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Πρόλογος 

 

 Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία κε ηίηιν «Marketing plan Mars Hellas» εθπνλήζεθε 

ζην Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο γηα ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή dr Παηζίθα 

ηπιηαλφ. 

 Σα ηξφθηκα, ηα ζνθνιαηνχρα γιπθίζκαηα θαζψο θαη νη ηξνθέο γηα θαηνηθίδηα, ζηα 

νπνία εκπεξηέρνληαη ηα πξντφληα ηεο Mars Hellas ζρεηίδνληαη ζε κέγηζην βαζκφ κε ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ ζπλεζεηψλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, πξντφληα πνπ 

θαηαθέξλνπλ λα ζπγθεξάζνπλ αξκνληθά ην θαηλνηφκν κε ην αλαγθαίν, δείρλνληαο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ην ζεβαζκφ απέλαληη ζηνλ άλζξσπν πεξηζζφηεξν θαη φρη ζηνλ πειάηε.  
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Εσταριζηίες  

 

 Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ζηελ Portfolio Brand Manager Petcare 

ηεο Mars Hellas, θα. Γήκεηξα ηαζνπνχινπ γηα ηελ αληδηνηειή πξνζθνξά ηεο, γηα ηνλ 

ζεκαληηθó ρξóλν πνπ κνπ αθηέξσζε θαη ηηο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ κνπ κεηέδσζε θαζ’ 

óιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο απηήο γηαηί ρσξίο ηελ βνήζεηα ηνπ δελ ζα ήηαλ δπλαηή ε 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο απηήο. 

 

 ε απηó ην ζεκείν, ζα ήζεια λα ηελ επραξηζηήζσ γηα αθóκε κηα θνξά γηα ηελ 

εκπηζηνζχλε θαη ηελ αθηέξσζε πνιχηηκνπ ρξóλνπ ψζηε λα νινθιεξσζεί ε εξγαζία απηή. 

 

 Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ óινπο εθείλνπο πνπ ζπλέβαιιαλ ζηελ εξγαζία απηή 

πνπ ν θαζέλαο κε ηελ μερσξηζηή ηδηóηεηά ηνπ θαη κε ηνλ δηθó ηνπ ηξóπν έβαιε ηε δηθή ηνπ 

πηλειηά γηα ηελ πεξάησζε ηεο εξγαζίαο απηήο. 
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Περίληυη 

 Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηεο δεκηνπξγίαο ελφο marketing plan, 

εξκελεχνληάο ηελ κέζα απφ ηελ πξνψζεζε θαη ηελ πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ηεο Mars Hellas 

ζηελ ειιεληθή αγνξά. Με απηή ηε πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο, πηζηεχνπκε φηη ζα 

ζπκβάιινπκε κε έλα "κηθξφ ιηζαξάθη" ζηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αξηηφηεξε 

νξγάλσζε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ έηζη ψζηε λα δηεμάγεηαη ρσξίο αλαζηνιή ή δηαθνπή 

απφ εδψ θαη ζην εμήο. Με ηελ εξγαζία απηή επηρεηξείηαη κηα ζχληνκε αλαδξνκή ζην ζεζκφ 

ηνπ κάξθεηηλγθ (ζηξαηεγηθή θαη ζρεδηαζκφο) θαη παξνπζηάδνληαη ζπκπεξάζκαηα 

ιακβάλνληαο ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία. 

 Σν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ κεζφδσλ θαη ησλ 

ζηξαηεγηθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζην ρψξν ηεο Mars Hellas θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο ίδηαο ηεο 

εηαηξείαο αιιά θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ. 

 Ζ κειέηε ζα θηλεζεί ζε έλα επξχ πεδίν, φπνπ νη ελέξγεηεο θαηαγξαθήο ησλ εξεπλψλ 

θαη ησλ ζηνηρείσλ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, ζα δηαζηαπξσζνχλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

θαηέρεη ή πξφθεηηαη λα εθαξκφζεη ε εηαηξεία ζηα πιαίζηα ελφο marketing plan.  

 ηα πνξίζκαηα ηεο κειέηεο καο ζα πεξηιακβάλνληαη ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ ζηελ 

δηάζεζή ηνπο ηα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο κε ζθνπφ λα νινθιεξψζνπλ νιφπιεπξα θαη νξζά ην 

εγρείξεκα εηζαγσγήο ή δηαηήξεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο θαη ζπλάκα ηελ βησζηκφηεηα ηεο 

ίδηαο ηεο εηαηξείαο. 

 θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ησλ θχξησλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδηαζκνχ 

ελφο marketing plan κε βαζηθέο ζπληζηψζεο ηελ αλαγθαηφηεηα αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο 

ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο πνπ κειεηάηαη. Έηζη, ζα παξαθνινπζεζεί εηο βάζνο ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο εηαηξείαο ππφ ην πιαίζην ελφο δπλακηθνχ marketing θαη απνηειεί, 

φπσο αλαθέξεηαη «εθ ησλ νπθ άλεπ» ππνρξέσζε ηνπ θιάδνπ, αιιά θαη ηνπ επηζηεκνληθνχ 

θιάδνπ θαη ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (Σζαθιάγθαλνο, 2000; Kotler, 2001;).  

 Δθηηκάηαη φηη αθελφο ζα επηβεβαηψζνπκε πξνεγνχκελεο επηζηεκνληθέο πξνζπάζεηεο, 

αθεηέξνπ ζα εθθξαζηνχλ ρξήζηκα θαη αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ην κέιινλ ηεο 

θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο καο.   

 

Λέμεηο - θιεηδηά: marketing plan, Mars Hellas, νηθνλνκία, θαηαλαισηήο 
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Abstract 

 

 This project deals with the creation of a plan marketing, interpreting it through the 

promotion and visibility of Mars Hellas products in the Greek market. With this effort 

approach, we believe that we will contribute to a "little bit" to improved design and better 

organization of a business plan so that it is carried out without interruption or discontinuation 

from now on. With this paper attempts a brief review of the institution of marketing (strategy 

and planning) and presented conclusions taking the existing literature. 

 The research focus is the investigation of methods and strategies that exist at Mars 

Hellas space and on the part of the company itself but also on the part of buyers. 

 The study will move in a wide range, where inventories of investigations and data at a 

theoretical level, will intersect the characteristics held or to be implemented by the company 

as part of a plan marketing. 

 The findings of our study will include strategies that have at their disposal the 

company's executives in order to complete its completely and correctly the insertion 

operation or maintenance of the products and at the same time the viability of the company 

itself. 

 The purpose of this study is to investigate the main design a plan marketing strategies 

with key components need to develop and promote the company's products being studied. 

Thus, it monitor depth external environment of the company in the context of a dynamic 

marketing and is, as stated "sine qua non" requirement of the industry, but also the discipline 

and stakeholders (Tsaklagkanos, 2000; Kotler, 2001;). 

 It is estimated that it will both confirm previous scientific efforts, the other will 

express useful and safe conclusions for the future of our consumer society. 

 

 

 

Words - key: plan marketing, Mars Hellas, economy, consumer 
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Ειζαγφγή 

 

 Πιήζνο ειιεληθψλ εηαηξεηψλ θαη πνιπεζληθψλ έρνπλ δξαζηεξηνπνηεζεί ζηε ρψξα καο 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη θαη ε Mars Hellas, πνπ απνηειεί ηε κειέηε πεξίπησζήο καο.  

 Σν παξφλ marketing plan εθπνλήζεθε κε ζθνπφ λα παξνπζηαζηεί ε εηαηξεία ηεο Mars 

Hellas θαζψο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο.  

 Ζ Mars Hellas απνηειεί κηα εηαηξεία κε καθξά παξάδνζε, φρη κφλν ζηελ Διιάδα, 

αιιά θαη δηεζλψο θαη είλαη γλσζηή γηα ηελ πνηφηεηά ηεο κε ηε δήηεζε ησλ πξντφλησλ ηεο λα 

παξακέλεη ζηαζεξή θαη πξνο αχμεζε.  

 Μειεηψληαο, ινηπφλ, ηηο ζηξαηεγηθέο marketing πνπ αθνινπζνχλ νη 

πξναλαθεξφκελεο εηαηξείεο, ζπκπεξηειακβαλνκέλνπ θαη ηεο Mars Hellas, ην πξψην 

θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο καο πξνδηαζέηεη ζηνλ θιάδν ηνπ marketing κέζσ νξηζκψλ 

θαη δηαδηθαζηψλ. Σν δεχηεξν θαη ηξίην θεθάιαην εηδηθεχεηαη ζηελ εηαηξεία ηεο Mars Hellas, 

κε αλαθνξά ζηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο, ζηηο πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

θαζψο θαη ζηα πξντφληα, γηα ηα νπνία απαηηείηαη ε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή marketing plan. 

Σν ηέηαξην θεθάιαην αθηεξψλεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ δεκηνπξγία ελφο marketing plan ηεο 

εηαηξείαο κε παξνπζίαζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ εηαηξεία, ηεο 

επηδίσμήο ηεο κε νξηνζέηεζε ζηφρσλ θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο πινπνίεζεο κε ηνπο νπνίνπο ε 

εηαηξεία ζα πξνζπαζήζεη λα επηηεχμεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Αθνχ παξνπζηαζηεί θαη ε analysis 

swot ηεο εηαηξείαο, αλαιχνληαη θαη παξνπζηάδνληαη νη κειινληηθέο ηδέεο θαη πξννπηηθέο ηεο 

εηαηξείαο έηζη ψζηε λα δηαηεξεζεί ε βησζηκφηεηά ηεο.  

 Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα παξνπζίαζνπλ ηε δέζκεπζε ηεο 

εηαηξείαο αιιά θαη ηε ζπλερή πξνζπάζεηα πνπ πξέπεη λα θαηαιακβάλεη γηα λα παξέρεη ζηνπο 

θαηαλαισηέο ηεο ηελ πινπνίεζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο αλαγθψλ. Απνηειέζκαηα πνπ 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηνλ ηξφπν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο πνπ αθφκε ηελ θξαηνχλ ζε 

εγεηηθή ζέζε απέλαληη ζηνπο αληαγσληζηέο ηνπο. Μηα εηαηξεία κε άξξεθηνπο δεζκνχο - φρη 

κφλν κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ - ζρέζεηο πνπ δηέπνληαη 

απφ ηηο αξρέο ηεο πνηφηεηαο, ηεο ππεπζπλφηεηαο, ηεο ακνηβαηφηεηαο, ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο αιιά θαη ηεο ειεπζεξίαο.  
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Κεθάλαιο 1: Λίγα λόγια για ηο Marketing 

 

1.1 Οξηζκόο Marketing 

 Γηα λα ππάξμεη κηα επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ, απαηηείηαη κηα ζπλερή θαη 

νξζή αλαδήηεζε ησλ επθαηξηψλ γηα ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

εθάζηνηε επηρείξεζεο. Έηζη, ζα νδεγεζνχκε ζε κηα απνηειεζκαηηθφηεξε επαθή κεηαμχ 

παξφλησλ αιιά θαη κειινληηθψλ πειαηψλ ηεο εηαηξείαο.  

 Πξίλ αλαιπζνχλ νη βαζηθέο πξαθηηθέο κάξθεηηλγθ θαη πσιήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα 

αλαπηχμνπλ έλα ζηξαηεγηθφ πιάλν γηα λα πξνσζεζνχλ νη πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο, 

απαηηείηαη ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε θαη πξνζδηνξηζκφο ηνπ φξνπ ηνπ κάξθεηηλγθ.  

 Γηα ηνλ φξν «Marketing» ππάξρεη κηα ζρεηηθή ελλνηνινγηθή ζχγρπζε σο πξνο ηε 

θχζε θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη έρνπλ πνηθίιινη νξηζκνί (books.eudoxus.gr). 

Αλαιπηηθφηεξα: 

 α) Αξθεηνί κε ηνλ φξν κάξθεηηλγθ δειψλνπλ θαη πεξηγξάθνπλ έλα ηκήκα ηεο επηρείξεζεο ή 

ηε ζέζε εξγαζίαο ελφο πξνζψπνπ π.ρ. «ηκήκα κάξθεηηλγθ» ή «δηεπζπληήο κάξθεηηλγθ» 

(νξγαλσηηθφο φξνο).  

β) Άιινη κε ηνλ φξν ππνδειψλνπλ ιεηηνπξγίεο, φπσο ε δηαθήκηζε, ε έξεπλα αγνξάο, νη 

δεκφζηεο ζρέζεηο θ.ιπ. (ιεηηνπξγηθφο φξνο). Ο φξνο Μάξθεηηλγθ είλαη πνιχ επξχηεξνο 

πεξηιακβάλεη θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο, φπσο ε ηηκνιφγεζε θαη ν ζρεδηαζκφο πξντφληνο θ.ιπ. 

πνπ ζα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθφηεξα πην θάησ.  

γ) Σέινο, ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνδειψζεη κηα θηινζνθία, ζηάζε, ζπκπεξηθνξά 

ηεο επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ ηεο ζρέζεο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο. 

Kαηά ηελ American Marketing Association (1985), ην κάξθεηηλγθ νξίδεηαη ζαλ «ην ζύλνιν 

ηωλ επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ πνπ θαηεπζύλνπλ ηελ ξνή ηωλ αγαζώλ θαη ηωλ 

ππεξεζηώλ από ηνλ παξαγωγό ζηνλ θαηαλαιωηή» (ηειηθφ ή βηνκεραληθφ). 

 Ο δηάζεκνο ζπγγξαθέαο Peter Drucker (1958) ππνζηεξίδεη φηη «ην κάξθεηηλγθ είλαη ε 

δηαθεθξηκέλε, ε κνλαδηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο πνπ έρεη ζθνπό λα γλωξίζεη θαη λα 

θαηαλνήζεη ηνλ πειάηε ηόζν θαιά ώζηε ην πξνϊόλ ή ππεξεζία λα πωινύληαη από κόλα ηνπο».  
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  Έλαο άιινο επίζεο νξηζκφο πνπ δφζεθε απφ ηνλ R.D. Buzzell (1974) είλαη ν 

αθφινπζνο: "Σν Μάξθεηηλγθ αζρνιείηαη κε εθείλεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο νη 

νπνίεο έρνπλ ωο ζηόρν: α) ηνλ πξνζδηνξηζκό θαη ηνλ επεξεαζκό ηεο δήηεζεο ηωλ αγαζώλ ή 

ππεξεζηώλ ηεο επηρείξεζεο, β) ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αλωηέξω δήηεζεο κε ηελ παξαγωγή θαη 

πξνώζεζε αγαζώλ ή ππεξεζηώλ θαηά ηνλ απνηειεζκαηηθόηεξν δπλαηό ηξόπν θαη γ) ηελ 

επίηεπμε θέξδνπο ή ηελ επίηεπμε άιιωλ ζηόρωλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ πξνζδηνξηζκό, ηνλ 

επεξεαζκό θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο".  

