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Περίληψη (Executive Summary)

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει σκοπό τη δημιουργία ενός άρτιου
και ολοκληρωμένου πλάνου στρατηγικής επικοινωνίας για τη δημιουργία
του πρώτου καταστήματος αυθεντικού, χειροποίητου Ιταλικού παγωτού
«PepperCream» στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει το θεωρητικό μέρος που
παραθέτει τη συνολική εικόνα του κλάδου στην Ελλάδα, καθώς και την
σχετική του ανάλυση. Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκε έρευνα αγοράς
για τη συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών από τις κατάλληλες ομάδες
πληθυσμού, με στόχο να βοηθήσει την επιχείρηση στη λήψη αποφάσεων
που αφορούν στη εισαγωγή των προϊόντων της στη νέα αγορά. Το
πρακτικό κομμάτι σε συνέχεια του θεωρητικού μέρους, παραθέτει το
ολοκληρωμένο πλάνο μάρκετινγκ.
Όλα τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν ανέδειξαν ότι ο ανταγωνισμός που
επικρατεί στον κλάδο του παγωτού, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει ως
αποτέλεσμα να έχουν μεγαλώσει οι απαιτήσεις των καταναλωτών οι
οποίοι στις μέρες μας βρίσκονται σε μία συνεχή αναζήτηση για το
καλύτερο, καθώς και οτι η Ελλάδα είναι μια πολλά υποσχόμενη αγορά.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1 Γενικά
Τα τελευταία χρόνια δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο στην εισαγωγή νέων
προϊόντων στην ελληνική αγορά, όσο και στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων. Η ίδρυση
νέων επιχειρήσεων αποτυπώνεται και στη μείωση της ανεργίας, καθώς προσφέρουν
νέες θέσεις εργασίας. Οι επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους να δημιουργήσουν
αναγνωρισιμότητα στα προϊόντα τους, να καινοτομήσουν και να διαφοροποιηθούν
τόσο από άποψη προϊόντος, αλλά και όσον αφορά στη συσκευασία είναι
υποχρεωμένες να συνδυάσουν τη χρήση εξαιρετικών πρώτων υλών στην παραγωγή,
με καινοτόμες ενέργειες μάρκετινγκ.
Ο προσανατολισμός των νέων επιχειρηματικών δράσεων στην ανάπτυξη καινοτόμων
προϊόντων και υπηρεσιών, στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών, και σε καινοτόμους
μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης, αποτελούν βασικά χαρακτηρίστηκα της
σύγχρονης επιχειρηματικότητας.
Ο λόγος για τον οποίο κάθε επιχείρηση πλέον χρησιμοποιεί στρατηγικές και τακτικές
κινήσεις, είναι μάλλον προφανής. Το μάρκετινγκ στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα
και ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες χώρες διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα την υποχρέωση από πλευράς των επιχειρήσεων που αναζητούν την
ανάπτυξη και την επιτυχία, να αναπτύξουν πολιτικές μάρκετινγκ οι οποίες θα
αποβλέπουν στην ικανοποίηση μιας ανάγκης, λαμβάνοντας ωστόσο τόσο τα στοιχεία
του περιβάλλοντος, όσο και τον υπάρχοντα ανταγωνισμό.
Καθώς η αγορά κατακλύζεται απο χιλιάδες προϊόντα και νέες επιχειρήσεις που όλες
σκοπό έχουν να διεκδικήσουν μερίδιο απο το πορτοφόλι του καταναλωτή, γίνεται
επιτακτική ανάγκη οι επιχειρήσεις να καταφύγουν στη χρήση των τεχνικών
μάρκετινγκ και των ειδικότερων ενεργειών που αυτές περιλαμβάνουν, ώστε να
κερδίσουν το πολυπόθητο μερίδιο αγοράς έναντι του ανταγωνισμού. Στο σύγχρονο
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οικονομικό περιβάλλον οι διαφορές μεταξύ των προϊόντων είναι συχνά ανύπαρκτες
και ως εκ τούτου οι επιχειρήσεις που έχουν ως στόχο τη δραστηριοποίηση τους σε
μια αγορά – στόχο του εξωτερικού, θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν και να
επεξεργάζονται τις οικονομικές, πολιτιστικές, νομικές, πολιτικές αλλά και κοινωνικές
μεταβλητές που περιλαμβάνονται στο υπό εξέταση περιβάλλον. Αυτό θα έχει ως
αποτέλεσμα

την καλύτερη σχεδίαση, προετοιμασία και εφαρμογή μιας

αποτελεσματικής στρατηγικής μάρκετινγκ, η οποία θα βοηθήσει την επιχείρηση να
θέσει ρεαλιστικούς στόχους μέσα από τον εντοπισμό νέων δυνητικών ευκαιριών,
αλλά και την πρόβλεψη πιθανόν μελλοντικών απειλών, που θα μπορούσαν να
ανατρέψουν τον σχεδιασμό της.
Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να αναλύσει τόσο το επιχειρηματικό περιβάλλον
όσο και την αγορά-στόχο κατά τη διαδικασία ίδρυσης μιας καινούργιας επιχείρησης
παραγωγής χειροποίητου Ιταλικού παγωτού στην ελληνική αγορά, αλλά και τα μέσα
και εργαλεία που πρέπει να επιστρατεύσει προκειμένου να εκπληρωθούν με επιτυχία
οι στόχοι της (όπως αναγνωρισιμότητα της μάρκας, αύξηση των πωλήσεων,
μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς κ.ά.). Σημαντικό είναι να υπογραμμίσουμε οτι πλέον οι
επιχειρήσεις δεν βασίζουν την ανάπτυξη ενός προϊόντος σε θεωρητικά μοντέλα και
εκτιμήσεις, αλλά σε συγκεκριμένες διαδικασίες και εργαλεία.
Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον παρατηρείται ένας ολοένα αυξανόμενος
ανταγωνισμός στον κλάδο του παγωτού, γεγονός που απορρέει απο το βαθμό
ωριμότητας του εξεταζόμενου κλάδου στην ελληνική αγορά. Οι σύγχρονες
επιχειρήσεις οφείλουν να παρακολουθούν τις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις,
να προσαρμόζουν τις δραστηριότητες τους στις νέες συνθήκες και να
εκμεταλλεύονται όσο το δυνατόν καλύτερα τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, όχι
μόνον στα στενά γεωγραφικά πλαίσια, αλλά και διεθνώς, διαφοροποιούμενες απο
τον ανταγωνισμό. Οφείλουν επίσης να προσαρμόζουν και τη στρατηγική τους, η
οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εκάστοτε αγοράς- στόχου,
προσφέροντας προϊόντα ή υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Ο βαθμός επιτυχίας
εισαγωγής ενός καινούργιου προϊόντος σε μια ήδη ανταγωνιστική αγορά όπως η
ελληνική ή όχι, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό απο την υιοθέτηση των αρχών του
μάρκετινγκ σε καθολικό επίπεδο ως ένα είδος “road map” το οποίο θα λειτουργήσει
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ως «εγχειρίδιο χρήσης» καθώς προγραμματίζει μεθοδικά τις μελλοντικές δράσεις της
επιχείρησης. Δράσεις που αν ακολουθηθούν πιστά, η επιχείρηση θα φτάσει με
ασφάλεια στο στόχο της.

1.2. Η Ιστορία του Παγωτού
Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή σχετικά με την πορεία του
παγωτού, απο τη στιγμή της εφεύρεσης του ως και τη σημερινή τελική του μορφή. Η
βιβλιογραφική ανασκόπηση αυτό το οποίο απέδειξε είναι οτι υπάρχουν διάφορες
εκδοχές σχετικά με την προέλευση του παγωτού και την εφεύρεση του. Η ιδιομορφία
του προϊόντος, το γεγονός πως πρόκειται δηλαδή για γαλακτοκομικό προϊόν, σε
συνδυασμό πως βασική προϋπόθεση παραγωγής του είναι η ψύξη και λαμβάνοντας
υπόψιν το γεγονός πως η τεχνολογική μέθοδος ψύξης των προϊόντων είναι επίτευγμα
της σύγχρονης εποχής, δημιουργεί σύγχυση σχετικά με την καταγωγή του προϊόντος.
Σύμφωνα με τον Chris Clarke (2004) «το παγωτό πρωτοεμφανίστηκε στη Ρώμη όπου
ο αυτοκράτορας Νέρων έτρωγε κατεψυγμένα φρούτα απο χιόνι, μια άλλη εκδοχή
υποστηρίζει πως το παγωτό ανακαλύφθηκε απο τους Μόγγολους ιππείς κατά τη
διάρκεια των μακρινών ταξιδιών τους στην έρημο Γκόμπι, κατά τη διάρκεια του
χειμώνα και με την επέκταση της αυτοκρατορίας τους διαδόθηκε στην Κίνα, απο
όπου το υιοθέτησε ο Μάρκο Πόλο, επιστρέφοντας στην Ιταλία, απο τα ταξίδια του το
1296. Στη συνέχεια υπάρχει η εκδοχή πως το παγωτό εισήχθη στην Γαλλία το 1533
μ.Χ με το γάμο της Κατερίνας των Μεδίκων, όπου η συνοδεία της είχε μαζί της τη
συνταγή του παγωτού». Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε εύκολα είναι πως
πρόκειται για μια πολλαπλή εφεύρεση, δηλαδή το παγωτό εμφανίστηκε σε διάφορα
μέρη του κόσμου και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.
Συνεπώς και λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ιστορική
διαδρομή του παγωτού, η επικρατούσα θεωρία, όπως αναφέρει η INTERNATIONAL
DAIRY FOOD ASSOCIATION «η προέλευση του παγωτού είναι γνωστό οτι φτάνει πίσω
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μέχρι τον Δεύτερο αιώνα π.Χ., αν και δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία
προέλευσης, ούτε εφευρέτης που αναμφισβήτητα να έχει πιστωθεί την ανακάλυψη
του. Γνωρίζουμε οτι ο Μέγας Αλέξανδρος απολάμβανε χιόνι και πάγο με μέλι και
νέκταρ. Οι βιβλικές αναφορές δείχνουν επίσης οτι ο βασιλιάς Σολομών έλεγε τα
παγωμένα ποτά κατά τη συγκομιδή. Κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας,
ο Nero Claudius Caesar (Α.Δ. 54-86) έστελνε συχνά δρομείς στα βουνά για το χιόνι, το
οποίο στη συνέχεια το αρωμάτιζε με φρούτα και χυμούς.
Πάνω απο χίλια χρόνια αργότερα, ο Μάρκο Πόλο επέστρεψε στην Ιταλία απο την Άπω
Ανατολή με μια συνταγή που μοιάζει πολύ με αυτό που τώρα ονομάζεται σερμπέτ.
Οι ιστορικοί εκτιμούν οτι αυτή η συνταγή εξελίχθηκε σε παγωτό κάποτε τον 16 ο
αιώνα. Η Αγγλία φαίνεται να έχει ανακαλύψει το παγωτό ταυτόχρονα, ή ίσως και
νωρίτερα από τους Ιταλούς. Ο «πάγος κρέμας», όπως ονομάστηκε, εμφανίστηκε
τακτικά στο τραπέζι του Καρόλου Ι κατά τον 17ο αιώνα. Η Γαλλία εισήχθη σε
παρόμοια κατεψυγμένα επιδόρπια το 1553 απο την ιταλική Catherine de Medici όταν
έγινε σύζυγος του Henry II της Γαλλίας. Μόλις το 1660 το παγωτό τέθηκε στη διάθεση
του κοινού. Το Sicilian Procopio εισήγαγε μια συνταγή που συνδυάζει γάλα, κρέμα
γάλακτος, βούτυρο και αυγά στο Café Procope, το πρώτο Café στο Παρίσι».
Στη εποχή της βιομηχανικής επανάστασης όπου κυρίαρχο ρόλο παίζει η μαζική
παραγωγή, υπάρχει άφθονο υλικό για πατέντες, μηχανήματα και εφευρέτες που
έκαναν το παγωτό λαϊκό επιδόρπιο. Ακόμη και σήμερα το παγωτό θεωρείται το
εθνικό επιδόρπιο των Αμερικανών, η διάδοση του οποίου οφείλεται σε μεγάλο
βαθμό στους Ιταλούς μετανάστες που τα πουλούσαν στους δρόμους.
Τα πρώτα εργοστάσια παγωτού άνοιξαν στη χώρα των μεγάλων ευκαιριών και των
μεγάλων ψυγείων το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Ανάμεσα στους δύο παγκόσμιους
πολέμους, την εποχή της Μπελ Επόκ, βγήκε το χωνάκι, το οποίο έφτασε στην Ευρώπη
ως είδος προς λαϊκή κατανάλωση. Το παγωτό άνθισε μαζί με δυο άλλες εφευρέσεις
του 20ου αιώνα, το σινεμά και το αμάξι, όπου το πουλούσαν στα διαλείμματα οι
ταξιθέτριες, με τσιγάρα και ποπ κόρν.
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1.3 Σκοπός της μελέτης
Όπως αναφέραμε και παραπάνω, πρωταρχικός σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος κατά τη διαδικασία ίδρυσης μιας επιχείρησης
παραγωγής χειροποίητου Ιταλικού παγωτού, αλλά και τα εργαλεία που θα πρέπει να
επιστρατεύσει η εν λόγω επιχείρηση προκειμένου το brand name της να γίνει
αναγνωρίσιμο και να υπερκεράσει το σφοδρό ανταγωνισμό. Επίσης, θα πρέπει να
γίνει μια εκτενής μελέτη της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών στην
αγορά του χειροποίητου παγωτού καθώς και της στάσης των καταναλωτών ως προς
το εξειδικευμένο κανάλι “gelateria”, της δεκτικότητας τους αλλά και των απαιτήσεων
τους απο το εν λόγω κανάλι, αναλύοντας και αξιολογώντας τα κριτήρια εκείνα που
διαμορφώνουν και επηρεάζουν τη στάση τους απέναντι στις διάφορες επιλογές τις
οποίες έχει ο σύγχρονος καταναλωτής.
Ως συνέχεια των ανωτέρω, σκόπιμη κρίνεται επίσης και η ανάπτυξη ενός
εναλλακτικού καναλιού διανομής, της λεγόμενης gelateria, όπου παράγεται και
προσφέρεται on the spot καθημερινά φρέσκο, χειροποίητο παγωτό. Ως εκ τούτου, θα
πρέπει να διερευνηθούν και οι αντίστοιχοι τρόποι ενίσχυσης και προώθησης των
πωλήσεων του προϊόντος «παγωτό» μέσα απο το κανάλι gelateria.
Η μελέτη προέκυψε από την ανάγκη της εταιρίας PepperCream srl να ακολουθήσει
πρακτικές και κανόνες μάρκετινγκ για την ίδρυση, λανσάρισμα και προώθηση των
προϊόντων της, που δεν είναι άλλο απο το κλασικό χειροποίητο ιταλικό παγωτό, στην
ελληνική αγορά. Στο πλαίσιο λοιπόν της διπλωματικής εργασίας, αποφασίστηκε, σε
συνεργασία με τη μαμά- εταιρία της Ιταλίας στη Φλωρεντία, η εκπόνηση της
συγκεκριμένης μελέτης, για την εφαρμογή βασικών αρχών μάρκετινγκ στο
λανσάρισμα του νέου καταστήματος στην Ελλάδα.
Στην παρούσα εργασία θα αναλύσουμε τους τρόπους εισαγωγής και ανάπτυξης των
προϊόντων της PepperCream σε μια νέα αγορά, όπως η ελληνική, τις μεθόδους που
θα χρησιμοποιήσουμε για να εξαλείψουμε τους κινδύνους ενός νέου προϊόντος στη
νέα αγορά εξετάζοντας και αναλύοντας τον ανταγωνισμό, δηλαδή των επιχειρήσεων
που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών της με παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες,
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καθώς και τις τεχνικές μάρκετινγκ που θα προσαρμόσουμε και θα εφαρμόσουμε για
ένα επιτυχημένο λανσάρισμα του νέου καταστήματος και των προϊόντων της, στις
καταναλωτικές συνήθειες των μελλοντικών αγοραστών. Όλες οι παραπάνω
παράμετροι θα αναλυθούν μέσω της αναλυτικής και εμπεριστατωμένης διεργασίας
ενός ολοκληρωμένου marketing plan.
Το marketing plan είναι μια απο τις σημαντικότερες εργασίες του τμήματος
μάρκετινγκ κι αυτό γιατί βάσει αυτού του πλάνου γίνονται όλες οι ενέργειες που
αφορούν την εξέλιξη των προϊόντων κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης. Το
marketing plan οφείλει να επικοινωνείτε στα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης
ώστε να είναι ενήμεροι για τις ενέργειες στις οποίες εμπλέκονται. Σε γενικές
γραμμές, ένα marketing plan περιλαμβάνει:
-

Την ανάλυση του περιβάλλοντος (εσωτερικού- εξωτερικού)

-

Την ανάλυση του ανταγωνισμού

-

Την ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων, ευκαιριών και απειλών

-

Τη στρατηγική μάρκετινγκ

-

Την ανάλυση των τεσσάρων στοιχείων του μείγματος μάρκετινγκ

-

Το σχέδιο δράσης

Το παρόν marketing plan στόχο έχει να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη βάση
εργασίας για την εισαγωγή των νέων προϊόντων της ιταλικής εταιρίας PepperCream
στην ελληνική αγορά, προτείνοντας τρόπους ώστε να αποδώσει όσο το δυνατόν
καλύτερα η συγκεκριμένη επένδυση. Τα εν λόγω προϊόντα είναι ήδη υπαρκτά σε δυο
διαφορετικές πόλεις της Ιταλίας, στη Φλωρεντία και λίαν εσχάτως και στην Πεσκάρα.
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1.4. Λίγα Λόγια για την PepperCream ΕΠΕ

Η PepperCream ως εμπορικό σήμα δημιουργήθηκε το 2019 μέσω της εταιρίας
περιορισμένης ευθύνης PepperCream ΕΠΕ. Η επιχείρηση αποτελείται απο τρεις
συνεργάτες: το Νικόλα Πασκουάλε (με μερίδιο 37%), το Μάρκο Ντράγκο (με μερίδιο
37%) και το Ντιέγκο Ντι Πάολο (μερίδιο 26%). Πολύ σύντομα θα αναδιανείμουν τα
μερίδια ισότιμα σε 33% ο καθένας. Υπάρχει ένα τέταρτο άτομο που δεν εμφανίζεται
ως μέτοχος, ωστόσο αντιπροσωπεύει την καρδιά και τον πυρήνα της επιχείρησης και
αυτός είναι ο Λεονάρντο Νταλ’όλιο, ο «τζελατιέρης» ή αλλιώς, παγωτοποιός.
Ο Λεονάρντο είναι ο Διευθυντής Προϊόντος(ων) και είναι στον κλάδο της παρασκευής
παγωτού για παραπάνω απο 30 χρόνια, έχοντας δουλέψει στην Ισπανία, Αγγλία,
Βέλγιο, Βουλγαρία, Ρουμανία και φυσικά Ιταλία.

Έχει πολυετή εμπειρία στην

παραγωγή τόσο βιομηχανικού/ τυποποιημένου παγωτού (Motta, Sanmontana και
Algida), όσο και χειροποίητου. Έχει επίσης σχεδιάσει διάφορα εργαστήρια παγωτού
για διεθνείς πελάτες. Με μια λέξη, είναι ο άνθρωπος που «τρέχει» όλη την
επιχείρηση.
Ο Νικόλα, ο Μάρκο και ο Ντιέγκο εργάζονται ήδη σε πολυεθνικές εταιρίες. Ο Νικόλα
είναι εκτιμητής επικινδυνότητας σε μια ασφαλιστική εταιρία, ο Μάρκο είναι project
manager στον κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ ο Ντιέγκο είναι
construction manager επίσης στον κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου. Και οι
τρεις τους έβαλαν το κεφάλαιο στην αρχική φάση της ίδρυσης του πρώτου
καταστήματος στη Φλωρεντία και μοιράζονται το ίδιο όραμα και αγάπη για την
επιχείρηση PepperCream.

1.4.1 Το όραμα της PepperCream
Η PepperCream αντιπροσωπεύει την ποιότητα, το παραδοσιακό, χειροποίητο ιταλικό
παγωτό. Η PepperCream κλείνει μέσα της όλη τη γεύση του γνήσιου ιταλικού
παγωτού, με μεγάλες δόσεις καινοτομίες. Για την παραγωγή του παγωτού
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χρησιμοποιούνται τα καλύτερα και πιο αγνά υλικά, από φρέσκο γάλα (Granarolo),
πράσινα φιστίκια από τη Bronte (γνωστά και ως «ο πράσινος χρυσός») και τα υψηλής
ποιότητας φουντούκια, από τη διάσημη περιοχή Piemonte της Ιταλίας. Εδώ θα βρει
κανείς μεγάλη ποικιλία γεύσεων, τόσο τις κλασικές (γιαούρτι, στρατσιατέλα, λεμόνι)
όσο και τις εποχιακές (φράουλα και μάνγκο το καλοκαίρι, σύκο και γλυκό του
κουταλιού κάστανο το φθινόπωρο). Υπάρχουν και αρκετές δικές τους γεύσεις όπως η
Pepper Cream που είναι το σήμα κατατεθέν τους, αλλά και η γεύση με 70% μαύρη
σοκολάτα με ξύσμα πορτοκαλιού και ginger (εξαιρετικά δημοφιλής στη Φλωρεντία).
Παρά το γεγονός οτι το κόστος παραγωγής του συγκεκριμένου παγωτού είναι
υψηλότερο συγκριτικά με τα περισσότερα καταστήματα, δεν θέλουν να κάνουν ποτέ
συμβιβασμούς σε ό,τι αφορά την ποιότητα, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι
και σήμα κατατεθέν της επιχείρησης.

1.4.2 Η PepperCream στην Ελλάδα
Μέσα στα μελλοντικά σχέδια των μετόχων είναι και η ίδρυση περισσότερων του ενός
καταστήματος. Αυτά περιλαμβάνουν και την Ελλάδα στο χάρτη της επενδυτικής τους
εξωστρέφειας, με στόχο να πολλαπλασιάσουν τις πωλήσεις τους. Σε αυτό το πλαίσιο
σκέφτονται την Ελλάδα και συγκεκριμένα την Αθήνα ως το πρώτο σημείο πώλησης
και κατόπιν μερικά απο τα πιο διάσημα ελληνικά νησιά όπως Μύκονος, Ζάκυνθος,
Σκιάθος, κλπ. Η Αθήνα θα έχει δυο στρατηγικά σημεία πώλησης (Ερμού και κοντά στο
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος) τα οποία θα παραμένουν ανοικτά καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου, ενώ τα καταστήματα στα νησιά θα έχουν πιο πολύ εποχιακή δραστηριότητα,
κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Μέσα απο την αφοσίωση και την προσοχή στο
τελικό προϊόν, όλα τα υποκαταστήματα θα είναι σε θέση να προσαρμόζουν τις
γεύσεις τους σε αυτές της κάθε χώρας/ νησιού, δημιουργώντας πχ γεύση μαστίχα
στην Ελλάδα, μια γεύση που δύσκολα πωλείται στη Ρώμη.
Κάθε υποκατάστημα θα έχει και τη δική του παραγωγική μονάδα, ώστε το παγωτό
που παράγεται να είναι πάντοτε φρέσκο, να παράγεται με βάση την παραδοσιακή
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ιταλική συνταγή και εντός των εποχιακών ορίων της κάθε χώρας (σε επίπεδο
γεύσεων).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ανάλυση Υπάρχουσας κατάστασης σε επίπεδο εταιρίας
2.1

Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος

Η εταιρική ιστορία και τα πεδία δράσης της επιχείρησης αποτελούν βασικές
πληροφορίες για την επιχείρηση, οι οποίες χρησιμεύουν στην κατανόηση του
πλαισίου εντός του οποίου σχεδιάζονται οι στρατηγικές και τακτικές μάρκετινγκ της
επιχείρησης.
Έτσι, ξεκινώντας την ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος θα πρέπει, καταρχάς,
να γίνει μια σύντομη αναφορά στις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της
επιχείρησης απο την ίδρυση της και γενικά ό,τι θεωρείται οτι συμβάλλει στη
λειτουργία της (πχ. Τεχνολογίες, ανθρώπινο δυναμικό, κλπ.).
Η εταιρία PepperCream ιδρύθηκε μόλις το 2019. Το αντικείμενο της αναφέρεται στην
παραγωγή/ παρασκευή χειροποίητου παγωτού με τον παραδοσιακό ιταλικό τρόπο,
καθώς και τη λιανική πώληση αυτού. Η εταιρία χρησιμοποιεί αποκλειστικά δικά της
κεφάλαια (των τριών μετόχων της), ενώ προσπαθεί πάντοτε οι συνεργασίες της με
όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες και προμηθευτές να περιβάλλεται απο ένα
καθεστώς μακροχρόνιας, αγαστής συνεργασίας και επαγγελματισμού.
Η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης θεωρείται εξαιρετικά υγιής, καθώς
συνεχώς αυξάνει το τζίρο της, με ταυτόχρονη αύξηση και των κερδών της,
λειτουργώντας πάντοτε με δικά της κεφάλαια. Ακόμα και σε μια εποχή που δεν ήταν
ιδανική για ίδρυση καινούργιων επιχειρήσεων λόγω οικονομικής κρίσης, η
PepperCream έχει ήδη καταφέρει να έχει μια ανοδική πορεία με σταθερά βήματα,
βάζοντας ρεαλιστικούς, υλοποιήσιμους στόχους, χτίζοντας έτσι τη βάση για
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περαιτέρω ανάπτυξη, μειώνοντας αντίστοιχα στο ελάχιστο δυνατό το επιχειρηματικό
ρίσκο. Σε αυτό έχει βοηθήσει και η τοποθεσία του καταστήματος, η οποία βρίσκεται
σε ένα απο τα πιο κεντρικά και χαρακτηριστικά σημεία της Φλωρεντίας, κοντά σε όλα
τα κορυφαία αξιοθέατα, όπου λαοθάλασσα τουριστών και μη, επισκέπτονται
καθημερινά. Η απόφαση της τοποθεσίας δεν ήταν καθόλου τυχαία, έγινε μετά απο
προσεκτική μελέτη καθώς βασικός στόχος της PepperCream ήταν να συστήσουν σε
Ιταλούς και μη το αυθεντικό, παραδοσιακό, χειροποίητο ιταλικό παγωτό, κάτι που
κανένα κατάστημα δεν προσφέρει στην περιοχή. Να μοιραστούν ουσιαστικά την
τεχνογνωσία τους με τον κόσμο, είτε πρόκειται για ντόπιους, είτε για τουρίστες. Η
διαφορά του συγκεκριμένου παγωτού, κατά τα λεγόμενα των μετόχων, είναι
τεράστια σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο, καθώς τα αγνά, εξαιρετικής ποιότητας
υλικά, αναβαθμίζουν κατά πολύ γευστικά το τελικό αποτέλεσμα, κάτι που είναι
αξιοπρόσεκτο ακόμα και από τους Ιταλούς, που είναι συνηθισμένοι σε ανώτερης
ποιότητας και γεύσης παγωτά. Αυτό έγκειται καθαρά τόσο στον τρόπο όσο και στα
υλικά που χρησιμοποιούνται και κάνουν το παγωτό κρεμώδες, αφράτο και πολύ
εύπεπτο. Όπως λένε χαρακτηριστικά οι τρεις μέτοχοι «όποιος δοκιμάσει τα παγωτά
της PepperCream είναι σα να ταξιδεύει πίσω στα παιδικά του χρόνια!».
Απο την έναρξη των εργασιών της μέχρι και σήμερα, η επιχείρηση διαγράφει
αυξανόμενο τζίρο, καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και
αυξανόμενα κέρδη. Ο κύριος όγκος του τζίρου της επιχείρησης προέρχεται από τις
πωλήσεις παγωτού λιανικής, ενώ ένα άλλο μικρό ποσοστό αφορά σε πωλήσεις
λιανικής άλλων ειδών ζαχαροπλαστικής (πχ βάφλες). Η επιχείρηση διαθέτει τα
αυστηρότερα πτυχία ποιότητας των υγειονομικών υπηρεσιών. Ο σεβασμός στο
αυθεντικό προϊόν που παράγεται και οι ανταπόκρισή του από τους φανατικούς του
πελάτες κάνει το όνομα " PepperCream" το πιο ευεργετικό δώρο στον κόσμο του
παγωτού. Η επιχείρηση διαθέτει μια εξαιρετικά οργανωμένη και καινοτόμο γραμμή
παραγωγής ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας για την
προστασία του περιβάλλοντος, με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Με την
υλοποίηση του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου εξασφαλίζονται οι κατάλληλες
υποδομές για την επίτευξη των αναπτυξιακών επιδιώξεων και επιχειρησιακών
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στόχων της επιχείρησης. Έτσι, η εν λόγω μονάδα καθίσταται σε μια σύγχρονη και
ανταγωνιστική επιχείρηση στο χώρο της σε τοπικό και όχι μόνο επίπεδο.
Η χρήση των πιο εξελιγμένων τεχνολογικά συστημάτων παραγωγής παγωτού και
διασφάλισης ποιότητας, η μεγάλη γκάμα προϊόντων, οι δυνατότητες παραγωγής που
είναι σε θέση να καλύψουν κάθε γευστική και απαιτητική ανάγκη και το
εξειδικευμένο προσωπικό που έρχεται σε άμεση επικοινωνία με τον πελάτη και η
ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνεται στην εξυπηρέτηση του πελάτη, καθιστούν την
επιχείρηση σε ηγετική θέση στον κλάδο της, σε τοπικό επίπεδο.

