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I. 1ΠΕΡΙΛΗΨΗ (EXECUTIVE SUMMARY) 

Το παρόν πλάνο µάρκετινγκ της "ΤΥΠΟΚΑΡΤ Ε.Π.Ε." γίνεται για την είσοδο 
ενός νέου προϊόντος στην αγορά. Το προϊόν είναι ένα εξαιρετικά απλό και 
φθηνό αναλόγιο υπολογιστή. Αποτελεί καινοτοµία για την αγορά του 
διαφηµιστικού δώρου, αλλά πέραν αυτού η επιχείρηση στοχεύει να τολµήσει 
και την εισαγωγή της στην αγορά του λιανικού εµπορίου. 

Σε γενικές γραµµές η διαδικασία παραγωγής και προώθησης του προϊόντος 
ακολουθεί τη συνήθη τακτική της επιχείρησης. ∆ηλαδή, θα το προβάλλουµε 
µέσω του ετήσιου καταλόγου της επιχείρησης "COLLECTION 2003", του 
κλαδικού, ετήσιου καταλόγου, "ΠΑΝ∆Ω", καθώς επίσης θα συµµετάσχουµε και 
στην κλαδική έκθεση "∆ΩΡΟΓΡΑΜΜΗ". Εκείνο που θα διαφοροποιηθεί στην 
προώθησή του είναι η δηµιουργία ενός ειδικού ένθετου φυλλαδίου και κυρίως 
η προσέγγιση των λιανικών καταστηµάτων εµπορίας αξεσουάρ Η/Υ µε 
µεθόδους δηµοσίων σχέσεων και τεχνικών προώθησης πωλήσεων. 

Το νεκρό σηµείο του νέου προϊόντος βρίσκεται στα €15.880. 

Τέλος, τη γενική επίβλεψη και έλεγχο όσον αναφέρονται παρακάτω έχει ο 
κύριος εταίρος και διαχειριστής της επιχείρησης κ. Ιωάννης Τριανταφυλλίδης. 

                                                           
1 Το παρόν πλάνο µάρκετινγκ βασίζεται στα πρότυπα των Ph. Kotler και Buell. 
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II. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εταιρία µε την επωνυµία "ΤΥΠΟΚΑΡΤ Ε.Π.Ε." εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, 
στη ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου, και αποτελεί συνέχεια της ατοµικής επιχείρησης 
του Ιωάννη Τριανταφυλλίδη που ιδρύθηκε το 1981 µε αντικείµενο 
δραστηριότητας τη µεταξοτυπία και τις εκτυπώσεις γενικότερα.  

Τη σηµερινή της µορφή πήρε στις 6/7/1989, µε αρχικό κεφάλαιο κίνησης 
6.200.000 δρχ., αφού πέρασε από διάφορα στάδια και πλέον ασχολείται µε 
την κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή και εµπορία (κατά 80% χονδρικώς και 
20% λιανικώς) διαφόρων διαφηµιστικών δώρων µε κεντρική φιλοσοφία την 
"καλύτερη δυνατή ποιότητα, στην καλύτερη δυνατή τιµή µε την καλύτερη 
δυνατή εξυπηρέτηση". 

Το αρχικό κεφάλαιο κίνησης χωρίζεται σε 620 εταιρικά µερίδια αξίας 10.000 
δρχ. εκ των οποίων τα 316 ανήκουν στον κ. Ιωάννη Τριανταφυλλίδη, ο οποίος 
είναι και ο διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρίας, και τα 304 στο γιο του 
Χρήστο, σύµφωνα µε την τελευταία τροποποίηση της στις 13/4/1999. 

III. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (CURRENT 
MARKETING SITUATION) 

Α. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (MACRO) 

i .  ΕΞΕΛ ΙΞΗ  ΖΗΤΗΣΗΣ  -  ΠΡΟΒΛΕΨΗ  
Τα τελευταία χρόνια το επιχειρηµατικό δώρο έχει αποδειχτεί ως βασικό µέσο 
επικοινωνίας κάθε σύγχρονης επιχείρησης. Ο ρόλος του έχει γίνει συνείδηση 
σε όλους, όπως άλλωστε και η δυνατότητά του να λειτουργεί αποδοτικά και 
παρά τις αντιξοότητες που η ίδια η αγορά του είδους αντιµετωπίζει, γεγονός 
παραµένει ότι αποτελεί ένα από τα κύρια στοιχεία προώθησης της 
επιχειρηµατικής δράσης και έναν από τους καλύτερους τρόπους προσέγγισης 
πελατείας αλλά και δηµιουργίας καλής εικόνας στην αγορά. 
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Παρόλη την ύφεση, η αγορά του διαφηµιστικού δώρου σε φάση ανάπτυξης 
και επίσης προβλέπεται ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις µόλις ξεπεράσου τα 
οικονοµικά τους προβλήµατα θα ακολουθήσουν την τακτική των ευρωπαϊκών 
εταιριών, οι οποίες σε περιόδους ύφεσης αυξάνουν τα κονδύλια για την 
αγορά διαφηµιστικού δώρου. 

