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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Μια από τις πλέον σημαντικές τεχνολογίες προώθησης του Ηλεκτρονικού
εμπορίου είναι το EDI- Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (Electronic data
interchange). To EDI ως τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να
ανταλλάσσουν τα κάθε είδους εμπορικά έγγραφα (παραστατικά,
τιμοκαταλόγους κ.α. ) και χρησιμοποιείται ευρύτατα σε όλες τις
τεχνολογικά ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου τείνει δε να αποτελέσει
επιχειρηματική πρακτική τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους
δημόσιους οργανισμούς.
'

ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο αρχικά να προσεγγίσει την
υφιστάμενη κατάσταση στον διεθνή και ελληνικό επιχειρησιακό χώρο
σχετικά με το βαθμό εξάπλωσης του EDI (E-COMMERCE,
Ε- MARKETING) στην Ελληνική Μικρομεσαία επιχείρηση του κλάδου
της Γουνοποιίας και τις δυνατότητες ηλεκτρονικής ανάπτυξης συστημάτων
Marketing (μέσω internet).
Ο εν λόγω κλάδος έχει καθαρά εξαγωγικό προσανατολισμό από τα μέσα
του προηγούμενου αιώνα και επομένως χρήζει ανάγκης εκσυγχρονισμού
ιδιαίτερα στο κομμάτι της προώθησης των προϊόντων του κλάδου που
αναπτύσσεται δυναμικά διεθνώς λόγω των επιταγών της μόδας αλλά
αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα προώθησης και εκσυγχρονισμού στο
κομμάτι που αφορά την Ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση.
ΜΕΘΟΑΟΑΟΓΙΑ
Για τη συλλογή στοιχείων και εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το θέμα
της παρούσας διπλωματικής εργασίας χρησιμοποιήθηκαν οι εξής μέθοδοι:
♦ Αναζήτηση στοιχείων μέσω δικτυακών τόπων που αφορούν στον κλάδο
της γουνοποιίας καθώς και στην ανάπτυξη e -commerce,
e-marketing σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
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♦ Διενέργεια συνέντευξης με εκπροσώπους εταιρειών, δημόσιων και
ιδιωτικών φορέων που εμπλέκονται στον κλάδο της γούνας ή το emarketing.
♦

Ανταλλαγή e - mail με διεθνείς ερευνητικούς φορείς καθώς και εταιρείες
που έχουν εμπειρία στο e -επιχειρείν.

♦ Διερεύνηση δευτερογενών στοιχείων -μελετών σχετικά με τα θέματα
ενδιαφέροντος της παρούσας εργασίας.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ευχαριστώ θερμά τον Καθηγητή Σιώμκο Γεώργιο για τις πολύτιμες
επιστημονικές συμβουλές και παρατηρήσεις, τον εξετάζοντα καθηγητή
Χαραμή Γ., το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του πανεπιστημίου
Μακεδονίας καθώς και όλες τις εταιρείες - φορείς που βοήθησαν άμεσα ή
έμμεσα στην όλη προσπάθεια.
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1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΤΟΥ

ΚΑΑΛΟΥ

ΓΗΣ

1.1 Γενικά χαρακτηριστικά του κλάδου
Η παραγωγή και το εμπόριο ενδυμάτων γούνας αποτελεί
παραδοσιακή σημαντική οικονομική δραστηριότητα (με εξαγωγικό
προσανατολισμό) για την γεωγραφική περιοχή της Δ. Μακεδονίας
(νομοί Καστοριάς -Κοζάνης -περιοχή Σιάτιστας). Σε αυτές τις
γεωγραφικές περιοχές βρίσκεται συγκεντρωμένο το σύνολο σχεδόν
των παραγωγικών και ένα μέρος των εμπορικών δραστηριοτήτων του
κλάδου (το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών δραστηριοτήτων
λιανικής πώλησης εστιάζεται σήμερα στην Κατερίνη -Θεσσαλονίκη).
Το συγκριτικό πλεονέκτημα του εν λόγω κλάδου διεθνώς αποτελούσε
( ιδιαίτερα κατά τις δεκαετίες 1970-1980) η κατοχή και χρήση
εξειδικευμένης
τεχνογνωσίας
επεξεργασίας
αποκομμάτων
γουνοδερμάτων για την παραγωγή υψηλής ποιότητας επώνυμων
ενδυμάτων γούνας σε διεθνώς ανταγωνιστικές τιμές.
Η ιδιαίτερα έντονη ανάπτυξη που γνώρισε ο κλάδος της Ελληνικής
Γουνοποιίας κατά το χρονικό διάστημα 1960 -1985 επηρέασε έντονα
την οικονομική- κοινωνική -δημογραφική εξέλιξη της περιφέρειας
Δυτικής
Μακεδονίας
με
κύριο
χαρακτηριστικό
την
μονοεπαγγελματική διάρθρωση της παραγωγής και απασχόλησης.
Κατά την προαναφερόμενη χρονική περίοδο η ελληνική γουνοποιία
αποτελεί σημαντικό μέγεθος συναλλαγματικών εισροών για την
εθνική οικονομία της χώρας το οποίο όμως παρουσίασε σημαντική
κάμψη κατά την δεκαετία του 1990. Το αποτέλεσμα της
προαναφερόμενης κατάστασης ήταν η ραγδαία επιδείνωση των όρων
του εμπορικού ισοζυγίου σε βαθμό που στο τέλος του 1998 το
συνολικό ισοζύγιο του κλάδου να είναι έντονα ελλειμματικό.
Η αρνητική αυτή εξέλιξη οφείλεται στους ακόλουθους λόγους :
> Αρνητική διεθνής οικονομική συγκυρία.
> Σημαντικές αλλαγές των καταναλωτικών προτύπων (αλλαγές στις τάσεις
των διεθνών οίκων μόδας, οικολογικό κίνημα, νέες τεχνοτροπίες κ.α.).
> Ελλιπής οργάνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
> Λαθεμένη και πεπαλαιωμένη προωθητική πολιτική των ελληνικών
επιχειρήσεων.
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> Ισχυρός διεθνής ανταγωνισμός από Ευρώπη και Ασία στην προώθηση
των πωλήσεων.
> Μειωμένη συνοχή στον κλάδο σε ό,τι αφορά στην έγκαιρη και
οργανωμένη αντίδραση στις διακυμάνσεις της διεθνούς αγοράς.
> Μειωμένη ικανότητα προσαρμογής των Ελληνικών επιχειρήσεων στις
νέες τεχνολογίες καθώς και τους σύγχρονους τρόπους διείσδυσης σε νέες
αγορές.

( Η φωτογραφία προβάλλεται στο site του Κ.Ε.Γ.Α.Ε. θυγατρική
εταιρεία ΕΟΜΜΕΧ- http://www.furs.gr/)

1.2 Ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου
Οι επιχειρήσεις του κλάδου της
κατατάσσονται σε δυο κατηγορίες :

7
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Α) επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων γούνας που εδρεύουν και
δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Δ. Μακεδονίας με
κέντρα παραγωγής τις πόλεις Καστοριάς -Σιάτιστας
Β) επιχειρήσεις λιανικής -χονδρικής πώλησης που εδρεύουν και
δραστηριοποιούνται εκτός των πόλεων Καστοριάς -Σιάτιστας και στις
περιοχές Κατερίνη, Θεσσαλονίκη , Αθήνα
Κατά τα έτη 1997-1998 δημιουργήθηκαν και σε άλλες τουριστικές
περιοχές της χώρας καταστήματα λιανικής πωλήσεως γουναρικών 1.
Γ) επιχειρήσεις εκτροφής γουνοφόρων ζώων οι οποίες αποτελούν
ποσοστό μικρότερο του 1 % των επιχειρήσεων του κλάδου και δεν
αποτελούν αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας

d Παραγωγικές επιχειρήσεις -Βιοτεχνίες
Σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά στοιχεία του κλάδου 2 ο
αριθμός των βιοτεχνιών που βρίσκονται είτε εποχικά είτε μόνιμα στο
κύκλωμα παραγωγής εκτιμάται ( με μικρή απόκλιση σφάλματος ) στα
επίπεδα των 1500 έως 1700 βιοτεχνιών στην ευρύτερη περιοχή της Δ.
Μακεδονίας. Σε ότι αφορά τη μέση ετήσια παραγωγή των βιοτεχνιών
της Ελληνικής Γουνοποιίας, η μέση ετήσια παραγωγή εκτιμάται (σε
τεμάχια όλων των ειδών ) σε 400.000 έως 500.000. Η εκτίμηση
προκύπτει από την καταγραφή των πωλήσεων της τελευταίας
τετραετίας μέσω των επιχειρήσεων χονδρικής -λιανικής πώλησης στις
περιοχές Παραλία Κατερίνης, Θεσσαλονίκη , Αθήνα και Καστοριά Σιάτιστα.

d Επιχειρήσεις λιανικής πώλησης γουναρικών
Περιοχή Καστοριάς Σιάτιστας
Σε ότι αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων -υποκαταστημάτων - που
λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχής Καστοριάς Σιάτιστας είναι
χαρακτηριστικό ότι ένα μεγάλο ποσοστό των παραγωγικών
επιχειρήσεων
ασκεί ταυτόχρονα και δραστηριότητα λιανικής
πώλησης είτε μέσω του εκθετηρίου δημοπρατηρίου της περιοχής
1 Βλέπε μελέτη Δυνατότητα αναπροσαρμογής του τρόπου άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας και
οργάνωσης των ΜΜΕ του κλάδου της Ελληνικής Γουνοποιίας σύμφωνα με τις ανάγκες των διεθνών
αγορών 1997
2 Βλέπε Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στον κλάδο της Ελληνικής Γουνοποιίας -Κέντρο
Ελληνικής Γούνας α.ε., θυγατρική ΕΟΜΜΕΧ-1997
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ΕΔΗΚΑ-Καστοριά, ΒΙΟΠΑ -Σιάτιστα είτε μέσω προσωπικής
μεμονωμένης παρουσίας της επιχείρησης χωρίς να είναι εύκολη η
δυνατότητα διάκρισης του ποσοστού της παραγωγικής δραστηριότητα
-λιανικής πώλησης των εν λόγω εταιρειών.
Περιοχές Κατερίνης -Θεσσαλονίκης
Σε ότι αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων -υποκαταστημάτων - που
λειτουργούν εκτός της ευρύτερης περιοχής Καστοριάς Σιάτιστας η
κατανομή τους έχει ως εξής :

1
2
3
4

23ΜΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
Παραλία Κατερίνης
200
Θεσσαλονίκη
250
Αθήνα
250
100
Υπόλοιπη Ελλάδα
800
Σύνολο

Πηγή I Μελέτη Δυνατότητα αναπροσαρμογής του τρόπου άσκησης επιχειρηματικής
δραστηριότητας και οργάνωσης των ΜΜΕ του κλάδου της Ελληνικής Γουνοποιίας σύμφωνα με
τις ανάγκες των διεθνών αγορών 1997
Από επιτόπιες επισκέψεις και έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις περιοχές
αυτές προέκυψαν τα εξής :
♦ Το 97 % των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ανήκουν σε βιοτέχνες
της περιοχής Καστοριάς Σιάτιστας
♦ Το 95% λειτουργούν ως υποκαταστήματα βιοτεχνιών
♦ Το μεγαλύτερο ποσοστό από τις επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική
δραστηριότητα εκτός της ευρύτερης περιοχής Καστοριάς -Σιάτιστας
ανήκουν σε βιοτέχνες της ευρύτερης περιοχής της Σιάτιστας
♦ Οι βιοτέχνες στην πλειοψηφία τους διαθέτουν υποκαταστήματα σε
περισσότερες της μιας περιοχές
2
♦ Η μέση επιφάνεια που καλύπτουν τα καταστήματα είναι 65 μ
♦ Εκτός του ιδιοκτήτη χρησιμοποιούνται ένας έως δυο πωλητές (με
γνώσεις ξένων γλωσσών χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και ιδιαίτερα
της Ρωσίας)3
3 Μελέτη Δυνατότητας αναπροσαρμογής του τρόπου άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας και
οργάνωσης των ΜΜΕ του κλάδου της Ελληνικής Γουνοποιίας σύμφωνα με τις ανάγκες των διεθνών
αγορών 1997
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♦ Η χρήση εξωτερικών συνεργατών -μεσιτών είναι απαραίτητη στην
πλειοψηφία των επιχειρήσεων
♦ Στην προσέλκυση νέων πελατών συμβάλλει η συνεργασία των
γουνοποιιών με τουριστικά γραφεία ασχολούμενα με εισαγόμενο
τουρισμό από την ευρύτερη Ρωσία
Μέγεθος / Δομή Κλάδου
Η αγορά γούνας αποτελείται από τέσσερις διαφορετικούς υποκλάδους / είδη
επιχειρήσεων, οι δραστηριότητες των οποίων είναι:
(1) Ραπτική Ενδυμάτων και Διαφόρων Ειδών Ενδυμασίας από
Γουναρικά, Κωδ.2434
(2) Επεξεργασία Γουναρικών, Κώδ.2921
(3) Κατασκευή Ειδών από Γούνα, εκτός των Ειδών Ενδυμασίας,
Κωδ.2922
(4) Καταστήματα Πωλήσεων Ειδών Γούνας, Κωδ.6445
Πηγή:Στοιχεία ΕΣΥΕ όπως καταγράφονται στην μελέτη Eamst & Young. "Το εναρμονισμένο
σύστημα (ΕΣ)περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων του Συμβουλίου Τελωνειακής
συνεργασίας αποτελεί την βάση για τις ονοματολογίες των στατιστικών εξωτερικού εμπορίου τελωνειακό δασμολόγια . Η συνδυασμένη ονοματολογία (ΣΟ)των εμπορευμάτων της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας η οποία ικανοποιεί τις απαιτήσεις του εξωτερικού εμπορίου βασίζεται εξολοκλήρου στο
(ΕΣ)

Βάσει στοιχείων της ΕΣΥΕ, δύο απογραφές επιχειρήσεων γουναρικών
που πραγματοποιήθηκάν το 1984 και στην συνέχεια το 1988, έχουν
αποδείξει δυσοίωνες τάσεις για τρεις από τους τέσσερις υποκλάδους /
τύπους επιχειρήσεων γούνας.
Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις του κλάδου Επεξεργασίας Γουναρικών
(κωδικός 2921) μειώθηκαν κατά 11,9%. Μείωση σημείωσαν και οι
επιχειρήσεις Κατασκευής Ειδών από Γούνα, εκτός των Ειδών
Ενδυμασίας (κωδικός 2922).
Τα Καταστήματα Πωλήσεων Ειδών Γούνας (κωδικός 6445)
παρουσιάζουν την μεγαλύτερη πτωτική τάση από τις υπόλοιπες
επιχειρήσεις του κλάδου. Εξαίρεση του κανόνα αποτελούν οι
Επιχειρήσεις Ραπτικής Ενδυμάτων και Διαφόρων Ειδών Ενδυμασίας από
Γουναρικά που παρουσίασαν ανάκαμψη της τάξης του58,5 %.
Βλέπε πίνακα ρυθμού μεταβολής εν ενεργεία καταστημάτων 84-85.
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Ρυθμός Μεταβολής Εν Ενεργεία Καταστημάτων για το διάστημα 8488
(πίνακας)
+
58,5 %
2434:
Επιχειρήσεις
Ραπτικής
Ενδυμάτων
2921: Επεξεργασία Γουναρικών
-11,9%
19,2 %
2922: Κατασκευή Ειδών από
Γούνα
εκτός
των
Ειδών
Ενδυμασίας
-19,4 %
6445: Καταστήματα Πώλησης
Ειδών Γούνας
Πηγή : Μελέτη ανταγωνιστικότητα και προοπτικές του Ελληνικού Κλάδου της Ελληνικής
Γουνοποιίας 1999-ERNST & YOUNG Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κανάλια Διανομής(χονδρεμπόριο -λιανική πώληση)

Ο κλάδος της γούνας χαρακτηρίζεται από πολλαπλά επίπεδα διανομής,
τα οποία εξαρτώνται τόσο από το σκοπό της αγοράς, δηλαδή αν αφορά
ιδιωτική χρήση ή την εμπορία της, όσο και από την οικονομική ευχέρεια
της επιχείρησης να έχει σημείο πώλησης στην Ελλάδα ή και στο
εξωτερικό. Όταν οι παραγωγικές επιχειρήσεις διαθέτουν και σημεία
πώλησης των εμπορευμάτων τους, υπάρχει ένας βαθμός καθετοποίησης
του καναλιού διανομής.
Γεωγραφικά, το δίκτυο διανομής της γούνας στην Ελλάδα εκτείνεται
στην Καστοριά, Σιάτιστα, Αθήνα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη.
Η παραγωγή του συνόλου των προϊόντων συγκεντρώνεται στις περιοχές
της Καστοριάς και της Σιάτιστας.
Τα κανάλια διανομής στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι άτυπα.
Αυτό σημαίνει ότι οι συναλλαγές και οι συμφωνίες μεταξύ των μελών
που τα απαρτίζουν είναι στην πλειοψηφία τους προφορικές ή
πρόσκαιρες και ευκαιριακές

11
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Προβλήματα διάθεσης προϊόντων
Τα κύρια προβλήματα των Ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου σύμφωνα
με προηγούμενες μελέτες αλλά και εμπειρογνώμονες του κλάδου είναι τα
εξής:
d Ύπαρξη μεσαζόντων / μεσολαβητών για την εύρεση πελατών.
d Ανεπαρκής οδική σύνδεση της Δ. Μακεδονίας με την υπόλοιπη Ελλάδα,
ελλιπής ξενοδοχειακή υποδομή και ανεπάρκεια του τοπικού αεροδρομίου
στο να δεχθεί διεθνείς πτήσεις που θα επέτρεπαν στους πιθανούς
αγοραστές να έρθουν σε απευθείας επαφή με τους παραγωγούς.
Αποτέλεσμα όλων αυτών η προώθηση των εν δυνάμει αγοραστών σε
επιχειρήσεις λιανικής πώλησης της Θεσσαλονίκης -Κατερίνης και
απομόνωση των περιοχών παραγωγής.
d Έλλειψη (σε οργανωτικό επίπεδο ) τμημάτων marketing που σχεδιάζουν
την προώθησης των προϊόντων.
d Νοοτροπία του Έλληνα μικρού επιχειρηματία που δεν αναπτύσσει
στρατηγική διείσδυσης (penetration strategy)σε νέες αγορές λόγω του
υψηλού κόστους.4

Νέα Κανάλια Διανομής5-τρόποι προώθησης του Ελληνικού
γουναρικού.
Έχει παρατηρηθεί η δημιουργία νέων καναλιών διανομής τόσο σε
Ευρωπαϊκό όσο και Παγκόσμιο επίπεδο που ευνοεί τον κλάδο της
γουνοποιίας. Πρόκειται για τα πολυκαταστήματα αλλά και το
ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ που έκανε την
παρουσία του αισθητή και σε αυτό τον κλάδο.
Μολονότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί ένα «νεωτερισμό» που
ακόμη παρουσιάζει πολλά και σημαντικά προβλήματα στην υλοποίησή
του, ειδικότερα για ένα προϊόν «πολυτελείας -μόδας» όπως η γούνα, τα
πρώτα web sites λειτουργούν ήδη είτε ως προωθητικά μέσα, ή ως σημεία
πώλησης.
4 Βλέπε στρατηγικό ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΙΩΜΚΟΣ Γ. τόμος β -σλ 233
5 Μελέτη ανταγωνιστικότητα και προοπτικές του Ελληνικού Κλάδου της Ελληνικής Γουνοποιίας 1999ERNST & YOUNG Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
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Ενδεικτικά
παρουσιάζονται
δύο
περιπτώσεις
αντίστοιχων
καταστημάτων: αυτές της εταιρείας Flemington Furs και Northwest
International Furs ( εταιρεία του ομίλου Ellers Furs LTD.).
Τα πολυκαταστήματα αν και παρουσιάζουν μικρή δραστηριοποίηση ως
προς τον αριθμό τους ως σημείο πώλησης γούνας, παρουσιάζουν
σημαντικό ενδιαφέρον ως κανάλι πώλησης.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ισπανών Γουνοποιιών, το 50% των
συνολικών λιανικών πωλήσεων γούνας στην Ισπανία προέρχονται από τα
πολυκαταστήματα. Αυτή είναι μια τάση του κλάδου η οποία
λειτουργούσε επιτυχώς στο παρελθόν και ατόνησε λόγω της οικολογικής
εκστρατείας. Ωστόσο τα στοιχεία της Ένωσης Ισπανών Γουνοποιιών,
δείχνουν σημαντική δραστηριοποίηση για αυτό το κανάλι διανομής,
προαναγγέλλοντας και το καθεστώς πώλησης του μέλλοντος το οποίο θα
γίνεται σε χώρους μεγάλους όπου ο καταναλωτής θα έχει ένα ευρύ
φάσμα επιλογής τόσο στο συγκεκριμένο προϊόν όσο και σε άλλα
προϊόντα.
Ευκαιρία και απειλή
Αυτό αποτελεί τόσο ευκαιρία του κλάδου όσο και απειλή. Αφενός, ο
καταναλωτής στο πολυκατάστημα θα έχει μεγαλύτερη επαφή με
προϊόντα γούνας αφού πηγαίνοντας για την αγορά κάποιου άλλου
προϊόντος θα έχει συνάμα και οπτική επαφή με γούνες. Αφετέρου εδώ
βρίσκεται και μία απειλή για τον κλάδο αφού στα πολυκαταστήματα
προσφέρονται και τα ανταγωνιστικά υποκατάστατα προϊόντα, που
μπορεί να είναι είτε παλτό από μάλλινα ή τεχνολογικώς προηγμένα
υφάσματα είτε η τεχνητή γούνα.
«Αξιολόγηση Δομής και Ανταγωνιστικής Έντασης του Κλάδου»
Στην παρούσα ενότητα αξιολογείται η δομή και η ανταγωνιστική ένταση
που υφίσταται στον κλάδο, εξετάζοντας τους κύριους συντελεστές που
ασκούν πιέσεις και την αναγνώριση της έντασης των πιέσεων αυτών.6

6 Μελέτη ανταγωνιστικότητα και προοπτικές του Ελληνικού Κλάδου της Ελληνικής Γουνοποιίας 1999ERNST & YOUNG Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
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Σχήμα περιβάλλοντος του κλάδου της Ελληνικής Γουνμοποιίας

Δυνητικοί
Ανταγωνιστές

Απειλή Εισόδου
Νέων
_________Ανταγωνιστών
Ανταγωνιστική
Ένταση
Προμηθευτές

Αγοραστική
Δύναμη

Διαπραγματευτική
Δύναμη

Πελάτες

Απειλή
Υποκατάστατων
Υποκατάστατα
Προϊόντα

Porter-1980
Προμηθευτές : εταιρείες δημοπρατήρια των Σκανδιναβικών χωρών Αμερικής με μονοπωλιακές τάσεις
Δυνητικοί ανταγωνιστές : εκτός των παραδοσιακών αγορών , εταιρείες της
Κίνας —Άπω Ανατολής που παράγουν πλέον υψηλής ποιότητας προϊόντα με
τάσεις σχεδιασμού που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου
καταναλωτή.
Πελάτες : Πελάτες με υψηλό εισόδημα ή έντονο ενδιαφέρον για γουναρικά
με ποιοτικό σχεδιασμό σύμφωνα με τους σύγχρονους σχεδιαστές .
Υποκατάστατα προϊόντα : οικολογικά προϊόντα, ενδύματα με ελάχιστη
χρήση γουναρικού σαν επιπρόσθετο στοιχείο.
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1.2. Η Ελληνική γουνοποιία -ανταγωνίστριες χώρες
• Δ. Ευρώπη -Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
• Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -Καναδά
• Ασία

Διεθνής αγορά
Η παγκόσμια αγορά γούνας παρουσίασε αλματώδη εξέλιξη στις αρχές της
δεκαετίας του 1970 δεδομένου ότι το βιοτικό επίπεδο των καταναλωτών των
ανεπτυγμένων χωρών της Δ. Ευρώπης και Αμερικής διατηρούνταν σε
υψηλά επίπεδα.
Η παγκόσμια αγορά γούνας παρουσιάζει ένα διεθνή καταμερισμό σε
> Χώρες προμηθευτές πρώτης ύλης
> Χώρες παραγωγούς
> Χώρες καταναλωτές
Με την υποσημείωση ότι η ίδια χώρα μπορεί να εντάσσεται σε δυο και τρεις
κατηγορίες. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι χώρες που είναι προμηθευτές
πρώτης ύλης είναι και Χώρες καταναλωτές ενώ οι Χώρες παραγωγοί δεν
είναι κύρια καταναλωτικές.
Η επεξεργασία των γουνοδερμάτων είναι μια παραγωγική διαδικασία
εντάσεως εργασίας γεγονός που ευνοεί την ανάπτυξη της σε χώρες με
χαμηλό εργατικό κόστος.
Στο γεγονός αυτό οφείλεται η ανάπτυξη των χωρών της Άπω Ανατολής
(Κίνα, Ηονκ -Κονγκ, Κορέα)
Δ. ΕΥΡΩΠΗ
Σήμερα οι μεγαλύτερες καταναλωτικές αγορές γούνας βάσει των
διαθέσιμων στοιχείων είναι η Δ. Ευρώπη , η Β. Αμερική και οι χώρες της
πρώην Ανατολικής Ευρώπης με άξονες τη Ρωσία την Ισπανία, την Γερμανία
τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Οι χώρες που επεξεργάζονται γουνοδέρματα και
15
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είναι εξαγωγικές σε ενδύματα (εισαγωγικές αντίστοιχα σε πρώτες ύλες )
είναι η Ελλάδα , η Αργεντινή , η Κορέα , το Χονγκ Κονγκ και τελευταία η
Κίνα (η οποία κερδίζει συνεχώς μερίδιο στην διεθνή αγορά κυρίως λόγω
χαμηλού εργατικού κόστους).
ΡΩΣΙΑ
Η Ρωσία αποτελεί αναμφισβήτητα μια από τις μεγαλύτερες καταναλωτικές
αγορές γούνας σε παγκόσμιο επίπεδο ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και μια από
τις σημαντικότερες παραγωγούς γουνοδερμάτων υψηλής ποιότητας.
Εξαιτίας των υψηλών δασμών που εφαρμόζονται κάθε φορά και ποικίλουν
από έτος σε έτος υπάρχει αδιαφάνεια στις συναλλαγές και ένα κύκλωμα
παραοικονομίας το οποίο ελέγχει σχεδόν απόλυτα τα προϊόντα γούνας.
Άλλο βασικό χαρακτηριστικό της είναι η ιδιομορφία των δικτύων διανομής
τα οποία χωρίζονται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες :
> Καταστήματα που εξειδικεύονται στην εμπορία αποκλειστικών
επώνυμων προϊόντων υψηλής ποιότητας προϊόντων
> Καταστήματα που εξειδικεύονται στην εμπορία ενδυμάτων καθημερινής
χρήσης
> Δίκτυο διανομής μέσω αγορών -παζάρια και άλλα καταστήματα.