2.2 Σύστημα Οργάνωσης
Μια επιχείρηση οργανώνει τις λειτουργίες της βάσει συγκεκριμένης δομής ώστε να
είναι αποτελεσματική. Με τα συστήματα οργανωτικής δομής η επιχείρηση μπορεί να
μεταβεί στο να μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματα που επιδιώκει. Η σωστή οργάνωση:
-

Διευκολύνει την εφαρμογή της στρατηγικής

-

Καθορίζει καθήκοντα και υπευθυνότητες

-

Οργανώνει τυπικές σχέσεις αναφοράς

-

Ομαδοποιεί αποτελεσματικά τους εργαζόμενους

-

Διευκολύνει την επικοινωνία

-

Υποδεικνύει την εξουσία και τον έλεγχο

-

Μεγιστοποιεί την παρακίνηση

Στο ξεκίνημα κάθε επιχείρησης οι οργανωτικές δομές είναι απλές, υποτυπώδεις, με
«ακτινωτές» σχέσεις με τον ιδιοκτήτη- επιχειρηματία. Καθώς μεγαλώνει η εταιρία,
οργανώνονται οι λειτουργίες της και ως εκ τούτου προκύπτει ανάγκη για νέα τμήματα
και πιο σύνθετη δομή.
Η οργανωτική δομή της PepperCream είναι επίπεδη και ευέλικτη, δηλαδή δεν
θεσπίζει πολλά επίπεδα διοίκησης. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αποτελείται από
λιγότερα διοικητικά επίπεδα από την υψηλότερη έως την κατώτερη βαθμίδα, σε
σχέση με την παραδοσιακή γραφειοκρατική δομή και έτσι επιτρέπει:
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1. την εύκολη προσαρμογή στις απαιτήσεις των υπαλλήλων στις δραστηριότητες
που προκύπτουν από το εκάστοτε πρόγραμμα δράσης,
2. τη συνεχή άμεση επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και υπαλλήλων,
3. τη συνεχή ροή των αναγκαίων πληροφοριών,
4. το συνεχή εποπτεία των δραστηριοτήτων.
Αυτό

παρουσιάζει

πλεονεκτήματα

καθώς

και

μειονεκτήματα.

Τα

κύρια

χαρακτηριστικά του είναι η μικρή τμηματοποίηση, η ξεκάθαρη κλίμακα εξουσίας και
συγκέντρωση εξουσίας. Ωστόσο, η επίπεδη οργανωτική δομή, προσφέρει λιγότερες
ευκαιρίες εξέλιξης της καριέρας του κάθε εργαζόμενου, οι οποίοι πιθανότατα να
έχουν περισσότερους απο έναν προϊστάμενο. Η εταιρία χαρακτηρίζεται απο μεγάλο
εύρος ελέγχου γιατί στερείται ενδιάμεσων βαθμίδων, καθώς είναι μικρομεσαία, με
μικρό αριθμό υπαλλήλων.
Ο χειρισμός των προϊόντων γίνεται απο τον product manager, o οποίος είναι
υπεύθυνος για όλη την προϊοντική γκάμα (νέες γεύσεις, γεύσεις ανάλογα με την
εποχή, γεωγραφική περιοχή, κλπ.). Σημαντικό ρόλο στην επιχείρηση παίζουν και οι
πωλητές του καταστήματος καθώς μεταβιβάζουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με
τις προτιμήσεις των καταναλωτών, τη μόδα, τις νέες τάσεις, αφού έρχονται σε άμεση
επαφή με τον κόσμο. Η PepperCream αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει εσωτερικό τμήμα
marketing, ωστόσο στα μελλοντικά σχέδια της εταιρίας που είναι η επέκταση και σε
άλλες χώρες, είναι και η επάνδρωση του συγκεκριμένου τμήματος με το ανάλογο
εξειδικευμένο προσωπικό.

2.3 Αποστολή (Mission Statement)
Η αποστολή της επιχείρησης περιγράφει γιατί δραστηριοποιείται σ ’ένα
συγκεκριμένο επιχειρηματικό πεδίο. Ουσιαστικά, η αποστολή προσπαθεί να
παρουσιάσει τα «πιστεύω» και τις ελπίδες της επιχείρησης, δείχνοντας ουσιαστικά
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την κατεύθυνση προς την οποία θέλει να κινηθεί μέσω των δραστηριοτήτων της (Γ.
Αυλωνίτης, Π. Παπασταθοπούλου, 2010).
Η PepperCream srl, δρώντας με υπευθυνότητα απέναντι στο περιβάλλον και
υιοθετώντας την πιο σύγχρονη και προηγμένη τεχνολογία στην παραγωγή
χειροποίητου ιταλικού παγωτού, επιθυμεί να ικανοποιήσει ακόμα και τους πιο
απαιτητικούς ουρανίσκους και για όποιον αναζητά ποιοτικό, αυθεντικό, χειροποίητο
Ιταλικό παγωτό σε μεγάλη γκάμα γεύσεων. Χάρη στη συνεχή αναζήτηση καινοτομίας
και τη βαθιά γνώση του προϊόντος, η PepperCream είναι µια αξιόπιστη και σοβαρή
εταιρεία που χαρακτηρίζεται από ακρίβεια και συνέπεια και δίνει έμφαση στην
ποιότητα. Η ομάδα της απαρτίζεται από ανθρώπους που εδώ και πολλά χρόνια
προάγουν το χειροποίητο ιταλικό παγωτό. Προσφέροντας τα καλύτερα σε ποιότητα
προϊόντα ιταλικού παγωτού και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη ταλαντούχου και
αφοσιωμένου ανθρώπινου δυναμικού, επιδιώκει να εδραιωθεί και στην ελληνική
αγορά.

2.4 Γενικοί Επιχειρησιακοί Στόχοι και Στρατηγική της PepperCream

Οι επιχειρησιακοί στόχοι αποτελούν το πρότυπο κριτήριο για την αξιολόγηση της
απόδοσης μιας επιχείρησης για δεδομένη χρονική περίοδο. Τυπικά, οι επιχειρήσεις
έχουν στόχους που εκτείνονται σε διάφορους τομείς, καθένας ή όλοι εκ των οποίων
θα επηρεάσουν την επιλογή την επιλογή των στόχων και των στρατηγικών
μάρκετινγκ. Επίσης, είναι πιθανόν να είναι τόσο ποσοτικοί (πχ. Πωλήσεις, κέρδη,
μερίδιο αγοράς) όσο και ποιοτικοί (θέση/ φήμη στην αγορά, καινοτομία). Τέλος, είναι
ζωτικής σημασίας οι στόχοι να γνωστοποιούνται και, στο μέτρο του εφικτού, να
συμφωνούνται με αυτούς που έχουν αναλάβει την ευθύνη επίτευξης τους.
Η στρατηγική της PepperCream ΕΠΕ στοχεύει στην ανάπτυξη της εταιρίας. Η
ανάπτυξη αυτή θα επέλθει και απο την επέκταση της επιχείρησης σε νέες αγορές,
αφού η αγορά του παγωτού θεωρείται ήδη ώριμη. Η επιχείρηση απο την πρώτη
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στιγμή ίδρυσης της, έχει ως στρατηγικό στόχο την είσοδο της και σε άλλες χώρες, με
την ίδρυση νέων καταστημάτων, όχι όμως με τη μορφή franchise, αλλά με τη μορφή
της επέκτασης σε νέες αγορές, πέραν των στενών γεωγραφικών ορίων της Ιταλίας.
Σκοπός είναι να γνωρίσει ο κόσμος το αληθινό, χειροποίητο παγωτό, μέσα απο τα
χέρια και τις γνώσεις του «τζελατιέρη» της PepperCream, Λεονάρντο Νταλ’όλιο. Μια
αλυσίδα δηλαδή καταστημάτων που θα χτιστεί γύρω απο μια επωνυμία και θα
αναπτυχθεί

με

ιδιόκτητα

καταστήματα.

Αυτό

σημαίνει

φυσικά

και

η

αντιπροσώπευση της PepperCream στην Ελλάδα και η αύξηση του χαρτοφυλακίου
των προϊόντων της με νέες κατηγορίες (καφέ, βάφλα, κλπ.), καθώς και με την
ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής/ παρασκευής. Μακροπρόθεσμοι
στόχοι της εταιρίας, όσον αφορά το brand name της PepperCream είναι:
•

η

αναγνωσιμότητα και εδραίωση της μάρκας στις αγορές που

δραστηριοποιείται
•

η επέκταση των δραστηριοτήτων στις διεθνείς αγορές, χωρίς να χαθούν τα
στοιχεία που την χαρακτηρίζουν (υψηλή ποιότητα, φρέσκα προϊόντα,
μοναδική γεύση, κλπ.)

•

η δημιουργία περισσότερων σημείων πώλησης

•

σχέδια για επάνδρωση ειδικού τμήματος μάρκετινγκ

•

Αύξηση της κερδοφορίας

•

Αύξηση του μεριδίου της αγοράς

•

Ενίσχυση αφοσίωσης στην μάρκα PepperCream

2.5 Δραστηριότητες Μάρκετινγκ Και Πωλήσεων
Μια απο τις σημαντικότερες ενότητες της ανάλυσης του εσωτερικού περιβάλλοντος
αποτελεί η περιγραφή των πρόσφατων δραστηριοτήτων Μάρκετινγκ και Πωλήσεων
της επιχείρησης, είτε συνολικά, είτε σε επίπεδο προϊόντος ή γραμμής παραγωγής. Η
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συγκεκριμένη περιγραφή θα πρέπει να καλύπτει τις βασικότερες δραστηριότητες της
επιχείρησης κατά το πρόσφατο παρελθόν αναφορικά με τα παρακάτω θέματα:
-

Πολιτική προϊόντος

-

Τιμολογιακή πολιτική

-

Πολιτική διανομής

-

Πολιτική προβολής

-

Προσωπικές πωλήσεις

✓ Πολιτική προϊόντος
Η πολιτική προϊόντος περιλαμβάνει όλες τις προϊοντικές αποφάσεις της επιχείρησης
αναφορικά με τα υλικά και τα άυλα στοιχείς του προϊόντος. Τα υλικά στοιχεία
αφορούν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Τα στοιχεία του άυλου ή
διευρυμένου προϊόντος αφορούν κυρίως την επωνυμία (brand) και τις συνοδευτικές
προϊοντικές του υπηρεσίες. Η επωνυμία ή μάρκα είναι ένα όνομα, σύμβολο, σχέδιο
ή συνδυασμός αυτών, η οποία αποσκοπεί στο να κάνει τα προϊόντα να
αναγνωρίζονται και να διαφοροποιούνται απο τα προϊόντα των ανταγωνιστών.
Ουσιαστικά, στο πλαίσιο ανάλυσης της πολιτικής προϊόντος μιας επιχείρησης, ο
υπεύθυνος μάρκετινγκ ασχολείται με την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τη διαχείριση
των υφιστάμενων προϊόντων και την κατάργηση προϊόντων απο το προϊοντικό
χαρτοφυλάκιο της επιχείρησης.
Με βάση τα παραπάνω, θα πρέπει καταρχήν να παρουσιαστούν τα υφιστάμενα
προϊόντα της επιχείρησης και οι επωνυμίες που χρησιμοποιούν.
Παρακάτω η σχετικά παρουσίαση της γραμμής προϊόντων της PepperCream:
Η γραμμή προϊόντων PepperCream περιλαμβάνει τα ακόλουθα προϊόντα:

Τύπος Α: Παγωτό σε ποικιλία γεύσεων.
Συγκεκριμένα, οι γεύσεις παγωτού που παρασκευάζονται στο σύνολο τους είναι 35,
ανάλογα με την εποχικότητα του κάθε φρούτου (πχ. Η γεύση πεπόνι και καρπούζι
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παράγεται μόνον το καλοκαίρι, ενώ το χειμώνα η γεύση marron glacé έχει την
τιμητική της).
Σε χωνάκι ή κυπελάκι,
α) 1-2 γεύσεις (small- 75ml),
β) 2-3 γεύσεις (medium- 100 ml),
γ) 3-4 γεύσεις (large- 125 ml),
δ) 500gr & 1kg
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Τύπος Β: Βάφλες συνοδεία οποιαδήποτε γεύσεις παγωτού

Tύπος Γ: Brioche Gelato. Μελωμένο μπριος με γέμιση πραλίνας και το παγωτό της
αρεσκείας του κάθε πελάτη.
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Tύπος Δ: κανόλι (γλυκό με προέλευση την Σικελία) με παγωτό

Τύπος Ε: Ζεστά Ροφήματα – καφέ εσπρέσο, σοκολάτα

Η εταιρία PepperCream δημιουργεί τις εκάστοτε γεύσεις των παγωτών βάσει
εποχικότητας των πρώτων υλών. Οι ιδέες για νέα προϊόντα προέρχονται κατά ένα
μεγάλο μέρος απο τις τάσεις της κάθε εποχής. Τα παγωτά χωρίς ζάχαρη, τα vegan
παγωτά χωρίς ζωικό γάλα αλλά και η νέα γεύση βανίλια με αλατισμένη καραμέλα
βουτύρου είναι κάποιες από αυτές. Αυτή τη στιγμή, η επιχείρηση διαθέτει σχεδόν
όλη τη γκάμα των προϊόντων / γεύσεων που ζητάει ο καταναλωτής. Μέχρι σήμερα η
PepperCream δεν έχει ακολουθήσει μια συστηματική διαδικασία ανάπτυξης νέων
προϊόντων, άλλά ούτε και μια συστηματική διαδικασία κατάργησης προϊόντων. Εδώ
και κάποιο διάστημα στο κατάστημα της Φλωρεντίας έχει σταματήσει η παραγωγή
των γεύσεων cheesecake, κρέμα καταλάνα, παγωτό κασάτα, πεπόνι και καρπούζι, για
να αντικατασταθούν με άλλες γεύσεις με μεγαλύτερη ζήτηση. Αντιστοίχως αλλάζουν
και οι κατάλογοι με τα διαθέσιμα προϊόντα.
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✓ Τιμολογιακή Πολιτική

Η τιμή αποτελεί το μοναδικό στοιχείο του μείγματος μάρκετινγκ που σχετίζεται
αποκλειστικά με έσοδα για την επιχείρηση, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία (προϊόν,
διανομή, προβολή) συνεπάγονται, καταρχάς, κόστος για την επιχείρηση. Η
τιμολογιακή πολιτική της εκάστοτε επιχείρησης περιλαμβάνει σειρά αποφάσεων που
σχετίζονται με τους τιμολογιακούς στόχους, το περιθώριο κέρδους, το ύψος της τιμής
(χονδρικής ή/και λιανικής), τη διαφοροποίηση τιμής, τυχόν εκπτώσεις και ειδικές
προσφορές.

Με βάση τα παραπάνω, παραθέτω τα παρακάτω για την PepperCream:
Προϊόντα: Χειροποίητα παγωτά
Κανάλι διανομής: απευθείας παραλαβή απο το φυσικό κατάστημα, χωρίς
μεσάζοντες. Πρόσφατα ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν και τις πλατφόρμες διανομής
φαγητού Uber Eat και Just Eat, ωστόσο η παραπάνω συνεργασίες είναι πολύ
πρόσφατες για τη διεξαγωγή οποιουδήποτε συμπεράσματος.
Ταυτότητα προϊόντος: δεν είναι ακόμα αναγνωρίσιμο, πολύ καλής ποιότητας, με
λιανική τιμή εντός των πλαισίων του μέσου όρου της κατηγορίας του. Παρόλο που η
ανάγκη να επιτευχθεί πολύ καλή ποιότητα προϊόντος απαιτεί σχετικά υψηλό κόστος
παραγωγής, η τιμολογιακή πολιτική καθορίζεται κατά ένα μεγάλο βαθμό και απο το
περιβάλλον που διαμορφώνει ο ανταγωνισμός. Η λιανική τιμή της κατηγορίας των
χειροποίητων ιταλικών παγωτών στη Φλωρεντία κυμαίνεται στα 3€ για κάθε μπάλα
παγωτού.
Η επίτευξη κέρδους είναι ο πιο σημαντικός στόχος της κάθε επιχείρησης. Υπάρχουν
όμως έξοδα και κόστη που επηρεάζουν σημαντικά το περιθώριο κέρδους, όπως ο
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, τα λειτουργικά κόστη αλλά και τα κέρδη της επένδυσης.
Εκτός των άλλων, πριν, μετά και κατά τη διάρκεια της διάθεσης του εκάστοτε
προϊόντος στο σημείο πώλησης η επιχείρηση πρέπει να δαπανήσει για:
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-

Την αγορά των πρώτων υλών

-

Τη δημιουργία προωθητικού υλικού

-

Την προβολή του προϊόντος

-

Τις προσωπικές πωλήσεις

-

τη φυσική διανομή των προϊόντων

-

την καλυψη των προωθητικών ενεργειών

-

την κάλυψη των απωλειών (πχ φθορές προϊόντων, πιθανή ύπαρξη μεγάλων
αποθεμάτων, κλπ)

Ειδικότερα:
-

στόχος της τιμολογιακής πολιτικής της PepperCream είναι η ικανοποίηση των
καταναλωτών με προϊόντα πολύ καλής ποιότητας και με διαφημιστική
υποστήριξη.

-

Σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες στην αγορά, η μέση πίστωση που δίνεται
για πρώτες ύλες κλπ. είναι 60-90 ημέρες. Αρα, στην πολιτική πιστώσεων
περιλαμβάνεται πληρωμή μεταξύ του παραπάνω διαστήματος.

✓ Πολιτική Διανομής

Η διανομή αποτελεί σημαντική επιχειρησιακή λειτουργία η οποία περιλαμβάνει όλες
τις αποφάσεις και δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται στη ροή ενός προϊόντος
απο τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή, μέσω ενός δικτύου/ καναλιού διανομής
(Rosenbloom, 1999). To δίκτυο διανομής ενός προϊόντος μπορεί να είναι άμεσο ή
έμμεσο. Στην περίπτωση της PepperCream, μιλάμε για άμεσο δίκτυο διανομής,
καθώς η επιχείρηση θα πουλάει τα προϊόντα στον πελάτη/ καταναλωτή χωρίς τη
μεσολάβηση τρίτων, μέσω των φυσικών καταστημάτων της.
Μια ακόμα σημαντική απόφαση που εντάσσεται στην πολιτική διανομής αφορά το
εύρος του δικτύου διανομής ή αλλιώς την κάλυψη της αγοράς. Στην περίπτωση μας
χρησιμοποιείται η επιλεκτική διανομή, δηλαδή η χρησιμοποίηση ενός επιλεκτικού
αριθμού σημείων πώλησης για τη διάθεση των προϊόντων, ενώ δεν υπάρχει
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διακίνηση τους καθώς όλα τα προϊόντα παράγονται εντός των φυσικών
καταστημάτων.

✓ Πολιτική Προβολής

Η πολιτική προβολής περιλαμβάνει όλες εκείνες τις αποφάσεις που αναφέρονται
στην επικοινωνία της επιχείρησης με την αγορά και αφορά τους στόχους προβολής,
τον προσδιορισμό του επικοινωνιακού μηνύματος, την επιλογή των εργαλείων
προβολής, τη διαμόρφωση του πλάνου μέσων που θα χρησιμοποιηθούν (media
plan), καθώς και την κατανομή του προϋπολογισμού προβολής σε κάθε μέσο για μια
συγκεκριμένη χρονική περίοδο (συνήθως 12 μήνες).

Στην περίπτωση της

PepperCream και εφόσον μιλάμε για μια επιχείρηση μικρού σχετικά βεληνεκούς,
λόγω χαμηλού budget, η επικοινωνία είναι πιο περιορισμένη και ως εκ τούτου, οι
σχετικές ενέργειες διενεργούνται κυρίως εσωτερικά (με τη συνεργασία ενός
γραφίστα).
Τα εργαλεία προβολής που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια επιχείρηση συνθέτουν το
μείγμα προβολής και είναι τα ακόλουθα:
•

Διαφήμιση: πληρωμένη μη προσωπική επικοινωνία της επιχείρησης προς την
αγορά-στόχο

•

Προώθηση Πωλήσεων: επικοινωνία με σκοπό τη δημιουργία κινήτρου
ταχύτερης ή μεγαλύτερης ποσότητας αγοράς ενός προϊόντος, όπως
δειγματοδιανομή, διαγωνισμοί, εκπτωτικά κουπόνια,, προωθητικές ενέργειες
εντός καταστημάτων, δωρεάν προϊόντα.

•

Δημόσιες Σχέσεις: επικοινωνία με σκοπό την ανάδειξη ή/και προστασία της
εικόνας της επιχείρησης (ή μεμονωμένων προϊόντων). Περιλαμβάνει
ενέργειες όπως η ανάπτυξη και καλλιέργεια καλών σχέσεων με τον Τύπο,
χορηγίες, οργάνωση εκδηλώσεων, σύνταξη εταιρικών απολογισμών.

•

Προσωπικές Πωλήσεις: προσωπική παρουσίαση των προϊόντων της
επιχείρησης μέσω δύναμης πωλητών.
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•

Άμεσο Μάρκετινγκ: άμεση και συνήθως προσωπική επικοινωνία της
επιχείρησης προς την αγορά – στόχο.

Ακολούθως, παρουσιάζεται η υπάρχουσα πολιτική προβολής της PepperCream
αναφορικά με τη διαφήμιση και την προώθηση των πωλήσεων (με έμφαση στην
προώθηση εντός καταστήματος – In store promotion).
Βασικός στρατηγικός στόχος της επιχείρησης PepperCream είναι να δημιουργήσει και
να ενισχύσει την αναγνωσιμότητα της επωνυμίας, έναντι των ανταγωνιστών της,
προσφέροντας προϊόντα ανώτερης ποιότητας. Η PepperCream είναι η μόνη τοπική
επιχείρηση που παράγει χειροποίητο παγωτό απο φρέσκα φρούτα, αναλόγως την
εποχή και φρέσκο γάλα ανώτερης ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας. To 2019,
όταν ιδρύθηκε το κατάστημα της Φλωρεντίας, την αγορά χειροποίητου παγωτού
συνέθεταν άλλοι εννέα ανταγωνιστές, σε απόσταση μόλις μερικών μέτρων ο καθένας
μεταξύ τους. Κανένας απο τους ανταγωνιστές δεν επενδύει σε διαφήμιση above the
line/ media για το συγκεκριμένο προϊόν. Η υποστήριξη που παρέχεται είναι κυρίως
μέσω ενεργειών below the line (εντός των καταστημάτων), προώθησης πωλήσεων
και φυσικά μέσα απο τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook και
Instagram, όπου δαπανάται μικρό ποσοστό του προϋπολογισμού σε στοχευμένες
διαφημίσεις.
Με βάση τα παραπάνω, οι στόχοι διαφήμισης και μέσων που τίθενται για την
PepperCream είναι οι ακόλουθοι:

Στόχοι διαφήμισης
▪

Κύριος: να προκαλέσει τη δοκιμή των προϊόντων της PepperCream
«χτίζοντας»/μεγιστοποιώντας την αναγνωσιμότητα των μοναδικών τους
χαρακτηριστικών (unique selling propositions)

▪

Δευτερεύων: να «χτίσει» ανταγωνιστικότητα της επωνυμίας καθώς και θετική
εικόνα για ολόκληρο το προιοντικό χαρτοφυλάκιο και να προσελκύσει νέους
πελάτες. Σε ότι αφορά τους ήδη υπάρχοντες καταναλωτές, να επιτύχει αύξηση
(ή διατήρηση) της ποσότητας κατανάλωσης, αλλά και την αύξηση προτίμησης
για τα προϊόντα.
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Στόχοι μέσων:
▪

Κύριος: να προσεγγίσει το κοινό με τη μέγιστη (αποτελεσματική) συχνότητα,
ώστε να επικοινωνηθεί η μοναδικότητα των προϊόντων της PepperCream με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να επικοινωνήσει το παγωτό ως ένα εύγεστο και
θρεπτικό γαλακτοκομικό προϊόν που μπορεί να καταναλωθεί άνετα όλες τις
εποχές του χρόνου.

▪

Δευτερεύων: να προσεγγίσει το στοχοθετούμενο κοινό μέσω της χρήσης ενός
επιλεγμένου φάσματος επικοινωνιακών ενεργειών και μέσων προβολής

Τα κοινά στα οποία απευθύνεται η υπάρχουσα επικοινωνία είναι:
➢ 1ο: άντρες και γυναίκες ηλικίας 15 έως 65
➢ 2ο: τουριστικό κοινό / περαστικοί
➢ 3ο: μόνιμους κατοίκους της περιοχής
➢ 4ο: όσους αναζητούν ένα εναλλακτικό και υγιεινό επιδόρπιο

Τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται είναι:
▪

Διανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού κοντά στο φυσικό σημείο πώλησης

▪

Δωρεάν δοκιμή προϊόντος χειροδιανομής, έξω απο το φυσικό κατάστημα σε
ειδικό stand

▪

Μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

✓ Προσωπικές Πωλήσεις
Ένα απο τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις είναι οι Προσωπικές
Πωλήσεις. Σε ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Μάρκετινγκ θα πρέπει να αναφερθούν
στοιχεία όπως ο αριθμός πωλητών, ο τρόπος επιλογής τους, το πρόγραμμα
εκπαίδευσης, ο τρόπος αμοιβής τους καθώς και το σύστημα αξιολόγησης τους.
Παρακάτω παρουσιάζεται η οργανωτική δομή της επιχείρησης PepperCream:
Η επιχείρηση PepperCream είναι ανοιχτά απο τις 11 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, 7
ημέρες την εβδομάδα. Εντός αυτού του ωραρίου απασχολεί δυο υπαλλήλους,
εργαζόμενοι σε δυο βάρδιες. Τη δύναμη πωλητών συμπληρώνει και ένας υπεύθυνος
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λιανικού εμπορίου (retail manager) που είναι βασικά υπεύθυνος για την καθημερινή
λειτουργία του καταστήματος (βεβαιώνεται ότι οι προωθητικές καμπάνιες τρέχουν
με ακρίβεια και σύμφωνα με τα στάνταρ της εταιρίας, ασχολείται με τα οικονομικά,
τη διαχείριση προσωπικού, διασφαλίζει ότι το προσωπικό είναι προσανατολισμένο
στους στόχους της εταιρίας και ότι η εμπειρία του πελάτη είναι πάντα άριστη, κλπ).
Όπως περιγράψαμε και παραπάνω, υπάρχει και ο υπεύθυνος παραγωγής, ο οποίος
είναι υπεύθυνος για όλα τα παραγόμενα προϊόντα και τις προδιαγραφές αυτών. Ο
αριθμός των πωλητών φαίνεται να καλύπτει τα κριτήρια υπολογισμού της δύναμης
των πωλήσεων που περιλαμβάνουν τον αριθμό και το μέγεθος των πελατών και τους
στόχους των πωλήσεων.

Η πρόσληψη των πωλητών στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις προσωπικές
επαφές αλλά και σε αγγελίες, ενώ η εταιρία έχει ένα υποτυπώδες πρόγραμμα
εκπαίδευσης. Συνήθως ο υπεύθυνος λιανικού εμπορίου επωμίζεται το θέμα της
εκπαίδευσης, προσπαθώντας να ενημερώσει ουσιαστικά τους εκάστοτε πωλητές για
τα προϊόντα, την επιχείρηση, τη διαχείριση των πωλήσεων και για τους πελάτες. Δε
γίνεται κάποια ιδιαίτερη εκπαίδευση αναφορικά με τις τεχνικές πωλήσεων, την
αγορά και τους ανταγωνιστές. Η αμοιβή αποτελείται απο μισθό + φιλοδωρήματα (τα
οποία, λόγω του κεντρικού σημείου του καταστήματος, είναι γενναιόδωρα).

Η επιχείρηση καθορίζει συγκεκριμένους στόχους πωλήσεων και οι πωλητές
καλούνται να συμμετέχουν ενεργά στον καθορισμό αυτών, καθώς γνωρίζουν καλά το
αγοραστικό κοινό. Στο τέλος κάθε μήνα γίνεται απο τον υπεύθυνο λιανικής,
αξιολόγηση απόδοσης κάθε υπαλλήλου, ενώ όταν χρειαστεί, πραγματοποιούνται
meeting μεταξύ πωλητών, υπεύθυνου λιανικής και υπεύθυνου παραγωγής.

