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Πλήρες και Διατηρήσιμο Επιχειρηματικό 
Μοντέλο 

Καθ. Γ. Δουκίδης, ΟΠΑ / ELTRUN 

Ένα επιχειρηματικό μοντέλο καταγράφει τη λογική με    την οποία ένας 

 οργανισμός δημιουργεί αξία, την προσφέρει / παραδίδει στους   πελάτες 

 και δημιουργεί κερδοφορία 

 Το  επιχειρηματικό  μοντέλο  μπορεί να περιγραφεί καλύτερα  μέσα  από 

 εννέα βασικά δομικά συστατικά που δείχνουν τη λογική του πώς μια 

επιχείρηση προσφέρει αξία και σκοπεύει να βγάλει χρήματα: 

1. προσδιορισμός πελατών 

2. προσφερόμενη αξία 

3. κανάλια 

4. σχέσεις με τους πελάτες 

5. ροές εσόδων 

 Τα εννιά τμήματα καλύπτουν τις  τέσσερις κύριους τομείς της 

 επιχείρησης: 

•  Πελάτες 

•  Προσφορά / Προϊόν 

6. αναγκαίοι πόροι 

7. βασικές δραστηριότητες 

8. κύριες συνεργασίες 

9. διάρθρωση του κόστους 

•  Υποδομές 

•  Οικονομική Βιωσιμότητα 



Τα Κύρια Συστατικά του Επιχειρηματικού 
Μοντέλου 

Κύριοι 

Συνεργάτες 

Καθ. Γ. Δουκίδης, ΟΠΑ / ELTRUN 

Κύριες  

Δραστηριότητες 

Πρόταση  

Αξίας 

Σχέσεις με  

Πελάτες 
Προσδιορισμός 

Πελατών 

Δομή Κόστους 

Κανάλια Αναγκαίοι 

Πόροι 

Ροές Εσόδων 



1. Προσδιορισμός Πελατών 

Για ποιον δημιουργούμε αξία; 

Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί πελάτες μας; 

  Μαζική αγορά. Οι προτάσεις αξίας, τα κανάλια διανομής και οι πελατειακές σχέσεις, όλα  

εστιάζουν σε μια πολύ μεγάλη ομάδα πελατών -που έχουν σε μεγάλο βαθμό παρόμοιες  

ανάγκες και προβλήματα. (Κλάδος ηλεκτρονικών) 

  Εξειδικευμένη  αγορά.  Στοχεύει  σε  εξειδικευμένες  ομάδες  πελατών.  Βρίσκεται συχνά σε 

σχέσεις προμηθευτή-αγοραστή (π.χ. κατασκευαστές εξαρτημάτων αυτοκινήτων) 

  Τμηματοποιημένη. Διάκριση μεταξύ τμημάτων της αγοράς με ελαφρώς διαφορετικές  

ανάγκες και προβλήματα. (Πελάτες τράπεζας) 

  Διαφορετικά Τμήματα. Εξυπηρετεί δύο άσχετα τμήματα πελατών με διαφορετικές ανάγκες  

και προβλήματα. (Amazon εξυπηρετεί και εταιρίες με  cloud υπηρεσίες) 

 Multi-sided πλατφόρμες. Εξυπηρετούν δύο ή περισσότερες  αλληλένδετες ομάδες 

 πελατών. Μια εταιρία πιστωτικών καρτών χρειάζεται κατόχους πιστωτικών καρτών καθώς  

και εμπόρους που  να δέχονται τις κάρτες 

Καθ. Γ. Δουκίδης, ΟΠΑ / ELTRUN 

 Διαφορετικοί Πελάτες λόγω: διαφορετικών αναγκών, διαφορετικών καναλιών  

διανομής, διαφορετικών σχέσεων, διαφορετικών κερδοφοριών, διαφορετικών  

τρόπων πληρωμής 



2. Πρόταση Αξίας: Προϊόντα / Υπηρεσίες 

Καθ. Γ. Δουκίδης, ΟΠΑ / ELTRUN 

Τι αξία προσφέρουμε στον πελάτη; 

Ποιο από τα προβλήματα των πελατών βοηθάμε να λυθεί;  

Ποιες ανάγκες των πελατών ικανοποιούμε; 

Ποιές ομάδες των προϊόντων / υπηρεσιών προσφέρουμε σε κάθε τμήμα πελατών; 

 Πρόταση αξίας: ο λόγος που οι πελάτες προτιμούν μια εταιρία έναντι κάποιας άλλης 

 Λύνει στον πελάτη κάποιο πρόβλημα ή του καλύπτει κάποια ανάγκη 

 Η αξία μπορεί να είναι  ποσοτική (π.χ. τιμή, η ταχύτητα της υπηρεσίας) ή  ποιοτική 

(π.χ. προχωρημένος σχεδιασμός, η εμπειρία του πελάτη). 

  Πλεονεκτήματα που βοηθούν στη δημιουργία αξίας στους πελάτες 

• Κάτι καινούριο (κινητά τηλέφωνα) 

• Απόδοση (ταχύτεροι υπολογιστές) 

• Προσαρμογή (συν-δημιουργία με πελάτη) 

• Φέρνει αποτέλεσμα (Rolls Royce) 

• Προχωρημένο design (μόδα, 

ηλεκτρονικά  είδη) 

• Κύρος της μάρκας (Rolex) 

• Τιμή (Easy Jet) 

• Μείωση του κόστους (Internet) 

• Μείωση του κινδύνου (εγγύηση Service) 

• Πρόσβαση (ηλεκτρ. Εμπόριο) 

• Ευκολία / ευχρηστία (iPod για μουσική) 



3. Κανάλια: για επικοινωνία και επαφή με 

Καθ. Γ. Δουκίδης, ΟΠΑ / ELTRUN 

τους πελάτες 

Μέσω ποιών καναλιών επιθυμούν οι πελάτες να τους βρούμε? Πώς τους 

 βρίσκουμε τώρα? Πώς ολοκληρώνονται τα κανάλια μας? Ποια 

 λειτουργούν καλύτερα?  Ποια είναι τα αποδοτικότερα από άποψη 

 κόστους? Πώς ολοκληρώνονται με τις συνήθειες των πελατών? 

Τύποι Καναλιών Φάσεις Υποστήριξης 

Ιδιόκτητο Άμεσο Δύναμη  

πωλήσεων 

1.Γνωστοποίη  

ση 

2. 

Αξιολόγηση / 

Εκτίμηση 

3. Αγορά 4. 

Παράδοση 

5. Μετά την  

πώληση 

Δικτυακές  

πωλήσεις 

Πώς  

γνωστοποιούμε  

τα προϊόντα και  

τις υπηρεσίες της  

εταιρίας μας? 

Πώς βοηθούμε  

τους πελάτες μας  

να αξιολογήσουν  

την πρόταση  

αξίας μας? 

Πώς μπορούν  

οι πελάτες  

μας να  

αγοράσουν  

συγκεκριμέν  

α προϊόντα  

και  

υπηρεσίες  

μας? 

Πώς δίνουμε  

την πρόταση  

αξίας στους  

πελάτες? 

