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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Οι στρατηγικές συμμαχίες έχουν γίνει για τις εταιρείες  μέσο απόκτησης του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και τις έχουν επιτρέψει να αντιμετωπίσουν τις 
οργανωτικές και τεχνολογικές πολυπλοκότητες που έχουν εμφανιστεί στην 
παγκόσμια αγορά. Οι στρατηγικές συμμαχίες εμφανίζονται όταν δύο ή περισσότερες 
εταιρείες συμφωνούν να συνεργαστούν σε έναν τομέα που μπορεί να αφορά από την 
κοινή παραγωγή  μέχρι την πιο ριψοκίνδυνη Έρευνα και Ανάπτυξη. 

Στην Ελλάδα, ο τομέας της κινητής τηλεφωνίας θεωρείται ένα ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικό τμήμα της αγοράς, όπου τα τελευταία 4 χρόνια παρατηρήθηκε ένας 
συσσωρευμένος και ιδιαίτερα αυξημένος αριθμός συμμαχιών. Η σύγκλιση της 
κινητής τηλεφωνίας, του internet, των ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και η 
παγκοσμιοποίηση, οδήγησαν τις ελληνικές εταιρείες κινητής τηλεφωνίας σε πλήθος 
συμμαχιών με παρόχους περιεχομένου, μέσα μαζικής ενημέρωσης, κατασκευαστές 
συσκευών και τεχνολογικού εξοπλισμού και παρόχους Internet. 

Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να αναλυθούν οι επιτυχημένες πορείες των 
ελληνικών εταιρειών κινητής τηλεφωνίας Cosmote και Vodafone Ελλάδος μέσα από 
συνεργασίες και συμμαχίες, καθώς και τα κίνητρα που τις οδήγησαν σ’ αυτές. 
Επίσης, θα καταφανεί πώς η αλλαγή της τεχνολογίας καθώς και η επονομαζόμενη 
σύγκλιση τεχνολογιών (internet, Η/Υ, κινητή τηλεφωνία) επηρέασαν και αύξησαν τον 
αριθμό των συμμαχιών των μελετούμενων εταιρειών και πώς αποτέλεσαν το 
εφαλτήριο μιας ιδιαίτερα έντονα κινητικής δραστηριότητας στον τομέα των 
συμμαχιών. 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Την τελευταία δεκαετία οι στρατηγικές συμμαχίες έχουν γνωρίσει θεαματική 

ανάπτυξη διεθνώς. Παρόλο που οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις συνεχίζουν να είναι 
ιδιαίτερα δημοφιλείς στρατηγικές κινήσεις ανάπτυξης και εξασφάλισης 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις παγκοσμίως 
επιλέγουν να συνάπτουν στρατηγικές συμμαχίες (Παπαδάκης, 2002) οι οποίες θα 
τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν τις οργανωσιακές και τεχνολογικές αλλαγές και 
πολυπλοκότητες που αναδύονται στην παγκόσμια αγορά. Αυτές άλλωστες θα 
αποτελέσουν πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις εταιρείες και θα γίνουν το 
όχημα που θα επιτρέψει τις εταιρείες να αποκτήσουν πρόσβαση στους 
συμπληρωματικούς πόρους των συμμάχων. Οι συμμαχίες δημιουργούν συνέργειες 
μεταξύ των συνεργαζόμενων εταιρειών που αναδιαμορφώνουν ή/και διευρύνουν τον 
ανταγωνισμό μέσα στην αγορά. Η κάθε εταιρεία δομεί τις στρατηγικές συμμαχίες της 
αναφορικά με τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες της, την θέση της στην αγορά, 
τις τεχνολογικές δυνατότητες της και αναλογικά με παραμέτρους που έχουν σχέση με 
την σύμμαχο εταιρεία όπως το μέγεθος, την επιτυχημένη πορεία της και τις 
δυνατότητες της.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ 

 
1.1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ 

 
Συνδέοντας δύο ή περισσότερες εταιρίες μια στρατηγική συμμαχία αποτελεί 

έναν «εμπορικό συνεταιρισμό που διευρύνει την αποτελεσματικότητα των 
ανταγωνιστικών στρατηγικών των συμμετεχόντων εταιριών παρέχοντας αμοιβαία 
ωφέλη στην τεχνολογία, στις δεξιότητες και/ή στα προϊόντα» (Yoshino και Rangan, 
1995). Οι συμμαχίες είναι μία από τις επιλογές που έχουν οι εταιρίες για να επιτύχουν 
τους στόχους τους και βασίζονται στην συνεργασία μεταξύ των εταιριών. Ο όρος 
«στρατηγικές» περιορίζει το πεδίο των συμμαχιών σ’ αυτές που είναι σημαντικές για 
τους συμμάχους και έχουν ένα ευρύ ορίζοντα (Pellicelli, 2003). 

Αντίθετα από ότι συμβαίνει στις συγχωνεύσεις και στις εξαγορές, όπου τα 
οικονομικά κεφάλαια και χρέη των δύο ή περισσότερων εταιριών συνδυάζονται για 
να δημιουργήσουν μια διάδοχη εταιρία, οι συμμαχίες περιέχουν συνεργατικές 
συμφωνίες μεταξύ των εταιριών, όπου δύο ή περισσότερες πλευρές συνεργάζονται 
από ίσης βάσης. Τυπικά τα οικονομικά κεφάλαια παραμένουν ξεχωριστά, αν και  σε 
μερικές  εύρωστες συμμαχίες συνδυάζονται οι οικονομικοί, πνευματικοί και φυσικοί 
πόροι, χρησιμοποιώντας ισότιμες συμφωνίες όπου  διευκρινίζονται αμοιβαίες 
υποχρεώσεις και δικαιώματα και οι οποίες νομικά αποτελούν τις κοινοπραξίες (joint 
ventures) 

Οι Yoshino και Rangan (1995) αναφέρουν τρία κοινά χαρακτηριστικά των 
συμμαχιών: 

 
• Οι εταιρίες που ενώνονται προς επίτευξη ενός συγκεκριμένου συνόλου 

στόχων, συνεχίζουν να παραμένουν ανεξάρτητες ακόμα και μετά την 
δημιουργία της συμμαχίας 

 
• Οι σύμμαχοι ορίζονται υπεύθυνοι για την διεξαγωγή κι επίτευξη 

συγκεκριμένων εργασιών και μετά μοιράζονται από κοινού τα ωφέλη 
 

• Οι σύμμαχοι συνεισφέρουν σε  συνεχή βάση σε τουλάχιστον μία από 
τις περιοχές που εξειδικεύονται π.χ. τεχνολογία, μάρκετιγκ, έρευνα και 
σχεδιασμό (R & D). 

  
Οι στρατηγικές συμμαχίες συχνά είναι συμφωνίες μεταξύ ανταγωνιστριών 

εταιριών και μπορούν να αφορούν ερευνητικά προγράμματα, προώθηση προϊόντων, 
υλοποίηση τεχνολογικών καινοτομιών, δημιουργία κοινών παραγωγικών 
εγκαταστάσεων ή κατασκευή προϊόντων.  

 
Έτσι μπορούμε να έχουμε  (Πίνακας 1): 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΤΥΠΟΙ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ 

 
 
 

• Διαφημιστική συνεργασία (collaborative advertising) (Pekar, 1996) 
• Συνεργασία σε προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας (R&D 

partnerships) (Pekar, 1996) 
• Πανεπιστημιακή έρευνα που συγχρηματοδοτείται και από επιχείρηση 

(university-based cooperative research) (Hagedoorn, 1990) 
• Συμφωνίες παροχής χρηματοδοτικών υπηρεσιών (lease service 

agreements) (Pekar, 1996) 
• Κοινή διανομή προϊόντων ή υπηρεσιών (shared-distribution) (Pekar, 

1996) 
• Μεταφορά τεχνολογίας (technology transfer) (Pekar, 1996) 
• Συνεργασία με σκοπό την υποβολή προσφοράς (co-operative bidging) 

(Pekar, 1996) 
• Αμοιβαία παραγωγή (cross-manufacturing) (Pekar, 1996) 
• Κοινοπραξία πόρων (resource venturing) (Pekar, 1996) 
• Συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων (government and 

industry partnering) (Pekar, 1996) 
• Εκμετάλλευση κοινών θεμελιωδών ικανοτήτων (internal spin-offs) 

(Pekar, 1996) 
• Αμοιβαία χορήγηση δικαιωμάτων (cross-licensing) (Pekar, 1996) 
• Κάθετες συμφωνίες πελάτη-προμηθευτή (customer-supplier 

agreements) (Hagedoorn, 1990) 
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Οι παραπάνω κατηγορίες ταξινομούνται περαιτέρω αναλόγως με την θέση την 
οποία εκφράζουν στην αγορά (Πίνακας 2). Δηλαδή η κάθε μία από τις παραπάνω 
κατηγορίες ταιριάζει είτε στην προ-ανταγωνιστική συνεργασία, είτε στην ανάπτυξη 
αγοράς κατά την κατεύθυνση του γενικού ρεύματος είτε στην παραγωγή και 
μάρκετιγκ προϊόντος ή τεχνολογίας. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
 

Πανεπιστημιακή έρευνα που 
συγχρηματοδοτείται και από 
επιχείρηση 
Συνεργασία σε προγράμματα 
έρευνας και τεχνολογίας 
Συνεργασία δημόσιων και 
ιδιωτικών επιχειρήσεων 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ   
ΠΡΟ-ΑΝΤΑΓΩΝΙ-
ΣΤΙΚΕΣ  
 
(PRE-
COMPETITIVE 
COOPERATION) 
 

Συμφωνίες παροχής 
χρηματοδοτικών υπηρεσιών 
Μεταφορά τεχνολογίας 
Συνεργασία με σκοπό την 
υποβολή προσφοράς 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΓΟΡΑΣ 
 
(DOWNSTREAM 
MARKET 
DEVELOPMENT) 

Κάθετες συμφωνίες πελάτη-
προμηθευτή 
Εκμετάλλευση κοινών 
θεμελιωδών ικανοτήτων 
Κοινοπραξία πόρων 
Αμοιβαία παραγωγή 
Κοινή διανομή προϊόντων ή 
υπηρεσιών 
Διαφημιστική συνεργασία 
Χορήγηση δικαιωμάτων μόνο 
από την μια πλευρά 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 
 
(PRODUCTION AND 
MARKETING OF A 
PRODUCT OR 
TECHNOLOGY) 

ΠΡΟ-ΑΓΟΡΑΣ 
(PRE-MARKET) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
 
(IN MARKET) 
 

 
Προσαρμογή από J. A. Alic (Cooperation in R& D. Technovation, 

1990) 
 
Στην συνέχεια οι διάφορες μορφές συμμαχίας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν 

αναλόγως τον βαθμό αλληλεξάρτησης μεταξύ των συμμαχούμενων εταιρειών, ο 
οποίος βασίζεται στον τύπο, την δομή και την φύση της συμμαχίας [1]. Έτσι,  λοιπόν 
οι διάφοροι τύποι συμμαχιών διασπείρονται μεταξύ αυτών όπου υπάρχει μεγάλος 
βαθμός αλληλεξάρτησης και αυτών όπου υπάρχει χαμηλός (Πίνακας 3). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ ΒΑΣΕΙ  
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 

 
 

ΤΎΠΟΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 

Joint Venture 
 
Συνεταιρισμός σε 
προγράμματα έρευνας 
 
Συνεργασία δημόσιων και 
ιδιωτικών επιχειρήσεων 
Συνεργασία  και συμφωνία 
ανάπτυξης από κοινού 
έρευνας και τεχνολογίας 
 
Πανεπιστημιακή έρευνα 
που συγχρηματοδοτείται 
και από επιχείρηση 

 
 
 
 
 
      Μεγάλος 

Συμφωνία ανταλλαγής 
τεχνολογίας 
 
Αμοιβαία πρόσβαση στην 
τεχνολογία 
 
Αμοιβαία χορήγηση 
δικαιωμάτων 

 
 
       Μεσαίος 

Κάθετες συμφωνίες 
πελάτη-προμηθευτή 
 
Συμβόλαια έρευνας και 
τεχνολογίας 
 
Χορήγηση δικαιωμάτων 
ή/και υπηρεσιών 
μάρκετιγκ μόνο από την 
μια πλευρά 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 

 
 
 
          Μικρός 

 
Προσαρμογή από Hagedoorn J. Organizational modes of inter-firm 

cooperation and technology transfer. Technovation, 1990 
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Η στρατηγική επίδραση μιας συμμαχίας μπορεί να είναι η εξοικονόμηση 
κόστους ή η στρατηγική τοποθέτηση ή και τα δύο. Για παράδειγμα, η στρατηγική 
επίδραση του συνεταιρισμού στην Έρευνα (research corporation) είναι και η 
εξοικονόμηση κόστους και η στρατηγική τοποθέτηση γιατί σ’ αυτόν υπάρχει μεγάλος 
βαθμός αλληλεξάρτησης μεταξύ των συμμάχων με στρατηγικό στόχο την ανάπτυξη 
νέων τεχνολογιών αλλά και με ταυτόχρονο διαμοιρασμό του κόστους της Έρευνας. 
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approach to Globalisation, 1995 H.B.S Press, Boston, Mass. 
 
 Pekar P. Jr. A guide for successful cross-border alliances. Booz-Allen & 
Hamilton Inc. working paper, 1996. 
 
 Hagedoorn J. Organizational modes of inter-firm cooperation and technology 
transfer. Technovation, 1990. 
 
 [1] Vivio J. Nicholas. Alliance Strategies: Case Studies, April 2004 
http://gwcsg.gwu.edu/gwcsg/OPS/CSGOP-04-29.pdf
 
 

1.2.   ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ 
ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ 

 
 Κατά τις τελευταίες δεκαετίες οι λόγοι δημιουργίας συμμαχίας πέρασαν από 
διάφορα στάδια (Pellicelli, 2003).  
 

• Στην δεκαετία του ΄70, ο κύριος λόγος αφορούσε στην καλύτερη συνολική 
παρουσία του προϊόντος. Οι συμμαχίες είχαν σκοπό στην απόκτηση της 
καλύτερης πρώτης ύλης, στο χαμηλότερο κόστος, στην πρόσβαση στις πιο 
σύγχρονες τεχνολογίες και στην βελτιωμένη διεθνή διείσδυση στην αγορά. 
Όλα αυτά επικεντρώνονταν στο προϊόν. 

 
• Στην δεκαετία του ΄80,  σκοπός έγινε η σταθεροποίηση της θέσης της 

εταιρείας στον κλάδο που ανήκε. Έτσι, η εταιρεία χρησιμοποιούσε συμμαχίες 
για να επιτύχει οικονομίες κλίμακος και φάσματος. Σ΄ αυτήν την περίοδο 
υπήρχε μια αληθινή έκρηξη συμμαχιών.  

 
• Στην δεκαετία του ΄90, η κατάρρευση των συνόρων μεταξύ διαφορετικών 

γεωγραφικών αγορών και των διαχωριστικών ορίων μεταξύ των  
βιομηχανικών  κλάδων, έφερε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος την ανάπτυξη 
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ιδιαίτερων ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Δεν ήταν πια αρκετό να υπερασπίζεται 
κάποιος την θέση του στην αγορά. Ήταν πλέον απαραίτητο να προλαβαίνει τις 
κινήσεις του αντιπάλου του μέσα από μια συνεχή ροή καινοτομιών οι οποίες 
θα του απέδιδαν και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

 
  

ΣΧΗΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ 

 
 

ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΄70                           ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΄80                         ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΄90                        
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ         ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ              ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ  
ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ                                                                       & ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 
 

Παραγωγή προϊόντος      →       Χτίσιμο της θέσης        →        Πρόσβαση σε νέες                                
χρησιμοποιώντας τις                     στον κλάδο                                  ευκαιρίες διαμέ- 
πιο σύγχρονες τεχνο-                                                                         σου μιας συνεχούς  
λογίες                                                                                                 ροής καινοτομιών        
 
 

Μάρκετιγκ πέρα από       →       Σταθεροποίηση της       →    Προλαμβάνω τους  
εθνικά σύνορα                               θέσης στον κλάδο                       αντιπάλους με σκο-                               
                                                                                                           πό την μεγιστοποί-   
                                                                                                           ηση αξίας 
 
 

Οι πωλήσεις στηρί-        →     Οικονομίες κλίμακος   →    Μείωση συνολικού     
ζονται στην παρου-                       και φάσματος                               κόστους που αφο- 
σία του προϊόντος                                                                               ρά στο τμήμα του  
                                                                                                            προϊόντος ή του  
                                                                                                            πελάτη 
 
 

                                                                                               →       Απόκτηση πλεο- 
                                                                                                             νεκτήματος στην  
                                                                                                             αντιμετώπιση των  
                                                                                                             διαρκώς μεταβαλ- 
                                                                                                             λόμενων συνθη- 
                                                                                                             κών & των ανα-                                 
                                                                                                             δυόμενων ευκαι- 
                                                                                                             ριών 
 
 
                     (Πηγή: προσαρμοσμένα από τον Harbison  & Pekar, 1998) 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Pellicelli Anna Claudia. Strategic Alliances, 2003. 
http://www.ea2000.it/file%20per%20numero2-2004/2-04pellicelli.pdf

 
Harbison J. R., Pekar P. Smart Alliances. A Practical Guide to Repeatable 

Success, Jossey-Bass, Booz. Allen & Hamilton, 1998. 
 

1.3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ 
 
 Οι συμμαχίες μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τα κίνητρα, την 
δομή, την κατεύθυνση ή και τον στόχο. Παρακάτω γίνεται μια ταξινόμηση των 
κατηγοριών των στρατηγικών συμμαχιών. Οι  πιο συνηθισμένες ταξινομήσεις είναι 
αυτές των κάθετων και οριζόντιων συμμαχιών καθώς και των συμμετρικών και 
ασύμμετρων συμμαχιών [1]. 
 
Οι κάθετες συμμαχίες μεγιστοποιούν την παραγωγικότητα σειριακά εξαρτημένων 
λειτουργιών με την δημιουργία συνεργασιών μεταξύ εταιριών που 
δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς. Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας 
συμμαχίας είναι μια αλυσίδα παροχής (supply chain), όπου η εταιρία συνεργάζεται με 
τους  προμηθευτές της. Οι κάθετες συμμαχίες είναι πιθανό να κυριαρχήσουν σε 
αγορές όπου ο ανταγωνισμός απαιτεί ηγεσία στο κόστος του προϊόντος καθώς και 
στην καινοτομία του προϊόντος. 
 
Οι οριζόντιες συμμαχίες αποτελούνται από εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον 
ίδιο τομέα, όπου απαιτείται η ένωση των δυνάμεων τους για να βελτιώσουν την 
ανταγωνιστική τους θέση ως προς τους μελλοντικούς πελάτες ή παρόχους τους. 
Αυτές οι συμμαχίες εμφανίζονται περισσότερο σε «ώριμες» βιομηχανίες που 
αντιμετωπίζουν αυξημένο ανταγωνισμό λόγω της παγκοσμιοποίησης της αγοράς.  
 
Οι  συμμετρικές συμμαχίες αποτελούνται από εταιρείες που συνεισφέρουν πόρους 
από τους ίδιους τομείς. Ο κύριος σκοπός αυτού του είδους συμμαχίας είναι να 
συμπληρωθούν οι μη επαρκείς πόροι μιας εταιρείας σε κάποιον τομέα (π.χ. στον 
τομέα της τεχνολογίας), με τους αντίστοιχους της συμμάχου εταιρείας στον ίδιο 
τομέα.  
 
Στις ασυμμετρικές συμμαχίες οι εταιρείες προσφέρουν τους πόρους τους από 
διαφορετικούς τομείς. Για παράδειγμα η μία εταιρεία προσφέρει τους πόρους της 
στην  παραγωγή και στα κεφάλαια, ενώ η άλλη εταιρεία προσφέρει τους διαθέσιμους 
πόρους της στην τεχνολογία και στο ανθρώπινο δυναμικό.  
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
 

[1] Hiroshi Yasuda. New Analytical Approach for Strategic Alliances from the 
Perspective of Exchange of Management Resources, December 2003. 
http://www.is.me.titech.ac.jp/paper/2003/d3/yasuda.pdf   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ 

 
2.1. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

 
 Στην καρδιά της ψηφιακής οικονομίας βρίσκεται η τηλεπικοινωνιακή 
βιομηχανία η οποία έχει κυριολεκτικά μεταμορφώσει τους οργανισμούς και έχει 
ανοίξει τον δρόμο για νέες ευκαιρίες προόδου μέσω των τεχνολογικών καινοτομιών. 
Τις δύο τελευταίες δεκαετίες ο τηλεπικοινωνιακός τομέας αποτελεί έναν από τους πιο 
δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς. Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά αυτής της 
βιομηχανίας είναι  [1]: 
 

• το μεγάλο κόστος επενδύσεων,  
• οι ταχύτατα αναπτυσσόμενες νέες τεχνολογίες και ο μικρός κύκλος ζωής τους,  
• το ολοένα αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον και η ιδιαίτερη φύση της 

παγκόσμιας οικονομίας, 
• η ολοένα αυξανόμενη σημασία του Internet 
• η μεγαλύτερη ανάγκη των πελατών και των εφαρμογών για υπηρεσίες 

δεδομένων οποτεδήποτε και οπουδήποτε 
• η νέα δομή και μορφή των επιχειρήσεων στον σημερινό διεθνή και υψηλής 

τεχνολογίας επιχειρησιακό κόσμο 
• η ρευστή δυναμική της αγοράς 
 

Όλα τα παραπάνω οδηγούν τις επιχειρήσεις να είναι πιο εξαρτημένες από 
υπηρεσίες δεδομένων και να επιζητούν να έχουν επικοινωνίες χωρίς ραφές, 
οπουδήποτε βρίσκονται  τα γραφεία τους. Καθώς η κινητή τηλεφωνία 3ης γενιάς 
εξαπλώνεται, η ροή της κίνησης αυξάνεται εκθετικά, πιέζοντας ταυτόχρονα τα 
υπάρχοντα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.  
 Η απελευθέρωση της αγοράς έχει ανοίξει την είσοδο των τηλεπικοινωνιακών 
εταιριών σε όλα τα κομμάτια της αγοράς. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια πληθώρα 
συγχωνεύσεων, εξαγορών, κοινοπραξιών (joint ventures) και συμμαχιών. Ειδικά οι 
μεγάλες εταιρίες πιέζουν τις μικρές και μεσαίες εταιρίες να συγχωνευτούν ή να 
εξαγοραστούν. Η σύγκλιση και η ευρυζωνικότητα είναι δύο δυνάμεις που οδηγούν τις 
συμμαχίες, καθώς η σημαντική αύξηση στην κίνηση δεδομένων και βίντεο αυξάνει 
την ζήτηση για ευρυζωνικότητα. Παρόλα αυτά η πρόσβαση σε πρώην προστατευμένα 
τμήματα της αγοράς, οι τεράστιες επενδύσεις σε οπτικές ίνες και υποδομές δικτύων 
και η υπερεκτίμηση της ζήτησης έχουν δημιουργήσει μεν ικανή ευρυζωνικότητα 
αλλά από την άλλη έχουν οδηγήσει τους παρόχους σε πόλεμο τιμών, που πιέζει 
ασφυκτικά τα περιθώρια κέρδους τους. Αυτά τα αποτελέσματα επηρεάζουν όλη την 
τηλεπικοινωνιακή βιομηχανία και αναγκάζουν τις εταιρίες να σχεδιάζουν νέες 
στρατηγικές με σκοπό τον έλεγχο του ρίσκου και την επανεκτίμηση των σχέσεων 
τους (Grover, 2003).  

Η τηλεπικοινωνιακή βιομηχανία τις τελευταίες δεκαετίες έχει περάσει από 
διάφορες φάσεις. Στην  κάθε μία από αυτές κυριαρχούσαν διαφορετικές στρατηγικές, 
αναλόγως των πόρων που ήταν σημαντικοί τότε και της δομής της αγοράς.  Η 
κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η τηλεπικοινωνιακή βιομηχανία αλλάζει είναι 
δυσκολότερη από την κατανόηση της δομής της ή της στρατηγικής της σε μια 
δεδομένη στιγμή. Η εξέλιξη της ορίστηκε από συγκεκριμένες μεγάλες αλλαγές όπως 
η παγκοσμιοποίηση της αγοράς, η ανάπτυξη περιφερειακών εμπορικών συνασπισμών 
και οι μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές. Όλες αυτές οι αλλαγές άλλαξαν όχι μόνο την 
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ίδια την τηλεπικοινωνιακή βιομηχανία και τα όρια στα οποία αυτή κινούνταν αλλά 
άλλαξε και τις ανταγωνιστικές στρατηγικές που ακολουθούνταν από την κάθε 
εταιρία. Έτσι, έπρεπε να δημιουργηθούν κάθε φορά νέες στρατηγικές που να 
ταιριάζουν στα νέα περιβάλλοντα. Στην διαμόρφωση των στρατηγικών μεγάλο ρόλο 
έπαιξαν και οι πόροι στους οποίους στηρίζονταν οι εταιρίες την κάθε δεδομένη 
στιγμή, οι οποίοι και αυτοί με την σειρά τους διαμορφώνονταν αναλόγως των 
εξωτερικών  (νομοθετικών και κανονιστικού πλαισίου) και εσωτερικών αλλαγών 
(τεχνολογικές εξελίξεις). Σήμερα, η απελευθέρωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς, η 
παγκοσμιοποίηση, οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι αλλαγές της αγοράς έχουν 
δημιουργήσει στην τηλεπικοινωνιακή βιομηχανία μια νέα φάση, όπου απαιτούνται 
νέες ανταγωνιστικές στρατηγικές και ανάπτυξη ή συσσώρευση νέων πόρων.  

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

[1] Jennifer A. Maller. Global Telecommunications Market Access 
 

[2] Grover Varun and Saeed Khawaja. The telecommunication industry revisited, 
the changing pattern of partnerships. Communications of the ACM, July 2003/Vol. 
46, No 7. 

  
2.1.1.   Η θεωρία των πόρων (resource-based theory) 

 
Η θεωρία των πόρων είναι μια πρόσφατα διαμορφωμένη, εναλλακτική 

προσέγγιση κατανόησης των βιομηχανικών οργανισμών και των ανταγωνιστικών 
στρατηγικών τους. Σύμφωνα με αυτήν, οι εταιρίες θεωρούνται ως κάτοχοι ενός 
συνόλου πόρων (Penrose, 1959). Έτσι,  μια εταιρία αξίζει όσο το σύνολο των πόρων 
που αυτή κατέχει. Αντίθετα από τις παραδοσιακές οικονομικές θεωρίες που 
στηρίζονται στην ανάλυση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και οι οποίες ψάχνουν 
το στρατηγικό ταίριασμα των εσωτερικών χαρακτηριστικών (δυνάμεις και αδυναμίες) 
με το εξωτερικό περιβάλλον (ευκαιρίες και απειλές), η θεωρία των πόρων εστιάζει 
στην ανάλυση των διαφορετικών πόρων που κατέχει η εταιρία. Δηλαδή, θεωρεί ότι οι 
παράμετροι που διαμορφώνουν την στρατηγική μιας εταιρίας επηρρεάζονται βασικά 
από τους συσσωρευμένους πόρους της και ότι η ανταγωνιστική της θέση ορίζεται από 
το σύνολο των μοναδικών πόρων και σχέσεων της (Rumelt, 1984, p. 557).  
 Οι εταιρίες βασίζουν τους μακροχρόνιους στρατηγικούς στόχους τους, 
πρωτίστως στους πόρους τους και στις ικανότητες τους. Οι πόροι δείχνουν προς την 
κατεύθυνση που θα ακολουθήσει μιας εταιρία και τελικά οι εταιρίες μετατρέπουν, 
οργανώνουν και επιλεκτικά διαχειρίζονται τους πόρους τους με απώτερο σκοπό την 
πραγματοποίηση των στρατηγικών στόχων τους.  
 Η ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι εταιρίες  μεταβάλλουν διαρκώς τους 
πόρους και τις ικανότητες τους, για να ανταπεξέλθουν στις εσωτερικές κι εξωτερικές 
αλλαγές που επηρεάζουν τις βιομηχανίες  στις οποίες ανήκουν, βοηθά στην 
κατανόηση της στρατηγικής τοποθέτησης της εταιρίας και γενικότερα στην δυναμική 
της βιομηχανίας που εκπροσωπούν. Σύμφωνα με τους Hoffmann και Schlosser, οι 
στρατηγικές συμμαχίες εμφανίζονται όταν μια εταιρία χρειάζεται επιπρόσθετους 
πόρους, οι οποίοι δεν μπορούν να αποκτηθούν ούτε με μια διεξαγωγή αγοράς, ούτε να 
κατασκευαστούν εσωτερικά βάσει ενός αποδεκτού οικονομικού ή χρονικού κόστους.  
 Στις στρατηγικές συμμαχίες, οι εταιρίες ανταλλάσσουν με τις εταιρίες που 
συμμαχούν  διάφορους πόρους, παρέχοντας στους συμμάχους τους, τους διαθέσιμους 
δικούς τους πόρους,  ενώ παράλληλα συμπληρώνουν τους δικούς τους πόρους με 
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αυτούς των συμμάχων τους.  Έργο της διοίκησης της εταιρίας είναι η βελτίωση και 
ανανέωση των πόρων και των σχέσεων καθώς ο χρόνος, ο ανταγωνισμός και οι 
διάφορες αλλαγές επηρεάζουν την σχετική αξία τους (Rumelt, 1984). 
 Σύμφωνα λοιπόν με την προαναφερθείσα θεωρία των πόρων, οι συμμαχίες 
μπορούν να θεωρηθούν ως μια ανταλλαγή μεταξύ εταιριών. Για παράδειγμα, μια 
τεχνολογική άδεια (technology license) αποτελεί μια ανταλλαγή διανοητικής 
περιουσίας  με άλλους πόρους που είναι συνήθως χρηματικά κεφάλαια, ενώ η από 
κοινού ανάπτυξη (joint development) αποτελεί μια ανταλλαγή μηχανικών, 
διανοητικής περιουσίας, ή χρηματικών κεφαλαίων μεταξύ των συμμάχων.  