Οι πωλητές μπορεί να κληθούν να πραγματοποιήσουν είτε μια προωθητική ενέργεια
με έντυπα εκτός καταστήματος, είτε κάποια χειροδιανομή, χωρίς να υπάρξει έξτρα
αμοιβή πέρα απο τα συμφωνηθέντα, ενώ επικεντρώνονται τόσο σε νέους όσο και σε
υπάρχοντες πελάτες. Δεν υπάρχει κάποιο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου των
πωλήσεων του κάθε πωλητή, οπότε και το μόνο κριτήριο αξιολόγησης παραμένει ο
συνολικός τζίρος των πωλήσεων. Τέλος, δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες που
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αφορούν την τοπική αγορά ή τον ανταγωνισμό έτσι ώστε να υπάρχουν πληροφορίες
μάρκετινγκ. Οι πωλητές δεν καθορίζουν την εμπορική πολιτική της εταιρίας και ως
εκ τούτου έχουν συγκεκριμένα περιθώρια παροχής εκπτώσεων. Ένας πωλητής της
εταιρίας θα παρακινηθεί απο το καλό κλίμα καθώς και απο την αμοιβή (η οποία είναι
αισθητά μεγαλύτερη απο το μέσο όρο), αφού δεν υπάρχουν προοπτικές ιδιαίτερης
εξέλιξης στην επιχείρηση. Πολύ σημαντικό όμως είναι να σημειωθεί πως η
συγκεκριμένη επιχείρηση έχει πετύχει χαμηλά ποσοστά αποχώρησης πωλητών
(turnover).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των
παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν, πολύ ή λίγο, την κατανάλωση ενός
προϊόντος. Από την επεξεργασία των στοιχείων που συλλέγονται για κάθε μια από τις
διαστάσεις αυτές, ο οργανισμός μπορεί να προβλέψει τις μελλοντικές τάσεις στο
ευρύτερο περιβάλλον του (π.χ. τεχνολογικές καινοτομίες, ευρύτερες κοινωνικές και
οικονομικές αλλαγές κλπ.),να δημιουργήσει σενάρια και με αυτό τον τρόπο να
προετοιμαστεί καλύτερα για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η βαρύτητα του κάθε
παράγοντα εξαρτάται και απο το είδος του κάθε προϊόντος. Άλλα προϊόντα είναι
ευαίσθητα σε πολιτικές αλλαγές, άλλα είναι περισσότερο ευαίσθητα σε τεχνολογικές
αλλαγές και ούτω καθ’ εξής.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του εξωτερικού περιβάλλοντος, τα οποία πρέπει να
περιγραφούν στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου Προγράμματος Μάρκετινγκ, είτε
αφορά το σύνολο της επιχείρησης, είτε μια γραμμή προϊόντος ή ένα μεμονωμένο
προϊόν, αφορούν δυο επίπεδα:
❖ Το μάκρο- περιβάλλον που αναφέρεται στις επικρατούσες γενικές συνθήκες
(πολιτικές,- νομικές, οικονομικές, κοινωνικό-δημογραφικές, τεχνολογικές) και
επηρεάζει γενικά τόσο τη συγκεκριμένη επιχείρηση, όσο και κάθε άλλη
επιχειρηματική μονάδα της οικονομίας
❖ Το μίκρο-περιβάλλον που αφορά το άμεσο κλαδικό περιβάλλον της
συγκεκριμένης επιχείρησης και περιλαμβάνει:
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-

Τις τάσεις της αγοράς

-

Την ανάλυση των πελατών

-

Την ανάλυση των ανταγωνιστών

-

Την ανάλυση των δικτύων διανομής

3.1 Μάκρο- περιβάλλον Αγοράς
3.1.1 Ανάλυση Τύπου PEST (Political, Economic, Social, Technological)
Το μάκρο-περιβάλλον μιας επιχείρησης αφορά τις συνθήκες που επικρατούν στο
ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον και μπορεί να επηρεάσουν τη στρατηγική
μάρκετινγκ. Η γνώση και η κατανόηση του περιβάλλοντος αυτού αποτελούν βασική
προϋπόθεση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση αποτελεσματικών στρατηγικών και
τακτικών μάρκετινγκ.
Το συγκεκριμένο περιβάλλον αναλύεται σε τέσσερα επιμέρους περιβάλλοντα:
✓ Το πολιτικό- νομικό
✓ Το οικονομικό
✓ Το κοινωνικό- δημογραφικό και
✓ Το τεχνολογικό

1. Πολιτικό- νομικό περιβάλλον
Υπάρχουν περιπτώσεις που η πολιτική επηρεάζει σημαντικά την αγορά και τη ζήτηση.
Ασταθές πολιτικό κλίμα: Η πολιτική αβεβαιότητα στην Ελλάδα έχει παγιδεύσει την
οικονομία και, κατά συνέπεια, το τραπεζικό σύστημα σε μια "ασταθή κατάσταση".
Εμβληματικοί για την ελληνική οικονομία όμιλοι, όπως η ΦΑΓΕ, η Coca-Cola, η
Βιοχάλκο, έχουν ήδη αποφασίσει να μεταφέρουν την έδρα τους εκτός Ελλάδας. Το
ασταθές πολιτικό και φορολογικό περιβάλλον, η εξασφάλιση ρευστότητας, η
δυσκολία τραπεζικής χρηματοδότησης και το προβληματικό cash flow, που
συνεπάγεται ταμειακή δυσκολία πληρωμών, δημιουργούν άγχος και πίεση τόσο στις
νέες όσο και στις επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η πρακτική
των συχνών εκλογών - ακόμα και των αναγκαστικών – έχει οδηγήσει σε
κατακερματισμό του πολιτικού

συστήματος, αφού από τη στιγμή

που

προκηρύσσονται εκλογές η αγορά «παγώνει», με αποτέλεσμα να επιτείνεται το κλίμα
αβεβαιότητας, το οποίο δεν αφήνει ανεπηρέαστο το κλίμα στην αγορά, όπου
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καταγράφονται

αλλεπάλληλα

κρούσματα

δυσπιστίας

και

ανησυχίας

των

οποιονδήποτε νέων επενδυτών.
Αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ: Ενδεχόμενη αύξηση του ΦΠΑ θα επηρεάσει αρνητικά
τόσο τους εμπόρους όσο και τον τελικό καταναλωτή, καθώς θα εκτιναχθούν τόσο τα
λειτουργικά έξοδα όσο και οι τιμές των πρώτων υλών, κάτι που θα πρέπει να
«απορροφηθεί» απο τον τελικό καταναλωτή.

2. Οικονομικό Περιβάλλον
Η οικονομική κατάσταση, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, επηρεάζουν
αρνητικά τη λειτουργία και τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων.
Ουσιαστικά, οι επικρατούσες οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν την αγοραστική
δύναμη των πελατών και επομένως έχουν αντίκτυπο στη διενέργεια των εμπορικών
συναλλαγών.
Το παγωτό εν γένει δεν θεωρείται είδος πολυτελείας, είναι πιο πολύ είδος
αυθόρμητης κατανάλωσης (impulse purchase) με αποτέλεσμα να μην κινδυνεύει
ιδιαίτερα απο οικονομικές μεταβολές. Τείνει δηλαδή να έχει ανελαστική ζήτηση. Ο
κλάδος του παγωτού είναι ένας απο τους δυναμικότερους κλάδους της ελληνικής
γαλακτοκομίας. Θεωρείται δε οτι η αγορά του παγωτού διεθνώς είναι μεγαλύτερη
στις χώρες με υψηλό κατά κεφαλή εισόδημα, καθώς δεν αποτελεί διατροφικό είδος
πρώτης ανάγκης (Ναυτεμπορική, 27/4/2004). Επειδή ακριβώς δεν κατατάσσεται στα
είδη πρώτης ανάγκης, παρά καταναλώνεται καθαρά για ευχαρίστηση, η τιμή παίζει
σημαντικότατο ρόλο. Είναι προφανές οτι θέματα όπως η ψυχολογική κατάσταση
είναι άμεσα συνδεδεμένα με την κατανάλωση. Ως εκ τούτου η ανεργία καθώς και οι
παρατεταμένες οικονομικές κρίσεις επηρεάζουν αρνητικά τον τελικό καταναλωτή.
Η χρηματοπιστωτική κρίση επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα
καθώς υπάρχει μείωση της διάθεσης για ανάληψη επιχειρηματικών κινδύνων και
υποχώρηση των επιχειρηματικών επενδύσεων. Εξάλλου, άμεση είναι και η επίπτωση
της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, γεγονός που έπληξε τις ελληνικές εξαγωγές
αγαθών και υπηρεσιών, όπως πχ ο τουρισμός, καθώς η αύξηση του τουριστικού
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ρεύματος, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, ευνοεί τη ζήτηση, αφού αυξάνεται το
δυνητικό κοινό.

3. Κοινωνικό- Δημογραφικό Περιβάλλον
Το συγκεκριμένο περιβάλλον αποτελείται απο δυο παράγοντες που μπορεί να
επηρεάσουν τις δραστηριότητες μάρκετινγκ μιας επιχείρησης: τους κοινωνικούςπολιτισμικούς και τους δημογραφικούς παράγοντες, που περιλαμβάνουν
παραμέτρους όπως ο τρόπος ζωής / lifestyle trends, οι ατομικές αξίες, τύπος και
μέγεθος οικογένειας στην υπό εξέταση χώρα, αντιλήψεις και θέση γυναίκας στην
οικογένεια, εργασιακά πρότυπα, μέγεθος πληθυσμού, ηλικιακή δομή, εκπαιδευτικό
επίπεδο, εθνική, φυλετική και θρησκευτική διάρθρωση του πληθυσμού.
Το κοινωνικό περιβάλλον περικλείει όλες τις κοινωνικές αλλαγές, τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας και γενικότερα όλη την κοινωνική οργάνωση μιας
χώρας. Παραδείγματα του κοινωνικού περιβάλλοντος είναι η επιπλέον ασφάλιση
που παρέχουν κάποιες εταιρίες στα στελέχη τους, η πρόνοια, η αξία του πτυχίου, η
δια βίου εκπαίδευση, κ.α. Οι σημαντικότεροι κοινωνικοί παράγοντες που
επηρεάζουν μια επιχείρηση είναι η διανομή του εισοδήματος, ο καταναλωτισμός, το
επίπεδο μόρφωσης των καταναλωτών και η στάση τους απέναντι στην εργασία και
στον ελεύθερο χρόνο κα. Οι δημογραφικές τάσεις είναι από τα στοιχεία τα οποία
είναι αξιόπιστα/προβλέψιμα τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα.
‘Όσον αφορά τον κλάδο του παγωτού, πρέπει να αναφέρουμε ότι ο σύγχρονος
τρόπος ζωής και η παγκόσμια τάση για ευζωία και υγιεινή διατροφή στρέφει τον
Έλληνα καταναλωτή προς την αναζήτηση ποιοτικών Α’ υλών, τις οποίες η εταιρία
PepperCream τις έχει στο DNA. Πιο συγκεκριμένα οι πολιτικές που ακολουθεί η
εταιρία και σχετίζονται µε το κοινωνικό- πολιτιστικό περιβάλλον αναφέρονται πιο
κάτω:
Η επιχείρηση PepperCream δίνει µμεγάλη σημασία στις συνήθειες των καταναλωτών
που σχετίζονται µε τις νέες διατροφικές προτιμήσεις που έχουν αναδυθεί,
επενδύοντας όλο και περισσότερο σε έρευνα, με σκοπό να διευρύνει τις κατηγορίες
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παγωτού για να καλύψει τις νέες διατροφικές τάσεις - σε gluten-free, lactose-free,
dairy-free & vegan – ώστε να ανταποκρίνεται δυναμικά σε αυτήν τη νέα αγορά που
αναπτύσσεται ταχύτατα, ποντάροντας επίσης και στη συνεχή διεύρυνση της
προϊοντικής της γκάμας, επιτυγχάνοντας τη διατήρηση και ολοένα αύξηση του
ενδιαφέροντος του καταναλωτικού κοινού.
Το παγωτό παραμένει καθημερινή απόλαυση. Ωστόσο, λόγω των οικονομικών
συνθηκών, τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί μεταβολές τόσο στην
αγοραστική συμπεριφορά όσο και στις προτιμήσεις των καταναλωτών, οι οποίοι
αναζητούν έξυπνες επιλογές χωρίς όμως να συμβιβάζονται στην ποιότητα. Τα
δεδομένα αυτά διαμορφώνουν νέες τάσεις στον κλάδο, με τις εταιρείες να
επαναπροσδιορίζουν διαρκώς την προϊοντική τους γκάμα. Κύριες τάσεις που έχουν
παρατηρηθεί στην αγορά παγωτού είναι η στροφή σε επιλογές που συμβάλλουν σε
μία ισορροπημένη διατροφή, η αύξηση της κατανάλωσης παγωτού στο σπίτι, καθώς
και η αναζήτηση νέων σύγχρονων γεύσεων και ποικιλίας επιλογών.
Οι ποιοτικές γεύσεις και πρώτες ύλες αποτελούν τη συνταγή της επιτυχίας της
PepperCream, λανσάροντας συνεχώς νέες γεύσεις ώστε να προσεγγίσει και τη
νεότερη γενιά. Η αγοραστική δύναμή των παιδιών και η θέση τους στη σύγχρονη
κοινωνία τα κάνει να αποτελούν ένα άλλο ενδιαφέρον τμήμα του πληθυσμού που
κρύβει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Για το λόγο αυτό η PepperCream έχει
δημιουργήσει ειδικές γεύσεις για τα παιδιά. Επιπροσθέτως, προσφέρει λύσεις για
όσους επιθυμούν να διατηρήσουν τη σιλουέτα τους διαθέτοντας παγωτά χαμηλά σε
θερμίδες.
Ένας άλλος επίσης πολύ σημαντικός παράγοντας που έχει εφαρμογή στην ελληνική
αγορά είναι οι δημογραφικές εξελίξεις. Η αγορά αλλάζει με ταχύς ρυθμούς και η
αλλαγή αυτή δεν πρέπει να αφήσει κανένα marketer αδιάφορο. Ο πληθυσμός της
Ελλάδας τα τελευταία χρόνια άλλαξε σημαντικά. Η εισροή οικονομικών μεταναστών
απο τις χώρες τις ανατολικής Ευρώπης, της Βαλκανικής και απο χώρες της Ασίας,
έχουν σαν αποτέλεσμα και την εν γένει αύξηση του πληθυσμού. Σύντομα, όλοι αυτοί
ενσωματώθηκαν με τους υπόλοιπους Έλληνες και απέκτησαν παρόμοιες
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καταναλωτικές συνήθειες. Ως εκ τούτου, αποτελούν ένα καταναλωτικό κοινό που
καμία επιχείρηση δεν μπορεί να αγνοήσει.

4. Τεχνολογικό Περιβάλλον
Το τεχνολογικό περιβάλλον αφορά τις τεχνολογικές τάσεις ή τεχνολογικά
επιτεύγματα που λαμβάνουν χώρα έξω από την αγορά και είναι δυνατό να έχουν
σημαντική επίδραση στη επιχείρηση και τη στρατηγική της. Η τεχνολογία μπορεί να
επηρεάσει σημαντικά τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα μάρκετινγκ και
πωλήσεων μιας επιχείρησης. Οι τάσεις αυτές µπορεί να αποτελούν ευκαιρίες για
εκείνες τις επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να τις εκμεταλλευθούν και να τις
εισάγουν αποτελεσματικά στις δραστηριότητές τους. Ωστόσο µια νέα τεχνολογία
είναι δυνατό να αποτελεί και µια σημαντική απειλή για µια επιχείρηση, εάν η
επιχείρηση δεν προσαρμοστεί αρμονικά στη νέα τεχνολογία.
Συγκεκριμένα η επιχείρηση PepperCream χρησιμοποιεί υψηλή τεχνολογία όσον
αφορά την παραγωγή και αποθήκευση παγωτού, εξασφαλίζοντας τη σωστή
επεξεργασία του μίγματος, με αποτέλεσμα την παραγωγή άριστης ποιότητας
παγωτού. Επίσης, χρησιμοποιεί εξαρτήματα τελευταίας τεχνολογίας, με τις
χαμηλότερες καταναλώσεις ρεύματος και νερού στην κατηγορία τους, το μικρότερο
ποσοστό τεχνικών προβλημάτων μακροπρόθεσμα και τους χαμηλότερους χρόνους
παραγωγής παγωτού στην κατηγορία τους, κάτι που αποτρέπει τον σχηματισμό
κρυστάλλων στο παγωτό. Τα συγκεκριμένα παγωτά έχουν λιγότερα λιπαρά και πιο
συμπυκνωμένη γεύση, αφού έχουν ενσωματώσει κατά την παρασκευή τους λιγότερο
αέρα, συγκριτικά με τα υπόλοιπα, χωρίς τη χρήση έτοιμων μειγμάτων και χωρίς
συντηρητικά, από φυσικές πρώτες ύλες, φρέσκο γάλα και κρέμα γάλακτος και
φρέσκα φρούτα εποχής.
Η PepperCream δεν είναι απλά ένα ακόμα κατάστημα πώλησης παγωτού αλλά
επιθυμεί να γίνει ένας χώρος δημιουργίας νέων τάσεων και γεύσεων, δημιουργώντας
παγωτό με κορυφαίες πρώτες ύλες, και παραμένοντας ενήμεροι για όλες τις
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γευστικές τάσεις της παγκόσμιας αγοράς του gelato με συνεχή σεμινάρια σε όλο τον
κόσμο.

3.2 Μίκρο- περιβάλλον Αγοράς
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η μελέτη του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί μια
επιχείρηση απαιτεί, πέρα απο τις γενικές συνθήκες και την ανάλυση μιας σειράς
δεδομένων που αφορούν τη συγκεκριμένη αγορά στην οποία στοχεύει (ή προτίθεται
να στοχεύσει) η επιχείρηση.
Το μίκρο -περιβάλλον της επιχείρησης σε μια αγορά, αφορά στον άμεσο περίγυρό
της. Αναφέρεται σε παράγοντες και στοιχεία που επηρεάζουν άμεσα τις αποφάσεις
και τις εργασίες της και σε τελευταία ανάλυση την αποτελεσματικότητά της.
Παρακάτω παρατίθενται τα δεδομένα που συνθέτουν το μίκρο -περιβάλλον και
ειδικότερα τις τάσεις της αγοράς, την ανάλυση των πελατών (πιο συγκεκριμένα η
συμπεριφορά τους, η οποία σίγουρα επηρεάζει τον τρόπο που πραγματοποιείται το
μάρκετινγκ) , την ανάλυση των ανταγωνιστών (για παράδειγμα, μια είσοδος νέου
ανταγωνιστή μπορεί να οδηγήσει μια επιχείρηση να αλλάξει σχεδόν όλο το μείγμα
μάρκετινγκ της, νέα τιμολογιακή πολιτική, νέο σχεδιασμό προϊόντων, νέες
διαφημίσεις κλπ.) και την ανάλυση των δικτύων διανομής (εδώ μπορούν να
συμπεριληφθούν και οι προμηθευτές/ μεσάζοντες, οι οποίοι μπορούν

να

επηρεάσουν τις στρατηγικές μάρκετινγκ υπό την έννοια ότι αποτελούν σημαντικό
παράγοντα στην δημιουργία και ολοκλήρωση και διείσδυση ενός προϊόντος στις
αγορές).
Όλα τα παραπάνω δεδομένα πρέπει να παρουσιαστούν και αξιολογηθούν στο
πλαίσιο κατάστρωσης ενός αποτελεσματικού Προγράμματος Μάρκετινγκ. Με αυτό
τον τρόπο, η επιχείρηση θα μπορέσει να αναδείξει ευκαιρίες που θα μπορούσε να
εκμεταλλευτεί ή/και απειλές τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσει έγκαιρα και
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αποτελεσματικά, ώστε να αποτρέψει τυχόν αρνητικές συνέπειες που μπορεί να
έχουν στην ανταγωνιστικότητα της.

3.2.1 Τάσεις της Αγοράς
Είναι γεγονός οτι τα τελευταία χρόνια ο κλάδος του παγωτού διεθνώς βρίσκεται σε
ώριμη φάση και το εξεταζόμενο προϊόν εξακολουθεί να διατηρεί σε γενικές γραμμές
τα χαρακτηριστικά του εποχιακού προϊόντος, στοιχείο το οποίο δείχνει οτι οι
επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτυχθούν περαιτέρω θα πρέπει να βλέπουν
σοβαρά το δρόμο της δραστηριοποίησης τους σε άλλες αγορές, έξω απο τα φυσικά
όρια της χώρας, είτε με εξαγωγή, είτε με επιτόπια παραγωγή. Ο συγκεκριμένος
δρόμος ήδη έχει επιλεγεί απο διάφορες μονάδες του κλάδου επιτυχώς. Ένας άλλος
παράγοντας που συνηγορεί σε τέτοιους είδους ενέργειες επέκτασης επιχειρήσεων
στην ελληνική αγορά, είναι πως παρά την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, η αγορά
παγωτού τα τελευταία χρόνια αποδεικνύεται ιδιαιτέρως ανθεκτική. Τα brand
ποντάρουν στη συνεχή διεύρυνση της προϊοντικής τους γκάμας και στη συνολική
επικοινωνία, επιτυγχάνοντας τη διατήρηση του ενδιαφέροντος του καταναλωτικού
κοινού. Η αγορά παγωτού, σε αντίθεση με αρκετούς κλάδους της ελληνικής
οικονομίας, δεν ακολουθεί την πορεία του ΑΕΠ και διατηρείται σε σχεδόν σταθερά
επίπεδα (διάστημα 2010-2015), όπως προκύπτει από τη σχετική κλαδική μελέτη που
εκπόνησε η Στόχασις Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ. Ειδικότερα, ο Μέσος Ετήσιος
Ρυθμός Μεταβολής (ΜΕΡΜ) της εγχώριας αγοράς παγωτού διαμορφώνεται οριακά
αρνητικός (-0,1%) το διάστημα 2010-2015, με την κατηγορία του ατομικού παγωτού
να βρίσκεται στην πρώτη θέση και με το οικογενειακό και το χύμα να ακολουθούν.
Στη σχετικά σταθερή αγορά του παγωτού, τα μικρά σημεία λιανικής πώλησης
παραμένουν το κύριο κανάλι διανομής, ενώ ανοδικές τάσεις σημειώνει το κανάλι των
supermarkets, δίνοντας έμφαση σε προσφορές και οικονομικότερα προϊόντα.
Σημειώνεται ότι, ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων εστιάζεται στην
προσπάθεια αύξησης του μεριδίου τους, μέσω του κατάλληλου μείγματος
επικοινωνιών marketing, της ανάπτυξης νέων διαφοροποιημένων προϊόντων και της
διείσδυσής τους σε περισσότερα σημεία πώλησης. Όσον αφορά στις προοπτικές του
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κλάδου, σύμφωνα πάντα με τη μελέτη, προβλέπεται ότι η εξεταζόμενη αγορά
μεσοπρόθεσμα (2016-2021) θα σημειώσει μικρή ανοδική τάση, η οποία δεν θα
υπερβαίνει το 1%.
Σαφές είναι πως, παρόλο που ο κλάδος του παγωτού εμφανίζεται σταθερός, δεν
μπορούμε να παραλείψουμε να αναφέρουμε τη δυσκολία στη χαρτογράφηση του
καθώς, εκτός του τυποποιημένου παγωτού, στην ελληνική αγορά υπάρχουν πλειάδα
βιοτεχνιών και λοιπών μικροπαραγωγών, οι πωλήσεις των οποίων δεν υπολογίζονται
στη συνολική αγορά του παγωτού. Ο αριθμός των επιχειρήσεων οι οποίες
δραστηριοποιούνται στον κλάδο είναι μεγάλος, ωστόσο η αγορά ελέγχεται από λίγες
επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν καθιερωμένα και γνωστά brand και καλύπτουν το
μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης. Ο ανταγωνισμός που επικρατεί στην αγορά
είναι έντονος και οξύνεται συνεχώς, καθώς η εγχώρια αγορά παγωτού θεωρείται
«ώριμη» αγορά. Οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου, προκειμένου να ενισχύσουν την
παρουσία τους και να διευρύνουν το δίκτυο διανομής τους, πραγματοποιούν
εξαγορές ή στρατηγικές συνεργασίες. Τελευταίο παράδειγμα αποτελεί η συμφωνία
μεταξύ της ΕΒΓΑ Α.Β.Ε.Ε. και του ομίλου Unilever. Παράλληλα επενδύουν στο τομέα
του marketing και στην προβολή, προκειμένου να ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητα
των εμπορικών τους σημάτων (Σ. Παντελαίου, ICAP Group, 2011). Καθοριστικός
παράγοντας για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου είναι η αλλαγή της αντίληψης
που έχουν οι καταναλωτές για το παγωτό και την κατανάλωση του εκτός θερινής
περιόδου.
Το παγωτό ανήκει στην κατηγορία των ταχέως κινούμενων καταναλωτικών αγαθών,
ενώ δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός οτι το παγωτό δεν αποτελεί είδος
πρώτης ανάγκης και εάν υπάρχει κάποιος λόγος που δεν έχασε πολύ έδαφος εν
καιρώ οικονομικής κρίσης πρέπει να αναζητηθεί στην προσπάθεια επιμήκυνσης της
τουριστικής περιόδους στην Ελλάδα.
Την τελευταία δεκαετία παρουσιάστηκε στην Ελλάδα η μόδα του frozen yogurt, με
πολλά καταστήματα αυτού του είδους να ανοίγουν και να κερδίζουν την αγορά του
παγωτού. Η συγκεκριμένη «μόδα» στηρίχτηκε στην απενοχοποίηση του καταναλωτή
οτι τρώει ένα υγιεινό παγωτό που δεν υστερεί σε γεύση απο τα πλούσια σε λιπαρά
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και θερμίδες υπόλοιπα παγωτά. Το συγκριτικό πλεονέκτημα των καταστημάτων
frozen yogurt ήταν το σχετικά χαμηλό κόστος αρχικής επένδυσης, σε συνδυασμό με
την προσδοκία ικανοποιητικών μικτών αποδόσεων, που μπορεί να κυμαίνονται κατά
μέσο όρο σε 2.000-3.000 ευρώ ημερησίως, σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις ενός
κεντρικού καταστήματος. Πλεονέκτημα αποτελεί, επίσης, το διαχειρίσιμο κόστος
πρώτων υλών (20%-30% του κόστους) και οι μικρές ανάγκες για προσωπικό
(capital.gr, 2012). Σε κάθε περίπτωση, αυτό που φαίνεται να μονοπωλεί το
ενδιαφέρον του καταναλωτή του συγκεκριμένου κλάδου είναι η αναζήτηση
ικανοποίησης μέσα απο την απόλαυση ενός παγωτού.
Ένας άλλο γεγονός που δυσχεραίνει τη μέτρηση του κλάδου παγωτού είναι πως τα
περισσότερα δεδομένα που συλλέγονται απο τις εταιρίες ερευνών αγοράς, αφορούν
κυρίως το οργανωμένο λιανεμπόριο (σούπερ μάρκετ), ενώ λόγω του αυθόρμητου της
αγοράς, το παγωτό πωλείται κατά μεγάλο ποσοστό και στην παραδοσιακή αγορά
(περίπτερα, μίνι μάρκετ, gelateria). Ακόμα δεν υπολογίζονται τουριστικές περιοχές,
αφήνοντας εκτός περιοχές οι οποίες λόγω εποχικότητας κάνουν μεγάλους τζίρους
στο παγωτό και δεν υπολογίζονται στο σύνολο της αγοράς. Ως εκ τούτου υπάρχει
σχετική δυσκολία στη συλλογή και εύρεση δευτερογενών δεδομένων και αντίστοιχων
παλαιότερων ερευνών.
Στην Ελλάδα, ο κλάδος του παγωτού χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό και
εποχικότητα ζήτησης, λόγω του γεγονότος οτι η εγχώρια αγορά δεν εμφανίζει
σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης μακροπρόθεσμα. Οι επιχειρήσεις που παράγουν ή
εισάγουν παγωτό είναι πολλές, ωστόσο παρατηρείται έλεγχος της αγοράς από τους
λίγους και μεγάλους «παίκτες» του χώρου. Αυτό σημαίνει οτι οι διεκδικητές μεριδίων
αγοράς στο χώρου του παγωτού είναι πολλοί. Ο κλάδος του παγωτού είναι ένας απο
τους δυναμικότερους στην Ελλάδα, ενώ ωθεί τις επιχειρήσεις του κλάδου στη
δημιουργία νέων και ποιοτικά καινοτόμων προϊόντων τόσο για την κάλυψη των
προτιμήσεων των καταναλωτών όσο και για τη διαφοροποίηση τους απο τον
ανταγωνισμό.
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Τα παγωτά διακρίνονται σε τυποποιημένα και χύμα:
Τυποποιημένα Παγωτά: Διατίθενται μέσω μεγάλου αριθμού σημείων πωλήσεων,
δηλαδή από supermarket, περίπτερα, ψιλικατζίδικα κλπ. Φυλάσσονται, σε ειδικούς
καταψύκτες. Αυτοί δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο, δεν πρέπει να είναι
υπερβολικά γεμάτοι και δεν πρέπει να περιέχουν άλλα προϊόντα, εκτός από παγωτά.
Πρέπει να είναι σχολαστικά καθαροί και να έχουν θερμοκρασία, κάτω από -18οC.
Παγωτά χύμα: Διατίθενται κυρίως μέσω ζαχαροπλαστείων - εργαστηρίων
παρασκευής παγωτών, gelateria- café. Αν αγοράζουμε παγωτό χύμα, πρέπει να
γνωρίζουμε, καλά, το εργαστήριο, που το παρασκευάζει. Οι κανόνες υγιεινής και
καθαριότητας πρέπει να τηρούνται, αυστηρά. Το προσωπικό, τα σκεύη και τα
μηχανήματα, που έρχονται, σε επαφή με παγωτό, πρέπει να είναι, σχολαστικά,
καθαρά.