Πώς  

παρέχουμε  

εξυπηρέτηση  

μετά την  

πώληση? 
Ιδιόκτητα 

καταστήματα 

Εταίρος Έμμεσο Καταστήματα  

συνεργατών 

Χονδρέμπορος 



 Ποιόν τύπο σχέσης πρέπει να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε, με 

κάθε τμήμα των πελατών μας? Ποιούς έχουμε ήδη καθιερώσει? Πόσο 

 δαπανηροί είναι? Πώς ενσωματώνονται στο επιχειρηματικό μας μοντέλο? 
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 Οι σχέσεις με τους πελάτες κινούνται από τα παρακάτω κίνητρα: απόκτησης  

πελατών, διατήρηση πελατών, ενίσχυση των πωλήσεων (upselling) 

  Κατηγορίες σχέσεων που συνυπάρχουν με τους πελάτες: 
•  Ανθρώπινη βοήθεια (στο σημείο πώλησης, τηλεφωνικό κέντρο κλπ) 

•  Εξειδικευμένη ανθρώπινη υποστήριξη (πχ, ιδιωτικές τραπεζικές υπηρεσίες) 

•  Αυτοεξυπηρέτηση μέσω διάφορων μέσων που παρέχονται από την επιχείρηση 

•  Αυτοματοποιημένες υπηρεσίες που συνδυάζουν την αυτοεξυπηρέτηση με τις 

αυτοματοποιημένες υπηρεσίες (πχ εξατομικευμένες on-line υπηρεσίες) 

•  Κοινότητες: ενεργοί πελάτες με κοινά ενδιαφέροντα (πχ δικτυακές κοινότητες για  

ανταλλαγή γνώσης) 

•  Συν-δημιουργία πέρα από τις παραδοσιακές σχέσεις πελάτη-προμηθευτή ώστε να  

δημιουργήσουν μαζί αξία (πχ οι πελάτες γράφουν κριτικές βιβλίων στο Amazon) 

4. Σχέσεις με συγκεκριμένα τμήματα 
πελατών 



Για ποια αξία είναι οι πελάτες μας όντως διατεθειμένοι να πληρώσουν? Για ποια  

πληρώνουν προς το παρόν? Με ποιόν τρόπο πληρώνουν? Πώς θα προτιμούσαν να  

πληρώσουν? Πόσο η κάθε πηγή εσόδων συνεισφέρει στα συνολικά έσοδα? 
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 Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να παραχωθούν πηγές εσόδων 
•  Πώληση περιουσιακών στοιχείων (Asset Sale), πουλώντας δικαιώματα ιδιοκτησίας σε ένα  

φυσικό προϊόν 

•  Τέλος χρήσης (Usage Fees), η χρήση ορισμένων υπηρεσιών (τηλεπικοινωνιακός φορέας) 

•  Τέλος  εγγραφής (Subscription  Fees),  πώληση  διαρκούς  πρόσβασης  σε  μια    υπηρεσία 

(μηνιαία) 

•  Δανεισμός, ενοικίαση, χρηματοδοτική μίσθωση (Lending / Renting, Leasing),  

προσωρινή παροχή του δικαιώματος για αποκλειστική χρήση ενός συγκεκριμένου  

περιουσιακού στοιχείου για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα (μίσθωση αυτοκινήτου) 

•  Παραχώρηση άδειας (Licencing), η παραχώρηση δικαιώματος για χρήση προστατευόμενης  

πνευματικής ιδιοκτησίας, με κάποιο αντίτιμο. (μέσα ενημέρωσης, τεχνολογία) 

•  Τέλη μεσιτείας (Brokerage Fees), υπηρεσίες διαμεσολάβησης που γίνονται εκ μέρους δύο  η 

περισσότερων μερών (πάροχοι πιστωτικών καρτών) 

•  Τέλη διαφήμισης (Advertising), αμοιβή για διαφήμιση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας 

5. Ροές Εσόδων 



5. Ροές Εσόδων και Μηχανισμοί 
Τιμολόγησης 
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 Σταθερή Τιμολόγηση 

(Οι προκαθορισμένες τιμές βασίζονται σε στατική  

μεταβλητή) 

 Δυναμική Τιμολόγηση 

(Οι τιμές αλλάζουν βασισμένες στις συνθήκες της αγοράς) 

Τιμοκατάλογος Σταθερές τιμές για  

ξεχωριστά προϊόντα ή άλλες  

προτάσεις αξίας 

Διαπραγμάτευση Η τιμή διαπραγματεύεται ανάμεσα σε  

δύο η περισσότερους συνεργάτες, και  

εξαρτάται στην διαπραγματευτική  

δύναμη και τις ικανότητες 

Εξαρτώμενο από τα  

χαρακτηριστικά του  

προϊόντος 

Η τιμή εξαρτάται στον  

αριθμό ή στην ποιότητα της  

πρότασης αξίας των  

χαρακτηριστικών 

Με βάση δυναμικά  

στοιχεία της 

αγοράς (Yield  

Management) 

Η τιμή εξαρτάται από το απόθεμα και  

το χρόνο αγοράς (συνήθως  

χρησιμοποιείται για πόρους  

συγκεκριμένης διάρκειας όπως  

δωμάτια ξενοδοχείων ή καθίσματα  

αεροπλάνων) 

Εξαρτώμενο από το  

τμήμα των πελατών 

Η τιμή εξαρτάται από τον  

τύπο και τα χαρακτηριστικά  

ενός συγκεκριμένου  

τμήματος πελατών 

«Real-time»  

αγορά: Προσφορά  

και ζήτηση 

H τιμή καθορίζεται δυναμικά  

βασισμένη στην προσφορά και τη  

ζήτηση 

Εξαρτώμενο από τον 

όγκο αγορών 

Η τιμή ως λειτουργία της 

ποσότητας που αγοράζεται 

Δημοπρασία Η τιμή καθορίζεται από το  

αποτέλεσμα ανταγωνιστικής  

προσφοράς 



6. Βασικοί Πόροι 
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 Οι βασικοί πόροι μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

•  Φυσικούς (Physical): περιουσιακά στοιχεία όπως κατασκευαστικές  

εγκαταστάσεις, κτίρια, συστήματα, δίκτυα διανομής κλπ 

•  Πνευματικούς (Intellectual): όπως μάρκες, ιδιόκτητη τεχνογνωσία,  

πατέντες και πνευματικά δικαιώματα, εταιρικές σχέσεις και βάσεις  

δεδομένων πελατών 

•  Οι ανθρώπινοι πόροι (Human): είναι καίριοι στις βιομηχανίες εντάσεως 

γνώσης (φαρμακευτικές, συμβουλευτικές εταιρίες) 

•  Οικονομικοί πόροι (Financial): ή/και οικονομικές εγγυήσεις: τραπεζική  

πίστωση, ρευστό, stock options κλπ 

Το δομικό στοιχείο Βασικοί Πόροι περιγράφει τα πιο σημαντικά 

 περιουσιακά στοιχεία  που απαιτούνται για να είναι ικανό ένα 

 επιχειρηματικό μοντέλο να δουλέψει 

Οι βασικοί πόροι μπορούν να  ανήκουν στην ή να  μισθώνονται από την  

εταιρία, ή να αποκτούνται από τους βασικούς εταίρους 



Ο ι πιο σημαντικές δράσεις που μια εταιρία πρέπει να κάνει ώστε να έχει επιτυχή 

 λειτουργία. 
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 Οι βασικές δραστηριότητες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε: 