Η τηλεπικοινωνιακή βιομηχανία αποτελεί βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας, όπου 
βρίσκει άμεση εφαρμογή η θεωρία των πόρων. Χαρακτηρίζεται από έντονο 
ανταγωνισμό στις τιμές και στις υπηρεσίες και  κυριαρχεί σ’αυτήν η ανάγκη 
δημιουργίας όλο και πιο νέων τεχνολογιών. Όλες οι εταιρίες που κινούνται σε αυτόν 
τον χώρο θεωρούν ότι για να παραμείνουν ανταγωνιστικές και στην αιχμή της 
τεχνολογίας πρέπει να επενδύσουν τεράστια ποσά στην έρευνα. Καθώς  καμιά εταιρία 
δεν έχει στην κατοχή της όλους τους απαιτούμενους πόρους, για να τους αποκτήσει 
πρέπει να δημιουργήσει στρατηγικές συμμαχίες με διάφορους συνεργάτες.  

Ένα ωφέλιμο στοιχείο των συνεργατικών στρατηγικών συμμαχιών είναι η 
ικανότητα τους να αντισταθμίζουν την αβεβαιότητα της ανταγωνιστικής 
τηλεπικοινωνιακής αγοράς και να προσφέρουν συλλογικό κέρδος, αποτελούν δηλαδή 
ένα είδος «οργανωμένου ανταγωνισμού». Καθώς οι εταιρίες αντιλαμβάνονται ότι δε 
διαθέτουν ούτε τον χρόνο αλλά ούτε τους αναγκαίους πόρους για να αναπτύξουν τις 
μοναδικές αυτές ικανότητες που είναι πρϋπόθεση επιτυχίας στο νεο-διαμορφούμενο 
διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι συμμαχίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
μετριάσουν την αβεβαιότητα του εξωτερικού περιβάλλοντος και των πιθανών 
πόλεμων τιμών. Περισσότερο παρά ποτέ διαφαίνεται επιτακτική η ανάγκη 
αναζήτησης εταίρων με συμπληρωματικούς στόχους και ανάγκες, με σκοπό την 
συνεργασία και την αμοιβαία ανάπτυξη. Καθώς τα στεγανά μεταξύ των επιχειρήσεων 
τείνουν να μειωθούν, βλέπουμε ακόμα και συνεργασίες  μεταξύ άμεσων 
ανταγωνιστών. 

 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Hoffmann, W. H. and Schlosser, R., 2001. Success factors of strategic alliances in 
small and medium sized enterprises – an empirical study. Long Range Planning 
 
Penrose, E. (1959). The Theory of the Growth of the Firm. Oxford University Press, 
Oxford 
 
Rumelt, R.P. (1984), “Towards a strategic theory of the firm”. Competitive Strategic 
Management. Prentice-Hall. 
 
  

2.1.2.   One –stop-shop 
 

Καθώς μπαίνουμε στην νέα χιλιετία είναι φανερό ότι όλο και περισσότεροι 
άνθρωποι συνδέονται σε κάποιο δίκτυο είτε αυτό είναι το Internet είτε κάποιο άλλο. 
Έτσι υπάρχει μια ολοένα και αυξανόμενη σύγκλιση των τηλεπικοινωνιών με τους 
υπολογιστές και με το περιεχόμενο, η οποία και συντηρεί την ταχεία ανάπτυξη του 
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τηλεπικοινωνιακού τομέα. Παράλληλα η απελευθέρωση της αγοράς παγκοσμίως και 
οι διαρκώς φθείνουσες τιμές δίνουν ώθηση σε μια όλο και μεγαλύτερη διείσδυση 
αυτών των τεχνολογιών καθιστώντας τες οικονομικά ανεκτές σε πάρα πολλές μικρές 
επιχειρήσεις. Οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων 
τους, κατέχουν μεγάλη δύναμη στην αγορά και ζητούν όλο και καλύτερης ποιότητας 
και πιστότητας υπηρεσίες σε μια παγκόσμια βάση. Η ιδέα του “one-stop-shop”, όπου 
οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη ποικιλία 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών διαμέσου ενός μόνο παρόχου ή ομάδας παρόχων είναι 
ιδιαίτερα ελκυστική. Γι’ αυτόν τον λόγο οι επιχειρήσεις αύξησαν τις πιέσεις τους 
στους παρόχους υπηρεσιών, ζητώντας τους να καλύψουν τις τηλεπικοινωνιακές τους 
ανάγκες συμπεριλαμβανομένων των διεθνών κλήσεων, της πρόσβασης στο ίντερνετ 
και των πολυμέσων είτε μέσω σταθερής είτε μέσω ασύρματης πρόσβασης. 

 Για να ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες οι πάροχοι σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας, internet, πολυμεσικών εφαρμογών ενώθηκαν και δημιούργησαν 
παγκόσμιες στρατηγικές συμμαχίες, οι οποίες παρά την διαρκώς μεταβαλλόμενη 
φύση τους, αποτελούν το επιθυμητό όχημα στο οποίο συνδυάζονται υπηρεσίες, 
δεξιότητες και περιεχόμενο στο τηλεπικοινωνιακό τομέα.  

 Οι παγκόσμιες στρατηγικές συμμαχίες μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές, 
αλλά η πιο συνηθισμένη είναι αυτή της κοινοπραξίας (joint venture). Σε αυτήν 
συνήθως συμπεριλαμβάνεται ένας αποκλειστικός διανομέας στην κάθε αγορά, αφού 
οι πιο επιτυχημένοι κι ελκυστικοί  για την δημιουργία του «one-stop-shop» διανομείς, 
διατιμώνται τόσο υψηλά που είναι σχεδόν αδύνατον για τους άλλους να τους 
εξαγοράσουν κι έτσι να χτίσουν ένα παγκόσμιο δίκτυο.  
 Μια δυσκολία που άμεσα έχουν να αντιμετωπίσουν οι συμμαχίες είναι οι 
σύνδεσμοι που έχουν οι πάροχοι  σταθερής τηλεφωνίας με αυτούς της κινητής, αφού 
κάθε παγκόσμια συμμαχία πρέπει να είναι έτοιμη να παράσχει σύγκλιση της 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Έτσι, αν σε μια συμμαχία δεν συμπεριλαμβάνεται 
τουλάχιστον μια εταιρία κινητής τηλεφωνίας, θα υπάρχει αδυναμία σε αυτόν τον 
τομέα και πιθανώς ανάγκη ανασυγκρότησης της συμμαχίας.  

 
Από την πλευρά των παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, οι πιο 

προφανείς λόγοι για τους οποίους θέλουν να δημιουργήσουν παγκόσμιες συμμαχίες 
είναι οι ακόλουθοι (Curwen, 1999): 

 
• να προστατεύσουν τις εγχώριες αγορές τους 
 
• να αυξήσουν την δύναμη τους στην παγκόσμια αγορά 

 
• να έχουν πρόσβαση σε ξένες αγορές όπου υπήρχαν φραγμοί εισόδου 

 
• να έχουν στην εγχώρια αγορά διαθέσιμες υπηρεσίες που τους 

εξέλειπαν 
 

• να διαμοιράσουν το κόστος επένδυσης νέων υποδομών 
 

• να μην μειονεκτούν σε σύγκριση με άλλους οι οποίοι συμμετέχουν σε 
συμμαχίες 

 
Όπως φαίνεται από την ποικιλία των  παραπάνω λόγων, η δημιουργία συμμαχίας 

μπορεί να είναι τμήμα μιας επιθετικής, ή αμυντικής στρατηγικής ή ταυτόχρονα και τα 
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δύο. Η πρόσφατη απελευθέρωση της αγοράς  στις ΗΠΑ με το νομοσχέδιο για τις 
τηλεπικοινωνίες (Telecommunications Act) το 1996, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 
τα τεράστια νομοθετικά προγράμματα, έχει όχι μόνο δώσει ευκαιρίες στις επιθετικές 
συμμαχίες να εισχωρήσουν σε πρώην απρόσιτες αγορές, επενδύοντας για παράδειγμα 
σε διαφορετικό από του κρατικού τηλεπικοινωνιακού παρόχου, ασύρματο δίκτυο 
αλλά κατέστησε αναγκαία και μια αμυντική στρατηγική που θα εμποδίζει τους νέους 
ανταγωνιστές να «υποκλέψουν» τους πιο επικερδείς πελάτες των συμμάχων στις 
εγχώριες αγορές. Όταν ένας κρατικός πάροχος απειλείται από την είσοδο, είναι στην 
πράξη προτιμότερο να συμμαχήσει με τους νεοεισερχόμενους, υπό τον όρο ότι ο κάθε 
σύμμαχος διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα λειτουργίας στην εγχώρια αγορά του, 
ενώ η πλήρης δύναμη της συμμαχίες κατευθύνεται προς τις αγορές των μη συμμάχων. 
 

Σύμφωνα με την εταιρία Συμβούλων Andersen (Telecoms Investor, Οκτώβριος, 
1999) στην τηλεπικοινωνιακή αρένα κυριαρχούν βασικά τρεις επιχειρησιακές 
στρατηγικές: 
 

• Κυριαρχία σε έναν επιχειρησιακό τομέα όπως συμβαίνει για παράδειγμα με 
την εταιρία Vodafone που κυριαρχεί στην κινητή τηλεφωνία 

 
• Κάλυψη όλων των τομέων, δηλαδή ανταγωνισμός σε όσους επιχειρησιακούς 

τομείς είναι εφικτό και αν η εταιρία δεν είναι ήδη παίκτης σε κάποιον από 
αυτούς το κάνει outsource ή δημιουργεί μια συμμαχία με κάποιον ειδικό π.χ. η 
MCI/WorldCom, που δραστηριοποιείται στην τηλεφωνία, στο ίντερνετ αλλά 
όχι στην κινητή τηλεφωνία 

 
• «Δημιουργία του παρόχου λύσεων», όπου δημιουργείς ένα πακέτο των 

καλύτερων υπηρεσιών και ολοκληρώνεις το σύστημα χωρίς να έχει στην 
πραγματικότητα στην κατοχή σου την ύπαρξη φυσικής υποδομής. Απλώς 
παρέχεις τις απαιτούμενες και κατάλληλες κάθε φορά συνδέσεις στους 
συμμάχους σου. 

 
   

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Curwen Peter, Survival of the fittest, formation and development of 

international alliances in telecommunications. The journal of policy, regulation 
and strategy for telecommunications information and media. Vol. 1, no.2, April 
1999. Camford Publishing  

 
 

2.2.  ΚΙΝΗΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ ΣΤΟΝ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ 

 
Τα κίνητρα δημιουργίας στρατηγικών συμμαχιών στον τηλεπικοινωνιακό τομέα 

μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες: 
 

• Ελέγχου της τεχνολογίας. Οι εταιρίες έχουν ανάγκη να πειραματιστούν, 
να αποκτήσουν πρόσβαση στην τεχνολογία, να εκμεταλλευτούν την 
εμπορική εφαρμογή της τεχνολογίας ή να αναπτύξουν/συντονίσουν 
τεχνολογικά στάνταρντς (Pellicelli, 2003). Πολλές συμμαχίες 
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επικεντρώνονται στον έλεγχο νεοαναδυόμενων τεχνολογιών όπως τα 
οπτικά δίκτυα, το ασύρματο Internet κ.α., ενώ άλλες καθιερωμένες 
τεχνολογικά εταιρίες συνεταιρίζονται με μικρές εταιρίες που έχουν 
εμπειρία σε εξειδικευμένες τεχνολογίες. Για παράδειγμα η QUALCOMM 
συμμάχησε με την  SnapTrack,  έναν πάροχο ασύρματων τεχνολογιών 
εντοπισμού θέσης, ο οποίος παρέχει στην QUALCOMM τουλάχιστον 50 
πατέντες ικανού και αποτελεσματικού ασύρματου GPS (Grover, 2003) .  

 
• Πρόσβασης στην αγορά. Στην Αμερική λόγω της παρούσης διαμάχης 

μεταξύ των εταιριών αστικής (local) και υπεραστικής (long-distance) 
τηλεφωνίας που αφορά στο αν οι εταιρίες υπεραστικής τηλεφωνίας έχουν 
δικαίωμα να έχουν απευθείας πρόσβαση στον τελικό πελάτη, οι εταιρίες 
ασύρματης τηλεφωνίας μέσω των αδειών που έχουν αποκτήσει είναι σε 
προμονομιακότερη θέση και παρέχουν πρόσβαση στον τοπικό αστικό 
ενσύρματο βρόγχο. Έτσι η Verizon προσφέρει στους πελάτες της την 
επιλογή να εγγραφούν με μία μόνο συνδρομή στην υπηρεσία της αστικής, 
υπεραστικής, ασύρματης τηλεφωνίας και στην DSL  υπηρεσία.  

 
• Οικονομίες κλίμακος και φάσματος (economies of scale and scope). Να 

μειώσουν το κόστος των τμημάτων Έρευνας και Τεχνολογίας (R & D), 
Παραγωγής, Μάρκετιγκ ή και των διοικητικών τμημάτων και να 
επιτύχουν έτσι οικονομίες κλίμακος. Η μεγάλη ζήτηση για πρόσβαση σε 
δίκτυα έχει οδηγήσει τις εταιρίες στην αγορά υπαρχόντων δικτύων αφού 
αυτή είναι πιο συμφέρουσα λύση από την εξ’ αρχής κατασκευή τους.  Για 
τον ίδιο λόγο πολλές εταιρίες κινητής τηλεφωνίας συνεταιρίζονται μεταξύ 
τους και συνενώνουν τα δίκτυα τους, ενώ άλλες συμμαχούν για να 
αποκτήσουν συμπληρωματικές συνέργειες και να αναπτύξουν έτσι ένα 
πιο περιεκτικό σύνολο προϊόντων. 

 
• Δημιουργίας χώρου στο ράφι (shelf space), όπου οι εταιρίες 

συνεταιρίζονται στους τομείς του μάρκετιγκ και της προώθησης των 
πωλήσεων, και εκθέτουν στις προθήκες τους προϊόντα και υπηρεσίες 
άλλων εταιρειών 

 
• Προκαταλάβουν (preempting) τον ανταγωνισμό. Δηλαδή να 

πειραματιστούν με νέα προϊόντα, νέες αγορές ή τεχνολογίες - 
γρηγορότερα από τους ανταγωνιστές τους - επιταχύνοντας τον ρυθμό 
εργασίας του τμήματος Έρευνας και Τεχνολογίας ή επιταχύνοντας την 
είσοδο τους στην αγορά  

 
• Να μειώσουν τον ανταγωνισμό ή να αλλάξουν την τεχνολογική βάση του 

ανταγωνισμού ή να υψώσουν φραγμούς εισόδου προς τους μελλοντικούς 
νεοεισερχόμενους  

 
• Εξασφάλισης τεχνολογιών άσχετων μεν με το αντικείμενο της εταιρείας 

αλλά πολλά υποσχόμενων στο μέλλον 
 

• Επιμερισμού του κινδύνου. Καθώς οι επιχειρήσεις προτιμούν να μην 
αναλαμβάνουν μόνες τους τον κίνδυνο που συνεπάγεται για παράδειγμα 
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μια μεγάλη επένδυση σε μια νέα αγορά, ή στην έρευνα, επιλέγουν την 
στρατηγική της συνεργασίας. 

 
• Πρόσβαση σε νέες γεωγραφικές περιοχές. Συχνά οι επιχειρήσεις δεν 

γνωρίζουν την κουλτούρα και την συμπεριφορά των καταναλωτών και 
της αγοράς σε αγορές που εισέρχονται για πρώτη φορά. Ένα παράδειγμα 
στρατηγικής συμμαχίας για πρόσβαση σε ξένη αγορά αποτέλεσε αυτή 
μεταξύ της Motorola και της Toshiba. Μέσα από αυτήν την συνεργασία, η 
Motorola πήρε την άδεια εισόδου στην ιαπωνική αγορά, καθώς και την 
απόκτηση συγκεκριμένων συχνοτήτων εκπομπής των συστημάτων 
κινητών τηλεφώνων της (Παπαδάκης, 2002). 

 
• Ανάγκη για εξειδικευμένες διοικητικές ικανότητες οι οποίες δεν είναι 

διαθέσιμες ή έλλειψη εσωτερικών ικανοτήτων και εξειδικευμένων 
γνώσεων και ανάγκη για περαιτέρω διεύρυνση τους.  

 
• Αδυναμία εξαγοράς επιχείρησης εξαιτίας αντιμονοπωλιακών ρυθμίσεων ή 

απροθυμίας των ιδιοκτητών να μεταβιβάσουν τις μετοχές (Παπαδάκης, 
2002) 

 
• Ανάγκη δημιουργίας και πειραματισμού με νέα προϊόντα, συμπλήρωσης 

κενών στην γραμμή παραγωγής και  διαφοροποίησης των προϊόντων.  
 

• Υπερπήδηση προστατευτικών φραγμών. Οι συμμαχίες είναι ένα μέσο που 
βοηθά τις εταιρίες να αποφύγουν τον έλεγχο και να επιτύχουν την 
εμπορική διείσδυση (Pellicelli, 2003). 

 
• Συνένωση δυνάμεων. Μερικά έργα είναι τόσο περίπλοκα ή έχουν τόσο 

υψηλά κόστη που είναι δύσκολο για μια εταιρία να τα διαχειριστεί από 
μόνη της (Pellicelli, 2003). 

 
Σύμφωνα με τα δεδομένα που είχαν συλλεχθεί πριν από το 1999 [Grover, 2000], η 

πλειοψηφία των συμμαχιών στον τηλεπικοινωνιακό χώρο είχαν σαν κίνητρο την 
πρόσβαση σε τμήματα αγοράς. Το 1999 το κυρίαρχο κίνητρο ήταν οι οικονομίες 
κλίμακος και φάσματος, ενώ κατά το 2000 φαινόταν ότι οι εταιρίες συμμαχούσαν 
θέλοντας να εξασφαλίσουν έλεγχο της τεχνολογίας. Τέλος, κατά το 2001 τα κίνητρα 
συμμαχίας ήταν οι οικονομίες κλίμακας και ειδικά για τον ασύρματο τομέα η 
πρόσβαση σε νέα τμήματα της αγοράς [Grover, 2003].  

 
Το κίνητρο δημιουργίας συμμαχιών είναι ιδιαίτερα ισχυρό όταν υπάρχει βάσιμη 

υποψία ότι αυτό θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίον θα δοθούν οι εθνικές άδειες. 
Για παράδειγμα, οι πρώτες GSM κινητές άδειες στα κράτη-μέλη  της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δόθηκαν σε εγχώριο πάροχο, συνήθως τον κρατικό πάροχο σταθερής 
τηλεφωνίας, ενώ οι επόμενες άδειες γενικά δίνονται σε συμμαχίες στις οποίες είναι 
μέλος τουλάχιστον ένας εγχώριος πάροχος.  

 
Οι συμμαχίες είναι ένα όργανο συντονισμού των στρατηγικών των εταιριών. 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους χρειάζεται καλύτερος συντονισμός. Τα 
βιομηχανικά στάνταρντς (εάν δεν επιβάλλονται από την κυβέρνηση), μπορούν να 
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επιτευχθούν μόνον όταν οι εταιρίες συμφωνήσουν σ’αυτά. Πολλές τέτοιες αποφάσεις 
δημιουργούν αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των εταιριών.  

Οι στρατηγικές συμμαχίες δίνουν απάντηση και στις μακροπρόθεσμες 
στρατηγικές των εταιρειών. Όχι μόνον η απόφαση της σύναψης ή μη στρατηγικής 
συμμαχίας, αλλά και ο τύπος της συμμαχίας που θα επιλεγεί εξαρτάται από αυτές τις 
στρατηγικές, τον βιομηχανικό κλάδο, την ανταγωνιστική θέση στην αγορά, και τους 
εξειδικευμένους σκοπούς που η εταιρεία θέλει να εκπληρώσει.  
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
 
Grover Varun and Saeed Khawaja. The telecommunication industry revisited, 

the changing pattern of partnerships. Communications of the ACM, July 2003/Vol. 
46, No 7. 

 
Grover Varun and Vaswani P. Partnerships in the U.S. telecommunications  

industry. Communications of the ACM, February 2000/ Vol. 43, No 2.  
 
Παπαδάκης Βασίλειος. Στρατηγική των Επιχειρήσεων : Ελληνική και Διεθνής 

εμπειρία. Εκδόσεις Μπένου. Αθήνα 2002. 
 
Pellicelli Anna-Claudia. Strategic Alliances. Οκτώβριος 2003. 

http://www.ea2000.it/file%20per%20numero2-2004/2-04pellicelli.pdf
 

2.3. ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥ  
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 
 Οι συμμαχίες που γίνονται σ’ αυτόν τον τομέα μπορεί να είναι συμμαχίες 
αποκλειστικά μεταξύ τηλεπικοινωνιακών εταιριών αλλά μπορεί να είναι και 
μεταξύ τηλεπικοινωνιακών εταιριών και εταιριών διαφορετικού αντικειμένου. Ο 
Oh (Jong-Geun Oh, 1996) αναγνωρίζει τρεις σημαντικές αλλαγές  του 
τηλεπικοινωνιακού τομέα οι οποίες επιβάλλουν την συνεργασία και τον 
ανταγωνισμό μεταξύ των  τηλεπικοινωνιακών εταιριών: 
 

• την ύπαρξη μεγαλύτερου ανταγωνισμού στις τοπικές τηλεπικοινωνιακές 
υπηρεσίες, ο οποίος και οδηγεί στην μείωση των κερδών 

 
• την απελευθέρωση της αγοράς παγκοσμίως η οποία παρέχει στις εταιρίες 

νέες ευκαιρίες εκτός συνόρων 
 

• τις νέες τεχνολογίες και τα νέα πρότυπα (standards), τα οποία έχουν ως 
αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος εισόδου και συνεπώς επιπλέον 
ανταγωνισμό  

 
 
Καθώς υπάρχει η γενική απαίτηση των καταναλωτών για τηλεπικοινωνίες από 

άκρη σε άκρη χωρίς ραφές οι πάροχοι αναγκάζονται να γίνουν πολυεθνικοί. Για 
παράδειγμα το ασύρματο δίκτυο της Vodafone τώρα εκτείνεται και στην Αμερική 
(Airtouch) και στην Ευρώπη (Mannesmann). Παράλληλα με την παγκοσμιοποίηση 
άλλων κλάδων όπως των κατασκευαστικών βιομηχανιών  και των βιομηχανιών 
παροχής υπηρεσιών, ο τηλεπικοινωνιακός τομέας αναγκάζεται να καλύψει τις 

 18

http://www.ea2000.it/file%20per%20numero2-2004/2-04pellicelli.pdf


ανάγκες των πελατών για ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που θα υποστηρίζουν τις 
διεθνείς πλέον επιχειρήσεις τους. Αυτός είναι και ο λόγος δημιουργίας εικονικών 
παγκόσμιων τηλεπικοινωνιακών συμμαχικών δικτύων τα οποίο μπορούν να 
εξυπηρετήσουν τις πολυεθνικές.  

Καθώς το κόστος κατασκευής από την αρχή, νέων τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων για την εξυπηρέτηση των πολυεθνικών πελατών είναι απαγορευτικό, πολλές 
τηλεπικοινωνιακές εταιρίες έχουν διεθνοποιηθεί δημιουργώντας αμοιβαίες 
ανταποδοτικές σχέσεις. Έτσι, χωρίς στην πραγματικότητα να κατασκευάσουν ένα νέο 
παγκόσμιο δίκτυο, συνδέουν τα αποκομμένα σημεία σύνδεσης (links) με σκοπό να 
παράσχουν στους πελάτες τους ένα, χωρίς ραφές τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. 
Τηλεφωνικές κλήσεις, δεδομένα, ίντερνετ, συνδιαλλέξεις βίντεο, πολυμέσα 
προσφέρονται από έναν και μόνο πάροχο. Πολλές εταιρίες δημιουργούν συμμαχίες με 
εταιρίες που ήδη δραστηριοποιούνται σε συμπληρωματικούς επιχειρησιακούς ή 
γεωγραφικούς τομείς, αφού αυτή η στρατηγική αποτελεί μια μέθοδο εισόδου με 
λιγότερο κόστος και ρίσκο σε νέες, είτε γεωγραφικά είτε προϊόντων, αγορές. Η 
στρατηγική των συμμαχιών χρησιμοποιείται από τις τηλεπικοινωνιακές εταιρίες ως 
μέσο εύκολης εισόδου σε πρόσφατα απελευθερωμένες  αγορές. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Jong-Geun Oh, 1996 Global Strategic Alliances in the Telecommunications 

Industry, Telecommunications Policy Vol 20 No 9 1996 pp 713-720 
 

 
2.4. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ   

 
 
Τα κανονιστικά πλαίσια που ισχύουν σε κάθε αγορά είναι πολύ σημαντικά και 

κρίσιμα. Αυτά ορίζουν τον τρόπο εισόδου στην αγορά, ορίζουν τις συνθήκες 
αδειοδότησης και έτσι επηρεάζουν τις δοσοληψίες και συμφωνίες  των εισερχομένων 
με τις πρώην κρατικές τηλεπικοινωνιακές εταιρίες (incumbents) με τις οποίους πρέπει 
να διαπραγματευτούν. Η κανονιστική ασυμμετρία εμφανίζεται όταν  η κάθε 
κυβέρνηση επιδιώκει διαφορετικούς κοινωνικο-οικονομικούς στόχους αναλόγως των 
πολιτικών της θέσεων και σκοπών. Αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν την προαγωγή  
του ηλεκτρονικού εμπορίου, της διασκέδασης και του πληροφοριακού περιεχομένου 
ή/και της φθηνής on-line πρόσβασης. Επιπροσθέτως, η υπερ-εθνική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχεται συχνά σε αντίθεση με τις διαφορετικές σε κάθε χώρα  
πολιτικές των εθνικών κανονιστικών αρχών. Η ασυνέπεια που υπάρχει μεταξύ των 
πολιτικών εναρμόνισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις κατά κράτος εφαρμογές τους, 
όσον αφορά για παράδειγμα την κοστολόγηση των υπηρεσιών, την ποιότητα, τον 
έλεγχο του περιεχομένου κ.α., καθιστά σαφή την ανάγκη εναρμόνισης των 
κανονιστικών πλαισίων πέρα από κάθε εθνικό σύνορο. 

 Ένας  νεοεισερχόμενος στην τηλεπικοινωνιακή αγορά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης είναι δύσκολο να κατανοήσει  τις κανονιστικές ασάφειες καθώς αυτές 
ποικίλλουν μεταξύ διαφορετικών κρατών. Έτσι καθιστάται γι’ αυτόν ιδιαίτερα 
δύσκολη η εύρεση του κατάλληλου συμμάχου που θα ικανοποιεί τους εταιρικούς 
στόχους του. Εκτός από τις ασάφειες των κανονιστικών πλαισίων, ο νεοεισερχόμενες 
πρέπει να ξεπεράσει και άλλα πολιτικά και πολιτισμικά εμπόδια. Η Ευρώπη 
παραμένει μια αγορά χωρισμένη από ισχυρά πολιτισμικά σύνορα. Σύμφωνα με  ένα 
άρθρο των Financial Times (13/12/99), «η Ευρώπη δεν έχει κάποιο πολύ μεγάλο 
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παίκτη στον τομέα των παγκόσμιων μέσων μαζικής ενημέρωσης ο οποίος θα 
μπορούσε να ανταγωνιστεί με τις αντίστοιχες εταιρίες των ΗΠΑ, όσον αφορά στο 
ολοκληρωμένο περιεχόμενο και στην διανομή».  

Εκτός από τις εθνικές κανονιστικές αρχές οι οποίες ορίζουν τους όρους με 
τους οποίους δίνονται οι αδειοδοτήσεις κι επομένως επηρεάζουν την σύσταση και 
τους συντελεστές των συμμαχιών, άλλες νομοθετήσεις αφορούν στον ανταγωνισμό, ή 
στους περιοριστικούς όρους στο ποσοστό ξένης ιδιοκτησίας. Όσον αφορά στην 
διανομή του φάσματος  στην κινητή τηλεφωνία, υπάρχει μια τάση να εξαιρούνται οι 
νεοεισερχόμενοι από την πρόσβαση σε «διακρατημένο» αχρησιμοποίητο φάσμα και 
πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και κανονιστικές αρχές με μεγάλη χαρά 
συμπράττουν με τους πρώην κρατικούς τηλεπικοινωνιακούς φορείς προς αυτήν την 
κατεύθυνση.  

