 

 

Συνολική Αξία 

αγοράς 

2004 

 Ποσότητα - Αξία 

Κεραµικοί  νεροχύτες   

Ποσότητα  

Μερίδιο Αγοράς 

Μέση Τιµή 

 

420.000 

30% 

69,3 € 

Συνθετικοί νεροχύτες   

Ποσότητα  

Μερίδιο Αγοράς 

Μέση Τιµή 

 

400.000 

29% 

104 € 

Ανοξείδωτοι νεροχύτες   

Ποσότητα  

Μερίδιο Αγοράς 

Μέση Τιµή 

 

570.000 

41,0% 

56,7 € 
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Σύνολο 

Ποσότητα 

Μερίδιο Αγοράς 

Μέση Τιµή 

 

1.390.000 

100% 

74,1 € 

 CONSULT GB : Έρευνα αγοράς νεροχυτών στη Γαλλία 2004 

 

Συνολική αξία νεροχυτών για το 2004 στη Γαλλία
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  CONSULT GB : Έρευνα αγοράς νεροχυτών στη Γαλλία 2004 

 

 

4.3 Η διανοµή των νεροχυτών στη Γαλλία 

Η διανοµή των νεροχυτών στη Γαλλία γίνεται µε βάση το παρακάτω διάγραµµα: 

    
   

Κατασκευαστές 
Παραγωγοί 

       
 
        

Χονδρέµποροι 

 
  
 
 
 



 

Παναγιωτοπούλου Βιργινία – ∆ιπλωµατική Εργασία ΜΒΑ   53

 
Αλυσίδες  

πολυκαταστηµάτων 
DIY 

   
     
 

Κατασκευαστές 
επίπλων 

 
 
 

Έµποροι 
επίπλων 

 
  
 

Κατασκευαστές 
Κουζίνας 

 
 
 

Καταστήµατα 
πώλησης 
κουζίνας 

 
 
 

Εργολάβοι    

 
 
 

Καταναλωτές 

 
Παρατηρούµε ότι οι πρώτοι που έρχονται σε επαφή µε τους νεροχύτες είναι οι 

εισαγωγείς και οι χονδρέµποροι και εν συνεχεία τα πολυκαταστήµατα και οι 

κατασκευαστές κουζίνας.  
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Οι καταναλωτές µπορούν να προµηθευτούν τους νεροχύτες από τα πολυκαταστήµατα, 

τους κατασκευαστές κουζίνας, τα καταστήµατα πώλησης κουζίνας αλλά και τους 

εργολάβους. Οι καταναλωτές συνήθως αγοράζουν νεροχύτες όταν επιδιορθώνουν το 

σπίτι τους ή κάνουν ανακαίνιση, όταν αγοράζουν καινούργιο σπίτι από εργολάβο ή 

όταν χτίζουν µόνοι τους το δικό τους. Η ΠΥΡΑΜΙΣ στοχεύει  να συνεργαστεί µ’ έναν 

διανοµέα αντιπρόσωπο που θα έχει δικό του πελατολόγιο και έτοιµο δίκτυο διανοµής 

για να καλύψει τα µεγαλύτερα κανάλια, όπως τις αλυσίδες καταστηµάτων (DIY), τους 

κατασκευαστές κουζίνας και τους εργολάβους.  

 

4.4 Ανακεφαλαίωση 

Οι νεροχύτες διαχωρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής τους, µε βάση τον τρόπο 

εγκατάστασης τους και µε βάση τον τρόπο παραγωγής τους. Με βάση το υλικό 

κατασκευής τους, οι πιο διαδεδοµένοι νεροχύτες είναι οι ανοξείδωτοι, µετά 

ακολουθούν οι γρανιτένιοι και εν συνεχεία  οι κεραµικοί. Με βάση τον τρόπο 

εγκατάστασης, διαχωρίζονται σε ένθετους, σε υποκαθήµενους και σε πολυκουζινάκια. 

Τέλος, µε βάση τον τρόπο παραγωγής, οι νεροχύτες, διαχωρίζονται σε 

µονοπρεσσαριστούς και σε συγκολλητούς. Τα βασικά µοντέλα στην αγορά της Γαλλίας 

είναι κυρίως νεροχύτες µε 2 γούρνες και 1 µαξιλάρι και σχετικά σε µεγάλες διαστάσεις 

αφού το µεγαλύτερο ποσοστό των σπιτιών στη Γαλλία έχουν µεγάλες κουζίνες.  

Η αγοραστική αξία των νεροχυτών, µε βάση το υλικό κατασκευής τους, είναι 

αντίστροφη σε σχέση µε τα ποσοστά πωλήσεών τους. Παρατηρείται ότι οι ανοξείδωτοι 

νεροχύτες είναι οι πιο διαδεδοµένοι στην αγορά αλλά η µέση τιµή τους είναι η πιο 

χαµηλή σε σχέση µε τις τιµές των κεραµικών και των συνθετικών.  

Η διανοµή των νεροχυτών στη Γαλλία ξεκινάει από τους εισαγωγείς και τους 

χονδρέµπορους και µετά καταλήγει στα πολυκαταστήµατα, στους κατασκευαστές 

κουζίνας και στους εργολάβους. Οι καταναλωτές µπορούν να προµηθεύονται τους 

νεροχύτες από τα πολυκαταστήµατα, τους κατασκευαστές κουζίνας και τους 

εργολάβους. Ο τρόπος και ο τόπος παραλαβής εξαρτάται πάντα από τον λόγο τον οποίο 

χρειάζονται οι καταναλωτές τον νεροχύτη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

5.0  Επιλογή αντιπροσώπου 

Όπως αναφέραµε στο τέταρτο κεφάλαιο, η ΠΥΡΑΜΙΣ επέλεξε ότι θα συνεχίσει την 

εξαγωγική δραστηριότητά της στη Γαλλία µέσω ενός αντιπροσώπου/διανοµέα. Η 

επιλογή του αντιπροσώπου θα γίνει µε βάση τα κριτήρια που αναφέραµε και θα γίνει 

προσπάθεια έτσι ώστε εκείνος που θα επιλεχθεί να βρίσκεται όσο το δυνατό πιο κοντά 

στο προφίλ που περιγράψαµε.  

