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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο αθνξά ηελ αμηνιφγεζε επέλδπζεο 

εηαηξείαο επεμεξγαζίαο θαη εκπνξίαο πξντφλησλ ζνθνιάηαο πνπ απεπζχλεηαη ζηε 

ιηαληθή αγνξά. πγθεθξηκέλα ζηε κειέηε εμεηάδεηαη ζπλνπηηθά φιν ην θάζκα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πξνκήζεηα – επεμεξγαζία – δηάζεζε, κε ζθνπφ ηελ αληηθεηκεληθή 

πξνζέγγηζε θαη ηε πνζνηηθή αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζε έλα ηέηνην 

εγρείξεκα, θαηαιήγνληαο ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ηε βησζηκφηεηα θαη ηελ 

απφδνζε ηεο επέλδπζεο. 

ην πξψην κέξνο παξνπζηάδεηαη ε πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζεο πξνο επέλδπζε, 

θάλνληαο αλαθνξά ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ζηνπο πξνκεζεπηέο ησλ πξντφλησλ, 

ζε εμνπιηζκφ, εγθαηαζηάζεηο θαη ινηπνχο πφξνπο  πνπ απαηνχληαη γηα ηελ 

πξαγκάησζε απηήο. 

Σν δεχηεξν κέξνο αλαθέξεηαη ζην πιάλν marketing πνπ ζα πηνζεηήζεη ε 

επηρείξεζε, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα, ηα θαηαζηήκαηα δηάζεζεο θαη 

ηελ δηακφξθσζε απηψλ. Αλαθέξνληαη επίζεο ινηπά ζηνηρεηά ηνπ κείγκαηνο 

marketing φπσο ε δηαλνκή, ε ηνπνζέηεζε θαη ε πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ. 

Αθνινπζεί ε ζηξαηεγηθή αλάιπζε ηεο εηαηξείαο, ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζην 

ηξίην κέξνο θαη αθνξά ζε ζέκαηα αλάιπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο, φπσο ν θιάδνο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, ε ζρέζε κε 

ηνλ αληαγσληζκφ, νη πφξνη θαη νη ηθαλφηεηεο ηεο, κε ζθνπφ ηελ αληηθεηκεληθή 

πξνζέγγηζε ζηελ αλάιπζε δπλάκεσλ, αδπλακηψλ, επθαηξηψλ θαη απεηιψλ πνπ 

πιαηζηψλνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην. 

Σέινο, ζεηξά έρεη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ πιάλνπ πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί γηα 2 δηαθνξεηηθά ζελάξηα κε ζθνπφ λα θαιχςεη έλα εχξνο 

απνηειεζκάησλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Δδψ εμεηάδνληαη ζε βάζνο ε απφδνζε  

θαη ε βησζηκφηεηα ηεο επέλδπζεο κέζν δεηθηψλ θαη κεζφδσλ κε ζθνπφ ηε ζπλνιηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηελ εμαγσγή ησλ ηειηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. 

 

Αζήλα 

Λέμεηο θιεηδηά: 

Πξντφληα ζνθνιάηαο, ππφδεηγκα PORTER, αλάιπζε SWOT, θαζαξέο ηακεηαθέο 

ξνέο, θεξδνθνξία, παξνχζα αμία, εζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο   
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to evaluate an investment in a chocolate 

processing and trade venture, applying in the retail market. Specifically, a 

comprehensive view of the supply – procedures – disposal network is examined, in 

order to objectively approach and quantitative analyze the factors which impacting the 

venture, concluding in the sustainability and the efficiency of the project. 

In the first part, a presentation of the description of the business has been 

done, referring to production procedures, product suppliers, plants, equipments and 

rest sources that are necessary for the plan. 

The second part referring to the marketing plan, providing information about 

the products, the retail stores and the configuration of them. Moreover marketing mix 

information such as distribution, place and promotion are mentioned. 

Strategic analysis and business policy are illustrated in the third part, 

analyzing the external and the internal environment of the business, such as the 

industry characteristic, the competition and the sources and capabilities, in order to 

determine the strengths, the weaknesses, the opportunities and the treats of the 

business 

In the final part, a financial analysis is presented for two different scenarios, in 

order to cover a range of conclusions for the business. Here, in depth analysis thought 

methods and financial ratios has been done, to examine the efficiency and the 

feasibility of the business, in order to totally evaluate the plan and extract the final 

inferences. 

 

 

 

 

 

Athens 

Key words: 

Chocolate products, Porte’s model, SWOT analysis, net cash flow, profitability, 

present value, internal rate of return  
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ ΚΑΗ ΑΚΡΧΝΤΜΗΑ 

 

 FMCG: Fast moving consumer goods 

 4PL: Fourth party logistics 

 BB: Business to business  

 BC: Business to customer 

 PEST: Political, economical, social, technological 

 SWOT: Strengths, weaknesses, opportunities, threats 

 R&D: Research and development 

 ROTA: Return on total assets 

 ROE: Return on equity 

 ROS: Return on sales 

 EBITDA: Earnings before interest, taxes, depreciations and amortizations 

 EBIT: Earnings before interests and taxes 

 EBT: Earnings before taxes 

 EAT: Earnings after taxes 

 FOOD: Καλάιηα δηαλνκήο κεγάισλ retailers 

 CTN: Καλάιηα δηαλνκήο κηθξψλ retailers 

 ΚΠΑ (NPV): Καζαξή παξνχζα αμία 

 ΔΒΑ  (IRR): Δζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο 

 ΚΣΡ: Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο 

 Ν: Νεθξφ ζεκείν 

 ΠΑ: Παξνχζα αμία 

 ΔΠΔ: Δηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

 ΚΑΓ: Κσδηθνί αξρηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

 ΔΠΑ: Δζληθφ ζηξαηεγηθφ πιαίζην αλαθνξάο 

 ΤπΑΑΣ: Τπνπξγείν αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη ηξνθίκσλ 

 ΔΠ: Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα  

 ΔΟΠ: Έξεπλα νηθνγελεηαθψλ πξνυπνινγηζκψλ 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Ζ επηρείξεζε κηζζψλεηαη ζε κνλνπξφζσπε Δ.Π.Δ. κε ζθνπφ λα επσθειεζεί 

απφ ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία (Α.Δ., Δ.Π.Δ. κεησκέλε θνξνινγηθή 

ζπληειεζηέο γηα ην θιείζηκν ησλ ρξήζεσλ, κε απμεκέλε θνξνιφγεζε ζηα 

δηαλεκφκελα κεξίζκαηα ). Ζ εηαηξεία αλαιακβάλεη θπξίσο ην εκπνξηθφ θνκκάηη κε 

βιέςεηο θαζεηνπνίεζεο πξνο ηελ παξαγσγή. Πξνκεζεχεηαη απνθιεηζηηθά πξντφληα 

ζνθνιάηαο  θαη παγσηνχ απφ βνπβαιίζην γάια έπεηηα απφ ππνγξαθή ηδησηηθνχ 

ζπκθσλεηηθνχ κεηαμχ απηήο θαη ησλ πξνκεζεπηψλ. Δπίζεο πξνκεζεχεηαη Διβεηηθή 

ζνθνιάηα φρη θαηά απνθιεηζηηθφηεηα. Αλ θαη πξνζθέξεη ζνθνιάηα θαη πξντφληα 

ζνθνιάηαο, ε επηρείξεζε θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ιαλζάξεη ζηελ αγνξά 

παγσηά πξντφληα κε ζθνπφ λα ηζνξξνπήζεη ηηο πσιήζεηο θαηά ην δνθνχλ, ιφγσ 

επνρηθφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. Απεπζχλεηαη ζηε ιηαληθή αγνξά 

πξνηείλνληαο έλα λέν marketing mix γηα ηε πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο πνπ κνηάδεη 

κε απηφ ησλ πξαηεξίσλ πξντφλησλ  ζε ζχγρξνλε κνξθή, κε ζθνπφ λα κεηψζεη φζν 

κπνξεί έμνδα θαη θφζηνο.  

Ζ επηρείξεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειήο άμηαο ελεξγεηηθφ πνπ αθνξά ζε 

κηθξή κνλάδα επεμεξγαζίαο, άιια θαη ζε απμεκέλα ζηαζεξά έμνδα πνπ παξφια απηά 

παξακέλνπλ ρακειφηεξα ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ. Ζ ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγεί 

ξεπζηφηεηα ιφγσ ηεο αγνξάο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη (ιηαληθή) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

κηθξέο πηζηψζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ (κεληαίεο πηζηψζεηο),ηεο παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεί πςειέο θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο θαη σο απνηέιεζκα λα 

κεηψλεη ην ξίζθν ηεο επέλδπζεο. 
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1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

 

1.1 Παξαγσγηθή Γηαδηθαζία 

 

Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο ζνθνιάηαο είλαη κηα πνιχπινθε θαη ζπλάκα 

πνιπδάπαλε δηαδηθαζία κε πνιιά ζηάδηα λα κεζνιαβνχλ  απφ ηελ παξαιαβή ησλ 

θαξπψλ ηνπ θαθαφδεληξνπ, έσο φηνπ ην πξντφλ λα απνθηήζεη  ηε ηειηθή ηνπ κνξθή. 

Ζ θξνληίδα θαη ε πξνζνρή πνπ απαηηείηαη θαηά ηε δηαδηθαζία φισλ ησλ ζηαδίσλ 

παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο είλαη ζηνηρεία άθξσο απαξαίηεηα, κηαο θαη ην πξντφλ 

είλαη εμαηξεηηθά  επαίζζεην  ζηνπο παξάγνληεο  πγξαζία θαη ζεξκνθξαζία. Παξαθάησ 

αλαθέξεηαη θαη απεηθνλίδεηαη ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία, κέξνο ηεο νπνίαο  

πξαγκαηψλεηαη απφ ηελ ΑΛΚΖ Δ.Π.Δ.,( Κακπνπξλάξε Κνξηλζίαο, Λνπηξάθη), γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο Buffalo  Δ.Π.Δ.  
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1.1.1 Αλάκημε 

Ζ αλάκεημε ησλ ζπζηαηηθψλ θαηά ηε παξαζθεπή ζνθνιάηαο απνηειεί ζεκειηψδε 

ιεηηνπξγηθή δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηψληαο ζπλδπαζκνχο ζεξκνθξαζίαο θαη ρξφλνπ ζε  

αλακηθηήξεο, κε ζθνπφ ην κείγκα λα απνθηήζεη ζηαζεξή κνξθή θαη νκνηνγέλεηα. 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάκεημεο νπζηαζηηθά εθηειείηαη θαη ε ζπληαγή ηεο 

ζνθνιάηαο νπνχ ηα πιηθά αλακεηγλχνληαη γηα πεξίπνπ 12-15 ιεπηά ζε ζεξκνθξαζία 

40 C° – 50 C°. 

 

Ά χιεο πξνο αλάκεημε  

 

• θφλε θαθάν  

• Βνχηπξν θαθάν  

• Εάραξε  

• Γαιαθηνκαηνπνηεηήο (ιεθηζίλε)  

• Αξσκαηηθέο νπζίεο (βαλίιηα, θαλέια, κνζρνθάξπδν)  

• Γάια  

• Ζιηέιαην(ζε ειάρηζηε πνζφηεηα)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.1    Mixing tanker 
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1.1.2 Ραθηλάξηζκα 

Σν ξαθηλάξηζκα ή εμεπγεληζκφο, πξνζδίδεη ζην πξντφλ ηελ απαιή θαη 

βεινχδηλε πθή πνπ αηζζαλφκαζηε φηαλ ιηψλεη ε ζνθνιάηα, θάηη ην νπνίν 

δηακνξθψζεθε ιφγσ ησλ θαηαλαισηηθψλ ηάζεσλ. Σν νκνηνγελέο κείγκα κε κέζν 

πνζνζηφ ιηπαξψλ 8 – 24% αλαιφγσο ην είδνο,  κεηαθέξεηαη απηφκαηα ζε εηδηθά 

κεραλήκαηα πνπ νλνκάδνληαη πεληαθχιηλδξνη δηπιηζηέο κε ζθνπφ ηε ιέπηπλζε ησλ 

ζσκαηηδίσλ ηνπο ζε κέγεζνο κηθξφηεξν ησλ 30 κm γηα λα απνξξνθεζνχλ νη πηεηηθέο 

ελψζεηο ηνπ θαθάν. Ο πεληαθχιηλδξνο δηπιηζηήο απνηειείηαη απφ κηα θαηαθφξπθε 

ζεηξά ηεζζάξσλ θνχθησλ θπιίλδξσλ θαη έλαλ νξηδφληην γηα ηελ εηζαγσγή ζνθνιάηαο  

φπνπ ε ζεξκνθξαζία ηνχο ειέγρεηαη απφ εζσηεξηθή ξνε λεξνχ. Αλάκεζα ηνπο έλα 

ιεπηφ ζηξψκα ζνθνιάηαο ξέεη απφ ιηγφηεξν ηαρείο θπιίλδξνπο ζε πεξηζζφηεξν, κέρξη 

ην ζεκείν πνπ αθαηξνχληαη απφ κηα ιεπίδα. 

 

 

roller1 30°C 

roller2 35°C 

roller3 40°C 

roller4 45°C 

roller5         40°C 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.2   Five-roll refiner  
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1.1.3 Κνλζάξηζκα 

Σν θνλζάξηζκα ζεσξείηαη ην ηειηθφ ζηάδην ζηε παξαζθεπή ζνθνιάηαο. Δίλαη 

κηα δηαδηθαζία απαξαίηεηε πνπ ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ημψδνπο ηνπ πξντφληνο, 

ζηε ηειηθή πθή θαη γεχζε. Καηά ην θνλζάξηζκα ε ζνθνιάηα αλαδχεηαη ζπλερψο 

ζηνπο 50C° γηα ιίγεο ψξεο. ηα αξρηθά ζηάδηα ε πγξαζία κεηψλεηαη κε ηελ 

απνκάθξπλζε ελεξγψλ πηεηηθψλ νπζηψλ, φπσο ην νμηθφ νμχ. Δθηφο απφ ηελ 

απνκάθξπλζε κε ζεκηηψλ ζηνηρείσλ, ε δηαδηθαζία, ιφγσ ηεο παξαηεηακέλεο 

αλάκεημεο, πξνζδίδεη ειαθξψο θαξακεισκέλε γεχζε ζηε ζνθνιάηα. Δπηπξφζζεηα, ε 

δηαδηθαζία βνεζά ζε κεγαιχηεξε κείσζε ηνπ ημψδνπο θαη ζηελ απνκάθξπλζε 

ζσκαηηδίσλ. Απνηειείηαη απφ κηα κεγάιε δεμακελή κε ηξία ηζρπξά κίμεξ δηαπινθήο 

πνπ αλαδεχνπλ ην κείγκα ζπλερψο. Πξνο ην ηέινο ηνπ θνλζάξηζκαηνο κπνξεί λα 

πξνζηεζεί βνχηπξν θαθάν θαη ιεθηζίλε κε ζθνπφ ηελ αξαίσζε ή ηελ πγξνπνίεζε ηνπ 

κείγκαηνο.  

 

 

 

 

Fig.1.3   Illustration of internal mechanics of the conche. 
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1.1.4 πκκεηξίαζε  

Ζ δηαδηθαζία ηνπ ζηξσζίκαηνο  ηεο ζνθνιάηαο έπεηηα απφ ην θνλζάξηζκα 

νλνκάδεηαη ζπκκεηξίαζε θαη είλαη επίζεο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ην πξντφλ, αθνχ 

επεξεάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο φπσο ην ρξψκα, ηε ζθιεξφηεηα, 

ην θηλίξηζκα, αθφκα θαη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ. Ζ δηαδηθαζία είλαη θαη ’νπζία κηα 

ζεξκηθή επεμεξγαζία ηεο ζνθνιάηαο, φπνπ πεξηιακβάλεη πξνθξπζηάιισζε ελφο 

κηθξνχ πνζνζηνχ ηξηγιπθεξηδίσλ (1-3%), φπνπ ηα θξχζηαιια ζρεκαηίδνπλ ππξήλεο 

έηζη ψζηε ηα ππνιεηπφκελα ιηπίδηα λα πάξνπλ θαηάιιειε γηα ην πξντφλ κνξθή. Ζ 

ζπκκεηξίαζε ηεο ζνθνιάηαο απνηειείηαη απφ ηέζζεξα βαζηθά ζηάδηα ελαιιαγήο 

ζεξκνθξαζηψλ. Σήμε ζηνπο 50C°, ςχμε έσο ην ζεκείν θξπζηάιισζεο ζηνπο 32 C°, 

θξπζηάιισζε ζηνπο 27C° θαη ηέινο κεηαηξνπή ησλ ελαπνκεηλάλησλ αζηαζψλ 

θξπζηάιισλ ζηνπο 29 – 31 C°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.4 Tempering Machine 
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1.1.5 ηεξενπνίεζε 

Ζ ζηεξενπνίεζε ηεο ζνθνιάηαο επηηπγράλεηαη κέζσ εηδηθψλ κεραλεκάησλ 

πνπ νλνκάδνληαη ςπθηηθά ηνχλει. Έπεηηα απφ ηε ζπκκεηξίαζε, ε ζνθνιάηα ζε πγξή 

κνξθή θνξκάξεηε ζε εηδηθά θαινχπηα αλαιφγσο ηελ επηινγή ηνπ παξαζθεπαζηή. Σα 

θαινχπηα εηζέξρνληαη εθνδηαδφκελα κε ην κείγκα κέζα ζην ηνχλει. Καηά ηε πνξεία 

κέζα απφ ην ςπθηηθφ ηνχλει, νη θφξκεο αλαθηλνχληαη ζπλερψο έηζη ψζηε λα 

εμαθαληζηνχλ νη θπζαιίδεο πνπ ηπρφλ δεκηνπξγνχληαη, ελψ ην αεξφςπθην θχθισκα 

πξαγκαηψλεη ηε ζηεξενπνίεζε θαη ηελ αθχγξαζε ηνπ πξντφληνο. Ζ ηειεπηαία απηή 

δηαδηθαζία είλαη επίζεο ζεκαληηθή, θαζψο φζν πεξηζζφηεξν παξακέλεη ην πξντφλ 

κέζα ζην ηνχλει, ηφζν πεξηζζφηεξν αλαδεηθλχεη ηε γπαιάδα ηεο ζνθνιάηαο θαη ηε 

ηξαγαλή ηεο πθή. ε απηφ ην ζηάδην ην πξντφλ είλαη ηειεηνπνηεκέλν θαη πξνρσξά 

πξνο ζπζθεπαζία. 

 

                    

                              

 

Fig.1.5   Freezer tunnel 12m 

 

1.2 Δμνπιηζκφο θαη εγθαηαζηάζεηο 

 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί, ν εμνπιηζκφο θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο ζα 

αθνξνχλ  ηελ επεμεξγαζία ηεο ζνθνιάηαο κεηά ηελ παξαιαβή ηεο απφ ηελ ΑΛΚΖ 

Δ.Π.Δ, φπσο επίζεο θαη ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο. Οη εξγαζηεξηαθέο 
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εγθαηαζηάζεηο  ηεο επηρείξεζεο ζα θηινμελνχληαη  ζε ρψξν 100 m
2
  ν νπνίνο ζα 

πεξηιακβάλεη ην ρψξν γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ πξντφληνο, εηδηθφ ρψξν απνζήθεπζεο  

θαη δηαλνκήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, εηδηθφ ρψξν απνζήθεπζεο πξψησλ πιψλ  θαη 

γξαθεία. 

 

1.2.1 Δξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο 

 

 Tank Bain Marie 100kg capacity (Ληψζηκν θαη ζπληήξεζε ζνθνιάηαο) 

 Δπηδαπέδηνο ζηξσηήξαο 20kg/hour, 60kg capacity (πκκεηξίαζε ) 

 Φφξκεο (δηάθνξα κεγέζε θαη ζρήκαηα)  

 Φπθηηθφ ηνχλει  6m (ηεξενπνίεζε θαη γπάιηζκα) 

 Φπθηηθή ληνπιάπα 24000 BTU (Γηαηήξεζε θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίαο) 

Σα κεραλήκαηα επεμεξγαζίαο ηεο ζνθνιάηαο ζα πξνκεζεπηνχλ απφ ηελ Techno 

style Παπάο Δπάγγεινο Ο.Δ., ε νπνία ζα παξέρεη ηε κειέηε γηα ην θαλνληζκφ ησλ 

κεραλεκάησλ ζην εξγαζηήξην, ζπκβνπιέο θαη ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζπληήξεζε 

ηνπο. Οη θφξκεο  πιάθαο είλαη εηζαγσγήο,  απφ ηελ Lianyungang etc, ε νπνία ζα 

παξέρεη θαη ηα πιηθά  ζπζθεπαζίαο. 

 

1.2.2 Απνζεθεπηηθφο εμνπιηζκφο 

ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο πξψησλ πιψλ θαη ηειηθνχ πξντφληνο, φζν αθνξά ηε 

ζνθνιάηα, είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε ζεξκνθξαζία θαη ζηεγαλφηεηα  

πξνο απνθπγή αιινίσζεο ησλ πξντφλησλ, θαζψο θαη απνζεθεπηηθά κέζα ηα νπνία 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηηο ζνθνιάηεο λα κε ζηνηβάδνληαη ππθλά. Ο ρψξνο ζα πξέπεη 

λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηνλ ήιην, νπφηε ηα παξάζπξα απνπζηάδνπλ. 