 
 2.5.  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 
 
Καθώς μπαίνουμε στην νέα χιλιετία, η τεχνολογική ανάπτυξη σβύνει τα 

σύνορα μεταξύ τηλεπικοινωνιών, υπολογιστών και διανομής περιεχομένου. Έχουμε 
την λεγόμενη σύγκλιση. Η τηλεφωνία με την χρήση ενός καλωδιακού δικτύου 
τηλεόρασης και η τηλεόραση διαμέσου ενός τηλεφωνικού καλωδίου είναι εφικτές 
εδώ και καιρό. Επίσης είναι διαθέσιμες η ψηφιοποιημένη φωνή, τα δεδομένα και το 
βίντεο κατά απαίτηση (video on demand). Η σύγκλιση των πολυμέσων, των 
δεδομένων, του ίντερνετ, των ασύρματων δικτύων και του περιεχομένου οδήγησαν 
τις συμμαχίες σε αφθονία.  

Πρώην διαφορετικοί επικοινωνιακοί τομείς, όπως οι υπολογιστές, η 
διασκέδαση, η μετάδοση, οι εκδόσεις και οι τηλεπικοινωνίες συνδέονται πλέον 
μεταξύ τους. Αυτό βέβαια απαιτεί ικανές τεχνολογίες όπως ειδικά λογισμικά, 
δρομολογητές, ψηφιακές μετατροπές κ.ά., οι οποίες και διευκολύνουν τις πολυεθνικές 
συμμαχίες αφού επιτρέπουν την πληροφορία να διαμοιράζεται μεταξύ των διάφορων 
χρηστών εύκολα και φθηνά. Η σύγκλιση πια είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. 

Οι τεχνολογικές καινοτομίες έχουν διευρύνει την ικανότητα μας να 
μετακινούμε ακόμα μεγαλύτερες ποσότητες δεδομένων και πληροφοριών σε ακόμα 
μεγαλύτερες ταχύτητες μέσω των ασύρματων επικοινωνιών, των καλωδιακών 
modems και των ψηφιακών servers. Η ψηφιοποίηση και η ενοποίηση των 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με τους υπολογιστές έχουν ανοίξει τον δρόμο σε 
σημαντικές επιχειρησιακές ευκαιρίες. Η ανάδειξη του ίντερνετ σε ένα απαραίτητο 
επιχειρησιακό εργαλείο και ο αυξανόμενος αριθμός των ανθρώπων που 
επικοινωνούν, δημιουργούν μια γενική απαίτηση για εύρος και για ανάπτυξη νέων 
τρόπων που θα κάνουν το ίντερνετ προσβάσιμο σε περισσότερους πελάτες σε όλον 
τον κόσμο.  

Οι περισσότεροι χρήστες κινητών τηλεφώνων δεν θέλουν να ξέρουν πώς 
λειτουργεί η τεχνολογία, θέλουν απλώς να πραγματοποιούν κλήσεις όποτε και όπου 
θέλουν. Ακόμα και μεγάλες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας όπως η Vodafone και η 
NTTDoCoMo δεν μπορούν να στηριχθούν σε δικά τους πρότυπα αλλά πρέπει να 
συνεργαστούν μεταξύ τους και με εταιρείες ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και να συμφωνήσουν σε κοινά πρότυπα εργασίας. Τα τηλέφωνα GSM 
λειτουργούν σε εκατοντάδες δίκτυα σε ολόκληρο τον κόσμο επειδή μεγάλες εταιρείες 
και πωλητές εξοπλισμού έχουν συμφωνήσει να έχουν τα ίδια πρότυπα (standards). Τα 
πρότυπα αυτά δίνουν την δυνατότητα αύξησης των δυνατοτήτων της τεχνολογίας για 
καλύτερα αποτελέσματα ενώ παράλληλα προστατεύουν τους πελάτες από την 
πολυπλοκότητα και τις ενδεχόμενες δυσκολίες. Υπάρχουν πολλές ομάδες εργασίας 
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που ασχολούνται με την ανάπτυξη διεθνών προτύπων και αποσκοπούν να καλύψουν 
τις διάφορες πτυχές της κινητής τηλεφωνίας. Το παγκόσμιο 3GPP (3rd Generation 
Partnership Project – Εταιρικό Έργο 3ης γενιάς) συνέβαλε σημαντικά στη δημιουργία 
των προτύπων 3G και GSM, ενώ τα συμφέροντα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, 
ιδιαίτερα για την περιαγωγή και την τιμολόγηση, τα χειρίζεται η ένωση GSM. 

Υπάρχουν και άλλοι φορείς όπως η OMA (Open Mobile Alliance), της οποίας 
μέλη είναι οι μεγαλύτεροι κατακευαστές συσκευών και οι μεγαλύτερες εταιρείες 
κινητής τηλεφωνίας. Η ΟΜΑ αποσκοπεί στη δημιουργία παγκόσμιων προτύπων 
ανοιχτής αρχιτεκτονικής για τις εφαρμογές που θα υποστηρίξουν τις αυριανές 
υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Αυτές οι ενέργειες δεν είναι σημαντικές μόνο για την 
πρόσβαση στην παγκόσμια κινητή τηλεφωνία. Λόγω της σύγκλισης των τομέων 
πληροφορικής, ψυχαγωγίας και κινητής τηλεφωνίας, τα διεθνή ανοιχτά τεχνικά 
πρότυπα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη άρτιων λύσεων για μια 
μεγάλη ποικιλία δικτύων και συσκευών κι επιτρέπουν την συνεργασία μεταξύ 
συσκευών, δικτύων και τεχνολογιών.  

 
2.6.  Η ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 

 
Τα βελτιωμένα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, οι νέες τεχνολογίες συσκευών 

χειρός, η εμφάνιση των βασισμένων στο Internet στάνταρντς και των 
εξατομικευμένων υπηρεσιών κατέστησαν στο τέλος της δεκαετίας του 1990, την 
χρησιμοποίηση των ασύρματων επικοινωνιών ιδιαίτερα δημοφιλή.  Πάνω από 300 
εκατομμύρια άνθρωποι - περισσότεροι από αυτούς που κατέχουν προσωπικούς 
υπολογιστές- είναι συνδρομητές της κινητής τηλεφωνίας. Κι αν αυτή η τάση 
συνεχιστεί, πολύ γρήγορα τα κινητά τηλέφωνα θα είναι τόσο διαδεδομένα όσο και οι 
τηλεοράσεις.  

Μέχρι τις αρχές του  2000 οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας  μείωναν  διαρκώς 
τις τιμές και αποσπούσαν έτσι συνδρομητές από την σταθερή τηλεφωνία διατηρώντας 
ταυτόχρονα έναν πολύ  μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης. Καθώς όμως η κινητή τηλεφωνία 
εξαπλωνόταν παγκοσμίως όλο και περισσότερο, το διαθέσιμο εύρος 
πολλαπλασιαζόταν και συγχρόνως οι δυνατότητες κάλυψης των δικτύων 
συνέκκλιναν, αυτή η στρατηγική οδήγησε σε μια σταθερή πτώση των μέσων εσόδων 
ανά συνδρομητή και γενικώς των εσόδων των εταιριών κινητής τηλεφωνίας. Τα 
περιθώρια κέρδους όσον αφορά στην υπηρεσία μεταφοράς φωνής διαρκώς 
μειώνονταν και ο ανταγωνισμός εντατικοποιήθηκε περισσότερο.  
 Η κινητήριος δύναμη για περαιτέρω ανάπτυξη στην βιομηχανία των 
τηλεπικοινωνιών είναι οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις που όμως υπερβαίνουν τις 
δυνατότητες της αγοράς. Η ταχύτητα  με την οποία αυτές εμφανίζονται οδηγούν στην 
συνεχή μείωση του κύκλου ζωής των προϊόντων καθιστώντας τα γρήγορα 
ξεπερασμένα. Έτσι οι βιομηχανίες όχι μόνον δεν αποκομίζουν κέρδη ανάλογα των 
τεραστίων επενδύσεων τους αλλά και βυθίζονται σε περισσότερα χρέη. Σε αυτό 
έρχεται να προστεθεί και η γενική οικονομική ύφεση των μετοχών της τεχνολογίας 
πράγμα που χειροτερεύει περαιτέρω την θέση τους. Η Deutsche Telecom και η 
British Telecom είδαν την αξία των  μετοχών τους να μειώνεται στο μισό.  
 Ως αποτέλεσμα του έντονου ανταγωνισμού και της γρήγορης τεχνολογικής 
εξέλιξης, τα έσοδα από την παροδοσιακή φωνητική τηλεπικοινωνία μειώνονται 
δραστικά. Για να συνεχίσουν οι εταιρίες ασύρματης επικοινωνία να αναπτύσσονται,  
θα πρέπει να στηριχθούν περισσότερο στις υπηρεσίες δεδομένων ποντάροντας στην 
επιθυμία των καταναλωτών για ασύρματες Internet υπηρεσίες. Θεωρείται ότι την 
επόμενη δεκαετία, όλη η ανάπτυξη στον τηλεπικοινωνιακό τομέα θα προέλθει από 
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την κίνηση δεδομένων : αρχεία υπολογιστών, βίντεο, γραφικά, ακόμα και φωνή όλα 
όμως μετασχηματισμένα στην ψηφιακή γλώσσα του υπολογιστή. Οι  περισσότερες 
προσφερόμενες από την επιχείρηση στον πελάτη (business to customer) Internet 
υπηρεσίες θα πωλούνται διαμέσου των κινητών τηλεφώνων κι όχι των προσωπικών 
υπολογιστών ή των τηλεοράσεων. Οι τηλεπικοινωνίες αλλάζουν κι από εκεί που 
είχαμε μια βιομηχανία που αφορούσε στην φωνή, στο μέλλον θα έχουμε μια 
βιομηχανία που θα αφορά στα δεδομένα. Η διακίνηση των δεδομένων, που τώρα 
αναφέρεται στην απλή διακίνηση μηνυμάτων SMS (Short Message Service) 
συνεισφέρει ήδη αρκετά στα έσοδα των εταιριών κινητής τηλεφωνίας και σύμφωνα 
με τις προβλέψεις, γρήγορα τα έσοδα από αυτήν θα ξεπεράσουν τα έσοδα από την 
διακίνηση της φωνής.  
 Η σύγκλιση των πολυμέσων και των ασύρματων επικοινωνιών διαμέσου του 
Internet, επιτρέπει την παροχή ενός πακέτου νέων υπηρεσιών και μια διεύρυνση της 
αγοράς της κινητής τηλεπικοινωνίας. Έτσι αναδύεται μια νέα περιοχή ανταγωνισμού 
μεταξύ των παρόχων πρόσβασης στο Internet και των εταιριών κινητής τηλεφωνίας. 
Οι πάροχοι πρόσβασης στο Internet εκμεταλλεύονται τα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα που έχουν όπως την φήμη τους και την εμπειρία τους και εντείνουν 
τις προσπάθειες τους σε νέους τομείς δράσης. Από την άλλη πλευρά οι εταιρίες 
κινητής τηλεφωνίας δημιουργούν στρατηγικές σχέσεις με σκοπό να βελτιώσουν ή να 
αναπτύξουν ικανότητες πέρα των ορίων τους και να διασφαλίσουν τον έλεγχο σε 
κρίσιμους πόρους τους.  
  

2.7.  Η ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

 Οι ελληνικές εταιρείες κινητής τηλεφωνίας δεν φαίνεται να βιώνουν την 
κρίση των ευρωπαϊκών εταιρειών και συνεχίζουν την ανάπτυξη τους. Σύμφωνα με 
στοιχεία που ανακοινώνουν οι εταιρείες, στην χώρα μας υπάρχουν περισσότεροι από 
10 εκατ. συνδρομητές ενώ οι ιθύνοντες των εταιρειών διαμηνύουν ότι τα περιθώρια 
ανάπτυξης είναι ακόμη μεγάλα, όχι τόσο ως προς τον αριθμό των συνδρομητών αλλά 
όσο προς την διείσδυση των νέων υπηρεσιών [1]. Η ελληνική αγορά κινητής 
τηλεφωνίας θεωρείται σήμερα ως μια ώριμη αγορά που χαρακτηρίζεται από το υψηλό 
ποσοστό πληθυσμιακής διείσδυσης (95% κατά το 1ο εξάμηνο του 2003, σύμφωνα με 
έκθεση του Ιδρύματος Βιομηχανικών και Οικονομικών Ερευνών), την πληθώρα των 
προηγμένων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και το έντονα ανταγωνιστικό 
περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί [5]. Το Καθαρό Ονομαστικό Εγχώριο Προϊόν που 
εξαρτάται από την ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας το 2003 είναι σχεδόν διπλάσιο 
(2,65%) από αυτό του 2000 (1,37%) [2].  

Η κινητή τηλεφωνία σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της Πληροφορικής μέσω 
της χρήσης του διαδικτύου αναδεικνύεται σε τομέα αιχμής. Το τοπίο αλλάζει και 
δημιουργούνται προϋποθέσεις περαιτέρω αύξησης της δραστηριότητας στην 
τηλεπικοινωνιακή αγορά, σε συνθήκες ανταγωνισμού προς όφελος των χρηστών, όσο 
και των επιχειρήσεων. Οι κυρίαρχες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας είναι η Vodafone, 
TΙΜ και Cosmote με οξύτερο τον ανταγωνισμό μεταξύ των Cosmote  και Vodafone, 
ενώ πρόσφατα έκανε την είσοδο της και η Q-Telecom. Οι ξένες εταιρείες έχουν ήδη 
προβεί σε αυξήσεις των μετοχικών τους θέσεων στη Vodafone και TIM αντίστοιχα, 
ενώ η Telenor ήδη στις αρχές του 2004 προέβη σε πώληση του εναπομείναντος 9% 
που κατείχε στην Cosmote [4].   
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καταγράφεται η εντυπωσιακή ανάπτυξη της καρτοκινητής τηλεφωνίας η οποία πλέον 
αποτελεί την κυρίαρχη κατηγορία υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι οι συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας ανέρχονταν στις 31 
Μαρτίου του 2003 στους 6.991.959 αποτελώντας το 65,96% του συνόλου των 
συνδρομητών. Το αντίστοιχο ποσοστό τον Μάρτιο του 2001 ήταν 59,1%. Στην 
προπληρωμένη καρτοκινητή τηλεφωνία το μεγαλύτερο κομμάτι αγοράς οριακά 
αποσπά η Vodafone με 35,93%, ενώ η  Cosmote έχει 34,66%,  η ΤΙΜ 23,36% και η 
Q-Telecom 6,05%. 
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Στους συνδρομητές με συμβόλαιο κυριαρχεί η Cosmote έχοντας τον Μάρτιο 

του 2004 το υψηλότερο μερίδιο 44,34%, ενώ η Vodafone έχει 32,32%, η ΤΙΜ 22,48% 
και η Q-Telecom 0,85%. 
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Όσον αφορά τώρα στο σύνολο των συνδρομητών φαίνεται ότι η Cosmote έχει 

το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς με 37,95%, η Vodafone έχει 34,69%, η ΤΙΜ 23,06% 
και η Q-Telecom 4,28%.  

Μια δεκαετία πάντως νωρίτερα ο κάτοχος κινητού ήταν σπάνιο φαινόμενο. Τα 
χρόνια που ακολούθησαν οι Έλληνες αγάπησαν το κινητό και ιδιαίτερα κάποιες 
υπηρεσίες του, όπως την αποστολή μηνυμάτων (SMS) και εικονομηνυμάτων (MMS), 
οι οποίες συμβάλλουν, σε ποσοστό που υπερβαίνει το 15%, στον τζίρο των εταιρειών. 
Βασιζόμενοι στα στοιχεία αυτά οι αναλυτές θεωρούν ότι την ίδια αποδοχή θα έχουν 
και οι υπηρεσίες τρίτης γενιάς οι οποίες θα τονώσουν τα οικονομικά των εταιρειών σε 
περίπτωση επερχόμενης περιόδου κρίσης.  
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(Τα στοιχεία της Vodafone για τον κύκλο εργασιών, τα καθαρά κέρδη, το 

ARPU και το AMOU  αφορούν στα οικονομικά έτη που έκλειναν στις 31 Μαρτίου 
κάθε χρόνου, πχ. στην στήλη του 2003 έχουν τοποθετηθεί τα οικονομικά στοιχεία της 
εταιρείας που εκδόθηκαν για το οικονομικό έτος  1/4/2003-31/3/2004) 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ARPU (ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΣΟΔΟ ΑΝΑ 
ΠΕΛΑΤΗ)
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(Στον πίνακα του ARPU δεν βρέθηκαν στοιχεία για την ΤΙΜ για τα έτη 2001, 

2000 και 1999) 
Από τον πίνακα του δείκτη ARPU φαίνεται ότι μετά από μια πτώση του μέσου 

μηνιαίου εσόδου ανά πελάτη υπάρχει πλέον μια σταθεροποιητική τάση γύρω στα 30 
ευρώ ανά πελάτη, ενώ από τον δείκτη AMOU φαίνεται ότι υπάρχει μια αυξητική 
τάση του μέσου χρόνου ομιλίας ανά πελάτη. 
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Ήδη χρησιμοποιούνται κινητά τηλέφωνα τρίτης γενιάς από συνδρομητές των 

εταιρειών κινητής τηλεφωνίας οι οποίες έχουν εξασφαλίσει τις άδειες για την 
ανάπτυξη αντίστοιχων δικτύων στην Ελλάδα (TIM, Vodafone, Cosmote). Πρόκειται 
για την ανάπτυξη δικτύων με την νέα τεχνολογία UMTS (Universal Mobile 
Telecommunications System) όπου υπάρχει σύγκλιση των τεχνολογιών της σταθερής 
και της κινητής τηλεφωνίας, του Ίντερνετ και της τηλεόρασης. Μερικές από τις 
υπηρεσίες που προσφέρονται είναι το βιντεοτηλέφωνο, οι διαπροσωπικές υπηρεσίες 
επικοινωνίας (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, video messaging), οι υπηρεσίες 
μεταφοράς εικόνας και ήχου, ηλεκτρονικού εμπορίου και πληρωμών μέσω κινητού, 
καθώς και οι υπηρεσίες πληροφοριών που βασίζονται στη γεωγραφική τοποθεσία του 
χρήστη (location based). Εκτιμάται ότι το 2006, όπου θα προσφέρονται υπηρεσίες 
τρίτης γενιάς σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα σε ολόκληρη την Ελλάδα (θα 
καλύπτεται το 50% του πληθυσμού),  οι χρήστες UMTS θα είναι περισσότεροι από 1 
εκατομμύριο [3]. 
 Για να τονώσουν τα έσοδα τους οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ψάχνουν και 
για εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης των καταναλωτών, όπως για παράδειγμα η 
παροχή πακέτων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας είτε μέσω LMDS  είτε 
δρομολογώντας απλώς τις σταθερές κλήσεις στο δίκτυο τους και τερματίζοντας τες 
σε διάφορους προορισμούς με πολύ χαμηλότερο κόστος.  
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
[1] www.diplomatia.gr/main.php?issueID=12&articleID=280  
 
[2] www.vodafone.gr/live1/extp.jsp?type=prrel&prid=10305&lang=0&langSTR=gr  
 
[3] www.disabled.gr/portal/modules.php?name=News&file=article&sid=1429  
 
[4] www.kantor.gr/files/surveys/TelecomDeals2003_v3.doc  
 
[5] www.iobe.gr  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ COSMOTE & 
VODAFONE ΕΛΛΑΔΟΣ 

 
3.1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Ο τηλεπικοινωνιακός τομέας στην Ελλάδα είναι ένας ταχεία αναπτυσσόμενος  

βιομηχανικός κλάδος με πολύ έντονο το στοιχείο του ανταγωνισμού. Τα τελευταία 
χρόνια η  σύγκλιση της κινητής τηλεφωνίας με το internet έχουν δημιουργήσει μια 
ιδιαίτερα ανταγωνιστική βιομηχανία που προχωρά με πολύ γρήγορο βηματισμό. Έτσι, 
είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς κινήθηκαν οι εταιρείες Vodafone Ελλάδος και 
Cosmote, με τι εταιρείες συμμάχησαν και τι αποκόμισαν από αυτές τις συμμαχίες 
τους.  

Η μελέτη που ακολουθεί για τις Cosmote και Vodafone Ελλάδος στηρίχθηκε 
και ακολούθησε κατά κάποιον  τρόπο την μεθοδολογία προγενέστερων μελετών. 
Αυτές ήταν η μελέτη “Ιndustry dynamics and strategic positioning in the wireless 
telecommunications industry: the case of Vodafone Group plc” της Mariana 
Dodourova (2003, Corporate Strategy Division, South Bank University Business 
School, London, UK) [3] και η μελέτη “Alliance Strategies: Case Studies” του 
Nicholas J. Vivio (2004, student Researcher, Center for International Science and 
Technology Policy, The George Washington University) [4]. Για να εξετάσουμε τις 
συμμαχίες και την στρατηγική τοποθέτηση των Cosmote και Vodafone Ελλάδος, 
συνέλλεξα στοιχεία για τις πρόσφατες συνεργασίες και συμμαχίες των που αφορούν 
και για τις δυο, την χρονική περίοδο από Ιανουάριο του 2000 μέχρι τον Νοέμβριο του 
2004.  Τα στοιχεία προέκυψαν από έρευνα δημοσιευμένων από μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, στοιχείων στο διαδίκτυο θέτοντας ως λέξεις – κλειδιά : Cosmote, ή 
αντίστοιχα Vodafone, συμμαχία, συνεργασία, συμφωνία καθώς και από τα αρχεία 
δελτίων τύπων των δικτυακών τόπων της Cosmote και της Vodafone. Όπου δεν 
υπάρχει διαφορετική αναφορά θα θεωρείται ότι τα στοιχεία έχουν προκύψει από τον 
δικτυακό τόπο της Cosmote (www.cosmote.gr), ή αντίστοιχα από τον δικτυακό τόπο 
της Vodafone (www.vodafone.gr ). Τα στοιχεία αυτά μπορούν να θεωρηθούν πλήρη 
αφού τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν τις περισσότερες αν όχι όλες 
συνεργασίες. Σ’ αυτό συντρέχουν τρεις λόγοι: 

 
• η τηλεπικοινωνιακή βιομηχανία είναι ένας χώρος για τον οποίο έχουμε 

συχνές αναφορές 
 
• οι περισσότερες συμφωνίες μεταξύ εταιριών διαφορετικού κλάδου 

γίνονται συνήθως ευρέως γνωστές, πόσο μάλλον όταν και η Cosmote 
και η Vodafone είναι εταιρείες  εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 

 
• τα κίνητρα των  συμμαχούμενων εταιριών εξυπηρετούνται καλύτερα 

όταν συνοδεύονται από διαφήμιση κι αυτό οδηγεί τις εταιρίες να 
δημοσιεύουν τις συμφωνίες τους. Ακόμα κι αν υπάρχουν κάποιες 
ιδιωτικές ή μη δημοσιευμένες συμφωνίες, είναι πιθανόν να είναι λίγες 
και ασήμαντες.  

 
Οι ανακοινώσεις των ΜΜΕ και τα δελτία τύπου των Cosmote και Vodafone 

συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν περαιτέρω και δημιουργήθηκαν διάφοροι πίνακες 
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που θα μας βοηθήσουν να εξαγάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Επίσης, κρίθηκε 
σημαντικό και στις δύο εταιρείες η μελέτη να χωριστεί σε δύο χρονικές περιόδους. 
Για την  Cosmote έχουμε την  προ - i-mode περίοδο (Ιανουάριος 2000 – Μάϊος 2004) 
και μετά – i-mode περίοδο (Ιούνιος 2004-Νοέμβριος 2004). Για την Vodafone έχουμε 
την προ – Vodafone Live! (Ιανουάριος 2000-Δεκέμβριος 2002) και την μετά 
Vodafone Live! (Ιανουάριος 2003 - Νοέμβριος 2004). 

Τα κίνητρα που έχουν αναφερθεί στην Παράγραφο 2.2 έχουν ομαδοποιηθεί 
και ταξινομηθεί σύμφωνα με τους Harrigan (1988), Lorange and Roos (1997) και Doz 
and Hamel (1998) κι έχουμε τον εξής Πίνακα 4 : 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
 

                                     ΚΙΝΗΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ 
 

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κίνητρα που σχετίζονται με την αγορά Απόκτηση πρόσβασης σε νέες αγορές ή 
σε νέες γεωγραφικές περιοχές, 
δημιουργία και πειραματισμός με νέες 
αγορές, υπερπήδηση νομικών, 
κανονιστικών ή άλλων εμποδίων, 
υπεράσπιση/διεύρυνση της θέσης στις 
παρούσες αγορές 

Κίνητρα που σχετίζονται με το προϊόν Δημιουργία και πειραματισμός με νέα 
προϊόντα, διεύρυνση ή συμπλήρωση 
κενών στην παρούσα γραμμή παραγωγής, 
διαφοροποίηση/εισαγωγή νέων 
προϊόντων, πρόσθεση αξίας στο προϊόν, 
προστασία δικαιωμάτων ιδιοκτησίων 

Κίνητρα που σχετίζονται με την 
τροποποίηση της δομής της 
βιομηχανίας/αγοράς 

Μείωση του ανταγωνισμού, ύψωση 
εμποδίων στους νεοεισερχόμενους, 
αλλαγή της τεχνολογικής βάσης του 
ανταγωνισμού 

Κίνητρα που σχετίζονται με τον χρόνο Πειραματισμός ή/και εκμετάλλευση 
ευκαιριών νέων 
προϊόντων/αγορών/τεχνολογιών 
γρηγορότερα από τους ανταγωνιστές, 
επιταχύνοντας τον ρυθμό παραγωγής του 
τμήματος Έρευνας και Τεχνολογίας ή 
επιταχύνοντας την διαδικασία εισόδου 
στην αγορά 

Κίνητρα που σχετίζονται με το κόστος Μείωση του κόστους των τμημάτων 
Έρευνας και Τεχνολογίας, παραγωγής, 
διοίκησης, επιτυγχάνοντας έτσι 
οικονομίας κλίμακας 

Κίνητρα που σχετίζονται με την 
μείωση του ρίσκου 

Μείωση του ρίσκου σε περιπτώσεις 
υψηλών απαιτούμενων κόστων στο 
τμήμα Έρευνας και Τεχνολογίας, ή 
μείωση της αβεβαιότητας αναφορικά με 
την τεχνολογία ή την αγορά 
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Κίνητρα που σχετίζονται με την 
επάρκεια δεξιοτήτων και  ικανοτήτων 

Συμπλήρωση εσωτερικών ελλείψεων και 
αδυναμιών, διεύρυνση των γνώσεων και 
των ικανοτήτων 

Κίνητρα που σχετίζονται με την 
τεχνολογία 

Ανάγκη για πειραματισμό, απόκτηση 
πρόσβασης στην τεχνολογία και σε 
ικανότητες που είναι απαραίτητες για την 
εμπορική διάθεση της τεχνολογίας, 
ανάγκη τεχνολογικού συντονισμού και 
ανάπτυξης τεχνολογικών στάνταρντς, 
παρατήρηση τεχνολογικών αλλαγών και 
συλλογική προστασία των τεχνολογικών 
εξελίξεων 

  
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Harrigan K. Joint ventures and competitive strategy. Strategic Management 
Journal, Vol. 9. 1988. 
 
 Lorange P. and Roos J. Strategic Alliances: Formation, Implementation and 
Evolution. Basil Blackwell, Cambridge. 1997. 
 
 Doz Y. and Hamel G.   Alliance Advantage : the art of  Creating Value 
through Partnering. Harvard Business School Press, Boston, MA.  1998. 
 
[3] 
http://ceres.emeraldinsight.com/vl=7558698/cl=32/nw=1/fm=docpdf/rpsv/cw/mcb/00
251747/v41n9/s4/p859
 
[4] http://gwcsg.gwu.edu/gwcsg/OPS/CSGOP-04-29.pdf  
 

3.2.  COSMOTE 
 
 Η «Cosmote Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.», εταιρία του ομίλου ΟΤΕ, 
ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1996. Γενικότερα, στον σκοπό της εταιρείας 
περιλαμβάνεται η ανάληψη κάθε δραστηριότητας συναφούς προς τις ασύρματες, 
κινητές και προσωπικές επικοινωνίες, περιλαμβανομένων των δραστηριοτήτων στους 
τομείς της ηλεκτρονικής και πληροφορικής. 