•  Παραγωγή, δραστηριότητες που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την  

παραγωγή και την παράδοση ενός προϊόντος σε σημαντικές ποσότητες και/ή  

ανώτερης ποιότητας (π.χ βιομηχανική παραγωγή / κατασκευή) 

•  Λύση προβλήματος που σχετίζεται με το ανακαλύπτεις νέες λύσεις για το  

πρόβλημα του κάθε πελάτη (διαχείριση γνώσης και συνεχής μάθηση) 

•  Πλατφόρμα/ Δίκτυο: Παράδειγμα: eBay, VISA κλπ (Ανάπτυξη,  Διαχείριση 

Πληροφορίας, Εποπτεία Υπηρεσιών, Προώθηση) 

7. Βασικές Δραστηριότητες 

Microsoft: ανάπτυξη software, DELL: διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, 

McKinsey: επίλυση προβλημάτων 



Ποιοι είναι οι βασικοί μας συνεργάτες? Ποιοι οι βασικοί μας προμηθευτές? 

Ποιους βασικούς πόρους αποκτούμε από τους συνεργάτες? Ποιες βασικές 

 δραστηριότητες εκτελούν οι βασικοί συνεργάτες? 
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8. Κύριες Συνεργασίες 

 Εταιρίες κάνουν συμμαχίες για να:  βελτιστοποιήσουν το 

 επιχειρηματικό μοντέλο, μειώσουν τον κίνδυνο ή αποκτήσουν 

 πόρους 

 Υπάρχουν τέσσερις τύποι συνεργασιών 

•  Στρατηγικές συμμαχίες (Strategic Alliance) μεταξύ μη ανταγωνιστών  

(Aegean/ Hertz) 

•  Συνεργασία (Cooperation) στρατηγικοί συνεταιρισμοί μεταξύ  ανταγωνιστών 

(MyBank) 

•  Κοινοπραξίες (Joint Venture) για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων 

•  Σχέσεις μεταξύ αγοραστή- προμηθευτή ώστε να εξασφαλιστούν αξιόπιστες  

προμήθειες 



Ποια είναι τα πιο σημαντικά κόστη στο επιχειρηματικό μας μοντέλο? Ποιοι 

 βασικοί πόροι είναι οι πιο ακριβοί? Ποιες βασικές δραστηριότητες είναι οι πιο 

 ακριβές? 
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  Κόστη μπορούν να υπολογιστούν σχετικά εύκολα αφού ορίσουμε: 

Βασικούς Πόρους, Κύριες Δραστηριότητες και Κύριες Συνεργασίες 

 Μερικά επιχειρηματικά μοντέλα είναι περισσότερο καθοδηγούμενα (cost-  

driven) από το κόστος, από ότι άλλα 
• π.χ. Υπάρχουν αεροπορικές εταιρίες έχουν φτιάξει ένα επιχειρηματικό   μοντέλο, 

αποκλειστικά γύρω από δομές χαμηλού κόστους 

 Οι δομές κόστους μπορεί να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά 
•  Σταθερά Κόστη: μισθοί, νοίκια, εγκαταστάσεις 

•  Μεταβλητά Κόστη: προμήθειες κλπ 

•  Οικονομίες κλίμακας. Ένα πλεονέκτημα ως προς το κόστος, που οι επιχειρήσεις  

αποκτούν όταν η παραγωγή της επεκτείνεται. (economies of scale) 

•  Οικονομίες φάσματος. Σε μια μεγάλη επιχείρηση, τα ίδια κανάλια διανομής,  

μπορεί να εξυπηρετούν πολλά προϊόντα (economies of scope) 

9. Δομή Κόστους 



Τα Κύρια Συστατικά του Επιχειρηματικού 
Μοντέλου 

Κύριοι  

Συνεργάτες 

(Συμμαχίες,  

Συνεργασίες,  

Joint-Ventures)  

(Οικονομίες  

κλίμακος,  

Μείωση  

κινδύνου κλπ) 
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Κύριες  

Δραστηριότητες 

(Παραγωγή, Λύση  

Προβλήματος,  

Διαδικτυακές  

Πλατφόρμες) 

(Ποσοτική ή  

ποιοτική) 

(Καινοτόμο ή 

Συναφής) 

Πρόταση  

Αξίας 

(Καλύπτει  

πρόβλημα ή  

ανάγκη) 

Σχέσεις με  

Πελάτες 
(Ανθρώπινη  

βοήθεια,  

Αυτοεξυπηρέτηση,  

Αυτοματοποιημένες  

υπηρεσίες κλπ) 

(Τμηματοποίηση  

λόγω προσφοράς,  

καναλιού,  

κερδοφορίας κλπ) 

Προσδιορισμός 

Πελατών 

(Μαζική αγορά,  

Εξειδικευμένη,  

Τμηματοποιημένη  

κλπ) 

Δομή Κόστους 

(Cost driven vs Value Driven)  

(Σταθερά κόστη, μεταβλητά κλπ) 

Κανάλια 

(Επικοινωνία,  

Διανομή, Πώληση,  

Εξυπηρέτηση) 

Αναγκαίοι 

Πόροι 
(Φυσικοί, Ανθρώπινοι,  

Πνευματικοί,  

Οικονομικοί) 

Ροές Εσόδων 

(Μεσιτεία, Διαφήμιση, Τέλος Εγγραφής κλπ) 

(Σταθερή ή Δυναμική Τιμολόγηση) 



Παράδειγμα της LEGO: Προϊόντα σχεδιασμένα  
από τον πελάτη και Online παραγγελία τους 