 

 Ράθηα απνζήθεπζεο Ά πιψλ 

 Ράθηα απνζήθεπζεο ηειηθνχ πξντφληνο 

 Φπθηηθέο ληνπιάπεο 24000 BTU 

 Καηαςχθηεο  1 t capacity 
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Fig.1.6 Κάηνςε θηεξίνπ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

 

 

 
1.2.3 Δμνπιηζκφο θαηαζηεκάησλ  

Σα θαηαζηήκαηα πψιεζεο ηεο ζνθνιάηαο ζα δηαθέξνπλ θαηά πνιχ απφ ην 

γλσζηά ζεκεία πψιεζεο παξφκνησλ πξντφλησλ. Γε ζα αλήθνπλ ζηε θαηεγνξία 

δαραξνπιαζηεία αθνχ νπζηαζηηθά ζα απνηεινχλ πξαηήξηα ηεο επηρείξεζεο.  Κχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζεκείσλ ιηαληθήο πψιεζεο, είλαη ην κέγεζνο ησλ θαηαζηεκάησλ 

ην νπνίν δε ζα ππεξβαίλεη ηα 10 m2. Ο αξηζκφο ησλ ζεκείσλ πνπ ζα πιαηζηψλεη ηελ 

επηρείξεζε ζε αξρηθφ ζηάδην αλέξρεηαη ζε ηξία. Ο εμνπιηζκφο ησλ θαηαζηεκάησλ ζα 

είλαη απιφο θαζψο δε ζα παξάγεηαη ή ζα επεμεξγάδεηαη ηίπνηα εληφο απηψλ. 

Οπζηαζηηθά ηα θαηαζηήκαηα ζα είλαη ζεκεία πψιεζεο αγλήο παξαδνζηαθήο 

ζνθνιάηαο. Ο ιφγνο ηεο επηινγήο ηνπ κεγέζνπο άιια θαη ηεο επθνιίαο πνπ ζα 

πξαγκαηψλεηαη ε εξγαζία απφ ηνπο ππαιιήινπο εληφο απηψλ, είλαη ε κείσζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ησλ θαηαζηεκάησλ ζε πνιχ ρακειφ ζεκείν. Άιισζηε ην 

πξντφλ πνπ ζα πσιείηαη έρεη κηθξή γθάκα, είλαη ηδηαίηεξν θαη δελ απαηηεί άιια νχηε 
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θαη ζπκθέξεη ε πξνψζεζε ηνπ  εληνο κεγάισλ θαηαζηεκάησλ, θαζψο ην θφζηνο 

απμάλεηαη ζεκαληηθά. 

 

 Βηηξίλεο επίπεδεο μχιηλνπ πεξηβιήκαηνο  

 Μπάξεο πξνζηαζίαο ηχπνπ ξνιφ 

 Πάγθνπο αλνμείδσηνπο    

 θακπφ ηχπνπ stand 

 Επγνχο 

 Σακεηαθέο κεραλέο 

 Σακπέιεο θαηαζηήκαηνο 

 Υψξνπο απνζήθεπζεο  

Σα θαηαζηήκαηα ζα είλαη ιηηά θαη δεζηά σο πξνο ηε δηαθφζκεζε, ελψ έκθαζε ζα 

δνζεί ζηα ρξψκαηα θαη ζην θσηηζκφ πνπ ζα ηα πιαηζηψλεη. Θα δηαζέηνπλ εληαίν 

Brand to νπνίν ζα αλαιπζεί παξαθάησ ζην 2 Πιάλν Marketing 2.1 Ολνκαζία θαη ζα 

αλαγξάθεηαη ζηε πξφζνςε ησλ θαηαζηεκάησλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη παιαηφηεξα ε 

εχξεζε κηθξψλ ρψξσλ ελνηθίαζεο, ήηαλ δχζθνιε έσο αδχλαηε. Πιένλ ηα ηειεπηαία 

ρξνληά, ιφγσ ησλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο, ηέηνηνπ είδνπο επαγγεικαηηθνί ρψξνη 

πιεζαίλνπλ, δίλνληαλ ηε δπλαηφηεηα γηα ελνηθίαζε άιια θαη δηακφξθσζε ζε πνιχ 

ρακειέο ηηκέο. 

 

 
 

 

Fig.1.7 Κάηνςε θαηαζηεκάησλ  
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1.3  Πιεξνθνξίεο Πξντφλησλ 

 

Πξντφλ πξνο δηάζεζε γηα ηελ Buffalo Δ.Π.Δ., απνηειεί ε ζνθνιάηα γάιαθηνο 

πξνεξρφκελε απφ γάια Διιεληθφ Βνπβαιίζην, πξνέιεπζεο Κεξθίλεο εξξψλ. Ζ 

ζνθνιάηα ζα πξνζθέξεηαη θνξκαξηζηή ζε κηθξέο δηαζηάζεηο  2 cm (δηάκεηξν) 

ζθαηξηθή, ζε ηεηξάγσλεο πιάθεο  8X8cm, θαη ζα πσιείηαη κε ην θηιφ. Ο 

θαηαλαισηήο ζα κπνξεί λα επηιέμεη αλάκεζα ζε ζθιεξή (crumbled), καιαθή (silky 

smooth) θαη ηξαγαλή (crispy) θαη αλάκεζα ζε πέληε γεχζεηο, ζνθνιάηα γάιαθηνο, 

ιεπθή ζνθνιάηα, ζνθνιάηα θξάνπια, πηθξή θαη πηθάληηθε ζνθνιάηα. Γηεμνδηθά γηα 

ην πξντφλ  ιεπηνκέξεηεο αλαθέξνληαη παξαθάησ ζην θεθάιαην 2 Πιάλν Marketing – 

2.1 Πξντφλ. ε απηή ηελ ελφηεηα ζα αλαθεξζεί ν ξφινο ηνπ γάιαθηνο ζηε παξαγσγή 

ζνθνιάηαο, νη δηαθνξέο κεηαμχ βνπβαιίζηνπ θαη αγειαδηλνχ γάιαθηνο θαη ην 

αληίθηππν πνπ έρνπλ ζην ηειηθφ πξντφλ. 

 

Ο ξφινο ηνπ γάιαθηνο ζηε παξαγσγή ζνθνιάηαο 

 

Σν γάια πνπ πξνζηίζεηαη θαηά ηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο ζνθνιάηαο 

γάιαθηνο είλαη ζε κνξθή ζθφλεο, κε ζθνπφ λα ζηαζεξνπνηείηαη ε γεχζε ηνπ 

πξντφληνο θαη λα κελ έρεη κεηαβνιέο φπσο ζπκβαίλεη κε ην θξέζθν. Ζ ζπλεηζθνξά 

ηνπ γάιαθηνο ζην ηειηθφ πξντφλ, είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 12% κε 25 % αλαιφγσο ην είδνο 

ηνπ γάιαθηνο θαη ηεο ζπληαγήο πνπ εθηειείηαη. Σν ιίπνο ηνπ γάιαθηνο ζε αληίζεζε 

κε ην ιίπνο ηνπ θαθάν, είλαη πγξήο κνξθήο (20% ζηεξεά, 80% πγξά) κε απνηέιεζκα 

λα πξνζδίδεη ζην πξντφλ θξεκψδε πθή. Όζν πεξηζζφηεξα ηα θπζηθά ιηπαξά ηνπ 

γάιαθηνο, ηφζν πην θξεκψδε ε  πθή ηεο ζνθνιάηαο. Δπηπξφζζεηα, νη πξσηεΐλεο ηνπ 

γάιαθηνο, νη θαδεΐλεο θαη νη πξσηεΐλεο νξνχ,  πξνζδίδνπλ αθφκα κηα ηδηφηεηα ζην 

ηειηθφ πξντφλ, ηε καιαθή πθή. Ζ θαδεΐλεο ζε πνζνζηφ δξάζεο πεξίπνπ 80% ζε 

ζρέζε κε απηέο ηνπ νξνχ, έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα ζηακαηνχλ ηηο επηθαλεηνδξαζηηθέο 

νπζίεο θαη έηζη κεηψλνπλ ην ημψδεο ηεο ζνθνιάηαο θάλνληαο ηε πην καιαθή ζηελ 

πθή. Οη πξσηεΐλεο νξνχ απφ ηελ άιιε κεξηά, εθηεινχλ αθξηβψο ηελ αληίζεηε 

δηαδηθαζία, άιιν ινγνχ πνζνζηνχ δξάζεηο 80 – 20, ην ημψδεο ηεο ζνθνιάηαο ηειηθά 

κεηψλεηαη ζεκαληηθά. Δλ θαηαθιείδη, ε ζπλεηζθνξά ηνπ γάιαθηνο ζηα νξγαλνιεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο  ζπλνςίδνληαη ζε κείσζε ηνπ ημψδνπο, αχμεζε ηεο 

θξεκψδνπο πθήο θαη ζπκβνιή ζηε γεχζε ηνπ  ηειηθνχ πξντφληνο. 
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Πηλ.1.1 Αλαιπζε ζχλζεζεο ηνπ γάιαθηνο / Μέζε Πεξηεθηηθφηεηα ηνπ γάιαθηνο ζε 

βηηακίλεο 

 

 

Βάζε ηνπ πίλαθα, ην βνπβαιίζην γάια: 

 

 Έρεη πνιχ ρακειφηεξα επίπεδα ρνιεζηεξφιεο θαη πςειφηεξα αζβεζηίνπ. 

 

 Έρεη κεγαιχηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζίδεξν θαη θψζθνξν, βηηακίλε Α’ θαη 

πξσηεΐλεο. 

 

 Ζ αληηνμεηδσηηθή ηνπ δξάζε είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηα είδε γάιαθηνο. 

 

 Πεξηέρεη πεξηζζφηεξεο βηηακίλεο φπσο ζεηακίλε, ξηβνθιαβίλε θαη Β12. 

 

πζηαηηθά Μνλάδα 

κέηξεζεο 
Αγειάδα Βνπβάιη Βηηακίλεο 

Πξσηεΐλε gr 3.2 / 0.1-0.5 4.5 / 200 Βηηακίλε Α 

Λίπνο gr 3.9 / 0.04 8 / 0.058 Θεηακίλε 

Τδαηάλζξαθαο gr 4.8 / 0/17 4.9 / 0.143 Ρηβνθιαβίλε 

Δλέξγεηα kcal 66 / 0.09 110 / 0.128 Νηαζίλε 

Λαθηφδε gr 4.8 / 0.06 4.9 / 0.025 Βηηακίλε B6 

Ληπαξά νμέα gr 2.4 / 0.003 4.2 / 0.0106 Βηνηίλε 

Μνλναθφξεζηα gr 1.1 / 0.00042 1.7 / 0.00036 Βηηακίλε Β12 

Πνιπαθφξεζηα gr 0.1 / 2.09 0.2 / 0.21 Βηηακίλε C 

Υνιεζηεξίλε mg 14 8 
 

Αζβέζηην iu 120 195 
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Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ην γάια βνχβαινπ θαηαλαιψλεηαη 

απφ αλζξψπνπο πνπ παξνπζηάδνπλ δπζαλεμία ζηε ιαθηφδε εκπεηξηθά, Παξάινπ πνπ 

ηα επίπεδα ιαθηφδεο θαη ζην αγειαδηλφ θαη ζην βνπβαιίζην είλαη ίδηα, ρσξίο απηφ λα 

ζεκαίλεη φηη θάηη ηέηνην έρεη απνδεδεηρζεί  επηζηεκνληθά θαη ζεσξείηαη δεδνκέλν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηλ.1.2 Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

1.4 Αλζξψπηλν δπλακηθφ 

 

Δζσηεξηθά, νη απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ, 

ηνπιάρηζηνλ ζε αξρηθφ ζηάδην, είλαη ειάρηζηεο, κηαο θαη νη επεμεξγαζία ηεο 

ζνθνιάηαο είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε θαη δελ απαηηεί πεξηζζφηεξα απφ έλα 

άηνκν θαηά ηε ιεηηνπξγηά ηεο. εκαληηθφ λα αλαθεξζεί είλαη φηη ην πξνζσπηθφ πνπ 

ζα αζρνιείηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο δελ ππνρξενχηαη λα παξνπζηάζεη 

ζπγθεθξηκέλα πξνζφληα π.ρ. ηερλνιφγνπ ηξνθίκσλ, άιια είλαη ππνρξεσηηθή ε 

παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ πξνο απφθηεζε γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία άιια 

θαη κε ην πξντφλ, κηαο θαη φπσο έρεη αλαθεξζεί είλαη επαίζζεην θαη απαηηεί θξνληίδα. 

Αξκνδηφηεηεο απηνχ, ε επνπηεία ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πξντφλησλ, ε απνζήθεπζε θαη 

ζπληήξεζε ησλ πξντφλησλ βάζε πξνηχπσλ, ε πξνεηνηκαζία ησλ παξαγγειηψλ θαη ε 

εθηέιεζε ηνπο, θαζψο θαη ε παξαιαβή θαη ηαθηνπνίεζε ησλ Ά πιψλ. 

Όζν αθνξά ηα θαηαζηήκαηα, ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα είλαη 12σξν απφ 

ηηο 12 ην κεζεκέξη έσο ηηο 12 ηα κεζάλπρηα, κε παξαιιαγέο αλαιφγσο ηε πεξίζηαζε 

θαη ηελ πεξηνρή. ζα πιαηζηψλνληαη απφ 2 άηνκα, έλαο ζε θάζε βάξδηα. πνπ ζα 

εξγάδνληαη part time 6 ψξα  γηα λα θαιχπηνληαη νη ψξεο ιεηηνπξγίεο ηνπο. Ζ ζηελή 

ζρέζε θαη επαθή κε ηνπο αξκνδίνπο ησλ θαηαζηεκάησλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

νξζή ιεηηνπξγία νιφθιεξεο ηεο επηρείξεζεο αθνχ ζα απνηεινχλ εηθφλα απηήο, πξνο 

ηνλ θαηαλαισηή. Οη απαζρνινχκελνη ζηα θαηαζηήκαηα ζα είλαη θαηά θχξην ιφγν 

λένη θαη λέεο κε ζεηηθή δηάζεζε σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο.  

Γάια Buffalo Cow 

Υξψκα Καζαξφ Λεπθφ Κξεκψδεο 

Τθή Απαιή Ληγφηεξν απαιή 

Γεχζε Γιπθφ Αικπξφ 

Οζκή Άνζκν Διαθξψο μηλή 
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Σέινο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ εληάζζεηαη θαη ν δηαρεηξηζηήο ηεο 

επηρείξεζεο κε επνπηηθφ θαη ζπληνληζηηθφ ξφιν, κε ζθνπφ ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο. 

Ο  ζπλνιηθφο αξηζκφο αλζξσπηλνχ δπλακηθνχ αλέξρεηαη ζε 7 άηνκα. 

 Γηαρεηξηζηήο 

 Τπεχζπλνο επεμεξγαζίαο Full time 

 6 πσιεηέο Part time  

Σν κηθξφ θαη επέιηθην ζρήκα πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη ζίγνπξν φηη ζα 

σθειήζεη ηελ εηαηξεία ζην αξρηθφ ηεο ζηάδην, κηαο θαη ηα θαζήθνληα δε ζα έρνπλ 

δηεπθξηληζηεί πιήξσο. Δπίζεο δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο πξψηνπο εξγαδφκελνπο ηεο 

εηαηξείαο λα πξνζθέξνπλ ην θαηά δχλακε ζε απηή, κηαο θαη αλαιφγσο κε ηελ 

αλάπηπμε απηήο ζα επσθεινχληαη θαη νη ίδηνη. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο εηαηξείαο 

ζα έρεη  άκεζν ιφγν ζηεο ιεηηνπξγηέο ηεο, εηδηθά φζνη ζα πιαηζηψζνπλ ηα 

θαηαζηήκαηα,  νη νπνίνη ζα έρνπλ άκεζε επαθή κε ην θαηαλαισηή θαη ζα κεηαθέξνπλ 

έηζη αληηδξάζεηο, εληππψζεηο θαη ηδηνκνξθίεο ηεο θάζε πεξηνρήο. Σέινο ε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ δηαρεηξηζηή ζα είλαη ζηελή ζε θαζεκεξηλφ βαζκφ. 

 

1.5 Σνπνζεζία 

 

1.5.1 Σνπνζεζία βηνηερλίαο 

 Σν εξγαζηήξην επεμεξγαζίαο ζνθνιάηαο ζα εγθαηαζηαζεί ζε θηήξην 100 m
2
 

ζηνλ Αζπξφππξγν Αηηηθήο. Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζε απηή ηελ απφθαζε πνηθίινπλ, 

κε ζεκαληηθφηεξν φηη ζηε πεξηνρή ππάξρεη πιεζψξα επηρεηξεκαηηθψλ θαη 

βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ πξνο ελνηθίαζε ζε ρακειέο ηηκέο. Θεηηθφ είλαη oηη ε 

πξφζβαζε, πξνο θαη απφ ηελ πεξηνρή, είλαη γξήγνξε θαη εχθνιε θάηη πνπ ζα 

ζπλεηζθέξεη ζηε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο πξνο ηα θαηαζηήκαηα. Σέινο ε επηινγή 

απηήο ηεο ηνπνζεζίαο επηιέρηεθε κε ζθνπφ ν θχξηνο πξνκεζεπηήο ηεο εηαηξείαο, ε 

AΛΚΖ Δ.Π.Δ. πνπ εδξεχεη ζην Λνπηξάθη, λαη είλαη ζε θνληηλή απφζηαζε κε ζθνπφ 

λα κελ απμάλεηαη ην θφζηνο κεηαθνξάο ησλ πξνκεζεηψλ, άιια θαη λα ππάξρεη άκεζε 

ζπλεξγαζία. Αξρηθφ πιάλν ηεο εηαηξείαο ήηαλ λα εγθαηαζηαζεί θαη λα 

δξαζηεξηνπνηεζεί  ζηε Μαθεδνλία, θνληά ζηνπο πξνκεζεπηέο γάιαθηνο βνχβαινπ, 

γηα λα κπνξεί λα ειέγρεη θαιχηεξα ηελ αγνξά θαη ηνπο πξνκεζεπηέο, επεηδή νη 

ζπλζήθεο ζηε πξνκήζεηα ηνπ γάιαθηνο είλαη δχζθνιεο,  αιιά απφ ηε ζηηγκή πνπ ε 

πξνκήζεηα ηνπ γάιαθηνο ζα γίλεη ζε ζθφλε απφ ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή,  ην 

θφζηνο κεηαθνξάο κεηψλεηαη ζεκαληηθά, νπφηε θαη ε πην ζπκθέξνπζα επηινγή είλαη ε 

εγθαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο ζηελ Αηηηθή θαη ε εκπνξία ηνπ πξντφληνο ζηελ Αζήλα  
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1.5.2 Σνπνζεζία θαηαζηεκάησλ 

Σα ηξία θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο ζα ηνπνζεηεζνχλ θεληξηθά θαη 

βφξεηα ηεο Αζήλαο. Ζ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ζεκείσλ είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα 

ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ θαζψο ηα θαηαζηήκαηα ζα ιεηηνπξγνχλ κε ηε κέζνδν 

take away,νπφηε θαη ζεκεία κε πςειή θίλεζε πεξαζηηθψλ ζεσξνχληαη ηα 

θαηαιιειφηεξα. Οη ηξεηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ επηιεγεί είλαη: 

 

Ζωγπάθος 

Ζ πεξηνρή είλαη πνιππιεζήο κε πνιιά θεληξηθά ζεκεία θαη κεγάιεο 

ππεξεζίεο ζε θνληηλή απφζηαζε. Ννζνθνκεία, Παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο θαη ηδξχκαηα 

εδξεχνπλ εθεί, ελψ ν θφζκνο πνπ έρεη επαθή κε απηά θαηνηθεί ζηελ επξεία πεξηνρή. 

Σα ελνίθηα θπκαίλνληαη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα Σν ζεκείν πνπ έρεη επηιεγεί 

βξίζθεηαη επί ηεο Μηθξάο Αζίαο ζηε πιαηείαο ηνπ Άγηνπ Θσκά, αλήζπρε πεξηνρή κε 

πιεζψξα λέσλ θαη θνηηεηψλ.  

Κηθιζιά 

Πεξηνρέο φπσο ε Κεθηζηά ηείλνπλ λα έρνπλ απμεκέλε θίλεζε  θαηά ηνπο 

ρεηκεξηλνχο κήλεο, πεξηφδνπο δειαδή πνπ ην πξντφλ ζα βξίζθεηαη ζην δελίζ ησλ 

πσιήζεσλ ηνπ. Δπηπξφζζεηα, ην κέζν εηζφδεκα ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο είλαη 

πςειφηεξν ζε ζρέζε κε άιιεο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο,  θάηη πνπ ζα βνεζήζεη ζε αξρηθφ 

ζηάδην ζηηο πσιήζεηο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Σν θαηάζηεκα ζα ηνπνζεηεζεί επί ηεο 

Καζζαβέηε ιίγν πξηλ ην shopping area Κεθηζηάο.  

Αθήνα κένηπο  

Σν θαηάζηεκα πνπ ζα εδξεχεη ζην θέληξν ζα έρεη αζθαιψο πςειφηεξν 

ελνίθην ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο πεξηνρέο, αιιά θαη ν αξηζκφο ησλ πεξαζηηθψλ είλαη 

ζαθψο κεγαιχηεξνο, ελψ ε πεξηνρή ζπκβάιεη ζηε δηαθήκηζε ηνπ πξντφληνο. ην 

θέληξν ε εχξεζε θαηαζηήκαηνο απαηηεί πεξαηηέξσ έξεπλα, θαζψο απφ πεξηνρή ζε 

πεξηνρή, αθφκα θαη απφ ζηελφ ζε ζηελφ νη ηηκέο δηαθέξνπλ αηζζεηά. Γεληθά, γηα ηα 

θαηαζηήκαηα ζην θέληξν ε κέζε ηηκή ηνπ ηεηξαγσληθνχ ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζηα 88 

επξψ/m2 ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο πεξηνρέο φπνπ ην κέζν ελνίθην αλά ηεηξαγσληθφ 

ππνινγίδεηαη ζηα 50 επξψ/m2 

 

1.6  Πειάηεο 

Ζ εηαηξεία δηαπξαγκαηεχεηαη ην πξντφλ ζε θαζεζηψο ιηαληθνχ εκπνξίνπ  BC 

θαη επνκέλσο πειάηεο ηεο απνηεινχλ φινη νη θάηνηθνη ησλ πεξηνρψλ πνπ ζα 

θαιχπηνπλ ηα θαηαζηήκαηα ηεο. 
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1.7 Πξνκεζεπηέο 

 

Οη πξνκήζεηεο  ηεο εηαηξείαο εζηηάδνληαη ζηα εμήο ζεκεία. 