Η Cosmote αποτέλεσε προϊόν συνεργασίας  του ΟΤΕ και της Νορβηγικής 
εταιρείας τηλεπικοινωνιών TELENOR. Στις 4/3/2004, μετά την πώληση των μετοχών 
της TELENOR (ποσοστό που αντιστοιχούσε στο 9% του συνόλου των μετοχών), η 
μετοχική σύνθεση της είχε ως εξής [1]: 

 
Μέτοχος Αριθμός μετοχών Ποσοστό % 
ΟΤΕ Α.Ε. 194.623.760 58,77 % 
WR Com Enterprises Ltd   22.765.750 6,87 % 
Ευρύ επενδυτικό κοινό και 
θεσμικοί επενδυτές 

113.798.740 34,36 % 

ΣΥΝΟΛΟ 331.188.250 100,00% 
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Η εμπορική λειτουργία της Cosmote ξεκίνησε  τον Απρίλιο του 1998, πέντε 

χρόνια μετά τους ανταγωνιστές της, και η εταιρεία πέτυχε μέσα σε μόνο τρεισήμιση 
χρόνια να αναδειχθεί στην πρώτη θέση της ελληνικής αγοράς κινητής τηλεφωνίας, σε 
επίπεδο συνδρομητών, ρυθμών ανάπτυξης και κυρίως κερδοφορίας. Ξεπερνώντας και 
τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, κατάφερε να χαρίσει στον ευατό της τον τίτλο της Νο 
1 εταιρείας κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα οικονομικά 
αποτελέσματα της εταιρείας που ανακοινώθηκαν, στις 30 Σεπτεμβρίου του 2004, το 
σύνολο των πελατών της ήταν 4.091.173, εκ των οποίων οι 2.481.141 συνδρομητές 
της καρτοκινητής και οι 1.610.032 πελάτες με συμβόλαιο. Με καθαρά 
πελατοκεντρική φιλοσοφία, ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική (cost leader) και 
εύχρηστες υπηρεσίες έκανε την κινητή τηλεφωνία προσιτή σε κάθε Έλληνα. 
Δημιούργησε ένα αξιόπιστο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που καλύπτει το 99,6% του 
πληθυσμού, με πάνω από 2.600 σταθμούς βάσης σε όλη την επικράτεια, ενώ  
καλύπτει τις ελληνικές θάλασσες κατά 85 %. Σε χρόνο-ρεκόρ η εταιρεία εγκατέστησε 
πανελλαδικό δίκτυο GPRS (General Packet Radio Service), ένα από τα πρώτα στην 
Ευρώπη, δίνοντας νέα διάσταση στην μετάδοση δεδομένων [2]. Αυτό αποτέλεσε και 
το πρώτο ουσιαστικό βήμα μετάβασης στις υπηρεσίες 3ης γενιάς αφού το GPRS 
υποστηρίζει την μεταφορά δεδομένων υπό την μορφή ΙΡ «πακέτων» καθιστώντας 
έτσι εφικτή τη χρήση υπηρεσιών Internet (φωνή, δεδομένα, φωτογραφία, βίντεο, κλπ) 
από τον χρήστη κινητής τηλεφωνίας, ενώ συγχρόνως παρέχεται ένα ευρύ φάσμα 
υπηρεσιών με βάση την θέση στην οποία βρίσκεται ο χρήστης ανά πάσα στιγμή. Ο 
χρήστης είναι πάντα «συνδεδεμένος» χωρίς την ανάγκη να πραγματοποιεί κλήση, 
αλλά χρεώνεται μόνο όταν κάνει χρήση κάποιας υπηρεσίας και γενικά η χρέωση 
γίνεται βάσει του όγκου των μεταδιδόμενων δεδομένων αντί της χρονοχρέωσης.  
 Το επόμενο στοίχημα που έπρεπε να κερδίσει ήταν αυτό της συνεχόμενης 
κερδοφόρας ανάπτυξης. Αυτό μεταφράζεται σε διατήρηση της πρώτης θέσης στην 
αγορά από πλευράς αριθμού συνδρομητών, αλλά και από πλευράς ποιότητας, 
υπηρεσιών, καινοτομίας, τεχνολογίας και φυσικά διατήρηση υψηλών ρυθμών 
ανάπτυξης. Τα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσίασε σε χρόνο ρεκόρ, την 
τοποθέτησαν στις πρώτες θέσεις των ταχύτερα αναπτυσσόμενων εταιρειών κινητής 
τηλεφωνίας στην Ευρώπη. Το περιοδικό «The Banker» των Financial Times, στα 
πλαίσια των «Company Awards 2003» της απέδωσε τον χαρακτηρισμό «εταιρεία της 
χρονιάς 2003» για την Ελλάδα, έπειτα απο αξιολόγηση συγκεκριμένων  κριτηρίων, 
όπως οι οικονομικές επιδόσεις, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, οι προοπτικές για 
περαιτέρω αύξηση εσόδων και κερδοφορίας στην εγχώρια ή διεθνή αγορά, η εταιρική 
διακυβέρνηση και η εταιρική κοινωνική ευθύνη [3].  Μάλιστα οι διοργανωτές 
σημείωσαν ότι η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα της άμεσης υιοθέτησης νέων 
τεχνολογιών για την δημιουργία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών της.  

Το 2003 τα έσοδα της εταιρίας ξεπέρασαν τα 1,35 δις ευρώ, ενώ τα καθαρά 
κέρδη της, ανήλθαν σε 253 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο κέρδους EBITDA καθώς και το 
περιθώριο καθαρού κέρδους συγκαταλέγονται ανάμεσα στα υψηλότερα του κλάδου 
στην Ευρώπη. 
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 2001 2002 2003 9μηνο 2004 
Κύκλος εργασιών 926,9   εκ. € 1201 εκ. € 1350 εκ. € 1116,1 
EBITDA (κέρδη προ 
φόρων) 

408      εκ. €   520 εκ. €   576 εκ. €   464,4 

Καθαρά κέρδη 174      εκ. €   229 εκ. €   253  εκ. €   214,4 
     

Πηγές : 
www.cosmote.gr/content/el/attached_files/pressoffice/publicityKathimerinispecial120

3pic1_2.pdf
Και  

www.portfolio.gr/search/news.asp?in_Date=26/12/2004&in_DaysMargin=365&in_C
ompanyID=49  

 
 
 
 

 
 
Πηγή : 
www.cosmote.gr/content/el/attached_files/investorrelations/COSMOTEFY2003_
GR.pdf 
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http://www.portfolio.gr/search/news.asp?in_Date=26/12/2004&in_DaysMargin=365&in_CompanyID=49


 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

 
Οι επενδύσεις 2ης γενιάς για τα έτη 2003-2004 συμπεριλαμβάνουν και 
επενδύσεις που αφορούν τους Ολυμπιακούς αγώνες (~ 25 εκατ. ευρώ κάθε 
έτος) [1] 
 
Η εταιρεία συνεχίζει μέχρι και σήμερα να εκπλήσσει ευχάριστα, καθώς εκτός 

από τα οικονομικά της αποτελέσματα, οι συμφωνίες στις οποίες προβαίνει δείχνουν 
μια σταθερή πορεία σε βάθος χρόνου. Μέχρι στιγμής οι στρατηγικές κινήσεις της 
αποδείχθηκαν επιτυχημένες. Με βάση την γνώση και εμπειρία του ανθρώπινου 
δυναμικού της εταιρείας και τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις προχωρά σε συμφωνίες 
και ενέργειες που στόχο έχουν την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας σε όλα τα 
επίπεδα και της ανοίγουν νέους ορίζοντες (π.χ. συμφωνία με την NTTDoCoMo). 
Απώτερος βέβαια στόχος της εταιρείας είναι η διατήρηση της πρώτης θέσης στην 
αγορά σε πελάτες και σε κερδοφορία.   

Οι στρατηγικές επιλογές της Cosmote  που στόχο έχουν την επέκταση της 
γεωγραφικής της παρουσίας και την συνεχή αύξηση των οικονομικών της μεγεθών, 
δεν περιορίζονται μόνο σε συνεργασίες διεθνούς κύρους αλλά επεκτείνονται και σε 
επενδυτικές ενέργειες σε άλλες αγορές, όπου υπάρχουν ακόμα σημαντικά περιθώρια 
ανάπτυξης. Η Cosmote δραστηριοποιείται στην κινητή τηλεφωνία και εκτός Ελλάδας. 
Στην Αλβανία έχει την θυγατρική της AMC που επίσης κατέχει την πρώτη θέση στην 
αγορά της, στην Βουλγαρία και την πΓΔΜ έχει παρουσία μέσω των υπό συμβολαίων 
διαχείρισης εταιριών κινητής τηλεφωνίας του ομίλου ΟΤΕ Globul και COSMOFON 
αντίστοιχα. Συμμετείχε, επίσης και στην δημιουργία της cosmoONE, της πρώτης 
εταιρείας διεπιχειρησιακού ηλεκτρονικού εμπορίου (business to business) στην 
Ελλάδα, σε συνεργασία με τον παγκόσμιο ηγέτη COMMERCE ONE.    
  
Η Cosmote έχει τις ακόλουθες Τηλεπικοινωνιακές Άδειες [1]: 
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1. Ειδική Άδεια 2ης Γενιάς – Επιπρόσθετο Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων EGSM-

Προσωρινή Απονομή Φάσματος DCS 1800 για την κάλυψη των Ολυμπιακών 
Αγώνων. 

 
2. Ειδική Άδεια 3ης Γενιάς (φάσμα 2 Χ 15 MHz συν 5 MHz) 

 
3. Ειδική Άδεια Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης 

 
4. Ειδική Άδεια για Υπηρεσίες Wireless LAN 

 
5. Γενικές Άδειες  

• Εκμίσθωση χωρητικότητας στο κοινό και παροχή ιδεατού ιδιωτικού 
δικτύου (VPN) στο κοινό 

• Υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων 
• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
• Λειτουργία δικτύου για κλειστές ομάδες χρηστών  
• Υπηρεσίες πρόσβασης δικτύου 
• Παροχή υπηρεσιών διαδικτύου 
• Υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας για το κοινό, μέσω εν όλω ή εν 

μέρει δικτυακής υποδομής, της οποίας ο κάτοχος έχει την κυριότητα 
ή/και διαχείριση  

• Τηλεηχοπληροφόρηση (audiotex) 
 
 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
 
[1] 
www.cosmote.gr/content/el/attached_files/investorrelations/COSMOTE_EtisioDeltio
_2003_11-21.pdf  
 
[2] 
www.cosmote.gr/content/el/attached_files/pressoffice/publicityKathimerinispecial120
3pic1_2.pdf  
 
[3] www.cosmote.gr/content/el/attached_files/pressoffice/kerdos290104pic.pdf  
 

3.2.1.  Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟ I-MODE (1/2000-5/2004) 
 
 Για την μελέτη της πρώτης χρονικής περιόδου  δημιουργήθηκε ο Πίνακας 5 
που περιέχει τις εταιρίες συμμάχους, την περιγραφή της εταιρείας που θα μας 
βοηθήσει να την εντάξουμε σε έναν βιομηχανικό κλάδο, τους σκοπούς της 
συμμαχίας, δηλαδή την περιγραφή της συμφωνίας, τα κίνητρα των συμμαχιών σε 
αντιστοιχία με τον Πίνακα 4, τους συνεισφερόμενους πόρους από την εταιρεία – 
σύμμαχο και την ημερομηνία  της συμμαχίας (σε περίπτωση που αυτή δεν έχει βρεθεί 
έχει τοποθετηθεί η ημερομηνία έναρξης της προσφερόμενης υπηρεσίας). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ-
ΣΥΜΜΑΧΟΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΣΚΟΠΟΙ 
ΣΥΜΜΑΧ. 

ΚΙΝΗΤΡΑ 
ΣΥΜΜΑΧ. 

ΣΥΝΕΙΣΦ. 
ΠΟΡΟΙ 

ΗΜΕΡ. 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Yahoo!Europe 
[1] 

Επικοινωνίες 
Internet και 
ΜΜΕ 

Υπηρεσίες 
Mail,καιρός, 
οικονομικές, 
αθλητικές 
ειδήσεις, 
mobile 
messenger  

Σχετίζονται με 
το προϊόν και 
την αγορά 

Εμπειρία, 
τεχνολογία 

31/7/2000 

CameraFun Πάροχος 
περιεχομένου 

Πλαίσια 
φωτογραφιών

Σχετίζονται με 
την αγορά και 
το προϊόν 

Περιεχόμενο 11/9/2000 
 

Universal 
Ringtones 

Πάροχος 
περιεχομένου 
 

Ringtones Σχετίζονται με 
την αγορά και 
το προϊόν 

Περιεχόμενο 11/9/2000 

Universal 
Wallpaper 

Πάροχος 
περιεχομένου 

Εξώφυλλα 
από singles 

Σχετίζονται με 
την αγορά και 
το προϊόν 

Περιεχόμενο 11/9/2000 

Flash ΜΜΕ Πολυμεσικές 
πληροφορίες 

Σχετίζονται με 
το προϊόν  

Περιεχόμενο 11/9/2000 

Microsoft Λογισμικό, 
τεχνολογίες 
Internet 

Τεχνολογία 
internet 

Σχετίζονται με 
το προϊόν 

Εμπειρία και 
τεχνολογία 

11/9/2000 

Nokia Κατασκευαστής 
συσκευών και 
εξοπλισμού 

Συσκευές 
κινητής 
τηλεφωνίας 

Σχετίζονται με 
το προϊόν 

Εμπειρία και 
τεχνολογία 

11/9/2000 

Ericsson  Κατασκευαστής 
συσκευών και 
εξοπλισμού 

Συσκευές 
κινητής 
τηλεφωνίας 

Σχετίζονται με 
το προϊόν 

Εμπειρία και 
τεχνολογία 

11/9/2000 

Across  Κατασκευαστής 
συσκευών και 
εξοπλισμού 

Συσκευές 
κινητής 
τηλεφωνίας 

Σχετίζονται με 
το προϊόν 

Εμπειρία και 
τεχνολογία 

11/9/2000 

Eurocom 
Expertise 

Ανάπτυξη 
εφαρμογών 
Internet 

Εφαρμογές 
Internet 

Σχετίζονται με 
την τεχνολογία 
και την 
έλλειψη 
εξειδικευμένων 
ικανοτήτων 

Εμπειρία και 
τεχνολογία 

11/9/2000 

Nokia [5] Κατασκευαστής 
συσκευών και 
εξοπλισμού 

Παροχή 
τεχνολογικού 
εξοπλισμού 
GPRS 

Σχετίζονται με 
τον χρόνο και 
την αγορά 

Εμπειρία και 
Τεχνολογία 

22/11/2000 

Διάλογος   
[4] 

Ανάπτυξη 
λογισμικού και 
τεχνολογιών 

Φωνητική 
πύλη 
αναγνώρισης 
φωνής 

Σχετίζονται με 
την τεχνολογία 
και το προϊόν 

Εμπειρία και 
τεχνολογία 

27/11/2000 
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ΕΤΑΙΡΙΕΣ-
ΣΥΜΜΑΧΟΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΣΚΟΠΟΙ 
ΣΥΜΜΑΧ. 

ΚΙΝΗΤΡΑ 
ΣΥΜΜΑΧ. 

ΣΥΝΕΙΣΦ. 
ΠΟΡΟΙ 

ΗΜΕΡ. 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

OTE, 
Panafon,Telestet

Εταιρείες 
σταθερής και 
κινητής τηλεφ. 

Επέκταση 
δικτύων & 
επαύξηση 
χωρητικότητας 

Σχετίζονται 
με 
συμπλήρωση 
δεξιοτήτων 

Ασύρματα 
δίκτυα 

17/12/2000 

Alpha Bank και 
Δέλτα 
Πληροφορική 

Τράπεζα και 
εταιρία 
ανάπτυξης 
λογισμικού 

Ανανέωση 
χρόνου 
Κοσμοκάρτας 
μέσω ΑΤΜ 

Σχετίζονται 
με προϊόν 
και την 
τεχνολογία 

Τεχνολογία 14/4/2001 

Ναυτεμπορική ΜΜΕ Υπηρεσίες 
ενημέρωσης 
περιεχομένου 

Σχετίζονται 
με το προϊόν 

Περιεχόμενο 2/4/2001 

Otenet Πάροχος 
Internet 

Ηλεκτρονική 
αγορά χρόνου 
ομιλίας για 
Κοσμοκάρτα 
και What’s up 

Σχετίζονται 
με το προϊόν  

Τεχνολογία 17/10/2001 

Otenet Πάροχος 
Internet 

Δωρεάν 
τρίμηνη 
σύνδεση στο 
Internet για 
νέους 
συνδρομητές 

Σχετίζονται 
με το προϊόν 

Διεύρυνση 
αγοράς 

11/12/2001 

Flash 
Multimedia 

ΜΜΕ Ενημέρωση για 
εξελίξεις στον 
διεθνή και 
ελληνικό 
μουσικό χώρο 

Σχετίζονται 
με το προϊόν 
και την 
αγορά 

Διεύρυνση 
αγοράς και 
Περιεχόμενο 

27/2/2002 

Total Care 
Network [2] 

Δίκτυο ιατρικής 
φροντίδας 

24-ωρη 
«γραμμή 
υγείας» 
(παροχή 
συμβουλών 
από γιατρούς) 

Σχετίζονται 
με το προϊόν 
και την 
αγορά 

Διεύρυνση 
αγοράς και 
περιεχόμενο 

20/2/2002 

Interflora πώληση 
λουλουδιών 

Υπηρεσία 
αποστολής 
λουλουδιών 

Σχετίζονται 
με το προϊόν 

Περιεχόμενο 13/2/2002 

Motorola Κατασκευαστής 
συσκευών και 
εξοπλισμού 

Ανάπτυξη 
παιχνιδιού 

Σχετίζονται 
με το προϊόν  

Τεχνολογία  3/4/2002 

Eurocom 
Expertise και 
Sportsnews.gr 

Ανάπτυξη 
εφαρμογών 
Internet και 
ΜΜΕ 

Ενημέρωση 
σχετικά με το 
Mundial και 
αθλητικές 
ειδήσεις 

Σχετίζονται 
με το προϊόν 
και την 
αγορά 

Εμπειρία, 
τεχνολογία 
και 
περιεχόμενο 

31/05/2002 
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ΕΤΑΙΡΙΕΣ-
ΣΥΜΜΑΧΟΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΣΚΟΠΟΙ 
ΣΥΜΜΑΧ. 

ΚΙΝΗΤΡΑ 
ΣΥΜΜΑΧ. 

ΣΥΝΕΙΣΦ. 
ΠΟΡΟΙ 

ΗΜΕΡ. 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

MC.N Πάροχος 
περιεχομένου 

MTV ringtones 
& logos 

Σχετίζονται 
με το προϊόν 
και την 
αγορά 

Εμπειρία και 
περιεχόμενο 

17/6/2002 

Flash.gr ΜΜΕ Πληροφ. για 
πολιτιστ.εκδηλ. 

Σχετίζονται 
με το προϊόν 

Περιεχόμενο 25/7/2002 

Flash.gr ΜΜΕ Αθλητικά νέα Σχετίζονται 
με το προϊόν 
και την 
αγορά 

Περιεχόμενο 24/10/2002 

Μακεδονικό 
Πρακτορείο 
Ειδήσεων 

ΜΜΕ Ξενόγλωσσες 
ειδήσεις 
(αλβανικά-
ρωσικά) 

Σχετίζονται 
με το προϊόν 
και την 
αγορά 

Περιεχόμενο 6/2/2003 

Vodafone και  
Telestet 

Εταιρίες 
κινητής 
τηλεφωνίας 

Διασύνδεση 
δικτύων τους 
με σκοπό την 
αποστολή 
MMS 

Σχετίζονται 
με την 
αγορά 

Ασύρματα 
δίκτυα 

11/2/2003 

Antenna ΜΜΕ Video 
καλλιτεχνών 

Σχετίζονται 
με το προϊόν 
και την 
αγορά  

Περιεχόμενο 
και 
διεύρυνση 
αγοράς 

14/4/2003 

ΟΤΕ και Alpha 
Bank 

Εταιρία 
σταθερής 
τηλεφωνίας και 
τράπεζα 

Πρωτοποριακό 
πρόγραμμα 
επιβράβευσης 
ΕΠΑΘΛΟΝ 
μέσω της 
κάρτας “Αθήνα 
2004 Visa” 

Σχετίζονται 
με  την 
αγορά 

Εμπειρία και 
διεύρυνση 
αγοράς 

7/4/2003 

NOKIA Κατασκευα-
στής συσκευών 
και εξοπλισμού 

NOKIA3650, 
συσκευή που 
προσφέρει το 
νέο My 
Cosmos View  

Σχετίζονται 
με την 
τεχνολογία 
και το 
προϊόν 

Εμπειρία και 
τεχνολογία 

26/6/2003 

ERICSSON 
[3] 

Κατασκευα-
στής συσκευών 
και εξοπλισμού 

Δίκτυο 
WCDMA  

Σχετίζονται 
με το προϊόν 
και την 
τεχνολογία 

Εμπειρία, 
τεχνολογία, 
ασύρματα 
δίκτυα 

25/7/2003 

ΕΡΤ ΜΜΕ Video, 
παγκόσμιο 
πρωτάθλημα 
στίβου μέσω 
MMS 

Σχετίζονται 
με το προϊόν 
και την 
αγορά 

περιεχόμενο 25/8/2003 
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ΕΤΑΙΡΙΕΣ-
ΣΥΜΜΑΧΟΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΣΚΟΠΟΙ 
ΣΥΜΜΑΧ. 

ΚΙΝΗΤΡΑ 
ΣΥΜΜΑΧ. 

ΣΥΝΕΙΣΦ. 
ΠΟΡΟΙ 

ΗΜΕΡ. 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

NTTDoCoMo Εταιρία  
κινητής 
τηλεφωνίας 

Αποκλειστική 
εμπορική 
διάθεση του i-
mode στην 
Ελλάδα 
(ασύρματο 
Internet) 

Σχετίζονται 
με το προϊόν, 
την 
τεχνολογία, 
τον χρόνο, τις 
οικονομίες 
κλίμακος και 
την 
συμπλήρωση 
δεξιοτήτων 

Τεχνολογία, 
εμπειρία, 
διεύρυνση 
αγοράς, 
αλλαγή 
δομής 
βιομηχανίας 

7/11/2003 

KODAK Φωτογραφικά 
είδη 

Υπηρεσία 
MMS print 

Σχετίζονται 
με την 
τεχνολογία 
και το προϊόν 

Εμπειρία και 
τεχνολογία 

12/12/2003 

ANT1 ΜΜΕ Αποτελέσματα 
βουλευτικών 
εκλογών 2004 

Σχετίζονται 
με το προϊόν 

Περιεχόμενο, 
εμπειρία 

3/3/2004 

ΑΝΤ1 και 
Databank [6] 

ΜΜΕ και 
πάροχος 
περιεχομένου 

Υπηρεσία 
video 
streaming, 
video clips 

Σχετίζονται 
με το προϊόν, 
τον χρόνο  

Τεχνολογία, 
περιεχόμενο 

26/5/2004 

 
 
  Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Cosmote στο διάστημα από το 2000 έως 
τον Μάιο του 2004, κινήθηκε ιδιαίτερα δραστήρια στον τομέα των συμμαχιών και  
συνήψε 36 συμμαχίες με 43 συμμάχους. Αν από τον παραπάνω Πίνακα 5 
απομονώσουμε τα  κίνητρα που υπήρχαν για την δημιουργία κάθε συμμαχίας 
δημιουργείται ο Πίνακας 6.    
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ 

                       
ΚΙΝΗΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Κίνητρα που σχετίζονται με το προϊόν 31 
            «»                         με την αγορά 15 
            «»                         με την τεχνολογία  7 
            «»                         με την συμπλήρωση δεξιοτήτων και    
                                         κενών                             

3 

            «»                         με τον χρόνο  2 
            «»                         με οικονομίες κλίμακας   1 
            «»                         με μείωση του κινδύνου  0 
            «»                         με δομή της βιομηχανίας/αγοράς και  
                                         τροποποίηση της 

 0 

  
 
Τα αποτελέσματα είναι συσσωρευτικά αφού στις περισσότερες περιπτώσεις 

τα κίνητρα δημιουργίας συμμαχίας ήταν παραπάνω από ένα. Έτσι φαίνεται ότι τα 
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κίνητρα που σχετίζονται με το προϊόν κυριαρχούν στην στρατηγική δημιουργίας 
συμμαχιών της Cosmote. Η εταιρεία ενδιαφέρεται να καινοτομεί, να δημιουργεί νέα 
προϊόντα και να εμπλουτίζει διαρκώς τα υπάρχοντα προϊόντα της με νέες τεχνολογίες 
και περιεχόμενο. Επίσης κύριο μέλημα της είναι να οδηγεί αυτή τον ανταγωνισμό 
στην Ελλάδα, να εισάγει πρώτη στην αγορά νέα προϊόντα και να  προσθέτει συνεχώς 
αξία σ΄αυτά. Αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής της ήταν η λειτουργία της πύλης 
κινητών επικοινωνιών MyCosmos, από τον Σεπτέμβριο του 2000, επιστέγασμα της 
συνεργασίας της με κορυφαίους Έλληνες και ξένους παρόχους περιεχομένου 
(Yahoo!, Ant1) και τεχνολογίας (Microsoft, Nokia κ.α.). 

 Ενδιαφέρον είναι ακόμα το γεγονός ότι τα κίνητρα που σχετίζονται με 
οικονομίες κλίμακας και  μείωση γενικότερα του κόστους είναι δευτερεύουσας 
σημασίας για την εταιρεία. Τέλος, η πολύ σημαντική συμμαχία της με την ιαπωνική 
εταιρεία - κολοσσό στις τηλεπικοινωνίες NTTDoCoMo είχε σαν κίνητρο την 
καινοτομία και την αλλαγή της δομής της αγοράς στην Ελλάδα με την εισαγωγή του 
i-mode.  

Στην συνέχεια εξετάστηκαν οι εταιρείες σύμμαχοι και ταξινομήθηκαν είτε 
στις εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο βιομηχανικό κλάδο, δηλαδή των 
τηλεπικοινωνιών (κινητή και σταθερή τηλεφωνία), είτε σε διαφορετικούς 
βιομηχανικούς κλάδους όπου έχουμε τους κατασκευαστές συσκευών και εξοπλισμού, 
τους παρόχους internet, τους παρόχους  περιεχομένου, τα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης, τους κατασκευαστές ηλεκρονικών  υπολογιστών και λογισμικού και 
διάφορους άλλους (τράπεζες, εταιρεία φωτογραφικών ειδών, εταιρεία πώλησης 
λουλουδιών, δίκτυο ιατρικής φροντίδας κ.ά). Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκαν  
τα Γραφήματα 1 και 2, όπου ταξινομούνται πλέον τα κίνητρα σε αντιστοιχία με τους 
βιομηχανικούς κλάδους. 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 1 
ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ ΤΗΣ COSMOTE ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ 

ΚΛΑΔΟΥ  (ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ) 
 

                 

1

1

2

2

1

1

ΠΡΟΙΟΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΓΟΡΑ

ΣΥΜΠΛΗΡ.ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΧΡΟΝΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΔΟΜΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Κ
ΙΝ
Η
ΤΡ

Α
 Σ
ΥΜ

Μ
Α
ΧΙ
Ω
Ν

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ
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ΓΡΑΦΗΜΑ 2 

ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ ΤΗΣ COSMOTE ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 
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6
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1
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ΠΑΡΟΧ.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Η/Υ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ISP

ΜΜΕ

ΑΛΛΟΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ.
ΣΥΣΚΕΥΩΝ &
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΛΛΑΓΗ ΔΟΜΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝ.ΚΛΙΜΑΚΟΣ

ΧΡΟΝΟ

ΣΥΜΠΛΗΡ.ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΓΟΡΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΙΟΝ
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Στην περίοδο που μας ενδιαφέρει η  Cosmote έχει δημιουργήσει 4 συμμαχίες 

με 7 εταιρείες του ίδιου βιομηχανικού κλάδου και 32 συμμαχίες με 36 εταιρείες 
διαφορετικών βιομηχανικών κλάδων. Το 88,88 % των συμμαχιών της λοιπόν γίνονται 
με εταιρείες άλλων βιομηχανικών κλάδων εκ των οποίων οι 36  σύμμαχοι της 
ταξινομούνται ως εξής : 

 
 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 3 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΒΙΟΜΗΧ. 
ΚΛΑΔΟΥ 
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Οι εταιρείες ΜΜΕ, οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και οι 

πάροχοι Internet που στην ουσία είναι μόνον ο Otenet, είναι στην συντριπτική 
πλειοψηφία τους ελληνικές εταιρείες. Αντίθετα, οι κατασκευαστές συσκευών και 
εξοπλισμού είναι όλες ξένες εταιρείες καθώς και οι περισσότεροι πάροχοι 
περιεχομένου. Παρακάτω δίνεται μια χαρτογράφηση (Σχήμα 1) των συμμαχιών της 
Cosmote. 
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ΣΧΗΜΑ 1 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ ΤΗΣ COSMOTE (2000-7/2004) 
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Όσον αφορά τώρα τους συνεισφερόμενους πόρους των συμμάχων εταιρειών 
όπως αυτοί αναφέρθηκαν στον Πίνακα 5, γίνεται στην συνέχεια  μια περαιτέρω 
ταξινόμηση τους για να εντοπιστούν εκείνοι που επιθυμεί περισσότερο η Cosmote να 
αποκτήσει από τους συμμάχους της.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

 
 
ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 
Εμπειρία 2 
Ασύρματα δίκτυα 2 
Διεύρυνση αγοράς 2 
Τεχνολογία 1 
  
 
 
 Όταν πρόκειται για εταιρείες του ιδίου κλάδου η Cosmote μέσω της 
συμμαχίας που συνάπτει θέλει να αποκτήσει πρόσβαση στην εμπειρία τους, στα 
ανεπτυγμένα ασύρματα δίκτυα τους αλλά και να διευρύνει την αγορά της. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 
ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΚΛΑΔΩΝ 
 
 
ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 
Περιεχόμενο 17 
Τεχνολογία  16 
Εμπειρία 14 
Διεύρυνση αγοράς  4 
Ασύρματα δίκτυα  1 
  

 
 
Όσον αφορά στις σχέσεις της Cosmote με εταιρείες του κλάδου των ΜΜΕ οι 

συνεισφερόμενοι πόροι που η εταιρεία ψάχνει  πρωτίστως είναι το πλούσιο 
περιεχόμενο και η διεύρυνση της αγοράς. Με τις εταιρείες του κλάδου των 
κατασκευαστών συσκευών και εξοπλισμού η εταιρεία προσδοκά να αποκτήσει 
πρόσβαση στην εμπειρία και στην προηγμένη τεχνολογία τους καθώς όλες αυτές οι 
εταιρείες είναι ξένες με παγκόσμιο κύρος και τεχνογνωσία. Το ίδιο συμβαίνει και με 
τις εταιρείες του κλάδου των ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού. 
Χρησιμοποιεί τις σχέσεις της με αυτές για να δημιουργήσει  την πύλη της στο Internet 
για ασύρματες συσκευές, για να αποκτήσει πρόσβαση σε λογισμικό επικοινωνίας 
αλλά και για να χτίσει αρχιτεκτονική που θα διευκολύνει την χωρίς ραφές διανομή 
κινητών υπηρεσιών και υπηρεσιών Internet.  
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Από τους παρόχους περιεχομένου επιζητά περιεχόμενο, ενώ από τους 
παρόχους internet που στην πραγματικότητα  είναι μόνον ο OTEnet , μέλος κι αυτός 
όπως και η Cosmote του ομίλου OTE, αποκτά πρόσβαση στην τεχνολογία κι εμπειρία 
του στο Internet. Τέλος, στις  διάφορες άλλες εταιρείες που υπολείπονται επιζητά την 
εμπειρία τους, την τεχνολογία τους και το περιεχόμενο.  