 To marketing επίζεο νξίζζεθε απφ ηνλ Martin Bell (1979) σο έλα ζχλνιν 

επηρεηξεµαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ µέζσλ ηεο αλάπηπμεο ελφο ζπγθεθξηµέλνπ 

πξνγξάµµαηνο δξάζεο µε ην νπνίν ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ησλ πειαηψλ µηαο 

επηρείξεζεο. 

 Αλαθνξά ελλνηνινγηθή επίζεο δίδεηαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα Jerome Mc Carthy (2000) 

θαηά ηνλ νπνίνλ, ην «κάξθεηηλγθ είλαη ε εθηέιεζε ηωλ επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ νη 

νπνίεο θαηεπζύλνπλ ηε ξνή ηωλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ από ηνλ παξαγωγό ζηνλ θαηαλαιωηή, 

κε ζθνπό ηελ ηθαλνπνίεζε ηωλ θαηαλαιωηώλ θαη ηελ επίηεπμε ηωλ ζηόρωλ ηεο επηρείξεζεο».  

 Νεφηεξνο νξηζκφο δίδεηαη απφ ηνλ  Philip Kotler (2002), ν νπνίνο αλαθέξεη φηη 

«Μάξθεηηλγθ είλαη ε αλάιπζε, νξγάλωζε, πξνγξακκαηηζκόο θαη έιεγρνο ηωλ ζρεηηδόκελωλ κε 

ηνπο θαηαλαιωηέο πόξωλ ηεο επηρείξεζεο, ηωλ πνιηηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ ηεο, κε ζθνπό ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηωλ αλαγθώλ θαη επηζπκηώλ επηιεγόκελωλ νκάδωλ πειαηώλ κε θέξδνο. Ο Kotler 

όκωο έδωζε θαη έλαλ άιιν νξηζκό, δηεπξύλνληαο ηελ έλλνηα ηνπ κάξθεηηλγθ, θαη ην όξηζε ζαλ 

«ζύλνιν ηωλ αλζξώπηλωλ δξαζηεξηνηήηωλ πνπ έρνπλ ζθνπό ηε δηεπθόιπλζε θαη νινθιήξωζε 

αληαιιαγώλ». 

 Σελ ίδηα επνρή, ην Βξεηαληθφ Ηλζηηηνχην Μάξθεηηλγθ, νξίδεη ην marketing σο «ηελ 

δηαρεηξηζηηθή δηαδηθαζία µε ηελ νπνία εληνπίδνληαη, πξνβιέπνληαη θαη ηθαλνπνηνύληαη νη 

απαηηήζεηο ηωλ πειαηώλ µηαο επηρείξεζεο θαη ηωλ θαηαλαιωηώλ ή ρξεζηώλ πξνϊόληωλ ή 

ππεξεζηώλ µε ηξόπν επηθεξδή γηα ηελ επηρείξεζε». 

 Σν marketing ζπλνιηθά ινηπφλ, νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ επηζθνπνχλ ζηελ αλαγλψξηζε, πξφβιεςε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ηεο αγνξάο γηα λα ππάξμεη θέξδνο ηεο επηρείξεζεο. 
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 Σν marketing απνηειεί ζαθψο έλαλ ηξφπν επηρεηξεµαηηθήο ζθέςεο θαη δξάζεο 

ηαπηφρξνλα, ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο πιήξνπο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ 

πειάηε µέζα απφ ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο, θαη ηε ζσζηή εμππεξέηεζε πνπ ηνπ 

πξνζθέξεηαη θη φρη απιά ζηελ πψιεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ εζηηάδεηαη µνλνµεξψο 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Ση ζεκαίλεη απηφ; εκαίλεη φηη φιεο νη 

ελέξγεηεο ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ εξγαδνµέλσλ ζηελ επηρείξεζε, αλεμάξηεηα αλ νη ηειεπηαίνη 

απαζρνινχληαη ζηελ παξαγσγή, ην ινγηζηήξην, ηηο πσιήζεηο ή ζ’ άιιν ηµήµα ηεο 

επηρείξεζεο, πξέπεη λα έρνπλ σο θχξην ζθνπφ ηελ πιήξε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

πειάηε, είηε έξρνληαη ζε άµεζε επαθή µαδί ηνπ, είηε φρη (Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ).  

 Ο φξνο ηνπ marketing είλαη επίζεο µηα πνιππνίθηιε επηρεηξεµαηηθή ιεηηνπξγία πνπ 

εληνπίδεη αλάγθεο, επηζπµίεο θαη απαηηήζεηο µηθξψλ ή µεγάισλ θνηλσληθψλ νµάδσλ, 

επηρεηξήζεσλ ή νξγαληζµψλ, πξνζδηνξίδεη θαη µεηξά ηελ έληαζή ηνπο, εληνπίδεη θαη 

νξηνζεηεί «αγνξέο ζηφρνπο» θαη ηειηθά δεµηνπξγεί πξντφληα θαη ππεξεζίεο, πνπ εμππεξεηνχλ 

απηέο ηηο αγνξέο, θαη θαηεπζχλεη ηε ξνή ηνπο, µε απνηειεζµαηηθφ ηξφπν, πξνο ηνπο ηειηθνχο 

θαηαλαισηέο ή ρξήζηεο. Σαπηφρξνλα, αμηνπνηεί φιεο ηηο παξαγσγηθέο δπλάµεηο ηεο επηρείξε- 

ζεο, επηδηψθνληαο µε θάζε ηξφπν ηε µέγηζηε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε θαη µέζα απ’ απηή, ηε 

µεγηζηνπνίεζε ησλ νηθνλνµηθψλ σθειψλ ηεο επηρείξεζεο (Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ).  

  Ο Gronroos (1990), νξίδεη αθνινχζσο ην marketing σο κηα δηαδηθαζία δεµηνπξγίαο, 

δηαηήξεζεο θαη ελδπλάµσζεο µαθξνπξφζεζµσλ θαη θεξδνθφξσλ ζρέζεσλ µε ηνπο πειάηεο, 

µε ηξφπν πνπ λα ηθαλνπνηνχληαη νη αληηθεηµεληθνί ζθνπνί ησλ ζπλαιιαζζνµέλσλ 

(επηρείξεζεο θαη πειαηψλ). Ζ δηαδηθαζία απηή επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο αµνηβαίαο 

αληαιιαγήο θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ ππνζρέζεσλ. 

 Δλ θαηαθιείδη, ην marketing αθνξά ηελ επηδίσμε ηεο θάζε επηρείξεζεο λα απνθηήζεη 

ηθαλνπνηεµέλνπο πειάηεο θαη λα µπνξεί λα ηνπο δηαηεξήζεη επίζεο. Με ηε ζεηξά ηνπο νη 

ηθαλνπνηεµέλνη πειάηεο ζα απνηειέζνπλ εθείλν ην ζηνηρείν πνπ ζα δηαζθαιίζεη ηελ 

µαθξνπξφζεζµε επηβίσζε θαη αλάπηπμε µηαο επηρείξεζεο (Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ). 
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1.2 Μίγκα Marketing 

 Σν Μίγκα Μάξθεηηλγθ έρεη λα θάλεη κε ηελ εηζαγσγή κηαο πιεξνθνξίαο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηηο δπλάκεηο εθείλεο ηεο αγνξάο (δηαζέζεηο θαη ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηαλαισηψλ, επεξεαζκφο ηνπ αληαγσληζκνχ)  πξνο εθείλεο πνπ αθνξνχλ ηηο δπλαηέο 

ελέξγεηεο Μάξθεηηλγθ (δηαθήκηζε, ηηκή θ.ι.π.). 'Ζ ζπζρεηηζκέλε αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

απηψλ, επηηξέπεη ηελ θαηάζηξσζε εκπνξηθψλ πνιηηηθψλ θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλσλ ζηελ 

αγνξά, ζπλεπψο πεξηζζφηεξν απνδνηηθψλ γηα ηελ επηρείξεζε (Neil 

Borden, Harvard Business School). 

 Έλαο δεχηεξνο νξηζκφο νξίδεη σο κίγκα κάξθεηηλγθ, ηα ζηνηρεία εθείλα ηα νπνία ζηελ 

βέιηηζηε κίμε ηνπο ζα δψζνπλ ζην είδνο ηελ θαιχηεξε δπλαηή δηείζδπζε θαη απνδνρή απφ ην 

αγνξαζηηθφ καο θνηλφ (target group).   

 

 Σν κίγκα κάξθεηηλγθ άιισζηε είλαη έλαο απφ ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο φξνπο ελφο 

marketing plan θαη απνηειεί ην ιεηηνπξγηθφ ηνπ κέξνο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζηνρεχεηαη 

ε επηζπκεηή αληαπφθξηζε ησλ θαηαλαισηψλ. Απηά ηα ζηνηρεία είλαη ην πξντφλ (product), ε 

ηηκή (price), ε δηαλνκή (place) θαη ε πξνψζεζε (promotion), γηα απηφ ηνλ ιφγν έρεη 

επηθξαηήζεη θαη ν νξηζκφο 4P, αλ θαη απηφ έρεη επεθηαζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε 6P, 

πξνζζέηνληαο ηα ζηνηρεία ζπζθεπαζίαο (pack) θαη πξφηαζεο (proposition). Απηή ε 

πξνζέγγηζε αθνξά θαηαλαισηηθά αγαζά (consumergoods) θαη φρη ππεξεζίεο(services), γηα 

ηηο νπνίεο ην κνληέιν marketing mix δηαθνξνπνηείηαη ζε 7P (Καπιαλέιεο Γ., 2004).  

 

ρήκα 1: Μίγκα Marketing 

 

Πηγή: www.kemel.gr 

http://www.kemel.gr/
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 ηηο ππεξεζίεο, ην κίγκα ηνπ Μάξθεηηλγθ πεξηιακβάλεη ηξία επηπξφζζεηα ζηνηρεία 

(+3Ρs) πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθνχο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Σα ζηνηρεία απηά είλαη νη άλζξσπνη (people),νη δηαδηθαζίεο 

(process) θαη ην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο (physical evidence) (Promotion3e). 

 

ρήκα 2: ηνηρεία Marketing 

 

Έηζη έρνπκε αλαιπηηθφηεξα (Promotion3e): 

Πξντόλ 

 Αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηελ επηινγή θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ πξντφληνο, κε ζηφρν ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θαηαλαισηή. Σα θχξηα ζηνηρεία πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ 

πνιηηηθή πξντφληνο είλαη: 

•        Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά/ Πξνδηαγξαθέο 

•        Πνηφηεηα 

•        ρέδην/ κεγέζε/ ρξψκα 

•        Eκπνξηθφ ζήκα - Μάξθα 

•        Xξεζηηθφηεηα 

•        πζθεπαζία 

•        Δμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε 

•        Δγγχεζε 



13 
 

•        Πνιηηηθή επηζηξνθψλ (Promotion3e) 

  

Σηκή 

 Αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ θαη ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θαηαλαισηή, ηνλ αληαγσληζκφ θαη ην θφζηνο παξαγσγήο. Σα 

θχξηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πνιηηηθή ηηκψλ είλαη: 

•        Σηκή ηηκνθαηαιφγνπ 

•        Δθπηψζεηο 

•        Πξνκήζεηεο 

•        Άιια θίλεηξα 

•        Όξνη πιεξσκήο/ηξφπνη (Promotion3e) 

  

Γηαλνκή 

 Αθνξά ηελ επηινγή ελφο θαλαιηνχ δηαλνκήο θαη ησλ κεζφδσλ δηαλνκήο ψζηε 

λα  εμαζθαιηζηεί ε χπαξμε ησλ πξντφλησλ φηαλ θαη φπνπ δεηνχληαη, ψζηε ν αγνξαζηήο λα ηα 

απνθηήζεη φζν ην δπλαηφλ επθνιφηεξα. Σα θχξηα ζεκεία πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ πνιηηηθή 

δηαλνκήο είλαη: 

•        Καλάιηα δηαλνκήο 

•        Μέζνδνη δηαλνκήο 

•        Γεσγξαθηθή Κάιπςε 

•        εκεία πψιεζεο 

•        Μεηαθνξά 

•        Απνζήθεπζε 

•        Απνζέκαηα (Promotion3e) 

  

Πξνώζεζε 

 Αθνξά ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθήο πξνψζεζεο θαη πεξηιακβάλεη ην 

ζχλνιν ησλ επηθνηλσληαθψλ θαλαιηψλ θαη εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ 

λα επηηεπρζεί απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε ην δπλεηηθφ αγνξαζηή (λα πξνθαιεί ην 

ελδηαθέξνλ θαη ηελ επηζπκία ηνπ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο αγνξάο θαη θαηαλάισζεο 

ελφο πξντφληνο). Σα θαλάιηα επηθνηλσλίαο είλαη (Promotion3e) : 

·        Γηαθήκηζε (π.ρ. ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, ηχπνο, ππαίζξηα δηαθήκηζε/νutdoor) 

·        Γεκνζηφηεηα θαη Γεκφζηεο ζρέζεηο (δειηία ηχπνπ, νκηιίεο, ρνξεγίεο, δσξεέο, 

πξνγξάκκαηα εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, lobbying θ.α.) 
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·        Πξνψζεζε πσιήζεσλ (θνππφληα, εθπηψζεηο, δείγκαηα, επηδείμεηο, πξνσζεηηθφ 

πιηθφ, εθζέζεηο, δηαγσληζκνί, θ.α.) 

·        Πξνζσπηθή πψιεζε 

·        Άκεζν θαη αιιειεπηδξαζηηθφ κάξθεηηλγθ (άκεζε επηθνηλσλία κε ηνλ θαηαλαισηή 

π.ρ.κέζσ direct mail, ηειεκάξθεηηλγθ, ηειεφξαζεο ακθίδξνκεο 

επηθνηλσλίαο,  ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, δηαδηθηχνπ, θηλεηνχ ηειεθψλνπ). 

  

Άλζξσπνη 

 Οη άλζξσπνη απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ, θαη είλαη 

αλαπφζπαζην εξγαιείν γηα ηηο ππεξεζίεο. Ζ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη κηα 

ηξάπεδα, κηα αεξνπνξηθή εηαηξία ή έλα εκπνξηθφ θαηάζηεκα ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ 

εμππεξέηεζε πνπ πξνζθέξεη ν ππάιιεινο, ν πσιεηήο, ή ν θαηαζηεκαηάξρεο, ή νπνηνδήπνηε 

άιιν πξφζσπν ηεο επηρείξεζεο πνπ έξρεηαη ζε έκκεζε ή άκεζε επαθή κε ηνπο 

πειάηεο. Κχξηα ζηνηρεία γηα ηελ πνιηηηθή αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη: 

•        Δθπαίδεπζε 

•        Πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

•        Κίλεηξα - Πξηκνδφηεζε 

•        Δηαηξηθή θνπιηνχξα (Promotion3e) 

 

Γηαδηθαζίεο 

 Ζ θχζε ησλ δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ, ν βαζκφο πνιππινθφηεηάο ηνπο θαη ν ρξφλνο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο απνηεινχλ επίζεο ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ κίγκαηνο 

Μάξθεηηλγθ θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηαο εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε. Π.ρ., ε κεηαθνξά 

ρξεκαηηθψλ πνζψλ απφ έλα ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ζε θάπνηνλ άιιν κπνξεί λα γίλεη κε 

επίζθεςε ζην ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο ή κέζσ ΑΣΜ, ηειεθψλνπ ή 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή απφ ην γξαθείν ή ην ζπίηη ηνπ πειάηε ρσξίο απηφο λα είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα επηζθεθζεί ηελ ηξάπεδα (Promotion3e). 