 

 Πξνκήζεηα ηνπ  γάιαθηνο ζε ζθφλε. 

 Πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο 

 Πξνκήζεηα ηεο αθαηέξγαζηεο ζνθνιάηαο 

 Πξνκήζεηα παγσηνχ 

 Πξνκήζεηα Διβεηηθήο ζνθνιάηαο 

Ζ πξνκήζεηα ηεο αθαηέξγαζηεο ζνθνιάηαο απνηειεί θαη ηελ θχξηα πξνκήζεηα 

ηεο επηρείξεζεο, κηαο θαη ε ΑΛΚΖ Δ.Π.Δ. ζα πξνκεζεχεη ζηελ εηαηξεία ζρεδφλ ζε 

ηειηθφ ζηάδην ην πξντφλ. Ζ παξαιαβή ηεο πξψηεο χιεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε 20 kg 

ζπζθεπαζίεο πνπ ζα πεξηέρνπλ ηε ζνθνιάηα πνπ έρεη παξαρζεί απφ ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζπληαγήο πνπ έρεη παξαρσξήζεη ε εηαηξεία Buffalo  έπεηηα απφ ηελ ππνγξαθή 

ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ κεηαμχ ησλ δχν γηα κε παξαρψξεζε ή εθηέιεζε ή  

αληηγξαθή απηήο απφ ηελ ηδία ή θαη απφ ηξίηνπο. εκαληηθφ λα αλαθεξζεί είλαη φηη ην 

γάια ζε ζθφλε ζα  πξνκεζεχεηαη απφ ηελ εηαηξεία Buffalo ζηελ ΑΛΚΖ. Ζ 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δπν εηαηξηψλ ζα είλαη άκεζε θαη νπζηαζηηθή, αθνχ ην 

θνκκάηη ηεο παξαγσγήο κέρξη ζρεδφλ ην ηειηθφ ζηάδην ζα δνπιεχεηαη θαζφλ απφ ηελ 

ΑΛΚΖ θαη ε επεμεξγαζία, ε ζπζθεπαζία θαη ε εκπνξία απφ ηελ buffalo. 

Όζν αθνξά ζηε πξνκήζεηα ηνπ γάιαθηνο ζε ζθφλε, ζεηηθφ γηα ηελ εηαηξεία 

είλαη φηη ε δηάξθεηα ηνπ γάιαθηνο ζε απηή ηε κνξθή είλαη κεγάιε θαη ζπγθεθξηκέλα  

πεξίπνπ πεξί ηνλ έλα ρξφλν, εάλ νη ζπλζήθεο ζπζθεπαζίαο θαη ζπληήξεζεο είλαη 

νξζέο. Κάηη ηέηνην σθειεί ηελ εηαηξεία, αθνχ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη κεγάιεο 

θαη φρη ζπρλέο παξαγγειίεο, νπφηε ηα κεηαθνξηθά έμνδα πνπ αξρηθά θάληαδαλ 

ππέξνγθα κε ηε πξνκήζεηα θξέζθνπ γάιαθηνο, κε ηε ζθφλε  εμαιείθνληαη, αθνχ ην 

θφζηνο θαη ε ζπρλφηεηα κεηαθνξάο  κεηψλεηαη ζεκαληηθά. εκαληηθφ επίζεο λα 

αλαθεξζεί είλαη φηη βνπβαιίζην γάια ζε ζθφλε πνπ πιεξεί ηηο απαξαίηεηεο 

πξνδηαγξαθέο, κπνξεί λα πξνκεζεπηεί απφ Ηλδία θαη Βνπιγαξία ζε ρακειφηεξεο 

ηηκέο, ζε πεξίπησζε πνπ ε ζπλεξγαζία κε ην παξαγσγφ πάςεη λα ηζρχεη. 

Σν παγσηφ ζα πξνκεζεχεηαη απφ ηελ Artemis, εηαηξεία παξάγσγεο παγσηψλ 

πξντφλησλ κε έδξα ην λνκφ εξξψλ. Ζ ζπλεξγαζία ζα είλαη απνθιεηζηηθή γηα φπνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη  ε εηαηξεία εθηφο απφ ην λνκφ εξξψλ ζηνλ νπνίν ηε δηάζεζε ηνπ 

παγσηνχ έρεη αλαιάβεη ε νκψλπκε εηαηξεία. Ζ πξνκήζεηα ζα πξαγκαηψλεηαη ζε 

βάζθεο παγσηνχ 5 θηιψλ πνπ εθαξκφδνπλ ζηηο βηηξίλεο θαηαςχθηεο, ελψ ε κεηαθνξά 
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αλαιακβάλεηαη απφ ηξίην, ην θφζηνο ηνπ νπνίν ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πξντφλ 

πξνο παξαιαβή. 

Ζ εηζαγσγή ζνθνιάηαο ζα πξαγκαηψλεηαη απφ ηελ Callebaut Belgium θαη ζα 

αθνξά ζε πξντφληα chocolate sauce,  chocolate mousse θαη πάζηα ζε 3 γεχζεηο. Ζ 

εηαηξεία είλαη γλσζηή γηα ηελ παγθνζκίνπ θήκεο πνηνηηθή ζνθνιάηα, ελψ ε γθάκα 

ηεο πεξηιακβάλεη πνιιά θαηλνηφκα πξντφληα πνπ ζε κέιινληα ρξφλν ζα κπνξνχλ λα 

εληζρχζνπλ ην πξντνληηθφ ραξηνθπιάθην ηεο εηαηξείαο. 

Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο ζα πξνκεζεχνληαη απφ ηελ Lianyungang, etc 

Shanghai.Σν θφζηνο ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο είλαη ρακειφ θαη ε παξαγγειία 

πξνζαξκφδεηαη εχθνια ζηηο απαηήζεηο ηεο εηαηξείαο. Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ 

ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζηνπο 2 κήλεο, αθνχ κεζνιαβνχλ εθηεισληζκνί θαη άιιεο 

δηαδηθαζίεο.  

 

2 ΠΛΑΝΟ MARKETING 

 

 

 

2.1 Πξντφλ  

 

Κχξην πξντφλ φπσο αλαθέξζεθε είλαη ζνθνιάηα βνπβαιίζηνπ γάιαθηνο. Ζ 

ζνθνιάηα ζα πξνζθέξεηαη ζε κηθξέο δηαζηάζεηο  2 cm (δηάκεηξν) ζθαηξηθή,  

αθαλφληζηε θαη ζε πιάθεο 8Υ8 cm ηεηξάγσλε θαη ζα πσιείηαη κε ην θηιφ. Ο 

θαηαλαισηήο ζα κπνξεί λα επηιέμεη αλάκεζα ζε ζθιεξή,  καιαθή(κε ειαθξά 

επηθάιπςε θαθάν ζθφλεο)  ή ηξαγαλή(κε corn flakes) φζν αθνξά ζηελ πθή ηεο 

ζνθνιάηαο θαη αλάκεζα ζε 5 γεχζεηο: 

 

 νθνιάηα γάιαθηνο 

 Λεχθε ζνθνιάηα  

 νθνιάηα Φξάνπια 

 Πηθξή ζνθνιάηα (ρσξίο πξνζζήθε γάιαθηνο) 

 Πηθάληηθε κε πξάζηλν πηπέξη 
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 Fig.2.1 Crumbled orbits                                                     Fig.2.2 Smooth orbits 

 

 

 

 

 

                        

 

 

            Fig.2.3.Crispy                                                                Fig.2.4. Bars 

 

 

Δληφο ησλ θαηαζηεκάησλ ζα πσιείηαη επίζεο θαη παγσηφ πξνεξρφκελν απφ 

γάια βνχβαινπ ζε ιίγεο θαη εθιεθηέο γεχζεηο. Απηέο ζπλνςίδνληαη ζε γεχζε 

βαλίιηαο, ηξηαληάθπιιν, ζνθνιάηα θαη γεχζε ινπθνπκηνχ, θαζψο ε πξνκεζεπηηθή 

εηαηξεία δελ έρεη αλαπηχμεη πιεζψξα γεχζεσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Παξφια 

απηά έπεηηα απφ παξαγγειίεο είλαη ζε ζέζε ζηαδηαθά λα απμήζεη ην πξντνληηθφ ηεο 

ραξηνθπιαθην θαη ζε ινηπέο εθιεθηέο γεχζεηο. 

Σέινο, πξντφληα εθιεθηήο ζνθνιάηαο ζε κνξθή πάζηαο sauce θαη ζθφλεο γηα 

θαηαλάισζε  ή παξαζθεπή γιπθηζκάησλ θαηνίθσλ ζα πιαηζηψλνπλ ην θαηάζηεκα 

έπεηηα απφ εηζαγσγή απφ ηελ γλσζηή  Διβεηηθή εηαηξεία Callebaut. πγθεθξηκέλα ην 

θαηάζηεκα ζα πξνζθέξεη sauce ζνθνιάηαο γηα dressing 1kg, mousse ζνθνιάηαο ζε 

ζθφλε 0.5 kg γηα παξαζθεπή θαη έηνηκε πάζηα ζνθνιάηαο ζε ηξεηο γεχζεηο, γάιαθηνο,  

ιεχθε θαη πηθξή.  
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2.1.1 Ολνκαζία  

 

2.1.1.2 Πποϊόνηα 

Γηα  Σα πξντφληα ηνπ θαηαζηήκαηνο έρνπλ επηιερηεί ζπγθεθξηκέλεο νλνκαζίεο 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα είδε θαη ηηο γεχζεηο πνπ πξνζθέξνληαη. ε κνξθή κηθξήο 

ηακπέιαο ηνπνζεηεκέλεο αλάκεζα ζηα πξντφληα  ζα αλαγξάθνληαη  ην είδνο θαη ε 

γεχζε. ην 2.2.2 δηακφξθσζε βηηξίλαο ζα αλαιπζεί ην πψο. 

 

 

ρήκα   

 Orbits (ζθαηξίδηα ζνθνιάηαο) 

 Bars (ηεηξάγσλεο κπάξεο ζνθνιάηαο) 

 

Δίδνο          

 Crumbled ( ζξπκκαηηζηή, ζθιεξή ) 

 Smooth  ( Μαιαθή κε ειαθξά επηθάιπςε ζθφλεο θαθάν ) 

 Crispy  ( κε θνκκάηηα δεκεηξηαθψλ θαιακπνθηνχ) 

 

Γεχζεηο   

 Milk  ( ζνθνιάηα γάιαθηνο ) 

 Cocoa butter  ( ιεπθή ζνθνιάηα ) 

 Dark  ( πηθξή ζνθνιάηα ) 

 Strawberry  ( ζνθνιάηα θξάνπια ) 

 Pepper (Διαθξψο πηθάληηθε κε πξάζηλν πηπέξη) 

 

 

2.1.1.1Καηάζηημα  

Γηα ηε ζήκαλζε ησλ θαηαζηεκάησλ  επηιέρηεθε ε νλνκαζία Buffalo κε ζθνπφ 

λα παξαπέκπεη ακέζσο ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ, δειαδή ζην 

γάια πξνέιεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Όζν αθνξά ζηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπ brand, επηιέρζεθε έλα κηθξφ ραξνχκελν βνπβαιάθη θαθέ ρξψκαηνο, 

γηα λα εθπξνζσπήζεη ηα πξντφληα κε ζθνπφ λα δεηρζεί ην πφζν γιπθηά θαη 

απνιαπζηηθή είλαη ε ζνθνιάηα, αιιά θαη λα ‘ρηππάεη’ ζην κάηη ηνπ θαηαλαισηή ψζηε 

λα εμνηθεησζεί ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα κε ην θαηλνηφκν απηφ πξντφλ. Σν 

θπξίαξρν ιεπθφ θφλην παξαπέκπεη ζηελ αξθεηά κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε γάια πνπ 

έρεη ε ζνθνιάηα ψζηε λα ηνληζηεί θαη ε επεξγεηηθή παξνπζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

είδνπο γάιαθηνο έλαληη ησλ ππνινίπσλ. Γηα ηελ απνηχπσζε ηεο νλνκαζίαο έρεη 

επηιερζεί ε ρξήζε κηαο κεγάιεο θαη έληνλεο γξακκαηνζεηξάο  κε ζθνπφ λα ηνλίζεη ηε 

κεζηφηεηα θαη ηελ έληνλε γεχζε ησλ πξντφλησλ. Σα ρξψκαηα θαθέ θαη ιεπθφ φπσο 
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είλαη πξνθαλέο παξαπέκπνπλ ζην θαθάν θαη ζην γάια, ηα θχξηα ζπζηαηηθά ηηο 

ζνθνιάηαο, αιιά απηφ δελ απνηειεί ην κνλαδηθφ ηνπο ξφιν. ηνπο ζεκεξηλνχο 

εκπνξηθνχο δξφκνπο θπξηαξρνχλ κνπληά ζπλήζσο ρξψκαηα, κε απνηέιεζκα ην 

νπδέηεξν ιεπθφ λα θεληξίδεη ην κάηη ηνπ θαηαλαισηή ζην πέξαζκα ηνπ.  

 Σν Brand ηνπ θαηαζηήκαηνο ζα δηαθνζκεί ηελ πάλσ πξφζνςε ηεο βηηξίλαο 

ηνπ πνπ ζα θαηαιακβάλεη κεγάιν ρψξν θαζψο θαη ηηο ζπζθεπαζίεο ησλ πξντφλησλ. Ζ 

ιαηηληθή απηή ιέμε αλ θαη ιίγν κεγαιχηεξε απφ ηα brand names πνπ πξνηείλεη ην 

marketing, είλαη ζίγνπξα επθνινκλεκφλεπηε, εχερε θαη γεκίδεη ην ζηφκα θαηά ηε 

πξνθνξά ηεο. Ζ κεηάθξαζε γίλεηαη εχθνια απφ φιεο ηηο νκάδεο θαηαλαισηψλ ρσξίο 

λα απαηηεί γλψζε αγγιηθψλ. Ρφινο ηεο νλνκαζίαο εθηφο απφ ην λα αθνχγεηαη σξαία 

θαη λα απνκλεκνλεχεηαη ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή είλαη θαη λα ηνλ παξαθηλεί πξνο 

αγνξά θαη θαηαλάισζε. Λφγσ ηεο παξαπνκπήο ηεο νλνκαζίαο ζηελ ηδηαηηεξφηεηα 

ησλ πξντφλησλ, ζεσξείηε φηη ν θαηαλαισηήο ζα κπεη ζηε δηαδηθαζία λα επηζθεθηεί ηα 

θαηαζηήκαηα, λα δνθηκάζεη αιιά θαη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηε λέα, κε βάζε ην 

βνπβαιίζην γάια ζνθνιάηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.5 ήκαλζε Καηαζηεκάησλ 

 
2.1.2 πζθεπαζία  

Ζ ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο ζην ζχγρξνλν εκπφξην δελ αλαιακβάλεη κφλν ην 

ξφιν ηνπ πεξηηπιίγκαηνο θαη ηεο δηαηήξεζεο ηνπ πξντφληνο άιια ην πψο απηφ 

ηνπνζεηείηε ζηελ αγνξά  θαη πσο αιιειεπηδξά κε ηνλ θαηαλαισηή. Σν merchandizing 

γηα παξάδεηγκα, είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο, θάηη 

πνπ παξαηεξείηαη πιένλ απφ φιεο ηεο εηαηξίεο ζηα FMCG, θαη επηβεβαηψλεηε απφ 

επελδχζεηο απηψλ, πνπ ζπκβάινπλ  φρη κφλν ζηε πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο αιιά θαη 
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ζηελ εηθφλα ηνπ. Σα πξντφληα ζα ζπζθεπάδνληαη ζε δπν ζπζθεπαζίεο. Μηα ράξηηλε 

ζε θχιια θαη κηα απφ ζθιεξφ ραξηφλη γηα φζνπο πεξλνχλ πξντφλ γηα ην ζπίηη ε γηα 

επηζθέςεηο. ηε ζθιεξή ράξηηλε ζα αλαγξάθεηαη κφλν ε νλνκαζία ζε αληίζεζε κε ηηο 

ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο θχινπ, πνπ ζα απεηθνλίδεηαη εληαίν ην brand,θαζψο ζεσξείηαη 

πσο νη πξψηεο,  ζα θηλνχληαη πεξηζζφηεξν απφ κεγαιχηεξνπο ειηθηαθά θαηαλαισηέο. 

ηε πίζσ φςε ζα αλαγξάθνληαη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην θαθάν θαη ην γάια 

βνχβαινπ θαη ζα ππάξρεη ζήκαλζε ζεξκίδσλ αλά 100γξ.Σεινο ζα ππάξρνπλ 3 

κεγέζε, απηά ησλ 100γξ, 250γξ θαη 500γξ γηα ηηο απιέο θαη 500 γξ., 1 θ. θαη 2 θ. γηα 

ηηο ζθιεξέο ράξηηλεο. 

 

 

 

 

 

 

      Fig. 2.6 Υάξηηλε απφ θχιν                                      Fig.2.7 Υάξηηλε ζθιεξή 

 

 
2.1.3 Product R&D 

ε απηφ ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο 

λέσλ πξντφλησλ απφ ηελ εηαηξία θαη ν βαζκφο δπζθνιίαο επίηεπμεο απηνχ. Λφγσ ηνπ 

εξγαζηεξηνχ πνπ ζα επεμεξγάδεηαη ηε ζνθνιάηα, ηνπ πξνκεζεπηή ζνθνιάηαο απφ ηελ 

Διβεηία, αιιά θαη ηελ πιεζψξα δηαθφξσλ γιπθηζκάησλ κε βάζε ηε ζνθνιάηα, δίλεηε 

ε επθαηξία ζηελ εηαηξεία λα πιαηζηψζεη ηα θαηαζηήκαηα ηεο κε πνιιά λέα πξντφληα 

ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ρσξίο λα απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία θαη 

εμνπιηζκφο.  Δλδεηθηηθά, πξντφληα  πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηε γθάκα 

ηνπ πξντνληηθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαη ζα κπνξνχζαλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε δεχηεξν 

ζηάδην ζην ξάθη ησλ θαηαζηεκάησλ, είλαη ζνθνιάηεο κε δηάθνξεο γεχζεηο θαη 

πξνζζήθεο, Brownies,  Donuts κε βάζε ηε ζνθνιάηα, φπσο επίζεο θαη εηζαγσγέο απφ 

ζνθνιάηα ζε δηάθνξεο κνξθέο ζε κηθξέο πνζφηεηεο, απφ εηαηξίεο κε ρξφληα παξνπζία  
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ζην ρψξν ηεο παξαδνζηαθήο  παξάγσγεο ζνθνιάηαο. Μαθξνπξφζεζκνο ζθνπφο ηεο 

εηαηξείαο, κέζν ηεο επέθηαζεο ηνπ πξντνληηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ζηα είδε ζνθνιάηαο 

πνπ πξνζθέξεη, είλαη λα κεηαηξέςεη ηα θαηαζηήκαηα ζε έλα είδνο ζνθνιαηνπσιίνπ, 

φπνπ ζα πσιείηαη παξαδνζηαθή πνηνηηθή ζνθνιάηα ζε πνιιέο κνξθέο θαη γεχζεηο, 

έρνληαο θπζηθά ηελ πξνεξρφκελε απφ βνπβαιίζην γάια ζαλ ην θχξην πξντφλ ηεο. 

 

2.2 Γηακφξθσζε ζεκείσλ πψιεζεο 

 
2.2.1 Γηακφξθσζε Βηηξίλαο 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ην θαηάζηεκα δε ζα έρεη είζνδν γηα ηνπ πειάηεο, άιια 

ζα ηνπο εμππεξεηεί απφ ηε βηηξίλα ηνπ, νπφηε ε δηακφξθσζε ηεο  φζν αθνξά ζηελ 

εξγνλνκία αιιά θαη ηελ εκθάληζε, είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο θαζψο έρεη άκεζν 

αληίθηππν ζηηο πσιήζεηο. Ζ βηηξίλα ζα θαηαιακβάλεη πεξίπνπ ην 75% ηεο πξφζνςεο 

ηνπ θαηαζηήκαηνο ζε θάζε πεξίπησζε, αλαιφγσο ηα ηεηξαγσληθά, νπφηε ε βηηξίλεο 

κπνξεί λα πνηθίινπλ απφ 3 ην ιηγφηεξν έσο  6 ην πεξηζζφηεξν κέηξα. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο βηηξίλαο είλαη ην ρακειφ χςνο απφ ην νπνίν ζα μεθηλά, θαζψο 

θαη ε ηνπνζέηεζε ηεο ζε θεθιηκέλν επίπεδν,  κε ζθνπφ λα πξνζδίδεη αίζζεζε  βάζνπο 

θαη κεγάιεο πνζφηεηαο ζηα πξντφληα, ηα νπνία ζα  ηείλνπλ πξνο ηνλ πεξαζηηθφ θαη 

ζα είλαη νξαηά  θαη ζηηο κηθξέο ειηθίεο. Ζ δηάηαμε ησλ πξντφλησλ ζα είλαη ζε θάζεηεο 

γξακκέο κε μχιηλα δηαρσξηζηηθά ηα νπνία ζα αλνίγνπλ ζπξηαξσηά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fig.2.8 Πιατλή φςε βηηξίλαο 
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Fig.2.9 Γηάηαμε πξντφλησλ 

 

 

2.2.2 Καηαζηήκαηα 

Σα θαηαζηήκαηα φπσο αλαθέξζεθε ζα είλαη ιηηά θαη δεζηά σο πξνο ηε 

δηαθφζκεζε. Θα ηα πεξηβάιεη θίηξηλνο έληνλνο θσηηζκφο πνπ ζα ζηνρεχεη ηε βηηξίλα, 

θαζψο απηή ζα απνηειεί θαη ην 75 % πεξίπνπ ηεο πξφζνςεο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Σα 

ρξψκαηα πνπ ζα επηθξαηνχλ είλαη ην ιεπθφ ην θαθέ αιιά θαη ην πξάζηλν θαη ζα 

πιαηζηψλνπλ ην θφλην ηνπ θαηαζηήκαηνο. Έκθαζε ζα δνζεί ζην άξσκα ζνθνιάηαο 

πνπ ζα πεξηβάιεη ην ρψξν, πνπ ζε αξρηθφ ηνπιάρηζηνλ ζηάδην ζα πξνέξρεηαη απφ 

αξσκαηηθά εκπνξίνπ θαη φρη απφ ιησκέλε ζνθνιάηα εληνο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

Δπηπξφζζεηα, ζα είλαη ρακεινηάβαλα, κηαο θαη ε ηακπέια ζα θαιχπηεη έλα κεγάιν 

κέξνο ηνπ χςνπο ηνπ θαηαζηήκαηνο γηα ιφγνπο πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο. Σέινο έλα 

μχιηλνο πάγθνο κε ιίγα stand ζα ζπκπιεξψλνπλ ην εμσηεξηθφ ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη 

ζα ηνπνζεηνχληαη δίπια ζηελ είζνδν ηνπ πξνζσπηθνχ θαη φρη κπξνζηά ζηε βηηξίλα. 