Τα Ελληνικά προϊόντα πωλούνται κυρίως στις αγορές ( εμπορικά
συγκροτήματα ) της Μόσχας σε ποσοστό 62 % και απευθύνονται στον μέσο
καταναλωτή στον οποίο η τιμή του προϊόντος παίζει καθοριστικό ρόλο στην
επιλογή των προϊόντων.
Στα εξειδικευμένα καταστήματα η παρουσία των Ελληνικών προϊόντων
είναι πολύ χαμηλή γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την εικόνα τους .
Η απουσία 7 συνεργασίας με Έλληνες παραγωγούς οφείλεται στην χαμηλή
ποιότητα των προϊόντων αλλά και στην έλλειψη προτάσεων από Έλληνες
εξαγωγείς. Παράλληλα διαπιστώνεται η συνεχώς αυξανόμενη απώλεια του
μεριδίου της Ελληνικής Γουνοποιίας και η ενίσχυση των μεριδίων των
χωρών : Ιταλία , Δανία , Ισπανία, Φιλανδία και τα τελευταία χρόνια η
εισαγωγική διείσδυση της Κίνας.
Μονόδρομος για τα ελληνικά προϊόντα είναι η διείσδυσή τους στα
ελκυστικότερα τμήματα της ρωσικής αγοράς, όπου οι καταναλωτές
7 master plan -ΓΟΥΝΑ του ιδρύματος οικονομικών και βιομηχανικών ερευνών
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επιζητούν επώνυμα προϊόντα υψηλής ποιότητας και τιμής, τμήματα στα
οποία δραστηριοποιούνται η Γερμανία, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς. Για την
πραγματοποίηση αυτού του στόχου επαναπροσδιορισμού των ελληνικών
προϊόντων γούνας στη ρωσική αγορά κρίνεται απαραίτητη αφενός η
αναβάθμιση της ποιότητας τους και αφετέρου η προβολή και προώθηση
τους προς το καταναλωτικό κοινό. Οι ελληνικές επιχειρήσεις που θα
επιτύχουν να ανταποκριθούν επαρκώς και εγκαίρως στις απαιτήσεις αυτές
αναμένεται να αντιμετωπίσουν επιτυχώς και τον διεθνή ανταγωνισμό.
Σημειώνεται όμως ότι ο αποχαρακτηρισμός των ελληνικών προϊόντων
σαν κακής ποιότητας αποτελεί εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα και με τη
σημερινή μορφή λειτουργίας του κλάδου είναι μάλλον ανέφικτο.
ΚΙΝΑ
Η Κίνα είναι από τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες παραγωγούς και εξαγωγείς
γούνας τα τελευταία χρόνια, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εξαγωγική της
δραστηριότητα ξεκίνησε ουσιαστικά στα μέσα της δεκαετίας του 1980 και
αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στα μέσα της τελευταίας δεκαετίας, συνοδευόμενη
από ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων.
Σήμερα το 80% των επιχειρήσεων είναι μικτές επιχειρήσεις ( Joint
Ventures) με εταιρείες του Χονγκ-Κονγκ, της Ιαπωνίας και της Ταϊβάν.
Η ανάπτυξη του κλάδου συγκεντρώνεται στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου
βρίσκονται και τα μεγαλύτερα καταναλωτικά κέντρα εμπορίας, παραγωγής
και διακίνησης γούνινων ενδυμάτων. Παράλληλα, η Κίνα έχει πολλές
φάρμες εκτροφής γουνοφόρων ζώων, οι οποίες ανήκουν στις εταιρείες
κατεργασίας δερμάτων. Οι περισσότερες από αυτές προτιμούν να
συνεργάζονται απ' ευθείας με τους παραγωγούς, είτε ντόπιους, είτε ξένους.
Οι κυριότεροι ξένοι προμηθευτές της είναι, η Φιλανδία, η Δανία, η Ρωσία, η
Ιταλία και οι ΗΠΑ.
Οι εξαγωγές της συγκεντρώνονται στα έτοιμα προϊόντα γούνας, τα οποία
κατευθύνονται κυρίως προς την ευρωπαϊκή αγορά, το Χονγκ-Κονγκ, τη
Ρωσία, την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ. Το μερίδιο της στην Ε.Ε. ανέρχεται στο
7% των συνολικών κοινοτικών εισαγωγών, με κυριότερους πελάτες την
Ιταλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Σουηδία και τις Κάτω Χώρες.
Παράλληλα οι εισαγωγές της από την Ε.Ε. αυξάνονται επίσης, με την
Ελλάδα να παρουσιάζει τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Η Κίνα προβλέπεται
ότι θα εξελιχθεί στη μεγαλύτερη αγορά γούνας σε παγκόσμιο επίπεδο στα
επόμενα χρόνια. Εκτιμάται ότι η κατανάλωση στα είδη αυτά παρουσιάζει
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έντονα ανοδική τάση, που ανέρχεται σε 18% ετησίως, γεγονός που αφήνει
ιδιαίτερα θετικές προοπτικές. Την πρόκληση αυτή καλούνται και οι
έλληνες επιχειρηματίες να λάβουν σοβαρά υπ' όψιν τους και να ενισχύσουν
την παρουσία τους στην αγορά αυτή.
Ενδεικτικό εξάλλου των προοπτικών της κινέζικης αγοράς είναι η παρουσία
άλλων μεγάλων χωρών, όπως η Ιταλία, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, οι οποίες
έχουν ήδη προχωρήσει στη
διοργάνωση επιδείξεων μόδας, που
απευθύνονται αποκλειστικά στους Κινέζους καταναλωτές. Πρέπει να
επισημανθεί, ότι παρά την σημαντική βελτίωση του εμπορίου, τη μείωση
των δασμών και γενικότερα την ενίσχυση του κλάδου που προωθεί η Κίνα,
επιβάλλονται ακόμα σημαντικοί δασμοί που δυσχεραίνουν τις διαδικασίες
τόσο των εισαγωγών, όσο και των ξένων επενδύσεων λόγω της
γραφειοκρατίας.
ΗΠΑ
Η αγορά των προϊόντων γούνας στις ΗΠΑ είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη και
η ζήτηση αυξάνεται με ρυθμό 15% κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.
Τα οικολογικά κινήματα φαίνεται να μην έχουν επηρεάσει ιδιαίτερα την
ζήτηση των προϊόντων γούνας, η οποία φαίνεται να επηρεάζεται θετικά από
τις τάσεις της μόδας και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Η παρουσία των ΗΠΑ στη διεθνή αγορά έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια,
κυρίως λόγω του ανταγωνισμού από την Ρωσία και την Κίνα. Ωστόσο οι
εξαγωγές της προς την Ε.Ε. αυξάνονται με ρυθμό 14,4% ετησίως σε αξία
στην περίοδο 1993-1998, κυρίως σε γουνοδέρματα, ενώ απευθύνονται
κυρίως προς την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ιταλία και το Ην. Βασίλειο.
Αντίθετα οι εισαγωγές των ΗΠΑ από την ΕΕ παραμένουν στάσιμες,
αναφέρονται κυρίως σε έτοιμα ενδύματα και ακατέργαστα γουνοδέρματα,
και προέρχονται κυρίως από την Ελλάδα, η οποία χάνει συνεχώς μερίδιο,
από την Ιταλία, τη Φιλανδία, τη Δανία, την Ισπανία και την Σουηδία. Η
αμερικάνικη αγορά, παρά τις σταθεροποιητικές τάσεις που διαφαίνονται,
διατηρεί θετικές προοπτικές εξέλιξης λόγω, του μικρού επηρεασμού του
καταναλωτικού κοινού από τις οικολογικές καμπάνιες, των νέων τάσεων της
μόδας και του μεγάλου αριθμού σχεδιαστών μόδας που περιλαμβάνουν στις
συλλογές τους τα γούνινα προϊόντα, καθώς επίσης και της μεγαλύτερης
προβολής μέσω του τύπου.
Παράλληλα διαπιστώνεται προσανατολισμός της ζήτησης σε
επεξεργασμένα και συνεχώς εξελιγμένα από πλευράς "design"
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πρωτοτυπίας προϊόντα, τα οποία απευθύνονται
καταναλωτικό κοινό και σε υψηλότερες τιμές.

σε

συγκεκριμένο

Με βάση τις εξελίξεις αυτές η προώθηση των ελληνικών προϊόντων στην
αμερικανική αγορά απαιτεί βελτίωση της υποδομής του κλάδου και
στρατηγική προβολής σε συλλογικό επίπεδο, ώστε να ενισχυθούν οι
προσπάθειες και των μικρών επιχειρήσεων.

2. Η υφιστάμενη κατάσταση του κλάδου της Ελληνικής Γουνοποιίας-η
αναγκαιότητα ηλεκτρονικής προώθησης των προϊόντων της.
(e marketing)
Ανταγωνισμός και ασκούμενες πιέσεις
Οι πλέον σημαντικοί παράγοντες που καθορίζουν την δομή της αγοράς και
της προωθητικής πολιτικής του κλάδου της Ελληνικής Γουνοποιίας είναι:

d
d
d
d
d

Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών
Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών
Η πίεση των υποκατάστατων ή παρόμοιων προϊόντων
Η ένταση ανταγωνισμού
Τα εμπόδια εξόδου από την αγορά

Η πίεση που ασκείται από τους προαναφερόμενους παράγοντες καθορίζει σε
σημαντικό βαθμό την ένταση του εσωτερικού ανταγωνισμού στον κλάδο.
Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών
Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών καθορίζεται από
<♦ Αυξημένη πίεση των διεθνών οίκων για μείωση των τιμών των
παραγωγών
♦> Τον όγκο των αγορών και την συγκέντρωση των πωλήσεων σε μικρό
αριθμό αγορών
♦> Η χαμηλή διαφοροποίηση των προϊόντων γούνας
♦> Αυξανόμενη πληροφόρηση των αγοραστών πελατών
και μέσω
Διαδικτύου
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Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών
Τη διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών προσδιορίζει :
♦♦♦ Ο βαθμός συγκέντρωσης των προμηθευτών πρώτης ύλης στον κλάδο
είναι ιδιαίτερα ψηλός (χώρες προέλευσης των γουνοδερμάτων είναι
κύρια οι Σκανδιναβικές)
♦> Η σημαντικότητα των πρώτων υλών (ακατέργαστα και κατεργασμένα)
σαν παραγωγικός συντελεστής είναι ιδιαίτερα υψηλός
❖ Τα προϊόντα-πρώτες ύλες
εγχώριας παραγωγής που είναι σχεδόν
ανύπαρκτα. Ο αριθμός των εγχώριων προϊόντων (γουνοδέρματα) που
συναγωνίζονται τους βασικούς προμηθευτές του κλάδου δεν ξεπερνούν
το 1% του συνόλου των εισαγωγών γουνοδερμάτων. Τα πορίσματα των
τελευταίων ερευνών από επιτόπιες επισκέψεις και δευτερογενή στοιχεία
υποδηλώνουν την εφικτότητα της καθετοποίησης του κλάδου μέσω της
εκτροφής γουνοφόρων ζώων και της αύξησης της παραγωγής εγχώριων
πρώτων υλών .

Η πίεση των υποκατάστατων ή παρόμοιων προϊόντων
Η πίεση των υποκατάστατων και η έξαρση του οικολογικού κινήματος
παρουσιάζει διεθνώς ύφεση. Το γεγονός αυτό είχε επηρεάσει αρνητικά τον
κλάδο με αποτέλεσμα
> να μειώνεται συνεχώς ο αριθμός των παραδοσιακών καταστημάτων
λιανικής πώλησης γουναρικών (βιτρίνες γουναρικών)
> να αλλάζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες (τρόπους προώθησης)
τα καταστήματα λιανικής πώλησης ώστε να ανταποκριθούν στις τάσεις
των καταναλωτών και της μόδας.
Ο κλάδος στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει την πίεση που ασκείται
από τα υποκατάστατα προϊόντα στράφηκε σε ενδύματα γαρνιρισμένα με
γούνα (trimming ) καθώς και σε συνδυασμό γούνας δέρματος.
Τέλος η ύφεση των πωλήσεων του κλάδου στην δυτική αγορά υπογραμμίζει
την τάση των ενδυμάτων γούνας να μεταβληθούν από ενδύματα

στα πλαίσια του LEADER έχει ιδρυθεί στην Δ. Μακεδονία κεντρική κουζίνα τροφής για εκτροφεία
γουνοφόρων ζώων .
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πολυτελείας σε ενδύματα μόδας σε συνεργασία με επώνυμους σχεδιαστές
και με στόχο την δημιουργία επώνυμου ελληνικού προϊόντος.
Ένταση ανταγωνισμού
Ο κίνδυνος εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο
Ο κίνδυνος εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο δεν θεωρείται πιθανή
περίπτωση αφού ο αριθμός των υφιστάμενων επιχειρήσεων είναι ήδη
μεγάλος, η παραγωγή είναι κατακερματισμένη και οι μεγάλες επιχειρήσεις
παρουσιάζουν σχετικά υψηλό βαθμό συγκέντρωσης στις πωλήσεις
ελέγχοντας
μέσω των φασόν εργασιών
σημαντικό αριθμό μικρών
επιχειρήσεων.
Παρατηρείται επομένως η
δημιουργία ενός πυρήνα
μεγάλων επιχειρήσεων που διαδραματίζουν αυξανόμενο ρόλο στην
διαμόρφωση των συνθηκών στον κλάδο.
Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους δεν θεωρείται πιθανή η είσοδος νέων
επιχειρήσεων είναι οι εξής :
♦ Σημαντικές δυσκολίες πρόσβασης στα υπάρχοντα κανάλια διάθεσης
για κάθε νέο εισερχόμενη επιχείρηση
Η δυσκολία προκύπτει από την ανάγκη να πεισθούν τα κανάλια διάθεσης να
προσφέρουν το προϊόν της γούνας. Αυτό συνεπάγεται κόστος με την μορφή
υψηλών εκπτώσεων , πιστώσεων, ευνοϊκών όρων αποπληρωμής κ.λ.π.
♦ Τεχνογνωσία
Οι επιχειρήσεις διαθέτουν σημαντική τεχνογνωσία (συρραφή αποκομμάτων)
Τα τελευταία χρόνια όμως η τεχνογνωσία έχει διαρρεύσει στις χώρες της
Άπω. Ανατολής.
♦ Μειονεκτήματα κόστους ανεξαρτήτως κλίμακας
Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν ήδη αναπτύξει δίκτυο προμηθειών σε πρώτες
ύλες έχοντας ευνοϊκή πρόσβαση στις πηγές τους και μια μακροχρόνια
συνεργασία με αυτές. Η καμπύλη εκμάθησης ή εμπειρίας των
απασχολουμένων στην παραγωγική διαδικασία του κλάδου είναι υψηλή.
Επίσης υπάρχει και η πίεση για συσπειρώσεις επιχειρήσεων μέσω
δημιουργία αυξημένων συνεργατικών δομών με βασικό σκοπό την από
κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου όπως η διάθεση των
προϊόντων , η ποιοτική τους αναβάθμιση, ο εκσυγχρονισμός της
21
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παραγωγικής δομής , η διασφάλιση της ποιότητας και της πιστοποίησης των
τελικών προϊόντων και η ριζική αναδιάρθρωση της δομής κλάδου.

♦ Ανεπάρκεια πρώτων υλών αποκομμάτων
για τις ανάγκες της
παραγωγής
Επισημαίνεται ότι η μείωση των ποσοτήτων αποκομμάτων και οι τεχνικές
μείωσης της προσφοράς των δημοπρατηρίων δημιουργούν αυξημένα
προβλήματα στους γουνοποιούς.
Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών Πρώτων υλών
δημιουργεί ολιγοπωλιακές καταστάσεις
Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων γούνας
είναι τα ακατέργαστα γουνοδέρματα τα
οποία αποτελούν το
σημαντικότερο προσδιοριστικό παράγοντα διαμόρφωσης κόστους των
τελικών προϊόντων. Οι μεγαλύτεροι παραγωγοί και προμηθευτές της
διεθνούς αγοράς είναι οι χώρες τη πρώην Α. Ευρώπης και κυρίως η Ρωσία,
οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και από την Ευρώπη οι Σκανδιναβικές χώρες ( οι οποίες
παράγουν το 80% της συνολικής παραγωγής της Ε.Ε.). Η διάθεση των
ακατέργαστων ολόκληρων γουνοδερμάτων γίνεται με την διενέργεια
διεθνών δημοπρασιών, οι οποίες πραγματοποιούνται από τις ίδιες τις
ενώσεις των εκτροφέων των μεγάλων παραγωγών. Οι μεγαλύτερες
δημοπρασίες πραγματοποιούνται στις Σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες έχουν
υψηλό βαθμό οργάνωσης και κοινή προώθηση των προϊόντων τους.
Η συγκέντρωση της παγκόσμιας αγοράς γουνοδερμάτων σε περιορισμένο
και ελεγχόμενο αριθμό δημοπρασιών δημιουργεί ολιγοπωλιακές
καταστάσεις σε βάρος του ελεύθερου ανταγωνισμού. Παράλληλα
επιβαρύνει το κόστος των ολόκληρων γουνοδερμάτων, με αποτέλεσμα να
επιβαρύνεται το κόστος των τελικών προϊόντων και να δημιουργούνται
μονοπωλιακές καταστάσεις στον κλάδο.
Η προμήθεια των πρώτων υλών γουνοδερμάτων και αποκομμάτων
εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και την κεφαλαιακής της
διάρθρωση. Οι μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα
προμήθειας πρώτων υλών, με δεδομένο κυρίως ότι οι πληρωμές στα
δημοπρατήρια γίνονται τοις μετρητοίς.
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Έτσι οι επιχειρήσεις αυτές απευθύνονται είτε στους χονδρέμπορους, με
σημαντική επιβάρυνση ανά μονάδα, είτε στη λύση του φασόν. Αποτέλεσμα
όλων αυτών ήταν ο σημαντικός περιορισμός των περιθωρίων κέρδους και
ακολούθως τα διογκούμενα χρηματοοικονομικά προβλήματα των
μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων.

Εμπόδια εξόδου από την αγορά 9
Οι Ελληνικές επιχειρήσεις μετά από χρόνια παράδοσης στην τεχνική
συρραφής γουνοδερμάτων έχουν αναπτύξει το δικό τους μοντέλο ανάπτυξης
τρόπους απασχόλησης και πρακτικές για το στελεχιακό τους δυναμικό. Οι
δεξιότητες των γουνοποιιών (αποτέλεσμα εμπειρίας -τεχνικής ετών ) δεν
τους επέτρεψε να αποκτήσουν άλλες γνώσεις και τεχνικές ώστε να μπορούν
να προσανατολιστούν σε νέες επαγγελματικές κατευθύνσεις.
Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των
ενηλίκων της περιοχής και την απομόνωση της περιοχής Δ. Μακεδονίας
καθιστά ισχυρά εμπόδια εξόδου από την αγορά γούνας.

9 Σιώμκος Γ.Στρρατηγικό Μάρκετινγκ τομος Α. κεφ 7
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2.1. Οικονομική ανάλυση του κλάδου της Ελληνικής γουνοποιίας
(Ανάλυση SWOT)10
Σύνοψη Διάγνωσης
Στη σύνοψη Διάγνωσης παρουσιάζεται η πολυσύνθετη ανάλυση της
ελκυστικότητας των αγορών σε σχέση με την ανταγωνιστική θέση της
Ελλάδας στις αγορές αυτές, καθώς και η αξιολόγηση του Εσωτερικού
Περιβάλλοντος ( Δυνάμεις ή Αδυναμίες του κλάδου) και του
Εξωτερικού
Περιβάλλοντος (
Ευκαιρίες ή
Απειλές που
παρουσιάζονται στις υπό εξέταση αγορές). Η εν λόγω κατάταξη θα
αποτελέσει μια γενική αναφορά στην
διαμόρφωση ενός νέου
πλαισίου δράσης των επιχειρήσεων του κλάδου. 1
Εσωτερικό Περιβάλλον
Δυνάμεις
• Ηγετική θέση της Ελλάδας στο παγκόσμιο κλάδο στον τομέα
παραγωγής. Η Ελλάδα αποτελεί την προμηθεύτρια χώρα του 30
% ( σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατης κλαδικής μελέτης ) των
συνολικών
προϊόντων
γούνας
που
καταναλώνονται
παγκοσμίως. Εκτιμάται σήμερα ότι το ποσοστό αυτό είναι
μικρότερο αισθητά.
• Η ποιότητα των ελληνικών γουναρικών που προέρχονται από
την συναρμολόγηση / συρραφή αποκομμάτων -μοναδικό
φαινόμενο που οφείλεται στην ένταση εργασίας των Ελλήνων
γουνοποιιών και στην χαμηλή τιμή των πρώτων υλών των
αποκομμάτων.
• Η αρωγή της κυβέρνησης 12 (μέσω ειδικών ρυθμίσεων που
αφορούν στην επιδότηση επιτοκίων δανείων των γουνοποιιών
κατά της περίοδο ύφεσης του κλάδου) και η προσπάθεια που
καταβάλλεται για ανάπτυξη της ευρύτερης γεωγραφικής
περιοχής της Μακεδονίας για εθνικούς λόγους.
• Τα υψηλά μερίδια της αγοράς που κατέχει η Ελλάδα στις υπόεξέταση χώρες της στον τομέα πώλησης ημιέτοιμων ενδυμάτων
10 Στρατηγικό Μάρκετινγκ τόμος Α. κεφ 5

" Μελέτη ανταγωνιστικότητα και προοπτικές του Ελληνικού Κλάδου της Ελληνικής
Γουνοποιίας 1999-ERNST & YOUNG Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
12 ( βλ. 4.1 Θεσμικό Περιβάλλον) της προαναφερόμενης μελέτης
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γούνας δίνουν πλεονεκτική θέση για την περαιτέρω ανάπτυξη
της εμπορικής δραστηριότητας της σε αυτές τις χώρες. Υπάρχει
ωστόσο ανάγκη προσαρμογής των εν λόγω επιχειρήσεων σε
νέες τεχνοτροπίες βαφής -κουρέματος των πλέτερ-ημιέτοιμων
ενδυμάτων.
• Η τεχνογνωσία για τη συρραφή αποκομμάτων που αν και
αποτελεί ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, με την δυναμική είσοδο
των χωρών της Άπω Ανατολής, έχει αρχίσει να ατονεί.
• Οι πιλοτικές ενέργειες εταιρειών-φορέων του κλάδου που
διαφημίζονται στο διαδίκτυο, παρουσιάζονται σε links
εταιρειών γούνας και προωθούν πωλήσεις ηλεκτρονικές.
Αδυναμίες
• Η υψηλή εξάρτηση της τιμής του τελικού προϊόντος από τις
τιμές των πρώτων υλών.
• Η αύξηση της ζήτησης ορισμένων ειδών αυξάνει κατά καιρούς
τις τιμές
των πρώτων υλών (τα δημοπρατήρια διεθνώς
λειτουργούν πλειοδοτικά ) με αποτέλεσμα το κόστος
παραγωγής για την Ελληνική επιχείρηση να έχει αυξηθεί, σε
αντίθεση με τις ανταγωνίστριες χώρες της Άπω Ανατολής που
έχουν καταφέρει να ισορροπήσουν αυτή την αύξηση με το
χαμηλό εργατικό κόστος και τις οικονομίες κλίμακας που
πετυχαίνουν.
• Η έλλειψη σωστού στρατηγικού σχεδιασμού και η έλλειψη
συνεχούς έρευνας των καταναλωτικών προτύπων μέσω ενός
διοικητικού
συστήματος
συλλογής
και διαχείρισης
πληροφοριών ( Marketing Information System ).
• Η αδυναμία ανταπόκρισης των επιχειρήσεων του κλάδου σε
παραγγελίες μεγάλου όγκου λόγω της δομής της αγοράς (οι
επιχειρήσεις του κλάδου είναι στην πλειονότητα τους μικρές
βιοτεχνίες και οικοτεχνίες). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την
υποβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων που
εξάγονται από την Ελλάδα.
• Η αυξημένη εξάρτηση από τους ενδιάμεσους - μεσάζοντες που
απορροφούν μέχρι και το 20 % της τιμής του προϊόντος (κύρια
Ρώσους).
• Η έως πρόσφατα αδυναμία καθετοποίησης της παραγωγικής
διαδικασίας λόγω της έλλειψης εκτροφείων γουνοφόρων ζώων
στην Ελλάδα. Διαφαίνεται προοπτική μέσω της δημιουργίας
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κεντρικής κουζίνας τροφών εκτροφείων γουνοδερμάτων στην
περιοχή Δ. Μακεδονίας
•
Η καθυστέρηση των επιχειρήσεων του κλάδου να
αναδιοργανωθούν είτε με την σύναψη στρατηγικών συμφωνιών
μεταξύ τους για την δημιουργία ισχυρότερης κεφαλαιακής
δύναμης, ή με την Πιστοποίηση Ποιότητας Προϊόντων Υπηρεσιών που έχει αρχίσει να γίνεται απαραίτητη για την
επιτυχή παρουσία των επιχειρήσεων της Ελλάδας στο
εξωτερικό.
•
Η συμπίεση των περιθωρίων κέρδους λόγω του υψηλού
ανταγωνισμού μεταξύ των Ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες
είτε σε εκθεσιακούς χώρους είτε σε τουριστικούς χώρους
λιανικής πώλησης λειτουργούν μειοδοτικά ως προς τις τιμές
των προϊόντων που προωθούν.
Εξωτερικό Περιβάλλον
Ευκαιρίες
•
Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας που ευνοεί την σύναψη
εμπορικών σχέσεων με χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (Ρωσίας,
Βουλγαρίας, Ρουμανία, κ.λ.π.) στις οποίες παρατηρείται αύξηση της
ζήτησης λόγω της οικονομικής ανάκαμψης που επέρχεται αλλά και της
χρηστικής αναγκαιότητας του προϊόντος λόγω των χαμηλών
θερμοκρασιών.
• Οι χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημιουργία
συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου για την
οργανωμένη προώθηση των προϊόντων του στο εξωτερικό.
• Η μεταβολή των καταναλωτικών προτύπων προς την ζήτηση
προϊόντων "μόδας" έναντι προϊόντων "πολυτελείας".
• Τα νέα κανάλια διανομής που παίζουν συνεχώς αυξανόμενο ρόλο
στη διάθεση των προϊόντων και είναι τα εξής:
• Το ηλεκτρονικό εμπόριο -ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ που κάνει χρήση
της τεχνολογίας του Διαδικτύου.
• Οι συνεργασίες με τον κλάδο της γυναικείας ένδυσης που εκθέτει
συχνότερα τα προϊόντα μόδας στις γυναίκες που είναι και οι κύριοι
καταναλωτές του προϊόντος, σε αντίθεση με το παρελθόν όπου η
φυσική επαφή με την γούνα γινόταν μόνο σε εξειδικευμένα σημεία
πώλησης.
• Η διάθεση των προϊόντων σε πολυκαταστήματα.
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Απειλές
• Η αύξηση της ανταγωνιστικής έντασης του κλάδου από τις χώρες
της Άπω Ανατολής
• Η είσοδος στην παγκόσμια αγορά νέων - στον κλάδο - χωρών όπως
είναι η Κίνα, το Χονγκ-Κονγκ, και η Κορέα.
• Η ανάκαμψη των κλάδων της Ιταλίας και της Ισπανίας που
αποτελούν και ανταγωνίστριες χώρες της Ελλάδας στο παγκόσμιο
προσκήνιο ( και ιδιαίτερα για τις χώρες της Ευρώπης).
• Η ανάθεση φασόν ανταγωνιστριών χωρών παραγωγής σε χώρες
της Άπω Ανατολής λόγω του χαμηλού εργατικού κόστους.
• Η οικολογική εκστρατεία που καθόρισε και τα νέα καταναλωτικά
πρότυπα που αφορούν σε άλλα είδη ένδυσης όπως η συνθετική γούνα,
τα συνθετικά υφάσματα κ.α.