  

Πεξηβάιινλ επηρείξεζεο 

 Αθνξά ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ επεξεάδνπλ ηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο (πξαγκαηηθή ή 

ςπρνινγηθή επίδξαζε) θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο ππνδνκέο, ην πεξηβάιινλ θαη ηηο δξάζεηο 

ηεο. Κάπνηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο είλαη: 

•        Σνπνζεζία εγθαηαζηάζεσλ 

•        Κηίξην  (πνηφηεηα θαηαζθεπήο, εμσηεξηθφο θαη εζσηεξηθφο δηάθνζκνο) 



15 
 

•        Δμνπιηζκφο γξαθείνπ  θαη ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο 

•        Λεηηνπξγηθφηεηα, αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ ρψξσλ 

•        ήκαλζε (εγθαηαζηάζεσλ, νρεκάησλ, ζηνιέο πξνζσπηθνχ) 

•        Έληππα π.ρ. απνδείμεηο πψιεζεο 

•        Σκήκα εμππεξέηεζεο πειαηψλ (Promotion3e) 

 

1.3 Πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο κε ζηόρν ηνλ ηειηθό θαηαλαισηή 

 Οη ελέξγεηεο πξνψζεζεο πσιήζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο θαηαλαισηέο ή ρξήζηεο 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ έρνπλ ζπλήζσο ηνπο εμήο ζηφρνπο (Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ):  

• λα πξνζειθχζνπλ λένπο αγνξαζηέο γηα ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία πνπ πξνσζνχλ  

• λα δηαηεξήζνπλ ηνπο ήδε ππάξρνληεο αγνξαζηέο, γηα λα µε ζηξέςνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

πξνο αληαγσληζηηθά πξντφληα ή ππεξεζίεο  

• λα σζήζνπλ ηνπο ππάξρνληεο αγνξαζηέο λ’ αγνξάζνπλ ή λα θαηαλαιψζνπλ πεξηζζφηεξεο 

πνζφηεηεο  

• λα σζήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο ζε δνθηµή λέσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ  

• λα εληζρχζνπλ ηελ εηθφλα ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο πνπ απνηειεί αληηθείµελν ησλ 

πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ  

• λα εληζρχζνπλ µε παξάιιειεο ελέξγεηεο µηα δηαθεµηζηηθή θαµπάληα γηα ην πξντφλ ή ηελ 

ππεξεζία  

 • λα εμνπδεηεξψζνπλ πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ηνπ αληαγσληζµνχ. 

 Δίλαη επηθαλέο δειαδή φηη νη ελέξγεηεο πξνψζεζεο αθελφο ζηνρεχνπλ ζηνπο 

θαηαλαισηέο θαη αθεηέξνπ ζηνπο δηαθηλεηέο ή ηε δχλακε πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο 

(Εηγθηξίδεο, 2008). 

 Ζ κνξθή ησλ ελεξγεηψλ πξνψζεζεο πνηθίιιεη αλάινγα κε ην είδνο ησλ πξντφλησλ ή 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνσζνχληαη, ηελ νκάδα - ζηφρν πνπ απεπζχλνληαη, ηηο ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο θαη ηα δηαζέζηκα νηθνλνκηθά κέζα. Παξφια απηά, δχν είλαη ηα ζηνηρεία πνπ 

επηθξαηνχλ θαη είλαη θνηλά ζε απηέο ηηο ελέξγεηεο. Ζ δηαηχπσζε κηαο πξφζθιεζεο θαη ε 

παξνρή ηνπ θηλήηξνπ.  
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  Οη παξαπάλσ ζηφρνη είλαη θνηλνί ηφζν γηα ηηο µεγάιεο φζν θαη γηα ηηο µηθξνµεζαίεο 

επηρεηξήζεηο. Απηφ πνπ δηαθέξεη είλαη ην εχξνο ησλ δηαθφξσλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ θαη ην 

θφζηνο ηεο πινπνίεζήο ηνπο. Οη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο ηειηθνχο 

θαηαλαισηέο ή ρξήζηεο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ δηαθξίλνληαη ζε αλνηθηέο θαη θιεηζηέο 

(Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ).  

 Ανοικηές νξίδνληαη νη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ απεπζχλνληαη ζ’ φινπο ηνπο 

αγνξαζηέο ελφο πξντφληνο ή µηαο ππεξεζίαο, ρσξίο λα δεηείηαη απ’ απηνχο λα 

πξνβνχλ ζε θάπνηα ζπγθεθξηµέλε ελέξγεηα, π.ρ. ε πψιεζε ελφο πξντφληνο µε 

µεησµέλε ηηµή, θαζψο θαη ε πξνζθνξά πεξηζζφηεξεο πνζφηεηαο πξντφληνο ρσξίο 

πξφζζεηε επηβάξπλζε ηεο ηηµήο. Οη αλνηθηέο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο δεµηνπξγνχλ 

µεγάιε ζπµµεηνρή ησλ θαηαλαισηψλ θαη γη’ απηφ έρνπλ µεγάιν θφζηνο (Κέληξα 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ). 

 Κλειζηές νξίδνληαη νη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο αγνξαζηέο 

ελφο πξντφληνο ή µηαο ππεξεζίαο θαη ηνπο πξνζθέξνπλ θάπνην θίλεηξν, π.ρ. έλα 

δψξν, µε ηελ πξνυπφζεζε απηνί λα πξνβνχλ ζε θάπνηα ζπγθεθξηµέλε ελέξγεηα γηα 

παξάδεηγµα ε ζπµπιήξσζε θαη απνζηνιή ελφο θνππνληνχ µε ηα ζηνηρεία ηνπ 

αγνξαζηή γηα λα θεξδίζεη έλα ππέξνρν CD. Οη θιεηζηέο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο έρνπλ 

ζπλήζσο µηθξφηεξε αληαπφθξηζε απφ ηηο αλνηθηέο, γηαηί νη θαηαλαισηέο δελ είλαη 

πάληα πξφζπµνη λ’ αληαπνθξηζνχλ ζ’ απηά πνπ δεηά ν νξγαλσηήο ηεο πξνσζεηηθήο 

ελέξγεηαο (Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ). 

 Πξνθεηκέλνπ ηα παξαπάλσ λα κελ ζπγρένληαη κε ηηο εθπηψζεηο θαη ηηο πξνζθνξέο 

δελ πξέπεη λα αλαθέξνπλ πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ (%) αιιά ηε ζπγθεθξηκέλε πξνσζεηηθή 

ελέξγεηα πνπ πξαγκαηνπνηεί ην θάζε θαηάζηεκα. Οη πξνσζεηηθέο απηέο ελέξγεηεο πξέπεη λα 

απνηεινχλ πάγηα ηαθηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη φρη λα εθαξκφδνληαη απνθιεηζηηθά θαη 

επηιεθηηθά θαηά ην πξν ησλ εθπηψζεσλ ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν απαγνξεχνληαη νη 

πξνζθνξέο. ε πεξίπηωζε πνπ ηεζεί ζέκα αληαγωληζκνύ ωο απνηέιεζκα ηωλ πξνωζεηηθώλ 

ελεξγεηώλ θάπνηαο εηαηξίαο, αξκόδηα είλαη ε Επηηξνπή Αληαγωληζκνύ ε νπνία ζα εθηηκήζεη, αλ 

ηα δηαιακβαλόκελα ζηελ εθάζηνηε θαηαγγειία, αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.703/77 «ΠΕΡΘ 

ΠΡΟΣΑΘΑ ΣΟΤ ΕΛΕΤΘΕΡΟΤ ΑΝΣΑΓΩΝΘΜΟΤ» (Δκπνξνβηνηερληθφο χιινγνο 

Ζγνπκελίηζαο, 2012). 

 Κάζε πξνσζεηηθή ελέξγεηα θαηά ηε δηάζεζε πξντφλησλ ζε επψλπκε θαη θιεηζηή 

ζπζθεπαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, απεπζείαο απφ ηα 
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θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο ή απφ ηηο βηνκεραλίεο, βηνηερλίεο, ρνλδξεκπφξνπο θαη 

εηζαγσγείο-ρνλδξεκπφξνπο, κέζσ ησλ σο άλσ θαηαζηεκάησλ, επηηξέπεηαη, εθφζνλ 

ηεξνχληαη νη θαησηέξσ φξνη θαη πξνυπνζέζεηο: 

1) Σν φθεινο ηνπ θαηαλαισηή πξέπεη λα είλαη εκθαλέο θαη λα πξνθχπηεη άκεζα θαη 

επαγσγηθά. 

2) Δπί ηεο πηλαθίδαο πψιεζεο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ε ηηκή πψιεζεο ηεο 

κνλάδαο κέηξεζεο θαη ηεο κνλάδαο ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ πξν θαη κεηά ηελ 

πξνσζεηηθή ελέξγεηα. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνθχπηεη δηαθνξά ηηκήο (π.ρ. αλφκνην δψξν) 

ην φθεινο γηα ηνλ θαηαλαισηή πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά. Οη ππνρξεψζεηο ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ ηζρχνπλ γηα θάζε κνξθή εκπνξηθήο πξαθηηθήο (ι.ρ. εκπνξηθήο επηθνηλσλίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαθήκηζεο θαη ηνπ κάξθεηηλγθ). 

3) Οη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο επηηξέπνληαη κέρξη ηξεηο (3) θνξέο ηνλ ρξφλν κε κέγηζηε 

δηάξθεηα ηζρχνο ηνλ έλα (1) κήλα θάζε θνξά 

4) δελ επηηξέπεηαη πξνσζεηηθή ελέξγεηα πξηλ ηελ πάξνδν ελφο (1) κελφο απφ ηελ 

πξνεγνχκελε πξνσζεηηθή ελέξγεηα ηνπ ηδίνπ βαζηθνχ πξντφληνο. Απνζέκαηα κπνξνχλ λα 

ζπλερίζνπλ λα δηαηίζεληαη έσο θαη 14 εκέξεο κεηά ην πέξαο ηνπ ελφο (1) κελφο. 

5) Ο ρξφλνο έλαξμήο ηεο ζα νξίδεηαη αλά θαηάζηεκα απφ ηελ εκέξα πνπ ην ελ ιφγσ πξντφλ 

ζα ηίζεηαη ζε πξνσζεηηθή ελέξγεηα ζε απηφ. 

6) Πξνθεηκέλνπ γηα επψλπκεο θαη θιεηζηέο ζπζθεπαζίεο πξντφλησλ, πνπ δηαηίζεληαη κέζσ 

πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ, απαγνξεχεηαη ξεηά ε θαηαζηξνθή ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ε πψιεζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ απηψλ σο κεκνλσκέλα πξντφληα. 

7) ε θάζε εκπνξηθή πξαθηηθή, κέζσ ηεο νπνίαο πξνζθέξεηαη καδί κε ην πξντφλ ηεο θχξηαο 

ζπλαιιαγήο σο δψξν θαη άιιν πξντφλ αλφκνην πξνο ην πξντφλ ηεο θχξηαο ζπλαιιαγήο 

πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία ρσξηζηά ε αμία ηνπ αλφκνηνπ πξντφληνο (Ληαληθή 

Σηκή). ε πεξίπησζε πνπ ην αλφκνην πξντφλ- δψξν πσιείηαη κεκνλσκέλα ζηελ αγνξά ηφηε 

αλαγξάθεηαη ε ιηαληθή ηηκή πψιεζήο ηνπ. 

 ε πεξίπησζε πνπ ην αλφκνην πξντφλ - δψξν δελ πσιείηαη κεκνλσκέλα, ηφηε ε αμία 

ηνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα ηηκνιφγηα αγνξάο ηνπ πξντφληνο-δψξνπ ηεο πξνσζεηηθήο 

ελέξγεηαο, πξνζαπμεκέλεο θαη' αλψηαην φξην κε πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%). Ζ αμία 
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ηνπ δψξνπ, θαηά ηα αλσηέξσ, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ ηηκή πψιεζεο ηνπ 

πξνσζνχκελνπ πξντφληνο. 

8) Ζ ηηκή αλά κνλάδα κέηξεζεο ηνπ πξνσζνχκελνπ πξντφληνο δελ ζα πξέπεη λα έρεη απμεζεί 

γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ πξηλ απφ ηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα. 

9) Απαγνξεχεηαη, φπσο ε ηηκή αλά κνλάδα κέηξεζεο κε πξνσζεηηθή ελέξγεηα λα είλαη ίζε ή 

κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή αλά κνλάδα κέηξεζεο ηνπ πξντφληνο ρσξίο πξνσζεηηθή ελέξγεηα. 

10) Ζ επηρείξεζε, πνπ πξαγκαηνπνηεί ηηο παξαπάλσ πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο θαη ζην πιαίζην 

πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα, 

ψζηε ν πειάηεο, πξνζεξρφκελνο ζην ηακείν ηεο επηρείξεζεο, λα είλαη απνιχησο ελήκεξνο γηα 

ην νηθνλνκηθφ φθεινο πνπ ζα έρεη απφ ηελ ελέξγεηα απηή (Δκπνξνβηνηερληθφο χιινγνο 

Ζγνπκελίηζαο, 2012). 
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Κεθάλαιο 2: Η εηαιρεία Mars Hellas  

 

2.1 Σν ηζηνξηθό θαη ε πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο 

 Ζ Mars Hellas είλαη ε ειιεληθή ζπγαηξηθή ηεο ακεξηθαληθήο πνιπεζληθήο εηαηξίαο 

Mars Incorporated. H έδξα ηεο είλαη ζηελ Παηαλία Αηηηθήο, θαη σο εηαηξία απαζρνιεί 

ζήκεξα πάλσ απφ 140 ζπλεξγάηεο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 4 επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο: 

νθνιάηα, Σζίθια, είδε Γηαηξνθήο θαη πξντφληα γηα θχινπο θαη Γάηεο (mars.com).  

 Δπί ζεηξά εηψλ, ε Mars Hellas ζπγθαηαιέγεηαη απφ ην Ηλζηηηνχην Great Place to 

Work κεηαμχ ησλ 10 θνξπθαίσλ εηαηξεηψλ κε ην θαιχηεξν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ζηελ 

Διιάδα. 