Μετά από σχολαστικό έλεγχο στα αρχεία της εταιρείας και µετά τα αποτελέσµατα της 

έρευνας (επίσκεψη στο Βιοµηχανικό και Εµπορικό Επιµελητήριο στο Παρίσι, 

επίσκεψη στην εµπορική έκθεση «BATIMENT» που πραγµατοποιήθηκε στο Παρίσι το 

Μάρτιο του 2005, επίσκεψη σε πολυκαταστήµατα DIY και επίσκεψη σε  υποψήφιους 

πελάτες)  που έκανε ο Υπεύθυνος Πωλητής της Περιοχής στο ταξίδι του στη Γαλλία, 

εµφανίστηκαν τρεις υποψήφιοι αντιπρόσωποι που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν την 

αποκλειστικότητα των προϊόντων της ΠΥΡΑΜΙΣ στη Γαλλία. Οι τρεις αυτοί 

υποψήφιοι θα πρέπει να ελεγχτούν σχολαστικά για να παρθεί η σωστή απόφαση και να 

αποφευχθεί η πιθανότητα λάθους. Για να πραγµατοποιηθεί αυτό ζητήθηκε από τους 

τρεις υποψηφίους να δώσουν όσο το δυνατό περισσότερα στοιχεία για τις εταιρείες 

τους, για να διεξαχθεί ο έλεγχος.  

 

5.1. Οι υποψήφιες εταιρείες για την ΠΥΡΑΜΙΣ 

Οι τρεις υποψήφιες εταιρείες είναι οι εξής: 

1) ΙΝΟΧ DE FRANCE AS 

2) AL MONTAGE SRL 

3) CHANONNET AS 

Τα στοιχεία των παραπάνω εταιρειών αναλύονται παρακάτω για να µπορέσουν να 

αξιολογηθούν και να αποφασίσει η ΠΥΡΑΜΙΣ µε ποια εταιρεία θα ξεκινήσει την 

συνεργασία της και θα της δώσει την αποκλειστικότητα στη Γαλλία. Τα παρακάτω 

στοιχεία µαζεύτηκαν από τρεις πηγές: 

1) Τα στοιχεία που παρέδωσαν οι ίδιες οι εταιρείες στην ΠΥΡΑΜΙΣ. 
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2) Τα στοιχεία που ανακάλυψε η ασφαλιστική εταιρεία ∆ΙΑΣ Α.Ε., σχετικά µε την 

φερεγγυότητα τους και την οικονοµική τους κατάσταση. 

3) Τα στοιχεία που µάζεψε ο Υπεύθυνος Πωλητής της Περιοχής της Γαλλίας µετά 

την επίσκεψή του στη χώρα.  

 

5.1.1 ΙΝΟΧ DE FRANCE AS 

Η INOX DE FRANCE είναι µία οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1975 από 

τον Andrew La Max, ο οποίος είναι και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας. Η INOX 

DE FRANCE ξεκίνησε µε 5 άτοµα ανθρώπινο δυναµικό και σήµερα έχει φτάσει τα 120 

άτοµα. Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στο Παρίσι και έχουν ένα 

υποκατάστηµα στη Lyon όπου εκεί βρίσκεται και η αποθήκη τους (1.500 τετραγωνικά 

µέτρα). Το αντικείµενο της επιχείρησης τα πρώτα χρόνια ήταν η εµπορία και διανοµή 

βρυσών στη Νότια Γαλλία αλλά στη συνεχεία η διανοµή των προϊόντων της 

επεκτάθηκε σ’ ολόκληρη τη Γαλλία. Η INOX DE FRANCE εισάγει βρύσες από πολλά 

µέρη της Ευρώπης όπως η Ιταλία, η Γερµανία και η Αγγλία και τα τελευταία χρόνια 

έχει ξεκινήσει να κάνει εισαγωγές και από την Κίνα. Οι βασικοί πελάτες της είναι τα 

πολυκαταστήµατα DIY, κάποιες εταιρείες κατασκευής κουζίνας και έµποροι που 

διοχετεύουν τις βρύσες σε λιανοπωλητές. Το 2004 η εταιρεία πούλησε 70.000 βρύσες 

στη Γαλλία ενώ οι πωλήσεις το 2005 αυξήθηκαν κατά 20% µε αποτέλεσµα να 

πουλήσουν 84.000 βρύσες. 