Πελάτες που  

χτίζουν νέα  

σχέδια LEGO και  

τα δημοσιεύουν  

στο διαδίκτυο  

αποτελούν  

βασικούς  

συνεργάτες  

δημιουργίας  

περιεχομένου και  

αξίας 

Καθ. Γ. Δουκίδης, ΟΠΑ / ELTRUN 

Η LEGO πρέπει να  

παρέχει και να  

διαχειριστεί την  

πλατφόρμα και τα  

logistics που  

επιτρέπουν τη  

συσκευασία και την  

παράδοση των  

εξατομικευμένων  

πακέτων 

Η LEGO δεν έχει ακόμα  

προσαρμοστεί πλήρως  

τους πόρους και τις  

δραστηριότητές της, οι  

οποίες έχουν  

βελτιστοποιηθεί κατά  

κύριο λόγο για τη μαζική  

αγορά 

Η LEGO 

διευρύνει  

σημαντικά το  

πεδίο των  

πακέτων δίνοντας  

τη δυνατότητα  

στους φαν να  

δημιουργούν και  

να πουλάνε τα  

δικά του ειδικά  

σχεδιασμένα  

πακέτα 

Η LEGO αξιοποιεί την  

κοινότητα των πελατών που  

ενδιαφέρονται πραγματικά  

σε εξειδικευμένο  

περιεχόμενο και θέλουν να  

αγοράζουν ειδικά προϊόντα  

πέρα τον παραδοσιακών  

πακέτων που βρίσκονται  

στα ράφια των  

καταστημάτων λιανικής 

LEGO Factory’s  

existence depends  

heavily on the Web  

channel 

Χιλιάδες νέα,  

σχεδιασμένα από  

πελάτες πακέτα  

συμπληρώνουν τα  

στάνταρ πακέτα.. Η  

LEGO συνδέει  

τους πελάτες που  

δημιουργούν  

προσαρμοσμένα  

σχέδια με άλλους  

πελάτες,  

αποτελώντας έτσι  

μα πλατφόρμα  

επικοινωνίας των  

πελατών και  

αυξάνοντας τις  

πωλήσεις 

Η LEGO αξιοποιεί την παραγωγή και τα κόστη  

Logistics χρησιμοποιώντας το παραδοσιακό  

μοντέλο της 

Η LEGO έχει ως στόχο να δημιουργήσει  

μικρά έσοδα από ένα μεγάλο αριθμό  

πακέτων σχεδιασμένων από πελάτες. Αυτό  

αντιπροσωπεύει μια πολύτιμη αύξηση στις  

πωλήσεις από τα παραδοσιακά πακέτα 



Παράδειγμα: το Επιχειρηματικό Μοντέλο 
της METRO 

Συμφωνίες για τη  

διανομή με  

Δημόσια Δίκτυα  

Μεταφορών 

Καθ. Γ. Δουκίδης, ΟΠΑ / ELTRUN 

Παραγωγή  

Περιεχομένου για  

μια καθημερινή  

εφημερίδα 

Διανομή 

Brand 

Δίκτυο Διανομής και  

Logistics 

Χώρος πώλησης  

διαφημίσεων σε  

δωρεάν  

εφημερίδα  

μεγάλης  

κυκλοφορίας 

Δωρεάν  

Εφημερίδα σε  

πολίτες της πόλης 

Απόκτηση 

Διατήρηση 

Διαφημιστικές 

Δημόσιο Δίκτυο  

Μεταφορών,  

Σταθμοί τρένου,  

Στάσεις Λεωφορείων 

Διαφημιστές 

Πολίτες 

Περιεχόμενο, Σχεδίαση και Εκτύπωση μιας 

καθημερινής εφημερίδα 

Διανομή 

Δωρεάν Εφημερίδα 

Έσοδα από πώληση διαφημίσεων σε διάφορα σημεία της  

εφημερίδας 



Παράδειγμα: Apple iPod/iTunes 
Επιχειρηματικό Μοντέλο 

Καθ. Γ. Δουκίδης, ΟΠΑ / ELTRUN 



55 εκ € Επενδύθηκαν σε Ελληνικά 
Start-Ups το 2013 

Καθ. Γ. Δουκίδης, ΟΠΑ / ELTRUN 



Το Αναδυόμενο Οικοσύστημα 
Νέας και Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας 

Καθ. Γ. Δουκίδης, ΟΠΑ / ELTRUN 



• 250.000 online παραγγελίες το 2013 με 280 brands και 600  

κωδικούς παπουτσιών 

 

• Την πρώτη θέση σε νέα παραγωγή ασφαλειών αυτοκινήτου το 

2013 στο σύνολο των διαμεσολαβητών στην Ελλάδα 

 

• € 200 εκ. Online πωλήσεις ταξιδιωτικών υπηρεσιών με 170 άτομα  

προσωπικό και δραστηριότητα σε 21 χώρες 

 

• Παραδοσιακό φαρμακείο 29 ετών από το Παγκράτι με μηνιαίες 

Online πωλήσεις σε 1500-2000 πελάτες 

 

• Υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε 7000 Ελληνικές  

επιχειρήσεις με ετήσια εξοικονόμηση κόστους € 50 εκ. 

Καθ. Γ. Δουκίδης, ΟΠΑ / ELTRUN 

Επιτυχημένα Παραδείγματα Ελλην.  
Επιχειρήσεων στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (1) 



• Μεταξύ των 10 μεγαλύτερων on-line ταξιδιωτικών γραφείων στην  

Ευρώπη με +250 εκ € πωλήσεις 

 
• Η  μεγαλύτερη  διαδικτυακή  μηχανή  αναζήτησης  και   σύγκρισης 

προϊόντων με +2εκ χρήστες / μήνα 

 

• Η πρώτη αποκλειστικά διαδικτυακή Ελληνική ασφαλιστική  

εταιρία αυτοκινήτων με 16 εκ € αρχική χρηματοδότηση 

 

• Το   μεγαλύτερο  affiliate  site  στον  χώρο  της  ένδυσης  με   +200K 

unique επισκέπτες / μήνα 

 

• Ηλεκτρονικό πολυκατάστημα με ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση  

πελατών και παράδοση προϊόντων στην Αττική σε 1,5 ώρα 

• Ο μεγαλύτερος ηλεκτρονικός πλειστηριασμός Β-Β στα Βαλκάνια  

με €2 δις και 20% εξοικονόμιση πόρων 

Καθ. Γ. Δουκίδης, ΟΠΑ / ELTRUN 

Επιτυχημένα Παραδείγματα Ελλην.  
Επιχειρήσεων στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (2) 



Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας των 
Επιχειρηματικών Μοντέλων 

Κύριοι  

Συνεργάτες 

Κύριες  

Δραστηριότητες 

Πρόταση  

Αξίας 

Σχέσεις με  

Πελάτες 
Προσδιορισμός 

Πελατών 

Κανάλια Αναγκαίοι 

Πόροι 

Δομή Κόστους 

Ροές Εσόδων 

Καθ. Γ. Δουκίδης, ΟΠΑ / ELTRUN 



Επιχειρηματικά Μοντέλα 
Ηλεκτρονικού Λιανεμπορίου (1) 

Καθ. Γ. Δουκίδης, ΟΠΑ / ELTRUN 

 Άμεσο και Έμμεσο 

•  Άμεσο: δεν υπάρχει παρεμβολή ενδιάμεσων (π.χ. Dell) 

•  Έμμεσο: τα προϊόντα διανέμονται μέσω τρίτων  

ενδιάμεσων (π.χ. e-malls) 

 Πλήρες και Μερικό 

•  Πλήρες: εταιρείες που πωλούν τα προϊόντα τους μόνο  

μέσω Ιnternet (π.χ. Amazon) 

•  Μερικό: εταιρίες που πωλούν τα προϊόντα τους όχι μόνο  

μέσω του Internet αλλά μέσω και των φυσικών τους  

καταστημάτων (π.χ. Barnes and Noble, Wal-Mart). 