 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
[1]  www.capitallink.com/newpress/company/36060670/16168.html  
 
[2]  www.pressreleases.gr/company/294250/21574.html  
 
[3]  www.presspoint.gr/release.asp?id=30136
 
[4] www.prnewswire.co.uk/cgi/news/release?id=58879  
 
[5] http://press.nokia.com/PR/200011/799074_5.html  
 
[6] www.dmeurope.com/default.asp?ArticleID=1959  
 
 

3.2.2.  Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑ I-MODE (6/2004-11/2004) 
 

Τον Ιούνιο του 2004 η Cosmote ξεκινά την εμπορική διάθεση του i-mode, 
μέσω των δικτύων της 2,5ης (GPRS) και 3ης γενιάς, κατόπιν συμφωνίας που είχε 
προηγηθεί τον Νοέμβριο του 2003 με την δεύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στον 
κόσμο και κάτοχο του i-mode ιαπωνική εταιρία NTT DoCoMo. Η συμφωνία 
προβλέπει επιπλέον τη συνεργασία της Cosmote με την NTT DoCoMo για την 
εισαγωγή των υπηρεσιών i-mode και σε άλλες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται 
η Cosmote, είτε μέσω θυγατρικών (AMC), είτε μέσω συμβολαίων διαχείρισης 
(Globul, Cosmofon) και αποτελεί την όγδοη συνεργασία της NTTDoCoMo για 
παροχή της υπηρεσίας i-mode. Έτσι, η Cosmote εντάσσεται πλέον σε μια διεθνή 
συμμαχία την οποία απαρτίζουν η E-Plus Mobilfunk (Γερμανία), η ΚΡΝ Mobile 
(Ολλανδία), η KG Telecom (Ταϊβάν), η BASE (Βέλγιο), η Bouygues Telecom 
(Γαλλία), η Telefonica Moviles (Ισπανία) και η Wind (Ιταλία).   
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Πηγή : 
www.cosmote.gr/content/el/attached_files/investorrelations/COSMOTE_imode_J

UN04GR.pdf  
 
  

Όλοι οι παραπάνω πάροχοι έχουν δεσμευτεί να συνεργαστούν στενά με σκοπό 
την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ισχυροποίηση του ήδη 
αναγνωρισμένου ονόματος i-mode και την επέκταση της παρουσίας του σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Εφαλτήριο περαιτέρω αναγνώρισης και προβολής του i-mode 
αποτελεί και η πρόσφατη χορηγία της NTT DoCoMo στην ομάδα Φόρμουλα 1 της 
Renault, Mild Seven.     

Ήδη, από την άνοιξη του 2004 οι συμμαχίες της Cosmote επικεντρώνονται 
στην επιτυχή διάθεση του i-mode, στις συσκευές που θα το υποστηρίξουν και στον 
εμπλουτισμό του παρεχόμενου περιεχομένου. Ο παρακάτω Πίνακας 9 παρέχει 
πληροφορίες για τις συμμαχίες που συνήψε η Cosmote από τον Ιούνιο του 2004 έως 
τον Νοέμβριο του 2004, όπου φαίνεται ότι σχεδόν όλες αφορούν στο i-mode. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ-
ΣΥΜΜΑΧΟΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΣΚΟΠΟΙ 
ΣΥΜΜΑΧ. 

ΚΙΝΗΤΡΑ 
ΣΥΜΜΑΧ. 

ΣΥΝΕΙΣΦ. 
ΠΟΡΟΙ 

ΗΜΕΡ. 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΟΤΕnet Πάροχος 
internet 

Πρόσβαση στο 
internet μέσω του 
δικτύου σημείων 
ασύρματης 
πρόσβασης 
PWLAN της 
Otenet 

Σχετίζονται 
με προϊόν, 
τεχνολογία, 
συμπλήρωσ
η 
δεξιοτήτων 

Εμπειρία, 
τεχνολογία, 
ασύρματα 
δίκτυα 

21/6/2004 

TIM & 
VODAFONE 

Εταιρίες 
κινητής 
τηλεφωνίας 

Ομαλή ροή της 
κίνησης φωνής 
και δεδομένων 
κατά τους 
Ολυμπιακούς 
Αγώνες 

Σχετίζονται 
με 
οικονομίες 
κλίμακος 
και το 
προϊόν 

Εμπειρία 
και 
ασύρματα 
δίκτυα 

19/7/2004 

NEC Κατασκευα-
στής 
συσκευών και 
εξοπλισμού 

i-mode συσκευές  Σχετίζεται 
με το προϊόν

Εμπειρία 
και 
τεχνολογία 

8/6/2004 

PANASONIC Κατασκευα-
στής 
συσκευών και 
εξοπλισμού 

i-mode συσκευές  Σχετίζεται 
με το προϊόν

Εμπειρία 
και 
τεχνολογία 

8/6/2004 

MITSUBISHI Κατασκευα-
στής 
συσκευών και 
εξοπλισμού 

i-mode συσκευές  Σχετίζεται 
με το προϊόν

Εμπειρία 
και 
τεχνολογία 

20/7/2004 

ACCESS [1] Ανάπτυξη 
τεχνολογιών 
ασύρματου 
Internet 

Λογισμικό για το 
i-mode 

Σχετίζεται 
με το 
προϊόν, την 
τεχνολογία 
και την 
έλλειψη 
εξειδικευμέ
νων 
ικανοτήτων 

Εμπειρία 
και 
τεχνολογία  

27/7/2004 

BBC & 
IMAKO 
Media S.A. 
[7] 

ΜΜΕ Παροχή 
ειδησεογραφικού 
περιεχομένου στο 
i-mode 

Σχετίζεται 
με το προϊόν 
και την 
αγορά 

Εμπειρία 
και 
περιεχόμενο 

2/8/2004 

OTEnet  Πάροχος 
Internet 

Ανάπτυξη i-mode 
sites για 
Ολυμπιακ. Αγών 

Σχετίζεται 
με προϊόν, 
τεχνολογία 

Τεχνολογία 10/8/2004 

KODAK Εταιρία 
φωτογραφι-
κών ειδών 

i-mode site 
“Kodak-share 
Olympic 
moments” με 
φωτογραφίες 

Σχετίζεται 
με προϊόν 

Εμπειρία 
και 
περιεχόμενο 

10/8/2004 
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Coca-Cola Εταιρία 
εμφιάλωσης 
αναψυκτικών 

i-mode site “Coke 
on Air” για 
Ολυμπ.Αγών 

Σχετίζεται 
με προϊόν 

περιεχόμενο 10/8/2004 

ΕΡΤ ΜΜΕ Video 
Ολυμπιακ.Αγών 

Σχετίζεται 
με το προϊόν

περιεχόμενο 10/8/2004 

Samsung Κατασκευα-
στής 
συσκευών και 
εξοπλισμού 

i-mode συσκευές  Σχετίζεται 
με το προϊόν

Εμπειρία 
και 
τεχνολογία 

22/9/2004 

MITSUBISHI 
 

Κατασκευα-
στής 
συσκευών και 
εξοπλισμού 

i-mode συσκευές  Σχετίζεται 
με το προϊόν

Εμπειρία 
και 
τεχνολογία 

12/10/2004 

 
 
 Αν στις παραπάνω συμμαχίες που αφορούν ως επί το πλείστον στο i-mode 
προστεθούν και οι εταιρίες με τις οποίες συμμάχησε για να εμπλουτίσει το 
περιεχόμενο του i-mode (Παράρτημα 1), τότε συνολικά  θα έχουμε 149 συμμαχίες με 
151 εταιρείες που ταξινομούνται όπως φαίνεται στο παρακάτω Γράφημα 4. 
 

 
 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4 
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Με σαφή στόχο την επιτυχία του i-mode η εταιρία επικεντρώνεται στο 
Internet της κινητής τηλεφωνίας. Οι περισσότερες συμμαχίες της (63) γίνονται με 
παρόχους περιεχομένου διαδικτύου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, έτσι ώστε να 
είναι σε θέση να παρέχει στους πελάτες της μια ευρεία γκάμα από δικτυακούς τόπους. 
Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται δικτυακοί τόποι που αφορούν στην ψυχαγωγία, στην 
ενημέρωση, στις χρηματοοικονομικές ειδήσεις, στις τραπεζικές συναλλαγές, στην 
διασκέδαση, στις on-line αγορές, στις πληροφορίες, στα ringtones, στα παιχνίδια, στα 
κινούμενα σχέδια στα wallpapers. Η Cosmote σε συνεργασία με τους παρόχους 
περιεχομένου, εμπλουτίζει διαρκώς το i-menu με νέα i-mode sites με στόχο να 
καλύπτει τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του συνόλου των πελατών της. Ακολουθούν 
οι συμμαχίες με μέσα μαζικής ενημέρωσης (47 με 48 εταιρείες) που είναι είτε 
εκδοτικές εταιρίες, είτε τηλεοπτικά κανάλια και που στην ουσία παρέχουν κι αυτές 
οργανωμένο περιεχόμενο. Αυτό μπορεί να είναι από απλό κείμενο μέχρι και 
πολυμεσικό περιεχόμενο με εικόνες, βίντεο και ήχο.  

Στην συνέχεια έχουμε  20 συμμαχίες με διάφορες άλλες εταιρίες όπου σ’ 
αυτές συμπεριλαμβάνονται τράπεζες (on-line τραπεζικές συναλλαγές 24 ώρες το 24-
ωρο), αεροπορικές κι ακτοπλοϊκές εταιρίες (κλείσιμο εισιτηρίων), καταστήματα 
βιβλίων, λουλουδιών (e-commerce) κτλ. Ειδικότερα για τις τράπεζες, μέσω της 
υπηρεσίας mobile banking οι συνδρομητές έχουν την δυνατότητα να εκτελούν τις 
προσφιλέστερες τραπεζικές συναλλαγές τους, να αναζητούν καταστήματα και ΑΤΜ 
και να ολοκληρώνουν τις συναλλαγές τους σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και χωρίς 
περιττά έξοδα. 

Ακολουθούν οι πάροχοι Internet (Otenet και Forthnet) με 12 συμμαχίες, οι 
οποίοι προσφέρουν στην Cosmote την πολύτιμη εμπειρία και τεχνολογία τους 
αναφορικά με το Internet. Επίσης, έχουμε και 5 συμμαχίες με ξένους κατασκευαστές 
κινητών τηλεφωνικών συσκευών, που σκοπό έχουν την κατασκευή συσκευών που θα 
μπορούν να υποστηρίξουν το κινητό Internet, το πολυμεσικό περιεχόμενο και την 
εξειδικευμένη τεχνολογία του i-mode. Οι συσκευές αυτές έχουν μεγάλη έγχρωμη 
οθόνη, πολύ καλή ικανότητα απεικόνισης, μεγάλη χωρητικότητα, ικανότητα 
εγγραφής και αναπαραγωγής video, ψηφιακή φωτογραφική κάμερα καθώς και 
δυνατότητα εφαρμογών Java.  

Τέλος, έχουμε μία συμμαχία με την ιαπωνική ACCESS, παγκόσμιο πάροχο 
τεχνολογιών κινητού Internet, από όπου η Cosmote προμηθεύτηκε τις εξής πολύτιμες 
για το i-mode τεχνολογίες και λογισμικό: τον Compact NetFront browser (ο οποίος 
ήδη χρησιμοποιείται σε 280 διαφορετικά εμπορικά προϊόντα παγκοσμίως όπως 
ψηφιακές τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα, κονσόλες παιχνιδιών, PDAs, συστήματα 
πλοήγησης αυτοκινήτων κ.α.), τον messaging client, το Java Virtual@Machine και το 
SSL client με πλήρη υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας. Επίσης, η Cosmote 
απόκτησε το βασισμένο σε PC λογισμικό προσομείωσης συσκευών, το οποίο μπορεί 
και αναδιανέμει στους παρόχους περιεχομένου με τους οποίους συνεργάζεται. Η 
ACCESS είναι η εταιρεία που έχει αναπτύξει το Compact HTML, το πρωτόκολλο 
δηλαδή του i-mode και αποτελεί τα τελευταία χρόνια σύμμαχο-κλειδί της 
NTTDoCoMo στην παγκόσμια εξέλιξη των i-mode υπηρεσιών.  
 Το ενδιαφέρον στοιχείο που πρέπει να επισημάνουνε σε σχέση με την 
προηγούμενη χρονική περίοδο που μελετήθηκε κι όπου οι μισές συμμαχίες της ήταν 
με ξένες εταιρείες, είναι ότι τώρα η πλειονότητα των συμμαχιών της αφορούν 
ελληνικές εταιρείες. Έτσι, από τις 149 συνολικά συμμαχίες της, μόνον οι 37  αφορούν 
ξένες εταιρείες. Ειδικά για τους παρόχους περιεχομένου οι 27 από τους 63 συνολικά, 
είναι ξένοι, με τους οποίους έχει συμμαχήσει μέσω της ευρύτερης διεθνούς 
συμμαχίας του i-mode κι αφορούν ως επί το πλείστον στους τομείς των παιχνιδιών, 
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των κινουμένων σχεδίων, των wallpapers και των ringtones. Οι συνεργασίες της με 
ξένες κατασκευάστριες εταιρείες συσκευών και εξοπλισμού καθοδηγούνται πλέον κι 
αυτές από την ευρύτερη διεθνή συμμαχία του i-mode, αφού απαιτούνται  για την 
υποστήριξη του i-mode ειδικές συσκευές. Τέλος, οι πάροχοι internet είναι ελληνικές 
εταιρείες καθώς και η συντριπτική πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης.  
 Βλέπουμε λοιπόν ότι από την στιγμή που η Cosmote  εισήχθη σε μια διεθνή 
συμμαχία που προωθεί το i-mode, επιδιώκει να κάνει πέρα από τις συνεργασίες με 
ξένες εταιρείες που είναι  καθοδηγούμενες από αυτήν την διεθνή συμμαχία  (π.χ. με 
κατασκευάστριες εταιρείες συσκευών),  συμμαχίες με ελληνικές επιτυχημένες 
εταιρείες που έχουν την ανάλογη εμπειρία και παρέχουν καινοτόμες και τεχνολογικά 
προηγμένες υπηρεσίες. Δηλαδή η εταιρεία αφού επέτυχε μια τεραστίας σημασίας 
συμμαχία με την ιαπωνική NTTDoCoMo και εισήχθη έτσι σε μια παγκόσμια 
συμμαχία με μεγάλες και διεθνώς καταξιωμένες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, με 
αποτέλεσμα να καταξιωθεί κι αυτή παγκοσμίως, επιδιώκει πλέον συνεργασίες από 
τον ελληνικό χώρο για να εμπλουτίσει το περιεχόμενο του i-mode. Στην 
χαρτογράφηση των συμμαχιών που ακολουθεί αυτό που είναι ενδιαφέρον στοιχείο 
εκτός του ότι η πλειονότητα των συμμαχιών της είναι με ελληνικές εταιρείες είναι το 
γεγονός ότι έχουμε μια μόνο συμμαχία με 2 εταιρείες του ιδίου βιομηχανικού κλάδου 
ενώ οι 148 συμμαχίες αφορούν διαφορετικούς βιομηχανικούς κλάδους. 
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   ΣΧΗΜΑ 2 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ ΤΗΣ COSMOTE (6/2004-11/2004) 
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Όσον αφορά τώρα στα κίνητρα των συμμαχιών της κατά την χρονική περίοδο 
6/2004-11/2004 μπορούμε να πούμε ότι στις περισσότερες από τις συμμαχίες της  τα 
κυρίαρχα κίνητρα σχετίζονται με το προϊόν και με την διεύρυνση της αγοράς. 
Δηλαδή, από την στιγμή που συμμάχησε με την NTTDoCoMo η στρατηγική της την 
οδηγεί σε συμμαχίες που προσθέτουν διαρκώς αξία στο προϊόν της, που το 
διαφοροποιούν από άλλα και που το καθιστούν ότι πιο σύγχρονο και προηγμένο 
τεχνολογικά όχι μόνο για τον ελληνικό χώρο αλλά και διεθνώς. Το internet της 
κινητής τηλεφωνίας αποτελεί από μόνο του μια καινούργια αγορά η οποία παρόλο 
που βρίσκεται ακόμα στα σπάργανα έχει μεγάλες δυνατότητες διεύρυνσης στο 
μέλλον.  Εξάλλου το ηλεκτρονικό εμπόριο, το μάρκετιγκ και οι τραπεζικές 
συναλλαγές μέσω internet αποτελούν σήμερα μια νέα αναδυόμενη αγορά της 
τηλεπικοινωνιακής βιομηχανίας. 
 Οι συνεισφερόμενοι πόροι των συμμάχων της είναι ως επί το πλείστον το 
περιεχόμενο και η εμπειρία που έχει ο κάθε σύμμαχος στον κλάδο του.  
 Μέσω του ελληνικού i-mode προσφέρονται πάνω από 130 επίσημοι δικτυακοί 
τόποι, με χρέωση ή χωρίς χρέωση, ελληνικοί και ξένοι που χωρίζονται σε 14 ευρείες 
κατηγορίες: 
 

1.  ειδήσεις/καιρός 
2.  οικονομία 
3.  αθλητικά νέα 
4.  κινητές τραπεζικές συναλλαγές 
5.  χάρτες και πληροφορίες 
6.  διασκέδαση 
7.  νέα από τον χώρο της showbiz 
8.  αστρολογία/χιούμορ 
9.  ringtones 
10.  εικόνες/φωτογραφίες/cartoons 
11.  παιχνίδια 
12.  ταξίδια και κρατήσεις 
13.  on-line αγορές 
14.  συνομιλίες και ραντεβού 
 
Επίσης, προσφέρεται υπηρεσία e-mail όπου οι συνδρομητές μπορούν να 

στέλνουν μηνύματα μέχρι 4000 χαρακτήρων. Κάθε i-mode κινητό είναι ένας 
εύχρηστος e-mail client χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ρύθμιση ή χειροκίνητη 
σύνδεση με κάποιον απομακρυσμένο server [12].    
 Το «συναρπαστικά απλό» i-mode διαγράφει εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία 
διεθνώς και  όπως ανακοίνωσε η Cosmote η ανταπόκριση των πελατών στη νέα 
υπηρεσία ξεπέρασε τις αρχικές προβλέψεις και ήδη ο αριθμός των ενεργοποιήσεων 
της υπηρεσίας στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2004 είχε υπερβεί τις  90.000 [9]. 
Διαμέσου αυτού η Cosmote έχει εισχωρήσει σε μεγάλες και παγκόσμιες συμμαχίες με 
τις μεγαλύτερες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, κατασκευαστών συσκευών και 
λογισμικού. Άλλωστε είναι η πρώτη εταιρεία στην Ευρώπη που ανέπτυξε σε μόλις 6 
μήνες από την έναρξη του έργου, την τεχνολογική υποδομή, αλλά και τις απαραίτητες 
συνέργιες για την διάθεση των υπηρεσιών [10]. Το i-mode μεταφέρει την φιλοσοφία 
του Διαδικτύου στο κινητό τηλέφωνο. Αποτελεί την πιο δημοφιλή πλατφόρμα 
ασύρματου internet αλλά και το πιο επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο, σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Στην επιτυχημένη πορεία των υπηρεσιών i-mode έχουν 
συντελέσει το ευρύ και ποικίλο περιεχόμενο των υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τις 
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τεχνολογικά προηγμένες και εύχρηστες συσκευές που το υποστηρίζουν. Το δίκτυο 
παύει πλέον να αναλαμβάνει τον ρόλο της παροχής πληροφοριών και συνεργάζεται 
στενά με αναρίθμητους και ανεξάρτητους παρόχους περιεχομένου και τους 
κατασκευαστές, ώστε να ικανοποιηθούν απόλυτα οι ανάγκες των συνδρομητών. Το 
αποτέλεσμα φυσικά ωφελεί όλα τα συμβαλλόμενα μέρη καθώς τα δίκτυα 
αναλαμβάνουν τον συντονισμό και τον κεντρικό έλεγχο των υπηρεσιών, οι πάροχοι 
αναπτύσσουν ανταγωνιστικές υπηρεσίες και οι συνδρομητές επωφελούνται από την 
πληθώρα των επιλογών [12]. Μέσω του i-mode παγκοσμίως  οι συνδρομητές έχουν 
πρόσβαση σε 82.000 δικτυακούς τόπους [5].  

Χάρη στα ανοιχτά στάνταρντς στα οποία στηρίζεται και στην i- HTML   
γλώσσα που χρησιμοποιεί διευκολύνεται η μεταφορά του υπάρχοντος περιεχομένου 
internet στο κινητό τηλέφωνο [2]. Το αξιοσημείωτο στοιχείο στην αξιοποίηση και την 
εμπορική εφαρμογή του i-mode είναι ότι αυτό δεν απαιτεί με την σειρά του, την 
επένδυση σημαντικού ποσού για την επέκταση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών 
του παρόχου. Λειτουργεί πάνω από τις υποδομές GPRS (2,5G) αλλά και της 3ης 
γενιάς. Στηρίζεται στη λογική του packet switching (μεταγωγή πακέτου), η οποία 
πρακτικά εξασφαλίζει την συνεχή σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο. Το 
χαρακτηριστικό αυτό μάλιστα, είναι εκείνο στο οποίο στηρίζεται η ογκοχρέωση, 
δηλαδή η χρέωση των υπηρεσιών με βάση τον όγκο των δεδομένων που 
μετακινούνται από και προς την συσκευή του συνδρομητή και όχι με βάση τον χρόνο 
που αξιοποιείται το δίκτυο [11].   

Ο ικανοποιητικός βαθμός διείσδυσης του i-mode στο Βέλγιο, στην Γαλλία, 
την Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ολλανδία και την Ταϊβάν σε συνδυασμό 
με το μέσο μηνιαίο έσοδο (ARPU) της τάξεως των 6-10 ευρώ ανά πελάτη i-mode 
στην Ευρώπη, φανερώνουν ότι το i-mode, πέρα από νέα μόδα αποτελεί εξίσου μία 
νέα προσοδοφόρο πηγή για τις εταρείες κινητής τηλεφωνίας, τους παρόχους 
περιεχομένου και τους εμπορικούς συνεργάτες [8]. Οι περισσότεροι από 44,5 
εκατομμύρια χρήστες του σε όλον τον κόσμο και η διαρκώς αυξανόμενη 
αναγνωρισιμότητα του διεθνώς, επιβεβαιώνουν την πολύπλευρη δυναμική του και 
αποδεικνύουν την υπεροχή του ως επιχειρηματικό και τεχνολογικό μοντέλο [6]. 
Άλλωστε μόνον στην γενέτειρα του, την Ιαπωνία, τον Ιούλιο του 2004, οι χρήστες 
του είχαν φθάσει τα 5.2 εκατομμύρια με μια ετήσια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης 
του 456 % [4]. Η σημασία αυτής της τεράστιας αύξησης φαίνεται από το γεγονός ότι 
αυτοί οι χρήστες ξοδεύουν κατά μέσο όρο 93 $ τον μήνα, ποσό κατά πολύ 
μεγαλύτερο από αυτό των  63,2 $ που ξοδεύουν οι χρήστες παραδοσιακότερων κι όχι 
3G, υπηρεσιών.   

Στην δυναμική εξάπλωση του i-mode σε παγκόσμιο επίπεδο συμβάλλουν 
επίσης οι συνέργιες με παρόχους περιεχομένου, κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, 
όπως η Disney, το CNN και η ViaMichelin. Εκτός Ιαπωνίας, περιεχόμενο - σε οκτώ 
γλώσσες – συνεισφέρουν περισσότεροι από 1.000 πάροχοι εμπλουτίζοντας δυναμικά 
το εύρος των υπηρεσιών και καθιστώντας το i-mode ένα πραγματικά χρήσιμο, 
καθημερινό, γρήγορο και εύκολο στην χρήση του εργαλείο. Εξάλλου, η επιτυχία του 
επιχειρηματικού μοντέλου του i-mode βασίζεται στο γεγονός ότι προσφέρει αμοιβαία 
οφέλη για τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας και περιεχομένου.  

Έως σήμερα τα μέλη της διεθνούς “συμμαχίας” i-mode στην Ευρώπη και 
στην Ταϊβάν, παρέχουν τις υπηρεσίες i-mode μέσω πολλών  διαφορετικών μοντέλων 
κινητών τηλεφώνων, από μεγάλες κατασκευάστριες εταιρείες όπως η NEC, η 
Mitsubishi, η Vitelcom, η Toshiba, η Panasonic και η Samsung.  

Η εμπορική διάθεση του i-mode, λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της 
Αθήνας, όπου η εταιρία ήταν Μέγας Χορηγός, συνδυάστηκε με μεγάλη διαφημιστική 
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καμπάνια αλλά και με κοινές προωθητικές ενέργειες με ξένους παρόχους i-mode, 
καθώς μέσω της χορηγίας της Cosmote, υπήρχαν μοναδικές ευκαιρίες για την 
ενίσχυση της προβολής του.  