 H Mars Hellas ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξή θαη νξζή πνιηηηθή δηαρείξηζε ηεο 

θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά. Ζ Mars Hellas επηδηψθεη κέζσ ηεο πνιηηηθήο πνπ 

εθαξκφδεη έλα μεθάζαξν ζηξαηεγηθφ φξακα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άςνγε επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε, ηελ εζσηεξηθή επηθνηλσλία, ηελ παξνρή θηλήηξσλ, ηελ αθνζίσζε ζηνπο ζηφρνπο 

αιιά θαη ηελ νκαδηθή δνπιεηά. Παξάγνληεο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη θαζνξηζηηθνί γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πςειήο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ ηεο αιιά θαη ηε δεκηνπξγία κηαο εχξσζηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

 Ζ εηαηξεία έρεη σο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηελ αμηνθξαηία, ηελ πγεία θαη ηελ 

πνηφηεηα ηεο δσήο, αιιά θαη ηελ εμαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο θαη 

επαγγεικαηηθήο εμέιημεο. Απηφ ζπλεπάγεηαη, φηη θάζε εξγαδφκελνο κε απηφλ ηνλ ηξφπν, φρη 

κφλν ζα απνηειεί αιιά θαη ζα αηαζζάλεηαη κέινο κηαο κεγάιεο, επηηπρεκέλεο αιιά θαη 

ιεηηνπξγηθήο νηθνγέλεηαο.  

  

 Ζ εηαηξεία δηέπεηαη απφ πέληε ζεκειηψδεηο αξρέο, νη νπνίεο είλαη ελζσκαησκέλεο 

ζηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο θαη απνηεινχλ δηαρξνληθή πεγή έκπλεπζεο γηα 

φινπο φζνπο εξγάδνληαη ζε απηήλ ηελ εηαηξεία.  

 

 Οη αξρέο απηέο αθνξνχλ ηελ θηινζνθία ηεο εηαηξείαο γηα νκαδηθή εξγαζία θαη 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ κε ζθνπφ ηελ νξζή ιήςε απνθάζεσλ. Ζ πςειή πνηφηεηα πνπ 

πξνσζεί ε εηαηξεία ζπλνδεχεηαη απφ ην ζεβαζκφ απηήο πξνο ην θαηαλαισηηθφ ηεο θνηλφ, κε 



20 
 

ζθνπφ ηελ ζπζηεκαηηθή πξνβνιή ησλ εζηθψλ αμηψλ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αιιά θαη ηεο 

θνηλσληθήο επεκεξίαο.  

 

 Σν 1983, ε εηαηξεία έθδσζε ηηο πέληε αξρέο ηεο γηα πξψηε θνξά, θαη αθνινχζεζε κηα 

δεχηεξε έθδνζε κεηά απφ 10 ρξφληα. Μέρξη ην 1993, νη ζπλεξγάηεο ηεο Mars Hellas, 

βαζίζηεθαλ ζε απηέο ηηο αξρέο θαη εξγάζηεθαλ ζθιεξά γηα λα ηηο εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε, 

θαζψο κάζαηλαλ γηα λέεο θνπιηνχξεο θαη λέεο αγνξέο, πηνζεηνχζαλ θαηλνχξηεο ηερλνινγίεο 

θαη αληηκεηψπηδαλ πνιιέο άιιεο λέεο πξνθιήζεηο. Ζ ηξίηε έθδνζε ησλ αξρψλ, πνπ αθνινπζεί 

παξαθάησ, ζεκαηνδνηεί κηα λέα αιιαγή ζηελ δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ παξνρή 

πεξηζζφηεξεο ειέπζεξεο δξάζεο ζηνπο ζπλεξγάηεο ηεο θαη εζηηάδνληαο πεξηζζφηεξν ζηελ 

πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ θαηαλαισηψλ.  

 

 Ζ λέα έθδνζε ησλ αξρψλ έρεη εκπινπηηζηεί αλαδεηθλχνληαο ηελ εμέιημε ηεο εηαηξείαο 

ζε παγθφζκην επίπεδν.  

 

 Ζ Mars Hellas κέζσ ηνπ παξαθάησ ζρεδίνπ,  παξνπζηάδεη ηηο πέληε ζεκειηψδεηο 

αξρέο πνπ ηε δηέπνπλ: 

 

ρήκα 3: Οη ζεκειηώδεηο αξρέο ηεο Mars Hellas 

 

Πηγή: http://www.mars.com/greece/gr/ 

 

1. Πνηφηεηα 

2. Τπεπζπλφηεηα 

3. Ακνηβαηφηεηα 

4. Απνηειεζκαηηθφηεηα 

5. Διεπζεξία. 

http://www.mars.com/greece/gr/
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Αλαιπηηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηελ ποιόηηηα, ν θαηαλαισηήο είλαη ν εξγνδφηεο, ε παξνρή 

πνηνηηθψλ πξντφλησλ είλαη ε δνπιεηά ηεο εηαηξείαο θαη ε επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο 

πνηφηεηαο – νηθνλνκίαο είλαη ν ζηφρνο απηήο. Ζ εηαηξία Mars Hellas είλαη αθνζησκέλε ζηελ 

παξνρή πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο. Σν πςειφ πνηνηηθφ επίπεδν απνηειεί πξναπαηηνχκελν 

γηα ηελ εηαηξεία θαη ηνλ ηξφπν εξγαζίαο απηήο – θάηη πνπ απνξξέεη απφ ην πάζνο θαη ηελ 

ππεξεθάλεηα πνπ δηαθαηέρνπλ ηελ θνηλφηεηαο ηεο Mars. Ζ πνηνηηθή δνπιεηά, ε νπνία 

πξνθχπηεη θαηφπηλ πξνζσπηθήο πξνζπάζεηαο θάζε ελφο εξγαδνκέλνπ, απνηειεί βαζηθφ 

ζπζηαηηθφ ησλ πνηνηηθψλ πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο θαη είλαη ε θχξηα πεγή ελίζρπζεο ηεο 

θήκεο ηεο εηαηξίαο ζε φ,ηη αθνξά ηε ζέζπηζε πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. 

  

 Οη εηαηξείεο ηεο Mars Hellas ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε 

ησλ επξχηεξσλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ. Ζ αξρή ηεο σπεσθσνόηηηας, ηζρχεη ζε θάζε επίπεδν ηεο 

εηαηξείαο Mars Hellas, ε νπνία δηαθαηέρεη φινπο ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο εηαηξείαο θαη έηζη 

δηαηεξεί ηα πςειφηεξα πξφηππα ηεο εηιηθξίλεηαο θαη αθεξαηφηεηαο κέρξη θαη ηελ εζηθή 

επζχλε ηεο εηαηξείαο ηφζν απέλαληη ζηηο θνηλφηεηεο φζν θαη απέλαληη ζην ίδην ην 

πεξηβάιινλ. Ζ ππεπζπλφηεηα απηή ραξαθηεξίδεη ηνλ ππξήλα ηεο ιέμεο "ζπλεξγάηεο" αιιά 

θαπ πλεχκαηνο ηεο ηζνηηκίαο ζηελ εηαηξεία.  

 

 Οη επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο ηεο εηαηξείαο αμηνινγνχληαη κε βάζε ην βαζκφ 

δεκηνπξγίαο ακνηβαίνπ νθέινπο. Ζ αξρή ηεο αμοιβαιόηηηας  έρεη θαζνδεγήζεη ηελ εηαηξεία 

κε αμηνπηζηία. Ζ αξρή ηεο ακνηβαηφηεηαο παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηελ εηαηξεία λα ελεξγεί 

σο θαιή εηαηξηθή νληφηεηα, λα ειαρηζηνπνηεί ηελ επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα 

ρξεζηκνπνηεί ηνπο πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο κε ζνθία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα.  

 

 Ζ δχλακε ηεο εηαηξείαο έγθεηηαη ζην ζχλνιφ ηεο ζηελ αξρή ηεο 

αποηελεζμαηικόηηηας, ηελ ηθαλφηεηα δειαδή ηεο εηαηξείαο λα νξγαλψλεη φια ηα είδε 

θεθαιαίσλ ηεο - θπζηθά, νηθνλνκηθά θαη αλζξψπηλα - κε ζθνπφ ηελ κέγηζηε 

παξαγσγηθφηεηα. Έηζη, θαη ηα πξντφληα αιιά θαη νη ππεξεζίεο ηεο παξάγνληαη θαη 

παξαδίδνληαη κε ηελ πςειφηεξε πνηφηεηα, ζην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο κε ηελ ηαπηφρξνλε 

ρακειφηεξε θαηαλάισζε πφξσλ. Δπίζεο, φιεο νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γίλνληαη 

ζε έλα θιίκα ζπλδπαζκνχ απνηειεζκαηηθψλ ιήςεσλ απνθάζεσλ. 
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 Σέινο, ε θχζε ηεο ελεσθερίας, επηηξέπεη ζηελ ίδηα ηελ εηαηξεία αιιά θαη ζηνπο 

ζπλεξγάηεο ηεο λα θηλνχληαη θαη λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο ειεχζεξα. Έηζη, δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηελ εηαηξεία θαη ηα κέιε ηεο, λα θηλνχληαη ζε έλα ειεχζεξν πεδίν κε άλεζε λα 

θαηλνηνκνχλ, λα ελεξγνχλ αιιά θαη λα εμειίζζνληαη, ελψ εξγάδνληαη γηα θνηλνχο ζηφρνπο. 

Σν πλεχκα απηφ ηεο ειεπζεξίαο είρε απνηειέζεη ζην παξειζφλ θαη ην έλαπζκα ηεο 

δεκηνπξγίαο ηεο Mars Hellas.  

 Ζ επηηπρία θαη ε θήκε ηεο Mars είλαη ρηηζκέλεο ζε νξζέο αξρέο δενληνινγίαο, ε 

ηήξεζε ησλ νπνίσλ απαηηεί ην πςειφηαην επίπεδν ηεο πξνζσπηθήο αθεξαηφηεηαο απφ φινπο 

ηνπο ζπλεξγάηεο. Απφ ηνλ θάζε ζπλεξγάηε αλακέλεηαη λα ηεξήζεη ηα πςειφηεξα επίπεδα 

σξηκφηεηαο, επαγγεικαηηθή θαη ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά ψζηε λα δηαηεξεζεί θαη λα εληζρπζεί 

ε επηηπρία ηεο Mars, θαζψο θαη ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο. 

 Απηφ ζεκαίλεη φηη θάζε ζπλεξγάηεο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε 

λα δηαηεξεί ηα πςειφηεξα ζπκθσλεκέλα πξφηππα πνηφηεηαο γηα ηα πξντφληα ηεο, ηηο 

θαιχηεξεο πξαθηηθέο ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο θαη ηνπο θαηαλαισηέο ηεο, ηελ 

αζθάιεηα θαη ηνλ ζεβαζκφ ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο, ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο 

ζηνηρείσλ, ηελ αθεξαηφηεηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηεο ζρέζεσλ θαη ηελ επζχλε πξνο ηελ 

θνηλφηεηα, ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ.  

 Οη Πέληε Αξρέο ηεο, ζηεξηδφκελεο απφ ηελ θνηλή ινγηθή θαη ηα ινγηθά θαη πςειά 

πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, ζα πξέπεη λα θαζνδεγνχλ ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο ψζηε λα θαζνξίδνπλ 

κε απνθαζηζηηθφηεηα ηε ζσζηή πνξεία δξάζεο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ θαζεκεξηλψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ.  

 
 

 ε απηφ ην πιαίζην αξρψλ, ε Mars Hellas έρεη πηζηνπνηεζεί επί ζεηξά εηψλ απφ ην 

Ηλζηηηνχην EBEN GR ζχκθσλα κε ην πξφηππν SEE G (Κνηλσλία - Πεξηβάιινλ - 

Γενληνινγία - Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε), γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ πξνζήισζή ηεο ζηηο 

αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

 

 Ζ Mars Hellas έρεη σο ζηφρν λα ζπλεηζθέξεη ζηελ θνηλσλία κέζσ κηαο ζεηξάο 

πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο επζχλεο. Ζ θακπάληα ηεο Orbit
®
 κε ηίηιν «Μαζάκε γηα θαιφ» ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα Παηδηθά Υσξηά SOS, θαη ην πξφγξακκα ηεο Pedigree
®
 «Pets for Kids» ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ ΜΚΟ «Κάλε κηα Δπρή» απνηεινχλ κεξηθά κφλν απφ ηα πην πξφζθαηα 
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παξαδείγκαηα ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο Mars Hellas ζηνλ ηνκέα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο. 
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Κεθάλαιο 3: Τα προχόνηα ηης εηαιρείας Mars Hellas* 

 

 Δηδηθφηεξα, απφ ην 1983, ε Mars Hellas δηαζέηεη κεξηθά απφ ηα πην δηάζεκα 

εκπνξηθά ζήκαηα ζηελ Διιάδα: φπσο: 

ηηο ζνθνιάηεο Mars, Snickers, Twix, Bounty, M&M’s θαη Maltesers, ην ξχδη θαη ηηο 

ζάιηζεο Uncle Ben’s, ηηο ζάιηζεο Dolmio, ηηο ηζίθιεο Orbit θαη 5, θαη ηέινο ηα πξντφληα γηα 

ζθχινπο θαη γάηεο Pedigree, Whiskas, Sheba, Cesar θαη Nutro. 

 Δλδεηθηηθά, παξνπζηάδνληαη παξαθάησ φια ηα ινγφηππα ησλ πξντφλησλ πνπ 

απνηεινχλ κέξνο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηε Mars Hellas.  

 

 

 

 

* Οι πληροθορίες ηοσ κεθαλαίοσ προέρτονηαι από ηην κενηρική ιζηοζελίδα ηης 

http://www.mars.com/greece/gr/ 
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Κεθάλαιο 4: Marketing plan Mars Hellas** 

 

4.1 Δηζαγσγηθά 

 Σν marketing plan απνηειεί γηα κηα επηρείξεζε έλα απαξαίηεην ζηνηρείν κέζσ ηνπ 

νπνίνπ ε ίδηα ε επηρείξεζε θαηαθέξλεη λα πξνσζήζεη ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο αιιά 

θαη λα δηεξεπλήζεη ηε κειινληηθή πνξεία απηήο.  

 Αλαθεξφκελνη ζε έλα πιάλν φπσο εηπκνινγεί θαη ε ίδηα ε ιέμε, παξνπζηάδεη έλα 

πξνζρέδην κε ηα ζεκαληηθφηεξα εθείλα ζεκεία φπνπ ε επηρείξεζε ζθηαγξαθείηαη κε ζθνπφ 

λα νδεγεζεί ελ ηέιεη ζε κηα δεκηνπξγηθή θάζε.  

 Μέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ marketing plan ηεο επηρείξεζεο καο δίλεηαη κηα 

δηαγλσζηηθή κειέηε ηνπ πεξηβάιινληνο απηήο.  Δλ ζπλερεία, αλαδεηθλχεηαη κηα αλαζθνπηθή 

πνξεία ηφζν ηνπ παξφληνο φζν θαη ηνπ πξφζθαηνπ παξειζφληνο ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη 

ηνπ θιάδνπ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη επίζεο. Αλαιχεηαη σζηφζν, ηφζν ην εζσηεξηθφ φζν θαη 

ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο εηαηξείαο, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηηο δπλαηφηεηεο ηεο 

εηαηξείαο, ζηηο επθαηξίεο θαη ηηο απεηιέο πνπ ηελ πιαηζηψλνπλ (swot analysis). Ζ κειεηεκέλε 

επηζθφπεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ζα νδεγήζεη ηελ επηρείξεζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή 

marketing κέζσ ελφο πξνγξακκαηηζκέλνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο.  