Ο λόγος που η INOX DE FRANCE πλησίασε την ΠΥΡΑΜΙΣ είναι γιατί θέλει να 

αναπτυχθεί και να προσθέσει νέα προϊόντα στην γκάµα της. Οι νεροχύτες ανήκουν 

στην ίδια κατηγορία προϊόντων και στόχος τους είναι να τους προωθήσουν στα ίδια 

κανάλια διανοµής που προωθούν τις βρύσες τους. Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά 

τα στοιχεία της εταιρείας:  
 

Επωνυµία: INOX DE FRANCE AS 

∆ιακριτικός Τίτλος: INOX DE FRANCE 

Έδρα:  

23 rue Briguet 

Paris France 

 Τ.Κ.  67984 
 Τηλ.  (+33) 1 90 97 76 
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 Fax  
(+33) 1 90 97 78 

 

∆ιεύθυνση 

Υποκαταστήµατος και 

Αποθήκης: 

Rue du Bac 

26890 Lyon 

France 
 Τ.Κ.  90875 
 Τηλ. (+33) 7 90 87 54 

 Fax (+33) 7 90 87 55 

Αντικείµενο  

∆ραστηριότητας: 
Εµπορία και διανοµή βρυσών σε όλη τη Γαλλία 

 

Τα οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας για τα 3 τελευταία χρόνια αναφέρονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 2003 2004 2005 

Τζίρος της εταιρείας σε 

€ εκατοµµύρια  

5,6 6,2 7,1 

Κέρδος µετά φόρων 

σε € εκατοµµύρια 

0,3 0,5 0,6 

Αριθµός υπαλλήλων 79 87 120 

Πωλήσεις βρυσών σε 

τεµάχια 

60.000 70.000 84.000 

Ασφαλιστικό όριο που 

ζήτησε η ΠΥΡΑΜΙΣ για 

την INOX DE FRANCE 

και έγινε δεκτό: 

200.000€ 

   

Στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας ∆ΙΑΣ που προέκυψαν µετά από τη µελέτη τους 

 

Η επαφή της ΠΥΡΑΜΙΣ µε την INOX DE FRANCE έγινε στην έκθεση ISH 2005 στην 

Γερµανία, όπου η ΠΥΡΑΜΙΣ συµµετείχε. Η INOX DE FRANCE ενδιαφέρθηκε εξ’ 

αρχής για τα προϊόντα της ΠΥΡΑΜΙΣ και επισκέφτηκε το εργοστάσιο στην Ελλάδα, 

όπου είδε τα προϊόντα και πρότεινε τη συνεργασία των δύο εταιρειών. Η INOX DE 

FRANCE ζήτησε να υπογράψει συµβόλαιο µε την ΠΥΡΑΜΙΣ για 2 χρόνια, για το 

ξεκίνηµα της συνεργασίας τους, µε συµφωνία να έχουν την αποκλειστικότητα στη  
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Γαλλική αγορά. Η INOX DE FRANCE δεν δέχεται τον όρο της ΠΥΡΑΜΙΣ για την 

δοκιµαστική περίοδο των 6 µηνών γιατί θεωρεί ότι είναι πολύ µικρό το χρονικό 

διάστηµα και δεν θα προλάβει να προωθήσει το προϊόν για να έχει τις αναµενόµενες 

πωλήσεις. Επιπλέον υποστηρίζει ότι δεν µπορεί να επενδύσει χρήµατα για διαφήµιση 

και µάρκετινγκ, χωρίς συµβόλαιο αποκλειστικότητας.  

 

5.1.2  AL MONTAGE SRL 

Η εταιρεία AL MONTAGE είναι κατασκευαστής γρανιτένιων νεροχυτών στη Γαλλία 

που εµπορεύεται ανοξείδωτους νεροχύτες για να συµπληρώσει τη γκάµα της και να 

ικανοποιήσει την ζήτηση των πελατών της. Η εταιρεία ξεκίνησε την παραγωγή 

γρανιτένιων νεροχυτών το 1998 και έχει µέχρι σήµερα ανοδική πορεία. Βασικό 

στοιχείο της εταιρείας AL MONTAGE είναι ότι ιδρύθηκε από µηχανικούς που 

εργαζόταν σε ανταγωνιστικές εταιρείες παραγωγής γρανιτένιων νεροχυτών και ήταν 

πολλοί καλοί γνώστες της κατασκευής του προϊόντος. Το ανθρώπινο δυναµικό της 

εταιρείας αποτελείται από 250 άτοµα. Το εργοστάσιο της εταιρείας βρίσκεται στο 

Bordeaux της Γαλλίας και στο ίδιο µέρος είναι η αποθήκη και τα γραφεία της 

εταιρείας.  

Οι βασικοί πελάτες της εταιρείας είναι κατασκευαστές κουζίνας και εργολάβοι ενώ 

ταυτόχρονα η εταιρεία εξάγει τα προϊόντα της σε Ευρωπαϊκές χώρες όπως το Βέλγιο, η 

Γερµανία, η Σλοβακία και η Ρουµανία. Μέσω των εξαγωγών της πούλησε 100.000 

γρανιτένιους νεροχύτες το 2004 και άλλες 180.000 εντός Γαλλίας. Η εταιρεία AL 

MONTAGE αγόραζε ανοξείδωτους νεροχύτες, από την εταιρεία Franke αλλά επειδή τα 

προϊόντα της Franke θεωρούνται κορεσµένα, στόχος της είναι να βρει έναν άλλο 

κατασκευαστή που να µην είναι γνωστός στη Γαλλική αγορά για να µπορέσει να 

αυξήσει τις πωλήσεις της. Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία της 

εταιρείας:  

Επωνυµία: AL MONTAGE SRL 

∆ιακριτικός Τίτλος: AL MONTAGE 
Έδρα της εταιρείας 

και διεύθυνση 

εργοστασίου 

 

4 rue Briston 

Bordeaux France 

 Τ.Κ.  23456 
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 Τηλ.  (+33) 7 098765 
 Fax  (+33) 7 098888 

Αντικείµενο  

∆ραστηριότητας: 
Παραγωγή γρανιτένιων νεροχυτών και εµπορία ανοξείδωτων 

 

Τα οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας για τα 3 τελευταία χρόνια αναφέρονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 2003 2004 2005 