 

 

2.3  Γηαλνκή 

 

Σα πξντφληα ζνθνιάηαο εκπνξεχνληαη ζηε ιηαληθή εγρψξηα αγνξά κέζσ 

θαλαιηψλ δηαλνκήο ηα νπνία δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηε δνκή θαη ην κέγεζνο 

ησλ επηρεηξήζεσλ. πγθεθξηκέλα, νη κεγάινπ κεγέζνπο εηαηξείεο δηαζέηνπλ 

νξγαλσκέλα δίθηπα δηαλνκήο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπγγελείο ή ζπγαηξηθέο 

επηρεηξήζεηο θαζψο θαη αληηπξνζψπνπο-πσιεηέο πνπ θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ηεο 

ειιεληθήο επηθξάηεηα. Οη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο δηαλέκνπλ ηα πξντφληα ηνπο κέζσ 

αληηπξνζψπσλ, ρνλδξεκπφξσλ ή θαη απεπζείαο πξνο ηα δηάθνξα ζεκεία πψιεζεο. Σα 

πξντφληα θαηαιήγνπλ ζην θαηαλαισηή θπξίσο κέζσ ησλ θαλαιηψλ FOOD θαη CTN. 

χκθσλα κε παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πσιήζεσλ ζνθνιάηαο 

θαη ησλ πξντφλησλ ηεο γίλεηαη απφ ηα ζνχπεξ κάξθεη ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 65% θαη 
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αθνινπζνχλ ηα κηθξά ζεκεία πψιεζεο. Χζηφζν, θαη ηα κηθξά ζεκεία πψιεζεο 

ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηηο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ, θαζψο ην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ λεαξήο ειηθίαο, δελ επηζθέπηνληαη ζπρλά ηα ζνχπεξ - κάξθεη. 

Δπίζεο, νη ζνθνιάηεο δηαηίζεληαη θαη απφ δαραξνπιαζηεία, θπιηθεία, αξηνπνηεία θαη 

ρψξνπο ςπραγσγίαο. 

Οη ηξφπνη πξνψζεζεο θαη ηηκνιφγεζεο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην πξντφλ, 

θαζψο θαη αλάινγα κε ηελ αιπζίδα ζνχπεξ κάξθεη ή άιια ζεκεία πψιεζεο. ηα 

ζνχπεξ κάξθεη ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη πεξηιακβάλεη έλα 

ζπλδπαζκφ παξνρψλ θαη πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ. Αλαθνξηθά κε ηα κηθξά ζεκεία 

πψιεζεο ζεκεηψλεηαη φηη, νη εηαηξείεο ιεηηνπξγνχλ κε πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο 

ρνλδξεκπφξνπο, παξέρνληαο εθπηψζεηο επί ησλ ηηκνινγίσλ, ελψ αθνινπζνχλ 

πνιηηηθή πηζηψζεσλ θαηά πεξίπησζε. Δπηπιένλ, νη εηαηξείεο πξαγκαηνπνηνχλ 

πξνζθνξέο θαη πξνο ηνπο θαηαλαισηέο πνπ αθνξνχλ νηθνλνκηθέο ζπζθεπαζίεο 

(κεγαιχηεξε πνζφηεηα ζηελ ίδηα ηηκή) ή έθπησζε ζηε ηηκή ηνπ πξντφληνο. 

Γεληθά ε δηαλνκή ηεο ζνθνιάηαο ζε πεξηβάιινλ ΒΒ ζεσξείηαη θνκκάηη 

ηνπιάρηζηνλ απαηηεηηθφ, ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηηο πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ θαη 

απαηηεί κεγάιεο επελδχζεηο γηα ηελ εδξαίσζε εηαηξηθνχ δηθηχνπ ή κεγάιεο κεηψζεηο 

ζηηο ηηκέο θαη ζηα πεξηζψξηα θέξδνπο κε ζθνπφ λα εηζέξζεη θαλείο ζε πνιιά ζεκεία 

πψιεζεο. Έρνληαο ππφςε ηηο ζπλζήθεο ηνπ θιάδνπ ζε πεξηβάιινλ ρνξηθνχ εκπνξίνπ, 

ε επηρείξεζε απνθαζίδεη λα απεπζχλεηαη απεπζείαο ζην θαηαλαισηή κε δηθά ηεο 

κηθξά θαηαζηήκαηα φπσο έρεη αλαθεξζεί, κε ζθνπφ θαη λα απνθχγεη ινηπνχο 

κεζάδνληεο αιιά θαη λα δνπιεπζεί κε κεγαιχηεξα πεξηζψξηα θαζαξνχ θέξδνπο. Ζ 

δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηεο εληνο θαηαζηεκάησλ ζα πξαγκαηψλεηαη απφ 

επαγγεικαηηθφ ηδηφθηεην απηνθίλεην, πνπ αλαιφγσο ηηο απαηηήζεηο ησλ 

θαηαζηεκάησλ ζα ηα εθνδηάδεη κε πξντφλ άκεζα θαη γξήγνξα, κηαο θαη ε απνζηάζεηο 

εξγαζηεξηψλ θαη θαηαζηεκάησλ είλαη κεδακηλέο. Σέινο, φζν αθνξά ζηε πξνκήζεηα 

ησλ πξντφλησλ, ηε δηαλνκή ηελ αλαιακβάλνπλ νη εηαηξίεο πξνκεζεπηέο, ελψ γηα ηελ 

παξαιαβή ησλ παγσηψλ πξντφλησλ ζα κηζζσζεί ηξίηνο γηα ηε κεηαθνξά, θαζψο ε  

εηαηξεία Artemis δε δηαζέηεη ηδηφθηεηα κέζα γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, αθνχ 

κέρξη ζηηγκήο δε πξνκεζεχεη θαλέλαλ πεξά ηνπ ηδηνθηήηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο. 

 

2.4 Σνπνζέηεζε 

 

ην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή ε ζνθνιάηα Buffalo ζα αληηθαηνπηξίδεη έλα λέν, 

θαηλνηφκν ειιεληθφ πξντφλ, κε έκθαζε ζηα νξγαλνιεπηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. 
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Δπηπξνζζέησο ην πξντφλ ζπκβαδίδεη απνιπηά κε ην healthy style πξφηππν ησλ λέσλ 

βξψζηκσλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο  ην γάια πνπ ρξεζηκνπνηείηε  είλαη πην 

ζξεπηηθφ απφ απηφ ηνπ αληαγσληζκνχ άιια θαη Διιεληθήο παξαγσγήο. Σν πξντφλ 

ζηνρεχεη πεξηζζφηεξν ζε κηα πην λεαληθή αγνξά, ρσξίο φκσο λα ηκεκαηνπνηήηαη 

πιήξσο ζε ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο, θαζψο θαη λεαξά άηνκα ζα κπνξεί 

λα πξνζειθχζεη αιιά θαη κεγαιχηεξνπο ελζπλείδεηνπο δηαηξνθηθά θαηαλαισηέο. Σν  

πξντφλ ζα είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηφζν ελφο παηδηνχ φζν θαη ηνπ γνλέα 

ηνπ. νθνιάηα θαηάιιειε γηα φιε ηελ νηθνγέλεηα. Βέβαηα, ε ηνπνζέηεζε ελφο 

πξντφληνο ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή φπσο αθξηβψο ηελ νξακαηίδεηαη κηα 

επηρείξεζε είλαη κηα δηαδηθαζία δχζθνιε, ρξνλνβφξα θαη δαπαλεξή πνπ απαηηεί 

ζπλερείο επηηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο γηα λα πξαγκαησζεί.  

 

 

2.5 Πξνψζεζε 

 

Μέζσ ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ ε επηρείξεζε έρεη λα θέξεη εηο πέξαο δπν 

απνζηνιέο. Αξρηθά λα γλσζηνπνηήζεη ην πξντφλ ζηνπο θχθινπο ησλ θαηαλαισηψλ 

πνπ έρεη ζηνρνπνηήζεη θαη έπεηηα λα ηνπνζεηήζεη ην πξντφλ ζην κπαιφ ηνπ 

θαηαλαισηή φπσο έρεη νξακαηηζηεί. Οπφηε νη πξνσζεηηθέο ελεξγείο ηνπ πξντφληνο 

πξέπεη λα πξαγκαηψλνληαη ζε ζηνρεπφκελα κέξε κε ζηνρεπφκελν ηξφπν. 

 Οη γεπζηηθέο δνθηκέο κε θπζηθή παξνπζία αηφκσλ κε ζθνπφ λα ελεκεξψλνπλ 

ηνλ θφζκν γηα ην θαηλνηφκν λέν απηφ πξντφλ ζα απνηειεί ηε θχξηα πξνσζεηηθή 

ελέξγεηα ηεο εηαηξείαο. Ζ δηαδηθαζία ζα πξαγκαηψλεηαη κέζν εηαηξηψλ πξνψζεζεο 

θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ θαη ζα ιακβάλεη ρψξα ζε ζρνιεία,  παηδφηνπνπο,  

παλεπηζηεκηαθέο θαη ηερληθέο ζρνιέο   κε ζηφρν ην γνλέα, ην παηδί θαη ηνλ θνηηεηή. 

Σν internet ζα απνηειεί έλα θηελφ θαη ηζρπξφ κέζν δηαθήκηζεο, θαζψο ιφγσ 

ηεο πεξηφδνπ πνπ δηαλχεηαη ζηελ Διιάδα ηα λέα θαηλνηφκα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα 

έρνπλ κεγάιε απήρεζε ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ κε απνηέιεζκα ηελ γξήγνξε 

ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ γηα ηελ ‘Buffalo’. Ζ δεκηνπξγία θαη ε 

δηαηήξεζε profile ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (facebook,twitter θηι) θαη ε ζπρλή 

αλαλέσζε πιεξνθνξηψλ ζηηο ζειίδεο ζεσξείηαη σο έλαο νηθνλνκηθφο ηξφπνο 

ηζρπξνπνίεζεο ηνπ Brand Name θαη ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηνπ πξντφληνο.  
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3  ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

 

 

3.1 Αλάιπζε εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

 
 3.1.1 Μαθξνπεξηβάιινλ  PEST analysis 

   

3.1.1.1 Πολιηικό 

Όζνλ αθνξά ζην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ, νη εμειίμεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο θαη 

ην αζηαζέο πνιηηηθφ ζχζηεκα θαζηζηνχλ δπζεπίηεπθην ην επηρεηξείλ ζε φιν ην θάζκα 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Ζ ζεκεξηλή πνιηηηθή έρεη επηβαξχλεη νηθνλνκηθά ην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ επεκεξία ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ νη ηαρχηαηα κεηαβαιιφκελεο πνιηηηθέο θαη λνκνζεζίεο, 

ηνπνζεηνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζε θαζεζηψο αδξάλεηαο, θαζηζηψληαο δχζθνιν ην 

ζρεδηαζκφ επελδχζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ, αθνχ επεξρφκελα λνκνζεηήκαηα είλαη 

δπλαηφλ λα κεηαβάινπλ ηειείσο ην πεξηβάιινλ θαη νη επελδχζεηο λα απνηχρνπλ 

παηαγσδψο. Παξφια απηά, πξνο ην παξφλ επηδνηήζεηο γηα θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο 

θαη λένπο επηρεηξεκαηίεο δελ έρνπλ ζηρζεί, δίλνληαο έηζη έλα κηθξφ ελαξθηήξην 

ιάθηηζκα ζηε πξνζπάζεηα ησλ λέσλ επελδπηψλ.  

 

3.1.1.2 Οικονομικό 

Οη δπζθνιίεο δαλεηνδφηεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζηηο 

ηξάπεδεο, εκπνδίδεη ηηο επηρεηξήζεηο λα θάλνπλ επελδχζεηο. Αθφκα, ελαιιαθηηθέο 

πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, φπσο πηζηψζεηο θαη ηδηψηεο επελδπηέο, ιφγσ ηνπ 

πξνβιήκαηνο ξεπζηφηεηαο πνπ αληηκεησπίδεη ε αγνξά, δε δχλαληαη λα θάλνπλ 

δηεπθνιχλζεηο πίζησζεο ή επελδχζεηο. πλδπάδνληαο θαη ηελ αχμεζε ηνπ Φ.Π.Α. ζην 

23 % γηα ηεο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ, κνξθνπνηνχλ έλα δχζθνιν νηθνλνκηθά 

πεξηβάιινλ πξνο επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο. Απφ ηελ άιιε 

κεξηά, ιφγσ ηνπ πησηηθνχ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο, επλννχληαη επηρεηξεκαηίεο κε 

ξεπζηφ πξνο δηάζεζε γηα ηελ έλαξμε λέσλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο κε απηφ ην ηξφπν ε 

θαηνρχξσζε ζπκθσληψλ ζε αηζζεηά πην ζπκθέξνπζεο ηηκέο είλαη πξαγκαηηθφηεηα. Ζ 

εχξεζε θζελνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ε ελνηθίαζε ζεκείσλ ζηφρσλ ζε 

θπζηνινγηθέο ηηκέο, έλαληη ησλ παιαηφηεξσλ ππέξνγθσλ πνζψλ πνπ ζα έπξεπε λα 

δαπαλεζνχλ γηα ηελ θάιπςε ηέηνησλ ζεκείσλ είλαη γεγνλφο. Δπηπξνζζέησο, ε κε 

θπθιηθέο επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα κελ επεξεάδνληαη ηφζν φζν ε θπθιηθέο, θαζψο νη 

θεθαιαηνπνηήζεηο ηνπο ζε ζρέζε κε άιιεο εηαηξίεο(π.ρ. θαηαζθεπαζηηθέο, ηξάπεδεο) 
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ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο είλαη πςειφηεξεο. Σέινο ε παξακνλή ηεο ρψξαο καο 

ζην επξψ, θαζίζηα πεξηβάιινλ επλντθφ γηα εηζαγσγέο πξψησλ πιψλ απφ ηξίηεο 

ρψξεο.  

 

3.1.1.3 Τεσνολογικό 

Οη ηερλνινγηθέο δπλάκεηο έρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν, αθνχ ε ξαγδαία αλάπηπμε 

ηεο ηερλνινγίαο  ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πξνεγκέλα ζπζηήκαηα παξαγσγήο, ηηο  λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ηηο θαηλνηφκεο ζπζθεπαζίεο, νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία 

δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντφλησλ γηα ηα νπνία ν θαηαλαισηήο είλαη πξφζπκνο λα 

πιεξψζεη πξνθεηκέλνπ λα ηα απνιαχζεη. Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη ζρεδφλ 

πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε, ε ηρλειαζηκφηεηα απμεκελή θαη ηα πξντφληα ζρεδφλ ζην 

ζχλνιν ηνπο αζθαιή θαη πηζηνπνηεκέλα. Ζ εμεηδίθεπζε πνπ απαηηείηαη γηα 

θαζεηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηελ παξαγσγή, είλαη έλαο ηνκέαο πνπ απαηηεί 

θεθάιαηα θαη ρξφλν πξνο ηε πξαγκάησζε ηνπ, θαζψο ην πξντφλ φπσο αλαθέξζεθε 

είλαη επαίζζεην θαη απαηηεί θξνληίδα θαη πξνζνρή. ην ηνκέα ηεο επεμεξγαζίαο απφ 

ηελ άιιε κεξηά ηα πξάγκαηα είλαη πην απιά θαη ε δηαδηθαζίεο απηνκαηνπνηεκέλεο, 

δελ απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ην θφζηνο γηα εγθαηάζηαζε κνλάδαο 

επεμεξγαζίαο θπκαίλεηαη ζε ινγηθά επίπεδα ηηκψλ. 

3.1.1.4 Κοινωνικό 

Ζ ζνθνιάηα απνηειεί έλα απφ ηα πην εδξαησκέλα γιπθίζκαηα φζν αθνξά ηελ 

θαηαλάισζε ζε παγθφζκην επίπεδν. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ιαψλ 

αλεμαξηήησο ηεο δηαηξνθηθήο ηνπο θνπιηνχξαο, θαηαλαιψλνπλ ζνθνιάηα, κε αξσγφ 

ηελ Δπξψπε θαη ηδίσο ηηο βφξεηεο ρψξεο, θαζψο είλαη πξντφλ πνπ ζεσξείηαη επνρηθφ, 

κε απμεκέλε δήηεζε ηηο ρεηκεξηλέο πεξηφδνπο. Όζν αθνξά ζηελ ειηθηαθή θαηαλνκή 

ησλ ππνςήθησλ αγνξαζηψλ, θαίλεηε λα θεξδίδνπλ ηε κάρε νη λεαξέο ειηθίεο, θάηη ην 

νπνίν απνηειεί κεηνλέθηεκα ζηε ρσξά καο, θαζψο δεκνγξαθηθά νη λένη είλαη ζαθψο 

ιηγφηεξνη ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο. Παξφια απηά, νη θαηαλαισηέο πιένλ 

ζεσξνχληαη πην Health conscious ζε ζρέζε κε παιαηφηεξα, αλαδεηνχλ λέα θαηλνηφκα 

θαη παξαδνζηαθά πξντφληα θαη ηείλνπλ λα απνθεχγνπλ φζν ηνπο επηηξέπεηαη ηα 

ηππνπνηεκέλα. Δπηπιένλ, ηα ηειεπηαία δπν πεξίπνπ ρξνληά παξαηεξείηαη θαη κηα 

ζηξνθή ησλ θαηαλαισηψλ πξνο ηελ αγνξά Διιεληθψλ πξντφλησλ, ζεσξψληαο ηα πην 

πνηνηηθά, ελψ ηαπηφρξνλα πξνζπαζνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ κε ην ηξφπνπο ηνπο ζηηο 

Διιεληθέο πνιππαζείο επηρεηξήζεηο. Πξνηηκνχλ γηα ηεο αγνξέο ησλ ηξνθίκσλ ηνπο ή 
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κεγάινπο retailers ή κηθξά εμεηδηθεπκέλα ζην πξντφλ πνπ πξνζθέξνπλ θαηαζηήκαηα. 

Παξφια απηά ε ζηάζε ηνπο γηα παξαδνζηαθά θαηαζηήκαηα κηθξνχ ηχπνπ κε πξντφλ 

πξνο εκπνξία ηε ζνθνιάηα, δε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί πιήξσο, θαζψο θάηη ηέηνην 

απνπζηάδεη απφ ηελ αγνξά. 

 

3.1.2 Μηθξνπεξηβάιινλ PORTER analysis 

 

Ζ ζνθνιαηνπνηία θαηαηάζζεηαη ζηνλ επξχηεξν θιάδν ησλ εηδψλ δηαηξνθήο, 

πεξηιακβάλεη αξθεηέο επηρεηξήζεηο δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο θαη ηχπνπ,  παξαγσγηθέο  

Β Β, παξαγσγηθέο  B C θαη εηζαγσγηθέο. ην παξαγσγηθφ ηνκέα δξαζηεξηνπνηνχληαη  

ιίγεο, κεγάινπ κεγέζνπο βηνκεραλίεο, κε ρξφληα  παξνπζία ζην θιάδν, νη νπνίεο 

πξνζθέξνπλ κεγάιε γθάκα πξντφλησλ κε πιεζψξα  εκπνξηθψλ ζεκάησλ. Σα  

πξντφληα ηνπο πξνσζνχληαη κέζσ κηθξψλ θαη κεγάισλ retailers (Food, CTN), 

θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο φζν αθνξά ηε δηάζεζε θαη θαηέρνπλ 

ην κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο. ην παξαγσγηθφ ηνκέα επίζεο, δξαζηεξηνπνηνχληαη 

αξθεηέο κηθξφηεξνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ εμεηδηθεχεηαη 

ζε ζπγθεθξηκέλα είδε ζνθνιαηνπνηίαο,  απεπζχλνληαη απεπζείαο ζην θαηαλαισηή  

κέζσ ηδηφθηεησλ θαηαζηεκάησλ, θαιχπηνπλ ζπγθεθξηκέλα θαη ιίγα ζεκεία πψιεζεο 

θαη πξνζθέξνπλ πνηνηηθφηεξν  ζπλήζσο, κε ηππνπνηεκέλν πξντφλ, θαζψο θαη  άιια 

δαραξψδε  θαη είδε δαραξνπιαζηηθήο. Όζν αθνξά ζην θιάδν ησλ εηζαγσγηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ εηαηξηψλ, νη 

νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη γεληθφηεξα ζηελ εηζαγσγή θαη εκπνξία εηδψλ δηαηξνθήο, 

ελψ αληαγσλίδνληαη άκεζα κε ηεο κεγάιεο παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο ην 

εκπνξηθφ ηνπο θνκκάηη ηαπηίδεηαη  απφιπηα. Ο κεγάινο αξηζκφο εκπνξηθψλ ζεκάησλ 

θαζψο θαη ε πνηθηιία πξντφλησλ πνπ εκπνξεχνληαη ζηελ  αγνξά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ρακειή θαηά θεθαιή θαηαλάισζε ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ., 

δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο έληνλνπ αληαγσληζκνχ, εηδηθά κεηαμχ ησλ κεγάισλ 

παξαγσγηθψλ θαη εηζαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ. Δπηπξφζζεηα, ε κεγάιε δηάξθεηα ηνπ 

θαινθαηξηνχ πνπ παξαηεξείηαη ζηε ρψξα καο ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ε 

ζνθνιάηα είλαη επνρηαθφ ρεηκεξηλφ πξντφλ, εληείλεη πεξαηηέξσ ηνλ αληαγσληζκφ 

κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Σέινο, ηα  ηειεπηαία ρξφληα, κεγάιεο αιπζίδεο 

Super Market εηζήιζαλ ζην ρψξν κε ηε δηάζεζε πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο 

(private label). Παξφια απηά  ην κεξίδην ησλ πξντφλησλ απηψλ, εθηηκάηαη φηη δελ 

ππεξβαίλεη ην 5% ηνπ ζπλφινπ ηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο. 
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3.2.2.1 Ανάλςζη ζηπαηηγικών ομάδων 

 

 

 

 

Fig.3.1 ηξαηεγηθέο νκάδεο. Κιάδνο ζνθνιαηνπνηίαο 

 

 

Ζ εηαηξεία Buffalo φπσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ, ζα δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηνλ ππνθιάδν ησλ κηθξψλ παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηαλέκνπλ ην πξντφλ 

ηνπο ζε θαζεζηψο ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Παξφια απηά, γηα λα κπνξέζνπκε λα 

εμεηάζνπκε ηνλ αληαγσληζκφ πνπ επηθξαηεί κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ππνθιάδνπ 

ζα πξέπεη λα ππφ θαηεγνξηνπνηήζνπκε  ηηο εηαηξίεο πνπ έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

κεηαμχ ηνπο, κε ζθνπφ λα αλαγλσξίζνπκε ηνλ άκεζν θαη ηνλ έκκεζν αληαγσληζκφ. 

Δπηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην θιάδν εληνο ηεο Αζήλαο είλαη φπσο 

πξνθχπηεη θαη απφ ην ζρήκα,  ην αξηζηνθξαηηθφλ, ν Λεσλίδαο, ην Le chocolat, to Max 

Perry θαη αληίζηνηρα ηέηνηνπ είδνπο ζνθνιαηνπσιεία-δαραξνπιαζηεία. Βάζε 2 

ραξαθηεξηζηηθψλ  επηρεηξήζεθε παξαθάησ έλαο επηπιένλ δηαρσξηζκφο κε ζθνπφ λα 

κπνξέζνπκε  λα εμεηάζνπκε ζε πεξηζζφηεξν βάζνο ηηο 5+1 δπλάκεηο ηνπ Porter. Σα 2 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηιερηήθαλ γηα λα αλαθαηεγνξηνπνηήζνπκε ηηο επηρεηξήζεηο 
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είλαη ην κέγεζφο ηνπο (ζεκεία πψιεζεο),θαζψο επίζεο θαη ε πνηθηιία πξντφλησλ πνπ 

πξνζθέξνπλ ζηα θαηαζηήκαηά ηνπο.  

 

 

 

 

Fig.3.3 Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ 

 

 

 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ην δηάγξακκα, νη πην άκεζνη αληαγσληζηέο ηεο 

επηρείξεζεο είλαη εηαηξίεο κε ιίγα ζρεηηθά θαηάζηεκα, αιιά κε ρξφληα παξνπζία ζην 

ρψξν, πνπ κάιηζηα ηπγράλεη λα εδξεχνλ ζε πεξηνρέο θιεηδηά σο πξνο ηε πψιεζε 

ζνθνιάηαο (Κέληξν, Κεθηζηά) θαη πξνζθέξνπλ ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ θπξίσο 

πξντφληα πνηφηεηαο ζε κεγάιε πνηθηιία. Παξφια απηά, ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ 

πξντφληνο αιιά θαη ηνπ κείγκαηνο marketing πνπ δηέπεη ηελ εηαηξεία, θάλεη ηεο 

δηάθνξεο κεηαμχ ηνπο αηζζεηέο, ζθνπεχνληαο κε απηφ ην ηξφπν  λα κελ ππνζηεί ησλ 

κεηαμχ ηνπο αληαγσληζκφ, ηνπιάρηζηνλ ζε βαζκφ πνπ επηθξαηεί ηε παξνχζα ζηηγκή 

ζην θιάδν. 

 

3.2.2.2 Ανηαγωνιζμόρ ςθιζηάμενων επισειπήζεων 

 

          Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ππνθιάδνπ θαίλεηε λα 

επεξεάδεηαη ηδηαίηεξα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ πνπ νη επηρεηξήζεηο 

εκπνξεχνληαη, θαζψο ε ρξφληα παξνπζία εηαηξηψλ ζην ρψξν έρεη ζέζεη ηνλ πήρε ζε 
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πνιχ  πςειφ επίπεδν φζν αθνξά ζηε γεχζε άιια θαη ζηε πνηφηεηα. Δπίζεο, ε επηινγή  

πεξηνρψλ  πνπ  απνηεινχλ θνκβηθά  ζεκεία πψιεζεο, εληείλεη ηνλ αληαγσληζκφ ζηηο 

ελ ιφγν πεξηνρέο. Ο αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ δελ είλαη κεγάινο,  αιιά ηα εκπφδηα 

εμφδνπ απφ ηελ άιιε κεξηά, ζέηνπλ ηελ επηρείξεζε ζε θαηάζηαζε αλαγθαζηηθήο 

πξνζκνλήο ζην θιάδν, κηαο θαη ε ηερλνγλσζία θαη ε παξαγσγή απαηηνχλ θεθάιαηα 

θαη πφξνπο, πνπ δχζθνια ξεπζηνπνηνχληαη ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο. Σέινο ν ξπζκφο 

αλάπηπμε ηεο αγνξάο γηα ηα πξντφληα ζνθνιάηαο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη 

ζηαζεξνπνηεζεί ζε αλνδηθή λαη κελ πνξεία, αιιά ζε πνζνζηφ κφιηο 1-2%, ελψ  ε 

έληνλε παξνπζία  δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντφλησλ  απφ ηηο επηρεηξήζεηο, κεηψλεη ηνλ 

κεηαμχ ηνπο αληαγσληζκφ.  

 

3.2.2.3 Εμπόδια νεοειζεπσομένων 

 

            Όζν αθνξά ηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ ζην θιάδν, θαίλεηε φηη ηα εκπφδηα 

δελ είλαη πνιχ κεγάια, θαζψο απνπζηάδνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο απφ ηηο πθηζηάκελεο 

επηρεηξήζεηο ελψ ηα θεθάιαηα πνπ απαηηνχληαη  πξνο λέεο επελδχζεηο θπκαίλνληαη ζε  

θπζηνινγηθά επίπεδα. αθψο, ην γεγνλφο ηεο δπζθνιίαο φζν αθνξά ζηηο ζπλάςεηο 

δάλεησλ, έξρεηαη ζε αληηδηαζηνιή κε κηα ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθά γξήγνξε θαζηέξσζε 

λέσλ εηαηξηψλ ζην ρψξν, αιιά φπσο πξναλαθέξζεθε, ηα θεθάιαηα πνπ απαηηνχληαη 

γηα λα εηζέξζεη κηαο κηθξήο θιίκαθαο εηαηξεία δελ είλαη κεγάια. Δπίζεο δελ 

απαηηνχληαη εηδηθέο αδεηνδνηήζεηο, πέξα ησλ ζπλεζηζκέλσλ φζν αθνξά ζηε 

παξαγσγή, ε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ είλαη κεγάιε θαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα 

(ελνίθηα, πξνζσπηθφ, θ.α.) πνιχ ρακειφηεξα ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ. Απφ ηελ άιιε 

κεξηά, ε ρξφληα παξνπζία εηαηξηψλ ζην θιάδν, ζε θνκβηθά φπσο αλαθέξζεθε ζεκεία 

πψιεζεο αιιά θαη ε εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ πξνζθνξά  

εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη πνηθηιίαο πξντφλησλ, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο  

δεκηνχξγεζαλ ηζρπξά brand name κε αθνζησκέλν πειαηνιφγην. Ζ χπαξμε 

δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντφλησλ, ίζσο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηνπο λενεηζεξρνκέλνπο, 

θαζψο  ζεσξείηαη ζρεδφλ αδχλαην λα θαηνξζψζεη κηα λέα εηαηξεία λα αληαγσληζηεί 

ηηο πθηζηάκελεο ηνπ θιάδνπ ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο  θαη λα εγεζεί βάζε ηνπ θφζηνπο, 

ζε κηα αγνξά πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειήο πνηφηεηαο πξντφληα.  
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3.2.2.4  Διαππαγμαηεςηική δύναμη ππομηθεςηών 

 

           Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ ζην θιάδν δε θαίλεηαη λα είλαη 

ηδηαίηεξα κεγάιε, θαζψο ππάξρεη πιεζψξα εηαηξηψλ θαη επάξθεηα πξψησλ πιψλ ζε 

παγθφζκην επίπεδν, πνπ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ παξαγσγηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. αθψο, φζν κεγαιχηεξεο ζε πνζφηεηεο είλαη νη πξνκήζεηεο, ηφζν 

θαιχηεξεο είλαη θαη νη ηηκέο πνπ κπνξεί λα ζπκθσλήζεη ν πειάηεο, νπφηε κεγάιεο 

εηαηξίεο επλννχληαη πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε πην κηθξέο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην 

θαθάν απνηειεί πξντφλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο, θάηη πνπ 

κεηαβάιεη ζπρλά ηε ηηκή ηνπ θαη επηηξέπεη ζε κεγάινπο Buyers θαη Brokers λα 

κπνξνχλ λα κεηαβάινπλ θαηά θαηξνχο ηελ αμία ηνπ κε αγνξαπσιεζίεο κεγάισλ 

πνζνηήησλ. Γεληθά θεκνινγείηαη φηη ην θαθάν ζα κεηαηξέπεηαη ζίγα ζίγα ζε πξντφλ 

πνιπηειείαο κε ηελ ηηκή ηνπ λα απμάλεη ζπλερψο έζησ θαη κε βξαδείο ξπζκνχο, θαζψο 

ε παξαγσγή ηνπ επδνθηκεί ζε ζπγθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ θφζκν. ε κέιινληα ρξφλν 

πξνβιέπεηαη φηη ε ζπλερψο απμαλφκελε δήηεζε ζα μεπεξάζεη ηελ πξνζθνξά, θαη ε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ ζα απμεζεί ζεκαληηθά.. Όζν αθνξά ηελ 

επηρείξεζε Βuffalo, ε θαηάζηαζε είλαη δηαθνξεηηθή ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν, θαζψο δε 

παξάγεη απηή ην πξντφλ, αιιά πξνκεζεπηήο γηα ινγαξηαζκφ ηεο. Ζ εμάξηεζε απφ 

απηφλ είλαη πνιχ κεγάιε, θάλνληαο  ηελ αλάγθε γηα θαζεηνπνίεζε πξνο ηα πίζσ 

αθφκα κεγαιχηεξε. Μεγάιε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε έρνπλ επίζεο θαη νη 

πξνκεζεπηέο γάιαθηνο, θαζψο είλαη κνλαδηθνί ζηε Διιάδα θαη ην πξντφλ ηνπο 

παξνπζηάδεη απμεκέλε δήηεζε. ε άιιε πεξίπησζε ε πξνκήζεηα ηνπ γάιαθηνο ζα 

πξαγκαηψλεηαη απφ ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ φπσο ε Σνπξθία, ε Βνπιγαξία θαη ε Ηλδία 

κε ρακειφηεξεο κελ ηηκέο, αιιά ακθηζβεηνχκελε πνηφηεηα. 

 

3.2.2.5 Απειλή ςποκαηαζηάηων 

 

              Ζ απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα ηφζν σο πξνο ηε ζνθνιάηα απφ 

βνπβαιίζην γάια, φζν σο πξνο ηε ζνθνιάηα ζαλ είδνο γεληθφηεξα είλαη ηεξάζηηα. Σν 

πξντφλ ζα πξέπεη εθηφο απφ πςειά πνηνηηθά θαη νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά λα 

ζπλδπάδεη θαη άιιεο παξακέηξνπο φπσο π.ρ.  Value for money, γηα λα κελ πέζεη ζηε 

παγίδα ηεο ππνθαηάζηαζεο. Ζ πιεζψξα ησλ πξντφλησλ πξνο ππνθαηάζηαζε ηνπ 

πξντφληνο απφ ζνθνιάηεο, θξνπαζάλ κε επηθάιπςε ζνθνιάηα, κπηζθφηα, 
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ζνθνιαηνπαγσηά θαη γεληθά γιπθίζκαηα πνπ πξνζθέξνληαη ζε δαραξνπιαζηεία, 

εληείλεη ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

3.2.2.6 Διαππαγμαηεςηική δύναμη αγοπαζηών 

 

         ηε ιηαληθή αγνξά ζνθνιάηαο ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ-

θαηαλαισηψλ είλαη ειάρηζηε. Γε κπνξνχλ λα κεηαβάινπλ ηηο ηηκέο αγνξάο, δελ 

αγνξάδνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο θαη δε κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν 

πξντφλ απφ άιια θαηαζηήκαηα. 

 

3.2.2.7 Other stake holders 

 

         Άιιεο νκάδεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ αληίθηππν κε ηηο ελέξγεηεο ηνπο ζηελ 

επηρείξεζε, είλαη φπσο πξναλαθέξζεθε νη brokers πνπ κπνξνχλ λα κεηαβάινπλ ηηο 

ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ, κε απνηέιεζκα λα κεηαβάιιεηαη ην πεξηζψξην θέξδνπο ηεο 

επηρείξεζεο θαζψο νη ηηκέο ιηαληθήο ησλ πξντφλησλ δε κπνξνχλ λα κεηαβάιινληαη 

αλάινγα κε ηηο πξψηεο χιεο. Δπίζεο, ε  πνιηηεία πνπ κε λνκνζεηήκαηα θαη 

θνξνεηζπξαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδεη αλά ηαθηά πιένλ ρξνληθά δηαζηήκαηα 

κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ επηρείξεζε φζν αθνξά ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηεο 

κεγέζε. 

 

 

3.2 Αλάιπζε εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

 

3.2.1 Απνζηνιή,  Όξακα 

 Ζ ζνθνιάηα απφ γάια βνχβαινπ είλαη έλα λέν θαηλνηφκν πξντφλ κε ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά, πινχζηα γεχζε θαη πςειή ζξεπηηθή αμία. Όξακα ηεο επηρείξεζεο 

είλαη λα πξνζδψζεη ζην θαηαλαισηή κηα λέα άγλσζηε γεχζε, πνπ κέρξη ζήκεξα δελ 

είρε ηε δπλαηφηεηα λα δνθηκάζεη. Με απηφ ην ηξφπν ζα δψζεη αμία ζηνπο πειάηεο ηεο 

γηα λα κπνξέζεη λα αλαπηπρζεί θαη λα πξνζθέξεη ην πξντφλ ζε φινπο αλεμάξηεηα απφ 

ηελ αγνξαζηηθή ηνπο δχλακε θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο ηάμε.  

 

 

‘’Αποζηολή ηηρ επισείπηζηρ είναι να παπάγει και να  πποζθέπει ζε ολοένα και 

πεπιζζόηεποςρ καηαναλωηέρ αγνή ζοκολάηα, πλούζια ζε γεύζη και  θπεπηική αξία.’’  
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3.2.2 ηφρνη 

 

Πξσηεχνληεο 

Με ηνλ φξν πξσηεχνληεο ζηφρνπο ε επηρείξεζε αλαθέξεηαη ζηνπο επηηαθηηθνχο 

θαη βξαρππξφζεζκνπο ζθνπνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη κε, θάπνηνπο απφ ηνπο 

νπνίνπο πξέπεη λα επηηχρεη απφ ην πξψην θηφιαο έηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Ζ αλάγθε 

επίηεπμεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ζθνπψλ πνπ έρεη ζέζεη ε εηαηξεία είλαη κεγάιε, 

θαζψο εμαξηάηαη άκεζα ε βησζηκφηεηα ηεο θαη ην κέιινλ ηεο. Αλαιπηηθά παξαθάησ 

παξνπζηάδνληαη νη 4 βαζηθνί ζθνπνί πξνο επίηεπμε, ζηνπο νπνίνπο ε επηρείξεζε ζα 

πξνζαλαηνιηζηεί. 

 

 πλεθηηθή δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγηά 

       Ζ νπνία ζα  ραξαθηεξίδεηαη απφ ηαρχηεηα ιήςεο απνθάζεσλ, επηκεξηζκφ 

αξκνδηνηήησλ, ζπλεξγαηηθφ πλεχκα θαη ζπλερή θαη πιήξε έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ θαηαζηεκάησλ. 

 

 Αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ 

Ζ επηρείξεζε ζθνπεχεη λα ιαλζάξεη ζηα θαηαζηήκαηα λέεο γεχζεηο ζνθνιάηαο 

θαη λα απμάλεη κε ζηαζεξφ ξπζκφ  ην πξντνληηθφ ηεο ραξηνθπιάθην,  κε ζθνπφ ηελ 

αχμεζε ησλ πσιήζεσλ. Όπσο αλαθέξζεθε, ε είζνδνο λένλ πξντφλησλ ζηα 

θαηαζηήκαηα είλαη ζρεηηθή εχθνιε. Παξφια απηά ε εηαηξεία δε ζα αλαισζεί ζε 

πξνζθνξά πιεζψξαο πξντφλησλ, αληίζεηα ζα εκπινπηίδεη ηε γθάκα ηεο κε ιίγεο λέεο 

γεχζεηο θάζε ρξνληά γηα ηα πξψηα ρξφληα. Ο ιφγνο είλαη λα εληάζζεη ιίγα θαη εθιεθηά 

λέα πξντφληα πνπ αλαιφγσο ηηο πσιήζεηο ζα κνληκνπνηνχληαη. Οη λέεο πξνο δηάζεζε 

γεχζεηο γηα ην πξψην ρξφλν είλαη, ζνθνιάηα κε γέκηζε θαξχδαο θαη ζνθνιάηα κε 

γέκηζε κέληαο.  

 

 Πσιήζεηο 

Ζ επηρείξεζε ζηνρεχεη ην πξψην ρξφλν  ζε πσιήζεηο αλψηεξεο ηνπ Brake even 

point κε ζθνπφ φρη κφλν ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ ηεο, αιιά θαη ηελ παξνπζίαζε 

ζεηηθψλ πξνζήκσλ ζηηο ηακεηαθέο ηηο ξνέο. Σν λεθξφ ζεκείν πσιήζεσλ ππνινγίδεηαη 

ζε 211.437 € γηα ην 1
ν
 έηνο θαη απμάλεηαη κε κέζν ξπζκφ κεηαβνιήο ηεο ηάμεο ηνπο 

1.3% γηα ηα επφκελα 4 ρξφληα. 
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 Απφζβεζε επελδεδπκέλσλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

Λφγσ ηνπ κηθξνχ αξρηθνχ θεθαιαίνπ επέλδπζεο (82.000€) ε επηρείξεζε 

απνζθνπεί ζε ζχληνκε απφζβεζε ηνπ, ζε πεξίνδν κηθξφηεξε ηνπ ηξίηνπ έηνο 

ιεηηνπξγίαο ηεο. Δπηηπγράλνληαο ην ζηφρν απηφ ζα είλαη ζε ζέζε λα  εθκεηαιιεπηεί 

ηηο πςειέο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε πξαγκάησζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ ηεο 

ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

 

Γεπηεξεχνληεο 

Με ηνπο δεπηεξεχνληεο ελλννχληαη νη καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη ηεο εηαηξείαο, πνπ 

ζε κέιινληα ρξφλν ζα απνηειέζνπλ ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ 

αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπο θφζηνπο πσιεζέλησλ ηεο. 

 

 Αλάπηπμε ζεκείσλ πσιήζεσο-θαηαζηεκάησλ 

Λφγσ ηνπ δηαθνξνπνηεκέλνπ κείγκαηνο marketing πνπ ζα εθαξκφζεη ε 

επηρείξεζε ηεο επηηξέπεηαη φπσο αλαθέξζεθε, λα ζηαζκίδεη ζε ρακειφ επίπεδν ηα 

ιεηηνπξγηθά ηηο έμνδα ζηα ζεκεία πψιεζεο. Ζ αλάπηπμε λέσλ ζεκείσλ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειφ ξίζθν θαη κηθξέο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο, θαζηζηψληαο 

έηζη ην ζηφρνο ηεο απηφ πινπνηήζηκν αθφκα θαη ζε ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. 

 

 Καζεηνπνίεζε πξνο ηα πίζσ 

Ζ θαζεηνπνίεζε ηεο εηαηξείαο πξνο ηελ παξαγσγή ζα ηεο επηηξέςεη λα 

ειαρηζηνπνίεζε ην θφζηνο πσιεζέλησλ ηεο, αιιά θαη λα αλεμαξηεηνπνηεζεί απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηεο. Με απηφ ην ηξφπν ζα ειέγρεη φιν ην θάζκα απφ ηελ παξαγσγή έσο 

ηελ εκπνξία  θαη ηα ζηάδηα πνπ κεζνιαβνχλ.  Κάηη ην νπνίν ζα ηεο δψζεη ην 

πιενλέθηεκα λα κπνξεί λα εθαξκφδεη ζηξαηεγηθέο  πνπ εμαξηψληαη απφ δηθνχο ηεο 

πφξνπο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ηθαλνπνηεί ή λα ζηεξίδεηαη ζε  ηξίηνπο. 