 ην ζπγθεθξηκέλν marketing plan, ε εηαηξεία Mars Hellas ζα αλαιπζεί σο πξνο ηελ 

πθηζηάκελε θαηάζηαζή ηεο ζε εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ζα ζρεδηαζηεί έλα 

πιάλν πάλσ ζην νπνίν ζα παξνπζηαζηεί ε εηθφλα ηεο επηρείξεζεο επί ηνπ παξφληνο θαη επί 

ηνπ κέιινληνο. 

 Ξεθηλψληαο, ινηπφλ, ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα, ε Mars Hellas θάζε 

ρξφλν απφ ηελ ίδξπζή ηεο ήδε ζπληάζζεη έλα εηήζην ζρέδην marketing κε ζθνπφ λα 

πξνεηνηκάδεη ην πεξηβάιινλ ηεο θαη λα νξίδεη ηηο ελέξγεηεο θαη δξάζεηο ηεο ψζηε λα νδεγεζεί 

ζηε δηαηήξεζε αιιά θαη αχμεζε ηφζν ηεο πειαηείαο φζν θαη ησλ θεξδψλ ηεο. Ο εηήζηνο 

ζρεδηαζκφο ελφο marketing plan απαηηείηαη ιφγσ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο αγνξάο. Λφγσ 

απηήο, ε επηρείξεζε θαιείηαη λα λα αληαπνθξηζεί ζε απηέο ηηο αιιαγέο θαη λα πξνζαξκνζηεί 

αλαιφγσο ζηηο πξνηηκήζεηο θαη αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ ηεο.  

** Οη πιεξνθνξίεο ηνπ θεθαιαίνπ πξνέξρνληαη από ηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα ηεο 

http://www.mars.com/greece/gr/ 
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 Σν marketing plan πνπ ε θάζε επηρείξεζε ζπληάζζεη, φπσο θαη ε Mars Hellas, 

ρσξίδεηαη ζε ηξηα κέξε, εθ ησλ νπνίσλ ζην πξψην κέξνο νξίδεηαη ην επίπεδν ζην νπνίν 

βξίζθεηαη ε επηρείξεζε ηελ παξνχζα θάζε. Σν δεχηεξν κέξνο αθνξά ηελ επηδίσμε ηεο 

επηρείξεζεο λα νδεγεζεί ζε θάπνηνπο ζηφρνπο θαη ην ηξίην κέξνο αθνξά ηνπο ηξφπνπο 

πινπνίεζεο πνπ ε ίδηα επηρείξεζε ζα νξίζεη, κε άιια ιφγηα ζα νξηζηεί ε ζηξαηεγηθή ηεο.  

 Παξαθάησ, νξίδνληαη θαη δηαγξακκαηηθά ηα επίπεδα ζηα νπνία θαηεγνξηνπνηείηαη έλα 

marketing plan.  

Γηάγξακκα 1: Σα κέξε ελόο ζρεδίνπ marketing 

 

 

4.2 Αλάιπζε πθηζηάκελεο παξνύζαο θαηάζηαζεο ηεο Mars Hellas 

 

 Αλαθεξφκελνη ζηνπο θιάδνπο πνπ αλαπηχζζεηαη θαη πξνσζείηαη ε παξνχζα εηαηξεία 

(4 επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο: νθνιάηα, Σζίθια, είδε Γηαηξνθήο θαη πξντφληα γηα θχινπο θαη 

Γάηεο), κηιάκε γηα θάπνηνπο απφ ηνπο πην δπλαηνχο θιάδνπο ηεο αγνξάο κε αξθεηά αλνδηθέο 

ηάζεηο.  

 ηελ παξνχζα θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί, ε Mars Hellas, φπσο πξναλαθέξζεθε, έρεη 

αλαδεηρζεί πξψηε γηα ην έηνο 2016, ζηηο θαηεγνξίεο φρη κφλν ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ πνπ 
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επηθξαηνχλ ζε απηή αιιά θαη ζηνπο θιάδνπο ηνπο νπνίνπο εθπξνζσπεί. Μηιάκε γηα κηα 

εηαηξεία κε ζπλερή επέλδπζε φρη κφλν ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο αιιά θαη ζηελ εθαξκνγή 

ελφο πνηνηηθνχ πιαηζίνπ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κε ηελ πξνζπάζεηα λα θαιπθζνχλ φιεο νη 

αλάγθεο θαη πξνηηκήζεηο ησλ παξφλησλ αιιά θαη κειινληηθψλ πειαηψλ ηεο.  

 Ζ Mars Hellas έρεη θαηνξζψζεη, παξφιν ησλ δπζρεξεηψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο πνπ επηθξαηεί λα αλαδεηρζεί θαη λα εγεζεί κε δηαθνξά ζηελ αγνξά ησλ 

αληίζηνηρσλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη, ζηα πην αγαπεκέλα 

brands ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ, δηαζέηνληαο κηα πνηθηιία ζε ζσξεία πξντφλησλ φρη κφλν 

φζνλ αθνξά ηηο αλζξψπηλεο επηζπκίεο θαη αλάγθεο (Mars, Twix, Snickers, Bounty, M&M's, 

Maltesers, Orbit, Uncle Bens, Dolmio) αιιά θαη γηα ηηο αλάγθεο ζθχισλ θαη γαηψλ κέζσ ησλ 

πξντφλησλ ηεο Pedigree, Whiskas, Sheba, Cesar, Catisfactions & Nutro.  

 4.2.1 Η αγνξά 

 Μέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ εηαηξεία ηεο Mars Hellas 

θαη ησλ πξνζθεξφκελσλ πξνίφλησλ ηεο, επηδηψθνπκε ηελ ζπγθέληξσζε, θαηαγξαθή θαη 

παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ πνπ  αλαθέξνληαη ζην κέγεζνο εθείλν ηεο αγνξάο πνπ 

πιαηζηψλεη ηελ εηαηξεία θαζψο θαη ζηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο αγνξάο ηα ηειεπηαία έηε ζηνλ 

θιάδν απηφ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε Mars Hellas. Έηζη, κε ηελ αλαθνξά ησλ παξαπάλσ, 

αλαδεηθλχνληαη θαη παξνπζηάδνληαη επίζεο θαη νη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ σο πξνο ην 

είδνο ησλ ηξνθψλ ή εηδψλ θαηαλάισζεο πνπ παξέρεη ε παξνχζα εηαηξεία.  

 Ζ αγνξά, ινηπφλ, ζηελ νπνία βαζηθά απεπζχλεηαη ε παξνχζα εηαηξεία αθνξά ηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα θαζψο ε Mars Hellas απνηειεί κηα απφ ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηεο 

ακεξηθάληθεο πνιπεζληθήο εηαηξείαο Mars Incorporated.  

 Πάλσ απφ 100 ρξφληα πεξίπνπ, ε Mars Incorporated έρεη εμαπισζεί ζε 78  ρψξεο, κε 

πσιήζεηο πνπ μεπεξλνχλ ηα 35 δηζεθαηνκκχξηα ζε φιν ηνλ θφζκν, κέξνο ηεο φπνηαο 

επηηπρίαο είλαη θαη ε Mars Hellas.  

 Ζ Mars Hellas ζπλεξγαδφκελε κε ηελ εηαηξεία Κξη Κξη απφ ην έηνο ηνπ 2015 

πνξεχεηαη ζε κηα αλνδηθή πνξεία θαη αλάπηπμε ζηνπο θιάδνπο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. Με 

απηήλ ηελ εμέιημε νινθιεξψζεθε κηα ζπλεξγαζία εηψλ κε απνθιεηζηηθή ηε δηεχξπλζε ησλ 

πξντφλησλ ηεο ζε παλειιαδηθφ επίπεδν.  
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 Δίλαη ζεκαληηθφ ζε απηφ ην ζεκείν, λα αλαθεξζεί φηη ε Διιάδα, ηα ηειεπηαία ρξφληα 

δελ θαηαγξάθεη ηφζν ζεηηθέο επηδφζεηο ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2015-2016, θαζψο ην εγρψξην 

καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη εηδηθά ηα capital controls πνπ ζπλέπεζαλ κε ηελ πεξίνδν 

ηεο απμεκέλεο δήηεζεο θάζε πεξηφδνπ, επέδξαζαλ αξλεηηθά γεληθφηεξα ζηνλ θιάδν πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε Mars Hellas θαη πεξηφξηζαλ ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηεο αγνξάο. Δπίζεο, ε 

κεηάηαμε απφ ηνλ ζπληειεζηή ΦΠΑ 13% ζηνλ ζπληειεζηή ΦΠΑ 23% έρεη νδεγήζεη ζε 

αχμεζε ησλ ιηαληθψλ ηηκψλ ηνπο θαη, έηζη, ζε κείσζε ηεο δήηεζεο απηψλ ησλ αληίζηνηρσλ 

πξντφλησλ.  

 Παξφια απηά, ε Mars Hellas παξνπζηάδεηαη σο επηζηέγαζκα κηαο αλνδηθήο πνξείαο, 

κηαο ακηγψο ειιεληθήο εηαηξείαο, ε νπνία έρεη θαηαθέξεη λα δηαδξακαηίζεη έλα ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ αγνξά, εκπινπηίδνληάο ηελ κε κηα ζεηξά απφ ηα πην δεκνθηιή πξντφληα απηήο, 

πξντφληα πνπ έρνπλ θεξδίζεη ηελ πξνηίκεζε ηφζν ηεο δηεζλνχο φζν θαη ηεο εγρψξηαο αγνξάο.  

 Σν κέγεζνο ηεο ελ δπλάκεη αγνξάο ππνινγίδεηαη φηη αθνξά έλα επξέσο ειηθηαθφ 

γθξνχπ. Βέβαηα, ε εηαηξεία απεπζχλεηαη θπξίσο ζηηο κηθξέο ειηθηαθέο νκάδεο, φπνπ ε 

ζνθνιάηα απνηειεί θπξίαξρε ιηρνπδηά απηψλ ελψ ζηνλ ηνκέα ηνπ θαγεηνχ (ξχδη) 

απεπζχλεηαη θπξίσο ζηελ πςειή θπιεηηθή θιίκαθα ησλ γπλαηθψλ λνηθνθπξψλ. Μηα εηαηξεία 

κε εγεηηθή, ινηπφλ, ζέζε θαη ζηελ θπξηάξρεζε φισλ ησλ ειηθηαθψλ βαζκίδσλ ηνπ 

θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ.  

 Ζ Διιάδα, κέρξη πξφηηλνο, απνηεινχζε θαη ζπλερίδεη λα απνηειεί γηα κεξηθνχο, κηα 

ρψξα κε επαξθέο θαηα θεθαιήλ εηζφδεκα πεξίπνπ 20.000 επξψ, γεγνλφο πνπ ηελ νξίδεη 

νηθνλνκηθά, ηφζν ηελ ίδηα φζν θαη ηνπο πνιίηεο ηεο, ζε κηα ρψξα κε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα 

λα αγνξάζνπλ ηα πξντφληα ηεο Mars Hellas, παξφιν πνπ θάπνηα απφ απηά δελ απνηεινχλ 

βαζηθή αλάγθε ηξνθήο.  

 Με βάζε, ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζην δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ 

census.gov γηα ην έηνο 2015-2016, ζηελ Διιάδα ηα παηδηά ηα νπνία θπκαίλνληαη κεηαμχ 

πέληε θαη ελλέα εηψλ είλαη 517.000, εθ ησλ νπνίσλ ηα 267.000 είλαη αγφξηα θαη ηα ππφινηπα 

250.000 είλαη θνξίηζηα. Αλαθεξφκαζηε, ινηπφλ, ζε κηα αγνξά ηδηαίηεξα δπλακηθή θαη 

κεγάιε, ε νπνία κειινληηθά δπζηπρψο απνδεηθλχεηαη κέζσ πξνγλσζηηθψλ φηη ζα κεησζεί 

ιφγσ ηεο ππνγελλεηηθφηεηαο πνπ καζηίδεη ηελ ρψξα καο. Σα πξνγλσζηηθά αλαθέξνληαη φηη 

ήδε ην έηνο 2025, ηα παηδηά ζηελ Διιάδα κεηαμχ πέληε θαη ελλέα εηψλ ζα είλαη 451.000, κηα 

πξνβιεπφκελε ινηπφλ κείσζε ησλ πηζαλψλ αγνξαζηψλ άξα θαη ζκίθξπλζε ηεο αγνξάο 

ζηφρνπ ηεο εηαηξείαο. Μηα ζκίθξπλζε πνπ ε εηαηξεία ηείλεη λα ιάβεη ππφςε θαζψο παξφιν 
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ηα πνηνηηθά θαη γεπζηηθά ηεο πξνίφληα, κηα πηζαλή κείσζε ησλ θαηαλαισηψλ κπνξεί λα 

απνηειέζεη αλεζπρία γηα ηελ εηαηξεία. Βέβαηα, νη ειιεληθέο νηθνγέλεηεο απνηεινχλ πξφηππν 

πεξηπνίεζεο θαη θξνληίδαο ησλ παηδηψλ ηνπο πνπ ζεκαίλεη φηη άκεζα δελ παξαηεξείηαη θάηη 

αλεζπρεηηθφ γηα ηελ εηαηξεία, πιελ ησλ αληαγσληζηηθψλ ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ πνπ ηελ 

πιαηζηψλνπλ.  

 4.2.2 Σα πξντόληα 

 ηελ παξνχζα θαηεγνξία αλαθέξνληαη νη πσιήζεηο θαη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ 

πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο θαηά ηα ηειεπηαία έηε θαζψο θαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη 

αληίζηνηρα νη θαηαλαισηέο γηα ηα εθάζηνηε πξντφληα ηεο παξνχζαο επηρείξεζεο.  

 Ζ εηαηξεία ηεο Mars Hellas πξνζθέξεη πξντφληα πςεινχ πνηνηηθνχ επηπέδνπ ζε 

θαηαλαισηέο ζε φιν ηνλ θφζκν θαζεκεξηλά. Υηιηάδεο Έιιελεο θαηαλαισηέο θαζεκεξηλά 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα δηεζλήο θήκεο πξντφληα ηεο εηαηξείαο.  

 Μηιψληαο γηα ην ξπζκφ αλάπηπμεο ελφο πξντφληνο ζα πξέπεη αξρηθά λα δνχκε ζε πνην 

ζεκείν - ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ βξίζθεηαη. ηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία, ππάξρεη 

γεληθφηεξε αλαγέλλεζε ησλ πξντφλησλ ηεο παξφιν πνπ ηα πεξηζζφηεξα εηζάγνληαη απφ ηελ 

θεληξηθή ακεξηθαληθή εηαηξεία Mars Incorporate. Ζ κφλε δηαθνξνπνίεζε πνπ κπνξεί λα 

εηπσζεί σζηφζν είλαη απφ ρψξα ζε ρψξα, θαη απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη αθφκε θαη ζηε 

θνπιηνχξα ηνπ θάζε ιανχ. Δπηπιένλ, ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή θάζε ρψξαο κπνξεί λα απνηειεί 

αθφκε θαη απηή παξάγνληα επίδξαζεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ κηαο εηαηξείαο.  