 

i i .  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΛΑ∆ΟΥ  -  ΠΡΟΒΛΕΨΗ  
Ιστορικά στην Ελληνική πραγµατικότητα η  δεκαετία του '80 ήταν η δεκαετία 
της γνωριµίας του ελληνικού µάρκετινγκ µε το επιχειρηµατικό δώρο. 

Η δεκαετία του '90 που µαζί της έφερε την οικονοµική ύφεση αναπόφευκτα 
σταθεροποίησε τη δαπάνη για το επιχειρηµατικό δώρο και σε αρκετές 
περιπτώσεις την ελάττωσε. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι ενώ η διαφηµιστική 
δαπάνη στην Ελλάδα αυξήθηκε, η δαπάνη για το επιχειρηµατικό δώρο 
παρουσίασε κάµψη που εκτιµάται σε 15% περίπου, µε βάση µε το 1988 που 
υπήρξε µια από τις λαµπρότερες χρονιές για τον κλάδο αυτό. 

Παρόλα' αυτά η αγορά του επιχειρηµατικού δώρου στη χώρα µας παρά τα 
σηµάδια της ύφεσης βρίσκεται, όσο κι αν αυτό ακούγεται οξύµωρο σε φάση 
ανάπτυξης. 

Κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις ο κλάδος έχει τεράστιες δυνατότητες 
ανάπτυξης. Σε αντίθεση µε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, για τις οποίες το δώρο 
αποτελεί συνήθη πρακτική και δεν περιορίζεται σε συγκεκριµένες εποχές του 
χρόνου, αλλά αποτελεί γι' αυτές σηµαντικό στοιχείο του µάρκετινγκ, οι 
περισσότερες ελληνικές ασχολούνται µε το επιχειρηµατικό δώρο µόνο 
ευκαιριακά και σε περιόδους αιχµής της ζήτησης αυτό αποτελεί ένα από τα 
πλέον αρνητικά στοιχεία στην εξέλιξη του κλάδου. 

Β. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (MICRO) 

i .  ΠΩΛΗΣΕ ΙΣ  
Η εταιρεία για το έτος 2001 είχε κύκλο εργασιών 107.255.936 δραχµές 
(€314.764.3) που αναλύεται σε  39.213.865 δραχµές (€115.081,04) "πωλήσεις 
εµπορευµάτων" και 68.042.071 δραχµές (€199.683,26) "πωλήσεις προϊόντων". 

i i .  ΚΕΡ∆Η  
Τα "µικτά κέρδη" της επιχείρησης ανέρχονται σε 30.805.926 δραχµές 
(€90.406,24) και τα "κέρδη χρήσεων" (καθαρά) σε 6.887.273 δραχµές (€20212,1). 
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Γ. ΑΓΟΡΕΣ - ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ 

i .     ΠΕΡ ΙΓΡΑΦΗ  ΤΩΝ  ΠΕΛΑΤΩΝ   
Πελάτες της "ΤΥΠΟΚΑΡΤ Ε.Π.Ε." είναι διαφηµιστικές εταιρίες και εµπορικά 
καταστήµατα σε όλη την ελληνική επικράτεια και ευκαιριακά σε γείτονες 
χώρες, όπως Αλβανία, Π.Γ.∆.Μ., Κύπρος, Βουλγαρία και Τουρκία. 

Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά τους οι πελάτες µας χωρίζονται στις εξής 
κατηγορίες: 

 ∆ιαφηµιστικές εταιρίες και γραφεία που εκτυπώνουν οι ίδιοι πάνω στα 
προϊόντα µας και τα µεταπωλούν µε εξαίρεση έκτακτες περιπτώσεις και 
ανάγκες, οπότε και διενεργούµε εµείς και την εκτύπωση.  Χονδρική 

 ∆ιαφηµιστικές εταιρίες και γραφεία για λογαριασµό των οποίων 
εκτυπώνουµε εµείς και εκείνοι απλά τα µεταπωλούν.  Χονδρική 

 Πελάτες στους οποίους προσφέρουµε ολοκληρωµένες υπηρεσίες, από την 
παραγωγή µέχρι και το τύπωµα, για άµεση χρήση από τους ιδίους.  
Λιανική 

i i .  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΠΟΥ  ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ  ΤΗΝ  ΑΓΟΡΑ ,  
Τ Ι Σ  ΠΩΛΗΣΕ Ι Σ  ΚΑ Ι  Τ Ι Σ  ΠΑΡΑΓΓΕΛ ΙΕΣ  

Οι παράγοντες που επηρεάζουν κατά κύριο λόγω τους πελάτες µας στις 
αγορές τους (και µας προτιµούν) είναι οι παρακάτω: 

 Η µακρόχρονη παρουσία µας στο χώρο του διαφηµιστικού δώρου (20 
χρόνια). 

 Η άριστη ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων. 

 Η µεγάλη ποικιλία των προϊόντων που διαθέτουµε. 70 καλούπια 
παραγωγής και πάνω από 250 κωδικοί προϊόντων εισαγωγής και 
µεταπώλησης γενικότερα. 

 Η έγκυρη παράδοση των παραγγελιών. 

 Η δυνατότητα χαµηλότερων τιµών, εκπτώσεων ιδιαίτερα  στα προϊόντα 
κατασκευής µας. 

 Οι άριστες ανθρώπινες σχέσεις µε τους πελάτες µας. 

i i i .  ΕΠΟΧ ΙΚΟΤΗΤΑ  
Οι κύριες περίοδοι πωλήσεων εκτείνεται από τα µέσα Οκτωβρίου µε µέσα 
Γενάρη, δύο µε τρεις εβδοµάδες πριν το Πάσχα και τέλη Μαΐου µε Ιούνιο. 
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IV. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Α. ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 
Στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης οι κυριότεροι ανταγωνιστές µας 
είναι οι εξής: 

 ALMAK S.A. 

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α. & Ε. Ο.Ε. 

 ΑΡΧΟΝΤΗ ΆΝΝΑ 

 ∆ΩΡΟΓΡΑΦΗ 

 ΛΙΒΑΡ∆ΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 

 ΜΙΝΩΙΚΗ ADVERTISING 

 ΜΠΑΞΕΒΑΝΙ∆ΗΣ Ε.Π.Ε. 

 ΜΠΑΣ∆ΑΣ 

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ 

Για το νέο προϊόν όµως που σκοπεύουµε να εισάγουµε τώρα στην αγορά και 
περί ου ο λόγος, δεν υπάρχει κανένας ανταγωνιστής µέσα από τον κλάδο. 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Ο ανταγωνισµός στον τοµέα του διαφηµιστικού δώρου τόσο µεταξύ των 
εµπόρων όσο και ανάµεσα στους ανταγωνιστές είναι οξύτατος. Ειδικότερα 
για τους κατασκευαστές η κατάσταση είναι εκρηκτική, καθώς έχουν να 
αντιµετωπίσουν τις χώρες της Άπω Ανατολής που παράγουν εκατοµµύρια 
είδη σε τιµές µη ανταγωνιστικές. Οι Έλληνες κατασκευαστές µπορούν να είναι 
ανταγωνιστικοί έναντι των παραπάνω ειδών µόνο µε την παραγωγή ειδών 
ανώτερης ποιότητας. Έχοντας προσαρµόσει την παραγωγή τους στα 
προνοµιακά πεδία ανταγωνισµού κατέχουν ένα µεγάλο µέρος της αγοράς 
που αφορούν τα δερµάτινα είδη, τα είδη γραφείου, τα ασηµικά, τα κεραµικά, 
τις αθλητικές τσάντες, τα δώρα συνεδρίων κ.λπ. 
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Γ. ΕΙ∆ΙΚΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΟΣ ΚΛΑ∆ΟΥ (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ) 
Το νέο µας προϊόν, δηλαδή το αναλόγιο για Η/Υ, αποτελεί µια καινοτοµία 
στο χώρο του διαφηµιστικού δώρου και εποµένως ο ανταγωνισµός δεν 
προέρχεται από τον κλάδο µας, όπως και προαναφέρθηκε. 