Με την ευκαιρία των Ολυμπιακών αγώνων  εισήχθη από την Cosmote μια 
κινητή υπηρεσία πολύγλωσσου τουριστικού οδηγού, όπου χρησιμοποιούνταν η 
αναγνώριση φωνής και η τεχνολογία εντοπισμού θέσης και όπου οι χρήστες έπαιρναν 
πληροφορίες για εστιατόρια, παραλίες, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, θέατρα, 
μεταφορικά μέσα και τηλεφωνικά νούμερα επείγουσας ανάγκης. Κατά την διάρκεια 
των Ολυμπιακών αγώνων η εταιρία συνεργάστηκε στενά κι επιτυχώς με την 
Vodafone Greece και την TIM, όπως και με άλλες ξένες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, 
με σκοπό την διασφάλιση της ομαλής ροής της κινητής κίνησης. Γνωρίζοντας 
άλλωστε ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας είναι οι πρώτοι στους οποίους η 
κινητή τηλεφωνία θα έχει τόσο μεγάλη εφαρμογή, λόγω της μεγάλης διείσδυσης της 
παγκοσμίως και της σύγκλισης των τεχνολογιών, η εταιρία είχε  επενδύσει 
περισσότερο από 50 εκατομμύρια ευρώ για να αναβαθμίσει την δομή του δικτύου της 
στην Αθήνα, την Αττική και τις άλλες πέντε Ολυμπιακές πόλεις [3] και να 
εξυπηρετήσει έτσι άρτια την Ολυμπιακή Οικογένεια και τους πελάτες της.  
 Από τον Ιούνιο του 2004 η Cosmote έχει υπογράψει 25 GPRS roaming 
συμφωνίες σε 19 χώρες [4]. Έτσι, συνολικά μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2004 η 
εταιρεία είχε υπογράψει συμφωνίες περιαγωγής σε 164 χώρες με 346 δίκτυα ενώ για 
την καρτοκινητή σε 21 χώρες με 39 δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.  
 Παράλληλα, η εταιρεία εγκαινίασε την κινητή τηλεφωνία 3ης γενιάς με την 
εισαγωγή του Video Streaming στα τέλη του Μαϊου του 2004. Το i-mode άλλωστε 
μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ακόμα ενδιάμεσος σταθμός στη μετάβαση από την 
δεύτερη στην τρίτη γενιά κινητής τηλεφωνίας και η βάση γνωριμίας των Ελλήνων με 
την ογκοχρέωση που θα παγιωθεί πια στην κινητή τηλεφωνία 3ης γενιάς. Θεωρείται 
ότι οι δύο τεχνολογίες θα δράσουν μάλλον υποστηρικτικά η μία για την άλλη [11].  
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
[1] www.access_us_inc.com/news_releases/20040726.html  
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[3] http://wireless.weblogsinc.com/entry/0388528073116142/  
 
[4] www.imodestrategy.com/2004/08/_040829_weekly_.html  
 
[5] www.invgr.com/cosmote_i_mode.htm  
 
[6] www.pressreleases.gr/company/294250/29185.html  
 
[7] www.bbc.co.uk/pressoffice/pressreleases/stories/2004/08_august/02/greece.shtml  
 
[8] www.diplomatia.gr/main.php?issueID=12&articleID=281  
 
[9] 
www.portfolio.gr/search/news.asp?in_Date=26/12/2004&in_DaysMargin=365&in_C
ompanyID=49
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3.2.3.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ COSMOTE 
 
 Αναφορικά με τον Πίνακα 1 της κατηγοριοποίησης των συμμαχιών, θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι οι περισσότερες συμμαχίες που έχει συνάψει η Cosmote 
και στις δύο μελετόμενες χρονικές περιόδους  αφορούν κάθετες σχέσεις πελάτη-
προμηθευτή (customer-supplier agreements). Οι σχέσεις δηλαδή που έχει 
δημιουργήσει με τους παρόχους περιεχομένου, τους παρόχους internet, τους 
κατασκευαστές συσκευών και εξοπλισμού και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
αποτελούν συμφωνίες με συμβόλαιο που διευρύνουν την συνεργασία πελάτη με 
προμηθευτή. Οι λίγες συμμαχίες της με ομοειδείς εταιρείες (Vodafon, TIM) αφορούν 
στην κατηγορία των συμμαχιών όπου γίνεται εκμετάλλευση των κοινών θεμελιωδών 
ικανοτήτων τους, ενώ οι διάφορες άλλες συμμαχίες με τράπεζες, εταιρείες με 
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φωτογραφικά είδη (Codak) ή εμφιάλωσης αναψυκτικών (Coca-Cola) αφορούν στην 
κατηγορία των διαφημιστικών συνεργασιών (collaborative advertising). 
 Και τα τρία αυτά είδη συμμαχιών δηλαδή οι κάθετες σχέσεις πελάτη-
προμηθευτή, οι συμμαχίες με σκοπό την εκμετάλλευση κοινών θεμελιωδών 
ικανοτήτων και οι διαφημιστικές συνεργασίες εκφράζουν την ίδια θέση στην αγορά. 
Εκπροσωπούν μια θέση μέσα σε έντονα ανταγωνιστική αγορά (In Market) που αφορά 
στην παραγωγή και μάρκετιγκ προϊόντος ή τεχνολογίας (Πίνακας 2). Για την 
Cosmote, προτεραιότητα δίνεται στην πρώθηση νέων υπηρεσιών που αυξάνουν το 
μέσο μηνιαίο έσοδο ανά χρήστη (ARPU).  
 Ως προς τον βαθμό αλληλεξάρτησης μεταξύ των συμμαχούμενων εταιρειών 
(Πίνακας 3), ο οποίος βασίζεται στον τύπο, στην δομή και στην φύση της συμμαχίας,  
μπορούμε να πούμε ότι όλες οι συμμαχίες που εξετάστηκαν, εκτός από αυτήν με την 
NTTDoCoMo, δείχνουν έναν μικρό βαθμό οργανωσιακής αλληλεξάρτησης της 
Cosmote με τις σύμμαχες εταιρείες.  

Η στρατηγική επίδραση των συμμαχιών της είναι  η εξοικονόμηση κόστους 
και η στρατηγική τοποθέτηση. Και στις δύο χρονικές περιόδους που εξετάστηκαν οι 
συμμαχίες της επικεντρώνονται στην βελτίωση και στην διεύρυνση των παρεχόμενων 
προϊόντων και υπηρεσιών. Ιδιαίτερα με την είσοδο της στην διεθνή συμμαχία του i-
mode, η εταιρεία εξοικονομεί χρήματα αφού με αυτόν τον τρόπο και εισάγεται σε  
μια προηγμένη διεθνώς τεχνολογία αλλά και προσχωρεί σε συμμαχίες με 
κατασκευάστριες εταιρείες εξασφαλίζοντας έτσι τις απαιτούμενες συσκευές κινητής 
τηλεφωνίας με χαμηλότερο κόστος. Η στρατηγική της τοποθέτηση επιτυγχάνεται με 
την είσοδο της σε μια νεοαναδυόμενη αγορά, την αγορά του κινητού Internet που 
ξεφεύγει από τα στενά προσδιοριζόμενα όρια της παραδοσιακής κινητής τηλεφωνίας. 

Η Cosmote αφού στα πρώτα πέντε χρόνια της λειτουργίας της μέσω των 
συνετά επιλεγόμενων συμμαχιών της και την επιτυχημένη στρατηγική της 
εδραιώθηκε στην ελληνική αγορά και ανέβηκε στην πρώτη θέση της, στην συνέχεια 
εισχώρησε σε διεθνείς συμμαχίες που επικεντρώνονται στην τεχνολογία και στην 
υπηρεσία του κινητού internet, με ότι αυτό συμπεριλαμβάνει (ηλεκτρονικό εμπόριο, 
ηλεκτρονικό επιχειρείν κ.α.), στο οποίο συγκλίνει παγκοσμίως το μέλλον της κινητής 
τηλεφωνίας. Ενίσχυσε λοιπόν  το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, διευρύνοντας τις 
επιχειρηματικές της δραστηριότητες σε άλλα τμήματα της αγοράς και σε νέες αγορές 
και αφού βελτίωσε τις εσωτερικές της δυνατότητες και ικανότητες, τις χρησιμοποίησε 
για να διευρύνει την αγορά της. Η εταιρεία αναπτύσσει μια μοναδική στρατηγική 
συμμαχιών που καλύπτει τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της και ταιριάζει 
παράλληλα στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.  

Για να ανταπεξέλθει στην πίεση της παγκόσμιας αγοράς, με τις αυξανόμενες 
οργανωσιακές και τεχνολογικές πολυπλοκότητες, η Cosmote έχει εισχωρήσει σε 
συμμαχίες που αυξάνουν το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα έναντι άλλων ομοειδών 
εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. Ειδικά κατά την πρώτη χρονική περίοδο (7/2000-
5/2004), οι πολλές συνεργασίες της με ξένες εταιρείες της πρόσφεραν πρόσβαση σε 
προηγμένες τεχνολογίες και πόρους στους οποίους είχε έλλειψη.  

Η πλειοψηφία των συμμάχων της αφορούν εταιρείες από διαφορετικούς και 
συμπληρωματικούς ως προς αυτήν, βιομηχανικούς κλάδους. Χρησιμοποιεί την 
συνεργασία τους για να διευρύνει την παρουσία της σε άλλα τεχνολογικά πεδία και 
αγορές, που θα της δώσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών 
της. Παράλληλα,  αποκτά από αυτές τις διαφορετικές βιομηχανίες, γνώσεις και 
εμπειρίες.  

Το γενικό συμπέρασμα από την στρατηγική των συμμαχιών της είναι ότι 
προσπαθεί να είναι μια δραστήρια και άκρως ανταγωνιστική εταιρεία μέσα στην 
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παγκόσμια πλέον αγορά. Χρησιμοποιεί τις συμμαχίες της με σκοπό να είναι σε 
ανταγωνιστική θέση στην παγκόσμια αγορά και να ανταπεξέλθει επιτυχημένα στις 
αναδυόμενες τεχνολογικές πολυπλοκότητες.  
 

3.3.  VODAFONE 
 
 Η Vodafone Ελλάδος, αρχικά με την επωνυμία Panafon και με την συμμετοχή 
της Intracom, της France Telecom, της Vodafone και της Databank, τον Αύγουστο 
του 1992 έλαβε την άδεια ανάπτυξης δικτύου κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Η 
εμπορική της λειτουργία ξεκίνησε την 1η Ιουλίου του 1993 και σήμερα κατέχει ένα 
αξιόπιστο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο το οποίο εκτείνεται σε μήκος 7.000 χλμ. σε όλη 
την χώρα αποτελώντας το μεγαλύτερο ιδιωτικό δίκτυο μετάδοσης στην Ελλάδα. 
Διαθέτει το μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων στην ζώνη GSM 900 και η θαλάσσια 
επιφάνεια καλύπτεται σε περισσότερα από 300.000 τετρ. χιλιόμετρα. Σήμερα ο 
κύριος μέτοχος της είναι πλέον η μητρική Vodafone Group Plc,  η μεγαλύτερη 
εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στον κόσμο. 
 Την άνοιξη του 1997 η εταιρεία έφερε την επανάσταση στην κινητή 
τηλεφωνία προσθέτοντας στις υπηρεσίες της τα σύντομα γραπτά μηνήματα (SMS). Η 
μέχρι τότε επιχειρηματική πορεία της επιβραβεύτηκε με την παράλληλη είσοδο της 
στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου τον Δεκέμβριο του 1998. 
 Σταθμός στην ιστορία της, αποτέλεσε η εμπορική μετονομασία της από 
Panafon-Vodafone σε Vodafone τον Ιανουάριο του 2002, γεγονός που της έδωσε μια 
νέα δυναμική έτσι ώστε σήμερα να αποτελεί ένα από τα δέκα ισχυρότερα εμπορικά 
ονόματα (brand name) παγκοσμίως. Σε σύντομο χρονικό διάστημα δημιούργησε ένα 
δίκτυο 200 σημείων πώλησης σε όλη την Ελλάδα που διακρίθηκε για την υψηλή 
αισθητική του και την εξυπηρέτηση πελατών. Με 1,67 δισεκ. ευρώ συνολικές 
επενδύσεις από την αρχή της λειτουργίας της, αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη ιδιωτική 
επένδυση που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Σήμερα απασχολεί περισσότερους από 2.400 
εργαζομένους [1]. 
  Η Vodafone Ελλάδος στοχεύοντας να γίνει ηγέτης στην παροχή υπηρεσιών 
πολυμέσων στην Ελλάδα κινήθηκε ιδιαίτερα δυναμικά και δημιούργησε το 2000 τον 
παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) Panafonet και την πύλη pan.gr. Οι δύο αυτές 
πρωτοβουλίες αποτέλεσαν την στρατηγική τοποθέτηση της εταιρείας ως προς το 
Διαδίκτυο που στόχο είχε την αποτελεσματική αξιοποίηση των τεράστιων ευκαιριών 
που εμφανίζονται στον χώρο του Internet και την ενίσχυση των υπηρεσιών σύγκλισης 
Διαδικτύου με την κινητή τηλεφωνία.  
 Η εταιρεία δραστηριοποιείται επιτυχημένα  και στο εξωτερικό. Τον 
Φεβρουάριο του 2001 η εταιρεία έκανε την είσοδο της και στην αγορά της Αλβανίας, 
αποκτώντας εκεί την 2η άδεια κινητής τηλεφωνίας και κάνοντας έτσι πράξη την 
επέκταση των δραστηριοτήτων της σε μια πολλά υποσχόμενη αγορά.  
 Τον Μάρτιο του 2001 άρχισε την εμπορική διάθεση της τεχνολογίας GPRS 
που παρέχει υψηλότερες ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων και τον Ιανουάριο του 
2003 παρουσίασε το πρωτοποριακό Vodafone Live! 
 Για να εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες κατά την διάρκεια των 
Ολυμπιακών αγώνων της Αθήνας αύξησε την χωρητικότητα του ραδιοδικτύου της 
εταιρείας σε όλη την χώρα κατά περίπου 40%, ενώ για την περιοχή της Αττικής η 
αύξηση άγγιξε το 60%. Παράλληλα ενεργοποιήθηκαν νέα ψηφιακά κέντρα ελέγχου 
σταθμών βάσεων και μεταγωγής κλήσεων προκειμένου να πολλαπλασιαστεί η 
συνολική χωρητικότητα και η ικανότητα διεκπεραίωσης κλήσεων του δικτύου. 
Επίσης, έγινε προσθήκη νέων κόμβων στο δίκτυο μεταγωγής δεδομένων GPRS και 
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υλοποιήθηκαν υπηρεσίες περιαγωγής για μεταφορά δεδομένων με πάνω από 60 
διεθνή δίκτυα.  Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν μέρος των συνολικών επενδύσεων της 
εταιρείας για το 2004-2005 που φτάνει τα 200 εκατομμύρια ευρώ.  

Ταυτόχρονα με άλλες 12 χώρες όπου δραστηριοποιείται η μητρική εταιρεία,  
η εταιρεία ξεκίνησε την εμπορική διάθεση της κινητής τηλεφωνίας 3ης γενιάς  τον 
Νοέμβριο του 2004, ενώ το δίκτυο 3ης γενιάς καλύπτει περισσότερο από το 25% του 
ελληνικού πληθυσμού κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ήδη από τα τέλη Ιουλίου η 
Vodafone προσφέρει την Vodafone Mobile Connect Card/3G, που επιτρέπει την 
ασύρματη σύνδεση στο Internet και μεταφορά δεδομένων με ταχύτητα που είναι 
δυνατόν να φτάσει τα 384 kbps. Έτσι, η τεχνολογία  της 3ης γενιάς έρχεται για να 
καλύψει και τις  ανάγκες των επιχειρήσεων για χωρητικότητα και ταχύτητα καθώς το 
ευαίσθητο αυτό κομμάτι της αγοράς ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Vodafone, αφού το 
45% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα χρησιμοποιούν εταιρικά ειδικά διαμορφωμένα 
προγράμματα της Vodafone [4]. 

Τον Μάρτιο του 2004 η Vodafone Ελλάδος είχε 3.678.208 συνδρομητές ενώ ο 
κύκλος εργασιών της άγγιζε τα 1473,7 εκατομμύρια ευρώ. 

 
 
 1/4/01-

31/3/02 
1/4/02-
31/3/03 

1/4/03-
31/3/04 

Κύκλος εργασιών 990       εκ. € 1255    εκ. € 1473,7 εκ.€ 
EBITDA (κέρδη προ 
φόρων) 

427,5    εκ. €   487,1 εκ. €   577,3 εκ.€ 

Καθαρά κέρδη 169,3    εκ. €   161,7 εκ. €   235,4 εκ.€ 
    
                                

Πηγή : www.vodafone.gr
 

Η εξαγωγή τεχνογνωσίας στο εξωτερικό χαρακτηρίζει την στρατηγική της 
εταιρείας, αφού ήταν η Vodafone Ελλάδος εκείνη που διέθεσε το ολοκληρωμένο 
σύστημα πληροφορικής για την διαχείριση και παρακολούθηση του δικτύου στον  
Όμιλο Vodafone (Vodafone Group), καθώς επίσης συμμετείχε ενεργά και στον 
σχεδιασμό και στην ανάπτυξη του δικτύου κινητής τηλεφωνίας “Click GSM” στην 
Αίγυπτο. Άλλωστε η εταιρεία αποτελώντας την πρώτη σημαντική επένδυση της 
Vodafone Group πέρα από τα σύνορα της Μ. Βρετανίας, μετέδωσε τεχνογνωσία 
αποτελεσματικών συστημάτων τοπικού management και στρατηγικής εξάπλωσης 
στην μητρική εταιρεία. Επίσης, παρείχε τεχνογνωσία και σε άλλες ξένες εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στον χώρο των τηλεπικοινωνιών όπως στη Mobilrom Ρουμανίας 
και στην Globtel της Σλοβακίας. 
 Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα ποιότητας και οι επιδόσεις της 
στον συγκεκριμένο τομέα έχουν επιβραβευτεί με τα πιστοποιητικά IS0 9001 (1996), 
και πιστοποιήσεις από τον ΕΛΟΤ και το National Quality Assurance (NQA) της 
Μεγάλης Βρετανίας. Ήταν άλλωστε, η πρώτη ελληνική εταιρεία που τιμήθηκε σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο με την διάκριση Achievement in Excellence από το EFQM 
(Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Διοίκηση Ποιότητας, 2001) [2], ενώ η Διεύθυνση 
Εξυπηρέτηση Πελατών της έχει βραβευτεί δύο φορές από την Teleperformance 
International (1998,1999). 
   
 Η εταιρεία έχει τις ακόλουθες Τηλεπικοινωνιακές άδειες [5]: 
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1. Ειδική άδεια εγκατάστασης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης δημόσιου 

τηλεπικοινωνιακού δικτύου σταθερής ασύρματης πρόσβασης και παροχή 
σταθερής δημόσιας τηλεφωνικής υπηρεσίας 

 
2. Ειδική άδεια λειτουργίας κυψελοειδούς τηλεπικοινωνιακού δικτύου GSM 

 
3. Ειδική άδεια για εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση δημόσιου 

τηλεπικοινωνιακού δικτύου κινητών επικοινωνιών 2ης γενιάς και παροχή 
δημόσιων κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 2ης γενιάς  

 
4. Ειδική άδεια για εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση δημόσιου 

τηλεπικοινωνιακού δικτύου κινητών επικοινωνιών 3ης γενιάς και παροχή 
δημόσιων κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 3ης γενιάς (2Χ20 + 5MHz) 

 
5. Ειδική άδεια για εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση δημόσιου 

ενσύρματου τηλεπικοινωνιακού δικτύου 
 
6. Ειδική άδεια για παροχή δημόσιων κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 

ασύρματων τοπικών δικτύων (WLAN) 
 

Οι στρατηγικές επιλογές της Vodafone Ελλάδος επεκτείνονται και σε άλλους 
τομείς όπως το ηλεκτρονικό επιχειρείν, όπου προσβλέπονται μεγάλες ευκαιρίες  
ανάπτυξης από την χρήση των ηλεκτρονικών Β2Β αγορών. Έτσι, μαζί με την EFG 
Eurobank Ergasias και την Hellas On Line δημιούργησαν τον Νοέμβριο του 2000 την 
εταιρεία Business Exchanges που παρέχει λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, μέσα από 
τον δικτυακό τόπο www.be24.gr [7]. 

Αξιοσημείωτες είναι και οι ενέργειες που υλοποιεί στον τομέα της κοινωνικής 
ευαισθησίας και προσφοράς (κινητή παιδιατρική μονάδα, Μικρόκοσμος 
Παμμακάριστος, πρόγραμμα εξοπλισμού σχολείων με Η/Υ) και στην προστασία του 
περιβάλλοντος (ανακύκλωση μπαταριών, συνεργασία με WWF, προγράμματα 
εξοικονόμησης ρεύματος, πρόγραμμα Ερμής για την ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία), οι οποίες έχουν αποσπάσει αριστεία και επαίνους κοινωνικής 
προσφοράς ενώ αποτελούν σαφή απόδειξη της πεποίθησης της εταιρείας ότι η 
ανάπτυξη της πρέπει να συνδυάζεται με την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης της 
κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται.  

H μητρική Vodafone έχει παρουσία σε 28 χώρες και παρέχει τις υπηρεσίες της 
σε περισσότερους από 95,6 εκατομμύρια συνδρομητές [3]. Η πολιτική της  αποτελεί  
μια πολιτική δημόσιας προσφοράς και απορρόφησης της θυγατρικής της στην 
Ελλάδα Vodafone. Σήμερα πλέον, στην Vodafone Ελλάδος συμμετέχει η Vodafone 
Group Plc με ποσοστό 99,381%. Κατά τον ίδιο τρόπο η Βρετανική εταιρεία έχει 
ολοκληρώσει την δημόσια προσφορά και απορρόφηση των θυγατρικών της και στη 
Σουηδία, Europolitan (25/3/03), Πορτογαλία, Telecel (1/4/03) και Ολλανδία, Libertel 
(9/4/03) [6].  
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
[1] www.vodafone.gr/live1/extp.jsp?type=prrel&prid=10121&lang=0&langSTR=gr  
 
[2] www.vodafone.gr/live1/extp.jsp?type=prrel&prid=387&lang=0&langSTR=gr
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[3] www.iraj.gr/IRAJ/Company_Vodafone.pdf  
 
[4] www.diplomatia.gr/main.php?issueID=12&articleID=282  
 
[5] www.eett.gr/gr_pages/telec/adeiodotisi/epixeiriseis/eidikes.php?page=3  
 
[6]  www.iraj.gr/IRAJ/Company_Vodafone.pdf  
 
[7] 
www.be24.gr/be24/ccs/content/_anylang/BEInfo/index.jsp?cItemId=385&sLID=441
&sLType=CATEGORY  
 
 

3.3.1. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟ – VODAFONE LIVE! (1/2000-12/2002) 
 

Για την μελέτη των συμμαχιών της Vodafone Ελλάδος την πρώτη χρονική 
περίοδο  δημιουργήθηκε ο Πίνακας 10 που περιέχει τις εταιρίες συμμάχους, την 
περιγραφή της εταιρείας που θα μας βοηθήσει να την εντάξουμε σε έναν βιομηχανικό 
κλάδο, τους σκοπούς της συμμαχίας, δηλαδή την περιγραφή της συμφωνίας, τα 
κίνητρα των συμμαχιών σε αντιστοιχία με τον Πίνακα 4, τους συνεισφερόμενους 
πόρους από την εταιρεία – σύμμαχο και την ημερομηνία  της συμμαχίας (σε 
περίπτωση που αυτή δεν έχει ευρεθεί έχει τοποθετηθεί στον πίνακα η ημερομηνία 
έναρξης της επιδιωκόμενης υπηρεσίας) 

.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ  10 
 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ-
ΣΥΜΜΑΧΟΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΣΚΟΠΟΙ 
ΣΥΜΜΑΧ. 

ΚΙΝΗΤΡΑ 
ΣΥΜΜΑΧ. 

ΣΥΝΕΙΣΦ. 
ΠΟΡΟΙ 

ΗΜΕΡ. 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Flash ΜΜΕ Ειδήσεις, 
αθλητικά νέα, 
καιρός 

Σχετίζονται 
με το προϊόν 
και την αγορά 

περιεχόμενο 13/1/2000 

ΟΤΕ Εταιρεία 
σταθερής 
τηλεφωνίας 

Συνεγκατάστα
ση σταθμών 
βάσης και από 
κοινού χρήση 
υποδομής 

Σχετίζονται 
με οικονομίες 
κλίμακας 

Ασύρματα 
δίκτυα 

21/1/2000 

Imako και 
Powernet [1] 

ΜΜΕ & ISP Πληροφορίες 
lifestyle 

Σχετίζονται 
με προϊόν και 
την αγορά 

περιεχόμενο 2/3/2000 

In-target Τεχνολογίες 
Internet 

Σχεδιασμός 
και 
δημιουργία 
site 

Σχετίζονται 
με την 
τεχνολογία 
και την 
συμπλήρωση 
δεξιοτήτων 

Εμπειρία 
και 
τεχνολογία 

2/3/2000 

Flash ΜΜΕ Ειδήσεις, 
αθλητικά νέα 

Σχετίζονται 
με το προϊόν 
και την αγορά 

περιεχόμενο 2/3/2000 

Ναυτεμπορική ΜΜΕ Οικονομικές 
ειδήσεις 

Σχετίζονται 
με το προϊόν 
και την αγορά 

περιεχόμενο 2/3/2000 

One-Way 
Technostores 

Ηλεκτρονικές 
εφαρμογές 

Ηλεκτρονικό 
κατάστημα 

Σχετίζονται 
με το προϊόν 
και 
οικονομίες 
κλίμακας 

περιεχόμενο 2/3/2000 

FDS/Greek 
Geeks 

Πώληση 
βιβλίων 

Ηλεκτρονικό 
βιβλιοπωλείο 

Σχετίζονται 
με το προϊόν 

περιεχόμενο 2/3/2000 

Ρ & Κ 
Χρηματιστη-
ριακή 

Χρηματιστηρια-
κή εταιρεία 

Ηλεκτρονική 
διαπραγμά-
τευση 
μετοχών 

Σχετίζονται 
με το προϊόν 
και την αγορά 

περιεχόμενο 2/3/2000 

Εθνικό 
Μετσό-βειο 
Πολυτεχνείο  

Πανεπιστήμιο Ενημέρωση 
οδικής 
κίνησης & 
καιρικές 
προβλέψεις 

Σχετίζονται 
με το προϊόν 

περιεχόμενο 2/3/2000 

Google Επικοινωνίες 
internet 

Μηχανισμό 
πλοήγησης 

προϊόν και 
τεχνολογία 

Εμπειρία 
και 
τεχνολογία 

2/3/2000 
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ΕΤΑΙΡΙΕΣ-
ΣΥΜΜΑΧΟΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΣΚΟΠΟΙ 
ΣΥΜΜΑΧ. 

ΚΙΝΗΤΡΑ 
ΣΥΜΜΑΧ. 

ΣΥΝΕΙΣΦ. 
ΠΟΡΟΙ 

ΗΜΕΡ. 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Alpha Bank Τράπεζα Ανανέωση 
χρόνου 
ομιλίας μέσω 
ΑΤΜ  

Σχετίζονται με 
το προϊόν και 
την τεχνολογία 

Τεχνολογία 16/3/2000 

Flash ΜΜΕ Εκλογικά 
αποτελέσματα 
σε 
πραγματικό 
χρόνο 

Σχετίζονται με 
προϊόν  

περιεχόμενο  7/4/2000 

Mad  ΜΜΕ Μουσικό 
περιεχόμενο 

Σχετίζονται με 
το προϊόν 

περιεχόμενο 21/6/2000 

Alpha 
Χρηματιστη-
ριακή [2] 

Χρηματιστη-
ριακή εταιρεία 

Ηλεκτρονική 
διαβίβαση 
χρημα-
τιστηριακών 
εντολών 

Σχετίζονται με 
το προϊόν και 
την αγορά 

περιεχόμενο 20/12/2000 

ΟΤΕ, 
Cosmote, 
Telestet 

Εταιρείες 
σταθερής και 
κινητής  
τηλεφωνίας  

Επέκταση 
δικτύων και 
επαύξηση 
χωρητικότη-
τας 

Σχετίζονται με 
συμπλήρωση 
δεξιοτήτων 

Ασύρματα 
δίκτυα 

17/12/2000 

Θυγατρικές 
ευρωπαϊκές 
εταιρείες 
Vodafone της 
Vodafone 
Group  

Εταιρείες 
κινητής 
τηλεφωνίας 

Υπηρεσία 
Eurocall με 
ενιαίες και 
μειωμένες 
χρεώσεις για 
συνδιαλλέξεις 
περιαγωγής 
και διεθνείς 
κλήσεις 

Σχετίζονται με 
αγορά και 
οικονομίες 
κλίμακας 

Ασύρματα 
δίκτυα 

17/1/2001 

Mad [3] ΜΜΕ Ringtones Σχετίζονται με 
το προϊόν  

περιεχόμενο 2/2/2001 

Citibank [4] Τράπεζα Citibank Visa 
Vodafone 

Σχετίζονται με 
προϊόν 

Εμπειρία 31/5/2001 

Vizzavi 
Europe 
Limited [5] 

Πάροχος 
περιεχομένου 

Πανευρωπαϊ-
κό portal 
www.vizzavi.
gr

Σχετίζονται με 
τεχνολογία, 
αγορά 

Εμπειρία, 
τεχνολογία 

16/7/2001 

Vizzavi 
Hellas 

Πάροχος 
περιεχομένου 

Υπηρεσία 
ενημέρωσης 
για Μουντιάλ 
2002 

Σχετίζονται με 
προϊόν  

περιεχόμενο 3/6/2002 

Q-Telecom Εταιρεία 
κινητής 
τηλεφωνίας 

Υπηρεσία 
εθνικής 
περιαγωγής 
για την Q-
Telecom 

Σχετίζονται με 
οικονομίες 
κλίμακας 

Διεύρυνση 
αγοράς 

19/9/2002 
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ΕΤΑΙΡΙΕΣ-
ΣΥΜΜΑΧΟΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΣΚΟΠΟΙ 
ΣΥΜΜΑΧ. 

ΚΙΝΗΤΡΑ 
ΣΥΜΜΑΧ. 