 Σν φηη νη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζην πξντφλ λα αλαγλσξηζζεί ζε πνηφ ζηάδην βξίζθεηαη. Ο ξπζκφο απηήο ηεο 

αλάπηπμεο ελφο πξντφληνο είλαη ζίγνπξα πνιχ δηαθνξεηηθφο απφ ην έλα πξντφλ ζην άιιν 

αιιά ζηελ Mars Hellas παξαηεξείηαη έλαο γεληθφηεξα αλνδηθφο ξπζκφο αλάπηπμεο. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα, νη πσιήζεηο θαζψο θαη ηα κεξίδηα ηεο αγνξάο ηεο εηαηξίαο είλαη αλνδηθά, 

απνηέιεζκα ηνπ κνληέξλνπ θαη εξγνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ πξντφλησλ ηεο.  

 Ζ Mars Hellas βξίζθεηαη κέζα ζηηο 8 πξψηεο ζέζεηο ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ ζηα ρέξηα ηνπο δεθάδεο δεκνθηιψλ brand names πξντφλησλ πνπ πξνηηκνχλ 

λα θαηαλαιψλνπλ νη αγνξαζηέο παγθνζκίσο.  

 Ωο κηα απφ ηηο ηζρπξφηεξεο εηαηξείεο, ε Mars Hellas παξνπζηάδεη ην έηνο 2013 

πσιήζεηο, νη νπνίεο αγγίδνπλ ηα 37,91 εθαη. επξψ θαη θέξδε 2,33 εθαη.επξψ. Βέβαηα, ηα 
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ηειεπηαία ρξφληα, ε εηθφλα ηεο εηαηξείαο έρεη αξρίζεη θαη πιήηηεηαη, φρη απφ ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε πνπ φινη ζα πίζηεπαλ, φζν απφ ηελ αλάθιεζε θάπνησλ πξντφλησλ ζνθνιαηνχρσλ, 

θαζψο ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ θάπνηεο παξηίδεο κε ηελ παξνπζία βαθηεξηδίσλ. Μηα εμέιημε 

πνπ δπζηπρψο εγείξεη ζπδεηήζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο ζρεηηθά κε ηα πξνίφληα πνπ 

θαηαιήγνπλ πξνο θαηαλάισζε.  

 Πέξαλ ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο, ζε κηθξφηεξε ζέζε αιιά ζεκαληηθή 

παξνπζηάδεηαη θαη ε ζπζθεπαζία απηψλ, ε νπνία είλαη πάληνηε κε έληνλα ρξψκαηα, έληνλε 

γξαθή γξακκάησλ έηζη ψζηε λα είλαη δειεαζηηθά ζηνπο ήδε ππάξρνληεο θαηαλαισηέο αιιά 

θαη ζηνπο επφκελνπο κειινληηθνχο.  

 4.2.3 Ο αληαγσληζκόο 

 Ο αληαγσληζκφο απνηειεί επηπξφζζεηα έλα κέξνο ησλ επηπέδσλ ηνπ marketing plan 

θαη αλαθέξεηαη ζηνπο ζηφρνπο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο ηεο εηαηξείαο, ζηε πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ, ζην κεξίδην ηεο εηαηξείαο ζηελ αγνξά θαη ηέινο, ζηηο απφςεηο ησλ θαηαλαισηψλ 

γηα ηνλ θάζε αληαγσληζηή πνπ πξνυπάξρεη.  

 Απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο αληαγσληζηέο ηεο Mars Hellas δηαθξίλνληαη πιήζνο 

εηαηξεηψλ είηε ειιεληθψλ ηνπηθά παξαγψκελσλ είηε θάπνησλ άιισλ εηζαγψκελσλ. Ζ ΗΟΝ, ε 

Nestle, Ferrero, Hershey Foods θ.ά. πνιιέο απνηεινχλ κεξηθέο απφ ηηο εηαηξείεο πνπ 

πξνζπαζνχλ λα αληαγσληζηνχλ ην δπλαηφ brand ηεο Mars Hellas.  

 Ζ θαζεκεξηλή είζνδνο λέσλ αληαγσληζηψλ απνηειεί κηα απφ ηηο αλεζπρίεο ηεο θάζε 

επηρείξεζεο σο πξνο ηελ δπλακηθφηεηα ηεο λενεηζεξρφκελεο εηαηξείαο θαζψο θαη σο πξνο ηηο 

πξνζπάζεηεο απηήο λα εδξαησζεί ηφζν ζηνλ θιάδν φζν θαη ζηελ επξχηεξε αγνξά.  

 Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζε πνιιέο κειέηεο ηεο Icap, ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θιάδνπ ησλ 

ηξνθψλ είλαη ν αληαγσληζκφο πνπ επηθξαηεί κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ. Οη εηαηξείεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή αιιά θαη εηζαγσγή πξντφλησλ είλαη πνιιέο θαη επίζεο 

πνιππιεζήο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά.  

 Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ νη φπνηνη αληαγσληζηέο πνπ επηθξαηνχλ ζην 

αληίζηνηρν θιάδν ηεο θάζε εηαηξείαο, φπσο αλαθέξεη θαη ν Πεηξψθ (2002), νη εηαηξείεο 

πξνζπαζνχλ λα επηθεληξσζνχλ ζηελ απμεηηθή ηάζε γηα δηαηήξεζε  θαη ζπλέρεηα ζηελ 

αγνξά.  
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 4.2.4 Σα θαλάιηα δηαλνκήο 

 Σα θαλάιηα δηαλνκήο αλαθέξνληαη ζηα ζπζηήκαηα εθείλα ησλ ζρέζεσλ πνπ 

θαζηεξψλνληαη γηα λα θαζνδεγεζεί ε κεηαθίλεζε θάζε πξντφληνο. Μέζσ ηεο χπαξμεο θαη 

δηαηήξεζεο απηψλ ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο, δίλεηαη θαη ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ θάζε θαλαιηνχ 

κέζσ ηνπ νπνίνπ νη θαηαλαισηέο πξνκεζεχνληαη ηα πξντφληα.  

 Κάζε θαλάιη δηαλνκήο απνηειεί, ινηπφλ, ηελ δηαδξνκή εθείλε πνπ ζα αθνινπζήζεη ην 

εθάζηνηε πξντφλ γηα λα θαηαιήμεη ζηνλ θαηαλαισηή. Σα θαλάιηα δηαλνκήο ηεο Mars Hellas 

δηαρσξίδνληαη ζε άκεζα θαη έκκεζα. Άκεζα θαλάιηα δηαλνκήο είλαη φηαλ ε ίδηα ε εηαηξεία 

ηεο Mars Hellas πνπιάεη ηα πξντφληα ηεο θαη' επζείαλ ζηνλ πειάηε θαηφπηλ άκεζεο επαθήο 

κε απηφλ. Αληίζηνηρα, έκκεζν θαλάιη δηαλνκήο είλαη φηαλ ε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ κηαο 

εηαηξείαο ζπληίζεηαη απφ δηαθνξεηηθά δίθηπα ή θαλάιηα πνπ ζπλδένπλ ηνπο θαηαλαισηέο γηα 

λα εμαζθαιηζηεί κεηέπεηηα θαη ελ ηέιεη ε πιεξνθφξεζε ηνπ θαηαλαισηή.  

 Μέζσ ηνπ παξαθάησ δηαγξάκκαηνο παξνπζηάδεηαη ζαθέζηαηα ε ιεηηνπξγία θαη ν 

ξφινο πνπ έρνπλ απηά ηα θαλάιηα δηαλνκήο, ηα νπνία απνηεινχλ θαη ζηνηρεία ηεο Mars 

Hellas.  

Γηάγξακκα 2: Καλάιηα δηαλνκήο 
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 4.2.5 Σν καθξννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ 

 

 Σν καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ αζρνιείηαη κε ηηο ηάζεηο ζηελ νηθνλνκία, κε ηελ 

ηερλνινγία, κε ην θνηλσληθφ θαη λνκηθφ πιαίζην θαζψο θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ φια ηα 

πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία επεξεάδνπλ ηελ αγνξά ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία.   

 Σν ειιεληθφ θαηαλαισηηθφ θνηλφ έρεη φπσο πξναλαθέξζεη, «αγθαιηάζεη» ηα πξντφληα 

ηεο Mars Hellas κε ην λα ηα θαηαλαιψλνπλ αθφκε θαη ζε πεξηφδνπο δχζθνιεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο. Σν θνηλσληθν - νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ππφ ην πξίζκα ηνπ νπνίνπ θηλείηαη θαη 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε Mars Hellas αιιειεπηδξά θαζεκεξηλά θαη ζεκαληηθά ζην πψο ε εηαηξεία 

ζα κπνξέζεη λα δηαηεξήζεη ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε ζηελ αγνξά.  

 Όζνλ αθνξά ην ζηνηρείν ηεο ηερλνινγίαο, ε είζνδνο λέσλ ηερλνινγηψλ, έρεη νδεγήζεη 

ηελ εηαηξεία θαη έρεη δψζεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο λα έρνπλ επθνιφηεξν 

θαη γξεγνξφηεξν ηνλ ρεηξηζκφ θάπνησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ θαη λα ζπκβάιινπλ έκπξαθηα 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.  

 Σν καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο Mars Hellas απνηειεί ηνλ επξχηεξν ρψξν κέζα 

ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία. εκαληηθφ ξφιν επίζεο ζηελ εμαθξίβσζε ηνπ 

ζεκαληηθνχ ξφινπ πνπ θαηέρεη ην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο εηαηξείαο είλαη: 

 νη κε ειεγρφκελνη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο, νη νπνίνη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ κηαο ρψξαο (κέγεζνο, δνκή, ζπλήζεηεο, ήζε θαη 

έζηκα), 

 νη κε ειεγρφκελνη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο, νη νπνίνη έρνπλ λα θάλνπλ κε ην 

δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ (πιεζσξηζκφο, επηηφθηα δαλεηζκνχ),  

 ε ζηξνθή ηεο γπλαίθαο πιένλ ζηα εξγαζηαθά πιαίζηα κε απνηέιεζκα νη νηθνγέλεηέο 

ηνπο ή αθφκε θαη νη ίδηεο λα θαηαθεχγνπλ ζε "πξφρεηξα" ζλάθ ή θαγεηά θαη 

 ζηε ζπλερή πξνψζεζε λέσλ γεχζεσλ θαη αλαγελλήζεσλ ήδε αγαπεκέλσλ πξντφλησλ.  

 

4.3 Δπηδίσμε Mars Hellas κε νξηνζέηεζε ζηόρσλ 

 Ζ εηαηξεία Mars Hellas θαηέρνληαο απφ ηηο εγεηηθέο ζέζεηο ζηελ αγνξά ηξνθψλ 

επηδηψθεη ζεκαληηθά λα πξνζβιέπεη ηφζν ζε νηθνλνκηθά νθέιε ελψ ηαπηφρξνλα λα 

αζρνιείηαη κε ηελ δπλακηθή αλάπηπμε ηεο αγνξάο ησλ πξντφλησλ ηεο.  



36 
 

 Οη ζηφρνη ηεο Mars Hellas, ινηπφλ, δηακεξίδνληαη ηφζν σο πξνο ηελ εηαηξεία φζν θαη 

σο πξνο ην θαηαλαισηηθφ ηεο θνηλφ.  

 Ωο βαζηθή δηεθδίθεζε ηεο εηαηξείαο είλαη λα θαηαθέξεη κέζσ ηνπ ζηειερηθνχ 

δπλακηθνχ ηεο, ηεο εκπεηξίαο ηνπ φζν θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο, λα βειηηψζεη ζην κέγηζην 

ηφζν ηελ πνηφηεηα φζν θαη ηελ νξγάλσζή ηεο σο εηαηξεία απέλαληη ζηα πξντφληα πνπ 

πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο θαζψο θαη ζηνπο πξνκεζεπηέο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη 

θαη επηδηψθεη κηα ζηαζεξή ζρέζε εκπηζηνζχλεο θαη αμηνπηζηίαο. Ζ πιήξε θάιπςε ησλ 

πειαηψλ ηεο θαζψο θαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θχθινπ ησλ εξγαζηψλ ηεο απνηειεί ηελ 

πξνζέγγηζε απηψλ ησλ ζηφρσλ ηεο εηαηξείαο. 

 Ζ Mars Hellas ζηνρεχεη λα κεγελζχλεη ην αγνξαζηηθφ ηεο θνηλφ, κε ηελ πξνζζήθε 

πεξηζζνηέξσλ δπλακηθψλ θαηαλαισηψλ ησλ πξντφλησλ ηεο. Ζ πξνψζεζε θαηλνηφκσλ 

πξντφλησλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πειαηψλ ζα εληζρχζεη ηελ εηθφλα ηεο εηαηξείαο πξνο 

ηνπο θαηαλαισηέο.  

 Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ηεο Mars Hellas θηλείηαη ζε κηα ζεηξά 

αμφλσλ, πάλσ ζηνπο νπνίνπο βαζίδεηαη θαη θηλείηαη ε ζηξαηεγηθή marketing ηεο εηαηξείαο. 

Οη άμνλεο απηνί αθνξνχλ: 

 ηελ πξνψζεζε θαηλνηφκσλ θαηεγνξηψλ πξντφλησλ, 

 ηελ ελδπλάκσζε ηεο εηθφλαο ηεο εηαηξείαο,  

 ηελ πιήξε θάιπςε ησλ ζχγρξνλσλ αλαγθψλ ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, 

 ηελ αλάπηπμε νξγαλσκέλνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ θαη  

 ηελ ηαμηλφκεζε ησλ θαηαλαισηψλ (ηκεκαηνπνίεζε αγνξάο) θαη ζηφρεπζε ζηελ 

απνδνρή ησλ πξντφλησλ ηεο απφ θάζε νκάδα θαηαλαισηψλ.  

 Ζ Mars Hellas ιεηηνπξγεί κε βάζε απηήλ ηελ ζηξαηεγηθή εγεζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ ζηνρνζεζία ηεο. Με ηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ, ε εηαηξεία ζα 

θαηαθέξεη λα βξίζθεηαη πάληα κπξνζηά απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο θαη λα εμειίζζεη ηα 

πξντφληα ηεο.  

 

4.4 Σξόπνη πινπνίεζεο πνπ ε εηαηξεία νξίδεη γηα λα επηηεπρζνύλ νη ζηόρνη (ζηξαηεγηθή) 

 Οη πξναλαθεξζείζεο πιεξνθνξίεο ησλ ππνινίπσλ ππνελνηήησλ ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ 

αλέιπζαλ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηεο αγνξάο ησλ πξντφλησλ ηεο Mars Hellas θαζψο θαη ηε 
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δπλακηθή ησλ πξντφλησλ ηεο ζε απηήλ ηελ αγνξά. Απαξαίηεην ηκήκα ελφο marketing plan 

είλαη ε ζηξαηεγηθή, νη ηξφπνη δειαδή πινπνίεζεο, πνπ πξέπεη ε εηαηξεία λα αθνινπζήζεη 

εθεμήο. Ζ δηαδηθαζία απηή ζηξαηεγηθήο αθνξά ην merketing plan ηεο εηαηξείαο.  