Ο ανταγωνισµός προέρχεται από τις εταιρίες που παράγουν gadgets και 
αξεσουάρ υπολογιστών  (π.χ. CONNECT, ADDISON, AIDATA κ.λπ.) οι οποίες 
όµως εδρεύουν όλες στο εξωτερικό µε συνέπεια οι άµεσοι ανταγωνιστές µας 
να είναι οι εµπορικές αλυσίδες ειδών γραφείου και συστηµάτων υπολογιστών, 
περιφερειακών κ.λπ., όπως το ΠΛΑΙΣΙΟ που εισάγουν τα παραπάνω είδη.  

V. ΤΟ ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Α. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ 

i .   ΠΕΡ ΙΓΡΑΦΗ  ΤΗΣ  ΠΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ,  ΣΥΣΚΕΥΑΣ ΙΑΣ ,  
∆ ΙΑΦΟΡΟΠΟ ΙΗΣΗΣ  ΚΑ Ι  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ  ΤΩΝ  
ΠΕΛΑΤΩΝ .  

Το προϊόν µας είναι ένα αναλόγιο για τη στήριξη κειµένου για 
δακτυλογράφηση κ.λπ. σε Η/Υ. Τα πλεονεκτήµατά του σε σχέση µε αυτά που 
κυκλοφορούν στην αγορά είναι η απλότητα στη χρήση του, η ευκολία που 
προσφέρει στο χειριστή του Η/Υ κατά την ανάγνωση, η εύκολη προσαρµογή 
του κειµένου και η χρήση του ως δείκτη του κειµένου. 

Το υλικό κατασκευής του είναι η πολυστερίνη και θα εφάπτεται στον Η/Υ µε 
ειδικό αυτοκόλλητο µεγάλων αντοχών ειδικά για την περίπτωση. Το βάρος 
του θα είναι 18 γραµµάρια. Θα παράγεται σε µατ αλλά και διάφανα 
χρώµατα, αρχικά σε λευκό, γκρι, µαύρο, διαφανές και αργότερα ανάλογα µε 
τις ανάγκες των πελατών. 

Θα προσφέρεται συσκευασµένο σε διάφανο πλαστικό σακουλάκι, ξεχωριστό 
για κάθε αναλόγιο, σε κούτες των  100, 200, 500 και 1000 τεµαχίων.   

Το προϊόν από την φύση του  δεν χρήζει κάποιας πρόσθετης εξυπηρέτησης,  
όπως service, παρά µόνο ευκολίας στη διανοµή και την πληρωµή που θα 
αναφερθούν παρακάτω. 
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i i .  ΦΑΣΗ  ΚΥΚΛΟΥ  ΖΩΗΣ  
Το προϊόν θα εισαχθεί στην αγορά το Σεπτέµβριο του 2002 και θα παραµείνει 
σε αυτή τη φάση (εισαγωγής) µέχρι τον Ιανουάριο του 2003. 
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 Εισαγωγή Ανάπτυξη Ωριµότητα     Κάµψη  

Β. ∆ΙΑΝΟΜΗ 

i .  ΚΑΝΑΛ ΙΑ  ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  -  ΣΥΣΤΗΜΑ  ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  
Για το συγκεκριµένο προϊόν θα χρησιµοποιήσουµε τα συγκεκριµένα κανάλια 
διανοµής: 

 

 

 

 

 

 

 

i i .  ΦΥΣ ΙΚΗ  ∆ΙΑΝΟΜΗ  
Το συγκεκριµένο προϊόν όπως και τα υπόλοιπα που παράγουµε θα 
διατίθενται ως εξής: 

 Στους πελάτες εντός Θεσσαλονίκης είτε θα τα µεταφέρουµε οι ίδιοι µε το 
φορτηγάκι παραδόσεων της εταιρείας, είτε θα τα παραλαµβάνουν οι ίδιοι 
από τις εγκαταστάσεις µας. 

 Στους πελάτες εκτός Θεσσαλονίκης η µεταφορά θα γίνεται µέσω των 
µεταφορικών εταιρειών που συνεργαζόµαστε και διαφέρουν ανάλογα µε 
τον προορισµό. Όπως η µεταφορική ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ  για την περιοχή της 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 

ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΗΣ 
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Αθήνας, η ΠΕΤΑΧΤΗ για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, η ΚΑΣΑΠΗΣ 
για την Πελοπόννησο κ.α..  