ΣΥΝΕΙΣΦ. 
ΠΟΡΟΙ 

ΗΜΕΡ. 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Δέλτα 
Singular, 
Internet 
Hellas και 
Microsoft 
Hellas 

 Εταιρεία 
ανάπτυξης 
λογισμικού, 
ISP και 
ανάπτυξη 
τεχνολογιών 
internet 

Αποτελέσμα-
τα εκλογών 

Σχετίζονται με 
το προϊόν  

περιεχόμενο 
και εμπειρία 

16/10/2002 

Cisco Hellas 
[6] 

Λύσεις  
Internet IP για 
δεδομένα, 
φωνή και 
Video 

Τεχνική και 
εμπορική 
συνεργασία 
για εφαρμογές 
ασυρμάτων 
εταιρικών 
δικτύων 

Συμπλήρωση 
δεξιοτήτων και 
προϊόν 

Τεχνολογία, 
ασύρματα 
δίκτυα 

12/12/2002 

Εταιρείες 
Vodafone 
στην Ευρώπη 

Εταιρείες 
κινητής 
τηλεφωνίας 

Ανανέωση 
χρόνου  
καρτοκινητών 
στο εξωτερικό 
με χρήση καρ-
τών τοπικών 
δικτύων 

Σχετίζονται με 
την 
συμπλήρωση 
δεξιοτήτων 

Διεύρυνση 
αγοράς 

17/12/2002 

  
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Vodafone Ελλάδος στο διάστημα από το 

2000 έως τον Δεκέμβριο του 2002, κινήθηκε δραστήρια στον τομέα των συμμαχιών 
και δημιούργησε 25 συμμαχίες με 30 συμμάχους (θεωρώντας ότι οι δύο συμμαχίες 
της με τις άλλες θυγατρικές της Vodafone Group Plc στην Ευρώπη, αναφέρονται 
κάθε φορά σε έναν σύμμαχο, αφού πρόκειται στην ουσία για ευρύτερες συμμαχίες  
καθοδηγούμενες από την μητρική Vodafone Group και στα πλαίσια της στρατηγικής 
της συνένωσης των θυγατρικών της). Αν από τον προαναφερόμενο Πίνακα 10 
απομονώσουμε τα κίνητρα που υπήρχαν για την δημιουργία κάθε συμμαχίας, 
δημιουργείται ο Πίνακας 11 . 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 15 

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ 
                       
ΚΙΝΗΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Κίνητρα που σχετίζονται με το προϊόν 18 
            «»                         με την αγορά  8 
            «»                         με την τεχνολογία  4 
            «»                         με την συμπλήρωση δεξιοτήτων και    
                                         κενών                             

 4 

            «»                         με οικονομίες κλίμακας   4 
            «»                         με τον χρόνο  0 
            «»                         με μείωση του κινδύνου  0 
            «»                         με δομή της βιομηχανίας/αγοράς και  
                                         τροποποίηση της 

 0 
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Τα αποτελέσματα είναι συσσωρευτικά, αφού σε πολλές συμμαχίες τα κίνητρα 
δημιουργίας συμμαχίας είναι παραπάνω από ένα. Φαίνεται  λοιπόν, ότι τα κίνητρα 
που σχετίζονται με το προϊόν υπερισχύουν κατά πολύ των άλλων κινήτρων, άρα 
φαίνεται ότι τα βασικά κίνητρα της εταιρείας για σύναψη συμμαχιών σχετίζονται με 
το προϊόν. Κινείται δηλαδή στοχεύοντας στην βελτίωση των προϊόντων και των 
υπηρεσιών της και δημιουργώντας σ’ αυτά υπεραξία. Καινοτομώντας κι επενδύοντας 
από πολύ νωρίς στην σύγκλιση της κινητής τηλεφωνίας με το Internet, δημιούργησε 
αυτή πρώτη στην Ελλάδα, τον Μάρτιο του 2000 την ηλεκτρονική πύλη www.pan.gr 
και τον ISP Panafonet, ενώ στρατηγικής σημασίας θεωρείται η συνεργασία της με τον 
αγγλικό μηχανισμό πλοήγησης Google. Καθώς το Internet αλλάζει τις επιχειρήσεις 
των ΜΜΕ, η εταιρεία κατανόησε από πολύ νωρίς ότι όποιος ελέγχει τα κανάλια 
διανομής περιεχόμενου και έχει και το περιεχόμενο μπορεί να αποκτήσει ένα δυνατό 
κι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η εταιρεία έχοντας ως κίνητρο την διεύρυνση της 
αγοράς χρησιμοποιεί σύγχρονο και ενδιαφέρον περιεχόμενο (αθλητικά, lifestyle, 
οικονομικές ειδήσεις ) για να προσελκύσει καινούργιους συνδρομητές.  

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται και η σχέση της με την μητρική εταιρεία, 
διαμέσου της οποίας απέκτησε πρόσβαση σε ότι πιο προηγμένο τεχνολογικά και 
καινοτόμο (προϊόντα, τεχνολογία, υπηρεσίες) υπήρχε παγκοσμίως και εμμέσως 
δέχτηκε την θετική επίδραση όλων των στρατηγικών συμμαχιών που συνήψε ο 
κολοσσός Vodafone Group. Συγχρόνως με τις σχέσεις της με τις άλλες θυγατρικές 
του ομίλου αποκτά μεγάλες οικονομίες κλίμακας. 

Στην συνέχεια εξετάστηκαν οι εταιρείες σύμμαχοι και ταξινομήθηκαν είτε 
στις εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο βιομηχανικό κλάδο, δηλαδή των 
τηλεπικοινωνιών (κινητή και σταθερή τηλεφωνία), είτε σε διαφορετικούς 
βιομηχανικούς κλάδους όπου έχουμε  τους παρόχους internet, τους παρόχους  
περιεχομένου, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τους κατασκευαστές ηλεκρονικών  
υπολογιστών και λογισμικού και διάφορους άλλους (τράπεζες και χρηματιστηριακοί 
οργανισμοί, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.ά). Έτσι,  δημιουργήθηκαν  τα παρακάτω 
γραφήματα όπου ταξινομούνται πλέον τα κίνητρα σε αντιστοιχία με τους 
βιομηχανικούς κλάδους. 
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 ΓΡΑΦΗΜΑ 5 
ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ ΤΗΣ VODAFONE ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ 

ΚΛΑΔΟΥ  (ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ) 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 6 
ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ ΤΗΣ VODAFONE ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 
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ΠΑΡΟΧ.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Η/Υ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ISP

ΜΜΕ

ΑΛΛΟΙ

ΑΛΛΑΓΗ ΔΟΜΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝ.ΚΛΙΜΑΚΟΣ

ΧΡΟΝΟ

ΣΥΜΠΛΗΡ.ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΓΟΡΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΙΟΝ

 
 
 
 
 
 

Στην περίοδο που εξετάζουμε η Vodafone Ελλάδος φαίνεται ότι δεν έχει 
δημιουργήσει καθόλου συμμαχίες με κατασκευάστριες εταιρείες συσκευών. Αυτό 
στην πραγματικότητα δεν ισχύει. Απλώς οι συμμαχίες και οι συνεργασίες με ξένες 
κατασκευάστριες εταιρείες έχουν γίνει από την μητρική εταιρεία, η οποία έχει 
μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη στην παγκόσμια αγορά και μπορεί να επιτύχει 
μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας και πιο επικερδείς συμφωνίες. Όσον αφορά τις 
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υπόλοιπες συμμαχίες η Vodafone Ελλάδος έχει δημιουργήσει 5 συμμαχίες με 7 
εταιρείες του ίδιου βιομηχανικού κλάδου και 20 συμμαχίες με 23 εταιρείες 
διαφορετικού κλάδου. Το 80% λοιπόν των συμμαχιών της γίνονται με εταιρείες 
άλλων βιομηχανικών κλάδων. Συνολικά για όλες τις εταιρείες-συμμάχους έχουμε την 
ακόλουθη ταξινόμηση : 
 

 
 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 7 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΑΧΗΣΑΝ ΜΕ ΤΗΝ 

VODAFONE  
ΑΠΟ  1/2000-12/2002  

 

7

0

2

6

2

7
6

0
1
2
3
4
5
6
7
8

ΙΔ
ΙΟ

Υ 
ΚΛ

ΑΔ
Ο
Υ

ΚΑ
ΤΑ

ΣΚ
ΕΥ

ΑΣ
.

ΣΥ
ΣΚ

ΕΥ
Ω
Ν

 &
ΕΞ

Ο
Π
ΛΙ

ΣΜ
Ο
Υ

Π
ΑΡ

Ο
ΧΟ

Ι
Π
ΕΡ

ΙΕ
ΧΟ

Μ
ΕΝ

Ο
Υ

Η
/Υ

 &
ΛΟ

ΓΙ
ΣΜ

ΙΚ
Ο

IS
P

M
M

E

ΑΛ
ΛΟ

Ι

 
 
 
Από το σύνολο των συμμαχιών της, οι 5 ήταν με ξένες εταιρείες, οι 19 με 

ελληνικές και η μία μεικτή (Imako και Powernet). Βέβαια, κάποιες ελληνικές 
εταιρείες ανάπτυξης εξειδικευμένης τεχνολογίας Internet και λογισμικού 
επικοινωνιών (πχ. Microsoft Hellas, Cisco Hellas) αποτελούν στην ουσία 
παραρτήματα των κολοσσών ξένων μητρικών εταιρειών και συνεργάζονται με την 
Vodafone Ελλάδος κατόπιν συμφωνίας των μητρικών τους εκατέρωθεν (Microsoft –
Vodafone Group, Cisco-Vodafone Group). Παρακάτω δίνεται μια χαρτογράφηση των 
συμμαχιών της Vodafone Ελλάδος, αναλόγως του βιομηχανικού κλάδου και της 
εθνικότητας που εκπροσωπεί η σύμμαχος εταιρεία.  
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                                          ΣΧΗΜΑ 3 
 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ ΤΗΣ VODAFONE (1/2000-12/2002) 
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Όσον αφορά τώρα τους συνεισφερόμενους πόρους των συμμάχων εταιρειών 
όπως αυτοί αναφέρθηκαν στον Πίνακα 10, γίνεται στην συνέχεια  μια περαιτέρω 
ταξινόμηση τους για να εντοπιστούν εκείνοι που επιθυμεί περισσότερο η Cosmote να 
αποκτήσει από τους συμμάχους της.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

 
 
ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 
Ασύρματα δίκτυα 3 
Διεύρυνση αγοράς  2 
Εμπειρία  0 
Τεχνολογία 0 
  

 
Αναφορικά με τις εταιρείες του ιδίου κλάδου, η Vodafone μέσω των 

συμμαχιών που συνάπτει θέλει να αποκτήσει πρόσβαση σε ασύρματα δίκτυα και να 
διευρύνει την αγορά της.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 13 

ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΚΛΑΔΩΝ 
 
 
ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 
Περιεχόμενο 14 
Τεχνολογία   5 
Εμπειρία  5 
Διεύρυνση αγοράς  0 
Ασύρματα δίκτυα  1 
  

 
Η συντριπτική πλειοψηφία των συνεισφερόμενων πόρων από τις συμμαχίες 

της είναι το περιεχόμενο και συνήθως το ελληνικό περιεχόμενο ή αυτό που έχει 
ειδικά προσαρμοστεί για τα ελληνικά δεδομένα. Έχοντας ήδη πρόσβαση στην 
τεχνολογία και στην εμπειρία της μητρικής εταιρείας, για να ολοκληρώσει τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες της στον Έλληνα συνδρομητή επιζητά ένα ειδικά 
διαμορφωμένο για την ελληνική κοινωνία περιεχόμενο. Όσον αφορά τις συμμαχίες 
της με  εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού, την ενδιαφέρουν η εμπειρία που έχουν 
καθώς και η εξειδικευμένη τεχνολογία που έχουν αυτές αναπτύξει στον τομέα των 
εφαρμογών Internet.  
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

[1] www.capitallink.com/prs/pr.php3?relid=724  
 

 67

http://www.capitallink.com/prs/pr.php3?relid=724


[2] www.weeklytelecom.gr/edition/wt200052.htm  
 
[3] www.publicity-guide.gr/online/article.asp?section=3&articleid=77  
 
[4] www.citibank.com/greece/consumer/product/cards/voda.htm  
 
[5] www.publicity-guide.gr/online/article.asp?section=4&articleid=170  
 
[6] www.ciscoexpo.gr/2002/download/12/vodafone_amentas.pdf  
 
 

3.3.2. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΜΕΤΑ-VODAFONE LIVE! 
(1/03-11/04) 

 
 

 
 

 
Τον Ιανουάριο του 2003 η Vodafone Ελλάδος, ακολουθώντας τις άλλες 

θυγατρικές εταιρείες του ομίλου, παρουσίασε στην ελληνική αγορά ένα εντελώς 
πρωτοποριακό προϊόν, το Vodafone live!, το οποίο αποτελεί ένα καινοτόμο πακέτο 
υπηρεσιών που συνδυάζει χρώμα, ήχο, εικόνα και πρόσβαση σε πληροφορίες [1], με 
υπηρεσίες κατάλληλα προσαρμοσμένες για την ελληνική αγορά. Σε όλον τον κόσμο 
θεωρήθηκε ως η πρώτη κινητή υπηρεσία που ολοκλήρωσε ταυτόχρονα συσκευές, 
δίκτυα, περιεχόμενο και υπηρεσίες [2]. Στην εξεταζόμενη περίοδο όλες οι συμμαχίες 
της εταιρείας επικεντρώνονται στην τελειοποίηση των υπηρεσιών του 
προσφερόμενου Vodafone Live! και του περιεχομένου του. Ο παρακάτω πίνακας 
παρέχει πληροφορίες για τις συμμαχίες που συνήψε η Vodafone από τον Ιανουάριο 
του 2003 έως τον Νοέμβριο του 2004, απ’ όπου φαίνεται ότι η πλειονότητα τους 
αφορά στο Vodafone Live! 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ-
ΣΥΜΜΑΧΟΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΣΚΟΠΟΙ 
ΣΥΜΜΑΧ. 

ΚΙΝΗΤΡΑ 
ΣΥΜΜΑΧ. 

ΣΥΝΕΙΣΦ. 
ΠΟΡΟΙ 

ΗΜΕΡ. 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Γερμανός 
ΑΒΕΕ [8] 

Δίκτυο 
καταστημάτων 
προϊόντων και 
υπηρεσιών 
τηλεπικοινω-
νιών 

Διάθεση 
προϊόντων και 
υπηρεσιών 
Vodafone  

Σχετίζονται με 
αγορά και 
οικονομίες 
κλίμακας 

Διεύρυνση 
αγοράς & 
οικονομίες 
κλίμακας 

29/1/2003 

Cosmote, 
Telestet 

Εταιρείες 
κινητής 
τηλεφωνίας 

Διασύνδεση 
δικτύων τους 
για αποστολή 
MMS 

Σχετίζονται με 
την αγορά  

Ασύρματα 
δίκτυα 

11/2/2003 

EFG 
Eurobank 
Ergasias 

Τράπεζα Ανανέωση 
χρόνου 
ομιλίας μέσω 
αυτόματης 
χρέωσης του 
τραπεζικού 
λογ/σμού 

Σχετίζονται με 
προϊόν και 
τεχνολογία 

Τεχνολογία 21/4/2003 

Hellas Flying 
Dolphins [9] 

Ακτοπλοϊκή 
εταιρεία 

Διαφημιστική 
προβολή και 
από κοινού 
προώθηση 
προϊόντων και 
υπηρεσιών 
τους 

Σχετίζονται με 
προϊόν και 
οικονομίες 
κλίμακας 

Διεύρυνση 
αγοράς 

8/7/2003 

Algosystems 
[19] 

Systems 
integrator 

Vodafone 
Mobile 
Connect Card 

προϊόν, 
τεχνολογία 

Τεχνολογία 29/7/2003 

Ericsson [21] Κατασκευα-
στής συσκευών 
και 
εξοπλισμού 

Τεχνολογία 
δικτύου 
κορμού 
UMTS 

Σχετίζονται με 
το προϊόν και 
την τεχνολογία 

Εμπειρία, 
τεχνολογία, 
ασύρματα 
δίκτυα 

20/8/2003 

UEFA [10] Αθλητικός 
οργανισμός 

Αγώνες 
Champions 
League 

Σχετίζονται με 
προϊόν 

περιεχόμενο 17/9/2003 

Business 
Exchanges 
[18] 

Εφαρμογές 
ηλεκτρονικού 
εμπορίου 

Ηλεκτρονικό 
σύστημα 
αγορών 

τεχνολογία και 
συμπλήρ. δεξι-
οτήτων 

Τεχνολογία     9/2003 

Πλαίσιο [11] Δίκτυο 
καταστημάτων 
προϊόντων και 
υπηρεσιών 
τηλεπικοινω-
νιών 

Διάθεση 
προϊόντων και 
υπηρεσιών 
Vodafone 

Σχετίζονται με 
αγορά, 
οικονομίες 
κλίμακας 

Διεύρυνση 
αγοράς & 
οικονομίες 
κλίμακας 

7/10/2003 

Όμιλος 
Ιατρικού 
Αθηνών [12] 

Ιατρικός 
όμιλος 
κλινικών 

Ιατρική 
γραμμή 

Σχετίζονται με 
το προϊόν και 
την αγορά 

Διεύρυνση 
αγοράς και 
περιεχόμενο 

15/10/2003 
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ΕΤΑΙΡΙΕΣ-
ΣΥΜΜΑΧΟΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΣΚΟΠΟΙ 
ΣΥΜΜΑΧ. 

ΚΙΝΗΤΡΑ 
ΣΥΜΜΑΧ. 

ΣΥΝΕΙΣΦ. 
ΠΟΡΟΙ 

ΗΜΕΡ. 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Telenavis 
Hellas [13] 

Εταιρεία 
ανάπτυξης 
λογισμικού 

Υπηρεσίες 
map guide και 
location guide 
του Vodafone 
Live! 

Σχετίζονται με 
προϊόν και 
τεχνολογία 

Τεχνολογία 
και εμπειρία 

19/1/2004 

Αθηναϊκό 
Πρακτορείο 
Ειδήσεων 

ΜΜΕ Αποτελέσματ
α βουλευτ. 
εκλογών 

Σχετίζονται με 
προϊόν 

περιεχόμενο 2/3/2004 

Mad ΜΜΕ Εύρεση 
στοιχείων 
τραγουδιών 

Σχετίζονται με 
προϊόν 

περιεχόμενο 19/3/2004 

Alphyra 
Hellas & YQ 
Hellas [14] 

Ανάπτυξη 
λογισμικού για 
ηλεκτρονικές 
συναλλαγές & 
ηλεκτρονικές 
εφαρμογές 

Ανανέωση 
χρόνου 
καρτοκινητών 
μέσω 
αποδείξεων 
ειδικών 
τερματικών 
μηχανών 

Σχετίζονται με 
προϊόν 

Τεχνολογία 
& εμπειρία 

19/5/2004 

M-Pay Hellas 
[15] 

Εταιρεία 
τηλεπικοινω-
νιών 

Ανανέωση 
χρόνου 
ομιλίας 
καρτοκινητών 
μέσω 
συστήματος 
M-Pay 

Σχετίζονται με 
Προϊόν 

Τεχνολογία 
& εμπειρία 

18/6/2004 

First Hop 
[20] 

Ανάπτυξη 
λογισμικού 

First Hop 
Wireless 
Broker, για 
την διανομή 
και τον έλεγχο 
του 
περιεχομένου 

Σχετίζονται με 
προϊόν και 
τεχνολογία 

Τεχνολογία 14/9/2004 

ΙΝΤΡΑΚΑΤ, 
ΔΙΕΚΑΤ, 
Τεχνολογική 
Αθηνών [16] 

Κατασκευα-
στικές 
εταιρείες 

Κατασκευή 
δικτύου 
οπτικής ίνας 
(Αθήνα-
Θεσ/νίκη) 

Σχετίζονται με 
τεχνολογία 

Εμπειρία 21/10/2004 

Sun Micro-
systems [17] 

Ανάπτυξη 
λογισμικού 

Επεκτάσεις 
για Sun Java 
Enterprise 
System & Sun 
Java Desktop 
System 

Σχετίζονται με 
Τεχνολογία, 
οικονομίες 
κλίμακας 

Τεχνολογία 
& εμπειρία 

23/11/2004 
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Αν στις παραπάνω συμμαχίες προσθέσουμε και αυτές που έγιναν με 100 
περίπου παρόχους περιεχομένου και ΜΜΕ για να εμπλουτιστεί το περιεχόμενο του 
Vodafone Live! με 235 περίπου sites,  έχουμε συνολικά 118 συμμαχίες με 122 
εταιρείες οι οποίες αναλύονται στο παρακάτω  Γράφημα 8: 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 8 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΑΧΗΣΑΝ ΜΕ ΤΗΝ 
VODAFONE  

ΑΠΟ  1/2003-11/2004  
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Οι περισσότερες από τις συμμαχίες αφορούν συνεργασίες με παρόχους και 

ΜΜΕ που αφορούν στην διεύρυνση του περιεχομένου του Vodafone Live!, σε 
διάφορες κατηγορίες όπως ψυχαγωγία, ringtones, wallpapers, παιχνίδια κτλ. Οι 
συμφωνίες της με κατασκευαστές λογισμικού αφορούν στην πλειονότητα τους 
εφαρμογές του ηλεκτρονικού εμπορίου, εφαρμογές Internet καθώς και συνεργασίες 
με σκοπό την δημιουργία εφαρμογών που θα διευκολύνουν τους κατόχους 
καρτοκινητών. Πάλι, καθώς δεν υπάρχουν αναφορές για κατ’ ιδίαν συμμαχίες της 
Vodafone Ελλάδος με κατασκευάστριες εταιρείες συσκευών φαίνεται ότι οι συσκευές 
του Vodafone Live! 2G (Panasonic, Sharp και Nokia ) και 3G (Sharp, Motorola, Sony 
Ericsson, NEC, Nokia και Samsung) υποστηρίχθηκαν ύστερα από συμφωνίες της 
μητρικής εταιρείας με τις ξένες κατασκευάστριες εταιρείες, αποφέροντας συγχρόνως 
σημαντικές οικονομίες κλίμακας στην Vodafone Ελλάδος.  Όσον αφορά τις 
υπόλοιπες συμμαχίες της αφορούν είτε στο περιεχόμενο και στην διεύρυνση αγοράς 
(π.χ. Όμιλος Ιατρικού Αθηνών) είτε στην διαφημιστική προβολή της εταιρείας (π.χ. 
Hellas Flying Dolpins), είτε σε συνεργασίες με κατασκευάστριες εταιρείες για την 
κατασκευή δικτύων οπτικής ίνας που θα βελτιώσουν την ποιότητα και τις 
δυνατότητες των υπαρχόντων δικτύων,  είτε σε συμφωνίες με αλυσίδες 
καταστημάτων για την από κοινού προώθηση του Vodafone Live! (π.χ. Γερμανός, 
Πλαίσιο).  
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Αρχικά το δίκτυο λιανικής πώλησης της εταιρείας συνέθετε πλήθος 
εμπορικών αντιπροσώπων τους οποίους στη συνέχεια απορρόφησε για να παρέχει 
ενιαία εξυπηρέτηση στους συνδρομητές της. Τον Ιούλιο του 2001 ξεκίνησε η 
λειτουργία της αλυσίδας καταστημάτων της Vodafone στην Ελλάδα, 
σηματοδοτώντας την άμεση πρόσβαση της εταιρείας στη λιανική πώληση. Η 
συγχώνευση των εμπορικών συνεργατών της και η δημιουργία σημαντικότατης 
ιδιόκτητης αλυσίδας καταστημάτων Vodafone καθώς και ανεξάρτητων αλυσίδων 
καταστημάτων (Γερμανός, Πλαίσιο)  που  χρησιμοποιούν το brand name της 
Vodafone αποφέρει σημαντικές οικονομίες κλίμακας στην λειτουργία του εμπορικού 
δικτύου, αξιοποιεί συνέργιες σε επίπεδο management και μειώνει σημαντικά το 
κόστος του δικτύου διανομής. Άλλωστε το πιστοποιημένο με ISO 9001:2000 δίκτυο 
λιανικής πώλησης που διαθέτει, αποτελεί ένα από τα  ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
της έναντι των ανταγωνιστριών εταιρειών της.  
 Εκτός λίγων εξαιρέσεων (π.χ. Sun Microsystems και κάποιους παρόχους 
περιεχομένου) οι συμμαχίες της γίνονται στην πλειονότητα τους με ελληνικές 
εταιρείες. Επίσης, εκτός από μία συμμαχία με εταιρείες (Cosmote, Telestet) του ιδίου 
βιομηχανικού κλάδου, οι υπόλοιπες είναι με εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε 
άλλον βιομηχανικό κλάδο. 
 Όσον αφορά στα κίνητρα των συμμαχιών της κατά την εξεταζόμενη χρονική 
περίοδο, προκύπτει ότι η πλειονότητα τους σχετίζονται με το προϊόν, δηλαδή το 
Vodafone Live! και με την διεύρυνση της αγοράς είτε σε άλλους τομείς όπως το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, είτε σε νέες ηλικίες. Ακολουθώντας την στρατηγική της 
μητρικής εταιρείας, η Vodafone Ελλάδος συμμαχεί με εταιρείες που συνδράμουν 
στον εμπλουτισμό του περιεχομένου -οι οποίοι και είναι οι συνεισφερόμενοι πόροι 
των συμμάχων της - του Vodafone Live! και που το καθιστούν νεανικό, σύγχρονο και 
πλούσιο.  

Συγχρόνως, οι συμμαχίες της Vodafone Group με κατασκευάστριες εταιρείες 
τηλεφωνικών συσκευών, της προσφέρουν προηγμένες τεχνολογικά και εύχρηστες 
συσκευές που με το πάτημα ενός κουμπιού δίνουν την δυνατότητα πρόσβασης στο 
μενού επιλογών του Vodafone Live! και οι οποίες αναπτύχθηκαν ειδικά για να το 
υποστηρίζουν. Το νέα αυτό προϊόν αποτελείται από ένα δομημένο μενού υπηρεσιών 
(MMS, παιχνίδια, πολυφωνικά ringtones, πρόσβαση σε διασκέδαση και πληροφορίες, 
ειδήσεις, φωτογραφικό υλικό, Video MMS) και λειτουργεί  μέσα σε ένα φιλικό, 
γρήγορο και εύκολο στην χρήση περιβάλλον. Στηρίζεται στην πεποίθηση της 
Vodafone ότι αυτό που ενδιαφέρει τον καταναλωτή δεν είναι η τεχνογνωσία 
καθεαυτή, αλλά η αξία, η ποιότητα και η χρηστικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Απευθύνεται σε όλους τους συνδρομητές της (συμβόλαιο και καρτοκινητή) και 
ιδιαίτερα στο νεανικό κοινό. Τον Μάρτιο του 2004 οι  συνδρομητές του είχαν φτάσει 
τους 273.911 [8].  

Το Vodafone live! διαθέτει 235 υπηρεσίες περιεχομένου, το υλικό των οποίων 
παρέχεται από περίπου 100 συνεργάτες- παροχείς περιεχομένου. Το περιεχόμενο του 
παρέχεται  από ελληνικούς παροχείς περιεχομένου αλλά και από διεθνείς 
αναγνωρισμένου κύρους. Σημαντικές συνεργασίες με μεγάλους εκδοτικούς ομίλους 
και ελληνικά ειδησεογραφικά πρακτορεία εξασφαλίζουν έγκυρη ενημέρωση για τις 
ειδήσεις στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι συνεργασίες με 
την Ιmako, τον όμιλο ΑΝΤ1, τον όμιλο Αττικών Εκδόσεων, την εφημερίδα 
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, την Πήγασος Εκδοτική και Εκτυπωτική κ.α.  

Συγχρόνως, η εκμετάλλευση των συνεργιών που προκύπτουν από την μητρική 
Vodafone Group δίνουν την δυνατότητα στους συνδρομητές της Vodafone 
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παγκοσμίως να έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικές ειδήσεις και παιχνίδια. 
Συγκεκριμένα υπάρχουν οι εξής κατηγορίες [2] : 
 
1. MMS (μηνύματα) και πρόσβαση στα e-mail 
2. Ringtones, wallpapers, screensavers.  
3. Παιχνίδια.  
4. Chat (με χρήση του Vodafone Messenger) 
5. Video & audio 
6. Ενημέρωση (ειδήσεις, καιρός, οικονομία) 
7. Αθλητικά 
8. Διασκέδαση (οδηγοί ψυχαγωγίας) 
9. Άστρα και τύχη. 
10. Find & seek (με δυνατότητα αναζήτησης διαδρομών) 
11. Lifestyle & flirt 
  

Η Vodafone έχει συνάψει συμφωνίες με κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων 
όπως οι Panasonic, Sharp και Nokia (με τις  δύο πρώτες έχει υπογράψει 
αποκλειστικές συμφωνίες) για την προσαρμογή και διάθεση συσκευών που 
υποστηρίζουν το Vodafone Live! Οι χρεώσεις γίνονται ανά πληροφορία ή βάσει του 
όγκου.  

Η ταχύτητα του Vodafone Live!, ενισχύεται περισσότερο από το γεγονός ότι 
στηρίζεται στην τεχνολογία GPRS, αυξάνοντας έτσι την ταχύτητα μετάδοσης των 
δεδομένων, οι οποίες μπορούν να ξεπεράσουν τα 100 kbps. Η Vodafone θεωρώντας 
ότι οι μεγαλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες βρίσκονται στη ραγδαία αναπτυσσόμενη 
αγορά των υπηρεσιών δεδομένων, εργάζεται  προς αυτήν την κατεύθυνση. Ήδη τα 
γραπτά μηνύματα (SMS), τα μηνύματα ήχου και εικόνας (MMS), και οι υπηρεσίες 
του προγράμματος Vodafone Live συμβάλλουν στον τζίρο της Vodafone σε ποσοστό 
γύρω στο 15% [3]. 