Επιχειρηματικά Μοντέλα 
Ηλεκτρονικού Λιανεμπορίου (2) 

 Ηλεκτρονικός Διανομέας και Ηλεκτρονικός Μεσίτης 
•  Διανομέας: υπεύθυνος για την ικανοποίηση της παραγγελίας και για την 

 εγγύηση (π.χ. Amazon, Wal-Mart, eToy) – εμπειρία σε προϊόντα, διασφάλιση 

ποιότητας, εξυπηρέτηση πελατών 

•  Μεσίτης: «απλά γνωρίζει» τους καταναλωτές με τους προμηθευτές που  

ασχολούνται με τα είδη που ψάχνει ο καταναλωτής – προμήθεια από  

προμηθευτές (π.χ. BestBookBuys, ChoiceMall, skroutz.gr) – εμπειρία σε  

τεχνολογία, ασφάλεια, δυνατότητες αναζήτησης. 

 Ηλεκτρονικό Κατάστημα (e-shop) και Ηλεκτρονικό  

Εμπορικό Κέντρο (e-mall) 
•  Κατάστημα: ηλεκτρ. διανομέας τα είδη του οποίου τα διαχειρίζεται ένα μόνο 

κατάστημα (π.χ. Plaisio.gr) 

•  Εμπορικό Κέντρο: ηλεκτρ. διανομέας ή μεσίτης τα είδη του οποίου 

διαχειρίζονται παραπάνω από ένα ηλεκ. Καταστήματα (π.χ. ChoiceMall). 

 
Σημαντικό Θέμα η Δημιουργία Εμπιστοσύνης 

Καθ. Γ. Δουκίδης, ΟΠΑ / ELTRUN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Ηλεκτρ. Λιανεμπόριο και Ηλεκτρ. Κατάστημα 27 Κ 

Καθ. Γ. Δουκίδης, ΟΠΑ / ELTRUN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Ηλεκτρ. Λιανεμπόριο και Ηλεκτρ. Κατάστημα 28 Κ 

Καθ. Γ. Δουκίδης, ΟΠΑ / ELTRUN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Ηλεκτρ. Λιανεμπόριο και Ηλεκτρ. Κατάστημα 29 Κ 

Καθ. Γ. Δουκίδης, ΟΠΑ / ELTRUN 



Καθ. Γ. Δουκίδης, ΟΠΑ / ELTRUN 

Ηλεκτρονικά Καταστήματα (e-shop) 

 Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είναι η ιστοσελίδα μίας επιχείρησης,  

όπου πωλούνται τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες της (ανήκει σε  

έναν παραγωγό, σε λιανέμπορο ή σε άτομα). 

 Εμπεριέχει διάφορους μηχανισμούς, απαραίτητους για τη 

διεξαγωγή της πώλησης. Οι πιο συνηθισμένοι: 

• Ηλεκτρονικοί κατάλογοι 

•  Μηχανή αναζήτησης που βοηθά τον καταναλωτή να βρει 

προϊόντα στον κατάλογο 

•  Ηλεκτρονικό καλάθι στο οποίο τοποθετούνται τα αντικείμενα  

μέχρι την πληρωμή και την αναχώρησή από την ιστοσελίδα 

• Μέσα για ηλεκτρονικές δημοπρασίες 

•  Θύρα πληρωμών όπου γίνονται διακανονισμοί για την  

πληρωμή 

•  Χώρο αποστολών όπου γίνονται διακανονισμοί για την  

παράδοση 

•  Εξυπηρέτηση πελατών, όπου παρέχονται πληροφορίες για τα 

προϊόντα και κατοχύρωση εγγυήσεων 



31 3. Ηλεκτρ. Λιανεμπόριο και Ηλεκτρ. Κατάστημα 
Καθ. Γ. Δουκίδης, ΟΠΑ / ELTRUN 

Καθ. Γ. Δουκίδης, YES Program 



Καινοτόμο Επιχειρηματικό Μοντέλο 

Καθ. Γ. Δουκίδης, ΟΠΑ / ELTRUN 

 Apple, δημιούργησε ένα καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο , που μετέτρεψε την εταιρία  

στην κυρίαρχη δύναμη στην αγορά της online μουσικής, με τα iPod digital media player  

και iTunes.com online store. 

 Skype, μας έδωσε πάμφθηνες χρεώσεις για κλήσεις προς όλο τον κόσμο, καθώς και 

 δωρεάν Skype-to-Skype κλήσεις με ένα καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο, χτισμένο  

στη λεγόμενη peer –to-peer technology. Είναι πλέον ο μεγαλύτερος πάροχος διεθνούς  

φωνητικής κίνησης. 

 Zipcar, απελευθερώνει τους κατοίκους της πόλης, από την ιδιοκτησία αυτοκινήτου,  

προσφέροντάς τους μίσθωση αμαξιού με την ώρα ή με τη μέρα, υπό το καθεστώς  

μιας ιδιότητας μέλους, βασισμένης στη συνδρομή. Είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο  

που απαντά στις νεοεμφανιζόμενες ανάγκες των χρηστών καθώς και στις πιεστικές  

περιβαλλοντικές ανησυχίες. 

 Grameen Bank, βοηθά στην ανακούφιση της φτώχειας μέσω ενός μοντέλου που διέδωσε  

το μικροδανεισμό στους φτωχούς. 

Το καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο δημιουργεί αξία για τις  

εταιρίες, τους πελάτες και την κοινωνία. 

Αντικαθιστά τα ξεπερασμένα επιχειρηματικά μοντέλα 



Τα Δέκα Είδη Καινοτομίας σε Τρείς 
Κατηγορίες 

Profit Network Structure 

Model Δικτύωση Οργανωσιακές 

Μοντέλο Δομές 

Κερδοφορίας 

Process 

Διαδικασίες 

Service 

Υπηρεσί 

 

 

ες 

Channel 

Κανάλια 

Brand 

Προϊοντική 

Μάρκα 

Customer  

Engagement 
, 

Συμμετοχή  

Πελατών 

Product  

Performance 

Προϊοντική  

Απόδοση 

Product  

System 

Προϊοντικά  

Συστήματα 

CONFIGURATION/ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Καθ. Γ. Δουκίδης, ΟΠΑ / ELTRUN 

OFFERING / ΠΡΟΣΦΟΡΑ EXPERIENCE / ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Αυτά τα 

επικεντρώνονται 

είδη 

στις 

καινοτομίας 

ενδότερες 

διαδικασίες μιας επιχείρησης και του  

οργανωσιακού της συστήματος 

Αυτά τα είδη καινοτομίας  

επικεντρώνονται στο  

πρωταρχικό (κύριο) προϊόν /  

υπηρεσία μιας επιχείρησης  

ή στην συλλογή προϊόντων /  

υπηρεσιών της 

Αυτά τα είδη καινοτομίας 

σε  

στοιχεία 

πιο  

μιας 

του  οργανωσιακού 

επικεντρώνονται  

πελατοκεντρικά  

επιχείρησης και  

της συστήματος 



ΟΠΑ / ELTRUN 

Κατηγορίες Καινοτομίας στην 
Διαμόρφωση 

Μοντέλο  

Κερδοφορίας 

Δικτύωση 

Δομές 

Διαδικασίες 

Δ  

Ι  

Α  

Μ  

Ο  

Ρ  

Φ  

Ω  

Σ  

Η 

• Πώς δημιουργούνται σημαντικά έσοδα και κερδοφορία 

• Τι ενδιαφέρει την νεοεισερχόμενη εταιρεία (try και adopt) και τι  την 

εδραιωμένη εταιρία (difficult to switch) 