 Τέλος, ανάλογα µε τις εκάστοτε επιθυµίες του πελάτη µπορεί η αποστολή 
να γίνει µέσω Ο.Σ.Ε. ή ταχυδροµείου (Ε.Λ.ΤΑ. ή courier) και σε σπάνιες 
περιπτώσεις µέσω Κ.Τ.Ε.Λ.. 

Όπως ισχύει για όλες τις παραγγελίες το κόστος της µεταφοράς τους 
επιβαρύνει τους ίδιους τους πελάτες. 

Γ. ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
Καταρχήν το προϊόν µας θα περιλαµβάνεται στον ετήσιο κατάλογο της 
επιχείρησης "COLLECTION 2003" που θα εκδοθεί τον προσεχή Σεπτέµβριο και 
θα κοστίσει € 30000, καθώς και στον οδηγό επιχειρηµατικού δώρου "ΠΑΝ∆Ω" 
µε κόστος συµµετοχής €1500 . 

Επίσης, θα συµµετάσχουµε στην έκθεση διαφηµιστικού δώρου 
"∆ΩΡΟΓΡΑΜΜΗ", που διοργανώνει η ΑΤΟΥ Α.Ε., στο Ε.Κ.Ε.Π. Αττικής, στις 27-
30/9/2002. Το κόστος συµµετοχής στην έκθεση ανέρχεται στα €4400. 

Θα γίνει δωρεάν διανοµή δειγµάτων σε όποιον ενδιαφερθεί για το προϊόν και 
φυσικά θα µπορεί να επισκέπτονται τον εκθεσιακό µας χώρο. 

Τέλος, θα ισχύουν όλες οι προσφορές και ενέργειες δηµοσίων σχέσεων που 
εφαρµόζει η επιχείρηση µέχρι σήµερα, όπως εκπτώσεις στους καλούς πελάτες 
και τις µεγάλες παραγγελίες. 

∆. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 
Η τιµολόγηση του προϊόντος γίνεται µε βάση το κόστος. 

Αρχικά, η παραγωγή ενός προϊόντος προϋποθέτει την κατασκευή ενός 
καλουπιού. Στην συγκεκριµένη περίπτωση η κατασκευή του καλουπιού θα 
κοστίσει € 7350. 

 Όπως προαναφέραµε, το υλικό κατασκευής του προϊόντος είναι η 
πολυστερίνη και το βάρος του θα είναι 18γρµ.. Οι παράγοντες που 
καθορίζουν το κόστος παραγωγής  µιας µονάδας προϊόντος είναι οι εξής: 

 Γραµµάρια υλικού: 18γρµ.  € 0,06 

 Αυτοκόλλητο  € 0,03 

 Κόστος εργασίας- λειτουργικά έξοδα  € 0,04 

 Κόστος συσκευασίας  € 0,02 

Εποµένως, το συνολικό κόστος ανέρχεται στα € 0,15. Η τιµή πώλησης του 
προϊόντος θα ανέρχεται στα € 0,30 για τον πρώτο χρόνο τουλάχιστον, µέχρι 
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να καλυφθούν τα πρώτα έξοδα παραγωγής και να διαπιστωθεί η πορεία της 
ζήτησης του προϊόντος και η επιβίωση του στην αγορά. 

VI. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ (ΘΕΣΜΙΚΟΙ - ΝΟΜΙΚΟΙ) 

Το προϊόν µας θα τηρεί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας, υγείας, προστασίας 
του περιβάλλοντος κ.λπ. σύµφωνα µε τις σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις, όπως 
και όλα και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα της επιχείρησης, και δεν υπόκειται σε 
κανενός είδους περιορισµό πέραν αυτών για τους οποίους η επιχείρηση έχει 
τις αντίστοιχες εγκρίσεις. 

VII. ∆Α/ΕΚ ΑΝΑΛΥΣΗ (SW/OT ANALYSIS) 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ / ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 
 Στο χώρο του επιχειρηµατικού δώρου, για το συγκεκριµένο προϊόν, 
ακόµη δεν υπάρχει ανταγωνισµός και µας δίνεται η ευκαιρία να 
εδραιωθούµε στη συνείδηση των πελατών µας. 

 Τα ανταγωνιστικά προϊόντα στο χώρο των αξεσουάρ Η/Υ είναι πολύ 
πιο περίπλοκα και σαφώς ακριβότερα. 

 Η µεγάλη αύξηση στην χρήση των Η/Υ τόσο στο σπίτι όσο και στις 
επιχειρήσεις. Συνεπώς αναµένεται και η αύξηση της χρήσης των 
αξεσουάρ τους. 