Τζίρος της εταιρείας σε 

€ εκατοµµύρια  

4,8 5,3 6,8 

Κέρδος µετά φόρων 

σε € εκατοµµύρια 

0,1 0,1 0,3 

Αριθµός υπαλλήλων 100 180 250 

Πωλήσεις βρυσών σε 

τεµάχια 

130.000 180.000 280.000 

Ποσοστό εξαγωγών 3,0% 2,5% 2,0% 

Ασφαλιστικό όριο που 

ζήτησε η ΠΥΡΑΜΙΣ για 

την εταιρεία AL 

MONTAGE 

και έγινε δεκτό: 

150.000€ 

   

Στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας ∆ΙΑΣ που προέκυψαν µετά από τη µελέτη τους 

 

Η επαφή των δύο εταιρειών έγινε το 2006 όταν ο Υπεύθυνος Περιοχής της ΠΥΡΑΜΙΣ 

πραγµατοποίησε ταξίδι στη Γαλλία και επισκέφτηκε το εργοστάσιο και τα γραφεία της 

εταιρείας AL MONTAGE. Η εταιρεία AL MONTAGE ενδιαφέρεται για τους 

ανοξείδωτους νεροχύτες της ΠΥΡΑΜΙΣ αλλά δεν ζητάει αποκλειστικότητα γιατί δεν 

πιστεύει ότι θα µπορέσει να πουλήσει τα απαιτούµενα τεµάχια που θέτει ως όρο η 

ΠΥΡΑΜΙΣ για την υπογραφή του συµβολαίου. Ενδέχεται να υπάρξουν και άλλες 

διαπραγµατεύσεις στην περίπτωση που οι εταιρείες αποφασίσουν να συνεργαστούν. 

Προς το παρόν η εταιρεία AL MONTAGE επιθυµεί να αγοράσει µόνο τα τεµάχια που 

θεωρεί ότι θα µπορεί να διαθέσει στη Γαλλική αγορά.  
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5.1.3  CHANNONET AS 

Η εταιρεία CHANNONET είναι µία οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1968 

από τον Κο Channonet, ο οποίος είναι σήµερα ∆ιευθύνων Σύµβουλος. Η εταιρεία 

CHANNONET έχει 25 άτοµα προσωπικό και εµπορεύεται νεροχύτες (ανοξείδωτους – 

γρανιτένιους), ηλεκτρικά είδη (φούρνους, πλυντήρια, απορροφητήρες και ψυγεία) 

καθώς και αξεσουάρ για κουζίνα και µπάνιο (πόµολα, φώτα τοίχου, συρτάρια κουζίνας, 

συρόµενα καλάθια για τα ντουλάπια της κουζίνας και στηρίγµατα τραπεζιού κυρίως 

ανοξείδωτα).  Συνολικά εµπορεύεται γύρω στα 3,000 προϊόντα.  

Παράλληλα µε την  CHANNONET, υπάρχει και η εταιρεία CHANNOT FRANCE η 

οποία στεγάζεται στα ίδια γραφεία µε την CHANNONET και έχει άλλα 28 άτοµα 

προσωπικό. Η  CHANNOT FRANCE κατασκευάζει ανοξείδωτους πάγκους κουζίνας, 

γούρνες µεγάλων διαστάσεων επαγγελµατικές και διάφορες άλλες κατασκευές µε 

ανοξείδωτο. Η συγκόλληση στο µικρό εργοστάσιο που έχουν γίνεται µε το χέρι και η 

εργασία είναι πολύ χρονοβόρα. Κατασκευάζουν περίπου 10.000 ανοξείδωτους πάγκους 

το χρόνο και  1.000 άλλα είδη όπως γούρνες µεγάλων διαστάσεων και ανοξείδωτα 

πόµολα.  Πολλά από τα προϊόντα τους τα εξάγουν στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή, 

στη Φιλανδία και στο Βέλγιο.  

Η CHANNONET εµπορεύεται ανοξείδωτους νεροχύτες από την Blanco και την 

Astracast αλλά τους τελευταίους µήνες έχει έρθει σε αντιπαράθεση και µε τις δύο 

εταιρείες λόγο ξαφνικών αυξήσεων στους τιµοκαταλόγους τους. Αποφάσισε να βρει 

καινούργιο προµηθευτή ανοξείδωτων νεροχυτών και προτιµάει να είναι µία όχι τόσο 

γνωστή εταιρεία στη Γαλλική αγορά για να µπορέσει να έχει την αποκλειστικότητα και 

να λανσάρει τα νέα προϊόντα της. Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία της 

εταιρείας: 

Επωνυµία: CHANNONET AS 

∆ιακριτικός Τίτλος: CHANNONET 

Έδρα της εταιρείας 

και διεύθυνση 

εργοστασίου 

 

Parc d’ activite Cessoie  

155, rue Simon Vollant 

Lambersart cedex 

France 

 Τ.Κ.  59832 
 Τηλ.  (+33) 3 28 899 50 
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 Fax  (+33) 3 28 890 51 
Αντικείµενο  

∆ραστηριότητας: 
Εµπορία ειδών κουζίνας και παραγωγή ανοξείδωτων πάγκων 

 

Τα οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας για τα 3 τελευταία χρόνια αναφέρονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 2003 2004 2005 

Τζίρος της εταιρείας σε 

€ εκατοµµύρια  

8,3 8,5 8,8 

Κέρδος µετά φόρων 

σε € εκατοµµύρια 

0,3 0,2 0,4 

Αριθµός υπαλλήλων 49 53 53 

Ποσοστό εξαγωγών 3,0% 2,5% 3,4% 

Πωλήσεις ανοξείδωτων 

νεροχυτών σε τεµάχια 

200.000 250.000 280.000 

Ασφαλιστικό όριο που 

ζήτησε η ΠΥΡΑΜΙΣ για 

την CHANNONET 

και έγινε δεκτό: 