• Δυναμική Τιμολόγηση, Premium Τιμές, Πλειστηριασμοί, Ενοικίαση 

Οργανωσιακές •  

ό 

• Πώς να συνδεθείς με τρίτους και να δημιουργήσεις αξία 

• Αξιοποίηση διαδικασιών, τεχνολογιών, καναλιών, πόρων, brand  

τρίτων 

• Συμμαχίες,  Συνεργασίες,  Κοινοπραξίες,  Συνεργασία  Αγοραστών    / 

Προμηθευτών 

Πώς εντοπίζεις ενδεχόμενες καινοτομίες στις δομές 

• Οργάνωση των πόρων (άνθρωποι, χρήματα, προϊοντα κλπ) με μοναδικ  

τρόπο 

• Ανθρώπινο Δυναμικό, Ομογενοποίηση Αγαθών / Πόρων, Ευέλικτο /  

Αποκεντρωμένο Οργανόγραμμα, Ολοκληρωμένα Π.Σ. 

• Πώς να χρησιμοποιείς ανώτερες μεθόδους στην εργασία/ λειτουργία 

• Να αξιοποιεί μοναδικές ικανότητες των εργαζομένων, λειτουργεί αποδοτικά,  

προσαρμόζεται γρήγορα 

• Lean Παραγωγή, Τυποποίηση Διαδικασιών και πόρων, Time to Market  

Επιχειρημ. Αναλυτική 
Καθ. Γ. 3Δο4υκίδης, 



Κατηγορίες Καινοτομίας στην Προσφορά 

Προϊοντική 

Απόδοση 

Προϊοντικά  

Συστήματα 

Π  

Ρ  

Ο  

Σ  

Φ  

Ο  

Ρ  

Α 

• Πώς να δημιουργείς διακεκριμένα και καινοτόμα 

χαρακτηριστικά / λειτουργίες χρήσιμα για τους πελάτες 

• Καινούργιο ή Επεκτάσεις, Πρόβλημα ή Ανάγκη 

• Απλοποίηση, Προσωποποίηση, Αειφορία, Σχεδιασμένο σωστά  

(product design principles) 

• Πώς να δημιουργείς συμπληρωματικά προϊόντα 

• Μεμονωμένα προϊόντα συνδέονται / δένονται μεταξύ τους  

για να δημιουργήσουν εύρωστα και επαυξανόμενα  προϊόντα 

• Διαμόρφωση (Modularity), Ολοκλήρωση προϊόντων /  

υπηρεσιών, Ι.Τ πλατφόρμες για συνεργασιακή ανάπτυξη  

προϊόντων 

Καθ. Γ. Δουκίδης, ΟΠΑ / ELTRUN 



Κατηγορίες Καινοτομίας στην Εμπειρία 

Υπηρεσίες 

Κανάλια 

Μάρκα 

Συμμετοχή 

Πελατών 

Ε 

Μ 

Π  

Ε  

Ι  

Ρ  

Ι  

Α 

• Πώς να υποστηρίζεις και διευρύνεις την αξία της προσφοράς: Απόκτυση,  

Διατήρηση, Ενίσχυση 

• Υποστήριξη πελατών, Εκπαίδευση, Εγγύηση, Συντήρηση, Ομάδες  

Πελατών για αλληλοϋποστήριξη 

• Πρόσφατα: Αυτοματοποίηση Υποστήριξης, Self-service, Ψηφιακά Μέσα 

• Πώς να παραδίδεις την προσφορά σου στους πελάτες 

• Πολλαπλά και Συμπληρωματικά Κανάλια επαφής με πελάτες 

• Flagship καταστήματα (Experienced Stores), Pop-Up καταστήματα, Ηλεκτρ.  

Εμπόριο, Τεχνολογία σε φυσικό κατάστημα 

Προϊοντική • 
 
τιμή 

 

α 

• Πως παρουσιάζεις την προσφορά σου και την επιχείρηση 

Μπορεί να μετατρέψει ένα commodity προϊόν (PL) σε επώνυμο με υψηλή 

• Ευδιάκριτη ταυτότητα / αξίες, Ευδιάκριτη κατηγορία πελατών 

• Το όνομα χρησιμοποιείται από συνεργάτες, Κοινό όνομα για μεγάλη γκάμ  

δραστηριοτήτων 

 

να 

• Πώς να καλλιεργήσεις συμμετοχικές αλληλεπιδράσεις με πελάτες 

• Να καταλάβεις τις ενδόμυχες φιλοδοξίες / βλέψεις των πελατών και να  

δημιουργήσεις σχέσεις με νόημα με αυτούς (ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ) 

• Απλή και έξυπνη συσκευασία, Απλοποίηση της προσφοράς 

• Κοινωνικά Δίκτυα, Εικονικές Κοινότητες, Πλατφόρμες Συν-δημιουργίας 
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MICROSOFT 
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Ολοκληρωμένο Λογισμικό Office Tools 

Μοντέλο  

Κερδοφορίας 

Διαδικασίες Δίκτυο Προϊοντικό  

Σύστημα 

Με την ομαδοποίηση 

 δημοφιλών 

 εφαρμογών, η  

Microsoft προσέφερε 

 χαμηλότερες τιμές 

σε σχέση με ό, τι   εάν 

ο  

αγόραζε 

καταναλωτής 

τα 

προγράμματα 

ξεχωριστά. 

 Το Κέντρο Έρευνας 

 Χρηστών της 

Microsoft  

καθημερινά 

συλλέγει  

στοιχεία 

από  τους  πελάτες που 

το επιλέγουν.  

τους  βοηθά 

εντοπίζουν λάθη 

προβλήματα  που είναι 

κοινά - και να τα  

διορθώνουν. 

είναι ένας 

Αυτός  

τρόπος 

 χαμηλού κόστους 

 διαδικασίας συνεχούς 

 βελτίωσης. 

 Το  Microsoft  

Office είναι μια 

 σουίτα 

 εφαρμογών 

 γραφείου 

Αυτό περιέχει το  

να 

που  

Word, 

το Excel και 

ή PowerPoint,  

λειτουργικά  

συστήματα  

Windows  

Macintosh. 

Στη δεκαετία του 1990, η  

Microsoft έκανε αλλαγές  

για να αντιμετωπίσει την  

άνοδο του διαδικτύου.  

Κατά συνέπεια, το Office  

σχεδιάστηκε  για  να είναι 

το  συμβατό με το 

για και  

τη  

να 

 διαδίκτυο,  

περιλαμβάνει  

δυνατότητα 

και  ενσωματωθούν 

 αυτοματοποιημένες 

 αναβαθμίσεις και 

 συμπληρώσεις (add-ins) 

από τρίτα μέρη. 