Τα Ισχυρά Σημεία Strengths σημεία που μπορεί κάποιος να εστιάσει
στον κλάδο της Ελληνικής γουνοποιίας
d Οι ικανοποιητικές κλιματολογικές συνθήκες για ανάπτυξη της
εκτροφής γουνοφόρων ζώων και την Κοζάνη (Σιάτιστα).
d η δημιουργία σύγχρονης μονάδας τροφοδοσίας των μονάδων
εκτροφής
d η υψηλή γεωγραφική συγκέντρωση των μονάδων παραγωγής
ενδυμάτων γούνας στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
d η σημαντική συμβολή του κλάδου στα οικονομικά μεγέθη του
παγκόσμιου επιχειρησιακού περιβάλλοντος,
d η προοπτική του e marketing -e shopping στην MME της Ελλάδας
που οφείλει να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα της κοινωνίας της
πληροφορίας και του e business.
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3 Ε COMMERCE
Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι η επικοινωνία και η σύναψη εμπορικών
συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων και πελατών με
τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων13.
Κατά άλλη εκδοχή το Ηλεκτρονικό Εμπόριο μπορεί απλά να οριστεί ως
«το να ασκεί κανείς επιχειρηματική δραστηριότητα με ηλεκτρονικά μέσα
από μια εκτεταμένη επιχείρηση».
Τέλος το Ηλεκτρονικό Εμπόριο μπορεί απλά να οριστεί14 ως ένα σύνολο
επιχειρηματικών στρατηγικών οι οποίες επιτρέπουν μέσω της χρήσης
νέων τεχνολογιών την διεκπεραίωση εμπορικών διαδικασιών με
ηλεκτρονικά μέσα.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να υποδιαιρεθεί σε τέσσερις
διακεκριμένες
κατηγορίες:
• Από επιχείρηση σε επιχείρηση
• Από επιχείρηση σε καταναλωτή
• Από επιχείρηση προς τη διοίκηση
• Από καταναλωτή προς τη διοίκηση
Η κατηγορία από επιχείρηση σε επιχείρηση ( business to businessΒ2Β)θα μπορούσε να είναι μια εταιρία που χρησιμοποιεί ένα δίκτυο για τις
παραγγελίες στους προμηθευτές της, τα τιμολόγια και τις πληρωμές. Αυτή η
κατηγορία ηλεκτρονικού εμπορίου έχει επεκταθεί για αρκετά χρόνια,
χρησιμοποιώντας κυρίως την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI Electronic Data Interchange) μέσα από ιδιωτικά ή δίκτυα προστιθέμενης
αξίας.
Στον κλάδο της Ελληνικής Γουνοποιίας διαφαίνονται στο e επιχειρείν
πιλοτικές δράσεις κυρίως σε προμήθεια πρώτων υλών από Σκανδιναβικές
χώρες.

13 Βλέπε :Ι Ιλεκτρονικό εμπόριο -ανάπτυξη και εφαρμογή επιχειρηματικής στρατηγικής στο διαδίκτυο . Λ
ΓΙασχόπουλος I I. Σκαλτσάς 2000 σ.32
14 Δουκίδης κ.α. 1998
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Η κατηγορία ανάμεσα σε επιχείρηση και καταναλωτή ( business to
consumer Β2Β )αναφέρεται κυρίως στο ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο. Αυτή
η κατηγορία αναπτύχθηκε υπερβολικά με την έλευση του World Wide Web.
Υπάρχουν τώρα "εμπορικά καταστήματα" παντού μέσα στο Internet που
προσφέρουν όλων των ειδών τα καταναλωτικά αγαθά, από καλλυντικά και
είδη διατροφής μέχρι υπολογιστές και αυτοκίνητα.
Στον κλάδο της γουνοποιίας οι προσπάθειες εντείνονται στο να
διαμορφώσουν ένα πλαίσιο εξατομίκευσης των αναγκών των πελατών
γούνινων ειδών.
Στην διαδικασία εξατομίκευσης αλλά και κατόπιν ανάλυσης της υιοθέτησης
λαμβάνονται υπόψη τα δημογραφικά
-χρήσης του διαδικτύου
χαρακτηριστικά(άειηο§Γαρ1ιίο characteristics) του κάθε Έλληνα πελάτη και
εν δυνάμει πελάτη, τα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς (behavioral
characteristics), τα χαρακτηριστικά ιδιαίτερων προτιμήσεων (preferences)
καθώς και πλήθος άλλων παραγόντων. 15 Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός
ότι ο οι χρήστες που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να πραγματοποιήσουν
τις αγορές τους είναι κυρίως νέοι άνδρες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο.
Επιπρόσθετα οι μισοί από αυτούς είναι εργένηδες και οι περισσότεροι
διαθέτουν υψηλότερο εισόδημα από το αντίστοιχο εισόδημα του μέσου
Έλληνα. Τέλος οι περισσότεροι χρήστες είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι ή
επιστήμονες ή ιδιώτες.
Η κατηγορία ανάμεσα στην επιχείρηση και στο δημόσιο τομέα (
business to public sector B2C) καλύπτει όλες τις συναλλαγές που γίνονται
ανάμεσα σε εταιρίες και κυβερνητικούς οργανισμούς. Για παράδειγμα, στις
ΗΠΑ, οι λεπτομέρειες για τις μελλοντικές κρατικές προμήθειες
δημοσιεύονται στο Internet και οι εταιρίες μπορούν να ανταποκριθούν
ηλεκτρονικά. Τώρα αυτή η κατηγορία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, αλλά θα
μπορούσε να αναπτυχθεί πολύ γοργά καθώς οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν
τους δικούς τους μηχανισμούς για να προωθήσουν τη γνώση αναφορικά με
το ηλεκτρονικό εμπόριο και την ανάπτυξή του. Οι διοικήσεις μπορούν
επίσης να προσφέρουν την επιλογή για την εκτέλεση ηλεκτρονικών
15 Βλέπε EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION MANAGEMENT -VOL. 4 2001 PP.142 145
INTERNET SHOPPING ADOPTION BY GREEK CONSUMERS
BY :
d A.VRECHOPOULOS
d G. SIOMKOS
d G.DOUKIDIS
MCB UNIVERSITY PRESS
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συναλλαγών που αφορούν στο φορολογικό καθεστώς,
επιστροφή του ΦΠΑ και η πληρωμή των εμπορικών φόρων.

όπως είναι η

Η κατηγορία ανάμεσα στον καταναλωτή και στο δημόσιο τομέα δεν
έχει ακόμη αναπτυχθεί. Όμως ως επακόλουθο της ανάπτυξης των
κατηγοριών ανάμεσα σε επιχείρηση και καταναλωτή όσο και ανάμεσα στην
επιχείρηση και δημόσιο τομέα, οι κυβερνήσεις μπορούν στο μέλλον να
επεκτείνουν την ηλεκτρονική αλληλεπίδραση σε τέτοιες περιοχές όπως είναι
τα επιδόματα κοινωνικής προνοίας και οι αυτόματες επιστροφές φόρων.
Που χρησιμεύει το Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Το ηλεκτρονικό εμπόριο περιλαμβάνει
επιχειρηματικές λειτουργίες και συναλλαγές.

μια

μεγάλη

γκάμα

από

Στις συναλλαγές αυτές περιλαμβάνονται:
• Εδραίωση μιας αρχικής επαφής, για παράδειγμα ανάμεσα σε ένα
δυνητικό πελάτη και ένα δυνητικό προμηθευτή.
• Ανταλλαγή πληροφοριών
• Υποστήριξη πριν και μετά την πώληση (λεπτομέρειες για τα
διαθέσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, τεχνική καθοδήγηση για τη χρήση
του προϊόντος, απαντήσεις στα ερωτήματα των πελατών)
• Πωλήσεις
• Ηλεκτρονική πληρωμή (χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική μεταφορά
κεφαλαίων, πιστωτικές κάρτες, ηλεκτρονικά τσεκ, ηλεκτρονικά
μετρητά)
• Διανομή, στην οποία περιλαμβάνεται τόσο το μάνατζμεντ της
διανομής όσο και η παρακολούθηση των φυσικών προϊόντων, και
πραγματική διανομή των προϊόντων τα οποία μπορούν να
παραδοθούν ηλεκτρονικά
Εικονικές Επιχειρήσεις (virtual enterprises)
Εταιρείες εικονικές που σχηματίζονται από ομάδες ανεξάρτητων εταιριών
που "συνενώνουν " τις δυνατότητές τους έτσι ώστε να μπορούν να
προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες που ξεπερνούν τις ικανότητες της κάθε
μιας ξεχωριστά.
Μοιραζόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναλαμβάνονται και
εκτελούνται από κοινού από μια εταιρία και τους εμπορικούς της
συνεταίρους.
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Το ηλεκτρονικό εμπόριο περιλαμβάνει μια μεγάλη γκάμα τεχνολογιών
επικοινωνίας.
Στις τεχνολογίες επικοινωνίας περιλαμβάνονται:
• To e-mail.
• To fax.
• Η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI electronic data
interchange).
• Η ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων (EFT electronic funds transfer).
Οποιαδήποτε από τις τεχνολογίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
υποστηρίξει το ηλεκτρονικό εμπόριο, με την επιλογή ανάμεσά τους να
καθορίζεται από τις συνθήκες -κάποια από τις τεχνολογίες είναι κατάλληλη
για κάποιο περιβάλλον και εντελώς ακατάλληλη για κάποιο άλλο.
Είναι ανάγκη να υπάρχει ένα καλά ορισμένο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο
που να επιβοηθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο, διευκολύνοντας τις ηλεκτρονικές
συναλλαγές των επιχειρήσεων χωρίς να επιβάλλει φραγμούς. Από τη στιγμή
που η δυνατότητα παγκόσμιας αλληλεπίδρασης είναι ένας από τους
θεμέλιους λίθους του ηλεκτρονικού εμπορίου, αυτό το νομικό και
ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να έχει επίσης παγκόσμια διάσταση.16

3.1. Το ηλεκτρονικό εμπόριο και η γουνοποιία μια μικρομεσαία
ελληνική επιχείρηση
Λιανική / Χονδρική στην μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση (ΜΜΕ)

Ο κάθετος τομέας της λιανικής -χονδρικής περιλαμβάνει το μεγαλύτερο
αριθμό Μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς ένας από τους κλασικούς χώρους
των ΜΜΕ είναι η διανομή. Το μεγαλύτερο δείγμα των ΜΜΕ με
ηλεκτρονική παρουσία στην Ελλάδα όπως και σε άλλες χώρες περιλαμβάνει
online παντοπωλεία, e-κατάστηματα προώθησης προϊόντων, καταστήματα
λιανικής πώλησης βιβλίων, λουλουδιών, μουσικής, τοπικών προϊόντων,
παπουτσιών, παιχνιδιών, γυαλιών ηλίου, λογισμικού, κοσμημάτων,
τηλεπικοινωνιακών υλικών και μια online δημοπρασία.
Το ηλεκτρονικό εμπόριο πρόκειται να προκαλέσει μια επανάσταση στην
αλυσίδα των τιμών και στην δομή της μέσης Γουνοποιητικής επιχείρησης
16 Βλέπε γενικές αναφορές Δουκίδη Γ,Θεμιστοκλέους Μ,Δράκος Β., Παπαζαφειροπούλου Ν . Ηλεκτρονικό
εμπόριο-οικονομικό πανεπιστήμιο Αθηνών . (1998)
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στην οποία σήμερα το κόστος διανομής -προώθησης φθάνει σε μεγάλο
ποσοστό της τελικής τιμής, ενώ με τη δυνατότητα εξάλειψης των
μεσαζόντων, αυτό το κόστος μπορεί σχεδόν να εξαφανιστεί με πολύ
σημαντικές συνέπειες για τον τομέα.
Ένα ζήτημα που έχει ιδιαίτερη σημασία για τις ΜΜΕ που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της λιανικής / χονδρικής πώλησης είναι η
μείωση του κόστους αποθεμάτων και των λογιστικών εξόδων.
Εταιρίες μεγαλύτερες σε μέγεθος προσπαθούν να μειώσουν τα έξοδα
αναπτύσσοντας κατάλληλες ηλεκτρονικές σχέσεις με τους προμηθευτές
τους.
Στην προσπάθειά τους αυτή βρήκαν ότι, ενώ το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι
αρχικά αποδεκτό από τους πελάτες τους , οι προμηθευτές είναι απρόθυμοι
να εμπλακούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο σε μεγάλο βαθμό και για διάφορους
λόγους. Πολλοί δεν επιθυμούν να εισέλθουν σε νέες έννοιες και κανάλια τα
οποία θα διαταράξουν τις στρατηγικές των συστημάτων διανομής τους 17.
Επιπλέον, οι μικρότεροι προμηθευτές δεν γνωρίζουν γι' αυτή την
τεχνολογία. Τέλος κάποιες επιχειρήσεις όπως οι μικρές οικοτεχνίες
γουναρικών Καστοριάς Σιάτιστας δεν είναι δεκτικές στο να
χρησιμοποιήσουν Τεχνολογίες Πληροφορικής.
Ενώ το ηλεκτρονικό εμπόριο δημιουργεί νέες ευκαιρίες μεταβάλλοντας
δραστικά τα μοντέλα διανομής για ψηφιοποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες,
τα χειροπιαστά αντικείμενα -προϊόντα όπως και τα γουναρικά πρέπει ακόμη
να σταλούν στον πελάτη.

Ε- MARKETING
Κάποτε το MARKETING σχεδιαζόταν με βάση την αρχή ότι πρόκειται να
διατεθούν μαζικά ποσότητες του προϊόντος σε μεγάλες ομάδες
καταναλωτών με κοινά χαρακτηριστικά -ανάγκες που θα ικανοποιούνταν
με κοινό τρόπο. Σήμερα η κατάσταση στον χώρο των επιχειρήσεων έχει
αλλάξει δραματικά καθώς οι καταναλωτές είναι πλήρως ενημερωμένοι και
απαιτούν την παροχή πληροφόρησης σε σχέση με τις δικές τους μοναδικές
ανάγκες (one to one Marketing).
To ΙΝΤΕΡΝΕΤ επιφέρει μια σειρά από νέες τεχνολογίες οι οποίες είναι σε
θέση να αντιμετωπίζουν διαφορετικά κάθε πελάτη , ευέλικτα και με νέους
τρόπους.
17saga furs of scsndinsvia
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Το επιτυχημένο MARKETING αφορά πλέον στην δημιουργία νέων
τρόπων παροχής αξίας στον πελάτη. Αξίας η οποία προέρχεται όχι απλά από
εξατομικευμένες εκπτωτικές πολιτικές ή πρόσθετες υπηρεσίες αλλά από την
εξασφάλιση μιας μοναδικής και ευχάριστης εμπειρίας για κάθε πελάτη που
επισκέπτεται ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Επομένως η δημιουργία ,
διατήρηση , επαύξηση του ηλεκτρονικού πελατολογίου βασίζονται στην
αναγνώριση, εκμετάλλευση , αντιμετώπιση των διαφορών μάλλον παρά των
ομοιοτήτων των πελατών.
To e marketing είναι ένας τεράστιος χώρος που αφορά στις σύγχρονές
επιχειρήσεις αλλά που έχει ως κύριο στόχο να πείσει τον πελάτη να
αγοράσει προϊόντα μένοντας ικανοποιημένος.
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Ε MARKEING
Εδώ και αρκετά χρόνια πλήθος ειδικών ισχυρίζονταν ότι το Internet δεν θα
είχε τέτοια επέκταση εάν δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς
marketing ,18
Στην Ελλάδα πρόσφατα μόλις οι διαφημίσεις των εταιρειών πέρα από τα τα
γνωστά μέσα επικοινωνίας (οπτικοακουστικά μέσα, έντυπα μέσα ,
ακουστικά και ηλεκτρονικά) επέστησαν ένα νέο παρατηρήσιμο
από
πλευράς marketing στοιχείο : δικτυακούς τόπους της μορφής
http//www.brandname.com ή brand-name.com. To Internet είχε μετατραπεί
σε ένα τεράστιο διαφημιστικό χώρο.
INTERNET MARKETING
Το Διαδίκτυο παρέχει την δυνατότητα στις εταιρείες να χρησιμοποιούν το
μοντέλο one to one marketing (κέντρο της φιλοσοφίας του παραδοσιακού
direct marketing) ώστε να αυξήσουν τα κέρδη τους .
Σύμφωνα με το Direct marketing association to 90% των μελών της
δραστηριοποιείται στο Διαδίκτυο για διάφορους σκοπούς ενώ 60% για
πωλήσεις προϊόντων . 19
Στόχος
I)
Αύξηση των συναλλαγών και των πωλήσεων
II)

Μείωση κόστους συναλλαγών

III)

Αναβάθμιση επικοινωνίας με την αγορά στόχο - πελάτη

Η διαφήμιση και γενικότερα η προβολή προϊόντων υπηρεσιών στο
Διαδίκτυο γίνεται με διάφορους τρόπους και δίνει τελείως διαφορετικά
αποτελέσματα :
I)
Αμιγώς μάρκετινγκ περιοχές στο Διαδίκτυο
Αποτελούν τις δημοσιευμένες σε ηλεκτρονική μορφή των δραστηριοτήτων
των αντίστοιχων περιοχών.
18 Βλέπε περιοδικό computer-Τεύχος 187, Φεβρουάριος 2001, σελ. 76
19 Βλέπε Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο -μεθοδολογία και πρακτική της Μ.Β.ΖΕΡΒΑ Anubis/2000
ΣΕΛ 47
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II)
Ε- mail
Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι ο
διαφημιστικών μηνυμάτων στο web.

συνηθέστερος τρόπος μεταφοράς

III) Banners
Τα banners στην ουσία είναι ηλεκτρονικές αφίσες οι οποίες τοποθετούνται
συνήθως στα άκρα μιας σελίδας web ή ανοίγουν ξαφνικά (pop up windows)
χωρίς να προδηλώνεται η αντίχοιχη ενέργεια.
IV) Τεχνολογία Push και εξατομικευμένα προσαρμοσμένα στον
χρήστη δεδομένα
Η τεχνολογία push αφορά στον βομβαρδισμό του χρήστη με ειδήσεις και
διαφημίσεις χωρίς κανένας να γνωρίζει αν παρουσιάζουν ενδιαφέρουν για
αυτόν ή όχι. Παράδειγμα push εφαρμογών είναι τα e mails με διαφημιστικό
περιεχόμενο τα οποία μπορεί να αποστέλλονται στον χρήστη αυτόματα ή σε
τακτά χρονικά διαστήματα.

V)

Βάσεις δεδομένων προσωπικών στοιχείων των καταναλωτώνprofile τελικού χρήστη -καταναλωτή
To internet προσφέρεται για συλλογή προσωπικών στοιχείων αφού οι
περισσότεροι χρήστες συμπληρώνουν φόρμες στοιχείων άμεσα ή έμμεσα.
Έτσι είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθούν βάσεις με προσωπικά
χαρακτηριστικά -προτιμήσεις των χρηστών -profile τελικού καταναλωτήκαι με τεράστιο αριθμό εγγραφών. Μέσω αυτών των εγγραφών μπορούν οι
εταιρείες να έχουν εν δυνάμει πελάτες και να γνωρίζουν τις ανάγκες και τις
προτιμήσεις τους. Το κόστος υλοποίησης και συνεχούς ανανέωσης τέτοιων
βάσεων δεδομένων είναι τεράστιο.
VI) Υπηρεσίες χωρίς χρέωση
Στο internet λειτουργούν με εξαιρετική επιτυχία διαφημιστικές προβολές
ενταγμένες σε διάφορες χωρίς χρέωση υπηρεσίες. Οι λόγοι μπορεί να είναι
πολλοί όπως η καταχώριση συγκεκριμένων εταιρειών σε βάση δεδομένων.
VII) Δωρεάν e mail
Στο internet λειτουργούν εταιρείες που παρέχουν δωρεάν e mail διεύθυνση.
Ωστόσο η χρήστης είναι υποχρεωμένος να βλέπει και διαφημίσεις.
Παραδείγματα : www.hotmail.cotmwww.x-treme.gr
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VIII) Παροχή Internet σύνδεσης χωρίς χρέωση για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα.
Συνηθισμένος στόχος της εν λόγω ενέργειας το κλείδωμα του τελικού
χρήστη σε συγκεκριμένα portals η λογισμικό με στόχο την εν δυνάμει
αξιοποίηση του στο μέλλον.

Η έκταση της διαφήμισης όπως και του e επιχειρείν γενικά είναι τεράστια.
Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού υπολογιστές και λογαριασμοί internet
δίνονται δωρεάν για να προβληθούν οι διαφημίσεις στον τελικό χρήστη.
Επιπρόσθετα η ανάπτυξη στην παγκόσμια αγορά κλασσικών εταιρειών
διαφήμισης που επεκτείνουν την δραστηριότητά τους με ειδικά τμήματα τα
οποία ασχολούνται με το e marketing -e advertising υποδηλώνει την
τεράστια επικείμενη παρουσία του για τα επόμενα χρόνια.
Ένα επιπλέον στοιχείο που έχει δώσει σημαντική ώθηση στην e διαφήμιση
είναι ότι οι χρήστες του Internet ακόμα και σήμερα θεωρούνται ειδική
κατηγορία απαιτητικών καταναλωτών οι οποίοι αποτελούν ένα τμήμα του
παγκόσμιου ιστού με ιδιαίτερα αυξημένες καταναλωτικές τάσεις αλλά και
πρόκληση για τις εταιρείες Μάρκετινγκ που θέλουν να τους προσεγγίσουν.
To e marketing πρέπει να χαρακτηριστεί σαν ένα από τα πιο διαδεδομένα
e αλλά ταυτόχρονα και αυτό που έχει καταφέρει να δημιουργήσει τους πιο
φανατικούς εχθρούς . Τα e mails χωρίς κανένα ενδιαφέρον για αυτόν που τα
διαβάζει αποτελούν εχθρό του e marketing αλλά και του Internet 20
δεδομένου ότι μπορεί να προκαλέσουν κορεσμό στον εν δυνάμει πελάτη.
3.2. Βαθμός εξοικείωσης των Ελληνικών γουνοποιητικών επιχειρήσεων
με EDI -Ε COMMERCE E-MARKETING στον παγκόσμιο ιστό.
Κατά τις πρόσφατες μελέτες του κλάδου της Ελληνικής Γουνοποιίας ή
άλλως της έλλειψης ικανοποιητικού αριθμού αυτών το προφίλ των
ενασχολούμενων στον κλάδο (εργάτες, φασονίστες, επιχειρηματίες)
χαρακτηρίζεται από παραδοσιακές δεξιότητες, χαμηλή προσαρμοστικότητα
σε νέες τεχνοτροπίες και ελάχιστη συμμετοχή σε edi συναλλαγές ή on line
shopping.

20 Σεπτέμβριος RAM 2000, ειδική έκδοση ηλεκτρονικής οικονομίας
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Δεξιότητες

Η εξειδίκευση των ενασχολούμενων στο παραγωγικό κομμάτι αφορά σε
δεξιότητες και προσόντα που έχουν αποκομισθεί κυρίως από
παραδοσιακούς τρόπους εκμάθησης της επεξεργασίας του προϊόντος
(μαθητεία σε έμπειρους τεχνίτες).
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός της έλλειψης μαθητών και
ενδιαφερομένων στην σχολή μαθητείας ΚΕΤΕΚ του ΟΑΕΔ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
με τίτλο Σχολή Γουνοποιίας.
Οι ανάγκες σε νέες τεχνοτροπίες συνδυασμού προϊόντων και νέες τεχνικές
δέψης των πρώτων υλών σύμφωνα με τις επιταγές των διεθνών μόδιστρων
είναι γεγονός που δεν αφυπνίζει σε μεγάλο ποσοστό τις Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις του κλάδου.21 22
Υπηρεσίες
Η εξειδίκευση των στελεχών σε όλα τα επίπεδα διοίκησης χαρακτηρίζεται
ελλιπής με έντονη την ανάγκη κατάρτισης-εξοικείωσης αυτών σε νέες
τεχνολογίες, χρήση ΙΝΤΕΡΝΕΤ, edi, e-commerce, λογισμικού λογιστικών
εργασιών και κοστολόγησης.
Το μάρκετινγκ θεωρείται απαραίτητο από το σύνολο των ενασχολούμενων
στο κλάδο χωρίς ωστόσο να θεωρείται ότι δεν μπορεί να ασκηθεί από τον
ίδιο τον επιχειρηματία ή τους συγγενείς του κατά τα συνήθη πρότυπα της
παραδοσιακής Ελληνικής επιχείρησης.2

Οι ελληνικές επιχειρήσεις με αναβαθμισμένη e παρουσία στο Διαδίκτυο
σήμερα είναι ελάχιστο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού του κλάδου.

21 Μελέτη adapt του Κέντρου Ελληνικής Γούνας 1997-http://www. Furs.gr
22 Μελέτη διαγνωστικών αναγκών των επιχειρήσεων του νομού Καστοριάς σε υφιστάμενο εργατικό
δυναμικό και εν δυνάμει -δομή ΣΥΥ ΚΕΚ ΔΗΜΟΥ Καστοριάς 2000-2001
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Ενδεικτικά δίνεται η ηλεκτροκική παρουσία του Συνδέσμου Γουνοποιιών
Καστοριάς στο Διαδίκτυο.
ΒHDD

H ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Microsoft Internet Explorer
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Διεθνι
Εκθεση Γούνας Καστοριά/
12-15 Απριλίου 2002

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΤΗΚ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα παρέχει αξιόλογες πληροφορίες στους Έλληνες
κατά βάση γουνοποιούς σχετικά με τις δραστηριότητες του εν λόγω
συνδέσμου σε διάφορα επίπεδα. Κύριο θέμα αναφοράς η έκθεση Γούνας
Καστοριάς που αποτελεί μοναδικό εκθεσιακό γεγονός για την Ελληνική
επιχειρηματική αλλά και διεθνή πραγματικότητα.
Μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας μπορεί ο επισκέπτης να πλοηγηθεί σε
θέματα που αφορούν
τα νέα του κλάδου , το θεσμικό πλαίσιο , το
εξαγωγικό καθεστώς κ.α.
Τέλος μπορεί να εξερευνήσει άλλους διασυνδεόμενους δικτυακούς τόπους
τόσο στην Ελληνική πραγματικότητα όσο και στην διεθνή σε σχέση πάντα
με το εν λόγω προϊόν .
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3.2Καταγραφή των Γουνοποιητικών Επιχειρήσεων με ηλεκτρονική
παρουσία και προώθηση προϊόντων στον παγκόσμιο ιστό.
Η καταγραφή θα επικεντρωθεί σε χώρες με ανεπτυγμένη την ηλεκτρονική
διακίνηση -προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.
Η ηλεκτρονική παρουσία των επιχειρήσεων του κλάδου σε διάφορα επίπεδα
και σε όλο τον κόσμο είναι ικανοποιητική. Στην παρούσα εργασία η
διερεύνηση των δεδομένων βασίζεται στις εξής κατηγοριοποιήσεις :
Προμηθευτές πρώτων υλών, Εταιρείες επεξεργασίας γούνας-Εμπορίας
γούνας -προσέγγισης πελατών και εταιρείες υποστήριξης εταιρειών γούνας
μέσω παροχής διαφόρων υπηρεσιών.