Το παγωτό χύμα φυλάσσεται, σε ειδικές βιτρίνες. Αυτές πρέπει να είναι καθαρές,
δηλαδή να μην υπάρχουν υπολείμματα παγωτού ή γάλακτος, στα τοιχώματά τους. Η
θερμοκρασία τους πρέπει να είναι κάτω από τους -10οC. Η διαφορά των 8οC στη
θερμοκρασία, ανάμεσα σε αυτή των καταψυκτών, για τα τυποποιημένα παγωτά και
σε αυτή των ειδικών βιτρινών, οφείλεται στο γεγονός ότι το χύμα παγωτό, στους 14οC, είναι ιδιαίτερα σκληρό και δεν μπορεί να σερβιριστεί.

3.2.2 Ανάλυση Ανταγωνιστών της PepperCream
Ο ανταγωνισμός αποτελεί το κυριότερο στοιχείο διαμόρφωσης της επιχειρηματικής
συμπεριφοράς. Η ύπαρξη του και η φύση του καθορίζει τις στρατηγικές επιλογές μιας
επιχείρησης και τη συνακόλουθη δράση της, κυρίως σε ότι αφορά τις αγορές που
δραστηριοποιείται και τα προϊόντα που παράγει και διαθέτει σε αυτές. Παρά το
γεγονός όμως οτι ο ανταγωνισμός επικεντρώνεται κυρίως σε αυτά τα δυο στοιχεία
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(αγορά και προϊόν), ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων καλύπτει όλο το
φάσμα των δραστηριοτήτων τους. Έτσι ο ανταγωνισμός μπορεί να αναλυθεί σε ένα
αριθμό επιμέρους στοιχείων, που όλα μαζί διαμορφώνουν την ανταγωνιστική θέση
μιας επιχείρησης στην αγορά. Η κάθε εταιρία, για να δημιουργήσει μια επιτυχημένη
στρατηγική μάρκετινγκ, οφείλει να μελετήσει αναλυτικά τους ανταγωνιστές της,
όπως βέβαια και τους ενεργούς και υποψήφιους πελάτες της. Η επιχείρηση πρέπει
να ασχοληθεί κυρίως με τους ανταγωνιστές, με τους οποίους έχουν κοινή πελατειακή
βάση και ανήκουν στο ίδιο προιοντικό φάσμα δραστηριοτήτων.
Η αγορά του παγωτού εν γένει παρουσιάζει πολλές δυσκολίες όσον αφορά στη
μέτρηση της, καθώς υπάρχει πλήθος βιοτεχνών και μικρών τοπικών παραγωγών, οι
οποίοι παράγουν παγωτό και το διαθέτουν στην εκάστοτε τοπική κοινωνία. Γι’ αυτό
το λόγο θα δούμε πώς το μέγεθος της αγοράς του χειροποίητου παγωτού δεν είναι
μετρήσιμο σε ικανοποιητικό βαθμό ώστε να εξάγουμε συγκεκριμένα, μετρήσιμα
συμπεράσματα.
Τόσο στην προηγούμενη δεκαετία όσο και σε αυτή που διανύουμε, παρατηρείται
ένας αυξανόμενος ανταγωνισμός, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί ακόμη
περισσότερο, ιδιαίτερα στον κλάδο του παγωτού, γεγονός το οποίο απορρέει από το
βαθμό ωριμότητας του εξεταζόμενου κλάδου. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν
να παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις, να προσαρμόζουν τις δραστηριότητες τους
στις νέες συνθήκες και να εκμεταλλεύονται όσο το δυνατόν καλύτερα τις ευκαιρίες
που παρουσιάζονται, διαφοροποιούμενες από τους ανταγωνιστές. Θα πρέπει επίσης
να γίνει ανάλυση του ανταγωνισμού όχι μόνον εταιριών που παράγουν ή
εμπορεύονται το ίδιο προϊόν, αλλά και εκείνων που τα προϊόντα ικανοποιούν την ίδια
ανάγκη στην εξεταζόμενη αγορά- στόχο. Ως εκ τούτου θα πρέπει να απαντηθούν
ερωτήματα τα οποία αφορούν τον αριθμό και το μέγεθος επιχειρήσεων του
ανταγωνισμού, τις στρατηγικές, τους στόχους τους και τα μέσα που χρησιμοποιούν
για την επίτευξη αυτών, τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα τους αλλά και τις
κυριότερες αδυναμίες τους. Μια επιχείρηση που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στην
ελληνική αγορά μπορεί να αντιμετωπίσει ανταγωνισμό από διαφορετικές πηγές
όπως ντόπιες επιχειρήσεις του εξωτερικού, άλλες ελληνικές επιχειρήσεις που ήδη
λειτουργούν στην αγορά-στόχο και φυσικά ξένες επιχειρήσεις που λειτουργούν ήδη
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στην αγορά – στόχο. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να μπούνε σε μια αγορά και
ειδικά σε μια αγορά του εξωτερικού, θα πρέπει να προβούν σε ένα είδος
«βιομηχανικής κατασκοπείας» η οποία θα έχει ως πρωταρχικό στόχο την εξεύρεση
πληροφοριών που θα απαντούν σε δυο βασικά ερωτήματα:
➢ Ποιοι είναι οι κύριοι ανταγωνιστές της επιχείρησης;
➢ Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των κύριων ανταγωνιστών της
επιχείρησης;
Στόχος είναι να αναδειχθούν τα δυνατά και αδύναμα σημεία των ανταγωνιστών
καθώς και οι αντίστοιχες απειλές και ευκαιρίες που μπορούν να προκύψουν απο τα
σημεία αυτά. Πριν την είσοδο της επιχείρησης σε μια νέα αγορά (είτε εγχώρια, είτε
στο εξωτερικό), θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει και αναλύσει τόσο τις ανάγκες
όσο και επιθυμίες των εν δυνάμει πελατών της, καθώς επίσης και τις αναδυόμενες
ευκαιρίες και τις απειλές που μπορεί να προέλθουν απο τον ανταγωνισμό. Η
αναζήτηση των παραπάνω στοιχείων θα γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση απο την
ακόλουθη πηγή καθώς δεν μπορούμε να αντλήσουμε δημοσιοποιημένα στοιχεία:

•

Πηγές παρατηρούμενων στοιχείων: στοιχεία δηλαδή που απαιτούν πιο
συστηματική

αναζήτηση

(τιμοκαταλόγους

προϊόντων,

διαφημιστικές

καμπάνιες, έρευνα στους ιστοτόπους, κλπ.).
Ακολούθως παρατίθεται η αντίστοιχη ανάλυση των ανταγωνιστών της επιχείρησης
χειροποίητου παγωτού PepperCream, στην οποία δίνεται έμφαση στα προϊόντα,
τιμές, την γενικότερη προβολή των επιχειρήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
καθώς και το engagement που έχουν, την εταιρική εικόνα της κάθε επιχείρησης, σε
ποια κανάλια κοινωνικής δικτύωσης δραστηριοποιείται η κάθε μια, αλλά και στη
γκάμα του προϊοντικού χαρτοφυλακίου τους. Για λόγους ευκολίας, αναλύονται οι
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της Αθήνας, καθώς αυτή είναι και
η προτιμώμενη τοποθεσία κατά την επέκταση της PepperCream στην Ελλάδα.
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ICEROLL

Η Iceroll έχει εισάγει και εφαρμόσει μια καινοτομία στον κλάδο του παγωτού, καθώς
το παγωτό φτιάχνεται μπροστά σου, με απλά υλικά όπως γάλα σε δυο γεύσεις (απλό
και σοκολάτα) και φρέσκα φρούτα. Ουσιαστικά μπορείς να παρακολουθήσεις το
φρέσκο γάλα και τα φρούτα και γλυκά της επιλογής σου, να γίνονται παγωτό
μπροστά στα μάτια σου. Όλες οι βάσεις παγωτού του IceRoll είναι 100% φυσικές, η
πλειονότητα των υλικών τους προέρχεται από Έλληνες παραγωγούς και οι
συνδυασμοί γεύσεων που μπορεί κάποιος να κάνει είναι πραγματικά αμέτρητοι,
αφού μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε vegan συνδυασμούς με φρέσκα φρούτα μέχρι
και παγωτά Cocktail με αλκοόλ, αλλά και super foods. Λανσάρει συχνά νέες,
καινοτόμες γεύσεις, βασιζόμενοι στις ανάγκες της αγοράς, αλλά και του εκάστοτε
καταστήματος (διαφορετικές γεύσεις ανά περιοχή και νησί). Το κατάστημα της
Γλυφάδας χρησιμοποιεί ως έξτρα κανάλι διανομής την διαδικτυακή πλατφόρμα Wolt
για παραγγελίες.

Product Variety – Μεγάλη ποικιλία προσφερόμενων γεύσεων, κυρίως με φρέσκα
φρούτα και toppings (σιρόπι σοκολάτας γάλακτος, κλπ).
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Επίσης, προσφέρουν

smoothies, καθώς και vegan επιλογές (γάλα σόγιας) με super foods όπως chia seeds,
έξτρα πρωτεΐνη, κ.α. Υπάρχει και η δυνατότητα βάφλας κομμένης σε κομμάτια με
οποιαδήποτε βάση θέλει ο πελάτης.

Ποιότητα – Μιλάμε για φρέσκα προϊόντα που ετοιμάζονται μπροστά στον πελάτη, με
φρέσκο γάλα. Άρα και υψηλό safety level και υψηλή ποιότητα, χωρίς συντηρητικά,
χρωστικές και πρόσθετη ζάχαρη.

Τιμή – η τιμή για ένα μεγάλο κύπελο φρέσκου παγωτού με βάφλα και toppings
κυμαίνεται στα 10€ και είναι αρκετή για 2 άτομα, πράγμα που δείχνει οτι είναι εντός
κανονικών τιμολογιακών πλαισίων και εντός ανταγωνισμού.

Χώρος – Μεγάλοι χώροι με μοντέρνο design και μεγάλες βιτρίνες, απο όπου μπορείς
να δεις το εργαστήριο και τους ζαχαροπλάστες να φτιάχνουν το παγωτό. Υπάρχει
χώρος με τραπέζια και για να κάθεται ο κόσμος, όχι μόνο take away.

Promotion – Εχει μια οργανωμένη δομή απο τμήματα διαφόρων ειδικοτήτων όπως
marketing, πωλήσεις και ως εκ τούτου είναι σε θέση να οργανώνει και να συντονίζει
όλες τις ενέργειες, οι οποίες είναι οι εξής: Ενέργειες Κοινωνικής Ευθύνης,
διαγωνισμούς, αφιερώματα σε εφημερίδες και τοπικά portal αλλά και εμφανίσεις σε
τηλεοπτικές εκπομπές. Χρησιμοποιεί influencer σε συχνή βάση όπως Έλληνες
τραγουδιστές, παρουσιαστές, μοντέλα, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, σε συνδυασμό
με βίντεο υψηλής αισθητικής, ενώ έχουν βραβευθεί πολλάκις. Οι ενέργειες
marketing τους είναι ορατές, ενώ το Word of Mouth είναι επίσης πολύ
αποτελεσματικό.

Segmentation – high income ή οικονομικά ανεξάρτητους, ηλικίας 6 έως 45 και των
δυο φύλων, όπως μαθητές όλων των ηλικιών, ιδιωτικούς υπαλλήλους υψηλού
κοινωνικού και οικονομικού status. Έχει καταφέρει αναμφισβήτητα να γίνει “hot
spot”, ενώ έχει μεγάλο loyalty λόγω της ανώτερης γεύσης και ποιότητας. Παραμένει
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ανοιχτό όλη μέρα έως αργά το βράδυ (κυρίως στα νησιά τους καλοκαιρινούς μήνες)
ενώ έχει ιδιαιτέρως αυξημένη κίνηση τα Σαββατοκύριακα.

The ice cream shop

Product Variety – Το παγωτό είναι το κυρίως προϊόν, ωστόσο προσφέρει βάφλες,
smoothies και καφέδες ως έξτρα επιλογή. Στη κατηγορία των παγωτών, οι επιλογές
είναι αρκετές, συμπεριλαμβανομένων και των κλασικών ιταλικών γεύσεων όπως
βανίλια, σοκολάτα, φιστίκι, τα οποία σερβίρονται είτε σε χωνάκι, είτε πάνω σε
βάφλα, με σαντιγί και φρέσκα φρούτα και λιωμένη σοκολάτα. Εκτός απο παγωτά, στο
προϊοντικό τους χαρτοφυλάκιο υπάρχουν και οι βάφλες αλλά και η αυθεντική βάφλα
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Λιέγης (βάφλα με κομμάτια ζάχαρης που καραμελώνουν όταν ψήνεται), η οποία
τρώγεται και σκέτη στο χέρι ή μαζί με τον καφέ.

Ποιότητα – Μέτρια έως καλή. Δεν ισχυρίζονται οτι φτιάχνουν οι ίδιοι το παγωτό,
γεγονός που το κάνει αμέσως αμφιβόλου παραγωγής.

Τιμή – Η τιμή είναι σε άμεση σχέση με τον υπόλοιπο ανταγωνισμό, δηλαδή περίπου
2,50€ ανά μπάλα παγωτού.

Χώρος – Το μαγαζί είναι μικρό – όπως και τα περισσότερα του κλάδου, ωστόσο
τυγχάνει μεγάλης αποδοχής τόσο απο ντόπιους όσο και απο ξένους, κυρίως λόγω του
στρατηγικού σημείου στο οποίο βρίσκεται (ακριβώς πάνω στην πλατεία
Μοναστηρακίου). Βγάζει μια πολύ φρέσκια εικόνα και χαρούμενη (ενδεχομένως
λόγω του ροζ χρώματος που κυριαρχεί) ενώ προσπαθούν να προβάλουν σε πολύ
μεγάλο βαθμό το προσωπικό αλλά και τους περαστικούς πελάτες.

Promotion – Δεν κάνουν πολλές ενέργειες μάρκετινγκ, εκτός απο τη λειτουργία των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία διαχειρίζονται οι ίδιοι (εκεί ανεβάζουν
κυρίως ερασιτεχνικά βίντεο απο κινητά). Παρόλα αυτά, έχει μεγάλο engagement. Δεν
έχουν κάποιο website και στηρίζονται περισσότερο στους περαστικούς ως target
audience. Οι αρθρογραφία τους στα μέσα προσανατολίζεται κυρίως στο κοινό που
έρχεται να επισκεφθεί την Ελλάδα και όχι τόσο σε ντόπιους.

Segmentation – κυρίως τουρίστες, περαστικοί που κάνουν τη βόλτα τους στην πιο
κεντρική και τουριστική πλατεία της Αθήνας, καθώς αγοράζουν σουβενίρ. Ντόπιοι
περισσότερο μικρής ηλικίας, που συνήθως κάθονται όλοι μαζί σε μεγάλες παρέες.
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KOKKION

Το «Κοκκιον» άνοιξε αρχές του 2018 και ήταν το νέο big thing στην ice cream scene
της Αθήνας. Ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης επιχείρησης ήταν ήδη στο χώρο της
ζαχαροπλαστικής μέσω της “Παράξενες Ύλες», εταιρεία όπου μπορεί κάποιος να βρει
τις καλύτερες και πιο σπάνιες πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής στην Ελλάδα,
προμηθεύοντας έτσι με υλικά τα πιο αξιόλογες κουζίνες σε ξενοδοχεία, εστιατόρια
και γενικά καταστήματα εστίασης.

Product Variety – Μπορεί κάποιος να διαλέξει ανάμεσα σε 30 γεύσεις που χωρίζονται
σε κρέμες, σοκολάτες, ξηρούς καρπούς και σορμπέ, και περιλαμβάνουν τόσο
διαχρονικές επιλογές, όπως ένα παγωτό βανίλια ή καϊμάκι όσο και ευφάνταστες
δημιουργίες, όπως η σοκολάτα γάλακτος με πορτοκάλι και πιπέρι, η bitter σοκολάτα
με φρούτο του πάθους, η καρύδα με μπισκότο στον ατμό και κομματάκια σοκολάτας
ή το σορμπέ ροδάκινο, βερίκοκο και δεντρολίβανο, καθώς και χειροποίητα γλυκά του
κουταλιού, τα οποία συνδυάζονται και με τις παραπάνω γεύσεις των παγωτών.
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Ποιότητα – Υψηλή ποιότητα καθώς φτιάχνει ο ίδιος το παγωτό, με εξαιρετικές πρώτες
ύλες και δική του τεχνική, και διαφορετική αναλογία συστατικών ώστε να διαφέρει
από τον ανταγωνισμό. Safety level – πολύ υψηλό καθώς ο ιδιοκτήτης είναι στο
συγκεκριμένο χώρο εδώ και πολλά χρόνια με μεγάλη εμπειρία.

Τιμή – Η τιμή είναι σε άμεση σχέση με τον υπόλοιπο ανταγωνισμό, δηλαδή περίπου
2,80€ - 3,00€ ανά μπάλα παγωτού.

Χώρος – ενώ το μαγαζί είναι σε κεντρικό και γνωστό πεζόδρομο στην Αθήνα, δεν είναι
σε τουριστική περιοχή, όσο σε περιοχή με θέατρα, σχολές υποκριτικής και μαγαζιά
με αντίκες. Με πολύ απλό και μίνιμαλ ντεκόρ, δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει
πάνω απο 10 άτομα ταυτόχρονα, καθώς το προσωπικό είναι περιορισμένο ώστε να
μη δίνει την εντύπωση massive κατανάλωσης.

Promotion – Απο θέμα social media επικοινωνίας, έχει συχνές αναρτήσεις, αρκετά
μεγάλο engagement, εξαιρετικές κριτικές σε TripAdvisor και Facebook, καθώς και ένα
ακόμα κανάλι διανομής μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας παραγγελίας e-food.
Όπως οι περισσότερες επιχειρήσεις του είδους της, οι ενέργειες μάρκετινγκ είναι
περιορισμένες σε καταχωρήσεις τύπου public ή advertorial σε τοπικά portal όπως
LIFO, κλπ.

Segmentation –

οι πελάτες-στόχοι του έχουν μεσαίο έως υψηλό εισόδημα (ή

οικονομικούς πόρους), είναι και από τα δύο φύλα, με διάφορες θέσεις εργασίας
όπως σπουδαστές, ελεύθεροι επαγγελματίες, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες και γενικά
άτομα που τους αρέσει το «ψαγμένο». Ηλικιακά κυμαίνεται απο 18+ έως 45-50 ενώ
για κάθε ηλικιακό γκρουπ, ο λόγος επίσκεψης στο κατάστημα είναι διαφορετικός
(είτε WOM, είτε οι καλές πρώτες ύλες για τις οποίες είναι γνωστό).
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Da Vinci Gelato

Product Variety – το παγωτό είναι το κυρίως προϊόν που πωλείται εδώ, σε διάφορες
και ποικίλες γεύσεις, είτε στο κλασικό κύπελο, είτε σε ευφάνταστα χωνάκια
τυλιγμένα σε τρούφα, ξηρούς καρπούς, σοκολάτα, καρύδα, κ.α. Η βασική ιδέα ήταν
να παρασκευάζουν καθημερινά όλα τα παγωτά με φρέσκα υλικά, με βάση
Μεσογειακές συνταγές, χωρίς λιπαρά και συντηρητικά και όντως σου δίνει την
αίσθηση του φρέσκου και υγιεινού.

Ποιότητα – πολύ υψηλή ποιότητα, το δικό τους είναι δε το μόνο website στο οποίο
μπορεί κάποιος να δει τη διατροφική αξία του παγωτού σε αντίθεση με το gelato που
παράγουν, ώστε να ενημερώνεται το κοινό για την προστιθέμενη αξία που του
δίνουν.

Τιμή – Η τιμή είναι σε άμεση σχέση με τον υπόλοιπο ανταγωνισμό, με λίγο πιο ακριβή
στα νησιά όπως Μύκονος.

Χώρος – Το πρώτο κατάστημα άνοιξε στη Μύκονο το 2012 απο μια ομάδα απο F&B
experts. Έχουν 9 καταστήματα τόσο σε νησιά όσο και σε Αθήνα και Κύπρο ενώ όλοι
οι χώροι ακολουθούν ακριβώς την ίδια αισθητική μιας ζεστής, φιλόξενης, ιταλικής
gelateria.
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Promotion – τυγχάνουν τρομερής αποδοχής στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης,
όσο και στις πλατφόρμες tripadvisor, Google Business. Μοντέρνα προσέγγιση τόσο
στην offline όσο και στην online επικοινωνία τους, ενώ υπάρχει και πλούσια
αρθρογραφία τύπου advertorial. Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούν influencers,
με τους οποίους κάνουν διαγωνισμούς.

Segmentation –

πολύ niche κοινό (ανάλογοι είναι και οι influencer που

χρησιμοποιούν), υψηλού κοινωνικοοικονομικού status, που αρέσκονται σε μέρη
όπου μπορούν να συναντηθούν και να συνομιλήσουν με ανθρώπους με κοινά
βιώματα και χαρακτηριστικά. Το κοινό τους είναι απο 18+ έως 50, να είναι
μοιρασμένοι ανάλογα το εκάστοτε μαγαζί (στο κέντρο της Αθήνας αρκετοί τουρίστες,
Μύκονο και στα υπόλοιπα ντόπιοι Έλληνες).

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι, όσον αφορά στο artisanal gelato, ο ανταγωνισμός είναι
ιδιαίτερα έντονος. Επίσης, στα βασικά προϊόντα συναντάμε πόλεμο τιμών. Αυτό έχει
σαν αποτέλεσμα αντιγραφές προϊόντων, γεύσεων, αλλά και πρώτων υλών. Η
παραγωγή των προϊόντων τους γίνεται καθολικά στη χώρα μας, όπου τα εργατικά
κόστη είναι ιδιαιτέρως ψηλά και η παραγωγική δυνατότητα περιορισμένη. Οι
πρακτικές διαφήμισης είναι λίγο – πολύ ίδιες: μέσω έντονης δραστηριότητας στα δυο
μεγαλύτερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με συχνά post (Facebook και Instagram),
όπου παρουσιάζουν τις χειμερινές και καλοκαιρινές γεύσεις. Για αυτούς που
διαθέτουν μεγαλύτερο budget, μέσω διαφημιστικών καταχωρήσεων υπό τη μορφή
των advertorial ή συνέντευξης συνοδευόμενης απο καταχώρηση, καθώς και
influencers που προωθούν τα προϊόντα του εκάστοτε brand στα δικά τους κανάλια
επικοινωνίας (blog, posts, κλπ) έναντι χρηματικής ανταμοιβής.
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3.2.3 Κανάλια Διανομής
Ανάλυση Δικτύων Διανομής
Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης ολοκληρώνεται με την
παρουσίαση συγκεκριμένων στοιχείων για τα δίκτυα διανομής. Η διανομή των
προϊόντων παγωτού εν γένει πραγματοποιείται από τις μεγάλες επιχειρήσεις μέσω
ιδιόκτητου δικτύου διανομής και μέσω αντιπροσώπων για τις πιο απομακρυσμένες
περιοχές. Σε οτι αφορά στη διανομή των προϊόντων της PepperCream , το
σπουδαιότερο ρόλο παίζουν οι εξής παρακάτω κατηγορίες, δεδομένου πως η εταιρία
παράγει και διανέμει η ίδια τα προϊόντα της:
-

Αρχικά το μεγαλύτερο κανάλι διανομής της επιχείρησης περιλαμβάνει το δικό
της σημείο πώλησης που απευθύνεται απευθείας στον πελάτη, χωρίς
μεσάζοντες, όπως λειτουργούν και οι περισσότερες gelateria. Το σημείο αυτό
διανομής αποτελεί και το μεγαλύτερο και σημαντικότερο κανάλι πώλησης
ατομικών παγωτών, καθώς ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων.

-

Υπάρχει και το επαγγελματικό κανάλι διανομής, που αφορά στη διανομή
προϊόντων παγωτού (σε οικογενειακές και συσκευασίες του κιλού) σε
επαγγελματικούς χώρους μαζικής εστίασης, όπως είναι τα εστιατόρια και τα
ξενοδοχεία στη γύρω περιοχή, που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο παγωτό
μετά απο γευστική δοκιμή και φυσικά σε συγκεκριμένη ποσότητα που να μην
επιβαρύνεται η υπόλοιπη ροή παραγωγής.

Όσον αφορά στους προμηθευτές, η PepperCream συνεργάζεται με συγκεκριμένους
προμηθευτές, είτε για τα φρέσκα φρούτα κάθε εποχής που χρειάζονται, είτε για το
φρέσκο γάλα, καθώς και για τους καφέδες (espresso), βάφλες, ή τα διάφορα
συνοδευτικά του παγωτού (σιρόπι απο σοκολάτα γάλακτος, τρούφα, κλπ.). Οι
προμηθευτές αξιολογούνται συνεχώς και μεταβάλλονται, καθώς η επιχείρηση
προσπαθεί να αποφύγει την εξάρτηση απο λίγους προμηθευτές. Όπως γίνεται
φανερό, το μέγεθος τόσο του δικτύου όσο και των προμηθευτών δεν είναι μεγάλο.
Μάλιστα μικρή μερίδα παραγωγών – όπως αυτοί του γάλακτος- προμηθεύουν
κατευθείαν το κατάστημα με προϊόντα τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
SWOT ANALYSIS
4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ανάλυση SWOT αποτελεί χρήσιμο εργαλείο, το οποίο μπορεί να βοηθήσει την
επιχείρηση να αξιολογήσει τη σημαντικότητα διαφόρων πληροφοριών που
συλλέγονται μέσω της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της
επιχείρησης.
Βάσει των πληροφοριών που έχουν αποτυπωθεί στην ανάλυση του εσωτερικού
περιβάλλοντος, μπορούν πλέον να προσδιοριστούν οι δυνατότητες και αδύναμα
σημεία (Strengths & Weaknesses) της επιχείρησης, ενώ από την ανάλυση του
εξωτερικού περιβάλλοντος προκύπτουν οι ευκαιρίες και απειλές (Opportunities &
Threats) του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση.
Αντικειμενικός σκοπός κάθε επιχείρησης είναι, απο τη μια πλευρά να μπορεί να
εκμεταλλεύεται τα δυνατά σημεία της και τις ευκαιρίες του περιβάλλοντος και απο
την άλλη, να ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιδράσεις των αδύνατων σημείων της και
των απειλών που δέχεται απο το περιβάλλον. Ιδανικά, θα πρέπει η επιχείρηση να
εφαρμόζει στρατηγικές που θα της επιτρέπουν να ελαχιστοποιεί τις αδυναμίες της,
εκμεταλλευόμενη ευκαιρίες του περιβάλλοντος και μειώνοντας τις εξωτερικές
απειλές.

4.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Κάθε επιχείρηση χαρακτηρίζεται απο μια σειρά χαρακτηριστικών που την κάνουν να
ξεχωρίζει από την υπόλοιπη αγορά και που την προσδιορίζουν σε σχέση με τον
ανταγωνισμό και την αγορά. Πρόκειται για χαρακτηριστικά που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως benchmarking από τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Πρόκειται
όμως και για μια σειρά ευκαιριών που παρουσιάζονται στην επιχείρηση σε σχέση με
το εξωτερικό περιβάλλον.
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Εκκίνηση απο το marketing, το οποίο παίζει καταλυτικό ρόλο σε μια εταιρία με
καταναλωτικά

προϊόντα.