300.000€ 

   

Στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας ∆ΙΑΣ που προέκυψαν µετά από τη µελέτη τους 

 

Η επαφή των δύο εταιρειών έγινε στα µέσα του 2006 όταν η CHANNONET έστειλε 

µία επιστολή στην ΠΥΡΑΜΙΣ για να της εκφράσει το ενδιαφέρον της για τα προϊόντα 

της εταιρείας και να την ενηµερώσει ότι ψάχνει να νέους προµηθευτές. Η ΠΥΡΑΜΙΣ 

απάντησε θετικά στην CHANNONET και ζήτησε συνάντηση µαζί τους για να 

συζητήσουν πιο αναλυτικά την πιθανότητα µελλοντικής συνεργασίας τους. Μετά τη 

συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στην Ελλάδα, η CHANNONET έθεσε πολλούς 

όρους, που εάν δεν τηρούνταν θα υπάρχουν ρήτρες, για να δεχτεί να υπογράψει το 

συµβόλαιο της αποκλειστικότητας. Οι όροι που προσπαθούν να θέσουν είναι για 

παράδειγµα, πολύ χαµηλές τιµές, µεγάλο περιθώριο πίστωσης, και την απαίτηση ότι η 

ΠΥΡΑΜΙΣ θα κρατάει µεγάλα αποθέµατα για την CHANNONET  έτσι ώστε να µην 

υπάρχουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις τους καθώς και να πουλάνε τα προϊόντα της 

ΠΥΡΑΜΙΣ χωρίς σφραγίδα, που σηµαίνει χωρίς το brand name.   
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Η ΠΥΡΑΜΙΣ δεν απάντησε εάν δέχεται ή όχι την πρότασή τους γιατί οι όροι που 

έθεσαν είναι ιδιαίτερα αυστηροί και η ΠΥΡΑΜΙΣ δεν γνωρίζει εάν θα µπορέσει να 

ανταπεξέλθει.  

 

5.2 Μελέτη επιλογής του κατάλληλου αντιπροσώπου 

Για την καλύτερη δυνατή επιλογή του αντιπροσώπου έγινε µία καταγραφή όλων των 

στοιχείων των τριών υποψηφίων, ώστε να συγκριθούν µε τα κριτήρια επιλογής 

αντιπροσώπου που θέτει η ΠΥΡΑΜΙΣ και να αποφασιστεί ποιος θα επιλεχθεί. 

Παρουσιάζονται παρακάτω όλα τα στοιχεία στον πίνακα όπως καταγράφηκαν: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

INOX DE FRANCE AS 

 

AL MONTAGE 

SRL 
CHANNONET AS 

Γνώστης της τοπικής 

αγοράς/έτοιµο πελατολόγιο 

√ √ √ 

∆ίκτυο ∆ιανοµής √ √ √ 

Προώθηση µεγάλων 

ποσοτήτων στην αγορά 

√ × √ 

Φερεγγυότητα √ × √ 

∆ιατήρηση αποθήκης √ √ √ 

Καλό προγραµµατισµό × √ √ 

∆ιασυνδέσεις στις αρχές × × × 

Προώθηση του ονόµατος 

της ΠΥΡΑΜΙΣ 

√ √ × 

Αποδοχή των κριτηρίων 

της ΠΥΡΑΜΙΣ 

× × √ 

Πίνακας µελέτης τµήµατος Εξαγωγών της ΠΥΡΑΜΙΣ  

 

Όπως παρατηρείται, η εταιρεία CHANNONET τηρεί τις περισσότερες προϋποθέσεις 

για να γίνει ο αντιπρόσωπος/διανοµέας της ΠΥΡΑΜΙΣ. Εν συνεχεία ακολουθούν οι 

εταιρείες INOX DE FRANCE και AL MONTAGE. Το δυνατό πλεονέκτηµα της 

CHANNONET είναι ότι ήδη εµπορεύονται ανοξείδωτους νεροχύτες από άλλες 

εταιρείες, αναζητούν νέο προµηθευτή, έχουν αυξηµένες πωλήσεις και γνωρίζουν το 

προϊόν.  

 



 

Παναγιωτοπούλου Βιργινία – ∆ιπλωµατική Εργασία ΜΒΑ   63

Επιπλέον έχουν έτοιµο δίκτυο διανοµής και η ασφαλιστική εταιρεία της ΠΥΡΑΜΙΣ 

κατάφερε να εξασφαλίσει το µεγαλύτερο πιστωτικό όριο για την CHANNONET, σε 

σχέση µε τις άλλες δύο εταιρείες, που σηµαίνει ότι η οικονοµική τους κατάσταση είναι 

πολύ καλή.  