Α) Προμηθευτές πρώτων υλών
Η ηλεκτρονική παρουσία των προμηθευτών επικεντρώνεται κύρια σε
συγκεκριμένες εταιρείες Σκανδιναβικών χωρών Δανίας Φιλανδίας αλλά και
αμερικάνικων εταιρειών δημοπράτησης πρώτων υλών.
Οι υπηρεσίες που παρέχουν on line είναι ιδιαίτερα σημαντικές και παρέχουν
κάθε είδους πληροφορία και στοιχεία συναλλαγών ανά τον κόσμο.
Πρόσφατα έγιναν κάποιες προσπάθειες να δημοπρατηθούν οι πρώτες ύλες
ηλεκτρονικά χωρίς ωστόσο δείγματα γενίκευσης στα δημοπρατήρια
διεθνώς.
Καταχωρούνται οι ιστοσελίδες των
Ευρώπης -Αμερικής.
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Το Δημοπρατήριο Κοπενχάγης είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι
πρωτοστατεί σε ηλεκτρονική παρουσία και προσφορά κάθε είδους
υπηρεσιών που προωθούν τις πωλήσεις των Δανών εκτροφέων γούνας.
Παρέχει πλήθος υπηρεσιών Μάρκετινγκ στους πελάτες του και τους
χρήστες της ιστοσελίδας του. Τα links που διαθέτει παρέχουν κάθε είδους
πληροφορία στον τομέα της γούνας διεθνώς από την παραγωγή πρώτων
υλών έως σχεδιαστικά κέντρα και τάσεις μόδας ( www.cfc.dk).
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Το Δημοπρατήριο της Φιλανδίας ανταγωνίζεται στο διεθνές επιχειρησιακό
περιβάλλον των προμηθευτών πρώτων υλών και παρέχει όπως διαφαίνεται
και στην εικόνα ηλεκτρονική παρουσία και προσφορά ανάλογων υπηρεσιών
ώστε να κατακτήσει μεγάλο κομμάτι της παγκόσμιας αγοράς.
Χαρακτηριστικό είναι ότι παρέχει τις πληροφορίες ανάλογα με τον τελικό
χρήστη του Διαδικτύου. Έτσι άλλες πληροφορίες παρέχονται στο κοινό,
άλλες στους εκτροφείς, άλλες στους πελάτες πρώτων υλών.
Κατηγοριοποιούνται οι χρήστες της εν λόγω σελίδας, παρέχονται κωδικοί
πρόσβασης σε αυτούς και προσωποποιούνται οι ηλεκτρονικοί επισκέπτες οι
οποίοι καταχωρούνται στα e-αρχεία της εταιρείας προς μελλοντική χρήση.

Φιλανδίας
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Αμερικής

www.furharvesters.com
Το εν λόγω δημοπρατήριο
(ενδεικτικό παράδειγμα Αμερικανικού
δημοπρατηρίου) τμηματοποιεί τις υπηρεσίες του όπως διαφαίνεται στην
σελίδα του στο Διαδίκτυο και παρέχει εκτός από γενικές πληροφορίες
ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη, αποτελέσματα δημοπρασιώνοικονομικές προβλέψεις τη αγοράς πρώτων υλών (γουνοδέρματα) και κάθε
στοιχείο που μπορεί να ενδιαφέρει τον χρήστη αυτής της ιστοσελίδας.
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Β)Ιστοσελίδες, e-Εταιρείες επεξεργασίας γούνας-Εμπορίας γούνας προσέγγισης πελατών.
Χαρακτηριστικές είναι οι ενδεικτικές περιπτώσεις των ιστοσελίδων
I)http://www.fiirshopping II)http://www.furbusiness.com

Η εν λόγω e-εταιρεία , παρέχει πληροφορίες στους έχοντες σχέση με την
γουνοποιία σχετικά με τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις στον κλάδο της
γούνας, το νομικό πλαίσιο διεθνώς, τις τελευταίες τάσεις της μόδας με
πολυμεσικό τρόπο, τα τελευταία άρθρα σχετικά με τον κλάδο, δωρεάν
banner σελίδα για τους γουνοποιούς καθώς και free market place για την
πραγματοποίηση αγοραπωλησιών -ανταλλαγών προϊόντων γούνας.
Στην περίπτωση της http://www.fiirshopping πραγματοποιούνται e-συναλλαγές
και προώθηση προϊόντων στα πλαίσια του e commerce e-marketing έτσι
όπως ορίζονται στην παρούσα εργασία..
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Γ)Υποστήριξης εταιρειών γούνας μέσω παροχής υπηρεσιών
όπως:
http://www.sagafurs.com, http://www.iftf.com ,http://www.pi-marketing.com

Η saga είναι μια διεθνής εταιρεία με παραρτήματα γραφείων στις
σημαντικότερες αγορές -χώρες παραγωγούς γούνας και παρέχει κάθε είδους
επιστημονική, ενημερωτική ή άλλη στήριξη στους γουνοποιούς. Το τμήμα
Μάρκετινγκ της εν λόγω εταιρείας είναι ότι καλύτερο έχει να επιδείξει ο
κλάδος. Τέλος παρέχει μέσω σχεδιαστικών κέντρων πρωτοποριακές καινοτομικές οδηγίες προς τους παραγωγούς στο να διαφοροποιήσουν το
προϊόν τους, να το παράγουν με νέους τρόπους επεξεργασίας και να
ανταποκριθούν στις ανάγκες του νέου καταναλωτικού κοινού της
παγκόσμιας οικονομίας.
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Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των e-εταιρειών γούνας σε σχέση με τις
αντίστοιχες παραδοσιακές ή συμβατικές εταιρείες.
Η ηλεκτρονική παρουσία των προαναφερόμενων e-εταιρειών παρέχει την
δυνατότητα σε σχέση με τις συμβατικές για :

d Μείωση κόστους προβολής
d Μείωση κόστους μεσαζόντων
d Έγκαιρη ενημέρωση -προβολή στους πελάτες -καταναλωτές
d Διαλογικότητα μέσω e mail με τους υποψήφιους πελάτες
d Ανάπτυξη εταιρείας έντασης πληροφοριών με ηλεκτρονικό
τρόπο προβολής

d Ταχύτατες και σχετικά εύκολες αλλαγές τιμών -προσφορών των
προϊόντων

d Παρακολούθηση των επιλογών και διαδρομών του χρήστη
d Ανάπτυξη εταιρειών διανομής -παράδοσης των φυσικών προϊόντων
γούνας

d Συνεχής απόκτηση νέων- εν δυνάμει πελατών
d Μείωση των τιμών τελικού προϊόντος λόγω συμπίεσης του κόστους των
μεσαζόντων στην γούνα

d Παροχή δυνατότητας στους υποψήφιους πελάτες πρώτων υλών των
δημοπρατηρίων να συγκρίνουν ποιότητες τιμές προσφορές προϊόντων
πρώτων υλών
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4 Δυνατότητες των Ελληνικών Γουνοποιητικών Επιχειρήσεων να
προωθήσουν το ηλεκτρονικό εμπόριο και το ηλεκτρονικό
μάρκετινγκ.

Καταγραφή των Ελληνικών Γουνοποιητικών επιχειρήσεων με
ηλεκτρονική παρουσία και προώθησης προϊόντων στον παγκόσμιο ιστό
Η έρευνα στην παρούσα εργασία (πραγματοποιήθηκε τόσο με διερεύνηση
όλων των υπαρκτών κόμβων της γουνοποιίας στην Ελλάδα όσο και με
διερεύνηση σε διάφορες πύλες με αντίστοιχες θεματικές ή γεωγραφικές
επιλογές) υπέδειξε ότι υπάρχει μεν παρουσία Ελληνικών γουνοποιητικών
επιχειρήσεων στο Διαδίκτυο χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται ιδιαίτερη
εξάπλωση στο e-commerce.
Η υφιστάμενη παρουσία των e-εταιρειών γούνας (τόσο προϊόντων όσο και
υπηρεσιών ) έχει κύρια ως στόχο την γνωστοποίηση του brand name της
εταιρείας καθώς και των προϊόντων της χωρίς on line αγορές.
Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η παρουσία των γουνοποιητικών
επιχειρήσεων ως ηλεκτρονική προβολή με στόχο την διαφήμισή τους
και την ευκολία πρόσβασης των στοιχείων επικοινωνίας της με
συνεργάτες, πελάτες και εν δυνάμει πελάτες στην παγκόσμια αγορά.
Παρακάτω παρουσιάζονται τέσσερις
γούνας στο Διαδίκτυο.
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Case 1
http ://www. fiirsnet.com/Greecc.htm

a

Ζώνη Internet
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To εν λόγω site είναι αυτό μέσω του οποίου Έλληνες γουνοποιοί μπορούν
να έχουν ηλεκτρονική παρουσία και βοήθεια στην e παρουσία της εταιρείας
τους.
Το
Fursnet.com διαφημίζεται ως το μεγαλύτερο Διεθνές κέντρο
ηλεκτρονικής προβολής, προώθησης και εμπορίου στον τομέα της Γούνας.
Είναι η ηλεκτρονική προσπάθεια ιδιώτη στην καθιέρωση της ηλεκτρονικής
Γουνοποιίας στο (e commerce) ηλεκτρονικό εμπόριο .

23

Το παρόν site διαθέτει

τις ακόλουθες υπηρεσίες :23

23 Βλέπε www.farsnet.com
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DIRECTORY
Μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων DATABASE που περιέχει όλες τις
επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίου γουναρικών στον κόσμο.
EXCIBITORS
Καταχώρηση κάθε επιχείρησης γούνας σε σελίδα προβολής και πληροφόρησης. Με
φωτογραφικό υλικό και όλα τα αναγκαία στοιχεία ενημέρωσης του επισκέπτη - εμπόρου
ή καταναλωτή...
E-SHOWROOM
Δυνατότητα δημιουργίας αυτόνομου site (ηλεκτρονική βιτρίνα ) για κάθε ενδιαφερόμενο
χρήστη . Δηλαδή μια πλήρη και λεπτομερή παρουσίαση της επιχείρησης και αναλυτικό
prospectus των προϊόντων αυτής με φωτογραφίες και περιγραφή που θα ενημερώνεται
από την επιχείρηση όποτε χρειάζεται.
E-TRADE
Δυνατότητα δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου δικτύου πωλήσεων μέσο του internet.
Χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν ήδη προχωρήσει σε αυτή την μορφή
εμπορίου με θεαματικά αποτελέσματα και υψηλά κέρδη.
INTRANET
Συμβουλευτικές υπηρεσίες στους γουνοποιούς με στόχο την αξιοποίηση
της
μηχανοργάνωσης τους , την ενοποίηση όλων των υποκαταστημάτων τους , την
δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεδιασκέψεων και πλήθος ανάλογων υπηρεσιών

ΙΑργικηΙ IΕυρετήριοI [Εκθέτες! ΙΗλ.ΒιτρίναΙ [Ηλ.ΕίΐπόριοΙ ΙΙστ.της Γούναςί [Περιποίηση Γουν.1
ΙΝέαΙ [Links) [e-mail usl
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Case 2
http://www.cdika.gr/

Η ΕΔΗΚΑ α.ε. είναι μια εταιρεία λαϊκής βάσης η οποία διαθέτει εκθεσιακό
χώρο 7.500 τ.μ., 200 εκθεσιακά stands μέσω των οποίων οι γουνοποιοί της
περιοχής εκθέτουν τα εμπορεύματα τους. Φιλοξενεί την διεθνή έκθεση
γούνας Καστοριάς, άρχισε να διοργανώνει δημοπρασίες πρώτων υλών
γουνοδερμάτων διεθνών δημοπρατηρίων, συμμετέχει σε δισθενείς εκθέσεις
εκπροσωπώντας τους μετόχους της, φιλοξενεί συνέδρια
και άλλες
εκδηλώσεις.
Στην ιστοσελίδα
της διαθέτει εκτός από γενικά στοιχεία ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος για τους γουνοποιούς κατάλογο των συμμετεχόντων
επιχειρήσεων στο εκθετήριο της. Η ηλεκτρονική παρουσία της περιορίζεται
προς το παρόν σε διαφημιστικό επίπεδο και δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει το
e store κατά τρόπο που να πραγματοποιείται κάποια on line παραγγελία ή
on line πώληση.
3 New Page 4 - Microsoft Internet Explorer
Αρχείο

4»

Επεξεργασία

Προβολή

Μετάβαση

ο

a

Πίσω

Διακοπή

Ανανέ...

Διεύθυνση

http://wvvw.edikd.gr/ed_frame.htm

,

Αγαπημένα

■Ά

Αρχική

mma
I %

Βοήθεια

a

Si

Ιστορικό

V

Κανάγια

Πϋήρπς ... AfSV|iio.

“3

Running a permanent, year-round showr rn of furs processed and
manufactured by E.DI EA S A shareholders This is a showroom
extending over a 7 500 square meter area and comprising of more
than 200 stands This is indeed an excellent opportunity for the 300
flir processing and manufacture industries currently active in
Eastoria, Siatista and the wider Western Macedonia area, to
present and promote their products. Ready-to-wear fur coats and
wear of all qualities and types made of single-piece skins or of
fractions of such as well as processed, non-tailored sheets of furs
and skins of various categories Ail products on sale at the
exhibition center are made available at manufacture cost prices and
come with a specific quality guarantee by E DIKA S A

ej
^Έναρξη | Jjt| tH am· ia4

α

Αναζήτ... Αγαπημ...

Συνδέσεις

Hosting the annual International
Fur Trade Fan*, taking place in
the month of April and organised
by the Fur Manufacturers
Association of Eastona

!

Represented in such Fan* are
manufacturers from all over
Greece and most foreign
countries, active in this particular
trade, winch explains the
popularity of the venue with
thousands of visitors from sill
over the world.

Ζώνη Internet

&Ά V
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Case 3
To Κέντρο Ελληνικής Γούνας (Κ.Ε.Γ.) Α.Ε. είναι ένας οργανισμός που
ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και ιδρύθηκε με την οικονομική
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, από τον ΕΟΜΜΕΧ,
το 1990. Το Κ.Ε.Γ. Α.Ε. λειτουργεί ως θυγατρική του ΕΟΜΜΕΧ. Βρίσκεται
στο 2ο χιλιόμετρο Δισπηλιού - Καστοριάς, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις
1.200 τ.μ.. Ο κύριος σκοπός του Κ.Ε.Γ. Α.Ε. είναι η συμβολή του στην
ανάπτυξη της Ελληνικής Γουνοποιίας, παρέχοντας ειδική επιστημονική
γνώση και υποστήριξη στις εταιρείες του κλάδου.
Μεταξύ των άλλων υπηρεσιών στο e επιχειρείν διαθέτει τράπεζα
πληροφοριών εταιρειών γούνας με δυνατότητα επέκτασης των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών της εκτός από τον τομέα των πρώτων υλών (e
δημοπρατήρια) και σε άλλους τομείς όπως πιστοποίηση προϊόντων γούνας ,
σχεδιαστικό κέντρο γούνινων μοντέλων κ.α.

------------------------- Tj

Γ_
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& Ζώνη Interne!

0
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Case 4
On line store από την πύλη του in.gr που ωστόσο παρέχει υπηρεσίες που
αφορούν επιχειρήσεις που εμπορεύονται πρώτες ύλες.
Οι επιχειρήσεις Καστοριάς -Σιάτιστας που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά
είναι λίγες σε αριθμό.

|3 Kastonan
Αρχείο

Προβολή

Μετάβαση

Αγαπημένα

^
ΓΚσω
Διεύθυνση

Διακοπή

ΕΟΧ_
NUTRIA
LEATHER
OTHER

Ανανέ...

http: //furs. task, gr/furs^onine.htm

SELECT FUR
MINK

BBE3

Furs - Homepage - Microsoft Internet Explorer

Επεξεργασία

Αρχική

Βοήθεια

a

ca

Αναζήτ... Αγαιτιμ...

m

0

V

Ιστορικό

Κανάϋια

®
Πλήρης... Arfflnto..
Συνθέσεις

.

·*· |
Historv of fur
Virtual models
Advertising

On line Shop
Contact us

ON LINE STORE
Our on line store offers you the finest furs whole
skins and clips of the Kastorian production at the
lowest prices.
Start browsing our on line shop right now by
selecting a type of fur from the menu on the right.

Description

_____1 2Γ

jJ______
£ Ζώνη Intern*

d
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Συμπεράσματα των προηγούμενων περιπτώσεων :
Οι πρώτες προσπάθειες των Ελληνικών εταιρειών - φορέων της περιοχής
Δ. Μακεδονίας
όπως καταγράφηκαν σε προηγούμενες σελίδες
υποδηλώνουν την ετοιμότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων Γούνας να
δεχτούν μεν την νέα τεχνολογία (internet marketing) στην προσπάθεια τους
να προωθήσουν δυναμικά το προϊόν τους σε παραδοσιακές αγορές των
προϊόντων τους (Δ. Ευρώπη -Αμερική) αλλά και νέες αγορές (Κίνα
Κεντροανατολική Ευρώπη).

Ωστόσο η ετοιμότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων
ανταποκριθούν στην e εποχή παρεμποδίζεται από :

γούνας να

d Μικρό μέγεθος των περισσοτέρων επιχειρήσεων
d Έλλειψη κεφαλαίου ικανού να μετατρέψει την στρατηγική οργάνωση
στον τομέα ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
d Έλλειψη διαθέσιμων τεχνολογικών μέσων και εξειδικευμένου
στελεχιακού δυναμικού
στην περιοχή Δ. Μακεδονίας ώστε να
ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα
d Άγνοια ων περισσοτέρων ΜΜΕ της περιοχής σχετικά με τα
προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης (Ρ Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης) ή άλλων υπουργείων -φορέων μέσω των οποίων μπορούν να
εκσυγχρονιστούν.
d Έλλειψη
ενός
ικανοποιητικού
μηχανισμού
καταγραφής
της
αποτελεσματικότητας -αποδοτικότητας των υπαρχόντων sites που θα
πείθει τους εν δυνάμει επιχειρηματίες ενός e shop της γούνας πως η
επιχείρησή τους θα επωφεληθεί άμεσα τα μέγιστα από μια προσαρμογή
της στα νέα δεδομένα της ψηφιακής οικονομίας.
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5. Χαρακτηριστικό παράδειγμα φορέα-επιχείρησης EDI με προοπτική Ε

MARKETING

Πιλοτική ενέργεια του Συνδέσμου Γουνοποιιών Καστοριάς με
ενδιαφέρον για την προώθηση του κλάδου
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5.1
Ο κλάδος επεξεργασίας δέρματος - γουναρικών μετά το έντονο
ενδιαφέρον που έχουν δείξει οι αγορές της Ανατολικής Ευρώπης αποτελεί
σημαντικό παράγοντα εξαγωγών της χώρας ενώ παράλληλα αποτελεί τον
πλέον ανθηρό κλάδο μεταποίησης και παραγωγής εγχώριων προϊόντων
στην περιοχή Δ. Μακεδονίας . Ο σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς "Ο
Προφήτης Ηλίας" και ο σύνδεσμος Γουνοποιιών Σιάτιστας "Ο Προφήτης
Ηλίας" αποτελούν τους κύριους φορείς εκπροσώπησης μικρών και μεγάλων
επιχειρήσεων που στεγάζονται κατά κύριο λόγο στην ευρύτερη περιοχή της
Δ.. Μακεδονίας.
Τόσο γεωγραφικά όσο και οργανωτικά οι επιχειρήσεις αυτές είναι
απομακρυσμένες. Στην προσπάθεια δημιουργίας ενός συστήματος διανομής
πληροφοριών σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου ο σύνδεσμος
Γουνοποιιών Καστοριάς προχώρησε στην δημιουργία ενός πιλοτικού
Κλαδικού έργου ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων.
Παράλληλα και με δεδομένη την ανάγκη συνεργασίας πολλών
διαφορετικών επιχειρήσεων προκειμένου να υπάρξει τελικό προϊόν το EDI
αποτελεί ανάγκη για τις επιχειρήσεις του χώρου, πολλές από τις οποίες
μάλιστα βρίσκονται απομακρυσμένες από τις υπόλοιπες, με αποτέλεσμα οι
μεταφορές έντυπου υλικού και παραστατικών να γίνεται με τις πλέον
«δαπανηρές μεθόδους. Με αυτά τα δεδομένα δημιουργήθηκε ένα δίκτυο
ανταλλαγής δεδομένων μέσω του Internet, που θα βοηθήσουν τις εταιρείες
να κερδίσουν σημαντικό χρόνο κατά την ανταλλαγή πληροφοριών.
Η διανομή μέσω του Internet θα περιορίσει σημαντικά το λειτουργικό
κόστος αφού και ο αριθμός των επιχειρήσεων είναι μεγάλος και τοπικοί
παροχείς υπηρεσιών internet υπάρχουν.
To EDI ως ανταλλαγή δεδομένων εμπορικής φύσης με ηλεκτρονικό τρόπο
μεταξύ επιχειρήσεων θεωρείται ότι μπορεί να αναπτυχθεί ικανοποιητικά
στον κλάδο της γουνοποιίας. Σχεδόν όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις γούνας
σήμερα διαθέτουν ένα μηχανογραφικό σύστημα που υποβοηθά και
αυτοματοποιεί μέρος των διαδικασιών εμπορικής λειτουργίας τους. Οι
λειτουργίες αυτές μπορεί να είναι η επεξεργασία παραγγελιών, η διαχείριση
της αποθήκης και των πελατών, η τιμολόγηση, κ.λ.π.
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Εξαιτίας της πληθώρας διαφορετικών μηχανογραφικών συστημάτων είναι
πολύ δύσκολο για μία επιχείρηση να αυτοματοποιήσει την ανταλλαγή
δεδομένων (π.χ. παραγγελιών) με άλλες επιχειρήσεις.
Ο παραδοσιακός τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτή η ανταλλαγή δεδομένων
περιλαμβάνει την εκτύπωσή τους, την αποστολή τους, με κάποιο
παραδοσιακό τρόπο (ταχυδρομικά, με fax ή με e-mail), για την εισαγωγή
τους από κάποιο χρήστη στο μηχανογραφικό σύστημα του παραλήπτη.
Ο τρόπος αυτός εκτός από τον σημαντικό χρόνο που απαιτείται για την
διεκπεραίωση της επικοινωνίας, εισάγει και σοβαρά λάθη στη διαδικασία
που συνήθως οφείλονται σε λάθη πληκτρολόγησης. Η αυτοματοποίηση της
ανταλλαγής δεδομένων προϋποθέτει μια κοινή «γλώσσα» μεταξύ των
διαφόρων μηχανογραφικών συστημάτων. Αυτό μπορεί να γίνει από την ίδια
την επιχείρηση καθορίζοντας τη μορφή των δεδομένων που στέλνει στους
προμηθευτές και στους πελάτες της ώστε να μπορούν να εξαχθούν
αυτόματα από το δικό της μηχανογραφικό σύστημα. Αν όμως η επιχείρηση
- παραλήπτης έχει για παράδειγμα δέκα βασικούς πελάτες με διαφορετικά
μηχανογραφικά συστήματα, αυτό σημαίνει ότι στη χειρότερη περίπτωση η
επιχείρηση θα έπρεπε να συντηρεί δέκα διαφορετικούς τρόπους για την
ηλεκτρονική αναπαράσταση ενός εμπορικού εγγράφου (π.χ. παραγγελίας).
Είναι φανερό ότι στην περίπτωση αυτή απαιτείται η δυνατότητα
"μετάφρασης" των δεδομένων σε ένα ενιαίο τρόπο αναπαράστασης.
Την ανάγκη αυτή καλύπτουν οι εφαρμογές μετάφρασης EDI. Η βασικότερη
από τις λειτουργίες που εκτελούν οι εφαρμογές αυτές είναι η μετάφραση
των δεδομένων από την μορφή που μπορεί να χρησιμοποιήσει το
μηχανογραφικό σύστημα σε μια πρότυπη μορφή (σύμφωνα με κάποιες
προδιαγραφές που ορίζουν οι διεθνείς οργανισμοί) και αντίστροφα.
Με το EDI θα δοθεί μία νέα μέθοδος για την πραγματοποίηση μεταφοράς
δεδομένων μεταξύ των επιχειρήσεων, όπου τα δεδομένα της συναλλαγής
περνούν από τον υπολογιστή της μιας επιχείρησης στον υπολογιστή της
άλλης, χωρίς να χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση για την ερμηνεία ή την
αντιγραφή των στοιχείων αυτών.
5.2. Εμπορικές Διαδικασίες & μηνύματα EDI στην γούνα
Το
βασικό
εμπορικό
κύκλωμα
μεταξύ
των
εταιρειών
που
δραστηριοποιούνται στο κλάδο της κατεργασίας και δέψης δέρματος καθώς
και δημιουργίας δερμάτινων ειδών λειτουργεί με την χρησιμοποίηση
προσφορών, παραγγελιών, δελτίων αποστολής, τιμολογίων και διαφόρων
άλλων παραστατικών που συνοδεύουν και συμπληρώνουν τα παραπάνω
στοιχεία.
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Η ανάλυση των εμπορικών διαδικασιών και η αυτοματοποίησή τους
χρησιμοποιώντας την τεχνολογία EDI απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα.
Στο σχήμα αυτό απεικονίζονται οι ροές για τις οποίες έχουν αναπτυχθεί τα
αντίστοιχα μηνύματα EDI.
Για την κάλυψη αυτού του κυκλώματος υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα έξι
μηνύματα: PRICAT (Ηλεκτρονικός Κατάλογος Προϊόντων), ORDERS
(Παραγγελία), ORDRSP (Απάντηση Παραγγελίας), INVOIC (Τιμολόγιο),
QUOTES
(Αίτηση
Προσφοράς),
REQUOT (Αίτηση
Απάντησης
Προσφοράς).

Ροές Εμπορικού Κυκλώματος

ΤφΟίωτήύητχ

Ροη ψο την οττβα εχο cvannniAci EDI μήνυμα

Ζιοψ&α

(WICATj

Ttpworoidyoo

Στοιχείο
Τψολογηαης
ΠεΑστη

7*.

N

Πληροφορίες
Αποοτολής

Σχήμα 1. - Εμπορικές διαδικαοίες και μηνύματα EDI
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5.3.Τεχνολογική λύση
Για την υλοποίηση του έργου δημιουργήθηκε δίκτυο ανταλλαγής δεδομένων
με σημείο εισόδου τον τοπικό παροχέα και ενδιάμεσο δίκτυο επικοινωνίας
το DATA MEDIA Ε- Commerce Center.
Η DATA MEDIA έχει αναπτύξει ένα έξυπνο σύστημα κρυπτογράφησης
/αποκρυπτογράφησης με πακέτα λογισμικού Trusted Link Commerce
(TLC) της εταιρείας Harbinger Corp. με έδρα την Ατλάντα των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής , αποτελεί παγκοσμίως έναν από τους
βασικούς παροχείς ολοκληρωμένων λύσεων στους τομείς του ηλεκτρονικού
εμπορίου. Το συγκεκριμένο πακέτο αποτελεί ένα προηγμένο σύστημα
διαχείρισης EDI κατάλληλο για μικρού έως μεγάλου μεγέθους εταιρείες που
επιτρέπει την ανταλλαγή σύστημα που επιτρέπει την ανταλλαγή εμπορικών
δεδομένων με τρόπο εύχρηστο, ασφαλή, αποδοτικό ως προς το κόστος . Το
TLC λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες
προστιθέμενης αξίας που παρέχει η Harbinger Corp. ή με VANS τρίτων
κατασκευαστών. Παρέχει επίσης δυνατότητες ολοκλήρωσης in house
εφαρμογές μέσω μεταφοράς ASCII αρχείων. Το προτεινόμενο λειτουργικό
σύστημα για την εφαρμογή είναι το windows 9x για τους clients (spokes)
και το windows NT Server 4.0 για τους servers (hubs).

Η παρούσα εφαρμογή24 είναι πιλοτική και αφορά μια προσπάθεια πέντε
εταιρειών της περιοχής Δ. Μακεδονίας μεταξύ των οποίων και οι δυο
Σύνδεσμοι γουνοποιιών Δ. Μακεδονίας αφορά δε επιχειρήσεις οι οποίες
δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στο κλάδο της κατεργασίας και δέψης
δέρματος καθώς και δημιουργίας δερμάτινων ειδών και επιχειρούν μια
προσπάθεια EDI.