 Εντός του πρώτου χρόνου κυκλοφορίας του προϊόντος µας αναµένεται 
η αντιγραφή του από τους ανταγωνιστές. 

 Στην αγορά των αξεσουάρ Η/Υ υπάρχει ο κίνδυνος να µην 
µπορέσουµε να ανταγωνιστούµε τις εδραιωµένες εταιρίες του χώρου. 

∆ΥΝΑΜΕΙΣ / Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 
 Το συγκεκριµένο αναλόγιο είναι δική µας ανακάλυψη στο χώρο του 
επιχειρηµατικού δώρου και αποτελεί καινοτοµία τόσο εκεί όσο και 
στην αγορά των αξεσουάρ/gadgets Η/Υ. 

 Είµαστε οι κατασκευαστές του προϊόντος άρα αποφεύγουµε τους 
µεσάζοντες και µας κοστίζει λιγότερο, καθώς επίσης µπορούµε να 
προσαρµοζόµαστε καλύτερα στις επιθυµίες των πελατών µας (π.χ. 
χρωµατολόγιο, ταχύτητα παράδοσης). 
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 Το κόστος του είναι χαµηλό και εποµένως η τιµή πώλησης του είναι 
πολύ προσιτή για την αγορά του διαφηµιστικού δώρου και απόλυτα 
ανταγωνιστική για την αγορά των αξεσουάρ Η/Υ (Η τιµή του  
φθηνότερου ανέρχεται περίπου σε €5, ενώ των περισσοτέρων άνω των 
€10). 

 Είναι πολύ πιο απλό και εύχρηστο σε σχέση µε τα ανταγωνιστικά του 
εµπορίου. 

 ∆εν έχουµε ξανασχοληθεί µε το λιανεµπόριο και εποµένως υπάρχει 
έλλειψη γνώσης και εµπειρίας στη συγκεκριµένη αγορά. 

 Το εύρος της  ποικιλίας των επιχειρηµατικών δώρων µπορεί να 
εµποδίσει την επιβίωση και την επιτυχία του προϊόντος. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ (ISSUE ANALYSIS) 

 Πρέπει η επιχείρηση να παράγει το νέο αναλόγιο για Η/Υ; 

 Μπορεί το προϊόν µας να εισαχθεί ταυτόχρονα στην αγορά του 
επιχειρηµατικού δώρου και στην αγορά του αξεσουάρ Η/Υ;  

 Μπορεί να αντεπεξέλθει η επιχείρηση στις απαιτήσεις µιας νέας για αυτήν 
αγοράς; 

 Θα είναι το προϊόν ανταγωνιστικό και στις δύο αγορές; 

IV. ΣΤΟΧΟΙ (OBJECTIVES) 

Α. ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
Πρωταρχικός µας στόχος είναι η εισαγωγή του προϊόντος µας στην αγορά του 
επιχειρησιακού δώρου. 

Β. ∆ΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟΣ 
Η προώθησή του "αναλογίου" στο ευρύτερο καταναλωτικό κοινό και 
απόκτηση µεριδίου αγοράς ως αξεσουάρ Η/Υ µέσω των αντίστοιχων 
καταστηµάτων. 
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V. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (STRATEGY) 

∑ ΑΓΟΡΑ - ΣΤΟΧΟΙ      
(TARGET - MARKET) 

 Οι ήδη υπάρχοντες πελάτες µας 
 Ο µέσος χρήστης Η/Υ 

∑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ   
(POSITIONING) 

 Πρωτοτυπία, εργονοµία και εκπληκτικά χαµηλή τιµή 

∑ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
(PRODUCT LINE) 

 Το προϊόν αναπτύσσεται σε µήκος ως προς τη 
χρωµατική γκάµα (λευκό, γκρι, µαύρο, διαφανές). 

∑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ                   
(PRICE) 

 Χαµηλή για το επιχειρηµατικό δώρο 
 Πολύ χαµηλή σε σχέση µε τον ανταγωνισµό στα 
αξεσουάρ Η/Υ 

∑ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
(DISTRIBUTION) 

 ∆ιατήρηση των υπαρχόντων καναλιών διανοµής (+ 
εµπορικά καταστήµατα) 

∑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
(PROMOTION) 

 Εκθεσιακός χώρος στις εγκαταστάσεις µας, συµµετοχή 
σε κλαδικές εκθέσεις, εµπορικοί κατάλογοι, τεχνικές 
προώθησης πωλήσεων, δηµόσιες σχέσεις 

VI. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ - ΤΑΚΤΙΚΗ 
(ACTION PROGRAMMES) 

Για την επίτευξη της στρατηγικής µας θα ακολουθήσουµε τις παρακάτω 
ενέργειες: 

  Μάιος-Ιούνιος 2002  Κατασκευή καλουπιού από το µηχανουργείο 
"Ο∆ΥΣΣΕΑΣ" , µε το οποίο συνεργαζόµαστε αποκλειστικά, και θα κοστίσει 
€7.350.  