Το επόµενο βήµα θα είναι να οριστεί µία δεύτερη συνάντηση µεταξύ των δύο 

εταιρειών για να συζητηθούν όλα τα ανοιχτά θέµατα και να συµφωνηθούν οι όροι για 

την συνέχιση της συνεργασίας τους. Το βασικό θέµα στην συνάντηση θα είναι να 

πείσει η ΠΥΡΑΜΙΣ την CHANNONET να αγοράζει τους νεροχύτες µε την σφραγίδα 

ΠΥΡΑΜΙΣ, έτσι ώστε να προωθήσει το όνοµά της στη Γαλλική αγορά. Η ΠΥΡΑΜΙΣ 

προσπαθεί να προωθεί το όνοµά της σε κάθε καινούργια αγορά για να µπορεί να 

εξασφαλίσει την µελλοντική της πορεία, έτσι ώστε εάν αλλάξει αντιπρόσωπο να 

µπορεί εύκολα να συνεχίσει τις πωλήσεις της στη χώρα. Το επόµενο θέµα που θα τεθεί 

υπό συζήτηση θα είναι οι όροι που θέλει να θέσει η CHANNONET στην ΠΥΡΑΜΙΣ,  

όπως οι ρήτρες που θέλουν να επιβάλουν σε περίπτωση καθυστέρησης αποστολής του 

φορτίου, όπου θα προσπαθήσει η ΠΥΡΑΜΙΣ να αυξήσει το χρόνο που της δίνει η 

CHANNONET ως προθεσµία. Τέλος, θα γίνει προσπάθεια για να αποδεχθεί η 

CHANNONET τις τιµές της αρχικής προσφοράς της ΠΥΡΑΜΙΣ και να µη µειωθούν. 

Σε περίπτωση που συζητηθούν τα παραπάνω θέµατα και συµφωνηθούν ή έστω βρεθεί 

µία µέση λύση αποδεκτή και από τις δύο πλευρές, η ΠΥΡΑΜΙΣ θα ξεκινήσει τη 

συνεργασία της µε την CHANNONET, αρχικά για 6 µήνες και εν συνεχεία θα 

υπογράψουν ετήσιο συµβόλαιο που θα ορίζει την CHANNONET ως αποκλειστικό 

αντιπρόσωπο της ΠΥΡΑΜΙΣ στη Γαλλία.   

Η δεύτερη υποψήφια εταιρεία για την θέση αντιπροσώπου της εταιρείας ΠΥΡΑΜΙΣ 

στη Γαλλία είναι η INOX DE FRANCE, η οποία θέλει να συµπεριλάβει τον 

ανοξείδωτο νεροχύτη στη γκάµα των προϊόντων της. Η INOX DE FRANCE έχει 

έτοιµο δίκτυο διανοµής στην Γαλλία για τις βρύσες και άλλα προϊόντα κουζίνας και ο 

ανοξείδωτος νεροχύτης θα συµπληρώσει τη γκάµα τους. Το πλεονέκτηµα της 

συγκεκριµένης εταιρείας είναι ότι έχει έτοιµο το δίκτυο διανοµής και έχει τις 

κατάλληλες διασυνδέσεις για την προώθηση των νεροχυτών αλλά δεν έχει 

προηγούµενη εµπειρία πώλησης και διανοµής του ανοξείδωτου νεροχύτη. Το έτοιµο 

δίκτυο ανεβάζει τις πιθανότητες επιτυχίας αλλά επειδή δεν υπάρχει η κατάλληλη 

εµπειρία είναι πολύ πιθανό να µην έχουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.  
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Στην περίπτωση που η ΠΥΡΑΜΙΣ δεν θα µπορέσει να συµφωνήσει µε την 

CHANNONET θα στραφεί προς την INOX DE FRANCE και θα προσπαθήσει να τους 

βοηθήσει όσο το δυνατό περισσότερο για να εκµεταλλευτούν το δίκτυο διανοµής τους 

και να προωθήσουν τους νεροχύτες της ΠΥΡΑΜΙΣ.  

Μία πιθανή λύση είναι να οργανωθεί ένα ταξίδι στη Γαλλία, στην INOX DE FRANCE, 

από τον Υπεύθυνο Περιοχής της ΠΥΡΑΜΙΣ και τον ∆ιευθυντή Εξαγωγών, για να 

οργανωθεί ένα σεµινάριο στους πωλητές της INOX DE FRANCE που θα έχει θέµα, τα 

χαρακτηριστικά του ανοξείδωτου νεροχύτη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι πωλητές θα 

έρθουν σε επαφή µε το νέο προϊόν και θα τους είναι πιο εύκολο να το προωθήσουν. Εν 

συνεχεία θα πρέπει να συµφωνήσει η INOX DE FRANCE ότι το ξεκίνηµα 

συνεργασίας της µε την ΠΥΡΑΜΙΣ θα είναι δοκιµαστικό για 6 µήνες και αν υπάρξουν 

τα αναµενόµενα αποτελέσµατα θα υπογράψουν ετήσιο συµβόλαιο αποκλειστικότητας.       

Η τρίτη υποψήφια εταιρεία για την αποκλειστικότητα της ΠΥΡΑΜΙΣ στη Γαλλία είναι 

η εταιρεία AL MONTAGE που θα µπορούσε να είναι και η δεύτερη υποψήφια γιατί 

τηρεί πολλά από τα κριτήρια της ΠΥΡΑΜΙΣ. Το βασικό µειονέκτηµα της εταιρείας AL 

MONTAGE είναι ότι δεν σκοπεύει να απορροφήσει µεγάλες ποσότητες από την 

ΠΥΡΑΜΙΣ για να τις διοχετεύσει στη Γαλλική αγορά. Η εταιρεία AL MONTAGE 

παράγει ως βασικό προϊόν τους γρανιτένιους νεροχύτες και τους προωθεί µε τον 

καλύτερο τρόπο στην αγορά της Γαλλίας. Το πρόβληµα είναι ότι τους ανοξείδωτους 

νεροχύτες της ΠΥΡΑΜΙΣ θα τους χρησιµοποιήσει ως συµπληρωµατικό προϊόν στη 

γκάµα της και δεν σκοπεύει να τους προωθήσει όπως προωθεί τους γρανιτένιους. 