 
3.2.3 Πφξνη θαη ηθαλφηεηεο 

Ζ πξνκήζεηα θαη ε εκπφξηα ζνθνιάηαο απφ γάια βνχβαινπ απνηειεί 

απνθιεηζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο δε θπθινθνξνχλ αληίζηνηρα πξντφληα ζηελ 

αγνξά. Δπίζεο ε αγνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ  γάιαθηνο ραξαθηεξίδεηαη σο 

δχζθνιε γηα ηνπο ζρεηηθά ακέζνπο αληαγσληζηέο, θαζψο ζα πξέπεη λα βαζίζνπλ 

κεγάιν κέξνο ηεο παξαγσγήο ηνπο ζε αλάινγα πξντφληα γηα λα κπνξνχλ λα 
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εμαζθαιίζνπλ ηελ πξνκήζεηα ηνπ, κηαο θαη νη ληφπηνη παξαγσγνί έρνπλ ιίγνπο 

κεγάινπο πειάηεο,  θπξίσο ηνπ εμσηεξηθνχ, νπφηε απαηηνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο θαη 

ξεπζηφ γηα ηελ ζχλαςε ζπκθσληψλ. Οη ηδξπηέο ηεο εηαηξείαο ιφγσ ηεο ζηελήο επαθήο 

κε ην εκπνξηθφ επηκειεηήξην εξξψλ πνπ αλαιακβάλεη ηελ πξνψζεζε ησλ 

πξντφλησλ ησλ βνπβαινηξφθσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηθαλνπνηεηηθέο πνζφηεηεο 

αγνξάο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνκεζεχεηαη ην γάια ζε θαιέο ηηκέο. 

Ζ εκπφξηα ηνπ παγσηνχ θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο απνηειεί αθφκα κηα 

απνθιεηζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο γηα φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη εθηφο ηνπ λνκνχ 

εξξψλ, φπνπ ηελ απνθιεηζηηθφηεηα κεηά απφ ζπκθσλία ζα έρεη ν πξνκεζεπηήο 

ΑΡΣΔΜΖ. Ζ πξνκήζεηα αλάινγνπ πξντφληνο απφ ηνπο αληαγσληζηέο ζε απηή ηε 

πεξίπησζε ζεσξείηαη αδχλαηε, θαζψο απνπζηάδεη απφ ηελ αγνξά άιινο παξαγσγφο 

αληηζηνίρνπ παγσηνχ πξντφληνο, ελψ ε πεξίπησζε παξαγσγήο ηνπ απαηηεί εθ λένπ 

θεθαιαία, ηερλνγλσζία αιιά θαη ηε πξνκήζεηα ηνπ γάιαηνο ζε καθξηλέο απφ ηελ 

παξαγσγφ πεξηνρή, νπφηε ην θφζηνο απμάλεη ζεκαληηθά κεηαηξέπνληαο ηελ 

πξνζπάζεηα ζε κε ζπκθέξνπζα. 

Ζ αλάπηπμε ηνπ πξντνληηθνχ ραξηνθπιαθίνπ απνηειεί κηα αθφκα ζεκαληηθή 

ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα έρεη εκπινπηίζεη 

ηε γθάκα ηεο κε πνιιέο θαη εθιεθηέο γεχζεηο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο δε  θπθινθνξνχλ 

ζηελ αγνξά, ηνπιάρηζηνλ ζε κε ηππνπνηεκέλε κνξθή. Δθηφο απφ γεχζεηο ζα 

ππάξρνπλ θαη επηινγέο ζε είδε, αθνχ ζα πξνζθέξνληαη ζνθνιάηα ζθιεξή, ηξαγαλή, 

καιαθή θαη ζε πάζηα. Έηζη ζα πξνζθέξεη ζηνλ θαηαλαισηή εθιεθηή ζνθνιάηα ζε 

πνηθηιία εηδψλ θαη γεχζεσλ πνπ δηακνξθψλεηαη βάζε ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ, 

θαζηεξψλνληαο έηζη ηα θαηαζηήκαηα ηεο σο ηα ηδαληθά ζεκεία γηα λα πξνκεζεπηεί 

θαλείο ζνθνιάηα. 

 

Σέινο, ην λέα κείγκα marketing πνπ πξνηείλεηαη ζε απηή ηε κειέηε δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα θξαηά ζε ρακειά επίπεδα ηα ιεηηνπξγηθά ηηο έμνδα 

αιιά θαη ην θφζηνο δηακφξθσζεο ησλ θαηαζηεκάησλ. Χο απνηέιεζκα κεηψλεη ην 

πνζφ ηηο αξρηθήο επελδχζεηο, αιιά θαη ην ξίζθν, κηαο θαη ηα εκπφδηα εμφδνπ ζηε 

ρείξηζηε πεξίπησζε ζα είλαη ρακειά. Φπζηθφ επαθφινπζν  ηεο κεησκέλεο αλάιεςεο 

ξίζθνπ θαη ησλ κηθξψλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ είλαη ε επθνιφηεξε  αλάπηπμε λέσλ 

ζεκείσλ πψιεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ, θάηη ην νπνίν φπσο αλαθέξζεθε 

είλαη απφιπηα ζεκαληηθφ γηα ηελ επξσζηία ηνπ εγρεηξήκαηνο, φρη κφλν γηα ηελ 

αχμεζε ησλ πσιήζεσλ αιιά θαη γηα ηε δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο φζν αθνξά 

ζηνπο πξνκεζεπηέο. Δλ ηέιεη, ην δηαθνξνπνηεκέλν απηφ κείγκα marketing δίλεη ζηελ 
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επηρείξεζε έλα πεξηζψξην πνπ κπνξεί λα ην εθκεηαιιεπηεί είηε δίλνληαο έκθαζε ζηελ 

αλάπηπμε ηεο, είηε θξαηψληαο ρακειέο ηηκέο ζε ζρέζε κε ηνπ ινηπνχο ηνπ θιάδνπ. 

 
3.2.4 Αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

Βάζε ησλ πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ πξνθχπηνπλ ζεκεία ππέξνρεο ηεο 

επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο ζην θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

απφ ηα νπνία πεγάδεη ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα. ηξαηεγηθά, ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε επηρείξεζε εζηηάδεη ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ ηεο θαη απφ εθεί πξνθχπηεη θαη ην αληαγσληζηηθφ ηεο 

πιενλέθηεκα, λα πξνζθέξεη δειαδή θαηλνηφκα πξντφληα εθιεθηήο ζνθνιάηαο πνπ 

απνπζηάδνπλ απφ ην θιάδν. Σν αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα γίλεηαη θαη 

δηαηεξήζηκν αλ ζθεθηνχκε ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα αλαπηχζζεη λέα 

πξντφληα ζηελ ίδηα βάζε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Παξφια απηά θαη ελψ ην 

εγρείξεκα δε   πξνζαλαηνιίδεηαη ζε ζηξαηεγηθή εγεζίαο βάζε θφζηνπο γηα λα 

αληαγσληζηεί ζηελ αγνξά, κέζσ ηνπ δηαθνξνπνηεκέλνπ κείγκαηνο marketing πνπ 

πξνηείλεη δεκηνπξγεί απηφκαηα πεξηζψξην θέξδνπο ιφγσ κεησκέλνπ θφζηνπο, πνπ  

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα ην εθκεηαιιεπηεί θαηά ην δνθνχλ. 

 

 

3.3 Αλάιπζε  SWOT   

 

 

Γπλάκεηο 

 

 Πξνκήζεηα ζνθνιάηαο 

 Πξνκήζεηα Παγσηνχ 

 Δδξαησκέλα γιπθίζκαηα 

 Πνηνηηθφ πξντφλ 

 Καηλνηφκν πξντφλ 

 Πίζησζε πξνκεζεπηψλ 

 Σακεηαθέο εηζξνέο (Ληαληθή αγνξά) 

 Υακειά ιεηηνπξγηθά εμάδα ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ 

 Υακειά πξψηα έμνδα θαη έμνδα εγθαηάζηαζεο 

 Πξντφληα κεγάινπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο 
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Αδπλακίεο 

 

 23% θφξνο πξνζηηζεκέλεο αμίαο 

 Λνηπέο θξαηηθέο θνξνεηζπξαθηηθέο πνιηηηθέο 

 Γπζθνιίεο ρξεκαηνδφηεζεο 

 Έιιεηςε εκπεηξίαο 

 Μεγάιε ππνθαηάζηαζε πξντφλησλ 

 Δπνρηθφηεηα πξντφλησλ 

 Μεγάινο αξηζκφο εκπνξηθψλ ζεκάησλ ζνθνιάηαο 

 Υακειφ brand loyalty  

 

Δπθαηξίεο 

 

 Έξεπλα θαη αλάπηπμε πξντφλησλ 

 Αλάπηπμε ζεκείσλ πψιεζεο 

 Υακειά  έμνδα εγθαηάζηαζεο θαηαζηεκάησλ 

 Σάζε θαηαλαισηψλ πξνο Διιεληθά πξντφληα 

 Μείγκα marketing 

 Καζεηνπνίεζε πξνο ηελ παξαγσγή 

 

Απεηιέο 

 

 Μεησκέλε αγνξαζηηθή δχλακε θαηαλαισηψλ 

 Μεηαβαιιφκελν πνιηηηθφ πεξηβάιινλ 

 Δμάξηεζε απφ πξνκεζεπηέο 

 Αληηγξάςεκν κείγκα marketing 
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4  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 

 

 

 

 

4.1 Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε 

 

 
 

 4.1.1 Κφζηνο επέλδπζεο 

 

 

Πηλ.4.1 Κφζηνο επέλδπζεο εξγαζηεξηαθήο κνλάδαο 
 

 χλνιν 34.500 € 100% 

1 X ηξσηήξαο ζπκκεηξίαζεο 20 kg/h 6.000 17% 

1 X Φπθηηθφ ηνχλει 6m 8.000 23% 

1 X Καηαςχθηεο capacity 1t 1.500 4% 

3 X Φπθηηθέο ληνπιάπεο 24k BTU 3.000 9% 

50 X Φφξκεο πξντφλησλ αλνμείδσηεο  2.000 6% 

4 Υ Ράθηα απνζήθεπζεο πξντφλησλ 2.000 6% 

1 Υ Δπαγγεικαηηθφ φρεκα 7.000 20% 

1 Υ 
Λνηπά έμνδα  

(έπηπια γξαθεία, επηζθεπέο) 
2.000 6% 

1 X Ben Mari Tank 100kg capacity 3.000 9% 

 

 

*φινη νη πηλάθεο παξνπζηάδνληαη ζε ρηιηάδεο € 
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 Πηλ.4.2 Κφζηνο επέλδπζεο θαηαζηεκάησλ 
 

 χλνιν 24.000 € 100% 

3 X 
Βηηξίλεο ςπγεία 

(κε ελζσκαησκέλνπο πάγθνπο ηακεία) 
4.000 17% 

3 X Επγνί 900 4% 

3 X Σακεηαθέο κεραλέο 900 4% 

3 X Καηαςχθηεο 150 lt 1.500 6% 

3 X Υψξνη απνζήθεπζεο 450 2% 

3 Υ 
Πάγθνη 

(Αλνμείδσηνη, θαη stand) 
1.500 6% 

3 Υ 
Γηακφξθσζε θαηαζηήκαηνο 

(Σακπέιεο, εζσηεξηθφο δηάθνζκνο ) 
6.000 25% 

3 Υ Μπάξεο πξνζηαζίαο ηχπνπ ξνιφ 8.750 36% 

  
 Πηλ.4.3 Λνηπά αξρηθά έμνδα θαη έμνδα πξψηεο εγθαηάζηαζεο 

 

χλνιν 23.500 € 100% 

Μηζζνί πξν έλαξμεο 
2.000 9 % 

Καηαζέζεηο ελνηθίσλ 
4.000 18% 

Έμνδα ηδξχζεσο 
1.000 5% 

Working capital (κεηξεηά) 
5.000 22% 

Απνζέκαηα 
8.700 37% 

Λνηπέο πξνκήζεηεο 
2.000 9% 

 
Όζν αθνξά ηα ινηπά αξρηθά έμνδα θαη έμνδα πξψηεο εγθαηάζηαζεο, έρνπλ 

ππνινγηζζεί ελνίθηα θαη κηζζνί δπν κελψλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο κε ζθνπφ 

ηε δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ θαη ηε πξαγκάησζε ινηπψλ δηαδηθαζηψλ. Δπηπιένλ 
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ππνινγίδνληαη έμνδα ζχζηαζεο ηεο Δ.Π.Δ., αξρηθά απνζέκαηα, αλάγθεο ζε ξεπζηφ 

θαη ινηπέο πξνκήζεηεο. 

 

 Πηλ.4.4 πλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο 

 

 χλνιν 82.000 € 100% 

1 Υ Κφζηνο εξγαζηεξηαθήο κνλάδαο 34.500 € 42% 

3 Υ Κφζηνο θαηαζηεκάησλ 24.000 € 29% 

1 Υ Έμνδα πξψηεο εγθαηάζηαζεο 23.500 € 28% 

 
4.1.2 Υξεκαηννηθνλνκηθφ ζρέδην 

 

Πηλ.4.5 Υξεκαηννηθνλνκηθφ ζρέδην 

 

χλνιν 82.000 € 100% 

Ηδία θεθάιαηα 41.000 € 50% 

Δπηρνξήγεζε* 41.000 € 50% 

 
Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ πιάλνπ ζα πξαγκαησζεί ρσξίο ηε ρξήζε 

επηρνξήγεζεο κε ζθνπφ λα εμεηάζνπκε ηελ επηρεηξεκαηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ζρεδίνπ 

απηνχζηα. ε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, ε ιήςε ηεο επηδφηεζεο ζα απνηειέζεη 

ζεκαληηθή βνήζεηα κηαο θαη ην πιάλν δε  ζα ρξεζηκνπνηεί μέλα θεθάιαηα ιφγσ ηνπ 

χςνπο ηεο δηακφξθσζεο ησλ επηηνθίσλ ηε ηξέρνπζα πεξίνδν. ην ηέινο ηεο κειέηεο 

γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηηο ιεπηνκέξεηεο, φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ησλ δηθαηνχρνπλ 

ηεο επηρνξήγεζεο κε ηε παξνπζίαζε ηεο πξνδεκνζίεπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπγρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΔΠΑ. 

 

4.1.3. Απνζβέζεηο 

Χο απνζβεζηέα αμία ππνινγίδεηαη ην ζχλνιν ηεο επέλδπζεο, ζε εξγαζηεξηαθφ 

εμνπιηζκφ θαη εμνπιηζκφ θαηαζηεκάησλ πιελ ησλ ινηπψλ αξρηθψλ εμφδσλ. Σν 

ζχλνιν ηεο απνζβεζηέαο αμίαο είλαη 58.500 € κε δηάξθεηα νηθνλνκηθήο δσήο ηα 5 

ρξφληα ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. ην παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε 

εηεζία απφζβεζε ηεο επηρείξεζεο.  
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 Πηλ.4.6 Δηήζηεο Απνζβέζεηο 

1
ν
 Έηνο 2

ν
Έηνο 3

ν
 Έηνο 4

ν
 Έηνο 5

ν
 Έηνο 

11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 

 

4.1.4 Αλάιπζε θφζηνπο 

 

4.1.4.1 Κόζηορ επγαζίαρ 

ηα θφζηνο εξγαζίαο ζπλνςίδνληαη, ε ρξεκαηηθή απνδεκίσζε ηνπ 

δηαρεηξηζηή, ν κηζζφο έλα κφληκνπ ππαιιήινπ 40σξεο απαζρφιεζεο ζε εβδνκαδηαία 

βάζε κε ακνηβή 6€/ψξα θαη νη κηζζνί 6 part time ππαιιήισλ 36σξεο απαζρφιεζεο ν 

θάζε έλαο, κε ακνηβή 4€/ψξα. 

 Πηλ.4.7 Κφζηνο εξγαζίαο 

Μηζζνί Μεληαία 1
ν
 Έηνο 2

ν
 Έηνο 3

ν
 Έηνο 4

ν
 Έηνο 5

ν
 Έηνο 

Γηαρεηξηζηήο 1.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

Τπ. Full time 1.040 12.480 12.480 12.480 12.480 12.480 

Τπ. Part time 3.744 44.928 44.928 44.928 44.928 44.928 

χλνιν 5.784 69.408 69.408 69.408 69.408 69.408 

 
 

4.1.4.2 Κόζηορ λειηοςπγίαρ 

Γηα ηα γεληθά έμνδα ιεηηνπξγίαο έρεη ππνινγηζηεί εηεζία αχμεζε ηεο ηάμεσο 

ηνπ 3%.Σα έμνδα δηνίθεζεο πεξηιακβάλνπλ ακνηβή εμσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ 

ζπλεξγάηε. Σα έμνδα marketing αθνξνχλ ζε πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ηεο επηρείξεζεο 

πνπ δε  ζα πξαγκαηψλνληαη κεληαία. 

 Πηλ.4.8 Κφζηνο ιεηηνπξγίαο 

Operating Μεληαία 1
ν
 Έηνο 2

ν
 Έηνο 3

ν
 Έηνο 4

ν
 Έηνο 5

ν
 Έηνο 

Μεηαθίλεζε 150 1.800 1.854 1.910 1.967 2.026 

Γηνίθεζε 150 1.800 1.854 1.910 1.967 2.026 

Δλνίθηα 2.000 24.000 24.720 25.462 26.225 27.012 

Ρεχκα 2.000 24.000 24.720 25.462 26.225 27.012 

Marketing 50 600 618 637 656 675 

Λνηπά 150 1.800 1.854 1.910 1.967 2.026 

χλνιν 4500 54.000 55.620 57.289 59.007 60.777 
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4.1.4.3 Κόζηορ  Ππομηθειών 

Γηα ηα πξντφληα ζνθνιάηαο εγρψξηαο παξαγσγήο, ζπκθσλεζείζα ηηκή 

νξίδεηαη απηή ησλ 3.80€/kg. εκεηψλεηαη πσο κεγαιχηεξα tonaz επηθέξνπλ κείσζε 

ηεο ηηκήο ηεο αθαηέξγαζηεο ζνθνιάηαο. Οη ηηκέο πνπ επηθξαηνχλ ζην εκπφξην γηα ηελ 

πξνκήζεηα αθαηέξγαζηεο ζνθνιάηαο θπκαίλνληαη απφ 4,40€/kg έσο 3,40€/kg 

ζχκθσλα κε ηνπο πξνκεζεπηέο. ηε ηηκή ησλ 3,80 έρεη επηκεξηζηεί θαη ε ηηκή 

πξνκήζεηαο ηνπ γάιαθηνο πνπ αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζε 0,15€/kg, θαζψο θαη ε 

κεηαθνξά πνπ αλαιακβάλεηαη απφ ηελ εηαηξεία. Ζ ηηκή πψιεζεο πξν Φ.Π.Α. 

νξίδεηαη ζηα 11,4€/kg.Γηα ηα παγσηά πξντφληα, ε πξνκήζεηα θνζηνινγείηαη ζηα 

4,0€/kg. Σν χςνο ηεο πξνκήζεηαο ζε απηή ηελ ηηκή αλέξρεηαη ζε 100 βάζθεο ην 5 

θηιψλ. Ζ ηηκή πψιεζεο πξν Φ.Π.Α. νξίδεηαη ζηα 12€/kg. Γηα  ηα πξντφληα ζνθνιάηαο 

εηζαγσγήο ε θνζηνιφγεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ηε κνλάδα ιφγσ πιεζψξαο 

ησλ πξντφλησλ ζε δηαθνξεηηθέο ηηκέο θαη ζα ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα θαηεγνξία 

απηή ησλ εηζαγσγψλ, κε ζθνπφ λα κειεηεζνχλ ζαλ νκάδα πξντφλησλ. Σν κεηαβιεηφ 

θφζηνο αλά κνλάδα  πξν Φ.Π.Α. αλέξρεηαη ζε 40%.  

 

 Πηλ.4.9 Κφζηνο Πξνκεζεηψλ 

Πξνκήζεηεο 
Κφζηνο αλά 

kg/πξντφλ 

Σηκή πξν 

Φ.Π.Α. 