Το

μάρκετινγκ

στη

συγκεκριμένη

επιχείρηση

αντιμετωπίζεται με δύο τρόπους: αφενός με σκεπτικισμό για το τί τελικά θα αποφέρει
στην επιχείρηση και αφετέρου με ενδοιασμό καθώς αυτό που αποφέρει δεν είναι
άμεσα ορατό. Αυτή η αντιμετώπιση είναι μάλλον συνήθης ακόμα και στην εποχή μας,
ειδικά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου δεν διέπονται απο συνολική σκέψη
marketing, δηλαδή δεν λειτουργούν με γνώμονα την ικανοποίηση του πελάτη, ώστε
να αναπτύξουν τις δυνατότητες που δίνει ο ικανοποιημένος πελάτης. Παρά το μικρό
μέγεθος της, η επιχείρηση προσπαθεί να βάλει σιγά σιγά τις βάσεις έτσι ώστε να
αρχίσει να σκέφτεται και να λειτουργεί με γνώμονα τις βασικές δομές ενός
επιτυχημένου πλαισίου εφαρμογής marketing. Ωστόσο, η λειτουργία του μέσα στο
όλο πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρη στους πάντες,
με αποτέλεσμα πολλές φορές να επιφορτίζεται με αρμοδιότητες οι οποίες δεν έχουν
την παραμικρή σχέση με τα προϊόντα, την αγορά, τις έρευνες, τη διαφήμιση, κ.ο.κ. Το
δυνατό σημείο του τμήματος marketing της επιχείρησης έγκειται ουσιαστικά στους
ανθρώπους που το απαρτίζουν και που αποτελούν την πιο δυναμική ομάδα
εργασίας εντός εταιρίας. Νέοι όλοι, τόσο σε ηλικία όσο και σε ιδέες, με υψηλό
μορφωτικό επίπεδο και αισθητική, αποτελούν το μέλλον της επιχείρησης μέσα σε μια
παγκόσμια αγορά.
Κατ’ επέκταση, μέσα στις αρμοδιότητες του marketing είναι και ο σχεδιασμός και η
ανάπτυξη νέου προϊόντος, σε συνεργασία με το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (στη
συγκεκριμένη επιχείρηση πρόκειται για τον υπεύθυνο παραγωγής). Όλη διαδικασία
είναι μια δυναμική λειτουργία απο την οποία εξαρτάται σε πολύ μεγάλο ποσοστό η
πορεία της επιχείρησης για τα επόμενα έτη. Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης στην
PepperCream αποτελείται κυρίως απο άτομα της διοίκησης, το τμήμα μάρκετινγκ
καθώς και τον υπεύθυνο παραγωγής, οι οποίοι όλοι μαζί δημιουργούν και
παρουσιάζουν τις νέες γεύσεις (αλλά και διάφορα προϊόντα), χρησιμοποιώντας τα
καλύτερα υλικά και πρώτες ύλες και βάσει των τελευταίων εξελίξεων στο χώρο του
παγωτού αλλά και των διατροφικών τάσεων.
Τα παραπάνω ισχυρά στοιχεία συνδυάζονται με τη γενικότερη χρήση της
τεχνολογίας στον τομέα της παραγωγής, καθώς ένα άκρως πρωτοποριακό προϊόν
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απαιτεί και σύγχρονη τεχνολογία για να παραχθεί, στα πλαίσια των υψηλών
προτύπων που έχει θεσπίσει η επιχείρηση. Βέβαια, η εξέλιξη στην τεχνολογία δεν
είναι ραγδαία όσον αφορά το παγωτό και γενικότερα το χώρο της ζαχαροπλαστικής,
γι’ αυτό γίνονται οι απαραίτητες παρεμβάσεις και τροποποιήσεις ώστε να προκύπτει
πάντοτε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ειδικότερα, σε ότι αφορά την τεχνολογία και τις
επενδύσεις σε μηχανές παραγωγής, η επιχείρηση επένδυσε απο την αρχή στην
κατασκευή της πιο σύγχρονης μονάδας παραγωγής παγωτού, κάτι το οποίο είναι
ενδεικτικό της διάθεσης της επιχείρησης ως προς τις επενδύσεις.
Συνεχίζοντας, η ποιότητα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται και κατά
συνέπεια η ποιότητα του τελικού προϊόντος είναι απο τις καλύτερες της αγοράς.
Αυτό μπορεί να λειτουργεί με δύο τρόπους: αφενός ως θετικό, εφόσων ο τελικός
καταναλωτής εισπράττει την καλή ποιότητα των προϊόντων και αφετέρου ως
αρνητικό, γιατί αυξάνει το κόστος παραγωγής και μικραίνει κατά συνέπεια το
περιθώριο κέρδους. Στην πράξη όμως, η έμφαση που δίνει στην ποιότητα των
προϊόντων της οποιαδήποτε επιχείρηση ποτέ δεν είναι σε βάρος της. Σαφέστατα η
σημασία του κέρδους για κάθε επιχείρηση είναι καταλυτική για τη βιωσιμότητα της
αλλά, αν μια εταιρία έχει συνηθίσει να προσφέρει στους καταναλωτές της ποιοτικά
προϊόντα, δεν μπορεί να αποποιηθεί αυτό το χαρακτηριστικό. Αντιθέτως, οφείλει να
το χρησιμοποιήσει ως δυνατό σημείο και ως «εργαλείο» αύξησης των πωλήσεων της.
Ένα ακόμα από τα θετικά σημεία της PepperCream αποτελεί η διαδικασία ανάπτυξης
νέων προϊόντων. Κι αυτό γιατί πρόκειται για μια διαδικασία που γίνεται με απόλυτη
γνώση, σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και καθήκοντα. Αυτό βοηθάει να
μοιραστούν καθήκοντα αλλά και ευθύνες και εξυπηρετεί την ομαλή λειτουργία της
ανάπτυξης όλο και περισσότερων νέων προϊόντων καθώς και στην ανταλλαγή
απόψεων για την αναζήτηση νέων, φρέσκων ιδεών.
Η δύναμη της PepperCream βρίσκεται επίσης και στους υπαλλήλους του. Αυτό
βέβαια δεν αποτελεί πρωτοτυπία. Αντιθέτως, είναι κάτι που οι περισσότερες
επιχειρήσεις ισχυρίζονται. Σε επίπεδο επιχείρησης είναι σωστό να μιλήσει κανείς για
αφοσιωμένους υπαλλήλους, που δύσκολα μετακινούνται σε άλλες επιχειρήσεις. Κάτι
τέτοιο αποτελεί ένδειξη της σοβαρότητας με την οποία αντιμετωπίζει το ανθρώπινο
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δυναμικό της. Με αυτή τη λογική λειτουργούν και οι πωλητές της, κομβικό σημείο
για κάθε επιχείρηση, καθώς:
-

Αποτελούν το συνδετικό κρίκο της επιχείρησης με την αγορά και τους
καταναλωτές. Κάθε κακή εντύπωση που δημιουργούν είναι δυσαναπλήρωτη,
ενώ αντιθέτως η καλή εντύπωση θεωρείται αναμενόμενη και απαιτούμενη,

-

Υλοποιούν τη στρατηγική και τα πλάνα της επιχείρησης. Κακή υλοποίηση
σημαίνει κακή απόδοση στις πωλήσεις και κακή φήμη, αφού ουσιαστικά το
τμήμα πωλήσεων είναι αυτό που παράγει χρήμα και επαναλειψιμότητα
αγορών στην επιχείρηση.

Κατά συνέπεια, η σύνθεση της ομάδας των πωλητών είναι εξαιρετικά κρίσιμης
σημασίας, με μεγάλο ρίσκο στην αλλαγή λόγω ανθρώπινου δυναμικού. Η ομάδα των
πωλητών είναι σχετικά μικρή και νέα ηλικιακά. Απαρτίζεται απο άτομα που
γνωρίζουν αρκετά ικανοποιητικά τον κλάδο και τις ιδιαιτερότητες του. Γνωρίζουν
πολύ καλά την αγορά και η επιχείρηση τους δίνει κίνητρα για να αυξήσουν τις
πωλήσεις, χωρίς όμως πίεση ή άγχος. Κατά συνέπεια, άλλοτε «πιάνουν» τους
στόχους και άλλοτε όχι.
Στα δυνατά σημεία της εταιρίας συγκαταλέγεται και η τοποθεσία της επιχείρησης, η
οποία μόνο τυχαία δεν ήταν, αφού βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Αθήνας, σε
περιοχή που σφύζει απο περαστικούς, ντόπιους και μη. Η επιλογή της τοποθεσίας
είναι καθοριστική για την επιτυχία της επιχείρησης. Κάθε περιοχή έχει ιδιαίτερα
ποιοτικά χαρακτηριστικά που ένα κατάστημα πρέπει να λάβει υπόψιν και να
ενσωματώσει. Η επιλογή του χώρου για μια επιχείρηση αποτελεί πιθανότατα την
πρώτη ερώτηση όταν αποφασίζει κάποιος να ανοίξει κατάστημα χειροποίητου
παγωτού. Ποιο είναι το ιδανικό σημείο; Η τοποθεσία του καταστήματος αποτελεί
αντικείμενο της στρατηγικής μάρκετινγκ και μπορεί να προσφέρει ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα. Έτσι, πετυχαίνει να έχει τόσο πιστούς πελάτες όσο και καλό WoM
(διάδοση απο στόμα σε στόμα), προσφέροντας τους εναλλακτικές προτάσεις για
αγορά, πάντα βασιζόμενη στις αρχές ανάπτυξης της επιχείρησης στη φιλοσοφία της,
δηλαδή πολύ καλή ποιότητα σε ανταγωνιστική τιμή. Τόσο η σχέση με τους πελάτες
της αλλά και το WoM αποτελεί ευκαιρία για την εταιρία, γιατί της δίνει τη δυνατότητα
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να βασιστεί σε αυτά και να επεκτείνει τις δραστηριότητες της, όπως τώρα. Η ευκαιρία
αυτή φυσικά και δε λειτουργεί αυτόνομα αλλά σε σχέση με τις παρακάτω δυνάμεις:
χτίσιμο ισχυρού brand name, σχέση τόσο με τον τελικό καταναλωτή όσο και με τους
συνεργάτες και αυξημένα κανάλια διανομής. Όλα τα παραπάνω είναι μια σειρά
παραγόντων που μπορούν να δράσουν αυξητικά στις δραστηριότητες της.
Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι πως η επιχείρηση χρηματοδοτείται 100%
απο ίδια κεφάλαια και λειτουργεί κάτω απο το καθεστώς της αυτοδιαχείρισης.
Χρησιμοποιώντας μόνο ίδια κεφάλαια η επιχείρηση κατορθώνει να ελέγξει τα κόστη,
να πετύχει καλύτερες τιμές της αγοράς πρώτων υλών, υλικά και γενικά σε ότι
αγοράζει απο συνεργάτες, καθώς αγοράζει πάντοτε τις μετρητοίς. Τα κέρδη που
αποκομίζει πετυχαίνοντας καλύτερες τιμές, η εταιρία τα μετακυλάει στον τελικό
καταναλωτή της, πουλώντας σε φθηνότερες τιμές, κρατώντας πάντα την ίδια υψηλή
ποιότητα.
Οι σχέσεις επίσης της επιχείρησης με τους συνεργάτες της και τους αντιπροσώπους
της είναι στα δυνατά σημεία της. Με τους περισσότερους απο αυτούς ο υπεύθυνος
παραγωγής έχει μακροχρόνιους δεσμούς, δεσμούς που δεν θέλει να σπάσει κανείς,
αφού εξακολουθούν να λειτουργούν χωρίς προβλήματα και με πολύ καλούς όρους.
Παρόμοια σχέση υπάρχει και με πολλούς απο τους μεμονωμένους συνεργάτες της. Η
PepperCream έχει δημιουργήσει ήδη ισχυρούς δεσμούς με τους προμηθευτές της,
καθώς δεν περιορίζεται μόνο στη διεκπεραίωση συναλλαγών, αλλά αναπτύσσει και
μεμονωμένες πελατειακές σχέσεις. Κάτι τέτοιο βέβαια, δείχνει την αμοιβαία
εμπιστοσύνη αλλά ενισχύει και την άποψη που λέει οτι μια επιτυχημένη συνεργασία
δεν διακόπτεται παρά μόνο αν συντρέχει εξαιρετικά σοβαρός λόγος.
Επιπλέον, η PepperCream (πιο συγκεκριμένα το υποκατάστημα της Ιταλίας) έχει
καταφέρει μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να εντυπωθεί θετικά στο μυαλό
του καταναλωτή. Αυτό φαίνεται και από τα θετικά σχόλια που αφήνουν οι πελάτες
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατόπιν επίσκεψης στο μαγαζί. Αυτό σημαίνει ότι,
σε σχέση με τις ανταγωνιστικές μάρκες, η PepperCream έχει καταφέρει να αποκτήσει
μια ορατή και θετική εικόνα στο μυαλό του κοινού, γεγονός που θα βοηθήσει το
ελληνικό υποκατάστημα, καθώς ένα πολύ μεγάλο μέρος των καταναλωτών

59

συμβουλεύεται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις κριτικές τους. Παρόλο που όλα
τα μαγαζιά βρίσκονται σε πολυσύχναστους δρόμους, στο κέντρο των πόλεων, η
ταμπέλα της PepperCream ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες χάρη στα έντονα χρώματα
της επιγραφής της, (προς)καλώντας μικρούς και μεγάλους να εισέλθουν για μια
απολαυστική εμπειρία.
Στα δυνατά σημεία της PepperCream πρέπει να προσθέσουμε φυσικά και τα υψηλής
ποιότητας και ποικιλίας συστατικά που επιλέγονται μόνον από φυσικές πηγές
προέλευσης, όπως πρώτης τάξεως ξηροί καρποί, φρέσκο γάλα, φρέσκα φρούτα από
μικρούς, ντόπιους παραγωγούς. Όλα αυτά, μαζί με το εκπαιδευμένο, άκρως φιλικό
προσωπικό, δημιουργούν μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία.
Τέλος, στα πλεονεκτήματα της επιχείρησης πρέπει να προσθέσουμε το εξαιρετικό
χαμηλό ενοίκιο, ώστε να αποφευχθούν τα μεγάλα κόστη, ειδικά στο ξεκίνημα της.
Με βάση λοιπόν τα ισχυρά σημεία της επιχείρησης που συναντήσαμε παραπάνω,
μπορούμε να αναφέρουμε και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται:
➢ Η Pepper Cream πρέπει να επικεντρωθεί στις ενέργειες marketing και στη
διαφήμιση (offline και online) ώστε να διατηρήσει και να διευρύνει το μερίδιο
αγοράς της. Απαιτούνται περισσότερο οργανωμένες και μεθοδικές
προσπάθειες.
➢ Υπάρχουν ευκαιρίες καθώς ο συγκεκριμένος κλάδος έχει έναν ολοένα
αυξανόμενο ρυθμό ανάπτυξης, ιδίως στον τομέα της προώθησης υγιεινών
προτύπων διατροφής και της τάσης των καταναλωτών για υγεία, ευεξία και
υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών. Με την ανάπτυξη νέων
προϊόντων (πχ. Φρεσκοστυμμένους χυμούς, παγωτό με χαμηλά λιπαρά ή
vegan) και την κατάλληλη τοποθέτηση τους στη αγορά, θα μπορούσε να
απευθυνθεί και στα άτομα που ενδιαφέρονται να εντάξουν στο διαιτολόγιο
τους ό,τι πιο φρέσκο και υγιεινό
➢ Ικανοποίηση των γευστικών αναζητήσεων των καταναλωτών με την
αναζήτηση καινοφανών ειδών γεύσεων
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➢ Επιμήκυνση της κατανάλωσης παγωτού, έτσι ώστε να είναι υψηλή σε όλες τις
εποχές του έτους. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με την παραγωγή
προϊόντων «ικανών» να ανταπεξέλθουν στη χειμερινή περίοδο
➢ Προσπάθεια αλλαγής της αντίληψης των καταναλωτών, οι οποίοι κινούνται
στα πρότυπα των Ιταλών, να δούνε το παγωτό ως ένα προϊόν με πραγματική
αξία χωρίς συντηρητικά. Θα πρέπει δηλαδή να γίνει μια συνολική προσπάθεια
με σκοπό την αλλαγή της νοοτροπίας ώστε να το παγωτό να εκλαμβάνεται ως
ένα απο τα πιο άκακα επιδόρπια, εμπλουτισμένο με ασβέστιο και άλλα
θρεπτικά στοιχεία
➢ O κλάδος του παγωτού είναι από τους πιο προσφιλής είτε για franchise, είτε
για άνοιγμα μαγαζιών σε διαφορετικά σημεία, ώστε να δημιουργηθούν πολλά
φυσικά καταστήματα

4.3 ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ
ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι αδυναμίες μιας επιχείρησης μπορεί να αποβούν μοιραίες σε σχέση με τους
ανταγωνιστές της και να στοιχίσουν σε πωλήσεις, μερίδια αγοράς και κερδοφορία ή
απλώς να δυσχεράνουν τη λειτουργία της. Μπορεί επίσης να αποτελέσουν απειλή
για την επιχείρηση, αφού η αδυναμία μιας επιχείρησης αποτελεί ευκαιρία για κάποια
άλλη.
Μια απο τις αδυναμίες της PepperCream είναι η χαμηλή της κερδοφορία, η οποία
οφείλεται στο υψηλό κόστος παραγωγής, το οποίο προέρχεται απο τις υψηλής
ποιότητας πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται.
Ακόμα ένα μελανό σημείο της επιχείρησης αποτελεί το γεγονός πως υπάρχει μόνον
ένας άνθρωπος που γνωρίζει τη συνταγή του παγωτού. Αυτός είναι ο διευθυντής
παραγωγής που τυχαίνει να είναι και μέτοχος και αυτό κάνει την επιχείρηση να
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εξαρτάται απο την τεχνογνωσία ενός και μόνο ατόμου. Επίσης, είναι και μοναδικός
απο όλους τους μετόχους που γνωρίζουν τον κλάδο του παγωτού – κανένας που τους
υπόλοιπους δεν είχε πρότερη σχέση – γεγονός που δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη
εξάρτηση του απο την επιχείρηση.
Ένα ακόμα στοιχείο είναι πως υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός απο υπάρχοντες
παίκτες που ισχυρίζονται οτι παράγουν το παγωτό με τον ίδιο τρόπο, κάτι που δεν
ισχύει στην πραγματικότητα, αλλά το κοινό δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει τη
διαφορά.
Τα μεγάλα διαφημιστικά budget που επενδύουν άλλα brand είναι ένα μάλλον ακόμα
αδύναμο σημείο της PepperCream.

Είτε πρόκειται για Offline είτε για online

διαφήμιση (ή συνδυασμός των δυο ), πολλές μάρκες με αντίστοιχο προϊόν έχουν ήδη
εδραιωθεί στο χώρο και, λόγω ανταγωνιστικής πίεσης, επενδύουν όλο και
περισσότερο σε ενέργειες marketing – είτε σε παραδοσιακά μέσα, είτε σε digital
πλατφόρμες, προκειμένου να δημιουργήσουν σχετικές εμπειρίες σε όλα τα κανάλια,
αφού τους δίνει τη δυνατότητα στόχευσης σε πολύ συγκεκριμένο κοινό.
Ένα ακόμα σημείο αδυναμίας είναι το γεγονός οτι είναι απο τις λίγες πλέον εταιρίες
που επιχειρεί με αμιγώς δικά της κεφάλαια. Οι βασικοί ανταγωνιστές κινούνται στο
πλαίσιο συνεργασίας με τράπεζες για την απόκτηση κεφαλαίων με δανειακή μορφή,
ώστε να τα επενδύσουν είτε σε έρευνα και ανάπτυξη,, είτε σε προώθηση, κ.α. Η
PepperCream μπορεί να απολαμβάνει μεν την αποδοχή των προμηθευτών και
συνεργατών, αλλά έχει περιορισμένη δυνατότητα δαπανών. Οι οικονομικοί πόροι της
επιχείρησης είναι περιορισμένοι καθώς χρησιμοποιεί μόνο ίδια κεφάλαια για τις
δραστηριότητες της.
Στις αδυναμίες της επιχείρησης μπορεί να χρεωθεί το γεγονός οτι έχει αργές
διαδικασίες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αντιμετωπίσει γρήγορα και ευέλικτα
τον ανταγωνισμό. Εντός της επιχείρησης επικρατεί μια κουλτούρα που αντιστέκεται
στις γρήγορες μεταβολές. Η καινοτομία όμως απαιτεί το αντίθετο: συνεργατικές
διαλειτουργικές και αυτοδιοικούμενες ομάδες και ανθρώπους που δε διστάζουν να
μοιραστούν τις γνώσεις τους. Η οργανωτική της δομή είναι τέτοια που δεν επιτρέπει
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τις γρήγορες και ευέλικτες κινήσεις και συνεπώς κουβαλάει όλα τα προβλήματα που
χαρακτηρίζουν τις μικρές επιχειρήσεις.
Χρησιμοποιώντας ως βάση τις αδυναμίες της εταιρίας, συνεπάγονται και οι απειλές
απο το εξωτερικό περιβάλλον.
Στις απειλές του περιβάλλοντος εντάσσεται το ασταθές πολιτικό περιβάλλον της
χώρας μας που επιδρά άμεσα στη λειτουργία μιας επιχείρησης. Οι διαδοχικές
εκλογικές αναμετρήσεις δημιουργούν ένα κλίμα αβεβαιότητας για τις επιχειρήσεις,
οι οποίες δεν είναι δυνατό να προγραμματίσουν νέες επενδύσεις στην αγορά ή να
προωθήσουν ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία. Ένας άλλος πολιτικός παράγοντας ή
καλύτερα ‘πολιτικός κίνδυνος’ στη χώρας μας είναι οι απεργιακές κινητοποιήσεις,
ιδίως επειδή είναι συνεχόμενες, με αποτέλεσμα ο επιχειρηματικός κόσμος να
διαμαρτύρεται για την αύξηση του κόστους λειτουργίας τους και κυρίως την
δραματική μείωση της ζήτησης. Οι επιχειρήσεις λειτουργούν αποδοτικά και
αποτελεσματικά σε κράτη όπου υπάρχει πολιτική σταθερότητα και δεν
δημιουργείται καμιά απειλή στα συμφέροντα τους.
Η κλιματική αλλαγή συνιστά μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις
της εποχής μας και ήδη προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στο κοινωνικό-οικονομικό
περιβάλλον. Ο κλάδος του παγωτού είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το καλοκαίρι και
τη ζέστη. Ως εκ τούτου, λόγω αλλαγής κλιματικών συνθηκών (πχ πλέον βρέχει πολύ
τον Ιούνιο) το παγωτό υφίσταται τρομακτικές οικονομικές επιβαρύνσεις,
επιβραδύνοντας την αγορά των συγκεκριμένων προϊόντων. Λόγω λοιπόν της
εποχικότητας του προϊόντος, η θέση της επιχείρησης είναι μάλλον αμυντική παρά
επιθετική. Επιπλέον, ο ολοένα και αυξανόμενος αριθμών παρόμοιων μαγαζιών τα
τελευταία χρόνια στο κέντρο της Αθήνας, καθιστώντας τα υπόλοιπα προϊόντα
βασικούς ανταγωνιστές της επιχείρησης. Επίσης, οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες
που επικρατούν στην αγορά της Ελλάδας εγκυμονούν τον κίνδυνο περαιτέρω
στροφής των καταναλωτών προς ακόμη φθηνότερα προϊόντα, αφού η οικονομική
του δυνατότητα συρρικνώνεται χρόνο με το χρόνο.
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STENGHTS

WEAKNESS

OPPORTUNITIES

THREATS

Τμήμα Μαρκετινγκ

Χαμηλή κερδοφορία
λόγω υψηλών κόστων
παραγωγής

Αλλαγή νοοτροπίας
ώστε να το παγωτό να
εκλαμβάνεται ως
θρεπτικό επιδόρπιο

Ασταθές πολιτικό
περιβάλλον της Ελλάδας

Χρήση της
τεχνολογίας στον
τομέα της
παραγωγής

Εξαρτάται απο την
τεχνογνωσία ενός ατόμου

Επικέντρωση στις
ενέργειες marketing και
στη διαφήμιση

Κλιματική αλλαγή

Μεγάλος ανταγωνισμός
απο υπάρχοντες παίκτες

Ο συγκεκριμένος
κλάδος έχει έναν
ολοένα αυξανόμενο
ρυθμό ανάπτυξης

Αυξανόμενος αριθμών
παρόμοιων μαγαζιών
στην ίδια περιοχή

Σύγχρονη μονάδα
παραγωγής
παγωτού
Εξαιρετικές πρώτες
ύλες / ποιοτικά
τελικά προϊόντα
Γνώστες του
κλάδου

Εξαιρετικό εταιρικό
περιβάλλον
Καλή ομάδα
πωλητών
Καλή τοποθεσία
100% ιδιωτικά
κεφάλαια
Καλή σχέση με
συνεργάτες και
αντιπροσώπους
Θετικό εικόνα στα
SoMe
Χαμηλό ενοίκιο
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Μεγάλα διαφημιστικά
budget που επενδύουν
άλλα brand
Περιορισμένη
δυνατότητα δαπανών
καθώς χρησιμοποιεί μόνο
ίδια κεφάλαια
Αργές εσωτερικές
διαδικασίες

Αναζήτηση καινοφανών
ειδών γεύσεων
Επιμήκυνση της εποχής
κατανάλωσης παγωτού
Aνάπτυξη προϊόντων
χωρίς βάση το γάλα
(γάλα καρύδας, σόγια,
κλπ.) για όσους έχουν
δυσανεξία
Ευκαιρίες για franchise

4.4 Ανάλυση Πελατών
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΆΣ
Στη συγκεκριμένη ενότητα, η εργασία εστιάζει στην έρευνα η οποία έγινε για
λογαριασμό της εργασίας. Παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας, ο
πληθυσμός,/ δείγμα που πήρε μέρος, καθώς και το μέσο συλλογής των πολυπόθητων
απαντήσεων, το ερωτηματολόγιο.
Όλα τα παραπάνω με σκοπό να αποσαφηνιστούν οι αγοραστικές συνήθειες του
καταναλωτή παγωτού, όπως ποιο είναι το προτιμότερο σημείο αγοράς παγωτού
αλλά και ποια εποχή του χρόνου και ώρα της ημέρας επιλέγεται να καταναλωθεί
παγωτό. Ακόμη ερευνώνται οι προτιμήσεις σε αγαπημένες γεύσεις. Τα απαραίτητα
δεδομένα συλλέγονται και μελετώνται βάσει φύλου και άλλων χαρακτηριστικών των
ερωτώμενων του δείγματος. Το δείγμα αποτελείται απο άτομα που απαντούν μέσω
διαδικτύου, σε σειρά σχετικών ερωτήσεων του δομημένου ερωτηματολογίου που
δημιουργήθηκε για την έρευνα της παρούσας εργασίας. Το εν λόγω ερωτηματολόγιο
ανέβηκε στο esurv.org και με αυτόν τον τρόπο πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή
έρευνα.
Έπειτα, με τα πρωτογενή δεδομένα που συλλέγονται, πραγματοποιείται ανάλυση
μέσω του στατιστικού προγράμματος SPSS της IBM και γίνεται εφαρμογή
μονομεταβλητών αναλύσεων καθώς και διμεταβλητών.

Με συγκεκριμένες

αναλύσεις, αναζητούνται και εξάγονται περιγραφικά και επαγωγικά αποτελέσματα
που οδηγούν στα επιθυμητά συμπεράσματα. Βασική στόχευση είναι να μπορέσει να
αποδειχθεί πως κάποια απο τα αποτελέσματα της έρευνας της εργασίας αυτής,
ισχύουν και για το σύνολο του πληθυσμού, έχουν δηλαδή στατιστική σημαντικότητα.
Για την εποχικότητα ζήτησης, την ένταση της εποχικότητας ζήτησης, για την ώρα
κατανάλωσης, για το προτιμότερο σημείο αγοράς, για την αγαπημένη γεύση, για τη
μηνιαία δαπάνη για παγωτό και τα δημογραφικά στοιχεία εισοδήματος και φύλου,
εξήχθησαν πίνακες με τη βοήθεια του παραπάνω προαναφερθέντος προγράμματος.
Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση του εισοδήματος, δημιουργήθηκαν πέντε
κλίμακες εισοδήματος για καλύτερη ανάλυση. Έπειτα, χωρίστηκε το κοινό σε άνδρες
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και γυναίκες για να φανούν τυχούσες διαφοροποιήσεις μεταξύ των δυο φύλων στην
εποχικότητα και την ένταση της εποχικότητας. Εκτός αυτού, όσον αφορά τους
προτιμότερους τύπους παγωτού για τα δυο φύλα, εξήχθησαν οι μέσοι όροι
αξιολόγησης τους. Επίσης, αναζητήθηκαν και διαφοροποιήσεις στη μηνιαία δαπάνη.
Η έρευνα είναι Περιγραφική, αφού γίνεται προσδιορισμός ποσοτικών διαστάσεων
των μεταβλητών, καθώς επίσης και Αιτιολογική, απο τη στιγμή που υπάρχει
προσπάθεια ποσοτικοποίησης μεταξύ των μεταβλητών (Μπάλτας, Δειγματοληψία,
2015).

4.4.1 Πληθυσμός/ Δείγμα
Η έρευνα είχε ως πληθυσμό τους καταναλωτές παγωτού που ζούνε στην Ελλάδα. Το
δείγμα που συλλέχθηκε ήταν δείγμα ευκολίας (Μπάλτας, Δειγματοληψία, 2015). Το
σύνολο του δείγματος ήταν 100 άτομα.