24 Σύνδεσμος Γουνοποιιών Καστοριάς
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6 Πλεονεκτήματα επιχειρήσεων που αναπτύσσουν εφαρμογές
MARKETING

Ε -

d δυνατότητα εξάπλωσης κάθε επιχείρησης (ακόμη και μικρού μεγέθους
όπως η Ελληνική γουνοποιητική επιχείρηση ) στην παγκόσμια αγορά,
μια αγορά εκατομμυρίων καταναλωτών

d άμεση επικοινωνία με τους πελάτες - καταναλωτές - δυνητικούς πελάτες
μέσω ελκυστικών και καλά σχεδιασμένων παρουσιάσεων προϊόντων,
μείωση
του κόστους ενημέρωσης και επικοινωνίας
του τελικού
συνεργάτη -καταναλωτή

d δυνατότητα μετρήσεων αποτελεσματικότητας της διαφήμισης ή άλλων
ενεργειών Marketing. Όπως ενδεικτική -σχετική κκαταμέτρηση του
βαθμού ικανοποίησης του πελάτη από το συγκεκριμένο προϊόν ή η
σκιαγράφηση των επιθυμητών χαρακτηριστικών του τελικού προϊόντος

d αναβάθμιση του επιπέδου της παρεχόμενης υπηρεσίας στον πελάτη και
μείωση του κόστους στήριξης αυτού
d δυνατότητα εφαρμογής του Relationship Marketing
διαμέσου
αναβάθμισης της επικοινωνίας επιχείρησης -τελικού καταναλωτή
d ευελιξία προσαρμογής της μικρομεσαίας επιχείρησης στις αλλαγές και
τάσεις της αγοράς (ιδιαίτερα στον τομέα της Γουνοποιίας στις επιταγές
της μόδας και τις τεχνικές δέψης και επεξεργασίας των γουναρικών)
d on line, just in time παροχή εξυπηρέτησης στον πελάτη

d on line παράδοση και διανομή ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού
όπως e news- e papers -e zines (magazines)
d Χαμηλό κόστος προώθησης προϊόντος και μικρός χρόνος παράδοσης
(εφόσον μιλάμε για e shop)
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d Άμεση παρακολούθηση
εταιρειών και χωρών

των

ανταγωνιστικών

προϊόντων

άλλων

d On line συνεργασία με επιχειρήσεις. Το δίκτυο διανομής προμήθειας
όπως μεσάζοντες (με κυρίαρχο ρόλο στην Ελληνική γουνοποιία),
αντιπρόσωποι, πωλητές, προμηθευτές ενημερώνεται καθημερινά και
άμεσα για τις τάσεις της αγοράς

7

Προτεινόμενοι τρόποι επίτευξης της ηλεκτρονικής προώθησης της
Ελληνικής Γούνας στις ανταγωνίστριες χώρες με στόχο την
δημιουργία συγκριτικού πλεονεκτήματος

Καθορισμός Παραγόντων Προσδιορισμού
Ελκυστικότητας
Αγορών 25 σύμφωνα με την ισχύουσα κατάσταση
την τελευταία
δεκαετία.
Η ελκυστικότητα της αγοράς διαμορφώνεται ανάλογα με τους
παρακάτω παράγοντες οι οποίοι και πρέπει να μελετηθούν από την κάθε
επιχείρηση του κλάδου της γουνοποιίας :
Γενικοί παράγοντες
d Μέγεθος της αγοράς γούνας : αυξανόμενο λόγω της ζήτησης προϊόντων
γούνας διεθνώς με νέο design και νέες τεχνικές δέψης
d Ανάπτυξη αγοράς :αυξανόμενος ρυθμός ανάπτυξης διεθνώς
d Κύκλος ζωής προϊόντος : σε παρακμή
d Εποχικότητας πωλήσεων : εντείνεται φθινοπωρινούς μήνες έως και
τον Δεκέμβρη-Ιανουάριο
d Κέρδη: όχι υψηλά αναλογικά της τιμής του τελικού προϊόντος λόγω
εντάσεως ανταγωνισμού διεθνώς
Δραστηριότητα Μάρκετινγκ
d Τιμολόγηση προϊόντος : ευκαιριακή
d Πωλήσεις -διανομή: μέσω παραδοσιακών τρόπων με μεσάζοντες
(Ανατολική Ευρώπη)
25 Στρατηγικό Μάρκετινγκ, τόμος Α, Σιώμκος Γ. -1999 κεφ 7
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d Προβολή -διαφήμιση :παραδοσιακή και μικρής κλίμακας λόγω του
μικρού μεγέθους της μέσης επιχείρησης του κλάδου
προϊόν πολυτελείας, εξαγωγικής
d Χαρακτηριστικά του προϊόντος:
δραστηριότητας που παράγεται από ειδικευμένους τεχνίτες με
συγκεκριμένες δεξιότητες παραγωγής και απευθύνεται σε συγκεκριμένο
καταναλωτικό κοινό.
Παράγοντες βιοτεχνίας γούνας
Αναλύονται κατά porter σε πιο πάνω ενότητα -Κεφ 1
Παράγοντες Περιβάλλοντος
d Τεχνολογικό : σχετικά σταθερό με εξαίρεση το νέο e - επιχειρείν των
ανταγωνιστών που απαιτεί ηλεκτρονική τεχνολογική αναβάθμιση τόσο
των εταιρειών όσο και του στελεχιακού δυναμικού αυτών.
d Πολιτικό :ανεπάρκεια εταιρικών κινήτρων - επιδοτήσεων και
προωθητικών - οργανωτικών πολιτικών στο συγκεκριμένο προϊόν κλάδο
d Οικονομικό: υψηλά επιτόκια τραπεζικά έως πρόσφατα, υψηλό καθεστώς
τελωνειακών δασμών σε χώρες ανατολικής Ευρώπης, διαφοροποίηση
στην αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών διεθνώς(ανάγκη
τμηματοποίησης αγοράς)
d Κοινωνικό : κοινωνική αποδοχή των προϊόντων, που αναφέρεται στην
επίπτωση της οικολογικής εκστρατείας όπως αυτή παρουσιάζεται στα
ΜΜΕ (θεωρείται η μηδαμινή δημοσιότητα ως υποβοηθητική για τα
προϊόντα του κλάδου)
d Φυσικό :κλιματολογικές συνθήκες που δείχνουν την ανάγκη
συγκεκριμένων αγορών για τις χρηστικές ιδιότητες του προϊόντος.
d Δημογραφικό : μείωση του πληθυσμού που διαθέτει το οικονομικό
επίπεδο για να καταναλώσει το εν λόγω προϊόν
d Παγκόσμιο : μακροοικονομικές τάσεις που αναφέρονται σε μια
συνθετική προσέγγιση της ανάλυσης του εξωτερικού περιβάλλοντος και
πόσο ευνοϊκές είναι για την ανάπτυξη της αγοράς
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Καθορισμός Παραγόντων Προσδιορισμού Ανταγωνιστικής Θέσης
των Ελληνικών προϊόντων του κλάδου

Ο άξονας της ανταγωνιστικής θέσης των Ελληνικών Προϊόντων
αξιολογείται βάσει των ακόλουθων παραγόντων:
•
Μερίδιο αγοράς που κατέχουν τα Ελληνικά Προϊόντα στις
συνολικές εισαγωγές ενδυμάτων
•
Ρυθμός ανάπτυξης του Μεριδίου Αγοράς που κατέχουν τα
Ελληνικά Προϊόντα στις συνολικές εισαγωγές ενδυμάτων της χώρας
βάσει του βάρους και διαχρονικά
•
Κόστος εισαγωγών της Ελλάδας σε σχέση με κύριες
ανταγωνίστριες χώρες. Εδώ το κόστος υπολογίζεται για τα ολόκληρα
γουνοδέρματα βιζόν, και τα κομμάτια και απορρίμματα τους που έχουν
συναρμολογηθεί
• Ικανότητα αξιοποίησης των καναλιών διανομής που δείχνει την
αποτελεσματικότητα της εμπορικής δραστηριότητας των Ελληνικών
επιχειρήσεων στην διεθνή αγορά.
•
Αποτελεσματικότητα των προωθήσεων, που αναφέρεται στην
υφιστάμενη προσπάθεια προωθήσεων και το κατά πόσο αυτή έχει
επιτύχει τους σκοπούς της όπως επίσης και η συμμετοχή των
Ελληνικών επιχειρήσεων σε κλαδικές εκθέσεις.

Με βάση τη προαναφερόμενη εκτίμηση διαπιστώνεται ότι τόσο η δομή
όσο και η πορεία εξέλιξης του κλάδου διέπονται από τα παραπάνω
κριτήρια. Καθένα από τα εν λόγω κριτήρια έχει ένα σχετικό βάρος
( στάθμιση), η αξία του οποίου εκτιμήθηκε κατόπιν διεισδυτικής
μελέτης και αξιολόγησης της δυναμικής του κλάδου ( η εκτίμηση αυτή
επιχειρήθηκε προκειμένου να εντοπισθούν οι κρίσιμοι παράγοντες
μελλοντικής επιτυχίας του κλάδου.
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8
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ -ΑΥΞΗΣΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΓΟΥΝΑΣ
Αναγκαίες Βελτιωτικές Παρεμβάσεις /
Επιτυχίας

Κρίσιμοι Παράγοντες

• Οργανωτικές - διοικητικές ανάγκες
Οι γουνοποιητικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι
οικοτεχνίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που
σημαντικά προβλήματα σωστής οργάνωσης και
αποτέλεσμα να υστερούν στις λειτουργικές περιοχές
και της οικονομικής διαχείρισης.

κυρίως μικρές
αντιμετωπίζουν
διοίκησης με
των πωλήσεων

• Ανάγκες αναδιοργάνωσης παραγωγής / συμμαχίες με άλλες
επιχειρήσεις
Λόγω του μεγέθους των περισσότερων Ελληνικών γουνοποιητικών
επιχειρήσεων, δεν υπάρχει από μια επιχείρηση η δυναμικότητα
κάλυψης μιας μεγάλης παραγγελίας από το εξωτερικό. Θα πρέπει να
δοθούν κίνητρα στις Ελληνικές επιχειρήσεις για την δημιουργία
συμμαχιών και την αντιμετώπιση του εξωτερικού ανταγωνισμού σε
συλλογικό επίπεδο.

• Ανάγκες ποιοτικής αναβάθμισης παραγόμενων προϊόντων
Ο άμεσος ανταγωνισμός της Ελλάδας που είναι κυρίως οι Τρίτες
Χώρες παράγουν τα τελευταία χρόνια υψηλής ποιότητας προϊόντα.
Σημαντικό πρόβλημα του κλάδου είναι ότι λόγω τόσο της δομής του
Ελληνικού κλάδου της γούνας
όσο και των χρηματοοικονομικών
προβλημάτων που υπάρχουν στον κλάδο, υπάρχει υστέρηση στην
συγκρότηση μηχανισμών επιλογής και ελέγχου των πρώτων υλών αλλά
και των τελικών προϊόντων. Έτσι, τα Ελληνικά προϊόντα υστερούν σε
ποιότητα που μειώνει την ανταγωνιστικότητά τους.
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Θα πρέπει να αναπτυχθούν κοινές υποδομές ελέγχου τόσο των πρώτων
υλών όσο και κοινές υποδομές για την διασφάλιση της ποιότητας του
τελικού προϊόντος. Μια τέτοια ενέργεια 26θα έχει ως αποτέλεσμα την
εφαρμογή προκαθορισμένων διαδικασιών για την διασφάλιση της
ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

•
Ανάγκες αναδιοργάνωσης διαδικασιών εμπορίας Ελληνικών
προϊόντων
γούνας,
Χρήση
νέας
τεχνολογίας,
eεπιχειρηματικότητας
Οι διαδικασίες εμπορίας των προϊόντων του κλάδου έχει μεταβληθεί
ως αποτέλεσμα κυρίως της οικολογικής εκστρατείας. Οι ελληνικές
επιχειρήσεις συνεχίζουν να χρησιμοποιούν την παθητική πώληση ως το
κύριο προωθητικό τους όργανο και τους μεσάζοντες. Εελάχιστες οι
προσπάθειες προσαρμογής στο e - επιχειρείν.
Βραγυπρόθεσμοι Στρατηγικοί Στόγοι27
•
Αύξηση των εξαγωγών μέσω e επικοινωνίας με δυνητικούς
αγοραστές κατά 40% την επόμενη διετία
• Αύξηση μεριδίων αγοράς καθιστώντας τις ελληνικές επιχειρήσεις
ελκυστικές ηλεκτρονικά με δυνατότητα άμεσης προώθησης των
προϊόντων τους την επόμενη διετία
•
Μείωση κόστους παραγωγής με τεχνολογική αναβάθμιση των
εταιρειών τα δυο επόμενα έτη
• Αύξηση των πωλήσεων μέσω e επιχειρείν τα επόμενα πέντε έτη

26 ΚΕΓ.ΑΕ. Πιστοποίηση προϊόντων Γούνας 2000
27 Στρατηγικό Μάρκετινγκ, τόμος Α, Σιώμκος Γ. -1999 κεφ 2
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Μεσοιιακροπρόθεσιιοι Στρατηγικοί Στόγοι
♦ Αύξηση του μεριδίου αγοράς του κλάδου της γούνας κατά 10% μέσω
εξεύρεσης νέων πελατών-αγορών σε συνδυασμό με την χρήση νέας
τεχνολογίας.
♦ Σταδιακή Βελτίωση της ποιοτικής φήμης των Ελληνικών προϊόντων που
θα διατίθενται πλέον και ηλεκτρονικά την επόμενη πενταετία
♦ Ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας στις αγορές της Ανατολικής
Ευρώπης δεδομένου ότι και αυτές αργά και σταθερά ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις των νέων καιρών e business.

Αιαιιόρφωση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
Η κρίση στην οποία έχει παγιδευτεί ο Ελληνικός κλάδος οφείλεται κατά
κύριο λόγο στη μείωση κόστους ως κίνητρο για την αγορά των προϊόντων
της από διεθνείς επιχειρήσεις (στρατηγική ηγεσίας κόστους).
Ωστόσο το κόστος αποτελεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των χωρών της
Άπω Ανατολής στις οποίες τα λειτουργικά κόστη είναι ιδιαίτερα χαμηλά.
Η ελληνική γουνοποιία θα πρέπει να:
d Επικεντρωθεί στην ανάκτηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
της ποιότητας των ενδυμάτων της το οποίο διέθετε για δεκαετίες.
28
Διαφοροποίηση προϊόντος -ποιότητα προϊόντος .
d Προωθήσει τα ποιοτικά προϊόντα της με σύγχρονο τρόπο (e marketing)
δεδομένου ότι ή e - επιχείρηση με καλή στρατηγική και καινοτόμες ιδέες
μπορεί να αποτελεί την λύση για την μικρομεσαία Ελληνική
επιχείρηση(χονδρικής ή λιανικής πώλησης .
d Εστιάσει τις αγορές στις οποίες απευθύνεται και να προωθήσει σε
συνδυασμό με το internet marketing το one to one marketing δεδομένου
ότι οι επιχειρήσεις γούνας στην πλειοψηφία τους είναι μικρές σε μεγέθη
και δεν έχουν την δυνατότητα να παράγουν πλήθος προϊόντων .28
28 Στρατηγικό Μάρκετινγκ, τόμος Α, Σιώμκος Γ. -1999 κεφ 3
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9 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε MARKETING ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ
ΓΟΥΝΑΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ.29 30
(hyperlinks- banners)
Ot μικρές επιχειρήσεις γούνας έχουν μικρό διαφημιστικό
προϋπολογισμό. Για το λόγο αυτό μπορούν να ανταλλάσσουν παραπομπές
(hyperlinks) και διαφημιστικές ταινίες (banners) με άλλες επιχειρήσεις που
απευθύνονται στο ίδιο προφίλ πελατών, προσπαθώντας να έχουν μεγάλο
αποτέλεσμα με μικρό κόστος.
Ύστερα από έρευνα στον Παγκόσμιο Ιστό σχετικά με τον κλάδο της
γούνας, οι μικρές επιχειρήσεις επιλέγουν άλλες επιχειρήσεις που θεωρούν
κατάλληλες (π.χ. συνδικαλιστικούς φορείς με συμπληρωματικό αντικείμενο
δραστηριότητας, παρεμφερές θέμα ή περιοδικά γούνας), για να ανταλλάξουν
μεταξύ τους παραπομπές. Με τον τρόπο αυτό, στους επισκέπτες ενός τόπου
γούνας στο Internet προστίθενται και επισκέπτες άλλων συνεργαζόμενων
τόπων.

Ο εντοπισμός των κατάλληλων επιχειρήσεων είναι δυνατόν να
διευκολυνθεί με μηχανισμούς όπως το Webring (http://www.webring.com),
στο οποίο ομαδοποιούνται περισσότεροι από 1.300.000 τόποι σε 80.000
περίπου web ring, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι τόποι ενός web
ring χαρακτηρίζονται από ένα κοινό γνώρισμα (π.χ. επιχειρήσεις ίδιας
εθνικότητας, ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας ή ενδιαφέροντος) και
συνδέονται μεταξύ τους με ένα μηχανισμό παραπομπών. Εφόσον μια
επιχείρηση διαθέτει το κοινό γνώρισμα που χαρακτηρίζει τους τόπους ενός
webbing, δικαιούται να ενταχθεί σε αυτό και, αν το κάνει, θα ανταλλάξει
υποχρεωτικά hyperlink με τους τόπους του.
30

Κάποιες εταιρίες , έχουν δημιουργήσει δίκτυα εκατοντάδων χιλιάδων
μικρών επιχειρήσεων που ανταλλάσσουν μεταξύ τους banner. Με τον τρόπο
αυτό, το banner μιας μικρής επιχείρησης φιλοξενείται διαδοχικά στους
29 Ένθετο ram 1- 2000
30 όπως, π.χ. oiLink Exchange (http://www.linkexchange.com)
SmartAge (http://www.smartage.com)
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τόπους πολλών άλλων μελών του ίδιου δικτύου που έχουν συναφή
επιχειρηματική δραστηριότητα.
Για παράδειγμα, μια επιχείρηση on line πωλήσεων πρώτων υλών
γούνας στο web marketing είναι δυνατόν να διαφημίζει μια εταιρεία
παροχής υπηρεσιών όπως η saga on-line. Η τελευταία είναι δυνατόν να
διαφημίζει ένα κατάστημα πωλήσεων γουναρικών στην Ελλάδα που
χρησιμοποιεί μοντέλα από το σχεδιαστικό της κέντρο on-line και η
αλυσίδα συνεχίζεται. Έτσι, οι τόποι με ενδιαφέρον για τα προϊόντα γούνας
μπορούν να διαφημίζονται στα πέρατα του WWW και αυξάνουν την κίνησή
τους με πολύ μικρή οικονομική επιβάρυνση. Στη διεύθυνση
http ://www.bannertips.com
οι
ενδιαφερόμενοι
θα
βρουν πολλές
πληροφορίες για τα banner, καθώς και έναν κατάλογο εταιριών που
διαθέτουν δίκτυα ανταλλαγών banner.

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ.
Ο σχεδιασμός ενός e καταστήματος γούνας πρέπει να λαμβάνει
υπόψη τους συνεχείς τρόπους ανανέωσης του περιεχομένου του . Επίσης,
είναι σημαντικό να προσδιοριστούν από την αρχή οι μέθοδοι που θα
χρησιμοποιούνται
για την
συλλογή
πληροφοριών οι οποίες θα
αξιολογούνται με στόχο τη συνεχή βελτίωση της δομής, του περιεχομένου
και της παρουσίασης του e fur shop .
Είναι απαραίτητο ο κατάλογος των προϊόντων -υπηρεσιών πληροφοριών του e καταστήματος να παραμένει πάντα ενημερωμένος, ,
ώστε να περιέχει τις τελευταίες λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά του
προϊόντος γούνας. Διαφορετικά, θα ήταν απογοητευτικό για τον πελάτη να
μάθει μετά την πραγματοποίηση κάποιας συναλλαγής για τυχόν καινοτόμες
δυνατότητες του εν λόγω καταστήματος τις οποίες δεν έλαβε υπόψη λόγω
της μη έγκαιρης ανανέωσης της ιστοσελίδας στο internet. Όσον αφορά σε
άλλες πληροφορίες που παρέχονται καθώς και links ανάλογου
ενδιαφέροντος, θα πρέπει να εναλλάσσονται και ανανεώνονται ώστε να
διατηρείται το ενδιαφέρον των επισκεπτών του e fur shop.
Η συνεχής βελτίωση της δομής, του περιεχομένου και της παρουσίασης
του καταστήματος, καθώς και η συνεχής βελτίωση και ανανέωση των
προφίλ των πελατών γούνας είναι απαραίτητες για να διατηρείται το
ενδιαφέρον των τελευταίων.
Υπάρχουν αρκετοί τρόποι συλλογής των αναγκαίων πληροφοριών που
βελτιώνουν ένα e shop:
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d σχόλια των δυνητικών e πελατών από προηγούμενες αγορές που έχουν
πραγματοποιήσει και με την βοήθεια ειδικού λογισμικού,
d επικοινωνία των εδυνητικών πελατών μέσω e-mail
Θα πρέπει ωστόσο να δομηθεί κατάλληλα ο τρόπος συλλογής απόψεων
των πελατών για κάθε θέμα που αποτελεί αντικείμενο ανάλυσης-έρευνας
για την e εταιρεία γούνας. Ένα σύστημα μεταφοράς μηνυμάτων
ανεξαρτήτως θεματολογίας, δημιουργεί δυσκολίες στην οργάνωση του
όγκου αυτών των απόψεων με αποτελεσματικό και λειτουργικό τρόπο. Θα
πρέπει να δρομολογηθούν
κατά προτεραιότητα κάποιες επιθυμητές
αλλαγές και να υλοποιούνται σταδιακά.

ΟΙ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Παρακολουθώντας τι αγορές κάνει ο μέσος πελάτης γούνας και τι
υπηρεσίες σχετικά με τον κλάδο τον ενδιαφέρουν, , εξάγονται σημαντικά
συμπεράσματα σχετικά με ποιούς τρόπους ένα e store μπορεί να παρέχει
καλύτερη εξυπηρέτηση και να αυξήσει τα κέρδη του.
Έτσι, γνωρίζοντας ποιά προϊόντα πωλούνται περισσότερο, το e store
μπορεί να διαθέτει μεγαλύτερο απόθεμα για να εξυπηρετεί ταχύτερα το
κοινό και να προσφέρει καλύτερες δυνατές τιμές. Επίσης, μπορεί να
προτείνει στους εν δυνάμει πελάτες προϊόντα λιγότερο γνωστά έτσι ώστε να
τα γνωστοποιεί και να τα προωθεί, αναπτύσσοντας ένα ακόμα κανάλι
αγορών.
Υπάρχουν προγράμματα λογισμικού (tracking software), τα οποία
συλλέγουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την κίνηση των πελατών
μέσα σε ένα κατάστημα, δηλαδή τις σελίδες που επισκέπτονται, τις ακριβείς
διαδρομές (paths used) που διαγράφουν και το χρόνο που παραμένουν σε
καθεμιά από τις σελίδες αυτές. Έτσι, είναι δυνατή η χρήση αυτών των
πληροφοριών (log analysis), για τον προσδιορισμό βελτίωση των γνώσεων
του e store σχετικά με τους δυνητικούς πελάτες και το προφίλ αυτών.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Ένα πολύ δυναμικό μέσο ενίσχυσης της ηλεκτρονικής παρουσίας ενός
e store αποτελούν τα δίκτυα συνεργασιών μεταξύ δικτυακών τόπων
(affiliate networks). Έτσι, ένας χρήστης θα μπορεί να μεταφέρεται στο
e fur store μέσω μιας παραπομπής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα ενός
μέλους του δικτύου, έναντι κάποιου μικρού ποσοστού των πωλήσεων.
Μπορεί λοιπόν να δημιουργηθεί ένα θεματικό δίκτυο γούνας
(χονδρικής λιανικής πώλησης γουναρικών) και να προβληθεί το
κάθε e store. Οι εταιρείες Be Free και Link Share βοηθούν νέες
επιχειρήσεις να δημιουργήσουν τέτοια προγράμματα.
Το ποσοστό των επισκεπτών μιας ιστοσελίδας που κάνει κλικ σε ένα
banner για να μεταπηδήσει στο διαφημιζόμενο από αυτό τόπο καλείται
Click Through Rate ή CTR. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που
προβάλλονται κάθε μέρα σε περιοδικά ηλεκτρονικού ενδιαφέροντος το
CTR κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 0,5 % και 1 %. Δηλαδή, το πολύ ένας
από τους 100 επισκέπτες ενός τόπου θα πατήσει ένα banner για να
επισκεφθεί το δικό σας τόπο.
Το ποσοστό των επισκεπτών ενός τόπου που αγοράζει προϊόντα ή
υπηρεσίες από αυτόν καλείται Click to Order Rate ή COR.To COR
κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 0,5 % και 5 %, και αυτό το εύρος στα
ποσοστά δηλώνει ότι οι καλύτεροι τόποι στο Internet είναι 100 φορές
πιο αποτελεσματικοί στην πώληση από τους χειρότερους.
Η αποτελεσματικότητα ενός διαφημιστικού μέσου μετριέται
υπολογίζοντας το διαφημιστικό «Κόστος Απόκτησης Πελάτη»
[Customer Acquisition Cost - CAC ] για το μέσο αυτό. Με τα
δεδομένα του Internet, το διαφημιστικό κόστος απόκτησης πελάτη για
ένα διαφημιστικό μέσο υπολογίζεται με το μαθηματικό τύπο:
CAC=1/1000 χ CPT χ 1/CTR x 1/COR
Εάν π.χ. το κόστος ανά χίλιες επισκέψεις μέσω ενός banner [CPT] είναι
35 δολάρια, το ποσοστό επισκεψιμότητας μέσω τρίτων τόπων [CTR]
είναι 0,5 % [δηλαδή ένας στους 20], τότε η επιχείρηση έχει
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διαφημιστικό κόστος απόκτησης πελάτη 140 δολάρια. Παρατηρούμε
ότι για να μειωθεί το κόστος αυτό πρέπει ή να αυξηθεί το ποσοστό
επισκεψιμότητας ή και να αυξηθεί το ποσοστό αυτών που
παραγγέλλουν.
Σε πολλές περιπτώσεις όμως, παρά τις προσπάθειες των επιχειρήσεων
να μειώσουν το διαφημιστικό κόστος, αυτό παραμένει απαγορευτικά
υψηλό.
Για να ελέγξουν τις διαφημιστικές τους δαπάνες, πολλές επιχειρήσεις
έχουν αρχίσει να στρέφονται στη δημιουργία δικτύου συνεργατών
[Associates ή Affiliates], οι οποίοι προβάλλουν με banner τις
επιχειρήσεις
και
αμείβονται
για
κάθε
πώληση
που
πραγματοποιείται από επισκέπτες του τόπου τους με ένα ποσοστό
επί της τιμής πώλησης. Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις είναι
δυνατόν να διαφημίζονται σε εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες
δικτυακούς τόπους, χωρίς να επιβαρύνονται με κολοσσιαίες
διαφημιστικές δαπάνες αμφίβολης απόδοσης. Ο κλάδος της γούνας
μπορεί με αυτόν τον τρόπο να μειώσει το κόστος διαφήμισής του
μακροχρόνια όταν ωριμάσει η ηλεκτρονική παρουσία του e fur
store.
Η Amazon.com, πρωτοπόρος στη δημιουργία δικτύου συνεργατών,
έχει πάνω από 100 χιλιάδες συνεργάτες, στους οποίους αποδίδει
ποσοστό 15 % για τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται από
διαφημίσεις βιβλίων και ποσοστό 5 % για τις πωλήσεις που
πραγματοποιούνται από εταιρικές διαφημίσεις.
Η δημιουργία και η διαχείριση του δικτύου συνεργατών είναι δυνατόν
να ανατεθούν σε εξειδικευμένες επιχειρήσεις.31