MCDONALD’S 
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Ένα Εύκολο Σύστημα Φαγητού 

Μοντέλο  

Κερδοφορίας 

Δίκτυο Δομή Διαδικασίες Επωνυμία  

Σήματος (Brand) 

Το McDonald 's 

αγοράζει  τη  γη και 

 παρέχει   το κτίριο 

 για  το  εστιατόριο, 

ενώ αυτός  

επιλέγει  

franchise 

 πληρώνει σε 

 μηνιαία βάση 

 ενοίκιο ή  

ποσοστό 

μηνιαίων πωλήσεων  

ως ενοίκιο. Επίσης,  

πληρώνουν ένα  

μηνιαίο τέλος βάση 

 την   απόδοση  των 

 πωλήσεων. 

Το McDonald 

στηρίζεται σε 

 παγκόσμια 

 χρειαστεί  -  

τραπέζια μέχρι  

πακέτο κέτσαπ. 

's Το 1961, η 

μια McDonald 

ξεκίνησε 

 Πανεπιστήμιο 

Hamburger 

να διδάξει  

διαδικασίες  

λειτουργιών  

εστιατορίου. 

 συνεργασία για ποτά  

που   με  την  Coca-Cola  

.  το Το  ανεξάρτητο 

 δίκτυο  διανομής του 

 έχει μεγάλες 

 επιχειρήσεις όπως 

ένα την Martin-Brower Από  

των και  την  Golden State 

Foods που παρέχουν  

ημερησίως οτιδήποτε 

 ένα συγκεκριμένο 

 εστιατόριο μπορεί να 

τότε, 

περισσότεροι  

από  80.000  

στελέχη  

εστιατορίου, και  

οι ιδιοκτήτες / 

από επιχειρηματίες  

ένα έχουν 

αποφοιτήσει από  

το Πανεπιστήμιο 

Οι Franchisees 

ενθαρρύνονται να 

το  αναπτύξουν και να 

 ξεκινήσουν νέα είδη  

για διατροφής, τα οποία  τις    

θα  προσφερθούν  και 

 σε   άλλα  εστιατόρια, 

του  εάν αποδειχθούν 

 δημοφιλή. 

Franchisee 

Peterson  δημιούργησε 

το  Egg  McMuffin 

1971, βοηθώντας  

McDonald 's για  

ξεκινήσει  μια  

σειρά  πρωινού  

αντιπροσωπεύει  

σήμερα   το  15%  

πωλήσεων  

εταιρείας. 

Το Branding είναι  

αναπόσπαστο μέρος  

των εστιατορίων της  

McDonald.  Από  τα 

διακριτικά 

επί  

μέχρι 

σχέδια  

των  κτιρίων,  

τις Χρυσές 

Αψίδες, και τους 

Η χαρακτήρες όπως ο  

Herb Ronald και  

Hamburglar, 

το αλυσίδα  

τα 

να 

νέα 

ο  

η  

έχει 

 χρησιμοποιήσει  με 

 συνέπεια τα 

 χαρακτηριστικά 

που  του εμπορικού 

 σήματος ώστε να  

των είναι φιλική προς  

της    την οικογένεια. 



LEXUS 
Εφευρίσκει μια νέα εμπειρία πολυτελών αυτοκινήτων 

Δίκτυο Εξυπηρέτηση Κανάλι Απόδοση προϊόντος 

Από τους χιλιάδες που  

ενδιαφέρονταν για την  

λειτουργία     franchise 

αντιπροσωπίας 

εταιρίας Lexus, 

εταιρία επέλεξε μόνο  

121 αντιπροσώπους  

για  τον  πρώτο  χρόνο. 

Ακόμα και το  

μόνο  

αντιπρόσωποι  

πιστοποιηθεί 

2012, 

231 

είχαν  

στις 

ΗΠΑ. Αυτό βοηθά την  

Toyota να υποστηρίξει 

 σωστά τους 

 αντιπροσώπους,  

διμιουργώντας κέρδη  

για όλους. 

Η  ησυχία του 

ως 

 κινητήρα 

αναδείχθηκε 

της παράγοντας 

η απόδοσης.  Το 1990 

αυτό ήταν  το  

επίκεντρο μιας 

διαφήμισης που 

έδειχνε μια 

πυραμίδα από 

ποτήρια σαμπάνιας  

να ισορροπούν στο  

καπό μιας Lexus,  

ενώ ο κινητήρας  

ανέβαζε στροφές με  

τέρμα το γκάζι. 

Κατανοώντας ότι  

συντήρηση 

η  

του 

αυτοκινήτου ήταν μια πηγή  

απογοήτευσης για τους 

ιδιοκτήτες,  η  Lexus όρισε 

«ειδικούς      διαγνώστες» 

 για     να     επεξηγούν    τι 

 συμβαίνει   με   το   όχημα 

του  πελάτη.  Το   εφεδρικό 

 αυτοκίνητο που παρείχαν  

ήταν ένα, όχι συμβατικό,  

Lexus.   Στη  συνέχεια   το 
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επισκευασμένο 

αυτοκίνητο καθαριζόταν  

πριν επιστραφεί στον  

ιδιοκτήτη. 

Οι  

αντιπροσωπίες 

 συνήθως διαθέτουν 

 πολλές ανέσεις cappuccino 

μπουτίκ, και 

όπως  

bar,  

κέντα 

ενημέρωσης, 

μέσων  

ώστε 

να  διατηρήσουν  τη 

βασική αρχή της 

ότι 

«θα 

εταιρείας,  

δηλαδή  

αντιμετωπίζουμε 

κάθε πελάτη, όπως  

κάθε επισκέπτη στο  

σπίτι μας». 
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DELL 

Μοντέλο  

Κέρδους 

Δίκτυο Διαδικασία Εξυπη-  

ρέτηση 

Κανάλι 

ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΚΕΡΔΟΥΣ 
Ο σύντομος «κύκλος  

μετατροπής χρημάτων  

(CCC)» της Dell,  

σήμαινε  ότι  συλλέγει 

 μετρητά από τους 

 καταναλωτές προτού 

 χρειαστεί να 

 πληρώσει τους 

 προμηθευτές. Αυτή η  

ιδέα  μείωσε  τις  

κεφαλαιουχικές  

ανάγκες εργασίας, και  

άλλαξε  τη δυναμική  

της βιομηχανίας των  

ηλεκτρονικών  

υπολογιστών. 

προμηθευτή  

είναι  

ποιότητα,  

εξυπηρέτηση,  

και η ευελιξία. 

ΔΙΚΤΥΟ 
Η βάση των Η  

συνεργατών της  

Dell  

συγκεντρώνεται 

 σε λιγότερους 

 από 100 

 προμηθευτές,  

που  

αντιπροσωπεύο 

υν το 80% των  

αγορών. Οι πιο  

σημαντικοί  

παράγοντες για  

την επιλογή 

 αντιπαραβάλλει 

 την  προσφορά  και 

 τη ζήτηση σε  

καθημερινή, 

εβδομαδιαία  

μηνιαία  

Παράλληλα,  

PC 

δημιουργηθεί 

βάση συγκεκριμένες  

προδιαγραφές, 

πράγμα  

βοήθησε  

εταιρεία 

η  αποφύγει να 

η  ξεμείνει με 

 απούλητο απόθεμα. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Dell Η 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
 τηλεφωνική 

 παραγγελία και η 

 τεχνική υποστήριξη  

24/7, χρησιμοποιήθηκαν 

στην Dell  

και περισσότεροι 

βάση. αναγνώστες  

κάθε σκεφτούν  

έχει 

με 

προσφέρουν. Πολλές από 

τις       πιο      σημαντικές 

 υπηρεσίες     της     ήταν 

 προσαρμοσμένες για  

που    βασικούς  εταιρικούς  

την   λογαριασμούς, έτσι ώστε  

να οι μεγάλες επιχειρήσεις  

όταν προσλάμβαναν έναν 

νέο εργαζόμενο να  

καλούσαν την Dell για να  

στείλει τον απαραίτητο  

τεχνολογικό εξοπλισμό. 