Παράλληλα δεν σκοπεύει να επενδύσει χρήµατα στη διαφήµιση,  στο µάρκετινγκ και 

για τα προϊόντα της ΠΥΡΑΜΙΣ. Επιπλέον η εταιρεία AL MONTAGE κάνει εξαγωγές 

και τα ποσοστά κέρδους της αυξάνονται λόγο των εξαγωγών της.  Τους ανοξείδωτους 

νεροχύτες της ΠΥΡΑΜΙΣ όµως δεν θα µπορέσει να τους εξάγει, αφού η συνεργασία θα 

είναι µόνο για τη Γαλλία οπότε τα ποσοστά πωλήσεων της µειώνονται για της 

ΠΥΡΑΜΙΣ.  

Στην περίπτωση που η ΠΥΡΑΜΙΣ δεν µπορέσει να ξεκινήσει συνεργασία µε την INOX 

DE FRANCE, θα αρχίσει διαπραγµατεύσεις µε την εταιρεία AL MONTAGE και θα 

προσπαθήσει να προωθήσει τα προϊόντα της όσο το δυνατό περισσότερο µέσω 

διαφήµισης και µάρκετινγκ από την Ελλάδα για να αυξηθεί η ζήτηση των ανοξείδωτων 

νεροχυτών. Ένας άλλος τρόπος για την αρχή συνεργασίας των δύο εταιρειών είναι να  
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δεχθεί η ΠΥΡΑΜΙΣ την πρόταση της εταιρείας AL MONTAGE για προώθηση 

περιορισµένων τεµαχίων στη Γαλλία και παράλληλα να ψάχνει να βρει και έναν 

δεύτερο συνεργάτη που δεν θα ενδιαφέρεται για αποκλειστικότητα και απλά θα 

καλύπτει τις ποσότητες που θα µπορεί να απορροφήσει. Η τελευταία επιλογή της 

ΠΥΡΑΜΙΣ για το ξεκίνηµα συνεργασίας στη Γαλλία, θα είναι εκείνη που θα 

προτιµηθεί λιγότερο. Απλά θα υπάρχει ως εναλλακτική λύση σε περίπτωση που όλες οι 

προηγούµενες συνεργασίες δεν καταφέρουν να πραγµατοποιηθούν  

 

5.3 Ανακεφαλαίωση 

Μετά την απόφαση της ΠΥΡΑΜΙΣ για τη συνέχιση της εξαγωγικής της 

δραστηριότητας στη Γαλλία µέσω αντιπροσώπου, διεξάχθηκε έρευνα για την επιλογή 

του πιο ικανού αντιπροσώπου που θα µπορέσει να προωθήσει τα προϊόντα της 

εταιρείας και να γνωστοποιήσει το όνοµα ΠΥΡΑΜΙΣ στη Γαλλική αγορά. Μεταξύ 

πολλών ενδιαφερόµενων ξεχώρισαν τρεις που τηρούσαν τα περισσότερα από τα 

κριτήρια που έθεσε η ΠΥΡΑΜΙΣ για την επιλογή του αποκλειστικού αντιπροσώπου 

της στη Γαλλία. Οι τρεις αυτές εταιρείες είναι η INOX DE FRANCE, ο AL 

MONTAGE και η CHANNONET. Η εταιρεία που τηρεί τα περισσότερα κριτήρια για 

να γίνει αντιπρόσωπος της ΠΥΡΑΜΙΣ στη Γαλλία είναι η CHANNONET, εν συνεχεία 

ακολουθεί η  INOX DE FRANCE και τέλος η εταιρεία AL MONTAGE. Η ΠΥΡΑΜΙΣ 

θα οργανώσει συνάντηση µε την CHANNONET για να της ανακοινώσει την απόφασή 

της και να προσπαθήσει να συµφωνήσουν από κοινού στα θέµατα τα οποία δεν έχουν 

ξεκαθαρίσει ακόµη για την µελλοντική τους συνεργασία. Σε περίπτωση που η 

ΠΥΡΑΜΙΣ δεν θα συµφωνήσει µε την CHANNONET θα πλησιάσει την  INOX DE 

FRANCE και αν τα αποτελέσµατα είναι τα ίδια όπως µε την CHANNONET, θα 

προσπαθήσει να συνεργαστεί µε την εταιρεία AL MONTAGE.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η εταιρεία ΠΥΡΑΜΙΣ είναι µία εξαγωγική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη που παράγει 

ανοξείδωτους νεροχύτες κουζίνας. Η ΠΥΡΑΜΙΣ εξάγει το προϊόν της σε περισσότερες 

από 45 χώρες σ’ όλο τον κόσµο και στόχος της είναι να επεκταθεί σε περισσότερες   

χώρες και κυρίως σε εκείνες που δεν έχει ακόµη σηµαντική παρουσία. Η δυσκολία της 

εξαγωγικής δραστηριότητας εξαρτάται από τη χώρα που η εταιρεία στοχεύει να 

επεκταθεί. Για παράδειγµα στις Ευρωπαϊκές χώρες οι δυσκολίες της εξαγωγικής 

δραστηριότητας, τουλάχιστον για το προϊόν της ΠΥΡΑΜΙΣ, είναι ο ανταγωνισµός. Οι 

µεγαλύτεροι ανταγωνιστές της ΠΥΡΑΜΙΣ έχουν έδρα στην Ευρώπη που σηµαίνει ότι 

µπορούν να αποστέλλουν τα ίδια προϊόντα, µε την ίδια ποιότητα, στις ίδιες τιµές αλλά 