Κφζηνο αλά 1000€ 

πσιήζεσλ 

Μεηαβιεηφ θφζηνο 

αλά κνλάδα 

νθνιάηα  Α 3,80 11,40 333,33 33.3% 

Παγσηφ     Β 4,00 12,00 333,33 33.3% 

Δηζαγσγέο C 0,60 1.00 600 60% 

 
4.1.4.4 Κόζηορ πωληθένηων 

Πηλ.4.10 Κφζηνο πσιεζέλησλ 

Total Μεληαία 1
ν
 Έηνο 2

ν
 Έηνο 3

ν
 Έηνο 4

ν
 Έηνο 5

ν
 Έηνο 

Μηζζνί 5.784 69.408 69.408 69.408 69.408 69.408 

Λεηηνπξγηθά 4.500 54.000 55.620 57.289 59.007 60.777 

Πσιήζεηο Α 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 

Πσιήζεηο Β 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 

Πσιήζεηο C 60% 60% 60% 60% 60% 60% 

χλνιν 
10.284* 

ABC 

123.408

*ABC 

125.028

*ABC 

126.697

*ABC 

128.415*

ABC 

130.185*

ABC 
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4.2 Αλάιπζε θχθινπ εξγαζηψλ 

 

 
4.2.1Βαζηθφ ζελάξην πσιήζεσλ  

 

Ζ πξφβιεςε ησλ πσιήζεσλ αθνξά ην ζχλνιν ησλ 3 θαηαζηεκάησλ. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη πηλάθεο κε ηηο πξνβιεπφκελεο πσιήζεηο γηα ηηο ηξεηο 

θαηεγνξίεο πξντφλησλ, ηε ζνθνιάηαο εγρψξηαο παξαγσγήο, ηνπ παγσηνχ θαη ησλ 

πξντφλησλ εηζαγσγήο. Γηα ηα πξψηα έρεη ππνινγηζηεί κέζε εηήζηα αχμεζε ηεο ηάμεο 

ηνπ 4.5% γηα 5 ρξφληα, ελψ γηα ηα ππφινηπα ε αχμεζε αθνξά ζην 2
ν
 θαη 3

ν
 ρξφλν κε 

πνζνζηφ 5% αλά έηνο. χκθσλα κε ζηνηρεηά ηνπ ΔΟΠ θαη έξεπλεο αγνξάο πνπ 

αθνξνχλ ζην θιάδν ηεο ζνθνιαηνπνηίαο, ην 2008 ε ζπλνιηθή εγρψξηα θαηαλάισζε 

ζνθνιάηαο αλήιζε ζε 27.850 ηφλνπο κε ηηο ζνθνιάηεο ζε πιάθεο λα απνζπνχλ 

κεξίδην ηεο ηάμεο ηνπ 49%, ηεο ζνθνιάηεο κε γέκηζε, γθνθξέηεο θαη ινηπά είδε ζε 

30% ελψ γηα ηα ζνθνιαηίληα ην πνζνζηφ  αλέξρεηαη ζε 21% πνπ αληηζηνηρεί ζε 5.850 

ηφλνπο. Σα πξντφληα ζνθνιάηαο ζεσξνχληαη ψξηκα πξντφληα φζν αθνξά ηε δήηεζή 

ηνπο θαη ν θιάδνο αθνινπζεί αλνδηθή πνξεία ηεο ηάμεο ηνπ 1% -2% ηα ηειεπηαία 15 

ρξνληά. Όζν αθνξά ηα παγσηά πξντφληα, φπσο αλαθέξζεθε είλαη θαηά 

απνθιεηζηηθφηεηα θαη πεγή πξφβιεςεο απνηειεί κφλν ν πξνκεζεπηήο ηνπ, ν νπνίνο 

εκπνξεχεηαη ζηε ιηαληθή αγνξά ην ελ ιφγν πξντφλ. Σν πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ 

απμάλεηαη θαηά 5% πεξίπνπ ζε εηήζηα βάζε ελψ ηα ηειεπηαία 5 ρξνληά ην πξντφλ 

απμάλεη ζπλερψο ηνλ αξηζκφ αθνζησκέλσλ πειαηψλ θαη παξνπζηάδεη κεγάιε 

απήρεζε ζηε ηνπηθή θνηλσλία. Σα ινηπά πξντφληα πνπ πιαηζηψλνπλ ην θαηάζηεκα 

ζχκθσλα κε επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ δε  μεπεξλνχλ ην 5% κε 10% ησλ ζπλνιηθψλ 

πσιήζεσλ θαη ε κεηαβιεηφηεηα ηνπο σο πξνο ηε δήηεζε παξνπζηάδεη κεγαιχηεξεο 

δηαθπκάλζεηο θαηά ην Γεθέκβξην θαη Ηαλνπάξην. 

  Ζ πξφβιεςε ησλ πσιήζεσλ έρεη εθηηκεζεί κε ηελ πξν Φ.Π.Α. ηηκή, θαζψο 

απηφο απνηειεί ζηαζεξφ πνζνζηηαίν ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν (23%) πνπ εθπίπηεη 

σο δαπάλε θαη δελ επεξεάδεη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε. ηε πξφβιεςε έρεη 

ζπκπεξηιεθζεί ν παξάγνληαο επνρηθφηεηα (seasonality factor) γηα φια ηα πξντφληα ζε 

πνζνζηηαία κεληαία βάζε, κε ζθνπφ λα εξκελεχζεη ηε δήηεζε ζε εηδηθέο γηα ηα 

πξντφληα πεξηφδνπο (θαινθαίξη, ρεηκψλαο, ενξηαζηηθέο πεξίνδνη θ.ι.π.).εκαληηθφ λα 

αλαθεξζεί είλαη πσο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πσιήζεσλ ζε ζεκείν πνπ λα ζπλάδεη 

απνιχησο κε ην θαζεζηψο ηεο αγνξάο απνηειεί αδχλαηε δηαδηθαζία, θαζψο απφ ηελ 

αγνξά απνπζηάδνπλ επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ θαη εκπνξεχνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν 

θαη ζε αληίζηνηρεο ηνπνζεζίεο παξφκνην πξντφλ. Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη 
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επηρεηξήζεηο-πεγέο πνπ βάζε ηεο πιεξνθφξεζεο  πνπ παξείραλ δηακνξθψζεθαλ νη 

πξνβιεπφκελεο πσιήζεηο. Ζ Δπηρεηξήζεηο απηέο είλαη φηη πιεζηέζηεξν ζε πξντφλ ή 

ηξφπν δηάζεζεο ελ ζρέζε κε ην ελ ιφγν πιάλν. 

 Παγσηνπνιείν Άξηεκεο Πιαηεία Γήκεηξαο έξξεο 

 Luxor chocolatier Παλεπηζηεκίνπ θαη Μπελάθε 9(Αζήλα) 

πχξνπ Λέθθα 5  (Μαξνχζη) 

 Trano pastry shop (Δξκνχ 29) 

 

πκβνπιέο παξείραλ επίζεο  

 ΑΛΚΖ Δ.Π.Δ. (πξνκεζεπηήο εηαηξεία, Λνπηξάθη) 

 Παππάο Δπάγγεινο Ο.Δ. (εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο, Πεξηζηέξη) 

 

 

 Πηλ.4.11 Πξντφληα ζνθνιάηαο εγρψξηαο παξάγσγεο (Α)  

Month Jan Feb Mar Apr May Jun 

S.factor 12,58% 10,90% 10,90% 12,58% 10,90% 1,89% 

Y1 23.019 19.950 19.950 23.019 19.950 3.453 

Y2 23.709 20.548 20.548 23.709 20.548 3.556 

Y3 24.895 21.576 21.576 24.895 21.576 3.734 

Y4 26.140 22.654 22.654 26.140 22.654 3.921 

Y5 27.447 23.787 23.787 27.447 23.787 4.117 

Months Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total 

S.Factor 1,89% 1,89% 5,03% 8,81% 10,06% 12,58% 100,00% 

Y1 3.453 3.453 9.208 16.113 18.415 23.019 183.000 

Y2 3.556 3.556 9.484 16.597 18.968 23.709 188.490 

Y3 3.734 3.734 9.958 17.426 19.916 24.895 197.915 

Y4 3.921 3.921 10.456 18.298 20.912 26.140 207.810 

Y5 4.117 4.117 10.979 19.213 21.957 27.447 218.201 
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 Γηάγ.4.1 Πνζνζηηαία κεηαβνιή πσιήζεσλ ιφγσ επνρηθφηεηαο (Α) 

 

 Πηλ.4.12 Παγσηά πξντφληα (Β) 

 

Months Apr May Jun Jul Aug Sep Total 

S.Factor 13,70% 20,55% 20,55% 20,55% 13,70% 10,93% 100,00% 

Y1 7.519 11.278 11.278 11.278 7.519 6.000 54.872 

Y2 7.895 11.842 11.842 11.842 7.895 6.300 57.616 

Y3 8.289 12.434 12.434 12.434 8.289 6.615 60.497 

 

 

Γηάγ.4.2 Πνζνζηηαία κεηαβνιή πσιήζεσλ ιφγσ επνρηθφηεηαο (Β) 

 

 

 

 

12,58%

10,90% 10,90%

12,58%

10,90%

1,89% 1,89% 1,89%

5,03%

8,81% 10,06%

12,58%

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Seasonality Factor-A

2,26%

15,04%

22,56% 22,56% 22,56%

15,04%

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Seasonality Factor-B
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 Πηλ.4.13. Πξντφληα ζνθνιάηαο εηζαγσγήο (C) 

 

 

 Γηάγ.4.3 Πνζνζηηαία κεηαβνιή πσιήζεσλ ιφγσ επνρηθφηεηαο (C) 

 

 

 

 

Months Jan Feb Mar Apr May Jun 

S.Factor 16,67% 8,33% 8,33% 8,33% 5,56% 4,17% 

Y1 5.000 2.500 2.500 2.500 1.667 1.250 

Y2 5.250 2.625 2.625 2.625 1.750 1.313 

Y3 5.513 2.756 2.756 2.756 1.838 1.378 

Months Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total 

S.Factor 4,17% 4,17% 5,56% 8,33% 9,72% 16,67% 100,00% 

Y1 1.250 1.250 1.667 2.500 2.917 5.000 30.000 

Y2 1.313 1.313 1.750 2.625 3.063 5.250 31.500 

Y3 1.378 1.378 1.838 2.756 3.216 5.513 33.075 

16,67%

8,33% 8,33%

8,33%

5,56%

4,17% 4,17% 4,17%

5,56% 8,33%
9,72%

16,67%

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Seasonality Factor-C
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 Πηλ.4.14 πλνιηθέο πξνβιεπφκελεο πσιήζεηο(Α) (Β) (C) 

 

 

 Γηάγ.4.4 Πνζνζηηαία κεηαβνιή πσιήζεσλ ιφγσ επνρηθφηεηαο (Α)(Β)(C) 

 

0

10000

20000

30000

40000

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

€

Chocolate

Ice cream

Choc.Misc

total

Months Jan Feb Mar Apr May Jun 

Y1 28.019 22.450 22.450 33.038 32.895 15.981 

Y2 28.959 23.173 23.173 34.229 34.140 16.711 

Y3 30.407 24.332 24.332 35.941 35.847 17.547 

Y4 31.652 25.411 25.411 37.185 36.926 17.733 

Y5 32.959 26.543 26.543 38.492 38.059 17.929 

Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total 

15.981 12.222 16.874 18.613 21.332 28.019 267.872 

16.711 12.764 17.534 19.222 22.030 28.959 277.606 

17.547 13.402 18.410 20.183 23.132 30.407 291.486 

17.733 13.589 18.908 21.054 24.127 31.652 301.382 

17.929 13.785 19.431 21.969 25.173 32.959 311.772 



58 

 

4.3 Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο 

 

Πηλ.4.15 Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο (Βαζηθφ ελάξην)  

 

 

Απνηειέζκαηα ρξήζεο Y1 Total Y2 Total Y3 Total Y4 Total Y5 Total 

Income 
     

Product A 183.000 188.490 197.915 207.810 218.201 

Product B 54.872 57.616 60.497 60.497 60.497 

Product C 30.000 31.500 33.075 33.075 33.075 

Total Income 267.872 277.606 291.487 301.382 311.773 

Cost of Supply 
     

Product A 60.390 62.202 65.312 68.577 72.006 

Product B 18.108 19.013 19.964 19.964 19.964 

Product C 18.000 18.900 19.845 19.845 19.845 

Total Cost of Supply 96.498 100.115 105.121 108.386 111.815 

Gross Margin 171.374 177.491 186.366 192.996 199.958 

Employee Cost 
     

Admin’s Compensation 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

Full-Time Employees 12.480 12.480 12.480 12.480 12.480 

Part-Time Employees 44.928 44.928 44.928 44.928 44.928 

Total  Employee Cost 69.408 69.408 69.408 69.408 69.408 

Fixed Business Expenses 
     

Car and Truck Expenses  1.800 1.854 1.910 1.967 2.032 

Miscellaneous 1.800 1.854 1.910 1.967 2.032 

Office Expenses & Supplies 1.800 1.854 1.910 1.910 2.032 

Rent (on business property) 24.000 24.720 25.462 26.225 27.080 

Sales & Marketing 600 618 637 654 700 

Utilities 24.000 24.720 25.462 26.225 27.080 

Total Fixed Business 

Expenses 
54.000 55.620 57.289 58.931 60.956 

EBITDA 47.966 52.463 59.669 64.640 69.594 

Depreciation 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 

EBIT 36.266 40.763 47.969 52.940 57.894 

Interest / / / / / 

EBT 36.266 40.763 47.969 52.940 57.894 

Taxes 7.979 8.968 10.553 11.647 12.737 

EAT 28.287 31.795 37.416 41.293 45.157 
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Γηαγ.4.5 (ΔΑΣ) Κέξδε κεηά απφ ηνπο θφξνπο 

 

 

Πηλ.4.16 Ηζνινγηζκφο 

Έηνο Έλαξμε 1° Έηνο 2° Έηνο 3° Έηνο 4° Έηνο 5° Έηνο 

Fixed 
58.500 46.800 35.100 23.400 11.700 0 

Inventory 
8.700 9.500 10.000 10.500 11.000 12.000 

Cash 
14.800 64.583 107.957 157.121 209.615 265.472 

Total Assets 82.000 120.883 153.057 191.021 232.315 277.472 

Equity 
82.000  82.000  110287  142082  179498  220791  

Retain earnings 
0  28.287 31.795 37.416 41.293 45.157 

C. liabilities 
  10596 10974 11523 11523 11523 

Total Liabilities  

& Equity 
82.000 120.883 153.057 191.021 232.315 277.472 

 

Γηαγ.4.6 (ROS) Δπηζηξνθή ζηηο πσιήζεηο 
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 Γηαγ.4.7 (ROE) Δπηζηξνθή ζηε Καζαξή ζέζε 

 

 

Γηαγ.4.8 (ROTA) Δπηζηξνθή ζηo ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ 

 

 

 4.4 Καηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ 

 

Πηλ.4.17 Καηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ (Βαζηθφ ζελάξην) 

Projected Cash Flow 

Statement 
1° Έηνο 2° Έηνο 3° Έηνο 4° Έηνο 5° Έηνο 

Beginning Cash 

Balance 
5.800 56.383 100.257 149.921 202.932 

Cash Inflows 
     

Income from Sales 267.872 277.606 291.487 301.382 311.773 

Total Cash Inflows 267.872 277.606 291.487 301.382 311.773 

Cash Outflows 
     

Cost of Sales 85.902 99.737 104.572 108.386 111.815 

Salaries and wages 69.408 69.408 69.408 69.408 69.408 

Fixed Business 

expenses 
54.000 55.620 57.289 58.931 60.956 

Taxes 7.979 8.968 10.553 11.647 12.737 

Total Cash Outflows 217.289 233.733 241.822 248.372 254.916 

Cash Flow 50.583 43.873 49.665 53.010 56.857 

34,5% 38,8%
45,6% 50,4% 55,1%

1° Ετος 2° Ετος 3°Ετος 4° Ετος 5° Ετος

ROE

44% 50%
58% 65% 71%

1° Ετος 2° Ετος 3°Ετος 4° Ετος 5° Ετος

ROTA
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Γηαγ.4.9 Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο (Βαζηθφ ζελάξην) 

 
 

 

4.5 Worst case ζελάξην  

 

ην δεχηεξν απηφ ζελάξην νη πξνβιεπφκελεο πσιήζεηο είλαη κεησκέλεο θαηά 

15% ελ ζρέζε κε ηε βαζηθή εθδνρή πνπ παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ. Αθνινπζνχλ ν 

πίλαθαο ζπλνιηθψλ πξνβιεπφκελσλ πσιήζεσλ γηα ην worst case scenario, θαζψο θαη 

ε ζχγθξηζε ησλ ζπλφισλ ησλ δπν απηψλ εθδνρψλ. 

 

 

 Πηλ.4.18 πλνιηθέο πξνβιεπφκελεο πσιήζεηο(Worst case ζελάξην) 

Months Jan Feb Mar Apr May Jun 

Y1 27.000 21.750 21.750 25.425 25.500 11.250 

Y2 27.900 22.448 22.448 26.246 26.385 11.745 

Y3 29.295 23.570 23.570 27.559 27.704 12.332 

Y4 30.512 24.624 24.624 28.775 28.759 12.515 

Y5 31.789 25.732 25.732 30.053 29.866 12.706 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1° Ετος 2° Ετος 3°Ετος 4° Ετος 5° Ετος

ΚΤΡ

Jul Aug Sep Oct Nov Dec Σotal 

11.250 11.250 15.000 18.000 20.625 27.000 235.800 

11.745 11.745 15.570 18.585 21.296 27.900 244.013 

12.332 12.332 16.349 19.514 22.361 29.295 256.213 

12.515 12.515 16.835 20.366 23.334 30.512 265.886 

12.706 12.706 17.346 21.260 24.356 31.789 276.042 
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 Πηλ.4.19 χγθξηζε πσιήζεσλ 

χγθξηζε 

πλφισλ 
Basic Worst Case 

Y1 267.872 235.800 

Y2 277.606 244.013 

Y3 291.487 256.213 

Y4 301.382 265.886 

Y5 311.773 276.042 

 

 

 Πηλ.4.20 Απνηειέζκαηα ρξήζεσο (Worst case ζελάξην) 

Αποτελέσματα χρήσεως 1° Έηνο 2° Έηνο 3° Έηνο 4° Έηνο 5° Έηνο 

Total Income 235.800 244.013 256.213 265.886 276.042 

Total Cost of Sales 85.104 88.179 92.588 95.780 99.131 

Gross Margin 150.696 155.834 163.625 170.106 176.911 

Total Salary and Wages 69.408 69.408 69.408 69.408 69.408 

Total Fixed Business 

Expenses 
54.000 55.620 57.289 58.931 60.956 

EBITDA 27.288 30.806 36.928 41.767 46.547 

Depreciation 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 

EBIT 15.588 19.106 25.228 30.067 34.847 

Interest / / / / / 

EBT 15.588 19.106 25.228 30.067 34.847 

Taxes 3.429 4.203 5.550 6.614 7.666 

EAT 12.158 14.902 19.677 23.452 27.180 

 

 

 

 



63 

 

 

 Γηαγ.4.10 (ΔΑΣ) Κέξδε κεηά απφ ηνπο θφξνπο 

 

 

 

 Πηλ.4.21 Καηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ (Worst case ζελάξην) 

Projected Cash Flow 1° Έηνο 2° Έηνο 3° Έηνο 4° Έηνο 5° Έηνο 

Beginning Cash Balance 5800 39.784 66.745 98.648 133.801 

Cash Inflows 
     

Income from Sales 235.800 244.013 256.213 265.886 276.042 

Total Cash Inflows 235.800 244.013 256.213 265.886 276.042 

Cash Outflows 
     

Cost of Sales 74.979 87821 92063 95780 99131 

Operating Activities 
     

Salaries and wages 69.408 69.408 69.408 69.408 69.408 

Fixed Business expenses 54.000 55.620 57.289 58.931 60.956 

Taxes 3.429 4.203 5.550 6.614 7.666 

Total Cash Outflows 201.816 217.052 224.310 230.733 237.161 

Cash Flow 33.984 26.961 31.903 35.153 38.881 
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Γηαγ.4.11 Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο 

 

 

Γηαγ.4.12 (ROS) Δπηζηξνθή ζηηο πσιήζεηο 

 

 

Γηαγ.4.13 (ROE) Δπηζηξνθή ζηε Καζαξή ζέζε 

 

 

Γηαγ.4.14 (ROTA) Δπηζηξνθή ζην ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ 
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4.6 χγθξηζε ζελαξίσλ 

 

 Γηαγ.4.15 χγθξηζε θεξδψλ 

 

 

 Γηαγ.4.16 χγθξηζε ΚΣΡ 

 

Γηαγ.4.17 χγθξηζε ROS 

 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

1° Ετος 2° Ετος 3°Ετος 4° Ετος 5° Ετος

€

ΕΑΤ

Basic Scenario Worst Case Scenario

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1° Ετος 2° Ετος 3°Ετος 4° Ετος 5° Ετος

€

Basic Scenario Worst Case Scenario

ΚΤΡ

13,54% 14,68% 16,46% 17,57% 18,57%

6,6% 7,8%
9,8% 11,3% 12,6%

1° Ετος 2° Ετος 3°Ετος 4° Ετος 5° Ετος

ROS

Basic Worst case



66 

 

Γηαγ.4.18 χγθξηζε ROE 

 

 

 

Γηαγ.4.19 χγθξηζε ROTA 

 

 

 

4.7  Αλάιπζε λεθξνχ ζεκείνπ πσιήζεσλ 

 

Με ηελ αλάιπζε λεθξνχ ζεκείνπ ( Ν.. ),( break even ) κπνξνχκε λα 

εμεηάζνπκε ηηο επηπηψζεηο ζηε θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο απφ κεηαβνιέο ηνπ 

χςνπο ησλ πσιήζεσλ. Σν λεθξφ ζεκείν είλαη ην χςνο ησλ πσιήζεσλ ζην φπνην ε 

ζπλνιηθή πξφζνδνο θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ θαη πξνθχπηεη απφ ηελ 

αθφινπζε ζρέζε : 

 

 

(1) 

 

 

34,5% 38,8%
45,6% 50,4% 55,1%

14,8% 18,2%
24,0% 28,6% 33,1%

1° Ετος 2° Ετος 3°Ετος 4° Ετος 5° Ετος

ROE

Basic Worst case

44% 50%
58%
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19% 23%
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67 

 

S b.e. - Σν χςνο ησλ πσιήζεσλ πνπ αληηζηνηρεί ζην λεθξφ ζεκείν 

P - H ηηκή πψιεζεο ησλ πξντφλησλ 

C fix - Οη ζπλνιηθέο ζηαζεξέο δαπάλεο 

C var - Οη κεηαβιεηέο δαπάλεο αλά κνλάδα πξντφληνο   

 

Απφ ηε ζρέζε (1) ππνινγίδνπκε ην Sb.e. γηα φια ηα έηε ρξεζηκνπνηψληαο ην 

παξαθάησ πίλαθα. 