4.4.2 Μέσο Συλλογής Δεδομένων
Η έρευνα έλαβε χώρα μέσω δομημένου ερωτηματολογίου που μοιράστηκε μέσω
διαδικτύου, με σκοπό τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων. Ο τομέας που θα
μελετηθεί είναι το παγωτό και συγκεκριμένα το μη τυποποιημένο παγωτό, χωρίς
όμως να αποκλείονται περιπτώσεις άλλου τύπου παγωτού, ώστε να είναι
ολοκληρωμένη η μελέτη του προϊόντος. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται για
την παρούσα εργασία, παρατίθεται αυτούσιο στο Παράρτημα.
Το δομημένο ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε, είχε σύνολο δεκαεννέα
ερωτήματα.

Αρχικά,

χρησιμοποιήσαμε

μια

ερώτηση

φίλτρου,

η

οποία

χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί αν ο ερωτώμενος ανήκει στην κατηγορία των
ατόμων στα οποία απευθύνεται η ερώτηση και για να μειώσουμε το ενδεχόμενο μη
απάντησης του ερωτηματολογίου μας. Η επόμενη ερώτηση έχει σκοπό να συλλέξει
πληροφορίες απο τον ερωτώμενο για την εποχικότητα της ζήτησης παγωτού. Το
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ερωτηματολόγιο προχωράει με μια ερώτηση που έχει να κάνει με την εποχή που
καταναλώνει περισσότερο παγωτό ο ερωτώμενος (Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο,
χειμώνα), ενώ οι επόμενες ερωτήσεις ζητάνε απαντήσεις σχετικά με την ένταση της
ζήτησης για παγωτό σε κάθε μια απο τις τέσσερις εποχές ξεχωριστά. Οι παραπάνω
ερωτήσεις

είναι

πολλαπλής

επιλογής

(Μπάλτας,

Σημειώσεις

Ερευνητικής

Μεθοδολογίας, 2019). Έπειτα, υπάρχει η ερώτηση σχετικά με την ώρα που
καταναλώνει παγωτό ο ερωτώμενος, έβδομη ερώτηση που αφορά το προτιμότερο
σημείο αγοράς του παγωτού καθώς και όγδοη ερώτηση που ρωτά την πιθανότητα
της αγοράς παγωτού απο gelateria και αμέσως παρακάτω, τους λόγους που θα
οδηγούσαν τον ερωτώμενο σε αυτό αλλά και πόσα χρήματα είναι διατεθειμένος να
πληρώσει για μια μπάλα παγωτού απο το συγκεκριμένο σημείο. Στη συνέχεια, η
εντέκατη ερώτηση ζητά πληροφορίες σχετικά με την αγαπημένη γεύση παγωτού
έχοντας ως κύριες επιλογές τις κλασικές γεύσεις και μια ακόμη επιλογή, ανοιχτού
τύπου, στην οποία ο ερωτώμενος μπορεί να γράψει ο ίδιος τη γεύση παγωτού που
προτιμά και δε βρήκε στη βασική λίστα. Το ερωτηματολόγιο συνεχίζει με μια
πενταβάθμια κλίμακα Likert με βαθμούς 1-5 (Πολύ απίθανο έως πολύ πιθανό) για
την πιθανότητα να αγοράσει vegan παγωτό. Ακολουθεί μια ερώτηση ώστε να
εκτιμηθεί η μηνιαία δαπάνη για παγωτό κατά τους θερινούς μήνες. Τέλος, οι
τελευταίες πέντε ερωτήσεις αφορούν δημογραφικά στοιχεία, τα οποία ο
ερωτώμενος καλείται να απαντήσει για να ολοκληρωθεί το ερωτηματολόγιο. Οι
ερωτήσεις έχουν να κάνουν με φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, το
μηνιαίο εισόδημα, και την απασχόληση του ερωτώμενου. Το σύνολο των ερωτήσεων
του ερωτηματολογίου είναι υποχρεωτικές, εκτός απο τις τελευταίες πέντε ερωτήσεις
που αφορούν τα δημογραφικά στοιχεία. Επίσης, είναι σκόπιμο το γεγονός οτι έχουν
μπει στο τέλος οι συγκεκριμένες ερωτήσεις. Καταρχήν, αν αυτές οι ερωτήσεις
τοποθετούνταν στην αρχή, πιθανώς κάποια μερίδα ερωτώμενων να θεωρούσε το
ερωτηματολόγιο αδιάκριτο και να σταματούσε τη συμπλήρωση του, με άμεση
συνέπεια τη δυσκολία συγκέντρωσης όσο το δυνατόν περισσότερων απαντήσεων.
Επίσης, σε περίπτωση που κάποιος δεν επιθυμεί να απαντήσει σε ερωτήσεις που
κρίνονται απο τον ίδιο ως πολύ προσωπικές ή αδιάκριτες, του δίνεται η δυνατότητα
να υποβάλλει τις υπόλοιπες απαντήσεις του χωρίς κανένα πρόβλημα.
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Η έρευνα διήρκησε περίπου δυόμιση μήνες, απο τέλος Δεκεμβρίου έως μέσα
Μαρτίου και συλλέχθηκαν απαντήσεις απο 102 ερωτώμενους (απο τους οποίους
μόνον 2 δεν προχώρησαν στη συμπλήρωση του, καθώς δεν έτρωγαν παγωτό).

Περιγραφικές αναλύσεις

Δημογραφικά χαρακτηριστικά
Μία αρχική περιγραφική ανάλυση, έδειξε πως το μισό μέρος του δείγματος της
παρούσας έρευνας αποτελείτο από γυναίκες (50%), ηλικίας μεταξύ 21 και 34 ετών
(41%).

Φύλο

50%

68

50%

Άντρας
Γυναίκα

Ηλικία

8%

9%

10%

Κάτω των 20
21-34
35-49

41%
32%

50-64
65 και άνω

Επίσης, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, οι περισσότεροι αποτελούσαν
απασχολούμενοι ως ιδιωτικοί υπάλληλοι (46%),

Επάγγελμα

14%

7%

Δημ. Υπάλληλος
Ιδ. Υπάλληλος

10%

Ελ. Επαγγελματίας

5%
46%

Συνταξιούχος
Οικιακά

18%

άγαμοι (57%), με μηνιαίο εισόδημα μεταξύ 1001 και 1500€ (30%).
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Φοιτητής / -τρια

άγαμοι (57%),

Οικογενειακή Κατάσταση

9%

16%
Έγγαμος / -η μς παιδιά

18%

Έγγαμος /-η χωρίς παιδιά
Άγαμος
Διαζευγμένος

57%

με μηνιαίο εισόδημα μεταξύ 1001 και 1500€ (30%).

Μηνιαίο εισόδημα

11%

17%

0 - 500 ευρώ

16%

501 - 1000 ευρώ
1001 - 1500 ευρώ

26%
30%
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1501 - 2000 ευρώ
2000 ευρώ και άνω

Υπόλοιπες Πληροφορίες

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα ποσοστά και τις συχνότητες σχετικά με τις
γενικές πληροφορίες όπως απαντήθηκαν από τους συμμετέχοντες.
Πιο συγκεκριμένα, όπως ήταν λογικό, οι περισσότεροι δήλωσαν να αγοράζουν
περισσότερα παγωτά το καλοκαίρι (84%), και μάλιστα 1 φορά την εβδομάδα (36%).

Εποχή Αυξημένης Κατανάλωσης
ΧΕΙΜΏΝΑ

4.5

ΦΘΙΝΌΠΩΡΟ
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Ποτέ
4

33

22
21

1 φορά το μήνα
4
1
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0
0
3

Κάθε μέρα
0

41

18

5
2

2-3 φορές την εβδομάδα
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Φθινόπωρο
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Χειμώνας

40
Άνοιξη

50
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80

Καλοκαίρι

Σχεδόν οι μισοί από το δείγμα δήλωσαν να καταναλώνουν παγωτά το απόγευμα
(49%),

Στιγμή Ημέρας Κατανάλωσης

18%
Απόγευμα

49%

Βράδυ
Μεσημέρι

33%
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το οποίο και έχουν αγοράσει είτε από Gelateria (27%) ή από ζαχαροπλαστείο (26%).

Σύνηθες Μέρος Αγοράς
ΠΕΡΊΠΤΕΡΟ / ΨΙΛΙΚΆ

GELATERIA

4.5
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Επίσης, το 39% του δείγματος δήλωσε πως τα αίτια που θα τον ωθούσαν στην αγορά
παραδοσιακού ιταλικού παγωτού είναι η ποιότητα των υλικών των παγωτών αυτών.

Αίτια επιλογής αγοράς παραδοσιακού Ιταλικού παγωτού
50
40
30
20
10
0
Αίτια Επιλογής Αγοράς Παραδοσιακού Ιταλικού Παγωτού
Ποιότητα (καλύτερες πρώτες ύλες, φρούτα εποχής)
Φρεσκάδα (καταναλώνεται άμεσα, δεν υπάρχει stock)
Ποικιλία γεύσεων (πχ vegan απο γάλα καρύδας)
Λιγότερα συντηρητικά
Λιγότερη ζάχαρη και λιπαρά

Αναφορικά με τις προτιμήσεις ως προς την γεύση του παγωτού, το 21% δήλωσε τη
σοκολάτα, και ένα ακόμη 17% δήλωσε το φιστίκι.

Γεύση προτίμησης
ΣΤΡΑΤΣΙΑΤΈΛΑ
SORBET MANGO
ΠΑΡΦΈ
ΕΚΜΈΚ
ΚΙΤ - ΚΑΤ
ΚΑΪΜΆΚΙ
ΚΑΡΑΜΈΛΑ
ΦΡΟΎΤΑ ΤΟΥ ΔΆΣΟΥΣ
ΦΙΣΤΊΚΙ
ΜΠΙΣΚΌΤΟ
ΦΡΆΟΥΛΑ
ΣΟΚΟΛΆΤΑ
ΒΑΝΊΛΙΑ
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Το σημαντικότερο στοιχείο σε ένα παγωτό φάνηκε να αποτελεί η γεύση του (50%),

Σημαντικότερο χαρακτηριστικό

21%

Γεύση
Τιμή

2%

Τόπος Προέλευσης / Παραγωγής

50%

13%

Μάρκα
Συστατικά

14%

κάτι για το οποίο είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν έως και 2-3 ευρώ (49%).

Διαθέσιμο κόστος για αγορά μίας μπάλας

8%

43%

1- 2€
2-3€

49%
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3€ και πάνω

Ένα ακόμη στοιχείο που φάνηκε είναι ότι το 25% εμφανίστηκε ουδέτερο ως προς την
πιθανότητα να αγοράσουν vegan παγωτό, ενώ ένα ίσο ποσοστό του 24% δήλωσε πως
κάτι τέτοιο είναι από πολύ απίθανο έως και ουδέτερο.

Πιθανότητα Αγοράς Vegan Παγωτού
11
24
ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΑ ΑΓΟΡΆΣ VEGAN ΠΑΓΩΤΟΎ

25
19
21

Πολύ πιθανό
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5

Πιθανό

Ουδέτερο

10

15
Απίθανο

20

25

30

Πολύ απίθανο

Τέλος, το 48% του δείγματος δήλωσε να ξοδεύει του θερινούς μήνες περίπου 11 και
20 ευρώ για αγορές σε παγωτά.

Δαπάνες Για Παγωτό τους Θερινούς Μήνες

11%

18%
0 - 10€
11 - 20€

23%

21 - 30€
30€ και άνω

48%
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ – ΣΤΟΧΩΝ

Κατά τα προηγούμενα στάδια του Προγράμματος Μάρκετινγκ, συλλέχθηκαν πολλές
πληροφορίες σχετικά με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και
διενεργήθηκε η ανάλυση SWOT ώστε να αποφασισθεί πώς θα κατανεμηθούν οι
επιχειρησιακοί πόροι, σε επιμέρους προϊόντα ή αγορές.
Είτε το Προγράμματος Μάρκετινγκ αφορά ένα υφιστάμενο προϊόν, είτε ένα νέο, θα
πρέπει να γίνει αναφορά στην επιλογή της αγοράς- στόχου. Έτσι λοιπόν, στο
κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα παρακάτω:
•

Ο προσδιορισμός τμημάτων της αγοράς (τμηματοποίηση- segmentation)

•

H αξιολόγηση των επιμέρους τμημάτων αγοράς

•

Η επιλογή των κατάλληλων τμημάτων της αγοράς (στόχευση- targeting)

5.1 Τμηματοποίηση της Αγοράς
Αντικειμενικός σκοπός κάθε επιχείρησης είναι η ανάπτυξη και εδραίωση της στην
αγορά. Ο ρόλος του marketing για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι καταλυτικός,
καθώς έχει την κύρια ευθύνη για την επιλογή των αγορών στις οποίες θα
δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση. Όλες σχεδόν οι αγορές είναι ετερογενείς,
αποτελούνται δηλαδή απο πελάτες/ καταναλωτές/ χρήστες, οι οποίοι έχουν
διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες. Για το λόγο αυτό, μέσα στη γενικότερη αγορά
ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, υπάρχουν συνήθως ευδιάκριτες υπό-ομάδες, οι
οποίες είναι γνωστές ως τμήματα αγοράς. (market segmentation). Οι καταναλωτές
σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς έχουν παρόμοιες ή ομοιογενείς ανάγκες ή
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επιθυμίες, ενώ μεταξύ διαφορετικών τμημάτων υπάρχει μεγάλη ανομοιογένεια σε
ό,τι αφορά τις ανάγκες και επιθυμίες.
Η διαδικασία διαχωρισμού της αγοράς σε επιμέρους τμήματα ονομάζεται
τμηματοποίηση της αγοράς (market segmentation). Στο πλαίσιο αυτής της
διαδικασίας:
•

Αναδεικνύονται οι ανάγκες και οι επιθυμίες των καταναλωτών

•

Προσδιορίζονται τα διαφορετικά τμήματα της αγοράς

Επιχειρήσεις που δεν τμηματοποιούν την αγορά, προσπαθούν ουσιαστικά να
ικανοποιήσουν ολόκληρη την αγορά με μια στρατηγική μαζικού μάρκετινγκ (mass
marketing). Με αυτό τον τρόπο όμως, κινδυνεύουν να μην ικανοποιήσουν
αποτελεσματικά τις ανάγκες κανενός επιμέρους τμήματος αγοράς.
H αποτελεσματική τμηματοποίηση της αγοράς προϋποθέτει τον προσδιορισμό των
κατάλληλων μεταβλητών τμηματοποίησης. Οι βασικές επεξηγούνται παρακάτω:
1. Οι μεταβλητές τμηματοποίησης πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα να
προσδιοριστούν και να μετρηθούν εύκολα τα χαρακτηριστικά των πελατών/
καταναλωτών μέσα σ ’ένα τμήμα
2. Κάθε επιμέρους τμήμα πρέπει αγοράς πρέπει να περιλαμβάνει πελάτες με
κοινά χαρακτηριστικά και ανάγκες
3. Κάθε τμήμα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο σε μέγεθος ώστε να αξίζει να
προσεγγιστεί οικονομικά
4. Πρέπει επίσης να περιλαμβάνει αγοραστές που να αντιδρούν με παρόμοιο ή
διαφορετικό τρόπο στα στοιχεία του μείγματος μάρκετινγκ
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5. Κάθε τμήμα πρέπει να εμφανίζει σταθερότητα στο χρόνο ως προς τα
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των αγοραστών του, ώστε να μπορεί η
επιχείρηση να εφαρμόσει πλήρως στρατηγική marketing
Η τμηματοποίηση της καταναλωτικής αγοράς μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας μια
σειρά μεταβλητών ή βάσεις τμηματοποίησης:
-

Γεωγραφικές μεταβλητές (γεωγραφική περιοχή, μέγεθος περιοχής, κλίμα,
κλπ.)

-

Δημογραφικές

μεταβλητές

(φύλο,

ηλικία,

οικογενειακή

κατάσταση,

εισόδημα, επάγγελμα, κλπ.)
-

Κοινωνικό- πολιτισμικές μεταβλητές (θρησκεία, κοινωνική τάξη, ρόλοι μέσα
στην οικογένεια, κ.α.)

-

Ψυχογραφικές μεταβλητές (π.χ τρόπος ζωής)

-

Άλλες μεταβλητές (βαθμό χρήσης προϊόντος, πιστότητα στη μάρκα, κ.α.)

5.2 Τμηματοποίηση Αγοράς PepperCream
Παρακάτω παρατίθεται η τμηματοποίηση της αγοράς ως προς την επιχείρηση
PepperCream, συνδυάζοντας σειρά χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων των δικών
της προϊόντων και χαρακτηριστικών των καταναλωτών.
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Χαρακτηριστικά προϊόντος
•

Φτιαγμένο με υψηλής ποιότητας υλικά

•

Ακριβή χάρτινη συσκευασία

•

Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά

•

Μέτρια τιμή

•

Ιταλικής παραγωγής

Αντιλαμβανόμενα πλεονεκτήματα προϊόντος
•

Εξαιρετικά ποιότητα

•

Ανώτερη γεύση σε σχέση με τον ανταγωνισμό

•

Παρορμητική χρήση/ ευχαρίστηση

Συνδυάζοντας μια σειρά δημογραφικών και γεωγραφικών χαρακτηριστικών των
καταναλωτών, όπως ηλικία, εισόδημα, απασχόληση και φύλο, η PepperCream
τμηματοποιεί την αγορά της ακολούθως:

Segmentation

Κριτήρια

Είδος Καταναλωτή

Γεωγραφικά

Τοπικό

Όποιος επισκέπτεται
το κέντρο της Αθήνας

Φύλο

Ανδρες - Γυναίκες

Ηλικία

21 - 50

Status

Έγγαμοι με & χωρίς
παιδιά - Άγαμοι
Ελεύθεροι
Επαγγελματίες – Ιδ.
Υπάλληλοι - Φοιτητές

Δημογραφικά

Επάγγελμα
Εισόδημα
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Μέτριο

Ειδικότερα:

Τμήμα 1:
Καταναλωτές ηλικίας 21-34, είτε φοιτητές, είτε ιδιωτικοί υπάλληλοι (συνήθως
άγαμοι), χαμηλού οικονομικού επιπέδου. Η ζωή τους περιστρέφεται είτε γύρω απο
τα μαθήματα, είτε γύρω απο τη δουλειά. Δεν έχουν συγκεκριμένο ωράριο, βγαίνουν
αρκετά με την παρέα τους έξω, συνήθως μένουν μόνοι τους. Τους αρέσει να
πειραματίζονται με διάφορα προϊόντα, να δοκιμάζουν νέες γεύσεις, να ζουν νέες
εμπειρίες και είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι στην τιμή. Έχουν συμπεριφορά και στυλ
αντισυμβατικό και διαρκώς «ψάχνονται» για καινούργια πράγματα.

Τμήμα 2:
Καταναλωτές ηλικίας 35-50, ιδιωτικοί υπάλληλοι και ελεύθεροι επαγγελματίες,
υψηλού κοινωνικό – οικονομικού επιπέδου, απο το εξωτερικό αλλά και απο την
Ελλάδα. Σε αυτό το τμήμα αγοράς, η χαρά και η διασκέδαση για τη ζωή αποτελούν
σημαντική αξία που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και τις καταναλωτικές τους επιλογές.
Οι καταναλωτές που ανήκουν σε αυτό το τμήμα αγοράς είναι ευαίσθητοι ως προς την
ποιότητα και δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο πραγματικά χειροποίητο ιταλικό παγωτό,
με καλή γεύση και ανώτερη ποιότητα.

Τμήμα 3:
Καταναλωτές ηλικίας 50-65, ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και λίγοι
συνταξιούχοι, μέτριου κοινωνικό – οικονομικού επιπέδου. Η συνήθεια και η
παράδοση αποτελούν σημαντικά κίνητρα για την επιλογή παγωτού, καθώς δεν
«ξεκολλάνε» εύκολα απο κάτι που έχουν συνηθίσει. Στο συγκεκριμένο τμήμα αγοράς
δίνουν επίσης μεγάλη σημασία στην ασφάλεια, καθότι πιο παραδοσιακοί.
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Τμήμα 4:
Γονείς και μαμάδες ηλικίας 21- 50, μέτριου κοινωνικό – οικονομικού επιπέδου, που
η ζωή τους δεν περιστρέφεται γύρω απο την οικογένεια. Είναι μαμάδες «πλήρους
απασχόλησης», ωστόσο η ζωή τους δεν περιστρέφεται γύρω απο τους συζύγους
τους, πιο πολύ συμπορεύονται. Απολαμβάνουν τη ζωή όσο μπορούν και πάντα
βρίσκουν χρόνο για τον εαυτό τους και να κάνουν πράγματα χώρια. Προσέχουν την
εμφάνιση τους (και στα δυο φύλα) αφού γυμνάζονται συχνά.

5.3 Διαφοροποίηση και Τοποθέτηση Προϊόντος
Οι περισσότερες επιχειρήσεις λειτουργούν κάτω απο άκρως ανταγωνιστικές
συνθήκες, οι οποίες επιβάλλουν μια συνεχή προσπάθεια διαφοροποίησης των
προϊόντων τους, προκειμένου να αποκτήσουν ένα διαρκές ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα.
Σύμφωνα με τους Kotlet & Keller (2008) υπάρχουν διάφορες μεταβλητές οι οποίες
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαφοροποιηθεί μια επιχείρηση απο τον
ανταγωνισμό. Αυτές αναλύονται σε πέντε επιμέρους διαστάσεις: διαφοροποίηση σε
επίπεδο προϊόντος, υπηρεσίας, προσωπικού, καναλιού, εικόνας.
Αφού επιλεγούν οι αγορές – στόχοι και προσδιοριστούν οι μεταβλητές
διαφοροποίησης απο τον ανταγωνισμό, το επόμενη βήμα είναι να επικοινωνηθούν
στην αγορά – στόχο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Αυτό επιτυγχάνεται
μέσω της Τοποθέτησης (Positioning), η οποία υποδεικνύει στην αγορά την αξία του
προϊόντος και επιτρέπει στην αγορά- στόχο να αξιολογήσει αυτό που προσφέρεται
σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Πρόκειται για το σχεδιασμό της εικόνας του

προϊόντος, των πλεονεκτημάτων και του τρόπου με τον οποίο θα καταλάβει το μυαλό
του καταναλωτή. Το Positioning δεν είναι το προϊόν αυτό καθαυτό, αλλά αυτό που
γίνεται αντιληπτό και συχνά εκπορεύεται απο το USP (unique selling proposition) του.
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Το προϊόν για να τοποθετηθεί επιτυχώς στην #1 θέση του μυαλού του καταναλωτή,
πρέπει να βρει κάποιο στοιχείο που να του δίνει την πρωτιά σε μια κατηγορία.
Η τοποθέτηση της σειράς χειροποίητων παγωτών της PepperCream είναι τελείως
διαφορετική απο αυτή των υπολοίπων μαγαζιών παγωτών στην Αθήνα, τα οποία
κυρίως προάγουν τα εμφανή – καλή γεύση σε χαμηλή τιμή. Δηλαδή, μια ακόμα
gelateria. Υπάρχει φυσικά μια ομοιότητα και αυτή αφορά στη «φυσική» κατεύθυνση,
οτι δηλαδή το παγωτό είναι χαρά, είναι στιγμή ευτυχίας, είναι indulgement.Φυσικά
η PepperCream στηρίζεται και σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Ωστόσο, θέλοντας να πάει
ένα βήμα παραπέρα, η PepperCream «παίζει» με το συναίσθημα, με τη διάθεση,
πρεσβεύοντας πως μια επίσκεψη για παγωτό απο το συγκεκριμένο μαγαζί, είναι σα
να τηλεμεταφέρεσαι στα παιδικά σου χρόνια, όταν όλα ήταν ξέγνοιαστα.
Συνδυάζοντας την εξαιρετική ποιότητα που καταλαβαίνει κατευθείαν ο πελάτης, η
PepperCream ακολουθεί τις παραδοσιακές, κλασικές αξίες και όχι τις επικρατούσες
κατά περιόδους τάσεις της μόδας, με την έννοια του εφήμερου, του πρόσκαιρου, του
συγκυριακού. Έχει άριστη σχέση ποιότητας- τιμής, δεδομένου οτι δεν απολαμβάνεις
ένα απλό παγωτό, αλλά ένα σπιτικό παγωτό, πλούσιο σε βιταμίνες και θρεπτικά
συστατικά και το σημαντικότερο, χωρίς ζάχαρη. Ανήκει στην top κατηγορία του και
παρουσιάζεται ως ένα premium προϊόν, χωρίς όμως να σου δημιουργεί την αίσθηση
του «τουπέ». Απεναντίας, επειδή το εσωτερικό του μαγαζιού μοιάζει με κλασική,
παλιού τύπου gelateria, χωρίς φανταχτερά χρώματα και πλουμιστή διακόσμηση, σου
δημιουργεί αμέσως την αίσθηση οτι κρύβει τη δική του ιστορία. Όλα τα προϊόντα δεν
περιέχουν συντηρητικά, μόνο απολύτως φυσικά συστατικά. Μπορεί κανείς να το
βρει στα μαγαζιά με την επιγραφή PepperCream και αυτό τους δίνει μια αίσθηση
αποκλειστικότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

6.1 Εισαγωγή
Μετά την επιλογή των αγορών- στόχων, ακολουθεί ο καθορισμός των στόχων, οι
οποίοι αποτυπώνουν «τί θέλει να πετύχει» η επιχείρηση, ενώ η στρατηγική marketing
εκφράζει «πώς θα το πετύχει». Ο καθορισμός στόχων μάρκετινγκ λειτουργεί ως
βασικό εργαλείο μέτρησης της αποτελεσματικής εφαρμογής του marketing σε μια
επιχείρηση, ενώ η στρατηγική εκφράζει τη στρατηγική της επιχείρησης σε όρους
marketing. Κατά αυτή λοιπόν την έννοια, οι δυο δραστηριότητες είναι αλληλένδετες
αφού, χωρίς στόχους δεν μπορεί να επιλεγεί η σωστή στρατηγική για την υλοποίηση
της, αλλά ούτε και να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα των οποίων ενεργειών marketing.