 Δίλαη, ινηπφλ, γεγνλφο φηη ζε φιν ην πεδίν ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο εηαηξείαο Mars 

Hellas είλαη ηδηαηηεξα απμεκέλν ην ελδηαθέξνλ ηεο λα δηαηεξήζεη ζε κέγηζην βαζκφ ηνπο 

ξπζκνχο αλάπηπμήο ηεο θαη λα εκπιαθεί ελεξγά θαη ζηαζεξά ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

ηεο αγνξάο πνπ εληάζζεηαη.  

 4.4.1 Σκεκαηνπνίζε αγνξάο 

 Ζ ηκεκαηνπνίζε ηεο αγνξάο αθνξά ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο, νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα θαηάιιεια απφ απηά πξντφληα πνπ 

δηαζέηεη ε εηαηξεία γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηεο θαζεκηά θαηαλαισηηθήο νκάδαο 

έθαζηνο.  

 Ζ ιεγφκελε ηκεκαηνπνίεζε (market segmentation) απνηειεί απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

δηαδηθαζίεο. Ο εηεξνγελήο θαηαλαισηηθφο πιεζπζκφο δηαρσξίδεηαη ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα 

πνπ παξνπζηάδνπλ πιένλ νκνηνγελή ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο. Ζ 

ηκεκαηνπνίεζε απηή γίλεηαη είηε (Mc Donald et al., 1995): 

 κε βάζε ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά (γεσγξαθία, δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά) 

 κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπκπεξηθνξάο (ρξήζε πξντφληνο, θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο ηάζεηο) νθέιε θαηαλαισηή.  
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Γηάγξακκα 3: Σκεκαηνπνίεζε αγνξάο  

 

Πηγή: Παζτόποσλος, 2003 

 Βαζηθφο, ινηπφλ, ζθνπφο ηεο ηκεκαηνπνίεζεο ζηελ νπνία ζα επέιζεη ε εηαηξεία είλαη 

λα θαηαθέξεη λα εζηηάζεη ζηνπο πφξνπο εθείλνπο πνπ απνηειεζκαηηθά θαη θεξδνθφξα ζα 

νδεγήζνπλ ηα πξντφληα ηεο ζηηο θαιχηεξεο πξννπηηθέο.  

 4.4.2 Σνπνζέηεζε πξντόληνο  

 Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ πξντφληνο (product positioning) απνηειεί έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζεκεία - ηκήκαηα ελφο marketing plan θαη γεληθφηεξα ηεο ζηξαηεγηθήο κηαο 

εηαηξείαο, θαζψο δελ αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ ηνπνζέηεζε ελφο πξντφληνο πξνο 

θαηαλάισζε - πψιεζε αιιά αθνξά θαη ηελ εηθφλα - ηδέα πνπ ζα ζρεκαηίζεη ν εθάζηνηε 

θαηαλαισηήο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα αληαγσληζηηθά 

πξντφληα πξνο απηφ.  

 Οη νξηζκνί θαη αλαθνξέο πνπ δίλνληαη γηα ηε ηνπνζέηεζε πξντφληνο πνηθίιινπλ κε 

θπξίαξρνπο ηνπο παξαθάησ: 

«Σνπνζέηεζε πξνϊόληνο είλαη ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ ηεο εηαηξηθήο πξνζθνξάο θαη εηθόλαο 

έηζη ώζηε λα θαηαθηήζεη ε κάξθα, έλα μερωξηζηό κέξνο ζην κπαιό ηνπ θνηλνύ - ζηόρνο. Σν δε 
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ηειηθό απνηέιεζκα ηεο ηνπνζέηεζεο απηνύ είλαη ε επηηπρεκέλε δεκηνπξγία κηαο 

πειαηνθεληξηθήο πξόηαζεο αμίαο, κηαο ζπγθεθξηκέλεο αηηίαο γηα λα αγνξάζεη ην θνηλό - ζηόρνο 

ην εθάζηνηε πξνϊόλ» (Kotler, 2015). 

«Σνπνζέηεζε πξνϊόληνο είλαη ν ηξόπνο πνπ επηδηώθνπκε νη πειάηεο λα αληηιακβάλνληαη, λα 

ζθέθηνληαη θαη λα ληώζνπλ γηα ην πξνϊόλ ή ηελ ππεξεζία ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληαγωληζηέο. Είλαη εθείλν ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηδηνθηεζίαο πνπ επηδηώθνπκε λα 

θαηαθηήζνπκε ζην κπαιό αθόκα θαη ζηελ θαξδηά ηνπ δπλεηηθνύ θαηαλαιωηή» (Czerniawski & 

Maloney, 1999). 

 Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ πξντφληνο, ινηπφλ, επηδηψθεη ελ ηέιεη λα θαηαθέξεη λα επηθξαηήζεη 

εγεηηθά αλάκεζα ζηα ππφινηπα αληαγσληζηηθά πξντφληα ηεο ζεηξάο ηνπ ζε ζχγθξηζε άιινηε 

κε ηελ ηηκή, ηελ πνηφηεηα, ηε ρξήζε θ.ν.θ. Απηφ, πνπ ελ ηέιεη, φκσο, ζα επηθξαηήζεη είλαη 

έλα αξθεηά δηαθνξνπνηεκέλν πξντφλ ζηελ αγνξά σθειψληαο θαη ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία πνπ 

ζα ηεο πξνζδψζεη κηα μερσξηζηή ζέζε ζηελ αγνξά.  

 Ωζηφζν, ε ηνπνζέηεζε ηνπ πξντφληνο, φπσο θαη ε ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο κπνξεί 

λα επηηεπρζεί είηε: 

 ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο, φπνπ επηιέγεηαη θάπνηα ζέζε αλάκεζα ζηα πξντφληα 

ησλ αληαγσληζηψλ, 

 ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά, φπνπ ε εηαηξεία θαηαγξάθεη ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα ηεο 

αγνξάο θαη επαλαηνπνζεηεί ην πξντφλ ηεο κε βάζε απηά θαη 

 ζε ζρέζε κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη ην πξντφλ, εηδηθά αλ πξφθεηηαη γηα 

θάπνην θαηλνχξην πξντφλ ζηελ αγνξά.  

 Ζ επηδίσμε θαη ν απηνζθνπφο απηήο ηεο ηνπνζέηεζεο ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη αθφκε 

θαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ελφο λενεηζαρζέληνο πξντφληνο, κφλν ζηελ πεξίπησζε απηή ζα 

πξέπεη λα επαλεμεηάδεηαη ζπλερψο έηζη ψζηε λα θαηαγξάθνληαη νη νπνηεζδήπνηε κεηαβνιέο 

επέξρνληαη ζηελ αγνξά πνπ ην πιαηζηψλεη.  

 Απηφ πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί είλαη φηη ε ηνπνζέηεζε ηνπ πξντφληνο φζν θαη αλ 

θαίλεηαη θαη αθνχγεηαη εχθνιε δηεξγαζία, δελ απνηειεί εγγπεκέλε επηηπρία γηα ηελ εηαηξεία, 

σζηφζν ζα εληζρπζεί ε πψιεζε ησλ πξντφλησλ ηεο. Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ηνπνζέηεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο πξέπεη λα είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ επηζπκηψλ θαη ησλ 

αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο.  
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 4.4.3 Πξνζθεξόκελα πξντόληα 

 Σν πξνζθεξφκελν πξντφλ αθνξά ην είδνο ησλ πξνίφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

θαιείηαη ε εηαηξεία Mars Hellas λα πξνζθέξεη.  

 Ζ Mars Hellas ζα ζπλερίζεη ινηπφλ, λα πνπιά ηα πξντφληα ηεο πνπ ζα 

παξαζθεπάδνληαη είηε ζηα θεληξηθά εξγαζηήξηα ηεο ίδηαο είηε ζε ζπλεξγαδφκελα κε απηή 

εξγαζηήξηα θαη ζα έρεη θαηαιεθηηθνχο πξννξηζκνχο ηνπο πξνκεζεπηέο ζηηο δηάθνξεο 

πεξηνρέο ηεο Διιάδαο.  

 

 4.4.4 Σηκέο πξντόλησλ 

 Ζ ηηκή ελφο πξντφληνο αθνξά ηελ ρξεκαηηθή αμία πνπ ην πξνζδηνξίδεη. Οη εηαηξείεο 

δηεζλψο, νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα κάλαηδκελη, έρνπλ ήδε 

αλαγλσξίζεη ηνλ δσηηθφ ξφιν πνπ θαηέρεη ε ηηκή ελφο πξντφληνο πνπ παξάγεηαη θαη 

δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά ζε ζρέζε είηε κε ηε βησζηκφηεηά ηνπ είηε κε ηελ ζπλνιηθή ηνπ 

απφδνζε.  

 Ζ ηηκή ζπλεπάγεηαη σο ηνλ παξάγνληα εθείλν πνπ κπνξεί θάιιηζηα λα επεξεάζεη ην 

νξζφ ή ιαλζαζκέλν marketing plan. Άιισζηε, είλαη εκθαλήο ζπρλά ππθλά ε νπνηαδήπνηε 

αιιαγή ζηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο κε άκεζε επίδξαζε ηφζν ζην ιεηηνπξγηθφ θέξδνο ηεο 

επηρείξεζεο φζν θαη ζηελ γεληθφηεξε θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά.  

 Όζν ε αγνξά κεηαιάζζεηαη, νη εηαηξείεο αληηιακβάλνληαη πιήξσο ηνλ αληίθηππν πνπ 

κπνξεί λα έρεη κηα νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή δεκηνπξγία ηηκήο ελφο πξντφληνο θαη θαηά 

πφζν κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή.  

 Ζ Mars Hellas, παξαηαχηα, ζπγθεληξψλεη θαη νξίδεη φηη νη παξάγνληεο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ηεο πνηθίιινπλ (κνλαδηθφηεηα πξντφληνο, ζπλνιηθή 

δήηεζε, επνρηαθή δήηεζε, επηζπκεηνί ζηφρνη θαη θέξδε, θφζηνο παξαγσγήο, χπαξμε 

ππνθαηάζηαησλ θ.ά.).  

 Ζ Mars Hellas κειεηά πιήξσο φινπο απηνχο ηνπο παξάγνληεο πξηλ νινθιεξψζεη θαη 

απνθαζίζεη ηελ ηηκή πνπ ζα ρξεψζεη. Ζ ζσζηή ζηειέρσζή ηεο, νη μεθάζαξνη ζηφρνη ηεο θαη 

ην απνδνηηθφ marketing plan ηεο απνηεινχλ ηελ ππνδνκή γηα κηα νξζή θαη απνηειεζκαηηθή 

ηαπηφρξνλα ηηκνιφγεζε ησλ πξντφλησλ ηεο.  
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 4.4.5 Καλάιηα δηαλνκήο 

 Ζ εηαηξεία θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ marketing plan απαηηείηαη λα απνθαζίζεη γηα ηελ 

επηινγή ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα θαιχςεη ηελ αγνξά θαη γηα λα 

αλαθαιχςεη ην πεξηζψξην θέξδνπο ηεο. 

 Ζ Mars Hellas σο παξαγσγφο ησλ πξντφλησλ ηεο δηεξεπλά θαη πινπνηεί ζην κέγηζην 

ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο δηαλνκήο ψζηε λα ππάξμεη πξνζηηζέκελε αμία ζηα πξντφληα ηεο. 

Απφ πιεπξάο marketing plan, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ρξήδεη ε δηαρείξηζε ησλ θαλαιηψλ 

δηαλνκήο κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο εηθφλαο ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά.  

 Απφ ηελ αληαπφθξηζε πνπ έρνπλ ιάβεη ηα πξντφληα ηεο, ε Mars Hellas κπνξεί λα 

θξηζεί σο επηηπρεκέλε θαζψο αθνινπζεί κηα ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή θαη πνιηηηθή 

δηαλνκήο ψζηε λα ελαξκνλίζεη πιήξσο ηελ εηθφλα ησλ πξντφλησλ ηεο κε ηελ αγνξά - ζηφρν.  

 Ζ Mars Hellas ρξεζηκνπνηεί ζην ζχλνιφ ηεο ηελ κνξθή εληαηηθήο δηαλνκήο, 

πξνσζψληαο ηα πξντφληα ηεο ζε φια ηα θαλάιηα δηαλνκήο, ζηα νπνία κπνξεί λα βξίζθεηαη ην 

πξντφλ ηεο. Έηζη, αξθεηνί θαηαλαισηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ηα πξντφληα ηεο, αλ θαη ε 

εηαηξεία ζε απηή ηε θάζε επηδηψθεη λα απνθηήζεη πιήξε έιεγρν γηα επαξθή θάιπςε ηεο 

δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ηεο.  

 4.4.6 Γηαθήκηζε 

 Ωο δηαθήκηζε νλνκάδεηαη θάζε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη θαη 

επεξεάδεηαη ν αληίζηνηρνο θαηαλαισηήο γηα έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία, ηα νπνία γηα λα 

απνθηήζεη πξέπεη λα πιεξψζεη (Dyer G., 1993).  

 Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηαθήκηζεο επηηεινχληαη ηφζν νη επηθνηλσληαθνί ζηφρνη 

φζν θαη ην κήλπκα ην νπνίν πξνσζεί ε εθάζηνηε δηαθήκηζε. ρεηηθά κε ηνπο πξψηνπο, νη 

επηθνηλσληαθνί ζηφρνη εκπίπηνπλ αξρηθά ζηελ πιεξνθόξεζε, θαηά ηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη 

ζηνλ θαηαλαισηή ην πξντφλ. Αθνινπζεί, ε πεηζώ δειαδή λα πεηζζεί ν θαηαλαισηήο λα 

αγνξάζεη ην παξφλ πξντφλ έλαληη ησλ άιισλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ πνπ ην πιαηζηψλνπλ 

θαη ηέινο, ε ζπλερή ππελζύκηζε ηνπ πξντφληνο. Όζνλ αθνξά δε, ην κήλπκα ηεο θάζε 

δηαθήκηζεο απαηηείηαη λα αλαθέξεη ηα νθέιε πξνο ζηνλ θαηαλαισηή απφ ηε ρξήζε ηνπ 

παξφληνο πξντφληνο. Πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ην κήλπκα, ε δηαθήκηζε επηθαιείηαη είηε ηε 

ινγηθή ηνπ θαηαλαισηή είηε ην ζπλαίζζεκά ηνπ θαη ιηγφηεξεο θνξέο, ηελ εζηθή ηνπ 

(Παζρφπνπινο, 2003).  
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 Ζ  δηαθήκηζε ελφο πξντφληνο κηαο εηαηξείαο κπνξεί λα επεθηαζεί ζε πνηθίιεο κνξθέο 

έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί κηα απνηειεζκαηηθφηεξε πξνψζεζε θαη ελ ηέιεη αγνξά ηνπ 

πξντφληνο απφ ηνλ θαηαλαισηή. Απφ ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο Mars Hellas παξαηεξνχκε 

φηη ε εηαηξεία σο κέζα δηαθήκηζεο ησλ πξντφλησλ ρξεζηκνπνηεί ηελ πιεζψξα απηψλ ρσξίο 

λα πεξηνξίδεηαη ζε θάπνην κεκνλσκέλα.  