NEWS GROUPS - MAILING LISTS
Οι επιχειρήσεις αναζητούν μεταξύ των χιλιάδων newsgroup και
mailing list που υπάρχουν στο Internet εκείνες που προσελκύουν τους
δυνητικούς πελάτες τους και συμμετέχουν εποικοδομητικά στις
συζητήσεις, προσπαθώντας να τραβήξουν το ενδιαφέρον των
συνομιλητών τους.
31 όπως, οι Commission Junction [http://www.cj.com], Be Free
[http://www.befree.com], Linkshare http://www.linkshare.com].
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Ο εντοπισμός των κατάλληλων newsgroup και mailing list διεθνώς
γίνεται με την χρήση, π.χ., των Deja.com [http://www.deja.com], Liszt
[http://www.liszt.com] και Forum One [http://www.forumone.com].
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε newsgroup και mailing list
τεκμηριώνουν με τις απόψεις τους την τεχνογνωσία που διαθέτουν στο
αντικείμενό τους -κλάδο γούνας , ελπίζοντας ότι η αναγνώριση της
τελευταίας από τους συνομιλητές τους θα παρακινήσει μερικούς από
αυτούς να επισκεφθούν τον τόπο τους. Για το λόγο αυτό άλλωστε
«υπογράφουν» τα μηνύματα τους αναφέροντας την επωνυμία τους, τη
δραστηριότητά τους και το URL τους. Το μέτρο έχει αποδειχθεί
αποτελεσματικό, αλλά απορροφά αρκετό πολύτιμο χρόνο. Στον κλάδο
της γούνας δεν έχει παρατηρηθεί ιδιαίτερα αποτελεί ωστόσο ένα
τρόπο ηλεκτρονικής προώθησης του κλάδου και των θέσεων του
διεθνώς.
Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να αποφεύγουν τον πειρασμό
του να αποστέλλουν διαφημιστικού περιεχομένου μηνύματα σε
δεκάδες newsgroup και mailing list, διότι τέτοιες ενέργειες, παρότι
πιθανόν θα προσελκύσουν μερικούς επισκέπτες στον τόπο των
επιχειρήσεων, τραυματίζουν ανεπανόρθωτα το κύρος τους και
αποβαίνουν τελικά εις βάρος τους.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Όλες οι προαναφερόμενες ενέργειες αποσκοπούν στην προσέλκυση
επισκεπτών στον τόπο ενός e fur store. Όταν ο στόχος αυτός
επιτευχθεί, δεν θα πρέπει τυχόν σχεδιαστικές αδυναμίες του τόπου,
καθώς και τυχόν παραπλανητικές ή ελλιπείς πληροφορίες, να
οδηγήσουν τους επισκέπτες στον ανταγωνισμό. Είναι προφανές ότι οι
επισκέπτες ενός τόπου ενδιαφέρονται για τα προϊόντα της επιχείρησης
και επομένως πρέπει να αποτελούν τον πρώτο στόχο marketing αυτής.
Επιπλέον, η μη πραγματοποίηση μιας πώλησης, πέραν της απώλειας
του αντίστοιχου κέρδους, ενδέχεται να επιβαρύνει την επιχείρηση με το
διαφημιστικό κόστος απόκτησης πελάτη, το οποίο, όπως είδαμε στις
περισσότερες περιπτώσεις, είναι σημαντικό. Μερικοί βασικοί κανόνες
για να αποφεύγονται άσχημες εντυπώσεις σχετικά με τον δικτυακό
τόπο γούνας είναι οι εξής:
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♦ To design του τόπου είναι κατά βάση αρμοδιότητα του marketing και δεν
πρέπει να εκχωρείται σε web developer. Έτσι, μια ιστοσελίδα με
γραφικές παραστάσεις, video ή μουσική που χρειάζεται τρία λεπτά για να
φορτωθεί στα PC των χρηστών ενδέχεται να είναι εντυπωσιακή, αλλά
αυτό θα το διαπιστώσουν μόνο οι ελάχιστοι υπομονετικοί. Οι
περισσότεροι χρήστες θα προτιμήσουν να επισκεφθούν το επόμενο e fur
store .
♦ Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του τόπου πρέπει να γίνονται υψηλά
επαγγελματικά πρότυπα (στα οικονομικά πλαίσια που δύναται η
Ελληνική Μικρομεσαία Επιχείρηση, διαφορετικά οι επισκέπτες θα
σκεφθούν ότι η ίδια προχειρότητα χαρακτηρίζει και την επιχείρηση.
♦ Ο σχεδιασμός και το περιεχόμενο του τόπου πρέπει να αντανακλούν τη «
Μοναδική Πρόταση Πώλησης ή προώθησης » [Unique Selling
Proposition -promotion] της επιχείρησης, δηλαδή τα βασικά
χαρακτηριστικά με τα οποία διαφοροποιείται από τις ανταγωνίστριες e
fur businesses.
♦ Το περιεχόμενο του τόπου πρέπει να ενημερώνεται χωρίς καθυστερήσεις,
διαφορετικά οι επισκέπτες θα σκεφθούν ότι η επιχείρηση είναι
αναξιόπιστη, αδιάφορη ή ακόμη ότι βρίσκεται στα πρόθυρα της
χρεοκοπίας.
♦ Ο εντοπισμός των πληροφοριών πρέπει να γίνεται χωρίς την ταλαιπωρία
των χρηστών.
♦ Η πολιτική που ακολουθεί η e επιχείρηση στις συναλλαγές της με τους
καταναλωτές [π.χ., τιμές, χρόνος παράδοσης, εγγύηση, εχεμύθεια] πρέπει
να αναφέρεται με σαφήνεια και πληρότητα.
♦ Η επωνυμία της επιχείρησης, η ταχυδρομική διεύθυνσή της, οι αριθμοί
τηλεφώνου της, καθώς και το ονοματεπώνυμο των στελεχών της πρέπει
να γνωστοποιούνται εύκολα στους επισκέπτες του τόπου της.
♦ Οι επισκέπτες του τόπου πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απευθύνουν
στην επιχείρηση μηνύματα e-mail. Αυτή πρέπει να ανταποκρίνεται στα
μηνύματα αυτά εντός 24 ωρών το πολύ. Τα τετριμμένα αιτήματα των
χρηστών πρέπει να αντιμετωπίζονται με σελίδες FAQ [Frequently Asked
Questions].
♦ Οι επισκέπτες του τόπου πρέπει να παροτρύνονται να εγγράψουν
σελιδοδείκτες [bookmark] για κάποιες ιστοσελίδες του.
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΩΡΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι χρήστες του Internet που ενδιαφέρονται για ένα προϊόν γούνας ή την
παροχή μιας πληροφορίας σχετικά με την γουνοποιία επισκέπτονται
τους τόπους μερικών ανταγωνιστικών μεταξύ τους επιχειρήσεων και
συγκεντρώνουν πληροφορίες για:
•Τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ενδιαφέρονται να αγοράσουν [π.χ.
προδιαγραφές, τιμή, τρόπος πληρωμής, συστάσεις]
•Τις υπηρεσίες που συνοδεύουν την πώληση [π.χ. εγγύηση,
συντήρηση, εξυπηρέτηση πελατών]
•Πιθανώς την ίδια επιχείρηση [π.χ. μέτοχοι, μετοχικό κεφάλαιο].
Εφόσον αποφασίσουν να προχωρήσουν σε συναλλαγή, αξιολογούν τις
προσφορές του ανταγωνισμού και επιλέγουν το προϊόν που κατά την
κρίση τους παρουσιάζει τα περισσότερα πλεονεκτήματα για τις
ανάγκες τους και τον προϋπολογισμό τους. Έχει διαπιστωθεί ότι σε
όλες σχεδόν τις περιπτώσεις χρειάζονται περισσότερες από μία
επισκέψεις σε ένα τόπο, για να αφομοιωθεί η προσφορά του από τους
επισκέπτες του και για να εμπιστευθούν την επιχείρηση και τα
προϊόντα της.
Για το λόγο αυτό αποκτά πρωταρχική σημασία η δωρεάν προσφορά
υπηρεσιών, που χρησιμεύουν ως δέλεαρ για την διατήρηση
επικοινωνίας με τους επισκέπτες
των τόπων. Οι πύλες για
παράδειγμα, παρέχουν δωρεάν web hosting, web mail, search
services,directory services και ότι άλλο μπορούν να μηχανευτούν για
να μη χάσουν την επαφή.
Οι «κλασσικές» επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Internet,
συνειδητοποιώντας τη σημασία της επικοινωνίας στην «κοινωνία της
πληροφορίας», προικίζουν επίσης τους τόπους τους με πληροφορίες
που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους πελάτες τους.. Πρέπει όμως να
τονιστεί ότι η δημιουργία και η συντήρηση πληροφοριών σημαντικού
όγκου και σημαντικής αξίας είναι έργο εξαιρετικά επίπονο και πολύ
έξοδο.
Οι επιχειρήσεις γούνας μπορούν να προσφέρουν ελκυστικά δώρα
στους νικητές διαγωνισμών που οργανώνουν μέσω των τόπων τους
καθώς και παροχή συμβουλών σχετικά με την αγορά, διατήρηση,
αποθήκευση, μεταποίηση, τάσεις μόδας των προϊόντων γούνας. Το
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μέτρο αυτό είναι αποδοτικό, αν συνδυαστεί με επαρκή δημοσιότητα
[πρέπει να το ξέρουν για να το επισκεφθούν].

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ E-MAIL.
Οι επιχειρήσεις γούνας -παροχής υπηρεσιών
ζητούν από τους
επισκέπτες των τόπων τους να γίνουν συνδρομητές σε εβδομαδιαία,
δεκαπενθήμερα ή μηνιαία e-mail newsletter τους, χωρίς οικονομική
επιβάρυνση. Τα newsletter τα οποία παρέχονται σε λίστες e mail αφού
προηγουμένως δοθούν κωδικοί χρήσης στους χρήστες της ιστοσελίδας
(π.χ. saga ) , περιέχουν συνήθως ειδήσεις σε θέματα που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για τους e πελάτες του κλάδου της γούνας και είναι ένας
από τους καλύτερους τρόπους για την διατήρηση επικοινωνίας με τους
επισκέπτες και τους πελάτες του e fur store . Οι συνδρομητές ενός email newsletter πρέπει να έχουν την δυνατότητα να διακόψουν τις
συνδρομές τους με μήνυμα e-mail σε διεύθυνση που αναφέρεται
σαφώς στο newsletter.
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ PR ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ Ε ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Μολονότι η ενασχόληση με την παρούσα εργασία αφορά στο τι
συμβαίνει στο Internet, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι τα παραδοσιακά
μέσα διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων μπορούν να προβάλλουν
αποτελεσματικά το ηλεκτρονικό κατάστημα γούνας, ιδιαίτερα στον
πρώτο χρόνο της ύπαρξης του. Η χρήση
λοιπόν «έξυπνων»,
κλασσικών μέσων μαζικής ενημέρωσης(χωρίς ιδιαίτερα ψηλό κόστος )
όπως η τηλεόραση, οι εφημερίδες και τα περιοδικά, βοηθά στην
ενίσχυση της παραδοσιακής και ηλεκτρονική επιχείρησήγούνας.
Επίσης,- φαίνεται αυτονόητο, αλλά ένας απλός και επιβεβλημένος
τρόπος να γνωστοποιείτε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση είναι να την
αναγράφετε σε κάθε έντυπο της επιχείρηση σας.
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9.1. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑΙΩΣΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ 32

Σύμφωνα με στατιστικές που τείνουν να αποτελούν πλέον κανόνες του
πρακτικής στο Μάρκετινγκ:

♦> Οι επιχειρήσεις χάνουν το 50% της πελατείας τους σε μια πενταετία
♦> Το κόστος απόκτησης πελατών είναι πενταπλάσιο από το κόστος
διατήρησης τους
♦> 75% των πελατών που αλλάζουν προμηθευτές δηλώνουν ότι ήταν
ευχαριστημένοι από τους προηγούμενους προμηθευτές τους
♦> οι πιθανότητες
επαναληπτικών
αγορών
από
τους
απόλυτα
ικανοποιημένους πελάτες είναι εξαπλάσιες από τους αντίστοιχα απλά
ικανοποιημένους πελάτες
Τα προαναφερόμενα στοιχεία πείθουν σχετικά με το γεγονός ότι η
διατήρηση της πελατείας (customer loyalty) και η μεγιστοποίηση της αξίας
των πελατών (customer value) πρέπει να γίνουν οι επιτακτικοί στόχοι μιας
παραδοσιακής επιχείρησης γούνας αλλά και της e fur business.
Μοναδική λύση για μια επιχείρηση στο να αποκρούσει τον ανταγωνισμό και
να μεγιστοποιήσει το όφελος από την πελατεία της είναι η δημιουργία καλλιέργεια προσωπικής σχέσης με τους δυνητικούς πελάτες της (σχέση

1:1).
Η σχέση αυτή της εξατομίκευσης των αναγκών του κάθε πελάτη είναι πιο
εύκολη στο Internet Marketing -shopping δεδομένης της δυνατότητας
καταγραφής των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων των επιλογών του σε
data banks.

32 Ε business 1 -2000 ram
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10 Προτεινόμενες ενέργειες υλοποίησης E-MARKETING στον κλάδο
των Ελληνικών Γούνινων Ενδυμάτων
Σχεδιασμός στρατηγικής e marketing στην γουνοποιία σε συνεργασία με
φορέα στήριξης της εν λόγω στρατηγικής
❖ Καθορισμός στόχων επιχείρησης παραγωγής πρώτων υλών ή
επεξεργασίας προϊόντων γούνας
Θα πρέπει να καθοριστεί ο ακριβής στόχος της μικρομεσαίας
επιχείρησης γουναρικών η οποία προχωρά σε ηλεκτρονική παρουσία
στο Διαδίκτυο. Είτε πρόκειται για χονδρική είτε για λιανική πώληση ο
προσδιορισμός του στόχου αφορά : επέκταση σε νέες αγορές, βελτίωση
της παρουσίας της επιχείρησης, προώθηση πωλήσεων, προσαρμογή στις
ανάγκες των πελατών , εύρεση νέων ευκαιριών, υιοθέτηση νέων
τεχνολογιών με στόχο την ανταγωνιστικότητα κ.α.
❖ Προσδιορισμός της απαιτουμένης τεχνολογικής -τηλεπικοινωνιακής
υποδομής
Θα πρέπει να εκτιμηθεί η τηλεπικοινωνιακή υποδομή των κρατών
δραστηριοποίησης του e marketing καθώς και η τεχνολογική και εν
δυνάμει υποδομή της μέσης Ελληνικής επιχείρησης γούνας ώστε να
ανταποκριθεί-προσαρμοστεί στα δεδομένα των νέων αγορών με τις
καλύτερες δυνατές επιλογές
♦> Επιλογή αγοράς στόχου
Η επιλογή της αγοράς στόχου της εταιρείας σε συνεργασία με τους φορείς
στήριξης και συμβουλευτικής της Ελληνικής γουνοποιίας είτε αφορά
γεωγραφική κάλυψη είτε αφορά είδος εταιρειών πελατών είναι ιδιαίτερα
σημαντική για την περαιτέρω ηλεκτρονική παρουσία της μικρομεσαίας
εταιρείας γούνας
❖ Συλλογή πληροφοριών για αγορά στόχο σε σχέση με τα διαθέσιμα
στοιχεία του Διαδικτύου
Το κοινό του Διαδικτύου έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και μπορεί
εύκολα να αναλυθεί ως προς τις ανάγκες του και τις προτιμήσεις του. Η
ύπαρξη εταιρειών που μπορούν να εξειδικεύσουν τα χαρακτηριστικά των εν
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δυνάμει πελατών γούνας στις αγορές -στόχους μπορεί να παρέχουν την
απαιτούμενη βοήθεια στην Ελληνική επιχείρηση γούνας
<♦ Εκτίμηση προϋπολογισμού και περιβάλλοντος marketing για την
κάλυψη της στρατηγικής
Η Εκτίμηση των χρηματοοικονομικών της επιχείρησης, των θεμάτων
ασφάλειας, του νομικού
πλαισίου λειτουργίας αυτής, της ανάπτυξης
συγκεκριμένης επιθυμητής στρατηγικής από την επιχείρηση, της
ενδεχόμενης παροχής εκπαίδευσης και στήριξης σε όλους τους
εμπλεκόμενους είναι απαραίτητοι παράγοντες για την διαμόρφωση
στρατηγικής Μάρκετινγκ στην γουνοποιία όπως και σε κάθε επιχείρηση.
❖ Μελέτη παραγόντων που αφορούν το προϊόν -υπηρεσία-τιμηπροβολή και ιδιαιτερότητες διανομής του γουναρικού
Υπάρχουν διάφορα μοντέλα εκτίμησης παραγόντων προσδιορισμού ενός e
store στο Διαδίκτυο. Το μοντέλο "Internet Bullseye Marketing εξετάζει
τριάντα παράγοντες ώστε να εκτιμήσει τις πιθανότητες παρουσίας μιας
επιχείρησης στο Διαδίκτυο. Τα τριάντα αυτά κριτήρια του μοντέλου
περιλαμβάνουν ανάλυση της δομής κόστους του κλάδου, το περιβάλλον
Marketing, την αγορά στόχο , την τιμή -προβολή -διανομή του προϊόντος
της επιχείρησης και αφορά στην παραγωγή.
Ανεξάρτητα από μοντέλα, ο κλάδος της Ελληνικής γούνας μπορεί μέσω
εξειδικευμένων εταιρειών να προβεί σε μελέτη και εκτίμηση των
ιδιαιτεροτήτων διανομής -προβολής των προϊόντων του και να θέσει
όρια -τρόπους αξιοποίησης των δυνατοτήτων e προώθησης των
μικρομεσαίων Ελληνικών Επιχειρήσεων γούνας.
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10.1 Ανάλυση e marketing, e shopping στον κλάδο της γούνας
ΠΙΝΑΚΑΣ: Αδυναμίες, δυνατότητες και προοπτικές του τομέα στο e επιχεφείν
ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Καθυστέρηση,
στην
πληροφορική και στις πιο
εξελιγμένες τεχνολογίες στην
ελληνική ΜΜΕ

Επιταχυνόμενοι
ρυθμοί Αρχικά
δυναμικό «άλμα»
ανάπτυξης της ΚτΠ και της e ανάπτυξης και
συνέχιση
αγοράς,
υψηλών ρυθμών σε σχέση με
την
εφαρμογή
internet
marketing.

Υψηλό
κόστος
τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

των

‘Κρυμμένο
δυναμικό Αυξανόμενη επίδραση toy
ανάπτυξης υπηρεσιών και κλάδου τω ΜΜΕ στους
δεδομένων ΚτΠ στον Δημόσιο ρυθμούς
ανάπτυξης
του
τομέα
της
ελληνικής
συνόλου
οικονομίας

Υστέρηση
Δημοσίου
ως
καταναλωτή και Παραγωγού
ψηφιακών δεδομένων

Βήματα
προόδου
στην Προώθηση των βασικών
τεχνογνωσία
και
στην στόχων της Ε.Ε.:
στον
εξοικείωση
με
τις
νέες τομέα
της
τεχνολογίες
από
μερικές ανταγωνιστικότητας,
επιχειρήσει
απασχόλησης,
περιβάλλοντος,
ισότητας
ευκαιριών, συνοχής

Έντονα
παραδοσιακός
τρόπος παραγωγής χωρίς
κατνοτομικές προσεγγίσεις

Συνειδητοποίηση
της Ανάπτυξη
της
σημασίας ανάπτυξης ΚτΠ από επιχειρηματικότητας και της
τις βασικές επιχειρησιακές ανταγωνιστικότητας
των
στρατηγικές διεθνώς
ΜΜΕ

Περιορισμένη χρήση του
Διαδικτύου
στην
γούνα
διεθνώς αλλά και εθνικά

Ισχυροποίηση των ιδιωτικών
επιχειρήσεων πληροφορικής
όπωςforthnet

Αναβάθμιση δεξιοτήτων του
ανθρώπινου
στελεχιακού
δυναμικού
των
ΜΜΕ
επιχειρήσεων

Κίνδυνοι διεύρυνσης των
κοινωνικών
και
γεωγραφικών ανισοτήτων

Δυνατότητες μείωσης των
κοινωνικών και γεωγραφικών
ανισοτήτων
μέσω
της
τεχνολογίας

Ο διεθνής χαρακτήρας του
κλάδου
της
γούνας
συμπαρασύρει
στο
e
επιχεφείν την ΜΜΕ Γούνας

’
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11 Πλεονεκτήματα ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Τι μπορεί να προσφέρει στον πελάτη το Internet Marketing
(βλέπε παραπάνω κεφάλαια)

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
Παρατίθενται κάποιες υπηρεσίες που μπορεί κάθε e ΜΜΕ όπως αυτές
του κλάδου της Ελληνικής γουνοποιίας να προσφέρει στους υπάρχοντες
και εν δυνάμει πελάτες της :

Επικοινωνία με το κατάστημα33
Στοιχεία της κάθε e εταιρείας γούνας , όπως e-mail, ταχυδρομική
διεύθυνση, τηλέφωνα fax, πρέπει να παρέχονται και να είναι τοποθετημένα
σε εμφανή θέση στην Ιστοσελίδα. Έτσι ο δυνητικός πελάτης γούνας θα
μπορεί να επικοινωνεί με το κατάστημα του ενδιαφέροντος του για
οποιοδήποτε θέμα. Η εύκολη και άμεση επικοινωνία με το κατάστημα
φανερώνουν ότι αυτό διαθέτει σοβαρότητα και φροντίδα για τον πελάτη, και
μπορούν να λειτουργήσουν και ως ένα μέσο διερεύνησης των απόψεων των
πελατών, καθώς και των προτιμήσεών τους ακόμη και αν δεν έχει
ολοκληρωθεί η στρατηγική του e fur shop
Προσωπικές υπηρεσίες
Ένας από τους πιο σημαντικούς τρόπους διατήρησης και προσέγγισης νέων
πελατών στο e επιχειρείν είναι η παροχή προσωπικών υπηρεσιών.
Η καλή γνώση των αναγκών - ενδιαφερόντων των μελλοντικών πελατών ή
άλλων επιχειρήσεων γούνας -πιθανών συνεργατών - καθιστά την e εταιρεία
μοναδική στην ατομική προσέγγιση του εν δυνάμει πελάτη.
Έτσι καθίσταται η μοναδικότητα του κάθε πελάτη πραγματικότητα για το
μάρκετινγκ της εταιρείας
Δωρεάν εγγραφή μέλους
Μια καλή αρχή για το e επιχειρείν είναι η επιδίωξη δωρεάν εγγραφής των
πελατών
ως μέλη στο κατάστημα -επιχείρηση , ζητώντας κάποια
προσωπικά στοιχεία. Με αυτό τον τρόπο, όταν ο πελάτης επιστρέφει στο
κατάστημα για μία ακόμα αγορά, θα πρέπει χρησιμοποιώντας ένα όνομα και
33 e business RAM 2000

78

ΔΉΜΗΤΡΑ ΣΑΜΑΡΑ

79

Ε MARKETING on FUR 2000-01

ένα κωδικό εισαγωγής να γνωστοποιεί στο σύστημα την ταυτότητα του και
έτσι να μην χρειάζεται να καταχωρεί ξανά τα στοιχεία του κάθε φορά που
δίνει μία e παραγγελία ή λαμβάνει στοιχεία της εταιρείας .
Καλάθι αγορών
Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του e commerce για μια
εταιρεία γουναρικών και πραγματοποιούνται on line πωλήσεις το καλάθι
αγορών είναι απαραίτητο για να επιτραπεί στους πελάτες να κάνουν
αγορές. Το καλάθι αυτό πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο στον
πελάτη για να ελέγχει τα περιεχόμενό του. Επίσης,
μπορεί να
διαφυλάσσονται περιγραφές προϊόντων που είχαν τοποθετηθεί στο καλάθι
αγορών από προηγούμενες επισκέψεις, ώστε να ερωτάται ο πελάτης αν
ακόμα επιθυμεί να τα αγοράσει την επόμενη φορά που θα επισκεφθεί το
κατάστημα.
Μηχανή αναζήτησης
Μία μηχανή αναζήτησης διαθέσιμη στα πλαίσια της ιστοσελίδας του e fur
store που θα επιτρέπει στους επισκέπτες να πλοηγούνται καλύτερα στο
χώρο του καταστήματος, είναι μια σημαντική υπηρεσία.
Συχνά ερωτήματα FAQ’s
Η παράθεση μίας σειράς ερωτημάτων σχετικά με το προϊόν γούνας -την
εταιρεία - τις υπηρεσίες που παρέχονται από την εν λόγω εταιρεία- μαζί με
τις απαντήσεις τους, καθιστά επιτρεπτό στον επισκέπτη να επιλύσει άμεσα
κάποιες απορίες ενώ πραγματοποιείται εξοικονόμηση χρόνου και κόπου σε
σχέση με το να απαντά η εταιρεία ξεχωριστά σε κάθε πελάτη με την χρήση
e-mail.
Άμεση απάντηση σε ερωτήματα πελατών ( μέσω e-mail/ τηλεφωνικά)
Πρόκειται για μια υπηρεσία που απαντά σύντομα [ μέσα σε καθορισμένα
χρονικά πλαίσια] στις ερωτήσεις των πελατών μέσω e-mail. Αυτή η τακτική
δείχνει πως το κατάστημα λαμβάνει σοβαρά υπόψη τους πελάτες του και
φροντίζει για την άμεση εξυπηρέτησή τους.
Πληρωμή με μια κίνηση ( 1- Click payment)
Επειδή η διαδικασία παραγγελιοδοσίας σε εταιρείες οι οποίες έχουν
προωθήσεις το e shopping είναι ιδιαίτερα κουραστική, θα πρέπει να γίνει
προσπάθεια απλοποίησης αυτής όσο το δυνατόν περισσότερο. Έτσι,
εξασφαλίζοντας τα στοιχεία που θέλει ο πελάτης να χρησιμοποιεί για τις
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συχνές παραγγελίες του, όπως διεύθυνσης παράδοσης και χρέωσης και
αυτά της πιστωτικής του κάρτας, μπορεί να δημιουργηθεί ένα σύντομο
κανάλι παραγγελιοδοσίας.
Επικύρωση παραγγελίας
Μια καλή πρακτική που θα πρέπει να υιοθετηθεί από τις επιχειρήσεις
γούνας είναι η επικύρωση της παραγγελίας με την χρήση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου [ e-mail] μαζί με τον αριθμό παραγγελίας για αναφορά στον
πελάτη, σε περίπτωση που επιθυμεί να παρακολουθήσει την πορεία της.
Προηγούμενες παραγγελίες [Order tracking]
Σε εταιρείες με πλούσια εμπειρία στο e shopping μπορεί να παρέχεται η
δυνατότητα στους πελάτες να ελέγχουν προηγούμενες παραγγελίες τους, για
να θυμηθούν τις παλαιότερες αγορές που έχουν κάνει.
Προσωπικό ημερολόγιο [Personal Calendar]
Το προσωπικό ημερολόγιο που παρέχεται από την e εταιρεία, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη οργάνωση του πελάτη υπενθυμίζοντάς
του σημαντικές ημερομηνίες και δουλειές που πρέπει να κάνει. Ανάμεσα σε
αυτές μπορεί να συγκαταλέγεται και η αγορά των προϊόντων σας.
Υπηρεσία υπενθύμισης [Reminder List]
Η υπηρεσία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον πελάτη για να του
υπενθυμίζει το e fur shop με e-mail κάποια υποχρέωσή του ή κάποια νέα
προϊόντα -υπηρεσίες (εκπτώσεις τιμών). Ο πελάτης μπορεί να επιλέγει το
χρόνο και τη συχνότητα που το σύστημα θα κάνει αυτή την υπενθύμιση.
Βιβλίο Διευθύνσεων [Address Book]
Μία άλλη υπηρεσία είναι το βιβλίο διευθύνσεων, όπου ο πελάτης μπορεί
να διατηρεί τα στοιχεία των συγγενών, των φίλων και των συνεργατών του,
ώστε να μην χρειάζεται να καταχωρεί τα ίδια στοιχεία κάθε φορά που
επιθυμεί να αποστείλει τα προϊόντα του e shop σε αυτούς.
Επιταγές Δώρων [Gift Certificates]
Στην περίπτωση που τα προϊόντα μπορούν να διατίθενται και ως δώρα,
μπορεί να προσφέρεται στους πελάτες η δυνατότητα να κάνουν δώρο
στους φίλους τους εκτός από τα προϊόντα της εταιρείας και επιταγές
δώρων αυτής.
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12 .Τρόποι χρηματοδότησης για την υλοποίηση του Ε -marketing

Στο πρόγραμμα της γενικής γραμματείας έρευνας και τεχνολογίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΠΑΝ) του Γ'
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης περιλαμβάνονται δράσεις που μπορούν, υπό
ορισμένες προϋποθέσεις, να ενισχυθούν από το ΕΠΑΝ, ταξινομημένες σε
πέντε κατηγορίες:
1. Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων διαφόρων τομέων δραστηριότητας και
ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων.
2. Χρηματοδότηση

κυρίως

Μεταποιητικών

Επιχειρήσεων

που

απασχολούν έως 250 άτομα.
3. Χρηματοδότηση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων που απασχολούν έως
50 άτομα.
4. Χρηματοδότηση Τουριστικών Επιχειρήσεων.
5. Χρηματοδότηση

επιχειρηματικής

δραστηριότητας

επιλεγμένων

ομάδων πληθυσμού.
Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων γίνεται μετά από ανοικτή προκήρυξη,
υποβολή προτάσεων και αξιολόγησή τους σύμφωνα με προκαθορισμένα
κριτήρια

και

στο

πλαίσιο

του

εγκεκριμένου

προϋπολογισμού

του

Προγράμματος.34

Γραφεία της Διαχειριστικής Αρχής, Σεμιτέλου 6 και Μιχαλακοπούλου, Αθήνα, e-mail:
vivivita@mou.gr
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Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα στο e marketing
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

η δράση "ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

"

ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΕΩΣ 50 ΑΤΟΜΑ

Ειδικά για τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής που ενδιαφέρει ιδιαίτερα
τον κλάδο της Γούνας , επιχορηγούνται επενδύσεις και δράσεις για:

Επιχειρηματικά Σχέδια (business plans) διάρκειας 2 ετών, με
ανώτατο ύψος

150 εκατ. δρχ. που

μπορεί να περιλαμβάνουν

ενδεικτικά:
•

εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία,

•

βελτίωση του υπάρχοντος παραγωγικού εξοπλισμού,

• ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και
πιστοποίηση προϊόντων,
•

ανάπτυξη

και

εφαρμογή

πληροφοριακών

συστημάτων

και

εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου,
• προμήθεια εξοπλισμού ελέγχου και εργαστηριακού εξοπλισμού,
•

ενσωμάτωση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον,

• ανάπτυξη

και

πιστοποίηση

συστημάτων

περιβαλλοντικής

• προμήθεια και

εγκατάσταση

συστημάτων

προστασίας

διαχείρισης,
του

περιβάλλοντος,
• εκπαίδευση / υποστήριξη επιχειρήσεων για την εξοικείωση με το
Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του σε συνέργεια με το Πρόγραμμα
«Δικτυωθείτε» του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας».
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κόστους

-Σύγκριση

με

το

διεθνές

επιχειρησιακό

Κάθε επιχείρηση πριν από κάθε ενέργεια οφείλει να ελέγχει το κόστος
επιλογής εγκατάστασης μιας τεχνολογικής υποδομής που σε συνδυασμό
με την στρατηγικό σχεδίασμά εφαρμογής ενός e marketing θα αποδώσει
τα μέγιστα
Η ομαδοποίηση του κόστους :
4 κόστος τεχνολογικών υποδομών-εξοπλισμός , λογισμικό , σύνδεση με
παροχέα τηλεπικοινωνίας
4 κόστος εκμάθησης του λογισμικού από προσωπικό επιχείρησης

4 κόστος περιόδου ψυχολογικής προσαρμογής του εργαζόμενου στα
νέα δεδομένα
4 κόστος ανανέωσης συμβάσεων χρήσης λογισμικού-σύνδεσης με
παροχέα τηλεπικοινωνίας

4 κόστος συντήρησης εφαρμογών
κόστος παρακολούθησης των τεχνολογικών ή άλλων εξελίξεων
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14.
ΠΙΛΟΤΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δ.