 

Έζοδα Πωλήζεων 267.872 100% 

Κόζηος Πωλήζεων 96.498 36,1% 

Μικηό περιθώριο κέρδοσς 171.374 63,9% 

 

 

 Πηλ.4.22 Νεθξφ ζεκείν πσιήζεσλ 

Sales break even  1° Έηνο 2° Έηνο 3° Έηνο 4° Έηνο 5° Έηνο 

Μηζζνδνζία 69.408 69.408 69.408 69.408 69.408 

Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο 65.700 67.320 68.988 70.707 72.477 

χλνιν δαπαλψλ 135.108 136.728 138.396 140.115 141.885 

Τπνινγηζκφο Νεθξνχ 

ζεκείνπ 135.108 136.728 138.396 140.115 141.885 

 
63,9% 63,9% 63,9% 63,9% 63,9% 

Νεθξφ ζεκείν πσιήζεσλ 211.437 213.972 216.582 219.272 222.042 

 

Ζ επηρείξεζε δειαδή πξέπεη λα θαιχπηεη ηνλ αλάινγν αξηζκφ πσιήζεσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην παξαπάλσ πίλαθα κε ζθνπφ λα απνπιεξψλεη ηα έμνδα ηεο θαη λα 

κελ δεκηψλεηαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο. Σν λεθξφ ζεκείν βξίζθεηαη 10% πεξίπνπ 

ρακειφηεξα ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιεπφκελεο πσιήζεηο ηνπ worst case ζελαξίνπ θαη  

25 % ρακειφηεξα ζε ζρέζε κε ην βαζηθφ.   
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4.8 Αμηνιφγεζε επέλδπζεο 

 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο επέλδπζεο ηνπ ζρεδίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηξεηο 

κεζφδνπο. Σε κέζνδν ηεο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο (ΚΠΑ),ηνλ εζσηεξηθφ βαζκφ 

απφδνζεο (ΔΒΑ) θαη ηελ πεξίνδν απνπιεξσκήο ηεο επέλδπζεο. Ζ νηθνλνκηθή 

δηάξθεηα ηνπ project αλέξρεηαη ζε 5 έηε. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επέλδπζεο 

απαηηείηαη έλα αξρηθφ θεθάιαην (Κν=82.000€) ην νπνίν απνθέξεη θαζαξέο ηακεηαθέο 

ξνέο γηα ηα επφκελα 5 ρξνληά ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε. ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

επέλδπζεο ζα ιάβνπλ κέξνο θαη ηα 2 ζελάξηα πνπ αλαιχζεθαλ, ην βαζηθφ  θαη ην 

worst case ζελάξην κε ζθνπφ λα εμεηάζνπκε ην πιάλν ζε έλα εχξνο απνηειεζκάησλ 

θαη φρη κεκνλσκέλα ζε θάπνην ζεκείν.  

 

4.8.1 Καζαξή παξνχζα αμία (ΚΠΑ) 

 

Με ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο παξνχζαο άμηαο (ΚΑΠ), πξνεμνθινχκε ηηο θαζαξέο 

ηακεηαθέο ξνέο (ΚΣΡ) ηνπ ζρεδίνπ κε έλα πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην (i) κε ζθνπφ λα 

ππνινγίζνπκε ηηο παξνχζεο άμηεο ηνπο (ΠΑ). Έπεηηα αθαηξνχκε ην θαηαβεβιεκέλν 

αξρηθφ θεθάιαην (Κo) ηεο επέλδπζεο. 

 

 Αλ ΚΠΑ>0,  ε επέλδπζε απνδέρεηαη, αμίδεη πεξηζζφηεξν απφ φηη θνζηίδεη 

 Αλ ΚΠΑ=0,  ε επέλδπζε είλαη νξηαθή, αμίδεη φζν θνζηίδεη 

 Αλ ΚΠΑ<0, ε επέλδπζε απνξξίπηεηαη, αμίδεη ιηγφηεξν απφ φζν θνζηίδεη 

 

 

         
    

      
 

    

      
  

    
      

  
    

      

 

   

 

  

 

 

Σν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ( i ) αληηπξνζσπεχεη ην νξηαθφ θφζηνο θεθαιαίνπ, 

δειαδή ην θφζηνο άληιεζεο ησλ θεθαιαίσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο. ηε παξνχζα κειέηε ε αμηνιφγεζε έρεη 

πξαγκαησζεί  κε  i = 12%  
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 Πηλ.4.23 Καζαξή παξνχζα αμία (Βαζηθφ ζελάξην) 

 

 
 Πηλ.4.24 Καζαξή παξνχζα αμία (Worst case ζελάξην) 

 

Worst case 1° Έηνο 2° Έηνο 3° Έηνο 4° Έηνο 5° Έηνο 

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο 33.984 26.961 31.903 35.153 38.881 

πληειεζηήο πξνεμφθιεζεο 1,12 1,25 1,4 1,57 1,76 

ΚΠΑ 
    

37.181 

 

 
 Πηλ.4.25 χγθξηζε ΚΠΑ 

 

NPV comparison Basic Worst 

Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 12% 12% 

Κφζηνο επέλδπζεο 82.000 82.000 

ΚΠΑ 99.441 37.181 

 

 

Καη ζηα δχν ζελάξηα ε θαζαξή παξνχζα αμία είλαη κεγαιχηεξε ηνπ κεδελφο, 

νπφηε ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ε επέλδπζε γίλεηαη απνδεθηή. Ζ αηηία ηεο πςειήο 

θαζαξήο παξνχζαο αμίαο ζηε πξψηε πεξίπησζε έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ην αξρηθφ 

θφζηνο επέλδπζεο θπκαίλεηαη ζε ρακειά επίπεδα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πςειέο 

θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ ζρεδίνπ. Δπίζεο ε κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ ηεο απφδνζεο 

ησλ δπν ζρεδίσλ πξνθχπηεη απφ ηνλ πςειφ αξηζκφ ζηαζεξψλ εμφδσλ(έμνδα 

ιεηηνπξγίαο θαη κηζζνδνζίαο) πνπ απαηηεί ε επέλδπζε ζε εηεζία βάζε, ην νπνία 

παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη γηα ηα δπν ζελάξηα. Ζ ΚΠΑ ππνινγίζηεθε γηα ην ζχλνιν 

ηεο νηθνλνκηθή δσήο ηνπ πιάλνπ πνπ αλέξρεηαη ζε 5 έηε. 

Βasic 1° Έηνο 2° Έηνο 3° Έηνο 4° Έηνο 5° Έηνο 

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο 50.583 43.873 49.665 53.010 56.857 

πληειεζηήο πξνεμφθιεζεο 1,12 1,25 1,40 1,57 1,76 

ΚΠΑ 
    

99.441 
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4.8.2 Δζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο (ΔΒΑ) 

 

Ο εζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο εθθξάδεη ην επηηφθην εθείλν πνπ φηαλ 

εθαξκνζηεί ζηε ζρέζε             
    

      
 

    

      
  

    

      
,  κεδελίδεη ηελ 

ΚΠΑ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν ΔΒΑ ηεο επέλδπζεο είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ην νξηαθφ θφζηνο θεθαιαίνπ (i=12%) ε επέλδπζε γίλεηαη απνδεθηή.  

Δθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ΔΒΑ πξνθχπηεη: 

 

 
Basic Worst case 

ΔΒΑ 53% 28,5% 

 

Καη ζηα 2 ζελάξηα ν εζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 

πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ, νπφηε ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ε επέλδπζε γίλεηαη 

απνδεθηή. Γηα ηνλ ΔΒΑ ηζρχεη φηη αθξηβψο ηζρχεη θαη γηα ηε ΚΠΑ ησλ δχν απηψλ 

ζρεδίσλ φζν αθνξά ηηο ηηκέο, ηε δηαθνξά ηνπο θαη ηε δηάξθεηα νηθνλνκηθήο δσήο ηεο 

επέλδπζεο. 

 

4.8.3 Πεξίνδνο απνπιεξσκήο (Payback period) 

Ζ πεξίνδνο απνπιεξσκήο ηεο επέλδπζεο είλαη ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν νη 

θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο έρνπλ άζξνηζκα ίζν κε ην αξρηθφ θφζηνο πνπ δαπαλήζεθε. 

ηε παξνχζα κειέηε ην αξρηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο αλέξρεηαη ζε 82.000 €. 

Αζξνίδνληαο ηηο θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο θαη ησλ 2 ζελαξίσλ έρνπκε σο απνηέιεζκα: 

 

 Basic payback period  < 2 years 

 Worst case payback period  < 3 years 

 

 Γηαγ.4.20 χγθξηζε πεξηφδσλ απνπιεξσκήο 

  

1° Δηνο 2° Δηνο 3°Δηνο 4° Δηνο

Payback period 
Basic Worst case
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5  πκπεξάζκαηα 

 

 

 
Σν δπζκελέο εκπνξηθφ θαζεζηψο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο αιιαγέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο έρεη ήδε απαζρνιήζεη εηαηξίεο θαη επηρεηξήζεηο, πνπ 

πξνζπαζνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά. 

Πνιχ πεξηζζφηεξν γηα λέα επηρεηξεκαηηθά εγρεηξήκαηα, πνπ ηα εκπφδηα πςψλνληαη 

αθφκα κεγαιχηεξα κπξνζηά ηνπο ζην ζηίβν ηεο αλάπηπμεο. Οη επηρεηξεκαηηθέο 

πξσηνβνπιίεο φκσο δε  κπνξνχλ απιά λα ζηακαηήζνπλ λα ζπκβαίλνπλ, αιιά πξέπεη 

θαη απηέο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε λέα ηάμε πξαγκάησλ. Πεξηζζφηεξν απφ πφηε, ε 

αλαγλψξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επελδχζεηο, 

απνηειεί νπζηψδε πξναπαηηνχκελν γηα ηελ αλάιεςε ηέηνηνπ είδνπο πξσηνβνπιηψλ. Ζ 

θαηλνηνκία θαη ε εμεηδίθεπζε ζην θάζκα ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

πξέπεη λα ιάβεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηφζν απφ ήδε 

ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο, φζν θαη απφ λέεο πξνο ζχζηαζε. 

Σν παξφλ επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην εζηηάδεη ζίγνπξα ζε θαηλνηφκν πξντφλ, αιιά 

θαη θαηλνηφκεο ιχζεηο γηα ηε δηάζεζε ηνπ. Οη κέζνδνη αμηνιφγεζεο ηνπ ζρεδίνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηε ζχζηαζή ηνπ, θαζψο ε θαζαξή παξνχζα αμία (ΚΠΑ) είλαη 

κεγαιχηεξε ηνπ κεδελφο, ν εζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο (ΔΒΑ) κεγαιχηεξνο απφ ην 

θφζηνο θεθαιαίνπ θαη ε πεξίνδνο απνπιεξσκήο ηεο επέλδπζεο  εληνο αξρηθψλ 

ζηφρσλ θαη γηα ηα δπν ζελάξηα πνπ αλαιχζεθαλ. Κνκβηθφ ζεκείν γηα ηε βησζηκφηεηα 

ηνπ ζρεδίνπ απνηειεί ην λεθξφ ζεκείν πσιήζεσλ πνπ αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 211.000€ 

θαη θαιχπηεη φια ηα ηξέρνληα έμνδα κε απνηέιεζκα λα κελ δεκηψλεηαη ην πιάλν. Ζ 

ηθαλφηεηα ηεο επέλδπζεο λα δεκηνπξγεί πςειέο θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο κηθξέο πηζηψζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο, δίλνπλ ηελ επθαηξία γηα 

ζχληνκε επέθηαζε θαη θάιπςε ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ ηεο, θάηη ην νπνίν 

απνηειεί βξαρίνλα γηα ηε κειινληηθή βησζηκφηεηα θαη αλάπηπμε ηεο. Πξνβιήκαηα 

φπσο ε επνρηθφηεηα, θαίλεηαη λα κεηξηάδνληαη κε ηελ εηζαγσγή παγσηψλ πξντφλησλ 

ηνπο δχζθνινπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, ελψ ε εχξεζε θαηάιιεισλ ζεκείσλ πψιεζεο, 

πιένλ είλαη εχθνιε θαη πην ζπκθέξνπζα φζν αθνξά ζηηο ηηκέο κίζζσζεο ηνπο.  

Παξφια απηά, ινηπνί θίλδπλνη πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ έθβαζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ απηνχ πιάλνπ ειινρεχνπλ ζπλερψο, κε βαζηθή απεηιή ηελ νινέλα 

θαη κεηνχκελε αγνξαζηηθή δχλακε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. 
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Σέινο, ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί είλαη φηη νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο δελ 

απνηπγράλνπλ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά ζηελ 

πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ έρνπλ ζέζεη. Ζ πξαγκάησζε ελφο ηέηνηνπ ζρεδίνπ 

απαηηεί αθνζίσζε, ινγηθή θαη ζάξξνο απφ ηνπο ελ δπλάκεη επελδπηέο κε ζθνπφ λα 

επηηχρνπλ ηα πξνβιεπφκελα απνηειέζκαηα, θαζψο ε ηξέρνπζα ρξνληθή πεξίνδνο 

φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ραξαθηεξίδεη δπζεπίηεπθην ην επηρεηξείλ ζε φιν ζρεδφλ ην 

θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

 

1 Δπηκεξηζκφο θφζηνπο Πξντφλησλ 

 

Per product analysis Chocolate Ice cream Choc.Misc Total Y1 

  

   

  

Income 183000 54872 30000 267872 

percent 68% 21% 11% 100% 

Cost of Supply  60390 18108 18000 96498 

Gross Margin 122610 36764 12000 171374 

     
  

Employee Cost    
  

Administrator's Compensation 4000 4000 4000 12000 

Full-Time Employees 12480 - -   

Part-Time Employees 14976 14976 14976 44928 

Total Salary and Wages 31456 18976 18976 69408 

     
  

Operating Expenses    
  

Car and Truck Expenses (del) 600 600 600 1800 

Miscellaneous 600 600 600 1800 

Office Expenses & Supplies 600 600 600 1800 

Rent (on business property) 16320 5040 2640 24000 

Sales & Marketing 300 300 - 600 

Utilities 14400 7200 2400 24000 

Total Operating Expenses 32820 14340 6840 54000 

     
  

EBITDA 58334 3448 -13816 47966 

Depreciation 11700 - - 11700 

EBIT 46634 3448 -13816 36266 

Interest - - -  - 

EBT 46634 3448 -13816 36266 

Taxes - - - 7979 

EAT - - - 28287 
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2  Πξνδεκνζίεπζε πξνθήξπμεο ΔΠΑ ΔΠ Αηηηθήο 

 

Ζ πξνδεκνζίεπζε αθνξά ηελ πξνθήξπμε δξάζεο, απφ ην Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, γηα ηελ ελίζρπζε Δπηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο Μεηαπνίεζεο, ηνπ Σνπξηζκνχ, ηνπ 

Δκπνξίνπ θαη ησλ Τπεξεζηψλ ζην πιαίζην ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 γηα ηελ πινπνίεζε ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ κε 

ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. ην πιαίζην ηεο πξνθήξπμεο ζα 

εληζρπζνχλ πθηζηάκελεο, λέεο θαη ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο. 

ηφρνο ηεο δξάζεο είλαη ε ελίζρπζε επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε 

επελδχζεσλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηε θαηλνηνκία, ην πεξηβάιινλ θαη ηηο ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ε απεπζείαο  ηφλσζε ηνπ επηρεηξείλ ζε ζπλζήθεο θξίζεο. Δπηπιένλ 

κε ηε ζπγθεθξηκέλε ρξεκαηνδφηεζε δηαζθαιίδεηαη ε δηαηήξεζε αιιά θαη ε 

δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο, θαζψο ε ελίζρπζε θαηεπζχλεηαη θαη ζε ππφ 

ζχζηαζε επηρεηξήζεηο. 

πγθεθξηκέλα ζα εληζρπζνχλ:  

 Τθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο: νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν 

πιήξεηο θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο 

 Νέεο επηρεηξήζεηο: νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία 

παξαιαβήο ηεο επελδπηηθήο ηνπο πξφηαζεο δχν πιήξεηο δηαρεηξηζηηθέο 

ρξήζεηο 

 Τπφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο: νη επηρεηξήζεηο πνπ ζα ζπζηαζνχλ κεηά ηελ 

παξαιαβή ηνπ επελδπηηθνχ ηνπο ζρεδίνπ 

Οη εληζρχζεηο αθνξνχλ ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο /ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 

 Μεηαπνίεζε: Αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 Σνπξηζκφο: Αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 Δκπφξην: Αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο επηρεηξήζεσλ ζε δπλακηθνχο ζηνρεπκέλνπο θιάδνπο ηνπ 

ηξηηνγελή ηνκέα 

 Τπεξεζίεο: Αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο επηρεηξήζεσλ ζε δπλακηθνχο ζηνρεπκέλνπο θιάδνπο ηνπ 

ηξηηνγελή ηνκέα 
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Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο 

 

Σν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ επελδπηηθή πξφηαζε 

νλνκάδεηαη «Γπλεηηθφο Γηθαηνχρνο ηεο Δλίζρπζεο». 

Οη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ ησλ εληζρχζεσλ, είλαη νη 

αθφινπζεο: 

 Να είλαη εγθαηεζηεκέλνη ή λα πξνηίζεληαη λα εγθαηαζηαζνχλ, σο αλεμάξηεηεο 

επηρεηξήζεηο κε ην πιήξεο αληηθείκελν ηνπο, ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα 

 Να κελ είλαη πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε 

 Να ιεηηνπξγνχλ ή λα πξνηίζεληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ απνθιεηζηηθά κε λνκηθή 

κνξθή αηνκηθήο επηρείξεζεο ή ΟΔ ή ΔΔ ή ΔΠΔ ή κνλνπξφζσπεο ΔΠΔ ή ΑΔ 

 Να ηεξνχλ (γηα πθηζηάκελεο θαη λέεο επηρεηξήζεηο) ή λα δεζκεπηνχλ φηη ζα 

ηεξήζνπλ εθφζνλ εγθξηζνχλ (γηα ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο) θαηά ηελ 

ππνβνιή ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο βηβιία Β' ή Γ' θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒ 

 Να κελ εθθξεκεί εηο βάξνο ηνπο δηαδηθαζία αλάθηεζεο παιαηάο θξαηηθήο 

ελίζρπζεο  

 Γηα ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ΜΜΔ, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο 

ζχζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ ηεο 6εο Μαΐνπ 2003 (Παξάξηεκα Α’ 

ηεο παξνχζαο), ν κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηξηεηίαο ηνπο λα θπκαίλεηαη: 

o Απφ ηξηάληα ρηιηάδεο επξψ (30.000 €) κέρξη πελήληα εθαηνκκχξηα επξψ 

(50.000.000,00) γηα ηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Μεηαπνίεζε» 

o Απφ ηξηάληα ρηιηάδεο επξψ (30.000 €) κέρξη πελήληα εθαηνκκχξηα επξψ 

(50.000.000,00) γηα ηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Σνπξηζκφο» 

o Απφ είθνζη ρηιηάδεο επξψ (20.000 €) κέρξη πελήληα εθαηνκκχξηα επξψ 

(50.000.000,00) γηα ηελ ζεκαηηθή ελφηεηα «Δκπφξην» 

o Απφ είθνζη ρηιηάδεο επξψ (20.000 €) κέρξη πελήληα εθαηνκκχξηα επξψ 

(50.000.000,00) γηα ηελ ζεκαηηθή ελφηεηα «Τπεξεζίεο» 

 

Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

αθνξνχλ ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο θιεηζκέλεο πιήξεηο δσδεθάκελεο δηαρεηξηζηηθέο 

ρξήζεηο ή, εθφζνλ δελ ππάξρνπλ, ζηηο δχν ηειεπηαίεο θιεηζκέλεο πιήξεηο 

δσδεθάκελεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο. Ο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ πξνζδηνξίδεηαη απφ 

ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ έληππν ηεο θάζε επηρείξεζεο. Γηα ηηο πθηζηάκελεο κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο, ζα θαζνξηζηνχλ ηα αληίζηνηρα φξηα. Γελ έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο 

πξφηαζεο νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνί ή / θαη νη ζπγαηξηθέο ηνπο, θαζψο 
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θαη νη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ, άκεζα ή έκκεζα, κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν 

ηνπ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) νη ΟΣΑ. 

 

Ση ρξεκαηνδνηείηαη 

 

Ο  πξνυπνινγηζκφο θάζε πξφηαζεο πνπ κπνξεί λα επηρνξεγεζεί θπκαίλεηαη: 

 Απφ 30.000 έσο 300.000 € γηα ηελ ζεκαηηθή ελφηεηα «Μεηαπνίεζε» 

 Απφ 30.000 έσο 300.000 € γηα ηελ ζεκαηηθή ελφηεηα «Σνπξηζκφο» 

 Απφ 20.000 έσο 100.000 € γηα ηελ ζεκαηηθή ελφηεηα «Δκπφξην» 

 Απφ 20.000 έσο 100.000 € γηα ηελ ζεκαηηθή ελφηεηα «Τπεξεζίεο» 

 

Σν κέγηζην επηρνξεγνχκελν χςνο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζα ζπλδέεηαη κε ηνλ 

θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Σα πνζνζηά επηρνξήγεζεο γηα ηελ Πεξηθέξεηα 

Αηηηθήο είλαη γηα ηηο κεζαίεο επηρεηξήζεηο 40% θαη γηα  κηθξέο επηρεηξήζεηο 50%. Γηα 

ηηο επηιέμηκεο ελέξγεηεο θαη δαπάλεο, επηιεμηκφηεηα Κσδηθψλ Αξρηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο (ΚΑΓ) θαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δείηε ην πιήξεο θείκελν ηεο 

πξνδεκνζίεπζεο. 

 

Πξνυπνινγηζκφο 

€ 130.500.000 

Ο αλσηέξσ πξνυπνινγηζκφο αθνξά κφλν ζηε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ζα 

θαηαλεκεζεί θαηά 80% ζε πθηζηάκελεο θαη θαηά 20% ζε λέεο /ππφ ζχζηαζε 

επηρεηξήζεηο. Ο πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνθήξπμεο αλέξρεηαη ζηα 

433.500.000 € 

 

Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα 

ΔΠ "Αηηηθήο" 

Δίδνο ελίζρπζεο 

Οηθνλνκηθή Δλίζρπζε - Δπηδφηεζε 

Σνκείο ελδηαθέξνληνο 

Τπεξεζίεο – Δκπφξην, Βηνκεραλία – Μεηαπνίεζε, Σνπξηζκφο 

 

http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&prog=%CE%95%CE%A0%20%22%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%22
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&aid=%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B7%20%2D%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%E2%80%93%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20%E2%80%93%20%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&sector=%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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