Η Vodafone Ελλάδος θέλοντας να εμπλουτίσει και να καταστήσει το ιδιαίτερα 
επιτυχημένο Vodafone Live! ακόμα πιο ελκυστικό στην ελληνική αγορά, ξεκίνησε 
τον Νοέμβριο του 2004 την κινητή τηλεφωνίας 3ης γενιάς, η οποία προσφέρει πιο 
γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες του με ταχύτητες που φτάνουν έως τα 
384 kbps. Η εμπορική διάθεση του Vodafone Live! 3G έγινε για πρώτη φορά, 
ταυτόχρονα με άλλες 12  χώρες όπου δραστηριοποιείται η Vodafone Group, γεγονός 
που δείχνει την βαρύτητα που αποδίδεται στο προϊόν αυτό και της δυναμικής που έχει 
σε διεθνές επίπεδο.  

Με την δύναμη της 3ης γενιάς  γίνεται δυνατή η χρησιμοποίηση υπηρεσιών 
που ήταν αδύνατες μέχρι σήμερα όπως η Video-κλήση και το ταχύτερο Internet. Το 
Vodafone Live! ανανεώνεται και γίνεται το πρωτοποριακό Vodafone Live! 3G,  
εμπλουτισμένο με νέες υπηρεσίες και δυνατότητες, που στοχεύει στο ιδιαίτερα 
απαιτητικό νεανικό κοινό ηλικίας 15-35 ετών, το οποίο και ενδιαφέρεται για  τις νέες 
υπηρεσίες πολυμέσων.. Η τεχνολογία 3ης γενιάς προσφέρεται σε παλιούς και νέους 
συνδρομητές, είτε είναι συνδρομητές με συμβόλαιο ή συνδρομητές τηλεφωνίας (CU 
και a la Carte), ενώ οι βασικές χρεώσεις (φωνής, γραπτών μηνυμάτων MMS και data) 
είναι οι ίδιες με τις αντίστοιχες της 2ης γενιάς του προγράμματος στο οποίο 
βρίσκονται. Ειδικά για την 3η γενιά η μητρική Vodafone Group συνήψε συνεργασίες 
με τις μεγαλύτερες κατασκευάστριες εταιρίες συσκευών κινητής τηλεφωνίας 
παγκοσμίως, όπως την Sharp, Motorola, Sony Ericsson, NEC, Nokia και Samsung 
[4]. Η νέα σειρά συσκευών, μέρος της οποίας παρέχεται αποκλειστικά από την 
Vodafone παγκοσμίως, χαρακτηρίζεται από φουτουριστικό σχεδιασμό, σημαντικές 
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βελτιώσεις στην ποιότητα του ήχου της εικόνας και των παιχνιδιών που πλέον 
γίνονται τρισδιάστατα καθώς και στο επίπεδο των παρεχόμενων πληροφοριών. Όλα 
τα παραπάνω νέα δεδομένα προκύπτουν από τις μεγαλύτερες χωρητικότητες που 
επιτρέπει η τεχνολογία 3ης γενιάς. Οι συσκευές έχουν κάμερες ανάλυσης 2 mega pixel 
με δυνατότητες αυτόματης εστίασης, οπτικό zoom και οθόνες υψηλής ανάλυσης. 
Επίσης υπάρχουν και συσκευές με δυνατότητες ήχου αντίστοιχες CD player, MP3, 
στερεοφωνικά ηχεία, video streaming,  video telephony όπου υπάρχει η δυνατότητα 
να βλέπεις τον συνομιλητή σου ενώ μιλάει και live tv. (συμφωνίες με Sony BMG, 
EMI, Universal Music, Warnet Music). 
 Η  Vodafone είναι η μοναδική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας η οποία 
ταυτόχρονα με την έναρξη της εμπορικής διάθεσης των υπηρεσιών 3G στην ελληνική 
αγορά, προσφέρει και την δυνατότητα περιαγωγής για υπηρεσίες 3ης γενιάς με τα 
δίκτυα της στην Ευρώπη  και στην Ιαπωνία [6], ενώ οι χρεώσεις θα γίνονται για την 
αγορά του κάθε περιεχομένου εφάπαξ κι όχι με ογκοχρέωση ή χρέωση του χρόνου 
που χρειάζεται για να βρει κάποιος ή να κατεβάσει το περιεχόμενο. Το καινούριο 
αυτό οικονομικό μοντέλο που θα λανσάρει πρώτη η Vodafone σε όλον τον κόσμο 
καθώς και η πρωτοβουλία της να διαθέσει τις υπηρεσίες της 3ης γενιάς δωρεάν μέχρι 
τις 31/3/2005, θεωρείται ότι θα αλλάξει τα επιχειρηματικά μοντέλα και θα το 
ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας [5]. 
 Η μητρική εταιρεία θεωρεί ότι περί τον Μάρτιο του 2006 η χρήση του 
Vodafone Live! 3G θα γίνεται σε όλον τον κόσμο από 10.000.000 συνδρομητές, 
δηλαδή το ένα δέκατο του συνόλου των συνδρομητών της που αυτή την στιγμή 
αγγίζει τα 100.000.000.  
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3.3.3  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ VODAFONE 
 

Αναφορικά με τον Πίνακα 1 της κατηγοριοποίησης των συμμαχιών, θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι οι περισσότερες συμμαχίες που έχει συνάψει η Vodafone 
Ελλάδος και στις δύο εξεταζόμενες χρονικές περιόδους αφορούν κάθετες σχέσεις 
πελάτη- προμηθευτή (customer-supplier agreements). Οι συνεργασίες της δηλαδή με 
παρόχους περιεχομένου, ΜΜΕ, παρόχους λογισμικού και άλλους αποτελούν 
συμφωνίες με συμβόλαιο που προσφέρουν αμοιβαία οφέλη και διευρύνουν τις 
συνεργασίες πελάτη με προμηθευτή. Οι συμμαχίες της με άλλες ελληνικές ή και ξένες 
εταιρείες κινητής τηλεφωνίας σκοπό έχουν την εκμετάλλευση κοινών θεμελιωδών 
ικανοτήτων τους, ενώ οι συμμαχίες που γίνονται για θέματα διαφημιστικής 
προώθησης των υπηρεσιών της (π.χ. Hellas Flying Dolphins) αποτελούν 
διαφημιστικές συνεργασίες (collaborative advertising). Επίσης, έχουμε και κάποιες 
συμφωνίες κοινής διανομής προϊόντων (Γερμανός, Πλαίσιο), ενώ στα πλαίσια 
προγραμμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος και την δημόσια υγεία η 
εταιρεία συνεργάζεται με πανεπιστημιακά ιδρύματα (Εθνικό Μετσόβειο 
Πολυτεχνείο).  

Οι κάθετες σχέσεις πελάτη-προμηθευτή, οι συμμαχίες με σκοπό την 
εκμετάλλευση κοινών θεμελιωδών ικανοτήτων, οι διαφημιστικές συνεργασίες καθώς 
και η κοινή διανομή προϊόντων και υπηρεσιών εκφράζουν μια θέση μέσα σε μια 
έντονα ανταγωνιστική αγορά (In Market) και αποτελούν συμμαχίες για την παραγωγή 
και μάρκετιγκ προϊόντος ή τεχνολογίας (Πίνακας 2). Ως προς τον βαθμό 
αλληλεξάρτησης μεταξύ των συμμαχούμενων εταιρειών φαίνεται ότι υπάρχει μικρός 
βαθμός οργανωσιακής αλληλεξάρτησης της Vodafone με τις σύμμαχες εταιρείες. Η 
στρατηγική επίδραση των συμμαχιών της είναι συγχρόνως η εξοικονόμηση κόστους 
και η στρατηγική τοποθέτηση. Η εξοικονόμηση κόστους επιτυγχάνεται μέσω των 
συνεργειών που η εταιρεία αποκτά λόγω της μητρικής εταιρείας (brand name, 
φθηνότερες συσκευές και περιεχόμενο, προηγμένη τεχνολογία), αλλά και λόγω των 
συνεργασιών της με ανεξάρτητες αλυσίδες καταστημάτων (Γερμανός, Πλαίσιο). Η 
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στρατηγική τοποθέτηση φαίνεται από την δραστηριοποίηση της σε σύγχρονους και 
επίκαιρους τομείς όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο και το Internet. Η εταιρεία έχει 
προχωρήσει σε μία σειρά από ενέργειες που δείχνουν ότι γνωρίζει καλά πως το 
μέλλον των τηλεπικοινωνωιών βασίζεται στη σύγκλιση υπηρεσιών πληροφορικής 
τηλεπικοινωνιών και internet. Έτσι, μετεξελίσσεται διαρκώς από μία εταιρεία κινητής 
τηλεφωνίας σε εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών κινητής επικοινωνίας 
και εφαρμογών πολυμέσων. Οι κινήσεις αυτές είναι καλά σχεδιασμένες, αποτελούν 
μέρος της γενικότερης στρατηγικής του παγκόσμιου τηλεπικοινωνιακού κολοσσού 
της Vodafone και στόχο έχουν την διατήρηση της επιχειρηματικής της υπεροχής. 

 Η στρατηγική της αποτέλεσε συνδυασμό επιθετικής και πελατοκεντρικής 
εμπορικής τοποθέτησης στην αγορά,  πρωτοποριακών υπηρεσιών, διαφοροποίησης 
στην επικοινωνιακή πολιτική, εξαγωγής τεχνογνωσίας καθώς και  διαρκής έμφασης 
στην κερδοφόρο ανάπτυξη. Η υπεροχή της σε όλες τις εφαρμογές και τα δεδομένα 
της κινητής τηλεφωνίας, ενισχύεται αφενός από τις επιτυχημένες συνεργασίες με 
παρόχους περιεχομένου, τεχνολογικούς συνεργάτες και κατασκευαστές τηλεφωνικών 
κινητών συσκευών και αφετέρου από τις συνέργειες που αποκτά λόγω μετοχικής 
σχέσης με τον αγγλικό όμιλο Vodafone Group. Οι συνδρομητές της αποτελούν μέλη 
της Vodafone Group, της μεγαλύτερης παγκόσμιας τηλεπικοινωνιακής οικογένειας 
και απολαμβάνουν πλέον τεχνολογικά προηγμένες υπηρεσίες και προϊόντα διεθνούς 
εμβέλειας την ίδια χρονική στιγμή με άλλους συνδρομητές του εξωτερικού. 
 Η εταιρεία επικεντρώνεται περισσότερο στις υπηρεσίες, αφού η έναρξη της 
3ης γενιάς συνδυάστηκε με μια ευρεία γκάμα συσκευών, απλούστερη τιμολογιακή 
πολιτική και νέες υπηρεσίες [1]. Η εταιρεία ενδιαφέρεται πρωτίστως για την αύξηση 
της κατανάλωσης από υπάρχοντες χρήστες κι όχι σην αύξηση των συνδρομητών [2]. 
Έτσι, την ενδιαφέρει με τις υπηρεσίες της και τα νέα προϊόντα που εισάγει να αυξήσει 
τα μέσα μηνιαία έσοδα ανά πελάτη (ARPU). 
 Ως μέλος του Ομίλου Vodafone, η εταιρεία συμμετέχει πιο ενεργά στη 
διαμόρφωση μιας παγκόσμιας πολιτικής και καθίσταται ανταγωνιστικότερη στην 
ελληνική αγορά. Επιπλέον, αποκτά σημαντικά οφέλη τόσο σε επίπεδο νέων, 
προηγμένων τεχνολογικά προϊόντων, αφού η μητρική εταιρεία ερευνά διαρκώς για 
νέες τεχνολογίες δικτύων και πρωτοποριακές υπηρεσίες,  όσο και σε επίπεδο 
συνεργιών και οικονομιών κλίμακας. Συγχρόνως, σημαντικές συνέργειες προκύπτουν 
από την εκμετάλλευση κοινών προμηθευτών τηλεπικοινωνιακού υλικού, αλλά και 
από την σύναψη συμμαχιών με εταιρείες παροχής τηλεφωνικών συσκευών (π.χ. 
Ericsson, Nokia, Motorola), καθώς η διαπραγματευτική ικανότητα του πολυεθνικού 
Ομιλου είναι ιδιαίτερα υψηλή.  

Παράγοντες επιτυχίας της είναι η τιμολογιακή στρατηγική της, η ποιότητα 
των υπηρεσιών της και η ιδιαίτερα δυναμική και μεθοδική προώθηση των υπηρεσιών 
της μέσω της διαφημιστικής της καμπάνιας. Ένα από τα σημαντικότερα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της αποτελεί η προώθηση των υπηρεσιών και των 
προϊόντων της μέσω ενός ευρύτατου εμπορικού δικτύου που περιλαμβάνει εκτός από 
τα καταστήματα που φέρουν τον όνομα της εταιρείας και άλλους εξουσιοδοτημένους 
εμπορικούς συνεργάτες με σημαντικότερο, την αλυσίδα καταστημάτων Γερμανός 
(300 καταστήματα). 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
 
[1] www.mobileinnovation.co.uk/news/articles/2004_11_12.pdf  
 
[2] www.isotimia.gr/article/greek/6566/17/  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 
 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 
 Αναφορικά με την παραπάνω μελέτη μπορούμε να πούμε ότι καταλήγουμε 
στα εξής συμπεράσματα : 
 

1) O τομέας της κινητής τηλεφωνίας μεταλλάσσεται σε έναν τομέα παροχής 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών κινητής επικοινωνίας και εφαρμογών 
πολυμέσων.  

 
• Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας εισέρχονται σε νέους επιχειρησιακούς τομείς 

και συνάπτουν πλήθος συμμαχιών με τις καταλληλότερες κατά περίπτωση 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παροχή internet, στο περιεχόμενο, 
στην ανάπτυξη λογισμικού και παραγωγής εξοπλισμού.  

• Χρησιμοποιούν τις συμμαχίες τους για να διευρύνουν την παρουσία τους σε 
άλλα τεχνολογικά πεδία και αγορές με απώτερο σκοπό την απόκτηση του 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι των ανταγωνιστών τους.  

• Πλέον κανένας παίκτης δεν μπορεί να σταθεί μόνος του στην νεοαναδυόμενη 
αγορά. Πρώην ανταγωνιστές συνεργάζονται  μαζί για την δημιουργία μιας 
ολοκληρωμένης ασύρματης υπηρεσίας δεδομένων. 

  
2) Η αλλαγή της τεχνολογίας (από 2ης γενιάς σε 2.5ης ή σε 3ης γενιάς κινητή 

τηλεφωνία), καθώς και η σύγκλιση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
κινητής τηλεφωνίας και internet αποτελούν για την κινητή τηλεφωνία 
ένα σημείο καμπής, όπου παρατηρείται ένας τεράστιος αριθμός 
συμμαχιών. 

 
• Σ΄αυτό το σημείο καμπής εντείνονται κι αυξάνουν κατακόρυφα οι συμμαχίες 

με εταιρείες  διαφορετικού βιομηχανικού κλάδου, κύριο κίνητρο το προϊόν και  
σκοπό την διατήρηση και ενίσχυση της θέσης στην αγορά.  

• Ο ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός συμμαχιών (149 για i-mode και 118 για 
Vodafone Live!) γίνεται για νέα δίκτυα και υποδομή τα οποία θα 
υποστηρίζουν τις νέες τεχνολογίες, για συνένωση δικτύων, για νέες ειδικά 
διαμορφωμένες συσκευές, για νέα λογισμικά που θα υποστηρίζουν την 
επικοινωνία της κινητής τηλεφωνίας με το internet, αλλά πρωτίστως για 
υπηρεσίες δεδομένων.  

 
3) Λόγω της παγκοσμιοποίησης και του έντονου ανταγωνισμού, υπάρχει η 

ανάγκη ένταξης της κάθε εταιρείας κινητής τηλεφωνίας σε μια διεθνή 
συμμαχία.  

  
• Αφού πρώτα εδραιώθηκαν και οι δύο εταιρείες στην ελληνική αγορά, η μεν 

Cosmote έγινε μέλος της διεθνούς συμμαχίας του i-mode, μιας συμμαχίας 
που καθοδηγείται από την δεύτερη στον κόσμο ιαπωνική εταιρεία κινητής 
τηλεφωνίας NTT-DoCoMo, η δε Vodafone Ελλάδος απορροφήθηκε 
πρόσφατα από την μητρική και παγκόσμιο κολοσσό Vodafone, που είναι 
πρώτη στον κόσμο. Φαίνεται λοιπόν ότι καθώς τα τυπικά εθνικά σύνορα 
πέφτουν και η αγορά γίνεται παγκόσμια, ο τομέας της κινητής τηλεφωνίας 
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γίνεται τόσο έντονα ανταγωνιστικός που όποιος θέλει να επιζήσει πρέπει ή να 
είναι μέλος μιας διεθνούς συμμαχίας με ευρεία αναγνωρισιμότητα (π.χ. i-
mode), ή να ανήκει σε μια μεγάλη εταιρεία διεθνούς εμβέλειας (Vodafone).  

• Από εδώ και πέρα, για την μεν Cosmote, η στρατηγική της θα εξαρτάται εν 
μέρει από την στρατηγική της εταιρείας NTTDoCoMo, για την δε Vodafone, 
η στρατηγική της θα υπαγορεύεται από την μητρική εταιρεία. Αυτό μπορεί να 
ακούγεται κακό, αλλά στην πραγματικότητα συμβαίνει μάλλον το ακριβώς 
αντίθετο. Οι ελληνικές εταιρείες λόγω των σχέσεων τους με τις εν λόγω 
εταιρείες αποκτούν διεθνή αναγνωρισιμότητα, μεγάλες οικονομίες κλίμακας 
από μειωμένα κόστη περιαγωγής, από συντονισμένες αγορές συσκευών και 
από διαφημίσεις, καθώς και μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης λόγω της 
ευκολότερης πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες, εφαρμογές και υπηρεσίες. 

 
4) Η στροφή προς τις υπηρεσίες και τις υπηρεσίες δεδομένων.  
 
• Οι εταιρείες δεν ενδιαφέρονται πλέον για την αύξηση των συνδρομητών τους, 

αλλά για την αύξηση των εσόδων από τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους ανά 
συνδρομητή και επιδιώκουν την αύξηση των μέσων μηνιαίων εσόδων ανά 
χρήστη (ARPU).  

• Οι επιλογές τους στρέφονται προς την προσφορά στους συνδρομητές 
υπηρεσιών δεδομένων, γεγονός που θα προσφέρει παράλληλα, οικονομικά 
οφέλη και στους συμμάχους τους, τους παρόχους περιεχομένου και τους 
εμπορικούς συνεργάτες. 

 
 
Τα μέλη των συμμαχιών είναι συνήθως αισιόδοξα ότι τελικά θα έχουν μεγάλη 

κερδοφορία καθώς αναπτύσσουν την αγορά για υψηλής προστιθέμενης αξίας 
υπηρεσίες. Ιστορικά, κανένας πάροχος  δεν φανταζόταν ότι θα μπορούσε να υπάρξει 
μόνος του σε μια τόσο γρήγορα αναπτυσσόμενη τεχνολογικά αγορά. Η δημιουργία 
συμμαχίας στηρίχθηκε στην άποψη ότι πρέπει να υπάρχει συνεισφορά  πόρων από 
διάφορες εταιρίες. Αυτή φαίνεται ότι είναι η πιο λογική στρατηγική στην 
τηλεπικοινωνιακή βιομηχανία γιατί ο πιο σύντομος δρόμος για την απόκτηση 
εμπειρίας σε έναν τομέα είναι διαμέσου μιας συμμαχίας. Αντίθετα με την μέχρι 
πρόσφατα κοινή πεποίθηση ότι αυτός που κινείται πρώτος στην αγορά (first-mover)  
έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, φαίνεται ότι τελικά στον άστατο κόσμο των 
τηλεπικοινωνιών επιβιώνει ο πιο ικανός και κατάλληλα προσαρμοσμένος (fittest). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΑΡΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ I-MODE 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ i-mode SITE1 (ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΟΥ) 

 
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

• e-go ΕΘΝΟΣ (Πήγασος Εκδοτική) 
• in.gr Eιδήσεις (ΔΟΛ – Δημοσιογραφικός Οργανισμός 

Λαμπράκη) 
• ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (Χ.Κ. Τεγόπουλος) 
• ΕΡΤ (ΕΡΤ) 
• Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (Η Ναυτεμπορική) 
• Tα νέα του ΑΝΤ1 (ΑNTENNA INTERNET – ΟΜΙΛΟΣ 

ΑΝΤΕΝΝΑ) 
• TO BHMA (ΔΟΛ) 

ΔΙΕΘΝΗ • CNN (Turner Broadcasting System Europe Ltd) 
 

ΚΑΙΡΟΣ 
• METEONEWS (Ειδησεοφωνική Α.Ε – Newsphone Hellas) 
• SNOW-BEACH REPORT (CYBEX A.E) 
• ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠEΙΟ (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) 
• ΠΟΣΕΙΔΩΝ (Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΚΑΙΡΟΣ  

 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

• e-go TOMORROW (Πήγασος Εκδοτική) 
• myphone.gr (Smart Press Myphone.gr) 
• techlife (Can Communications) 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ 

• EURO2day.gr (Αμάλθεια Εκδοτική Α.Ε) 
• GBC (Greek Business Channel) 
• ΗMEΡΗΣΙΑ ΟNLINE (Πήγασος Εκδοτική) 
• Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-INVESTOR (Η Ναυτεμπορική) 

 
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ 

• in.gr Χρηματιστήριο (ΔΟΛ) 
• SMART (Forthnet S.A) 
• Stockrally (Stockrally.gr) 
• ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Χρηματιστήριο Αθηνών) 

 
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ 

• Asport.gr (Εκδόσεις Απογευματινή Α.Ε) 
• Contra.gr (Contra.gr) 
• e-go ΕΘΝΟΣΠΟΡ net (Πήγασος Εκδοτική) 
• Sportnet.gr (Forthnet S.A) 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ 

• easybetnet.com (EasyNet Media ΕΠΕ) 
• Kastelliotis.net (Web Action) 
• SpotBet.gr (Weblink A.E) 
• ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ (tostoixima.gr) 

 
 
 
 
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 

MOTOR SPORTS • 4 ΤΡΟΧΟΙ (Τεχνικές Εκδόσεις) 
 
 
MOBILE BANKING 

 • ALPHA BANK (Alpha Bank) 
• Εθνική Τράπεζα (Εθνική Τράπεζα) 
• Τράπεζα Πειραιώς - winbank (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-winbank) 
• Eurobank (Eurobank) 

 
ΧΑΡΤΕΣ ΠΟΛΕΩΝ 

• Aladdin (Excess S.A) 
• Driveme.gr (Forthnet S.A) 
• navigation.gr (Telenavis) 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

• Presspoint (Presspoint) 
• ΤΑ ΝΕΑ-Ακίνητα (ΔΟΛ) 
• ΦΕΚ (Ειδησεοφωνική Α.Ε – Newsphone Hellas) 
• INFOTE (OTE) 

 
 
 
ΧΑΡΤΕΣ & INFO  

 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• justjobs by KPMG (KPMG) 
• skywalker.gr (skywalker) 

 
 
 

ΣΤΗN ΠΟΛΗ 

• All-restaurants(all-restaurants) 
• DOWN TOWN GOING OUT(IMAKO media) 
• Exodos (Δάφνη Επικοινωνίες - ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΕΝΝΑ), 
• in.gr agenda (ΔΟΛ) 
• MAD AGENDA (MAD TV A.E) 
• Village (Village Roadshow) 
• Αθηνόραμα (Δέσμη Εκδοτική Α.Ε) 
• ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (Mέγαρο Mουσικής Αθηνών) 
• E-GO.GR EXODUS (Πήγασος Εκδοτική) 

 
 
 
 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ  

 
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

• E-GO ΓΕΥΣΗ (Πήγασος Εκδοτική) 
• FOOD (IMAKO media) 

 
 
 
 
LIFESTYLE/SHOWBIZ 

 
 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ LIFESTYLE 

• ESQUIRE (IMAKO media)  
• MIRROR (Αττικές Εκδόσεις) 
• NITRO (IMAKO media) 
• PINK WOMAN (IMAKO media) 
• Woman Today (OTEnet) 

                                                 
1 Τα sites παρουσιάζονται κατά αλφαβητική σειρά ανά Υποκατηγορία. 
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ΝΕΑ ΤΗΣ SHOWBIZ 

• DOWN TOWN GOSSIP & FUN (IMAKO media) 
• E-GO FUN (Πήγασος Εκδοτική) 
• ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ (Ashley & Holmes) 

 
ΥΓΕΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

• Forma (Δάφνη Επικοινωνίες - ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΕΝΝΑ) 
• VITA (ΔΟΛ) 

 
ΑΣΤΡΑ 

• Astrologynet (OTEnet) 
• e-go Άστρα και Όραμα (Πήγασος Εκδοτική) 
• Ενόραση (AUDIOTEX - ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΕΝΝΑ) 
• Ωροσκόπος (Ειδησεοφωνική Α.Ε – Newsphone Hellas) 

 
ΑΣΤΡΑ / ΧΙΟΥΜΟΡ 

 
 

ΧΙΟΥΜΟΡ 

• Gag Movies (Miyowa Gap Communications) 
• jokes.gr-Xιούμορ (jokes.gr) 
• OTEnet Fun (OTEnet) 
• Pathfinder Jokes (Phaistos Networks) 

 
 
 
 
RINGTONES 

 
 
 
 

RINGTONES 

• Banana Ringtones (Arxnet) 
• LogoLove Ringtones (Webling A.E) 
• MAD Ringtones (MAD TV Α.Ε.)  
• MobileFun Ringtones (AUDIOTEX-- ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΕΝΝΑ) 
• OTEnet Tunes (OTEnet) 
• Poptones (Haiku S.A.S.) 
• Ringtones.gr (Ειδησεοφωνική Α.Ε – Newsphone Hellas) 
• Tutch for Tones (Tutch Mobile Media) 
• Virginmega Ringtones (VIRGINMEGA) 
• Universal Ringtones (Universal) 

 
 
 
 

WALLPAPERS 

• Banana Wallpapers (Arxnet) 
• Fast Cars by CAR (IMAKO media) 
• LogoLove Wallpapers (Webling Α.Ε.) 
• Mad Wallpapers & Photos (MAD TV Α.Ε.) 
• MobileFun Images (AUDIOTEX - ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΕΝΝΑ) 
• OTEnet Images (OTEnet) 
• Violett i-cards & wallpapers (Violett Image Bank) 
• Virginmega Wallpapers (VIRGINMEGA) 
• Wallpapers.gr (Ειδησεοφωνική Α.Ε – Newsphone Hellas) 
• Έκθεση Φωτογραφιών (Gigno System Europe) 
• Camera Fun (Camera Fun) 
• Universal Wallpapers (Universal) 
• Digitag (Index Europe) 
• Bikini.com  
• Action images 

 
 
 

CARTOONS 

• Cartoon Networks (Turner Broadcasting System Europe Ltd) 
• Forever Friends (Dionic S.A) 
• Funny Cartoons (Dionic S.A.) 
• Garfield & Co (Buongiorno) 
• i-comics (i-ola.gr) 
• kur (i-ola.gr) 

 
 
 
 
ΕΙΚΟΝΕΣ & 
CARTOONS 
 

ΕΥΧΕΤΗΡΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ • Pathfinder e-Cards (Phaistos Networks) 
GAMES INFO • Gamelife (Can Communications)  

 
 
 

 
GAMES 

 
 
 
 

GAMES 

• ATARI Channel (I-Fone Ltd) 
• CAPCOM games (CAPCOM) 
• GAMELOFT(Gameloft) 
• GameMaster (Hudson Soft) 
• Gamikaze (HAIKU) 
• i-mania (Living Mobile) 
• Taito G@mepark (TAITO) 
• The Tetris® Channel (I-Fone Ltd) 

 
 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 

• Aegean Airlines (Aegean Airlines) 
• anixe.gr (Anixe.gr) 
• Athens Airport (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος 

Βενιζέλος) 
• Olympic Airlines (Ολυμπιακές Αερογραμμές) 

 
 

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ 

• Blue Star Ferries (Blue Star Ferries) 
• Flying Dolphins (Hellas Flying Dolphins) 
• Minoan Lines (Minoan Lines) 
• OpenSeas (Forthnet S.A) 
• Superfast Ferries (Superfast Ferries) 

RENT A CAR • Avance (Πρωτοπορεία - Avance) 

 
 
 
 
 
 
ΤΑΞΙΔΙΑ/ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

• Best In Greece (ABELE) 
• ΔΙΑΚΟΠΕΣ (ΔΟΛ) 

 
 
 

 
ΔΙΑΦΟΡΑ 

• E-shop.gr (e-shop) 
• MAD Shop (MAD TV A.E) 
• Shop21 (Ramnet Shop – Shop21) 
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ΒΙΒΛΙΑ • Παπασωτηρίου (Βιβλιοπωλεία Παπασωτηρίου A.E) 
ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ • FLERIA (Fleria) 

• ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ (Interflora) 

ON-LINE ΑΓΟΡΕΣ 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΩΝ • PathfinderShopping (Phaistos Networks) 
 
 
CHAT&DATE 

 
 

CHAT & DATE 

• Find a Date (Διάλογος Συστήματα Επικοινωνίας Φωνής Α.Ε.) 
• Hot Not Hot (Miyowa Gap Com).  
• Mobile Chat (AUDIOTEX - ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΕΝΝΑ) 
• OTEnet I love (OTEnet) 
• Parea.gr (Ειδησεοφωνική Α.Ε – Newsphone Hellas) 

 
Πηγή : www.cosmote.gr 
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