Πιλοτική Ενέργεια e commerce των επιμελητηρίων Δ. Μακεδονίας η
οποία πρόκειται να βοηθήσει σημαντικά τον κλάδο της γούνας στις
περιοχές Καστοριάς, Σιάτιστας
σχετικά με την εξοικείωση και
προσαρμογή τους στην παγκόσμια e πραγματικότητα των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων και όχι μόνο .

3 ΗΚΕ - in progress - Microsoft Internet Explorer
Αρχείο

Επεξεργασία

i

Διακοπή

Πίσω
Διεύθυνση

%

Προβολή

Μετάβαση

ΪΙ

Ανανέ.

Αγαπημένα

4

Αρχική

Βοήθεια

&

Αναζήτ.

Si

Αγαπημ...

J

Ιστορικό

V

Κανάλια

Πλήρης . Αλληλο.
|

http://wv^ s*Tgular^ternd*icrial corrv'hk.e/

Συνδέσεις

φ

Δήμο
Εγνσ
προϋ

φ

Η ΰψ
αναδ

φ

Ευρώ
αύξπ«
ievc ·»■ |

Εμπορ. Κέντρο
Εκθέσεις
Προσφορές

<#>

Ενημέρωση

&

Αγγελίες

JJ

7nwfif(TPir

Ζώνη Internet

05J http:/Avww.kastorram
;*Έναρξη|

12:38 μ

jji| ΕΗΗ

Ένα Ηλεκτρονικό κέντρο Εμπορίου βασισμένο σε προηγμένες τεχνολογίες
Πληροφορικής με αυξημένες δυνατότητες αποθήκευσης, επεξεργασίας,
παρουσίασης πληροφοριών ώστε να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στις
ΜΜΕ της περιφέρειας Δ. Μακεδονίας (μεταξύ αυτών ένα μεγάλο κομμάτι
είναι του κλάδου της Γούνας) να παραμείνουν ανταγωνιστικές
εναρμονίζοντας τις λειτουργίες τους με τις σύγχρονες πρακτικές του
διεθνούς εμπορίου.
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Μερικοί στόχοι του ΗΚΕ35 :
• Ανάπτυξη οικονομιών φάσματος, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις γούνας που
πρέπει να αναπτύξουν μεγάλη γκάμα και τύπους προϊόντων, καθώς και
προϊόντων που απευθύνονται σε ειδικά τμήματα της αγοράς.
• Κοινή χρησιμοποίηση πόρων και μέσων για αποτελεσματική αντιμετώπιση
αναγκών με αποτέλεσμα την μείωση του κόστους.
• Κοινή προσπάθεια για την προώθηση καινοτομιών και χρήση νέων
τεχνολογιών κυρίως στους τομείς πληροφορικής και τηλεματικής, ώστε να
καταστεί δυνατή η άμεση ανταπόκριση των επιχειρήσεων στις ανάγκες της
e αγοράς.
• Δημιουργία περιβάλλοντος άμεσων σχέσεων (e) με την πελατεία εντός και
εκτός χωρών της Ε.Ε. για προώθηση και προβολή προϊόντων σε επιλεγμένες
αγορές και πελάτες.
• Κοινές προσπάθειες για την καθιέρωση προτύπων, ιδιαίτερα στον τομέα των
σωματομετρικών μεγεθών, ώστε να προκύψουν νέα ποιοτικά συγκριτικά
πλεονεκτήματα στην αγορά των προϊόντων των επιχειρήσεων που
συνιστούν το δίκτυο.
• Προώθηση στην αγορά νέου Logo ποιότητας (Άριστη εφαρμογή ενδυμάτων
- 100% FIT) που θα συνοδεύει τις επωνυμίες των προϊόντων και θα
ενημερώνει τον καταναλωτή για τις ποιοτικές ιδιότητες των προϊόντων των
εταιριών του Δικτύου.
• Κοινές προσπάθειες για την υιοθέτηση και αξιοποίηση νέων μεθόδων
τεχνικής επικοινωνίας για όλη την αλυσίδα παραγωγής - διανομής εμπορίας της αλυσίδας κλωστοϋφαντουργίας - ένδυσης και καθιέρωση
χρήσης προσαρμοσμένων στις σημερινές ανάγκες τις αγοράς μεθόδων
σήμανσης προϊόντων.
• Αξιοποίηση των διεπιχειρησιακών σχέσεων μεταξύ των μελών του e
δικτύου.
• Αξιοποίηση όλων των συντελεστών της αλυσίδας παραγωγής τους.

35 ΗΚΕ Επιμελητήριο Γρεβενών -2001
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15
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΤΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΑΣ

Α) Δημιουργία και ανάπτυξη γουνοποιητικών επιχειρήσεων βασισμένων
στην τεχνολογία, στήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην ένταξη των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων
του κλάδου της γούνας στο νέο e
περιβάλλον, ενώ
προτείνεται σειρά παρεμβάσεων:
♦ Διαρθρωτικές
παρεμβάσεις
(νομικού
-κοινωνικού-θεσμικού
περιεχομένου)με στόχο την απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών για την
ίδρυση νέων εταιριών και την μείωση των φραγμών εισόδου τους στην
παγκόσμια αγορά.
♦ Δημιουργία και ενίσχυση νέων χρηματοδοτικών μηχανισμών όπως τα
κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital funds) ή
ηλεκτρονικών πρωτοβουλιών
♦ Υποστήριξη της ανάπτυξης νέων προϊόντων αναβαθμισμένων
τεχνολογιών δέψης-βαφής πρώτων υλών αλλά και σύγχρονου σχεδιασμού
ενδυμάτων και υπηρεσιών (ηλεκτρονική προώθηση ) για την Κοινωνία
της Παγκοσμιοποίησης και του ανταγωνισμού
με έμφαση στο
ηλεκτρονικό πληροφοριακό περιεχόμενο και καινοτόμους τρόπους κυριαρχίας
στην αγορά
♦ Προσέλκυση επιχειρήσεων υψηλού τεχνολογικού περιεχομένου ώστε να
αναβαθμιστεί ο κλάδος
♦ Κίνητρα για την εισαγωγή και εκμετάλλευση καινοτόμων εφαρμογών
πληροφορικής στον πρωτογενή τομέα (εκτροφή γουνοδερμάτων), στην
μεταποίηση( νέες τεχνικές επεξεργασίας) και τις υπηρεσίες προώθησης
των τελικών προϊόντων (e marketing).
♦ Υποστήριξη των γουνοποιητικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα
ενημέρωσης, τεχνογνωσίας και ανθρώπινων πόρων για την εισαγωγή της
πληροφορικής
♦ Δημιουργία μηχανισμών πιστοποίησης και προτυποποίησης προϊόντων
και υπηρεσιών στον κλάδο της γούνας (από την δέψη γουνοδερμάτων
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έως την προώθηση του τελικού υψηλού σχεδιασμού ενδύματος) καθώς
και αναβάθμιση των υπαρχόντων.
Β) Τρόποι Προώθησης του ηλεκτρονικού εμπορίου -μάρκετινγκ για την
ανάδειξη της Ελλάδας σε σύγχρονο, διεθνές εμπορικό κέντρο στον τομέα
της γουνοποιίας
♦ Συμπλήρωση του νομικού και θεσμικού πλαισίου για εμπορικές
συναλλαγές μέσω δικτύου, για την αυθεντικοποίηση / πιστοποίηση της
ταυτότητας, την προστασία της ιδιωτικότητας, την προστασία του
καταναλωτή, το πλαίσιο για τη φορολογία, για τα δικαιώματα
πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
♦ Υποβοήθηση της αξιοποίησης εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου από
ιδιωτικές επιχειρήσεις (δημιουργία νέων υπηρεσιών / προϊόντων,
δημιουργία “εικονικών επιχειρήσεων”, ηλεκτρονική σχεδίαση, παραγωγή
και διανομή προϊόντων).
♦ Εισαγωγή ηλεκτρονικών δημοσίων συναλλαγών με προσαρμογή του
θεσμικού πλαισίου, απλοποίηση συναλλαγών με δημόσιους οργανισμούς
♦ Ανάπτυξη κέντρων διευκόλυνσης του ηλεκτρονικού εμπορίου
εξειδικευμένων στην προώθηση των προϊόντων του κλάδου
γουνοδερμάτων
(Εμπιστες
Τρίτες
Οντότητες)
και
υποδομής
ηλεκτρονικών διαμετακομιστικών εμπορικών κέντρων. Το ΗΚΕ είναι μια
καλή προσπάθεια που αφορά ωστόσο και άλλους κλάδους. To EDI των
Συνδέσμων Γουνοποιών είναι μια αρχικά καλή προσπάθεια που αφορά
όμως την ανταλλαγή πρώτων υλών κατά κύριο λόγο.
Συμπερασματικές σκέψεις σχετικά με την εξάπλωση του e-commerce
/marketing στην Ελληνική πραγματικότητα

Καθώς άτομα και εταιρείες προσχωρούν στις αρχές του e- επιχειρείν μέσω
του Διαδικτύου πολλαπλές αλλαγές αρχίζουν να εμφανίζονται σε διάφορες
πτυχές της ζωής μας αλλά και της κοινωνίας που διαμορφώνεται μέσα από
αυτό. Δεν αναφέρεται εδώ μόνο ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο
επικοινωνούμε ή διαφορετικές επιχειρηματικές τεχνικές αλλά σε μια
διαφορετική δομή της ίδιας της οικονομίας και της επιχειρηματικής δράσης
καθώς και στον τρόπο με τον οποίο άτομα και φορείς εντάσσονται σε αυτή
την δομή .
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Το Διαδίκτυο αποτελεί για πολλούς ένα θρίαμβο της επιστήμης και της
τεχνολογίας. Δεν είναι απλώς ένα μέσο αλλά μια υποδομή για
επαγγελματική , επιστημονική κοινωνική δραστηριότητα, ένας παγκόσμιος
δίαυλος ιδεών μέσω του οποίου οι άνθρωποι ανταλλάσσουν πληροφορίες με
ένα πρωτοφανή τρόπο.
Με την ταχύτατη εξάπλωσή του, τον τεράστιο αριθμό εφαρμογών του τον
πλούτο των πηγών πληροφόρησή του, τον επαναπροσδιορισμό στον όρο
παγκοσμιοποίηση, το e-commerce και οι εφαρμογές του μέσω του emarketing έφερε στην ζωή μας την ανησυχία ότι οι σταθερές δομές που
γνωρίσαμε κατά τον 20ο αιώνα της βιομηχανικής και μεταβιομηχανικής
κοινωνίας απορυθμίζονται με ταχύ ρυθμό.
Οι δομές αλλάζουν καθώς και ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τον
επιχειρησιακό χώρο τόσο του κλάδου της γούνας όσο και άλλων κλάδων .
Είναι δύσκολο να προβλέψει κάποιος το μέλλον που είναι σε ταχύτατη
εξέλιξη έστω και αν έχει ως όπλο τις μεθόδους ανάλυσης, παρακολούθησης,
έρευνας και επικοινωνίας που υπάρχουν σήμερα στον e επιχειρησιακό
χώρο, θα είναι αποτελεσματικό στο να κατανοήσουμε και να προβλέψουμε
το μέλλον;
Γ Ι Α IΚΟ Σ Υ ΜI IΕ ΡΑΣΜ Λ
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ MARKETING
ΓΙΑ ΝΑ
ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΘΕΙ ΜΙΑ e-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΕ ΤΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΜΜΕ ΟΠΩΣ Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑ

Πολλοί έχουν την εντύπωση ότι ο θελκτικός σχεδιασμός ενός τόπου στο
Internet αρκεί για την προσέλκυση εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών και
την πραγματοποίηση πωλήσεων αξίας δισεκατομμυρίων. Η πραγματικότητα
έχει αποδείξει ότι, αν και ο καλός σχεδιασμός αποτελεί μια αναγκαία
συνθήκη, δεν είναι ταυτόχρονα και ικανή. Με άλλα λόγια, ο όμορφος τόπος
είναι απαραίτητος, αλλά ως δόλωμα δεν επαρκεί για να "τσιμπήσει ενδιαφερθεί" ο δυνητικός πελάτης.
Χρειάζονται ειδικές τεχνικές web marketing, οι οποίες είτε αποτελούν
προσαρμογή παλιών δοκιμασμένων συνταγών Μάρκετινγκ είτε είναι
εντελώς καινούργιες στο χώρο. Οι τεχνικές αυτές πρέπει να εναρμονίζονται
με τα βασικά χαρακτηριστικά των e επιχειρήσεων γούνας , τον τρόπο και το
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ύφος δηλαδή με τον οποίους διαφοροποιούνται από τις υπόλοιπες
επιχειρήσεις του κλάδου τους.
Η κάθε επιχείρηση γούνας έχει μια "Μοναδική Πρόταση Πώλησης"
(Unique Selling Proposition) -ποιότητα και προσαρμογή προϊόντος στον
πελάτη -η παρέκκλιση της δε από αυτήν την "πρόταση" δεν θα αποβεί προς
όφελος της.
Έτσι, η προσδοκία σημαντικών εσόδων από την διαφήμιση, για παράδειγμα,
δεν δικαιολογεί τον κατακλυσμό των διαδικτυακών τόπων με παντός είδους
διαφημίσεις άλλων επιχειρήσεων - που συχνά μάλιστα δεν έχουν καμία
συνάφεια μεταξύ τους.
Οι επιχειρήσεις γούνας που δραστηριοποιούνται στο Internet έχουν τη
δυνατότητα να πειραματίζονται με διάφορες ενέργειες web-marketing και να
κάνουν έγκαιρα διορθωτικές ενέργειες, αξιοποιώντας εργαλεία λογισμικού
που μετρούν με ακρίβεια την αποτελεσματικότητα κάθε ενέργειας.
Το ερώτημα που προκύπτει είναι : Πόσο συχνά, λόγου χάρη, περνά ο
χρήστης από τον ένα τόπο στον άλλο (Click Through Rate) ή πόσο συχνά
παραγγέλνει (Click to Order Rate); Ξέροντας αυτά τα μεγέθη και κυρίως
αυτά τα ποσοστά, ένας τόπος στο Internet μπορεί να γίνει εξαιρετικά
αποτελεσματικός στις πωλήσεις γούνας .
ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ.

Ο σχεδιασμός της προώθησης του τόπου μιας γουνοποιητικής
επιχείρησης μικρομεσαίου μεγέθους και η ανάπτυξη τε/νικών marketing
στο Internet είναι απαραίτητη αλλά δύσκολη υπόθεση ενώ ο ανταγωνισμός
για μια θέση στην οθόνη είναι ο πλέον «επικίνδυνος» . Τον πόλεμο
αυτό φαίνεται να τον κερδίζει ο επιχειρηματίας που ξέρει τι θέλει να
πετύχει, που σχεδιάζει την καμπάνια του, γνωρίζοντας καλά όλα τα
διαθέσιμα όπλα, που μετρά συνεχώς το αποτέλεσμα των προσπαθειών του
και προσαρμόζει συνεχώς τις τακτικές του κινήσεις σε σχέση με τους
ανταγωνιστές του και ευρύτερο επιχειρησιακό περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις
γούνας 'έχουν προοπτική ύπαρξης στο παγκόσμιο e περιβάλλον με
προϋποθέσεις που δεν αφορούν μόνο τις ίδιες αλλά και το παγκόσμιο
κοινωνικοοικονομικό γινεσθαι.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
Σχεδιασμός -ανάπτυξη - Εγκατάσταση λογισμικού -

Για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη , εγκατάσταση του λογισμικού στο e
επιχειρείν προτείνονται:

HTML και τη JavaScri
Εκτός από τις στατικές εντολές της HTML που θα βρείτε πίσω από κάθε
ιστοσελίδα στο Internet, υπάρχουν και άλλες δυναμικές εντολές. Είναι αυτές
που επιτρέπουν στους κατασκευαστές (web designers) να προσθέσουν
ζωντάνια και κίνηση, δίνοντας έτσι έναν άλλο αέρα στο περιεχόμενο των
ιστοσελίδων.
Οι εντολές της HTML σάς επιτρέπουν στον επιχειρηματία να δημιουργήσει
σελίδες με στατικές εικόνες και κείμενο για το Internet, με μοναδικό εφόδιο
το Σημειωματάριο (NotePad) των Windows και χωρίς κανένα άλλο
βοήθημα. To FrontPage Express βοηθάει τον επιχειρηματία στο να
σχεδιάσει σύνθετες ιστοσελίδες με πίνακες, κείμενα, φόρμες και άλλα
αντικείμενα. Και στις δύο όμως περιπτώσεις υπάρχει περιορισμός σε απλές
και στατικές σελίδες. Παρ' όλα αυτά, το Internet περιέχει πολλές
εντυπωσιακές σελίδες και αρκετούς τόπους με δυναμικά στοιχεία και
κίνηση. Με το πέρασμα του ποντικιού, για παράδειγμα, πάνω από ένα
σημείο θα δείτε να εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο με πληροφορίες. Εκτός
από τις απλές εντολές HTML, υπάρχει μια σειρά από δυναμικές εντολές που
ζωντανεύουν τις στατικές ιστοσελίδες. Με αρκετούς τρόπους μπορείτε να
προσθέσετε αυτήν τη ζωντάνια. Ένας από αυτούς είναι να δώσετε κίνηση
στις εικόνες και γενικότερα στον τρόπο εμφάνισης της πληροφορίας.
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Η δημιουργία σελίδων με πλαίσια μπορεί να γίνει
πιο εύκολα με τα προγράμματα οπτικής συγγραφής,
όπως είναι το FrontPage 2000.

________ . ,
TFT"

Η γλώσσα JavaScript είναι ξεχωριστή και μπορεί
“ :i> κανείς να την ενσωματώσει σε μια σελίδα HTML.
Διαθέτει εντολές παρόμοιες με αυτές της Java και της C και έτσι μπορείτε
να δημιουργήσετε μικρές εφαρμογές, όπως μια αριθμομηχανή ή ένα απλό
παιχνίδι. Η DHTML (Dynamic HTML) αποτελεί μια επέκταση της HTML,
που επίσης διαθέτει ένα πιο σύγχρονο σύνολο εντολών, με τις οποίες έχετε
τη δυνατότητα να γράψετε κώδικα, ώστε η επικοινωνία σας με το χρήστη να
είναι πιο αποτελεσματική. Υπάρχουν επίσης τα έτοιμα προγράμματα
συγγραφής, όπως το FrontPage 2000 και το Dreamweaver, με τα οποία δεν
θα χρειαστεί να γράψετε κώδικα για αμφίδρομες και ζωντανές ιστοσελίδες,
είτε χρησιμοποιώντας ενσωματωμένες εντολές DHTML είτε κάποιον άλλο
τρόπο. To Flash από τη Macromedia είναι άλλο ένα πακέτο που ζωντανεύει
μια ιστοσελίδα προσθέτοντας κίνηση. Η JavaScript θα σας δώσει αρκετές
εναλλακτικές και σίγουρες λύσεις για να δημιουργήσετε έξυπνες όσο και
εντυπωσιακές σελίδες. Αν χρειαστείτε την επεξεργασία δυναμικών
στοιχείων, μια καλύτερη και πιο ακριβή μορφοποίηση ή τη σύνδεση της
ιστοσελίδας με βάσεις δεδομένων, τότε θα πρέπει να καταφύγετε στις
εντολές της HTML. Με τη JavaScript θα παρουσιάσετε τα δεδομένα μέσα
από καλοστημένες φόρμες, λίστες και εύκολες επιλογές.
Εκτός όμως από τη δυναμική απεικόνιση των στοιχείων υπάρχει και μια
άλλη δυνατότητα, ένας άλλος τρόπος που εμφανίζει τις πληροφορίες σε ένα
πιο εύχρηστο περιβάλλον, τα πλαίσια.

MACROMEDIA DREAWEAVER 3/FIREWORKS 3 STUDIO

Για τους απαιτητικούς σχεδιαστές αναβαθμισμένων δικτυακών τόπων
(web sites) το Dreamweaver 3 και το Fireworks 3 είναι οι πιο
κατάλληλες επιλογές. Προσφέρουν ένα πολύ ισχυρό σετ λειτουργιών και
πλήρη συνεργασία με τις τεχνολογίες Shockwave και Flash.
Η Macromedia είναι μια εταιρεία με μεγάλη ιστορία, τόσο στο χώρο των
πολυμέσων όσο και των γραφικών τεχνών, και είναι ιδιαίτερα γνωστή για τα
πακέτα Director και FreeHand. Με την εκρηκτική δημοτικότητα του Internet
τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία δημιούργησε και μερικά πολύ εντυπωσιακά
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προϊόντα για χρήση με το νέο αυτό μέσο επικοινωνίας, τα οποία δεν θα ήταν
υπερβολή να πούμε ότι έγιναν σημεία αναφοράς. Ένα από τα πιο σημαντικά
από αυτά είναι και η εφαρμογή κατασκευής ιστοσελίδων και δικτυακών
τόπων, το Dreamweaver 3, το οποίο στο πακέτο που δοκιμάσαμε έρχεται
μαζί με την εφαρμογή δημιουργίας και βελτιστοποίησης γραφικών για το
Internet Fireworks 3.
Το πακέτο Dreamweaver 3/Fireworks 3 Studio περιλαμβάνει τις εκδόσεις
για Mac και για Windows σε μια συσκευασία (υπάρχουν δύο CD
εγκατάστασης, ένα για κάθε λειτουργικό σύστημα) και δύο βιβλία οδηγιών,
ένα για κάθε εφαρμογή του πακέτου. Δυστυχώς, το βιβλίο του Dreamweaver
είναι εκτυπωμένο κατά λάθος σε χαμηλή ανάλυση, με αποτέλεσμα οι
εικόνες των παραδειγμάτων να είναι πολύ δυσδιάκριτες. Ευτυχώς,
περιέχεται και πλήρης ηλεκτρονικός οδηγός σε μορφή HTML, που
διορθώνει λίγο τα πράγματα. Η πλήρης εγκατάσταση των δύο εφαρμογών
καταλαμβάνει περίπου 100ΜΒ στο σκληρό δίσκο, ενώ από πλευράς μνήμης
RAM χρειάζονται 32ΜΒ για το Dreamweaver και 64ΜΒ για το Fireworks.
Οι δύο εφαρμογές απαιτούν Power j6Macintosh με έκδοση συστήματος 8.1
ή νεότερη και τον Adobe Type Manager (ATM) 4.x για χρήση με
γραμματοσειρές Type 1.

ο περιβάλλον του Dreamweaver 3
είναι αρκετά περίπλοκο, προσφέρει
και ισχυρές δυνατότητες.