ΚΑΝΑΛΙ 
Με την  

πώληση 

 ηλεκτρονικών 

 υπολογιστών στο 

 διαδίκτυο και όχι  

πριν οι σε καταστήματα, η  από 

τους Dell είχε χρηματικό  τους     

να 

να το 

ενώ όφελος,  

παράλληλα  

παρέκαμπτε τους 

μεσάζοντες. Η Dell  

ανέπτυσσε επίσης,  

σύμφωνα με τις  

προδιαγραφές των  

εταιρικών πελατών,  

Intranet ιστοσελίδες. 
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FEDEX 

Μοντέλο  

Κέρδους 
Διαδικασία Εξυπη-  

ρέτηση 

Κανάλι Απόδοση  

Προϊόντος 

ΜΟΝΤΕΛΟ  

ΚΕΡΔΟΥΣ 

Ο ιδρυτής της FedEx  

και CEO Fred Smith  

εντόπισε την ζήτηση  

για την 

 αποτελεσματική 

 διανομή των 

 ευαίσθητων        στο 

 χρόνο μεταφορών,  

βασιζόμενος στο ότι  

οι      πελάτες     είναι 

 διατεθειμένοι        να 

 πληρώσουν          ένα 

 ασφάλιστρο  για την 

 υπηρεσία αυτή. 

Η 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

FedEx 

πρωτοστάτησε στην  

πρώτη 

 αυτοματοποιημένη 

 εξυπηρέτηση πελατών 

 το  1978  και  συνεχίζει 

να  εκσυγχρονίζει 

"just in 

την 

time" 

παγκόσμια επιχείρησή  

της.   Οι   φορητοί  της 

 σαρωτές έγιναν  

πρότυπο το 1986,  

καθώς  και  ένα   online 

 σύστημα διαχείρισης  

της μεταφοράς εισήχθη  

το 1994. 

ΑΠΟΔΟΣΗ  

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Η FedEx έμαθε  ποιες 

 δράσεις των πελατών 

 οδηγούσαν σε 

 αποτυχημένες ή 

 καθυστερημένες 

 παραδόσεις.  Μετέφρασε 

αυτά τα δεδομένα 

 δίνοντας   έμφαση   στην 

 απλότητα, ειδικά στα  

έντυπα, στη συσκευασία,  

και στις online διεπαφές,  

ώστε να καταστήσει την  

υπηρεσία όσο το δυνατόν  

ευκολότερη στη χρήση  

για τους πελάτες της. 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

Δημιούργησε μια άριστη 

 εξυπηρέτηση στην 

 παρακολούθηση του 

 δέματος, επιτρέποντας 

στους αποστολείς να το  

παρακολουθούν μέσω  

online συστήματος. Με  

το σύστημα SenseAware,  

συνδέει μια συσκευή  

πολλαπλών αισθητήρων  

με μια διαδικτυοκεντρική  

εφαρμογή, που επιτρέπει 

στους πελάτες 

παρακολουθούν 

τους 

πραγματικό 

αποστολές  

σχεδόν  

χρόνο. 

ΚΑΝΑΛΙ 

Στις αρχές του  

2014 η FedEx  

εξαγόρασε    την 

εταιρία Kinkos.  

Αυτή  η 

επέκταση έδωσε  

στην FedEx  

πολλά 

 περισσότερα 

 σημεία 

 πώλησης και 

 εξυπηρέτησης, 

να όπου οι πελάτες  

τις θα μπορούσαν  σε    

προετοιμάσουν, 

συσκευάσουν,  

και στείλουν τα  

δέματα τους. 



LEGO 

Δίκτυο Κανάλι Δέσμευση  

Πελάτη 

Σύστημα  

Προϊόντος 

Ο 

ΔΙΚΤΥΟ 
Όμιλος LEGO 

δημιούργησε   συμφωνίες 

 αδειοδότησης με μεγάλες 

 εταιρείες 

 κινηματογραφικών 

 ταινιών. Αυτό του  

επέτρεψε να δημιουργήσει 

 σειρές     παιχνιδιών    με 

 θρυλικούς χαρακτήρες  

από franchises, όπως το  

Star Wars και ο Άρχοντας  

των Δαχτυλιδιών. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Τα  τουβλάκια LEGO που 

 πωλούνται σήμερα μπορούν 

 ακόμα να κουμπώσουν πάνω 

 στα αρχικά πλαστικά 

 τουβλάκια, για τα 

κατοχυρώθηκε 

οποία 

δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας  και κυκλοφόρησαν 

το 1958, σύμβολο για ένα  

μοναδικό και διαρκές σύστημα  

προϊόντος. Η εταιρεία παρήγαγε  

επίσης, μια ειδική γραμμή ενός  

ιδιαίτερα βραβευθέντος σετ  

ρομποτικής συναρμολόγησης, το  

οποίο πωλήθηκε με το σήμα Lego  

Mindstorms. 

ΚΑΝΑΛΙ 
Το  ηλεκτρονικό κατάστημα 

 του Ομίλου LEGO προσφέρει  

ακριβά σύνολα LEGO όπως η  

300$ εκδοχή του Death Star  

από το Star Wars ή μια έκδοση  

LEGO του Villa Savoye, που  

σχεδιάστηκε από τον Le  

Corbusier.  Μεγάλες  αλυσίδες 

 λιανικής   πώλησης    όπως   η 

Toys "R" Us  και η Target  

μεταφέρουν  την  κεντρική 

γραμμή των κατασκευαστικών  

παιχνιδιών της LEGO, ενώ 

είδη 

μέσω 

ορισμένα αποκλειστικά 

προσφέρονται μόνο 

 αποκλειστικών 

 καταστημάτων λιανικής 

 πώλησης της εταιρείας, και 

τους 
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άλλα άμεσα προς  

καταναλωτές κανάλια. 

Η 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ  

ΠΕΛΑΤΗ 
LEGOLAND 

Billund άνοιξε το  

1968 και γρήγορα  

έγινε το πιο δημοφιλές 

έξω από την  

Κοπεγχάγη. Το έκτο  

πάρκο     άνοιξε     στη 

Μαλαισία το 2012. Τα 

πάρκα  

ανήκουν  

λειτουργούνται  

την 

σήμερα 

και  

από  

Merlin 

Entertainments Group, 

κατόπιν άδειας από  

την LEGO Group. 