 Ιούλιος 2002  Παραγωγή των πρώτων δειγµάτων από τον υπεύθυνο 
παραγωγής Μιχάλη Τριανταφυλλίδη. Πενήντα τεµάχια επί των τεσσάρων 
χρωµάτων που θα κοστίσουν €30.  Θα ακολουθήσει έλεγχος και το 
λεγόµενο " φινίρισµα" των δειγµάτων. 

 Μέσα Ιουλίου - Αύγουστος  Παραγωγή προϊόντος 

 Παράλληλα από τις 15 Αυγούστου - 10 Σεπτεµβρίου γίνεται η παραγωγή 
και αποστολή του ετήσιου κατάλογου της επιχείρησης "COLLECTION 2003" 
στους πελάτες της, που θα κοστίσει € 30.000, καθώς και ένα ειδικό 
φυλλάδιο για το νέο µας προϊόν κόστους €440. Η δηµιουργία του 
καταλόγου γίνεται σε συνεργασία του Ι. Τριανταφυλλίδη µε τον εκδοτικό 
οίκο       "ΌΜΗΡΟΣ". Την ίδια περίοδο γίνεται και η καταχώρηση της 
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εταιρείας  στον οδηγό επιχειρηµατικού δώρου "ΠΑΝ∆Ω" µε κόστος 
συµµετοχής €1.500. 

 1 - 10 Σεπτεµβρίου 2002 η υπεύθυνη πωλήσεων της εταιρείας ∆έσποινα 
Τριανταφυλλίδη θα προσεγγίσει αλυσίδες καταστηµάτων στη 
Θεσσαλονίκη που εµπορεύονται Η/Υ και αξεσουάρ των, όπως ΠΛΑΙΣΙΟ, 
ONE WAY TECHNOSTORES, MULTIRAMA, MICROLAND, MICROCENTER 
ΚΟΡΑΣΙ∆Η και MEDIA STORES. Καταρχήν θα αποστείλει ενηµερωτικές 
επιστολές όπου θα αναλύει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του νέου µας 
προϊόντος, καθώς και θα προτείνει και κάποιες εναλλακτικές προσφορές, 
όπως ο συνδυασµός του µε mousepad (προϊόν που ανήκει είδη στη 
συλλογή των ειδών µας) µε δωρεάν την εκτύπωση σχεδίου της αρεσκείας 
τους. Συνδυασµός, το κόστος του οποίου για τα καταστήµατα θα 
ανέρχεται σε €0.80 και η τελική του τιµή θα είναι κατά πολύ κατώτερη του 
ανταγωνισµού. Με την επιστολή θα εσωκλείονται το ειδικό φυλλάδιο για 
το συγκεκριµένο προϊόν και δύο δείγµατα - ένα µατ και ένα διάφανο. Σε 
διάστηµα εντός δύο εβδοµάδων από την αποστολή των παραπάνω θα 
ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία µε τον αντίστοιχο υπεύθυνο της 
κάθε εταιρείας. 

 27-30 Σεπτεµβρίου   Συµµετοχή στην κλαδική έκθεση "∆ΩΡΟΓΡΑΦΗ" που 
διοργανώνει η ΑΤΟΥ Α.Ε., στο Ε.Κ.Ε.Π. Αττικής. Το κόστος συµµετοχής 
στην έκθεση ανέρχεται στα €4.400. Την οµάδα εκπροσώπησης της 
επιχείρησης απαρτίζουν ο διαχειριστής της εταιρείας Ιωάννης 
Τριανταφυλλίδης, ο συνέταιρος του Χρήστος Τριανταφυλλίδης καθώς και  
η υπεύθυνη πωλήσεων ∆έσποινα Τριανταφυλλίδη. 

Στην έκθεση θα γίνει η παρουσίαση και υποστήριξη του νέου προϊόντος 
µε ένθετο ενηµερωτικό έντυπο και διανοµή δωρεάν δειγµάτων. 