6.2 Καθορισμός Στόχων Μάρκετινγκ
Πέρα απο τους γενικούς επιχειρησιακούς στόχους οι οποίοι τίθενται σε εταιρικό
επίπεδο, υπάρχουν και οι λειτουργικοί στόχοι, οι οποίοι τίθενται σε επίπεδο
επιχειρησιακής λειτουργίας. Αυτοί οι στόχοι αφορούν τις αγορές, τα προϊόντα /
υπηρεσίες. Μπορεί να εκφράζονται είτε ποιοτικά (πχ. αύξηση αναγνωρισιμότητας) ,
είτε ποσοτικά (πχ, αύξηση του μεριδίου αγοράς). Πιο συγκεκριμένα, οι δικοί μας
στόχοι marketing είναι οι παρακάτω:
➢ Αύξηση Πωλήσεων – 10% αύξηση εσόδων,
➢ Αύξηση Μεριδίου Αγοράς – αύξηση 5% στο μερίδιο αγοράς του προϊόντος,
➢ Αύξηση πιστότητας πελατών – αύξηση 40% της πιστότητας των πελατών μέσω
προγραμμάτων πόντων και ειδικές εκπτώσεις,
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➢ Διατήρηση (ή αύξηση) ικανοποίησης πελατών

- αύξηση 50% της

ικανοποίησης των πελατών μέσω customer satisfaction surveys και net
promoter score που θα μας βοηθήσουν να αποφασίσουμε ποιες διορθωτικές
ενέργειες πρέπει να κάνουμε, αλλά και μέσω ποιοτικής εξυπηρέτησης,
σωστής οργάνωσης και δημιουργίας θετικής εμπειρίας για τον πελάτη.
Η ποσοτική έκφραση των στόχων marketing είναι πιο δύσκολη και επίπονη
διαδικασία, παρόλα αυτά κρίνεται απαραίτητη προκειμένου η επιχείρηση να μπορεί
να αξιολογήσει με ακρίβεια το βαθμό στον οποίο οι στόχοι έχουν επιτευχθεί ή όχι.
Ανεξάρτητα όμως απο τη μορφή των στόχων, κάθε ένας τους πρέπει να πληροί
συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία είναι γνωστά με τον όρο S.M.A.R.T. Να είναι
δηλαδή:
✓ Συγκεκριμένοι (Specific)
✓ Μετρήσιμοι (Measurable)
✓ Αποτέλεσμα Συλλογικής Απόφασης (Agreed)
✓ Ρεαλιστικοί (Realistic)
✓ Οριοθετημένοι Χρονικά (Time – related)

6.3 Κύκλος Ζωής Προϊόντος και Φάση Αγοράς
Όποιοι στόχοι και να τεθούν απο μια επιχείρηση για κάθε προϊόν της, αυτοί
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό απο το στάδιο ζωής του προϊόντος αλλά και τη φάση
της αγοράς (ανεκμετάλλευτή αγορά ή κορεσμένη).
Τα προϊόντα της PepperCream θα δραστηριοποιηθούν σε μια αγορά αναπτυσσόμενη
για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς το χειροποίητο παγωτό είναι ένα πεδίο δράσης που
έχει χώρο περαιτέρω ανάπτυξης ακόμα. Σε αυτή την αγορά, τα προϊόντα της
PepperCream μπορούν να χαρακτηριστούν ως «ερωτηματικά». Με δεδομένο οτι η
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επιχείρηση βρίσκεται στο στάδιο της εισαγωγής και δραστηριοποιείται σε μια
αναπτυσσόμενη αγορά, τα προϊόντα είναι σχετικά άγνωστα, ενώ οι πωλήσεις τους
αναμένεται να αυξάνονται με χαμηλό ρυθμό – τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο. Απο
την άλλη όμως, τα έξοδα επικοινωνίας είναι μεγάλα, με αποτέλεσμα τα κέρδη να
είναι περιορισμένα, παρά το γεγονός ότι η τιμή του βασικού προϊόντος της (το
παγωτό) είναι λίγο υψηλότερο απο τα κανονικά δεδομένα της αγοράς. Θα πρέπει τα
προϊόντα να γίνουν αποδεκτά απο τους καταναλωτές και να περάσουν στο στάδιο
της ανάπτυξης, όπου οι πωλήσεις αυξάνονται με γρήγορα ρυθμό.
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, οι στόχοι μάρκετινγκ θα πρέπει ως επί το πλείστον,
να είναι:
✓ Δημιουργία αναγνωρισιμότητας του Brand και θετική συσχέτιση με τα
προϊόντα που προσφέρει
✓ Κατάκτηση και διατήρηση ενός μεγάλου μεριδίου αγοράς
✓ Απόκτηση όσο το δυνατόν περισσότερων πελατών και διατήρηση υψηλών
περιθωρίων κέρδους

6.4 Χάραξη Στρατηγικής Μάρκετινγκ
Αφού λοιπόν έχουμε καθορίσει τους στόχους marketing, θα πρέπει να
αποφασίσουμε για τη στρατηγική marketing που θα ακολουθήσουμε. Με άλλα λόγια,
στο σημείο αυτό θα πρέπει να αποφασισθεί ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθούν
οι παραπάνω στόχοι που θέσαμε.
Σύμφωνα με τους Walker, Mullins και Larréché (2008), οι στόχοι και οι στρατηγικές
μάρκετινγκ καθορίζονται με βάση:
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1. Το στάδιο του Κύκλου Ζωής του προϊόντος
2. Τη θέση της επιχείρησης στην αγορά (ηγέτης ή ακολουθητής)
Η PepperCream διαθέτει πολύ συγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς πόρους και
παράλληλα περιορισμένη εμπειρία (και προσωπικό) στο τμήμα marketing. Στοχεύει
δε, στη γρήγορη μεγιστοποίηση της απόδοσης των επενδεδυμένων πόρων (ROI).
Ως εκ τούτου, η επιχείρηση υιοθετεί τη στρατηγική εισόδου στη μαζική αγορά (Mass
market penetration), ώστε να πείσει όσο το δυνατόν περισσότερους δυνητικούς
πελάτες να δοκιμάσουν τα προϊόντα της, έτσι ώστε να μειώσει την κατά μονάδα
κόστους, αλλά και να δημιουργήσει μια εκτεταμένη πελατειακή βάση, πιστών
καταναλωτών, πριν όποιο ανταγωνιστές πάρουν το μερίδιο αγοράς τους. Τελικός
στόχος αυτής της στρατηγικής είναι η κατάκτηση και διατήρηση ενός μεγάλου
μεριδίου αγοράς.
Ειδικότερα, η επιχείρηση αρχικά εφαρμόζει χαμηλή τιμολόγηση (διείσδυσης),
δηλαδή χαμηλή τιμή, ώστε να αντιμετωπίσει την είσοδο στην αγορά ανταγωνιστών.
Παράλληλα, επενδύει σε διαφήμιση ώστε να γνωστοποιήσουν τόσο το brand όσο και
τα προσφερόμενα προϊόντα τους, να επιταχύνουν τη διείσδυση στα τμήματα της
αγοράς που έχουν επιλέξει και να προετοιμάσουν το έδαφος για μαζική διείσδυση.
Κατά τη φάση αυτή, γίνεται εκτεταμένη χρήση προωθητικών ενεργειών προς τους
τελικούς χρήστες (promotion) για την όσο μεγαλύτερη διάδοσή των προϊόντων στην
αγορά. Επίσης, η επιχείρηση εστιάζει στην τελειοποίηση της ποιότητας των
παρεχόμενων προϊόντων, καθώς και της εξυπηρέτησης πελατών. Εκ παραλλήλου,
γίνεται εκτεταμένη χρήση διαφημιστικών μέσων (είτε πιο παραδοσιακά μέσω
φυλλαδίων στον εξωτερικό χώρου του καταστήματος, είτε μέσω μέσων κοινωνικής
δικτύωσης), ώστε να αυξήσει την αναγνωρισιμότητα του, δίνοντας έμφαση στα
βασικά πλεονεκτήματα των νέων προϊόντων (generic benefits).
Τέλος, καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια απο μέρους των πωλητών για την
απόκτηση νέων πελατών και υιοθέτηση συστήματος κινήτρων για τους πωλητές με
παράμετρο «απόκτηση νέων πελατών».
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Η διείσδυση στη μαζική αγορά, προϋποθέτει μεγάλο αριθμό δυνητικών
ανταγωνιστών που η επιχείρηση προσπαθεί να αποτρέψει με ένα προϊόν που
παράγεται εύκολα και που, λόγω της μικρής προστασίας του, επιζητά τη γρήγορη
διείσδυση και καθιέρωση του στην αγορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Σε αυτό το κεφάλαιο καταρτίζεται το σχέδιο δράσης που θα εφαρμοστεί,
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι μάρκετινγκ που έχουμε θέσει προηγουμένως.
Το σχέδιο δράσης, καταρχάς, αναφέρεται στις τακτικές μάρκετινγκ που θα
ακολουθηθούν και περιλαμβάνει την ανάπτυξη του μείγματος μάρκετινγκ – προϊόν,
τιμή, διανομή και προβολή- προκειμένου να εφαρμοστούν αποτελεσματικά οι
στρατηγικές μάρκετινγκ που επιλέχθηκαν. Το σχέδιο δράσης αποτελείται απο:
✓ Το πλάνο προϊόντος (product plan)
✓ Το πλάνο τιμολόγησης (pricing plan)
✓ To πλάνο διανομής (distribution plan)
✓ Το πλάνο πωλήσεων (sales plan)
✓ To πλάνο προβολής (promotion/ communication plan)
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7.1 Πλάνο Προϊόντος
Το πλάνο προϊόντος ξεκινάει με την αναφορά στους προϊοντικούς στόχους της
επιχείρησης. Επιπλέον, το συγκεκριμένο πλάνο, περιλαμβάνει αποφάσεις που
αφορούν τόσο το υλικό/ φυσικό προϊόν όσο και το άυλο/ διευρυμένο προϊόν.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η PepperCream παράγει συνολικά 35 γεύσεις, ανάλογα με
την εποχικότητα του κάθε φρούτου. Όλα τα παγωτά διατίθενται σε χωνάκι ή
κυπελάκι, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά και την αντίστοιχη τιμή:

α) 1-2 γεύσεις (small- 75ml),
β) 2-3 γεύσεις (medium- 100 ml),
γ) 3-4 γεύσεις (large- 125 ml),
δ) 500gr & 1kg (οικογενειακή)

Τα παραπάνω μεγέθη συσκευασίας είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά και σε
ευθυγράμμιση με τον ανταγωνισμό, καθώς καλύπτουν τις απαιτήσεις του κοινού ως
προς τις μερίδες παγωτού.
Η συσκευασία του προϊόντος είναι καθοριστική καθώς «προστατεύει» αυτο που
πουλάει η εκάστοτε επιχείρηση. Η συσκευασία των παγωτών PepperCream είναι
πρωτοποριακή καθώς τα μεν κυπελάκια είναι φτιαγμένα απο τέτοιο υλικό ώστε
πρωτίστως να είναι 100% ανακυκλώσιμα και επίσης, να μην παγώνει το χέρι του
καταναλωτή, αλλά η υφή του παγωτού να μένει αναλλοίωτη για αρκετή ώρα, ακόμα
και κατά τους θερινούς μήνες. Για τα δε χωνάκια, είναι φτιαγμένα απο τέτοιες πρώτες
ύλες, ώστε ο κώνος να μη στάζει ποτέ (να μην τρέχει το παγωτό στα χέρια όταν
λιώσει) και να μένει τραγανό ακόμα και μετά απο αρκετή ώρα. Επειδή τα προϊόντα
που προσφέρει είναι ποιοτικά, μια συσκευασία που θα ήταν κακής ποιότητα, δεν θα
ανταποκρινόταν ούτε στις προτιμήσεις των πελατών, ούτε στον ιδιοκτητών.
Γύρω απο τα κυπελάκια συναντάμε το λογότυπο της PepperCream στα
χαρακτηριστικά της χρώματα, ενώ όλα τα προϊόντα δίνονται με την αντίστοιχη
branded χαρτοπετσέτα.
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Γενικότερα, η επιχείρηση έχει εξετάσει πολύ προσεκτικά ποιες είναι οι κατάλληλες
συσκευασίες, μιλώντας με πολλούς προμηθευτές, πριν καταλήξει.

7.2 Πλάνο Τιμολόγησης
Η τιμή είναι το μόνο απο τα στοιχεία του marketing mix που φέρνει εισροές. Τα
υπόλοιπα απλά παράγουν κόστη. Με τα κόστη ωστόσο αυτά, δημιουργούνται
προϋποθέσεις για δημιουργία εισροών.
Η τιμή νέων προϊόντων πρέπει να έχει συνάφεια με τις τιμές των υπολοίπων
προϊόντων τόσο σε επίπεδο εταιρίας, όσο και σε επίπεδο ανταγωνισμού. Η τιμή είναι
συνήθως ενδεικτική της ποιότητας και της αξίας του εκάστοτε προϊόντος
(τουλάχιστον στα χαρακτηριστικά που είναι αντιληπτά από τον καταναλωτή). Η
στρατηγική τιμής καθορίζεται απο τις αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τον κύκλο
ζωής του προϊόντος, την επιθυμητή κερδοφορία, το επιθυμητό μερίδιο αγοράς. Η
τιμή είναι αυτή που καθορίζει τη ζήτηση του προϊόντος και κατά συνέπεια τα
προβλεπόμενα έσοδα. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραλειφθεί ο υπολογισμός του
σταθερού και του μεταβλητού κόστους.
Το παγωτό ανήκει στην κατηγορία των προϊόντων που ο καταναλωτής θα αγοράσει
με μεγάλη επιρροή απο την τιμή. Είναι ένα προϊόν καθαρά ευχαρίστησης και σαν
τέτοιο δεν μπορεί να ξεπερνάει κάποιο όριο τιμής. Ως εκ τούτου, η μέγιστη τιμή ενός
προϊόντος ορίζεται όχι μόνο απο την επιχείρηση, αλλά και απο το πώς κινείται
ολόκληρος ο κλάδος σε θέματα τιμής.
Με βάση τα παραπάνω, το πλάνο τιμολόγησης περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που
σχεδιάζονται για την τιμολόγηση ενός προϊόντος. Η σωστή σύνθεση της τιμολογιακής
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πολιτικής θα καθορίσει και την αποδοτική κερδοφορία της εταιρείας. Υπάρχουν
επίσης κάποιοι παράγοντες που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της
τιμολόγησης. Για παράδειγμα, η κουλτούρα της εταιρείας, το μικρό μέγεθος της σε
συνδυασμό με την είσοδο της στην αγορά, οι στόχοι και οι στρατηγικές που έχει θέσει
τόσο στο μάρκετινγκ, όσο και στα υπόλοιπα τμήματα.
Αρχικά, οι τιμολογιακοί στόχοι που είχε θέσει η PepperCream ήταν: κάλυψη κόστους,
κοινή γραμμή σε σχέση με τον ανταγωνισμό και καθορισμός τιμής που να θεωρείται
δίκαιη από τους πελάτες. Ωστόσο, επειδή η αγορά δεν είναι εξοικειωμένη με αυτο το
καινούργιο brand, όπως είναι με μάρκες που προϋπήρχαν στον κλάδο, ο στόχος της
τιμολόγησης θα είναι σε πρώτη φάση να τεθεί τιμή τέτοια που να επιτρέπει καταρχάς
τη δοκιμή του προϊόντος. Αυτό επέβαλε τη μείωση της τιμής, ώστε να δεχθεί ο
καταναλωτής να δοκιμάσει το προϊόν και, αφού το αποδεχθεί, η PepperCream
ευελπιστεί να την αυξήσει. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα περιθώρια που δίνονται
απο το κόστος παραγωγής, η προτεινόμενη τιμή ανά μπάλα παγωτού μειώθηκε κατά
10% (από 3€ σε 2,70€).
Η μέθοδος τιμολόγησης που θα ακολουθήσει η εταιρία είναι η Τιμολόγηση με βάση
το κόστος (cost- based pricing) – κόστος παραγωγής συν ένα σταθερό περιθώριο
κέρδους (mark- up).
Η τιμολογιακή πολιτική που επιλέχθηκε, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίον θα
εμφανίζεται η τιμή στον πελάτη, είναι η τιμολόγηση καταλόγου, η ύπαρξη δηλαδή
μιας και μόνο τιμής σε όλες τις αγορές – στόχους , χωρίς καμία διαφοροποίηση. Το
βασικό πλεονέκτημα αυτής της πολιτικής συνίσταται στην ευκολία υλοποίησης της,
καθώς η επιχείρηση έχει να διαχειριστεί μια μόνο τιμή σε όλες τις κατηγορίες
πελατών της.
Μέσα στα πλάνα που αποτελούν την τιμολογιακή πολιτική της εταιρίας είναι και ο
καθορισμός των ανατιμήσεων χρονικά και ποσοτικά. Καθώς η αγορά περνάει μια
παρατεταμένη κρίση, οι πωλήσεις των καταστημάτων μειώνονται χρόνο με το χρόνο.
Το συγκεκριμένο προϊόν δεν είναι ακόμα αναγνωρίσιμο ή επώνυμο και ως εκ τούτου,
η τιμή παίζει καθοριστικό ρόλο στην αγορά του. Συμπερασματικά, θα πρέπει να γίνει
μια συστηματική και ενδελεχής μελέτη χρονικά και ποσοτικά των ανατιμήσεων του

91

προϊοντικού χαρτοφυλακίου. Συνήθως οι ανατιμήσεις εφαρμόζονται μια φορά το
χρόνο και πάντοτε με γνώμονα την κατάσταση της αγοράς, τη ζήτηση, αλλά και απο
εξωγενείς παράγοντες, όπως οι προμηθευτές.
Σε περίπτωση προσφορών, θα πρέπει να παίρνονται αποφάσεις με βάση τους
παρακάτω λόγους:
➢ Το εκάστοτε προϊόν δεν έχει τις αναμενόμενες πωλήσεις
➢ Η επιχείρηση σχεδιάζει να λανσάρει καινούργιο προϊόν και προσπαθεί να
μειώσει τη γκάμα του προϊοντικού χαρτοφυλακίου
➢ Γίνεται προσπάθεια τόνωσης των πωλήσεων
➢ Γίνεται προσπάθεια να «διώξει» το εναπομείναν στοκ λόγω κλεισίματος
σεζόν

7.3 Πλάνο Διανομής
Ένα ακόμα στοιχείο του μείγματος marketing που είναι εξαιρετικά σημαντικό για την
επιτυχία του νέου προϊόντος είναι το πλάνο διανομής, το οποίο περιλαμβάνει όλες
τις ενέργειες που σχεδιάζονται για τη διανομή και αφορούν:
✓ Τα δίκτυα διανομής
✓ Τη φυσική διανομή

Διανομή είναι το ποσοστό των σημείων πωλήσεων, απο τα οποία η επιχείρηση
διαθέτει τα προϊόντα της, ώστε να είναι διαθέσιμα στον τόπο και το χρόνο στον οποίο
οι καταναλωτές τα χρειάζονται και τα επιθυμούν. Είναι καθοριστικό καθώς απο τη
διανομή εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό η ικανοποίηση του καταναλωτή. Τα δίκτυα
διανομής μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή μπορεί να αποτελούνται από πολλούς
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συνδυασμούς μεσαζόντων κατά την διανομή του προϊόντος. Ο αριθμός των
ενδιαμέσων που παρεμβάλλονται μεταξύ του παραγωγού και του τελικού
καταναλωτή είναι γνωστό σαν επίπεδο καναλιών (channel Level).
Η PepperCream χρησιμοποιεί το άμεσο δίκτυο διανομής και πιο συγκεκριμένα έχει
επιλέξει το κανάλι μηδενικού επιπέδου (zero-level channel) καθώς η επιχείρηση
πουλάει τα προϊόντα της στον καταναλωτή / πελάτη χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων ή
έμμεσων δικτύων διανομής. Το πλεονέκτημα αυτού του σχήματος είναι πως ο
παραγωγός μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα των καταναλωτή αφού δεν υπάρχει
κανένα επίπεδο διαμεσολάβησης. Επίσης, μπορεί να προσφέρει χαμηλότερες τιμές.
Τέλος, σε όλα τα στάδια γίνεται συνεχής έλεγχος της τιμολόγησης, της εξυπηρέτησης
και της διανομής.
Επίσης, η επιχείρηση έχει επιλέξει να ακολουθήσει τη στρατηγική της αποκλειστικής
διανομής, δηλαδή η PepperCream είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος διακίνησης
των προϊόντων. Κύριοι παράγοντες επιλογής της συγκεκριμένης στρατηγικής είναι:
✓ Ο αποδοτικότερος έλεγχος των αποθεμάτων
✓ Η μείωση του κόστους διανομής του προϊόντος
✓ Η διατήρηση της προτεινόμενης τιμής
✓ Η μεγάλη προσήλωση στη µάρκα μέσω της καλύτερης εξυπηρέτησης των
πελατών
✓ Βοηθάει σε περίπτωση προσπάθειας αύξησης των πωλήσεων, μέσω της
καλύτερης και ταχύτερης διανομής και τοποθέτησης των προϊόντων στο
σημείο πώλησης
✓ Η εξοικονόμηση δαπανών λόγω της επίτευξης οικονομιών κλίμακας στη
διανομή
Ωστόσο, στη διανομή εμπεριέχεται και το ποιοτικό στοιχείο, το οποίο είναι αυτό που
σχετίζεται άμεσα με τη συνεισφορά της προβολής και διάθεσης του προϊόντος εντός
καταστήματος, στο τζίρο της επιχείρησης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι πωλητές
είναι υπεύθυνοι για τη σωστή προβολή των προϊόντων και για τη συνεχή προσπάθεια
επέκτασης της διανομής.
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7.4 Πλάνο Πωλήσεων
Το πλάνο πωλήσεων περιλαμβάνει τις ενέργειες που αφορούν την οργάνωση και
διοίκηση των πωλήσεων της επιχείρησης συνολικά ή για ένα συγκεκριμένο προϊόν.
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της οργάνωσης και διοίκησης των πωλήσεων, η
PepperCream προχωράει με τα παρακάτω:

7.4.1. Στόχοι Πωλήσεων
Στη φάση αυτή καθορίζονται οι στόχοι πωλήσεων για κάθε προϊόν, χωριστά σε
ποσότητα και αξία, αφού ληφθούν υπόψη προηγουμένως οι τάσεις τις αγοράς και η
πορεία των προϊόντων.
Αρχικά, οι στόχοι πωλήσεων για κάθε προϊόν θα καθορίζονται σε ετήσια βάση και στη
συνέχεια θα «σπάνε» σε μικρότερα διαστήματα τρίμηνα, μήνες, ώστε να είναι
δυνατή η παρακολούθηση της εξέλιξης των πωλήσεων και η μέτρηση και διόρθωση
τυχόν αποκλίσεων απο τους προκαθορισμένους στόχους.

7.4.2 Καθορισμός Μεγέθους Δύναμης Πωλητών
Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι καθοριστικός για την επιτυχία οποιουδήποτε
επιχειρηματικού εγχειρήματος. Ένας άνθρωπος όμως είναι απολύτως αδύνατο να
καταφέρει να κάνει τα πάντα μόνος, να αποτελέσει ουσιαστικά μόνος του μια
ολόκληρη επιχείρηση. Είναι απαραίτητο, για την εύρυθμη λειτουργία της
επιχείρησης, να μοιράσει αρμοδιότητες και να διοικήσει τους ανθρώπους που έχουν
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αναλάβει κάθε επιμέρους θέση. Ο προσδιορισμός του μεγέθους και της ποιότητας
του ανθρώπινου δυναμικού είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του προγράμματος
δράσης για τους εξής λόγους:
➢ Προσδιορίζεται ο αριθμός των πωλητών που κρίνονται απαραίτητοι για την
υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος δράσης
➢ Εκτιμάται το σύνολο των ωρών εργασίας που απαιτούνται απο πλευράς
πωλητών για την εξυπηρέτηση των πελατών
➢ Σχεδιάζεται το βασικό πακέτο αμοιβής των πωλητών καθώς και άλλα κίνητρα
για τη βελτίωση της απόδοσής τους
➢ Οργανώνεται η εκπαίδευση τους, όταν και όπου κρίνεται απαραίτητη
Η πλήρης ενημέρωση των πωλητών για τα διαθέσιμα προϊόντα και τις ιδιότητες
αυτών, καθώς και για τους στόχους τους κατά το λανσάρισμα, κρίνεται απαραίτητη
για να φέρουν εις πέρας της αποστολή τους. Η συνεργασία μεταξύ του τμήματος
μάρκετινγκ και του τμήματος πωλήσεων πρέπει να είναι συνεχής για να μπορέσει η
επιχείρηση να πιάσει τους στόχους της.
Στόχος του πλάνου πωλήσεων στην παρούσα φάση αποτελεί η δημιουργία
πελατολογίου και η σωστή επικοινωνία των πλεονεκτημάτων των προϊόντων. Για να
επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι χρειάζεται μια δυνατή ομάδα κατάλληλων
πωλητών, όπως επίσης και να γίνει σωστός καταμερισμός του φόρτου εργασίας και
να προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός πωλητών που χρειάζονται.
Η επιχείρηση PepperCream διαθέτει τέσσερις μόνιμους πωλητές που δουλεύουν σε
δυο βάρδιες, απο τις 11:00 έως τις 21:00, επτά ημέρες την εβδομάδα. Επίσης,
υπάρχουν και οι πωλητές – μπαλαντέρ, οι οποίοι δεν έχουν σταθερό ωράριο,
δουλεύουν όταν τους ζητηθεί (κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ή τις αργίες.
όπου υπάρχει μεγαλύτερος φόρτος εργασιών) και έχουν υπογράψει ειδική σύμβαση
για ωρομίσθια απασχόληση. Οι πωλητές έχουν σχετικά νεαρή ηλικία, προσεγμένη
εμφάνιση, ευχέρεια λόγου, ευέλικτο ωράριο και προηγούμενη εμπειρία. Σαν περιοχή
πώλησης, δηλαδή τον αριθμό των υπαρχόντων και υποψηφίων πελατών της
επιχείρησης θεωρούμε το ίδιο το κατάστημα λιανικής πώλησης.
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Έχει επίσης συμφωνηθεί, ως πάγια εταιρική κατεύθυνση, ανά τακτά χρονικά
διαστήματα να πραγματοποιείται επιμόρφωση των πωλητών πάνω στα προϊόντα και
τις ιδιότητες τους, στον τρόπο παρουσίασης τους, στην εξυπηρέτηση των πελατών
και εν γένει εκπαίδευση των καταστημάτων για τη σωστή προβολή τους στο χώρο.
Κατά τη διάρκεια δε του λανσαρίσματος, χρειάζεται η συνεχής συνεργασία του
υπεύθυνου πωλήσεων με τους πωλητές, ώστε να εισέρχονται την επιχείρηση τα
μηνύματα απο τους πελάτες, να επαναπροσδιορίζονται οι στόχοι των προϊόντων, να
επαναπρογραμματίζονται και να υλοποιούνται.

7.4.3. Πλάνο Προβολής και Επικοινωνίας
Το πλάνο προβολής ή επικοινωνίας συνοψίζει την πολιτική προβολής / επικοινωνίας
που προγραμματίζει να υλοποιήσει η επιχείρηση κατά την περίοδο του
Προγράμματος Μάρκετινγκ.

7.4.3α Διαφήμιση
Σε περισσότερη ανάλυση, θα μπορούσε κανείς να δει τους επιμέρους στόχους της
διαφήμισης:
✓ Να πείσει, δηλαδή να παρακινήσει σε άμεση δράση
✓ Να πληροφορήσει, δηλαδή να δώσει το αρχικό ερέθισμα
✓ Να υπενθυμίσει, δηλαδή να επαναφέρει στη μνήμη των καταναλωτών κάποιο
προϊόν
Το καθένα απο τα παραπάνω είδη διαφήμισης χρησιμοποιείται σε διαφορετική φάση
του κύκλου ζωής του προϊόντος. Στη φάση της εισαγωγής στην αγορά (λανσάρισμα)
η ανάγκη για πληροφόρηση του καταναλωτικού κοινού είναι επιτακτική. Η προτροπή
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για αγορά μπορεί να έπεται ως μήνυμα, εφόσον για να φτάσει κανείς σε αυτό το
στάδιο πρέπει να προηγηθεί η πληροφόρηση. Όταν δε η αγορά είναι ιδιαιτέρως
ανταγωνιστική, τότε η διαφήμιση απαιτείται να έχει πειστική δράση, ώστε να έχει
άμεσο αντίκτυπο στην αύξηση των πωλήσεων. Αντιθέτως, σε μια ώριμη αγορά, η
υπενθυμιστική διαφήμιση λειτουργεί καλύτερα.
Ο καθορισμός των στόχων της διαφήμισης δεν είναι τόσο απλή διαδικασία.
Χρειάζεται προσεκτική μελέτη και ανάλυση της αγοράς και των επικοινωνιακών
αναγκών του προϊόντος. Το συγκεκριμένο, νέο προϊόν που εισέρχεται σε μια
καθιερωμένη αγορά, χρειάζεται πρωτίστως να πληροφορήσει το κοινό για την
ύπαρξη του. Στη συνέχεια, εφόσον το μήνυμα επιτύχει την ελάχιστη απαιτούμενη
κάλυψη, τότε το κοινό οδηγείται στη δοκιμή του. Αν το προϊόν ικανοποιεί τις
προσδοκίες του καταναλωτή, τότε αυτός θα οδηγηθεί σε επαναληπτικές αγορές και
τελικά σε πιστότητα.

Οι κυριότεροι στόχοι επικοινωνίας που έχει θέσει η εταιρεία είναι οι ακόλουθοι:
➢ Δημιουργία αναγνωρισιμότητας της μάρκας και των προϊόντων
➢ Δημιουργία ενδιαφέροντος και πρόκληση θετικών συναισθημάτων για τα
προϊόντα
➢ Διοχέτευση πληροφοριών και πληροφόρηση εν δυνάμει καταναλωτών
σχετικά με τις ιδιότητες των προϊόντων (πχ θρεπτικό επιδόρπιο)
➢ Παροχή

κατάλληλων

κινήτρων

στους

πελάτες

με

σκοπό

την

επαναλαμβανόμενη χρήση τους

7.4.3β Ανάλυση του Διαφημιστικού Περιβάλλοντος
Το διαφημιστικό περιβάλλον έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια,
που έχουν αλλάξει ριζικά το τοπίο. Αναδιοργάνωση των τηλεοπτικών καναλιών,
ανάκαμψη του ραδιοφώνου τόσο ως μέσο ψυχαγωγίας και ενημέρωσης, όσο και ως
μέσο
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προβολής και διαφήμισης, δεκάδες περιοδικά που καλύπτουν κάθε

ενδιαφέρον, «εισβολή» των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η διαφήμιση μέσω
αυτών, κάτι που αποτελεί μια από τις πλέον σύγχρονες μεθόδους marketing και
παράλληλα μια από τις πιο πετυχημένες και αποτελεί ένα ξεχωριστό μέσο
διαφήμισης και προβολής. Επίσης, υπαίθρια διαφήμιση, websites και άλλα μέσα,
μάχονται για μια θέση στο μυαλό τος καταναλωτή.
Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, η διαφημιστική αγορά παρουσίασε φαινόμενα
υπερφόρτωσης (clutter), κάτι που σημαίνει οτι ο διαφημιστικός όγκος είναι πολύ
μεγαλύτερος απο αυτόν που μπορούν να φιλοξενήσουν τα ΜΜΕ, αλλά και απο αυτόν
που μπορεί να «καταναλώσει» ο μέσος άνθρωπος. Ο συνεχής πόλεμος μεταξύ των
διαφημιζόμενων για την απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου «φωνής», τους έχει
οδηγήσει σε συνεχή αύξηση των διαφημιστικών budget, δημιουργώντας ένα φαύλο
κύκλο.