διαφορετικά και ίσως πιο µοντέρνα σχέδια, στις ίδιες χώρες που η ΠΥΡΑΜΙΣ 

προσπαθεί να πουλήσει τα προϊόντα της. Η ΠΥΡΑΜΙΣ θεωρείται ότι είναι η 4η 

εταιρεία στο κόσµο στην παραγωγή ανοξείδωτου νεροχύτη και για αυτό προσπαθεί να 

προσφέρει εναλλακτικές λύσεις στους πελάτες της για να κερδίσει µερίδια αγοράς στις 

διάφορες χώρες. Βασική προϋπόθεση για να µπορέσει να επεκταθεί εξαγωγικά η 

ΠΥΡΑΜΙΣ είναι να παρακολουθεί στενά τον ανταγωνισµό, µέσω ταξιδιών στις χώρες 

που θέλει να εξάγει και να προσπαθεί να συλλέγει όσο το δυνατό περισσότερες 

πληροφορίες για την κοινωνική,  οικονοµική και πολιτική κατάσταση της χώρας 

στόχου. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα τη βοηθήσουν στο να κάνει σωστά βήµατα και 

να µην επενδύει κεφάλαιο σ’ αγορές κορεσµένες ή µη συµβατές µε τα προϊόντα της. 

Για παράδειγµα η νοµοθεσία της Αυστραλίας απαγορεύει την είσοδο στη χώρα 

νεροχυτών/γουρνών µε υπερχείλιση, γιατί πιστεύουν ότι αποτελούν εστία µόλυνσης, 

οπότε σε περίπτωση που η ΠΥΡΑΜΙΣ δεν το γνωρίζει αυτό και προσπαθήσει να εξάγει 

νεροχύτες µε υπερχείλιση στην Αυστραλία θα αντιµετωπίσει σοβαρό πρόβληµα αφού 

οι νεροχύτες δεν θα γίνουν δεκτοί στο τελωνείο και θα πρέπει να γυρίσουν πίσω στη 

χώρα αποστολής. Το κόστος που θα επιβαρύνει την εταιρεία θα είναι οικονοµικό εξ’ 

αρχής αλλά και ποιοτικό αφού θα είναι πολύ πιθανό ο πελάτης να στραφεί αλλού γιατί 

δεν θα παραλάβει τους νεροχύτες τους στο συµφωνηµένο χρόνο παράδοσης. 

Παράλληλα η ΠΥΡΑΜΙΣ πρέπει να γνωρίζει την αγορά πολύ καλά προτού ξεκινήσει 

την εξαγωγική της δραστηριότητα,  έτσι ώστε να ξέρει ποια µοντέλα θα προσφέρει και 

σε τι τιµές.  
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Είναι γεγονός ότι σε κάθε χώρα υπάρχουν τα λεγόµενα «µοντέλα µάχης» που είναι 

απαραίτητο να υπάρχουν στην γκάµα της εταιρείας εάν θέλει να επεκταθεί σε µία 

συγκεκριµένη αγορά γιατί εάν δεν υπάρχουν κανένας χονδρέµπορος δεν θα ξεκινήσει 

συνεργασία µαζί τους. Στην περίπτωση που υπάρχουν στη γκάµα της εταιρείας, 

µοντέλα µάχης,  θα πρέπει να µελετηθούν προσεχτικά οι τιµές του ανταγωνισµού έτσι 

ώστε οι προσφορές που θα κάνουν σε µελλοντικούς πελάτες να κυµαίνονται στα 

πλαίσια της αγοράς γιατί εάν είναι πολύ χαµηλές θα καταστρέψουν την αγορά και θα 

υπάρχει µεγάλη αντίδραση από τον ανταγωνισµό αλλά και αν είναι πολύ υψηλές δεν θα 

έχουν αποτέλεσµα γιατί καµία εταιρεία δεν θα τους προτιµήσει.  

Συγκεκριµένα για την αγορά της Γαλλίας που µελετήσαµε παρατηρήσαµε ότι οι 

νεροχύτες µοιράζονται σε κατηγορίες (ανάλογα µε το υλικό, τον τρόπο παραγωγής και 

τον τρόπο εγκατάστασης). Έτσι όταν µία εταιρεία θέλει να επεκταθεί στη Γαλλική 

αγορά θα πρέπει να συµπεριλάβει όλες τις κατηγορίες στην γκάµα της γιατί οι 

µελλοντικοί της πελάτες θα προτιµούν να έχουν έναν προµηθευτή που να έχει µεγάλη 

ποικιλία σε προϊόντα, σχέδια και σε τιµές. Είναι επίσης αποδεκτό ότι όσο πιο άγνωστη 

είναι µία εταιρεία σε µία χώρα όπου θέλει να εξάγει τα προϊόντα της, τόσο πιο δύσκολο 

είναι να αναπτυχθεί και να µπορέσει να επεκταθεί, αφού όλοι οι µελλοντικοί πελάτες 

θα την αντιµετωπίζουν µε καχυποψία. Η ΠΥΡΑΜΙΣ θα πρέπει να επενδύσει  

συγκεκριµένα κεφάλαια για ταξίδια, διαφήµιση και µάρκετινγκ στην κάθε νέα αγορά 

που θέλει να εισέλθει για να µπορέσει να εξασφαλίσει την πετυχηµένη είσοδό της.  

Τέλος διαπιστώσαµε ότι η επιλογή ενός αντιπροσώπου δεν είναι πολύ εύκολη 

διαδικασία γιατί πολλοί ενδιαφερόµενοι θέτουν τους δικούς τους όρους συνεργασίας 

χωρίς να δέχονται τους όρους της ΠΥΡΑΜΙΣ, γεγονός που προκαλεί σύγχυση και 

δυσκολία στην επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη για το µέλλον. 
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