VII. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (PROJECTED 
PROFIT - LOSS STATEMENT) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΈΣΟ∆Α ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΈΞΟ∆Α 

Καλούπι 7350 

Κόστος Μονάδας x τεµάχια 0,15x52.933 =  8.087 
Μέση τιµή πώλησης 
µονάδας επί τεµάχια 

52.933x0,30 Κόστος Προώθησης* 590 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 15.880 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 15.880 

*Περιλαµβάνει τις ενέργειες που θα γίνουν αποκλειστικά για το νέο προϊόν (δωρεάν δείγµατα και ειδικό φυλλάδιο) 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω προϋπολογισµό για την πλήρη κάλυψη 
των εξόδων του νέου προϊόντος, εντός του εξαµήνου, πρέπει να πουλήσουµε 
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52.933 τεµάχια. ∆εν πρέπει να όµως να λησµονούµε ότι βρισκόµαστε στη 
φάση εισαγωγής του προϊόντος όποτε οι τυχόν ζηµίες αναµένονται και 
δικαιολογούνται. Τέλος το ποσό των €15.880 συµπίπτει µε το νεκρό σηµείο 
του νέου προϊόντος.  

VIII. ΕΛΕΓΧΟΣ (CONTROL) 

Εγγύηση της σωστής πορείας είναι η στενή παρακολούθηση των 
επιχειρησιακών σχεδίων.  

Στην προκειµένη περίπτωση τη διαδικασία ελέγχου όλης της επιχείρησης, 
εποµένως και των ενεργειών που προαναφέρθηκαν στην τακτική που θα 
ακολουθηθεί, την αναλαµβάνει εξολοκλήρου ο κύριος εταίρος και 
διαχειριστής της επιχείρησης κ. Ιωάννης Τριανταφυλλίδης. 

Αναλυτικότερα, θα πρέπει να εξετάσει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα των 
παραπάνω ενεργειών αν όλες γίνουν έγκυρα και σύµφωνα µε το 
προϋπολογιζόµενο κόστος. 

Τέλος, ανάλογα µε το τι θα προκύψει από τον παραπάνω έλεγχο και την 
πορεία του νέου προϊόντος, θα κληθεί στο τέλος του Ιανουαρίου 2003 να 
χαράξει τη νέα στρατηγική για την φάση της ανάπτυξης ή την απόσυρσή του 
προϊόντος. 
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ΤΥΠΟΚΑΡΤ Ε.Π.Ε. 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία 
Ι. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   54600584 

1.  Γήπεδα-Οικόπεδα 19200000 - 19200000 1. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6200000  
 . Κτίρια και Τεχνικά 
έργα 106696031 19585408 87110623 Καταβεβληµένο 6200000   

4. Μηχανήµατα - 
Τεχν.εγκατ/σεις & 
λοιπός εξοπλισµός 64481990 45893396 18588594 2. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ  17147783  

5. Μεταφορικά µέσα 13275910 12058145 1217765 Τακτικό 1858047   
6. Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισµός 11472292 9327493 2144799 

∆ιάφορες αποτ. 
Παγ. 10200000   

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 215126223 86864442 128261781 

Αφορ. Αποθ. 
182889 5089736   

7. Λοιπές 
µακροπρόθεσµες 
απαιτήσεις 12500  12500 3. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΝΕΟ   22348795  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 215138723 86864442 128274281  ∆ιαφ. φορολ. ελεγχ. 22348795   

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   9852993 4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  8904006  
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  73263183  Για έκτακτ. Κινδυν. 8904006   

6. Εµπορεύµατα 49698236   ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   172194690 
2. Έτοιµα προϊόντα 13986113   ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ  35979982  
3. Πρώτες-β' ύλες- 
υλ.συσκ. 9578834   Τράπεζες 35979982   

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  24375435  ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ  136214708  
1. Πελάτες 8968570   Προµηθευτές 2996618   
2. Χρεώστες διάφοροι 15231218   Τράπεζες 51663697   
3. Χ. Υπόλοιπα 
προµηθευτών 175647   Πιστωτές διάφοροι 61894095   

ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ  645471  Υποχρ. από φορ.τελ. 19523810   

1. Ταµείο 645471   
Ασφαλιστικοί 
οργανισµοί 136488   

IV. ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ        

1. Έξοδα επόµενης 
χρήσεως  236904      

Σύνολο ενεργητικού   51663697 Σύνολο παθητικού   51663697 
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ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
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