Screenshot από τη Homepage του website της PepperCream:
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7.4.3γ Διαφημιστικός Προϋπολογισμός
Συνισταμένη της διαφήμισης αποτελεί και το budget που θα χρησιμοποιηθεί. Ο
προϋπολογισμός της διαφήμισης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί αν είναι πολύ
λίγος, τότε η διαφήμιση μπορεί να είναι αποτυχημένη, ενώ αν είναι πολύ υψηλός,
μπορεί να σπαταλούνται οικονομικοί πόροι που θα μπορούσαν να διοχετευθούν σε
κάποια άλλη ενέργεια. Ο διαφημιστικός προϋπολογισμός καλύπτει δύο βασικά
πεδία: 1) το δημιουργικό και 2) την αγορά διαφημιστικού χώρου ή χρόνου, αλλιώς
media.
Κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικό τρόπο απόφασης του προϋπολογισμού. Ο
προϋπολογισμός

της

επικοινωνίας

στην

PepperCream

έχει

διαμορφωθεί

ακολουθώντας την απαγωγική (top-down) προσέγγιση, η οποία είναι και η
συνηθέστερη και κατά την οποία προσδιορίζεται το μέγεθος του συνολικού
προϋπολογισμού για την επικοινωνία και στη συνέχεια γίνεται κατανομή του στα
διάφορα μέσα επικοινωνίας.
Συγκεκριμένα, η PepperCream χρησιμοποιεί την μέθοδο της δυνατότητας, σύμφωνα
με την οποία πρόκειται να διαθέσει για την προβολή της υπηρεσίας ένα ποσό που
θεωρεί ότι βρίσκεται εντός των οικονομικών της δυνατοτήτων.
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Όταν αποφασιστεί ο διαφημιστικός προϋπολογισμός, το επόμενο βήμα είναι η
επικοινωνία με τη διαφημιστική εταιρία, που είναι επιφορτισμένη με την επικοινωνία
της εταιρίας και των προϊόντων, ώστε να δοθούν οι επικοινωνιακές κατευθύνσεις, να
δουλευθεί το δημιουργικό και στη συνέχεια να παρθούν οι αποφάσεις media.
Το brief (ενημερωτικό σημείωμα) προς τη διαφημιστική εταιρία πρέπει να παρέχει
λεπτομερείς πληροφορίες για το προϊόν που πρόκειται να προβληθεί (λίγα λόγια για
το προϊόν τους στόχους επικοινωνίας, τους στόχους πωλήσεων, τα χαρακτηριστικά
του, το κοινό- στόχος, το διαθέσιμο budget), ώστε να μπορέσει η διαφημιστική
εταιρία να σχεδιάσει και να αναπτύξει την εκάστοτε επικοινωνιακή καμπάνια, με
αποτελεσματικό τρόπο.

Προτεινόμενο Διαφημιστικό Budget
Bugdet
Allocation

June

July Aug Sept Octob

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Total

50 €

400 €

Social Media Ads
50 €

-

-

-

-

-

50 €

50 €

50 €

100 €

50 €

-

-

-

-

-

-

50 €
-

-

50 €

50 €

50 €

50 €
50 €

50 €
50 €
50 €

50 €
50 €
-

50 €
50 €
-

50 €
50 €
-

50 €
-

200 €
350 €
250 €

100 €

100€

-

-

-

-

-

-

-

-

100€

100€

400 €

Advertorial &
Magazine
Advertisements

-

-

-

-

-

-

1,000€

1,000€

1,000€

1,000€

-

-

Outdoor
Promotion
Sampling (flyers,
promoters, etc.)

1,500€

Extras (Trade
Shows, Email
Marketing, etc.)

-

Instagram
Facebook
Advertising
Pages Likes
Promoted Posts
FB Remarketing
Google Search
Ads
Adwords
Advertorial

4,000€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,500€

1,500€
4,500€

-

-

-

1,500€

1,500€

1,500€

-

-

-

-

4500

Totals

14,600€

100

7.4.3δ Διαφήμιση – Εργαλεία Προβολής
Για το νέο προϊόν που επιθυμεί να λανσάρει η PepperCream στην αγορά, το ιταλικό
χειροποίητο παγωτό, προτείνεται κυρίως
✓ below the line διαφήμιση: δωρεάν δοκιμή δείγματος με τη μορφή promotion
έξω απο τα μαγαζί, διαφημιστικά φυλλάδια, διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης και οι διαφημίσεις μέσω των μηχανών αναζήτησης (π.χ. Google)
✓ above the line διαφήμιση: σε συγκεκριμένα μέσα όπως έντυπες διαφημίσεις
σε στοχευμένα περιοδικά

Το βασικότερο μέσο που προτείνεται να χρησιμοποιηθεί είναι διαφήμιση μέσω
ίντερνετ – πιο συγκεκριμένα μέσω Social Media, η οποία είναι η πλέον διαδεδομένη
μορφή. Κρίνεται αναγκαία η προβολή της επιχείρησης μέσω των Facebook, Instagram
και TripAdvisor, καθώς με την ολοένα και αυξανόμενη τάση της αγοράς-στόχου να
παρακολουθεί τις εξελίξεις και τα trends από αυτά, πλέον τα εμπιστεύεται απόλυτα.
Στην αρχική φάση, δεν θα προχωρήσουμε σε διαφήμιση με influencers, καθώς δεν
υπάρχει διαθέσιμο budget για μια τέτοια ενέργεια, ωστόσο μελλοντικά θα ήταν μια
πολύ καλή ιδέα. Αυτό προϋποθέτει τη δημιουργία της επίσημης σελίδας της
επιχείρησης στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που θα επιλεχθούν.
Επιπρόσθετα, δύναται να προβληθεί και σαν προτεινόμενη διαφήμιση (paid
campaigns) από αυτά, έναντι αντιτίμου για μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης σε
δυνητικούς χρήστες, ανάλογα με τις προτιμήσεις των αναζητήσεών τους.
O ιδανικός χρόνος για την καμπάνια είναι πριν το Πάσχα. Συνήθως μια καμπάνια
προώθησης παγωτού (λόγω εποχικότητας) ξεκινάει γύρω στο τέλος Φεβρουαρίου.
Αυτό βέβαια, αποτελεί τη συνήθη πρακτική εφόσον ο στόχος είναι να εκτεθεί ο
καταναλωτής στο μήνυμα όσες φορές χρειάζεται για να προβεί στην κατανάλωση. Η
χρονική διάρκεια της καμπάνιας εξαρτάται και απο τους επιμέρους στόχους του
προϊόντος και φυσικά απο το διαθέσιμο budget.
Για το συγκεκριμένο προϊόν, αποτελεσματική θα ήταν και η καταχώρηση
διαφημίσεων σε περιοδικά συγκεκριμένης ύλης. Η καταχώρηση μπορεί να είναι σε
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μορφή advertorial, συνέντευξης ή και η κλασική προϊοντική καταχώρηση. Στόχος μας
μέσα απο την καμπάνια είναι:
➢ να χτίσουμε αναγνωρισιμότητα
➢ να προβάλουμε την εικόνα της μάρκας
➢ να κάνουμε γνωστή στο ευρύ κοινό την προϊοντική γκάμα της PepperCream
Επιλέξαμε να διαφημιστούμε μέσω συγκεκριμένου περιοδικού τύπου, για να
μπορέσουμε να απευθυνθούμε στο target group με όσο μεγαλύτερη ακρίβεια γίνεται
και να ενισχύσουμε το awareness των προϊόντων προς τους καταναλωτές. Το
δεδομένο είναι οτι απευθυνόμαστε και στα δυο φύλα ως δυνητικούς πελάτες. Η
βασική περίοδος εμπορικής αιχμής είναι Μάιος μέχρι Οκτώβριο, οπότε η καμπάνια
θα εστιάσει σε αυτή την περίοδο και ως εκ τούτου θα πρέπει να ξεκινήσει λίγο πριν
απο αυτή την περίοδο, ώστε να υπάρχει χρόνος να εκτεθεί το κοινό στο μήνυμα.
Αναφερόμενοι στα έντυπα, θα πρέπει να ξεχωρίσουμε το είδος και το ύφος που μας
ενδιαφέρουν. Καταρχάς, επιλέξαμε τα έντυπα με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα και
αυτά που αφορούν το target group μας:
➢ Lifo,
➢ Athens Voice,
➢ Αθηνόραμα
Τα παραπάνω έντυπα είναι εβδομαδιαία, απευθύνονται στο σύγχρονο κοινό, σε
άνδρες και γυναίκες, απο 18 έως 44 ετών και έτσι καλύπτει ένα ευρύ κοινό- στόχο.

1ο Παράδειγμα καταχώρησης σαλόνι σε περιοδικό:
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2ο Παράδειγμα καταχώρησης σαλόνι σε περιοδικό:
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3ο Παράδειγμα μονοσέλιδης καταχώρησης σε περιοδικό:

7.4.3ε Προώθηση Πωλήσεων
Η προώθηση των πωλήσεων αποτελείται απο παροχές κινήτρων προς τους
καταναλωτές/ αγοραστές, σχεδιασμένα έτσι ώστε να προκαλέσουν αγοραστική
συμπεριφορά ταχύτερη και εντονότερη. Τα εργαλεία προώθησης πωλήσεων είναι
πολυάριθμα και καθένα εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό. Υπάρχουν ενέργειες
προώθησης πωλήσεων που γίνονται περιστασιακά και άλλες που έχουν μακροχρόνια
διάρκεια.
Για την προώθηση των πωλήσεων η εταιρία προβαίνει στα κάτωθι μέσα για το
outdoor και indoor advertising:
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➢ Banner με ζωντανά χρώματα στον εξωτερικό χώρο του μαγαζιού, το οποίο
είναι ντυμένο στα χρώματα της μάρκας και προβάλλουν τα διαθέσιμα
προϊόντα. Ένα πλεονέκτημα είναι οτι το μάτι του καταναλωτή πέφτει
κατευθείαν πάνω στο banner, το οποίο ξεχωρίζει απο μεγάλη απόσταση
➢ Καρτολίνες με το σήμα της μάρκας εντός του καταστήματος, όπου
περιγράφονται και προωθούνται τα θρεπτικά συστατικά του συγκεκριμένου
παγωτού, με χαρούμενα χρώματα
➢ Δωρεάν δοκιμή δείγματος με τη μορφή promotion έξω απο τα μαγαζί, όπου
υπάρχει προσωπικό, ντυμένο στα χρώματα της επιχείρησης και προτρέπει τον
κόσμο σε μια γευστική δοκιμή, με κουταλάκια μιας χρήσεως. Επίσης θα
μοιράζονται branded flyer στους περαστικούς.

Παράδειγμα branded flyer, μπροστινή όψη:
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Παράδειγμα branded flyer, πίσω όψη:
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7.4.4ζ Δημόσιες Σχέσεις
Οι δημόσιες σχέσεις αποτελούν βασικό πυλώνα επικοινωνίας που αποσκοπούν στη
δημιουργία και διατήρηση θετικής εικόνας της εταιρείας και ενίσχυση του προφίλ
της. Για να εδραιώσει τη φήμης της η PepperCream πρέπει να λαμβάνει μέρος σε
εκδηλώσεις και εκθέσεις σχετικούς με το αντικείμενο που πραγματεύεται.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συμμετοχή της στην έκθεση τροφίμων,
FOOD EXPO. Επίσης, εξαιρετικά σημαντικό θεωρείται να υπάρχει στενή επαφή με
δημόσια πρόσωπο κύρους, τα οποία μπορούν να ασκούν επιρροή στην κοινή γνώμη
για ενίσχυση της φήμης της εταιρείας. Για παράδειγμα, άτομα που να σχετίζονται με
τον χώρο της εστίασης, όπως chef, ηθοποιούς, και φυσικά τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

8.1 Εισαγωγή
Ο προϋπολογισμός για μια επιχείρηση είναι εξαιρετικά σημαντικός. Αποτελεί τον
οδηγό που έχει η επιχείρηση, ειδικά στην τωρινή οικονομική κατάσταση στην οποία
τα πράγματα είναι ιδιαίτερα ρευστά. Ο προϋπολογισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ακόμα και σε μικρές επιχειρήσεις, αλλά και σε άλλου είδους οργανισμούς εκτός από
την επιχείρηση. Τα είδη του προϋπολογισμού ποικίλουν και οι διάκριση τους μπορεί
να γίνει ανάλογα με τη χρονική τους διάρκεια, το τρόπο προσδιορισμού των ποσών,
την μέθοδο κατάρτισης κλπ.
Συνολικά ο προϋπολογισμός αποτελείτε από διάφορα επιμέρους κομμάτια που όλα
μαζί συνθέτουν τον γενικό προϋπολογισμό, με το ποιο σημαντικό εξ αυτών να είναι
ο προϋπολογισμός πωλήσεων. Αυτό συμβαίνει καθώς τα περισσότερα έσοδα μιας
επιχείρησης προέρχονται από την κύρια δραστηριότητα της. Η διάρκεια ενός
προϋπολογισμού ποικίλει. Μπορεί να είναι ετήσιος, εξάμηνος, τριμηνιαίος, μηνιαίος
ακόμα και εβδομαδιαίος, με τη συνηθέστερη μορφή να είναι της μιας διαχειριστικής
περιόδου (ετήσιος).

8.2. Κατάρτιση Προϋπολογισμού της PepperCream
Η επιχείρηση PepperCream επιθυμεί να καταρτίσει τον προϋπολογισμό της για την
επόμενη χρονιά. Η επιχείρηση είναι μια μικρομεσαία εταιρία με μικρή εμπειρία στην
παραγωγή και πώληση υψηλής ποιότητας Ιταλικό παγωτό.
Η PepperCream δεν έχει καταρτίσει στο παρελθόν προϋπολογισμό και γι΄αυτό το
λόγο περιορίζει το χρονικό ορίζοντα σχεδιασμού του συνολικού προϋπολογισμού της
σε ένα χρόνο, δηλαδή Σεπτέμβριο μέχρι Αύγουστο.

108

Η εταιρεία έχει συγκεντρώσει τα παρακάτω προϋπολογιζόμενα στοιχεία:

1. Οι ετήσιες αναμενόμενες πωλήσεις καθώς και η τιμή πώλησης
παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα:

Μπάλα Παγωτού

Ετήσια Πρόβλεψη
πωλήσεων σε μονάδες
50,000

Τιμή Πώλησης ανά
μονάδα
€ 2,70 / μονάδα

2. Η επιχείρηση αντιμετωπίζει σημαντική εποχικότητα στις πωλήσεις της. Το
60% των πωλήσεων της γίνεται κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών
(Μάιο έως Σεπτέμβριο), ενώ τους υπόλοιπους μήνες, στους οποίους
συντελείται το υπόλοιπο 40% των πωλήσεων, οι πωλήσεις παρουσιάζουν μια
σταθερότητα.

3. Αναφορικά με τις ταμειακές εισροές και εκροές, ισχύουν τα ακόλουθα:
•

Τα έξοδα διαφήμισης πληρώνονται στο τέλος κάθε τρέχοντος μήνα για το
ποσό που αντιστοιχεί στο μήνα που ολοκληρώθηκε

•

To μέσο περιθώριο κέρδους που έχει υπολογιστεί είναι περίπου 45%, καθώς,
ειδικά στην περίπτωση του ιταλικού παγωτού, αυτό σερβίρεται χωρίς
συγκεκριμένη δοσολογία, οπότε τα κόστη μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με
το μέγεθος μάθε μερίδας

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, μπορεί να καταρτιστεί συνολικά για το έτος ο
Προϋπολογισμός Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης.
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Δεδομένα

Μπάλα Παγωτού

Τιμή Πώλησης /
μονάδα
2,70

Ετήσια Πρόβλεψη Πωλήσεων
50000 τμχ

Πωλήσεις
Καλοκαιρινών Μηνών
(Μάιος - Σεπτέμβριος)
Πωλήσεις Λοιπών
Μηνών

60%

40%

30000 τμχ

Πωλήσεις Υπόλοιπων
Μηνών
20000 τμχ

81,000.00 €

54,000 €

Πωλήσεις Καλοκαιριού

Σύνολο

Τέλος, η επιχείρηση προκειμένου να αξιολογήσει τον προϋπολογισμό των προϊόντων
της, κάτω απο εναλλακτικές συνθήκες, καταρτεί τρία διαφορετικά σενάρια: το
αναμενόμενο (βασικό), το δυσμενές (απαισιόδοξο) και το ευμενές (αισιόδοξο). Τα
σενάρια αυτά βασίζονται σε εναλλακτικές υποθέσεις αναφορικά με την ποσότητα
των ετήσιων πωλήσεων των προϊόντων.
Πρέπει να σημειωθεί ότι εφόσον αναφερόμαστε σε μη υπάρχουσα επιχείρηση, τα
αποτελέσματα χρήσης αλλά και οι προβλέψεις των εσόδων θα είναι υποθετικές.
Οι υποθέσεις αυτές για το 1ο ‘έτος είναι οι ακόλουθες:
ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ
Σενάριο

ΒΑΣΙΚΟ Σενάριο

ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟ
Σενάριο

Πωλήσεις

Αύξηση 10% σε
σχέση με το
βασικό σενάριο

όπως
παραπάνω

Μείωση 10% σε
σχέση με το
βασικό σενάριο

Μεταβολή
Κόστους
Πωληθέντων

Αύξηση 10% σε
σχέση με το
βασικό σενάριο

όπως
παραπάνω

Μείωση 10% σε
σχέση με το
βασικό σενάριο
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Σύνολο
135,000 €

Τα αποτελέσματα των τριών σεναρίων για το 1ο έτος, σε όρους λειτουργικού
αποτελέσματος είναι τα ακόλουθα:

Πωλήσεις
Κόστος
Πωληθέντων
Μικτό
Αποτέλεσμα
Εξοδα
Μάρκετινγκ
Λειτουργικό
Αποτέλεσμα

ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ
Σενάριο
148,500 €

134,998 €

ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟ
Σενάριο
121,500 €

81,677 €

74,251 €

66,825 €

66,823 €

60,747 €

54,675 €

14,600 €

14,600 €

14,600 €

52,223€

46,147€

40,075€

ΒΑΣΙΚΟ Σενάριο

Για τον υπολογισμό των εσόδων του 2ου έτους χρησιμοποιήθηκαν δύο σενάρια, ένα
αισιόδοξο και ένα απαισιόδοξο. Σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο, η επιχείρηση το
δεύτερο χρόνο θα έχει ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη, μιας και το καταναλωτικό κοινό
θα έχει αποδεχθεί σε μεγάλο βαθμό τα προϊόντα, ενώ οι διαφημιστικές καμπάνιες
θα έχουν ξεκινήσει να αποφέρουν κέρδη. Αρχικά έχουμε μια αύξηση των πωλήσεων
σε 15%, ενώ κρατάμε το διαφημιστικό προϋπολογισμό μας σταθερό.
Όσον αφορά το απαισιόδοξο σενάριο του 2ου χρόνου, υποθέτουμε ότι η αποδοχή
των προϊόντων από το καταναλωτικό κοινό μειώνεται λόγω δυσαρέσκειας των
καταναλωτών, ενώ η αποτελεσματικότητα της διαφήμισης δεν θα είναι η
αναμενόμενη.
ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ Σενάριο 2ο
έτος

ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟ Σενάριο
2ο έτος

Πωλήσεις

Αύξηση 15% σε σχέση με
το βασικό σενάριο

Μείωση 15% σε σχέση με
το βασικό σενάριο

Μεταβολή
Κόστους
Πωληθέντων

Αύξηση 15% σε σχέση με
το βασικό σενάριο

Μείωση 15% σε σχέση με
το βασικό σενάριο
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Πωλήσεις
Κόστος
Πωληθέντων
Μικτό
Αποτέλεσμα
Εξοδα
Μάρκετινγκ
Λειτουργικό
Αποτέλεσμα

ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ Σενάριο 2ο
έτος
155,248 €

ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟ Σενάριο
2ο έτος
114, 748€

85,389 €

63,114 €

69,859 €

51,634 €

14,600 €

14,600 €

55,260 €

37,034 €

Για τον υπολογισμό των εσόδων του 3ου χρόνου, χρησιμοποιήθηκαν, επίσης, δύο
σενάρια, ένα αισιόδοξο και ένα απαισιόδοξο. Σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο, η
επιχείρηση τον 3ο χρόνο θα έχει πλήρης ανάπτυξη, το καταναλωτικό κοινό θα
εμπιστεύεται πλήρως τα προϊόντα μας, το οποίο θα αντικατοπτρίζεται και στα έσοδα.
Η αναγνωρισιμότητα του brand name θα προσελκύσει και άλλους πελάτες, ενώ θα
έχει γίνει πλήρης βελτιστοποίηση των διαφημιστικών καμπανιών.

Όσον αφορά το απαισιόδοξο σενάριο του 3ου χρόνου λειτουργίας της επιχείρησης,
τα νούμερα θα παραμείνουν ίδια μ’ αυτά του 2ου χρόνου του απαισιόδοξου
σεναρίου. Από την άλλη πλευρά, ο διαφημιστικός προϋπολογισμός παραμένει
σταθερός, κάνοντας τις ανάλογες βελτιστοποιήσεις . Αυτό δείχνει οτι η επιχείρηση
επιθυμεί να σταθεροποιηθεί και να παγιώσει μια θέση στη συγκεκριμένη αγορά.
Τέλος, πρέπει να αναζητηθούν νέοι τρόποι προβολής και επικοινωνίας των
προϊόντων.
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Με βάση λοιπόν τα παραπάνω:

ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ Σενάριο
3ο έτος

ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟ Σενάριο
3ο έτος

Πωλήσεις

Αύξηση 25% σε σχέση
με το βασικό σενάριο

Μείωση 15% σε σχέση με
το βασικό σενάριο

Μεταβολή
Κόστους
Πωληθέντων

Αύξηση 25% σε σχέση
με το βασικό σενάριο

Μείωση 15% σε σχέση με
το βασικό σενάριο

ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ Σενάριο
3ο έτος

ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟ Σενάριο
3ο έτος

168,748 €

114, 748€

92,813 €

63,114 €

75,935 €

51,634 €

14,600 €

14,600 €

61,335.00 €

37,034 €

Πωλήσεις
Κόστος
Πωληθέντων
Μικτό
Αποτέλεσμα
Εξοδα
Μάρκετινγκ
Λειτουργικό
Αποτέλεσμα
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η παρούσα εργασία ασχολήθηκε με την πολιτική μάρκετινγκ που θα ακολουθήσει η
επιχείρηση PepperCream

για την προώθηση του χειροποίητου παγωτού που

παράγει, στην Ελληνική αγορά, καθώς το brand name δεν είναι καθόλου γνωστό στην
Ελλάδα.
Η επιτυχία του εν λόγω προϊόντος εξαρτάται απο τη συλλογική δουλειά των
επιμέρους τμημάτων της επιχείρησης, όμως το μεγαλύτερο βάρος το επωμίζονται οι
πωλήσεις, αφού αυτοί αποτελούν το συνδετικό κρίκο της εταιρίας με την αγορά.
Το σημαντικότερο σημείο στο οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, είναι η
σωστή εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου marketing plan. Η ουσία είναι πως το
λανσάρισμα ενός προϊόντος είναι μια πολυσύνθετη εργασία, που εμπεριέχει μεγάλο
ποσοστό ρίσκου για την επιχείρηση και υψηλό κόστος, απο τη στιγμή που θα
διοχετευθεί στην αγορά. Η ανάλυση των δυνατών και αδυνάτων σημείων της, παίζει
καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία ανάπτυξης και στο λανσάρισμα του προϊόντος.
Αυτά κρίνουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης. Το θετικό είναι πως η
PepperCream θα υιοθετήσει τεχνικές μάρκετινγκ, για την καλύτερη ανάλυση και
τοποθέτηση του προϊόντος στη αγορά.
Ολοκληρώνοντας αυτή την εργασία, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η
επιτυχημένη ανάπτυξη και λανσάρισμα προϊόντος, είναι αποτέλεσμα πολύπλοκης
διαδικασίας, ομαδικής δουλειάς και ανάλυσης πληθώρας δεδομένων που
προέρχονται τόσο απο εσωτερικά όσο και απο εξωτερικά ερεθίσματα. Η αγορά
περνάει μια παρατεταμένη κρίση τα τελευταία χρόνια, ο ανταγωνισμός γίνεται όλο
και πιο αδυσώπητος. Για να πετύχει μια επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
απέναντι στον ανταγωνισμό, πρέπει να ακολουθήσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο
marketing και να εστιάσει στην καθολική εξυπηρέτηση του πελάτη.
Εν κατακλείδι, η παρούσα εργασία επιδιώκει να αποτελέσει τόσο τη βάση για
μελλοντικούς σχεδιασμούς μάρκετινγκ για την ίδια την PepperCream στην μετέπειτα
εξελικτική πορεία της, όσο και κίνητρο για περεταίρω έρευνα από άλλες εταιρείες
του κλάδου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ερωτηματολόγιο έρευνας Αγοράς

Τρώτε παγωτό;
Ναι
Οχι

1. Ποια εποχή καταναλώνετε περισσότερο παγωτό;
Ανοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειμώνα

2. Πόσο συχνά τρώτε παγωτό το καλοκαίρι;
κάθε μέρα
2-3 φορές την εβδομάδα
1 φορά την εβδομάδα
1 φορά το μήνα
Ποτέ

3. Πόσο συχνά τρώτε παγωτό την άνοιξη;
κάθε μέρα
2-3 φορές την εβδομάδα
1 φορά την εβδομάδα
1 φορά το μήνα
Ποτέ
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4. Πόσο συχνά τρώτε παγωτό το χειμώνα;
κάθε μέρα
2-3 φορές την εβδομάδα
1 φορά την εβδομάδα
1 φορά το μήνα
Ποτέ

5. Πόσο συχνά τρώτε παγωτό το φθινόπωρο;
κάθε μέρα
2-3 φορές την εβδομάδα
1 φορά την εβδομάδα
1 φορά το μήνα
Ποτέ

6. Ποια στιγμή της ημέρας τρώτε παγωτό;
Απόγευμα
Βράδυ
Μεσημέρι
Πρωί

7. Απο πού αγοράζετε συνήθως παγωτό;
Super Market
Εστιατόριο
Ζαχαροπλαστείο
Gelateria
Περίπτερο / Ψιλικά
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8. Πόσο πιθανό είναι να αγοράσετε παγωτό απο ιταλική παραδοσιακή gelateria;
Εντελώς απιθανό
Απίθανο Ουδέτερο
Πιθανό

9. Για ποιούς απο τους παρακάτω λόγους θα διαλέγατε να
αγοράσετε παραδοσιακό ιταλικό παγωτό και όχι κάποιου
άλλου τύπου;
Ποιότητα (καλύτερες πρώτες ύλες, φρούτα εποχής)
Φρεσκάδα (καταναλώνεται άμεσα, δεν υπάρχει stock)
Ποικιλία γεύσεων (πχ vegan απο γάλα καρύδας)
Λιγότερα συντηρητικά
Λιγότερη ζάχαρη και λιπαρά
Αλλο (Παρακαλώ γράψτε την απάντησή σας εδώ)

10. Πόσο θα είσασταν διατεθειμένοι να πληρώσετε για
μια μπαλα παραδοσιακού, ιταλικού παγωτού;
1- 2€
2-3€
3€ και πάνω

11. Ποια γεύση παγωτού απο τις παρακάτω προτιμάτε περισσότερο;
Βανίλια
Σοκολάτα
Φράουλα
Μπισκότο
Φιστίκι
Φρούτα του δάσους
Καραμέλα
Καιμάκι
Αλλο (Παρακαλώ γράψτε την απάντησή σας εδώ)
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Πολύ πιθανό

12. Ποιό είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του
παγωτού για εσάς (Βαθμολογήστε το κάθε παρακάτω
χαρακτηριστικο;\
Γεύση
Τιμή
Τόπος Προέλευση/ Παραγωγή
Μάρκα
Συσκευασία
Συστατικά

13. Πόσο πιθανό είναι να αγοράζατε παγωτό vegan;
Πολύ απίθανο
1

2

3

4

Πολύ πιθανό
5

14. Πόσα χρήματα κατά προσέγγιση δαπανάτε μηνιαίως για παγωτό τους θερινούς μήνες;
0-10€
11-20€
21-30€
30€ και άνω

15. Ποιό είναι το φύλο σας;
Αντρας
Γυναίκα
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16. Σε ποια ηλικιακή κατανομή βρίσκεστε;
Κάτω των 20
20-34
35-49
50-64
65 και άνω

17. Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες επαγγελμάτων ανήκει το δικό σας;
Δημόσιος Υπάλληλος
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Ελεύθερος Επαγγελματίας
Συνταξιούχος
Οικιακά
Φοιτητής/-τρια
Άνεργος

18. Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;
Έγγαμος/η με παιδιά
Έγγαμος/η χωρίς παιδιά
Άγαμος
Διαζευγμένος

19. Ποιό είναι το μηνιαίο ατομικό σας εισόδημα κατά προσέγγιση;
0-500€
501-1000€
1001- 1500€
1501-2000€
2000€ και άνω
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