To Dreamweaver 3 ανήκει στην κατηγορία των εφαρμογών εκείνων που
προκαλούν ανάμεικτα συναισθήματα στο χρήστη. Στην πρώτη επαφή με το
περιβάλλον του ακόμα και ένας έμπειρος χρήστης μπορεί να χαθεί μέσα στις
ατελείωτες παλέτες εργαλείων, στα μενού και τα παράθυρα προτιμήσεων.
Έπειτα από λίγο χρόνο όμως, ο επαγγελματίας θα εκτιμήσει τη μεγάλη ισχύ
και ελευθερία στον τρόπο εργασίας που του προσφέρει το Dreamweaver 3.
Το περιβάλλον της εφαρμογής θυμίζει σε ορισμένες λεπτομέρειες το Adobe
36 ΡΑΜ άρθρα σε ένθετο 2000
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GoLive 4, το οποίο έχει παρόμοια λειτουργικότητα, και, όπως και το
GoLive, υποστηρίζει τις ελληνικές κωδικοσελίδες. Αλλά εκεί που το GoLive
προσφέρει ένα απλό και καλά οργανωμένο περιβάλλον για τον αρχάριο
χρήστη, το Dreamweaver είναι περισσότερο περίπλοκο, απαιτώντας αρκετό
χρόνο εκμάθησης για να μπορέσει ο χρήστης να βρει τις λειτουργίες και τις
ρυθμίσεις που θέλει. Από την άλλη πλευρά, σε σχέση με το GoLive, το
Dreamweaver προσφέρει πιο εξελιγμένες δυνατότητες χειρισμού και
εμπλουτισμού των ιστοσελίδων με προχωρημένες τεχνολογίες, όπως
κουμπιά και μενού JavaScript, Layout layers, Inline image maps, Rollover
Images, δημιουργία έτοιμων Navigation bars, Web Photo Albums και
εισαγωγή αρχείων από Flash, Shockwave και Generator. Πολύ χρήσιμη
είναι και η δυνατότητα του Dreamweaver να μετατρέπει τα Layout layers σε
πίνακες (Tables) και αντίστροφα, διευκολύνοντας κατά πολύ τη δημιουργία
δύσκολων σελιδοποιήσεων. Αντίθετα από το GoLive, το Dreamweaver δεν
έχει προεπισκόπηση μέσα από την ίδια την εφαρμογή, αλλά βασίζεται στον
Web Browser (Netscape Communicator ή Internet Explorer), για να δείτε το
τελικό αποτέλεσμα και να ελέγξετε τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας που
κατασκευάζετε.
Παρ' όλη την περιπλοκότητα του Dreamweaver, όλα τα βασικά εργαλεία
που χρειάζεται ένας αρχάριος για να αρχίσει να φτιάχνει μια ιστοσελίδα
μπορούν να βρεθούν στις δύο κύριες παλέτες του πακέτου: την παλέτα
Objects, που περιέχει (χωρισμένα σε έξι κατηγορίες) όλα τα βασικά
αντικείμενα που συναντάμε σε μια ιστοσελίδα, όπως γραμμώσεις, πίνακες
(Tables), εικόνες κλπ., και την παλέτα Properties, στην οποία εμφανίζονται
όλες οι σχετικές πληροφορίες για το εκάστοτε επιλεγμένο αντικείμενο. Το
Dreamweaver 3, όπως και όλες οι μοντέρνες εφαρμογές σχεδίασης
ιστοσελίδων, έχει ένα πλήρες γραφικό περιβάλλον και ο μέσος χρήστης δεν
θα χρειαστεί να ασχοληθεί καθόλου με τη συγγραφή κώδικα HTML, αν και
στην εφαρμογή περιλαμβάνεται ένας HTML Editor, ενώ υποστηρίζεται η
χρήση εξωτερικού editor, όπως το BBEdit. Ανάμεσα στις πολλές παλέτες
της εφαρμογής, αξιοπρόσεχτη είναι η παλέτα ιστορικού (History), που
καταγράφει όλες τις εντολές που επέλεξε ο χρήστης και χρησιμεύει στην
ακύρωση (Undo) πολλών βημάτων μαζί, καθώς και στην καταγραφή
μακροεντολών, όπως και η παλέτα History του Photoshop. Όμως, η
σχεδίαση περίπλοκων ιστοσελίδων δεν είναι παρά ένα μέρος των
δυνατοτήτων της εφαρμογής. To Dreamweaver επιτρέπει επίσης τη
διαχείριση ολόκληρων δικτυακών τόπων (web sites) μέσα από το παράθυρο
Site και μια σειρά εργαλείων που βοηθούν στη συντήρηση του δικτυακού
τόπου, όπως ο γενικός έλεγχος όλων των συνδέσμων (links), ο αυτόματος
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συγχρονισμός των αρχείων στο διακομιστή με τα αρχεία του σκληρού
δίσκου κ.λπ.
Εντυπωσιακές είναι και οι δυνατότητες επέκτασης της εφαρμογής. Η
Macromedia έχει δώσει μεγάλο βάρος στην ικανότητα του Dreamweaver να
παίρνει επιπλέον εντολές και έτοιμες λειτουργίες JavaScript σε μορφή plug
in, τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε από το δικτυακό τόπο της εταιρείας.
Επίσης, πολλά από τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος της εφαρμογής
μπορούν να αλλαχτούν από το χρήστη, όπως η διάταξη και οι συντομεύσεις
πληκτρολογίου όλων των μενού, αλλάζοντας απλώς το περιεχόμενο του
εγγράφου «menus.xml». Γενικά, το Dreamweaver 3 είναι ένα πολύ ισχυρό
εργαλείο που απευθύνεται κυρίως σε έμπειρους web designer που θέλουν να
κατασκευάζουν «έξυπνες» ιστοσελίδες και διαδικτυακούς τόπους με
πλούσια γραφικά και πολλές εντολές Javascript. Το περιβάλλον του θα
μπορούσε να είναι σχεδιασμένο καλύτερα και οπωσδήποτε δεν απευθύνεται
σε αρχάριους, αλλά η δύναμη και η ευελιξία που προσφέρει θα το κάνουν
αγαπητό σε επαγγελματίες που θα επενδύσουν χρόνο στην εκμάθησή του.
Fireworks 3 έχει στοιχεία από
πολλές εφαρμογές σχεδίασης, όπως το
FreeHand
και
το
Photoshop,
προσθέτοντας και εργαλεία για
ιουργία Web Links και εφέ
JavaScript.
To Fireworks 3, που συνοδεύει το
Dreamweaver 3, ανήκει και αυτό στην
ίδια κατηγορία: ισχυρά εργαλεία,
πολλές δυνατότητες αλλάκαι περίπλοκο περιβάλλον. Η κύρια χρησιμότητα
του Fireworks είναι η κατασκευή γραφικών για ιστοσελίδες. Αντίθετα από
τις κλασικές εφαρμογές σχεδίασης, το Fireworks προσεγγίζει τη σχεδίαση
γραφικών από τη σκοπιά των πολυμέσων, επιτρέποντας στο χρήστη να
κατασκευάσει «έξυπνα» γραφικά αλλά και ολόκληρες ιστοσελίδες ή
διαδικτυακές διαφημίσεις (Web Banners). Έτσι, το Fireworks περιλαμβάνει
πολλά εργαλείασχεδίασης διανυσματικών γραφικών όπως αυτά που
συναντάμε στο FreeHand, καθώς και φίλτρα του Photoshop. Εκτός από
αυτά, η εφαρμογή περιλαμβάνει εργαλεία βελτιστοποίησης των εικόνων για
δημιουργία όσο το δυνατόν μικρότερων αρχείων για ιστοσελίδες, καθώς και
ειδικά εργαλεία για κατασκευή κουμπιών Javascript, κινούμενων εικόνων
και περίπλοκων γραφικών όπως Image maps και Navigation bars με
ενσωματωμένες εντολές JavaScript. Τέλος, το Fireworks προσφέρει πολλές
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ειδικές επιλογές για την εξαγωγή της τελειωμένης εργασίας σε πολλές
διαφορετικές εφαρμογές, όπως Dreamweaver 2 και 3, Adobe GoLive και
Microsoft Front Page.
Κεντρικό τμήμα στη φιλοσοφία σχεδίασης του Fireworks είναι η ιδέα των
«αποκομμάτων» (Slices). Μια ιστοσελίδα ή περίπλοκη μακέτα χωρίζεται σε
αποκόμματα που ορίζονται από το χρήστη ως κομμάτια ενός παζλ. Το κάθε
απόκομμα μπορεί να εξαχθεί ως ξεχωριστή εικόνα, με διαφορετικές
ρυθμίσεις χρωμάτων και συμπίεσης. To Fireworks αναλαμβάνει να
δημιουργήσει τα αρχεία που αποτελούν την τελική ιστοσελίδα, καθώς και
την ανασύνθεσή τους σε μια ενιαία εικόνα, γλιτώνοντας το χρήστη από
πολλή δουλειά και δημιουργώντας μικρότερα μεγέθη, ακόμα και σε
ιστοσελίδες με πλούσια γραφικά.
Επιπλέον, το Fireworks περιέχει αρκετά εργαλεία για αυτοματοποίηση
κατασκευής πολλών παρόμοιων γραφικών για ένα διαδικτυακό τόπο με τη
χρήση μιας βιβλιοθήκης συμβόλων. Οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω στη
σελίδα μπορεί να οριστεί ως σύμβολο και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί
πολλές φορές. Κάθε αλλαγή σε ένα σύμβολο μεταφέρεται αυτόματα και σε
όλα τα αντίγραφά του. Επίσης, ένα σύμβολο μπορεί να περιέχει και
μοναδικά στοιχεία, π.χ. μια σειρά από κουμπιά πλοήγησης που έχουν
δημιουργηθεί από το ίδιο σύμβολο μπορούν να παραπέμπουν σε
διαφορετική διεύθυνση το καθένα. To Fireworks περιέχει και αυτό μια
παλέτα ιστορικού όπως το Dreamweaver, επιτρέποντας την περαιτέρω
αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων βημάτων.
Όπως και οι εφαρμογές σχεδίασης (FreeHand, Illustrator κ.λπ.), το
Fireworks υποστηρίζει πολλαπλά επίπεδα (Layers) σε ένα έγγραφο. Σε ένα
μόνιμο «Web Layer» αποθηκεύονται οι εντολές JavaScript και άλλες
πληροφορίες για τα αντικείμενα του εγγράφου. Η εφαρμογή επιτρέπει και τη
δημιουργία καρέ (Frames) για κατασκευή κινούμενων εικόνων GIF. Το
κάθε καρέ συμπεριφέρεται όπως ένα επίπεδο και μπορείτε να ελέγξετε την
εναλλαγή των καρέ με εντολές JavaScript, δημιουργώντας περίπλοκα εφέ.
Τα έγγραφα του Fireworks αποθηκεύονται σε μια ειδική έκδοση του
πρωτοκόλλου PNG (που είναι βασικά μια παραλλαγή του πρωτοκόλλου
GIF), το οποίο, εκτός από τα γραφικά στοιχεία, αποθηκεύει και τις
υπόλοιπες πληροφορίες του εγγράφου. Έτσι, παρ' όλο που μπορείτε να
ανοίξετε τα έγγραφα του Fireworks ως εικόνες από άλλες εφαρμογές, θα
χρειαστεί να τα εξάγετε σε HTML για να συμπεριλάβετε εντολές JavaScript
και links.
Γενικά, τόσο το Fireworks 3 όσο και το Dreamweaver 3 είναι πολύ ισχυρά
εργαλεία, αλλά το περίπλοκο περιβάλλον τους τα καθιστά ακατάλληλα για
αρχάριους χρήστες. Αντίθετα, για επαγγελματίες με εμπειρία στην
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κατασκευή δικτυακών τόπων, το Dreamweaver 3/Fireworks 3 Studio είναι
μια καλή επένδυση. Το πακέτο δεν κοστίζει ακριβά και το αντιπροσωπεύει
στην Ελλάδα η Rainbow Computer.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Εθνικά -Κοινοτικά προγράμματα προώθησης E-MARKETING για τις
Ελληνικές Επιχειρήσεις

Πρόγραμμα Δικτυωθείτε»

Ένα νέο πρόγραμμα του υπουργείου Ανάπτυξης που απευθύνεται στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις προωθεί στην ενασχόληση τους με
τους τομείς : e-επιχειρείν, του Internet και των νέων τεχνολογιών.
Το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές του
υπουργείου Ανάπτυξης σε θέματα ανταγωνιστικότητας και νέας
τεχνολογικής πολιτικής με συνολική χρηματοδότηση 307 δισεκατομμυρίων
δραχμών από το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Ο προϋπολογισμός του
προγράμματος «Δικτυωθείτε» είναι 40 δισεκατομμύρια δραχμές.

Οι συγκρίσεις μεταξύ των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον
αφορά στη χρήση του Internet είναι απογοητευτικές για την Ελλάδα και τις
ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η διείσδυση στο Internet, η
δυνατότητα δηλαδή που έχει η επιχείρηση και κατ' επέκταση οι εργαζόμενοι
σε αυτήν να χρησιμοποιούν το Internet, είναι μόνο 10%, σε αντίθεση με τις
άλλες ευρωπαϊκές χώρες που ο αριθμός αυτός φτάνει το 50%. Ούτε λόγος
για τις επιχειρήσεις στην Αμερική όπου η εξαίρεση είναι όταν δεν υπάρχει
σύνδεση με το Internet, με το ποσοστό διείσδυσης να έχει ξεπεράσει το
80%. Αυτήν ακριβώς την εικόνα θέλει να αλλάξει το υπουργείο Ανάπτυξης,
δημιουργώντας για αυτόν το σκοπό το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε», το οποίο
αποτελεί το πρώτο βήμα για την εισαγωγή του Internet στη μοντέρνα
επιχείρηση.
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To «Δικτυωθείτε» αποτελεί το πρόγραμμα που
προτρέπει τις μικρές επιχειρήσεις, μέχρι και δέκα
ατόμων, να συνδεθούν με το Internet προσφέροντάς
τους ένα κίνητρο, χρηματοδοτώντας ένα μέρος από τον εξοπλισμό. Οι
επιχειρήσεις αυτές, αν και αποτελούν βασικό κορμό της εθνικής μας
οικονομίας (95% του συνόλου των επιχειρήσεων) στη συντριπτική τους
πλειονότητα δεν επωφελούνται από τα πλεονεκτήματα την ψηφιακής εποχής
και συνακόλουθα μειώνεται η ανταγωνιστικότητά τους. Αν μόνο ένα μικρό
ποσοστό των 450.000 ελληνικών επιχειρήσεων έχει σύνδεση με το Internet,
το ποσοστό των μικρών επιχειρήσεων που έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο
είναι ακόμα μικρότερο και υπολογίζεται αρκετά κάτω του 10%. Την
αντιστροφή της «ψηφιακής καθυστέρησης» των μικρών επιχειρήσεων
προωθεί η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης
μέσω του καινοτόμου και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα προγράμματος
«Δικτυωθείτε
Το πρόγραμμα αποβλέπει στην καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού
(digital divide) των μικρών ελληνικών επιχειρήσεων, με στόχο την
ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητάς τους, αφού θα τους επιτρέψει να
αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες επικοινωνίας και επιχειρηματικότητας που
προσφέρει το Διαδίκτυο.
Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην πορεία προς μια η ψηφιακή εποχή, έτσι
ώστε να βελτιώσει τον δείκτη της ανταγωνιστικότητας της. Αυτήν τη
στιγμή και έπειτα από μεγάλες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων
υπουργείων και φορέων η χώρα μας έχει σαν στόχο μέσω διαφόρων
προγραμμάτων να επιτύχει την ουσιαστική σύγκλιση με τις υπόλοιπες
προηγμένες χώρες στον τομέα της ανταγωνιστικότητας . Ο τρόπος για να
επιτευχθεί ο στόχος δεν είναι άλλος από την εισαγωγή των νέων
τεχνολογιών και φυσικά του Internet στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΟΜΜΕΧ
(www.eommex.gr/greek/home/index.htm) παρέχονται πληροφορίες για
προγράμματα όπως το «Δικτυωθείτε».
Το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» αποτελεί το πρώτο βήμα για τη
χρησιμοποίηση του Internet από την επιχείρηση και για την είσοδό της σε
μια ψηφιακή εποχή . Είναι η άδεια οδήγησης που θα επιτρέψει στο νέο
(συνήθως) επιχειρηματία να γνωρίσει το Internet, να βρει νέες ιδέες και να
τις εφαρμόσει. Αποτελεί τη βάση για το χτίσιμο μιας πυραμίδας που στόχο
έχει την εύκολη μετάβαση της Ελλάδας στην ψηφιακή οικονομία (eEurope).
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Πρόγραμμα Venture Capital και Spin-off

Σε ένα πιο ψηλό επίπεδο υπάρχουν τα προγράμματα Venture Capital και
Spin-off, που αποσκοπούν στην ουσιαστική στήριξη των νέων επιστημόνων
αλλά και των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα Venture Capital στοχεύει στη
βοήθεια του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και του know-how των
επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα Spin-off απευθύνεται στην ακαδημαϊκή
κοινότητα, τα πανεπιστήμια και τους ερευνητές και θέλει να τους φέρει πιο
κοντά στις επιχειρήσεις.
Στο πρώτο σκαλί όμως υπάρχει το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε», που
περιλαμβάνει την οικονομική ενίσχυση της προμήθειας υπολογιστικών
συστημάτων και υπηρεσιών με στόχο τη σύνδεση της επιχείρησης με το
Διαδίκτυο ή την περαιτέρω εκμετάλλευσή του, στο βαθμό που έχουν ήδη
γίνει τα πρώτα βήματα (φορέας υλοποίησης: ΕΟΜΜΕΧ), και την
εκπαίδευση και την υποστήριξη επιχειρηματιών και εργαζομένων από
καταρτισμένους/πιστοποιημένους εκπαιδευτές, σε συνεργασία με τα
ΑΕΙ/ΤΕΙ και τα επιμελητήρια της χώρας. Θα υπάρξει επίσης δημιουργία
μιας μόνιμης, δωρεάν γραμμής τηλεφωνικής υποστήριξης και υποστήριξης
μέσω Διαδικτύου, στην οποία θα μπορούν να απευθύνονται οι επιχειρήσεις
σε περίπτωση προβλημάτων. Για την προβολή της «ψηφιακής
επιχειρηματικής κουλτούρας» θα καθιερωθεί και ετήσιος θεσμός βραβείων
για τις επιχειρήσεις εκείνες που θα κάνουν την πιο ευρηματική χρήση του
Διαδικτύου υ , καθώς και για τους καλύτερους εκπαιδευτές. Το ύψος των
βραβείων θα φτάνει έως και τα δέκα εκατομμύρια δραχμές για τις
επιχειρήσεις και μέχρι ένα εκατομμύριο δραχμές για τους εκπαιδευτές.

❖ Πρόγραμμα ΕΠΑΝ της γενικής γραμματείας έρευνας και τεχνολογίας
Βλέπε παραπάνω (γίνεται εκτεταμένη αναφορά)
❖ Πρόγραμμα της ΓΓΕΤ σχετικά με δράση της Κοινωνίας της
πληροφορίας που χρηματοδοτεί εφαρμογές του e commerce
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ

1. Δουκίδης Γ,Θεμιστοκλέους Μ,Δράκος Β., Παπαζαφειροπούλου Ν .
Ηλεκτρονικό εμπόριο-οικονομικό πανεπιστήμιο Αθηνών . (1998)
2. Στρατηγικό Μάρκετινγκ (τομ.Α&Β) Σιώμκος Γ. -1999
Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης
3. Stephen Ε Phelan -Internet Marketing ,1996
4. Ηλεκτρονικό εμπόριο -ανάπτυξη και εφαρμογή επιχειρηματικής
στρατηγικής στο Διαδίκτυο , Α Πασχόπουλος Π. Σκαλτσάς 2000
5. World wide web Marketing -integrating the web into your Marketing
strategy (second edition) by Jim Stem -willey , 1998
6. Συμπεριφορά καταναλωτή και στρατηγική Μάρκετινγκ, Σιώμκος Γ. εκδόσεις Σταμούλης -1994 (τομ Α& β)
7. Μάρκετινγκ
Ζέρβα

στο

Διαδίκτυο:

Μεθοδολογία
και
πρακτική
Μαγδαληνή-Βιολέτα

8. Μελέτη
Δυνατότητας αναπροσαρμογής του τρόπου άσκησης
επιχειρηματικής δραστηριότητας και οργάνωσης των ΜΜΕ του κλάδου
της Ελληνικής Γουνοποιίας σύμφωνα με τις ανάγκες των διεθνών
αγορών 1997
9. Μελέτη ανταγωνιστικότητα και προοπτικές του Ελληνικού Κλάδου της
Ελληνικής Γουνοποιίας 1999-ERNST & YOUNG Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας
10. Περιοδικό ram ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2001
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11. E-Thesis - Marketing strategy for e retailing by kristina Genell -Igmar
Tuvesson -Sweden 99
12. Shopping Centers and other Retail Properties - by J.R.WHITE & K.D.
GRAY-Urban Land Institute, USA 96 (WILEY) p. 18-31

13. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION MANAGEMENT -VOL.
4 2001 PP.142 145 BY :A. VRECHOPOULOS ,G. SIOMKOS,G.
DOUKIDIS MCB UNIVERSITY PRESS
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ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δικτυακοί τόποι σχετικά με
e commerce , e marketing, ευρωπαϊκά
προγράμματα και νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση.
http://www.go-online.zr
http://www.vpan.gr/3KPS/antagonistikothta.htm
http:l/www. eommex. gr/greek/programs/diktyotheite/diktyotheite.htm
http:/Αν ww. ebusinessforum.gr/
http://www.bmwi.de/Homepage/download/mittelstand/Aktionsprogramm-Mittelstand E.pdf
http://europa.eu.int/ISPO/ecommerce/godigital/Welcome.html
http://europe.eu. int/comm/information societv/eeurope/
http://europa. eu. int/ISPO/topics/i ecom. html

Δικτυακοί τόποι σχετικοί με τον κλάδο της γούνας και
e commerce -e marketing
http://www.cfc.dk
http://www./jft./7
http://www.ftfl/fr. ca
http://www.sefl/fe/ftr. com
http://www.sagafurs.com
http :Hw'ww.furharvesters, com
http://www.flirs.com
http://www.furshoping.com
http://www.iftf.com
http://www.edika.gr
http://www.fur-fashion-frankfurt.com
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http://furcouncil.com
http ://w ww. furb usiness .com
http://furs.task.gr/
Προϊόντα γουνοποιίας στην Καστοριά. Πληροφορίες, κατάλογος επιχειρήσεων, νέα, παραγγελίες on-line.

Δικτυακοί τόποι σχετικά με εφαρμογές e commerce -e marketing
http://www.iir-coiifcrcnccs.com/emailmarkctmg/
Δικτυακός τόπος με συνέδρια για το δικτυακό marketing
http://www.iab.com
Δικτυακός τόπος γραφείου διαφήμισης μέσω Internet
http ://www. aimright. gr
Δικτυακός τόπος εταιρείας συμβούλων άμεσου marketing
http\ifviww.ads-in-greece.com
Δικτυακός τόπο\ν δωρεάν καταχώρισης διαφημίσεων το internet
http ://www .doubleclick, com
Δικτυακός τόπος διαφημιστικής εταιρείας με ειδίκευση στο internet
http ://www.adfestival gr
Δικτυακός τόπος φεστιβάλ διαφήμισης
http ://www .pi-marketing, com
Δικτυακός τόπος συγγραφής projects, reports, cases, ...
http://www.5Jg.gr
Δικτυακός τόπος συλλόγου διαφημιζομένων Ελλάδας
http://www.rn/waJ.gr
Δικτυακός τόπος MILLENIUM AD
http ://www. am a. org/news/index. asp
Δικτυακός τόπος της αμερικανικής ένωσης μάρκετινγκ
http ://www.a5 da.g/asda/m vmme.htm
Δικτυακός τόπος μονάδας στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Αττική
www.knowledgeplatform.com
Δικτυακός τόπος e learning του οποίου μέλη παρακολουθούν μαθήματα εε business- Singapore Science
Park II
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
1

2

3

4
5

6

7
8
9
10
11

12
13

14
15

Βλέπε μελέτη Δυνατότητα αναπροσαρμογής του τρόπου άσκησης
επιχειρηματικής δραστηριότητας και οργάνωσης των Μ.Μ.Ε. του
κλάδου της Ελληνικής Γουνοποιίας σύμφωνα με τις ανάγκες των
διεθνών αγορών 1997
Βλέπε Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στον κλάδο της
Ελληνικής Γουνοποιίας -Κέντρο Ελληνικής Γούνας α.ε. , θυγατρική
ΕΟΜΜΕΧ-1997
Μελέτη Δυνατότητας αναπροσαρμογής του τρόπου άσκησης
επιχειρηματικής δραστηριότητας και οργάνωσης των ΜΜΕ του
κλάδου της Ελληνικής Γουνοποιίας σύμφωνα με τις ανάγκες των
διεθνών αγορών 1997
Βλέπε στρατηγικό ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΙΩΜΚΟΣ Γ. τόμος β -σλ 233
Μελέτη ανταγωνιστικότητα και προοπτικές του Ελληνικού Κλάδου
της Ελληνικής Γουνοποιίας 1999-ERNST & YOUNG Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας
Μελέτη ανταγωνιστικότητα και προοπτικές του Ελληνικού Κλάδου
της Ελληνικής Γουνοποιίας 1999-ERNST & YOUNG Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας
master plan -ΓΟΥΝΑ του ιδρύματος οικονομικών και βιομηχανικών
ερευνών
στα πλαίσια του LEADER έχει ιδρυθεί στην Δ. Μακεδονία κεντρική
κουζίνα τροφής για εκτροφεία γουνοφόρων ζώων .
Σιώμκος Γ.Στρρατηγικό Μάρκετινγκ τομος Α. κεφ 7
Στρατηγικό Μάρκετινγκ τομος Α. κεφ 5
Μελέτη ανταγωνιστικότητα και προοπτικές του Ελληνικού Κλάδου
της Ελληνικής Γουνοποιίας 1999-ERNST & YOUNG Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας
( βλ. 4.1 Θεσμικό Περιβάλλον) της προαναφερόμενης μελέτης
Βλέπε:Ηλεκτρονικό
εμπόριο
-ανάπτυξη
και
εφαρμογή
επιχειρηματικής στρατηγικής στο διαδίκτυο , Α Πασχόπουλος Π.
Σκαλτσάς 2000 σ.32
Δουκίδης κ.α. 1998
Βλέπε EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION MANAGEMENT
-VOL. 4 2001 PP.142 145
INTERNET SHOPPING ADOPTION BY GREEK CONSUMERS
BY :
d A.VRECHOPOULOS
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Ε MARKETING on FUR 2000-01

d G. SIOMKOS
d G.DOUKIDIS
MCB UNIVERSITY PRESS
Βλέπε γενικές αναφορές Δουκίδη Γ,Θεμιστοκλέους Μ ,Δράκος Β.,
Παπαζαφειροπούλου
Ν
Ηλεκτρονικό
εμπόριο-οικονομικό
πανεπιστήμιο Αθηνών. (1998)
saga furs of Scandinavia
Βλέπε περιοδικό computer -Τεύχος 187, Φεβρουάριος 2001, σελ. 76
Βλέπε Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο -μεθοδολογία και πρακτική της
Μ.Β. ΖΕΡΒΑ Anubis/2000- ΣΕΛ 47
Σεπτέμβριος RAM 2000, ειδική έκδοση ηλεκτρονικής οικονομίας
Μελέτη adapt του Κέντρου Ελληνικής Γούνας 1997-http://www.
Furs.gr
Μελέτη διαγνωστικών αναγκών των επιχειρήσεων του νομού
Καστοριάς σε υφιστάμενο εργατικό δυναμικό και εν δυνάμει -δομή
ΣΥΥ ΚΕΚ ΔΗΜΟΥ Καστοριάς 2000-2001
Βλέπε www.fursnet.com
Σύνδεσμος Γ ουνοποιιών Καστοριάς
Στρατηγικό Μάρκετινγκ, τόμος Α, Σιώμκος Γ. -1999 κεφ 7
ΚΕΓ.ΑΕ. Πιστοποίηση προϊόντων Γούνας 2000
Στρατηγικό Μάρκετινγκ, τόμος Α, Σιώμκος Γ. -1999 κεφ 2
Στρατηγικό Μάρκετινγκ, τόμος Α, Σιώμκος Γ. -1999 κεφ 3
Ένθετο ram 1- 2000
όπως, π.χ. oiLink Exchange (http://www.linkexchange.com)
Smart Age (http://www.smartage.com)
όπως,
οι Commission Junction [http://www.cj.com]. Be Free
[http://www.befree.com], Linkshare http://www.linkshare.com
E business 1-2000 ram
e business RAM 2000
Γραφεία της
Διαχειριστικής
Αρχής,
Σεμιτέλου
6
και

Μιχαλακοπούλου, Αθήνα, κα. Β. Βήτα, τηλέφωνο vivivita@mou.gr
35
36

ΗΚΕ Επιμελητήριο Γρεβενών -2001
RAM άρθρα σε ένθετο 2000
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