 ίγνπξα, ε ηειενπηηθή δηαθήκηζε απνηειεί ην θπξίαξρν κέξνο πξνψζεζεο ησλ 

πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο Mars Hellas κε ηδηαίηεξα κεγάιε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη επηηπρία. 

Αλ θαη ην θφζηνο ηεο ηειενπηηθήο δηαθήκηζεο είλαη αξθεηά κεγάιν θαη ε ρξνληθή δηάξθεηά 

ηεο είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε, ε παξνπζίαζε θαη πξνψζεζε ησλ πξνίφλησλ ηεο ζπλερίδεη 

λα είλαη επηηπρήο θαη παξφιν ησλ νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ ηεο ρψξαο, ζπλερίδνπλ λα 

ππάξρνπλ απμεκέλεο πεξίνδνη δήηεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο (π.ρ γηα ηηο ζνθνιάηεο ζηηο 

γηνξηέο, ζε πάξηπ θ.ν.θ). 

 Ξεθεχγνληαο απνθιεηζηηθά απφ ηελ ηειενπηηθή δηαθήκηζε, κέξνο ηεο δηαθεκηζηηθήο 

πξνψζεζεο θαηαρσξείηαη θαη ζηα πεξηνδηθά ή εθεκεξίδεο. Ζ έληππε δηαθήκηζε απνηειεί έλα 

ζχγρξνλν αξσγφ πξνψζεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θεξδίδνληαο αθφκε θαη απηνχο ηνπο 

θαηαλαισηέο πνπ δελ ελεκεξψλνληαη απνθιεηζηηθά ηειενπηηθά. Σν target group απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο εκπεξηέρεη ηηο ειηθίεο κεηαμχ 25-45 εηψλ, θπξίσο κεζαίνπ θαη πςεινχ 

εηζνδήκαηνο πνπ επηδεηνχλ κηα δηαθνξεηηθή πνηφηεηα δσήο πέξαλ απφ ηελ ηειενπηηθή 

ελεκέξσζε. Δπηπξφζζεηα, ζαθψο ην θφζηνο δαπάλεο είλαη πνιχ κηθξφηεξν απφ ηελ 

ηειενπηηθή κνξθή δηαθήκηζεο θαη απμάλνληαη ηα νθέιε ζπγθξηηηθά. πγθεθξηκέλα, δελ 

ππάξρεη ν ρξνληθφο πεξηνξηζκφο ελψ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο δηαθήκηζεο κε 

θσηνγξαθίεο, πεξηζζφηεξν θείκελν γηα ηα ζπζηαηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ηηο ελαιιαθηηθέο 

ρξήζεηο ηνπ ή εάλ επξφθεηην γηα ηξφθηκν, είλαη δπλαηή θαη ε παξνπζίαζε απηνχ ηνπ 

πξνίφληνο κέζα ζε ζπληαγέο καγεηξηθήο ή δαραξνπιαζηηθήο.  

 Πιήλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ ηειενπηηθψλ θαη έληππσλ δηαθεκίζεσλ, ε δηαθήκηζε 

ελφο πξντφληνο έρεη επεθηαζεί θαη ζην ξαδηνθψλν, ζην θηλεκαηνγξάθν θαζψο θαη ζε αθίζεο 

ζηνπο δξφκνπο ή ζε πνιπζχρλαζηα κέξε γεληθφηεξα. Ζ έκκεζε κνξθή δηαθήκηζεο 

παξνπζηάδεη επίζεο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ κέζσ ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ θαη 

πξνγξακκάησλ, απμάλνληαο έηζη ηελ απνδνρή ησλ πξντφλησλ απηψλ ζην θαηαλαισηηθφ 

θνηλφ θαζψο "δηάζεκνη" άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα πξντφληα θαη καο πξνηείλνπλ λα 

ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε.  
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 Σέινο, ε ηδέα ηεο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο έρεη απνηειέζεη κηα έκπηζηε θαη 

απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ κηαο εηαηξείαο. πγθεθξηκέλνη θαη εηδηθνί 

άλζξσπνη, νξγαληζκνί ή ζέκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο γηα λα 

παξνηξχλνπλ αληίζηνηρα ηνπο θαηαλαισηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα αληίζηνηρα πξνίφληα πνπ 

δηαθεκίδνπλ φπσο αθξηβψο θαίλεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ θαη νη ίδηνη.  

 Ζ Mars Hellas έρεη πξνβεί ζηε ρξήζε δηαθεκηζηηθψλ θακπαληψλ, επηηπγράλνληαο 

πςειά πνζνζηά επηηπρίαο θαη πξνψζεζεο είηε ππάξρνλησλ είηε λέσλ πξντφλησλ ηεο. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη κηα απφ ηηο πην πεηπρεκέλεο θαη πξσηνπνξηαθέο θνηλσληθέο 

εθζηξαηείεο ηεο Mars Hellas. Αλαθεξφκαζηε ζηελ θνηλσληθή εθζηξαηεία «Pet's for Kids» ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα παηδηθά ρσξηά SOS γηα ην έηνο 2013. Μέζα απφ ην πξφγξακκα «Pet's for 

Kids», ε εηαηξεία ζέιεζε λα αλαδείμεη ηελ πνιχηηκε ζπκβνιή πνπ έρνπλ ηα θαηνηθίδηα ζηελ 

αξκνληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα παξνπζίαζεο ηνπ θνηλσληθνχ 

πξνγξάκκαηνο αλαδείρζεθαλ επηζηεκνληθέο έξεπλεο, νη νπνίεο παξνπζίαδαλ φηη ε επαθή ησλ 

παηδηψλ κε θαηνηθίδηα δψα νδεγνχλ ζηελ άκεζε θαηαπνιέκεζε ηφζν ηνπ άγρνπο φζν θαη 

ζηελ βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο επεμίαο θαζψο αθφκε θαη ζηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο. Οη 

πξσηαγσληζηέο ηεο θακπάληαο ήηαλ ν ζθχινο Kobe θαη ε γάηα Whisper. Ζ εθζηξαηεία «Pet's 

for Kids» δηήξθεζε ηέζζεξηο νιφθιεξνπο κήλεο (επηέκβξηνο-Γεθέκβξηνο) θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο νπνίαο θαηνηθίδηα (ηξεηο ζθχινη θαη κηα γάηα) ππφ ηελ θαζνδήγεζε πάληνηε κηαο 

έκπεηξεο νκάδαο εθπαηδεπηψλ θαη ςπρνιφγσλ, επηζθέθζεθε ηα παηδηθά ρσξηά SOS, δίλνληαο 

ηελ επθαηξία ζε παηδηά ειηθίαο 6-15 εηψλ λα βηψζνπλ ηηο επεξγεηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ 

πξσηνπνξηαθνχ απηνχ γηα ηελ Διιάδα εθπαηδεπηηθνχ θαη θνηλσληθνχ πξνγξάκκαηνο. Μέξνο 

ησλ εζφδσλ ηεο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο, θαζψο ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζα κπνξνχζε λα 

ζπκκεηάζρεη κε αγνξέο ηξνθψλ Pedigree & Whiskas, ζα δηαηείζνληαλ ζηα παηδηθά ρσξηά 

SOS.  

 



44 
 

 Αλαθεξζήθακε ζε κηα απφ ηηο πην επηηπρεκέλεο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο ηεο Mars 

Hellas ζε ζπλδπαζκφ κε ηα παηδηθά ρσξηά SOS, κηα κνξθή ζπλδπαζκνχ ινηπφλ θιαδηθήο 

δηαθήκηζεο θαη δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο.  

 

Δηθόλα: Ο εθπαηδεπηήο ζθύισλ, θ. Κσλζηαληίλνο Γαληάο, ε ςπρνιόγνο θα. Άλλα 

Καλδαξάθε, ε Portfolio Brand Manager Petcare ηεο Mars Hellas, θα. Γήκεηξα 

ηαζνπνύινπ, ε εζνπνηόο θα. Βίθπ Βνιηώηε, ε βνεζόο ζθελνζέηε θα. Έιελα θνπιά, νη 

εζνπνηνί θ. Παλαγηώηεο Μπνπγηνύξεο θαη θα. Καηεξίλα Σζάβαινπ, θαη ν Γεληθόο 

Γηεπζπληήο ησλ Παηδηθώλ Υσξηώλ SOS, θ. Γηώξγνο Πξσηόπαπαο, θσηνγξαθίδνληαη 

καδί κε έλαλ εθ ησλ πξσηαγσληζηώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην ζθύιν Kobe. 

 

 

Πηγή: http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/587722/protoporiaki-koinoniki-ekstrateia-pets-for-

kids-apo-ti-mars-hellas 

 

 

  

 

http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/587722/protoporiaki-koinoniki-ekstrateia-pets-for-kids-apo-ti-mars-hellas
http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/587722/protoporiaki-koinoniki-ekstrateia-pets-for-kids-apo-ti-mars-hellas
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Δηθόλα: Ο Πξόεδξνο Γ ησλ Παηδηθώλ Υσξηώλ SOS, θ. Αλαζηάζηνο Βξεηηόο, ν Γεληθόο 

Γηεπζπληήο ησλ Παηδηθώλ Υσξηώλ SOS, θ. Γηώξγνο Πξσηόπαπαο, θαη ν Γηεπζύλσλ 

ύκβνπινο ηεο Mars Hellas, θ. Διεπζέξηνο εξεκέηεο 

 

 

Πηγή: http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/587722/protoporiaki-koinoniki-ekstrateia-pets-for-

kids-apo-ti-mars-hellas 

 

 4.4.7 Άκεζν Marketing 

 Όπσο αλαθέξεη, ραξαθηεξηζηηθά, ν Παζρφπνπινο (2003), ην άκεζν marketing 

παξέρεη θαη πξνσζεί ηε δπλαηφηεηα λα έξζεη ζε επαθή ν παξαγσγφο ελφο πξντφληνο κε ηνλ 

θαηαλαισηή ελ ηέιεη.  

 Σν άκεζν marketing (direct marketing) ζαθψο θαη απνηειεί κηα δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ κάξθεηηλγθ γεληθφηεξα κε ηελ εζηίαζή ηνπ ζε άηνκα, ηα νπνία είλαη κέιε 

ελφο πξνζδηνξηζκέλνπ θνηλνχ-ζηφρνπ.  

 Σν άκεζν marketing πεξηειακβάλεη ζην ζχλνιφ ηνπ νπνηαδήπνηε ελέξγεηα 

δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηεο φπνηαο εηαηξείαο θαη ησλ πειαηψλ ηεο.  

http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/587722/protoporiaki-koinoniki-ekstrateia-pets-for-kids-apo-ti-mars-hellas
http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/587722/protoporiaki-koinoniki-ekstrateia-pets-for-kids-apo-ti-mars-hellas


46 
 

 χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίδεηαη απφ ηελ Direct Marketing Association, ην άκεζν 

marketing είλαη έλα ακθίδξνκν (interactive) ζχζηεκα κάξθεηηλγθ πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα ή 

πεξηζζφηεξα δηαθεκηζηηθά κέζα, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα κεηξνχκελε 

αληαπφθξηζε (response) ή ζπλαιιαγή (transaction) ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν.  

 Σν άκεζν marketing πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Mars Hellas πιενλεθηεί ζηελ ηαρχηεηα, ζηελ 

ακεζφηεηα αιιά θαη ζηελ κεηξεζηκφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηδηψθεη κέζσ ηεο 

νκάδαο πσιεηψλ ηεο, ηνπ δηαδηθηχνπ θ.ά.  

  4.4.7.1 Οκάδα πσιεηώλ 

 Αλαθεξφκελνη εθ ησλ πξνηέξσλ ζηελ νκάδα πσιεηψλ, σο ζεηηθφ απνηέιεζκα ηνπ 

άκεζνπ κάξθεηηλγθ,ε νκάδα πσιεηψλ είλαη κηα ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο νκάδα θαζψο απνηειεί 

ην ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ πειαηψλ θαη πσιεηψλ ηεο εηαηξείαο. Οη πσιεηέο πξνζπαζνχλ λα 

αλαπηχμνπλ ηηο θαηάιιειεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο ηεο εηαηξείαο θαη 

ζηνρεχνπλ ζηελ θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ απηψλ κε ηελ εχξεζε ιχζεσλ ζε νπνηαδήπνηε 

πξνβιήκαηα πξνθχπηνπλ θαζεκεξηλά. Δπηπξφζζεηα, θαηαγξάθνπλ ηηο ζπλερφκελεο αιιαγέο 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ αγνξά θαη επηδηψθνπλ κέζσ ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηαθαλνληζκψλ λα 

δηεπθνιχλνπλ ηνλ πειάηε. Έηζη, θαη ε Mars Hellas επηδηψθεη κέζσ ηνπ αλζξσπίλνπ 

δπλακηθνχ ηεο λα επηδξάζεη ζηνλ πειάηε, λα ηνλ δηεπθνιχλεη λα ιάβεη ηηο θαηαλαισηηθέο 

εθείλεο απνθάζεηο θαη επηινγέο πνπ ζα ηελ εκπεξηέρνπλ.  

 4.4.9 Πξνώζεζε πσιήζεσλ 

 Ζ πξνψζεζε πσιήζεσλ απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη θαη ζρεηίδεηαη απνθιεηζηηθά κε 

ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο αιιά θαη κε ηα θαλάιηα δηαλνκήο. Ζ πξνψζεζε πσιήζεσλ 

ζηνρεχεη λα πεηζζεί ν θαηαλαισηήο λα αγνξάζεη ην παξφλ πξντφλ θαη ελ ζπλερεία λα 

απνηειέζεη θαη κειινληηθφ θαη ζπλερή θαηαλαισηή απηψλ.  

 Ζ πξνψζεζε πσιήζεσλ είλαη κηα ελέξγεηα ινηπφλ, πνπ έρεη σο ζθνπφ λα ηνλψζεη ηελ 

δήηεζε ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο γηα έλα εθάζηνηε ρξνληθφ πεξηζψξην.  

 Ζ Mars Hellas ρξεζηκνπνηεί κηα ζεηξά απφ εξγαιεία πξνψζεζεο ησλ πσιήζεψλ ηεο 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηεί θνππφληα πξνζθνξάο, εθπηψζεηο, δσξεάλ δείγκαηα, 

δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα γλσξηκίαο κε ην πξντφλ θ.ν.θ.  
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4.5 Analysis Swot 

 Ζ αλάιπζε SWOT είλαη έλα εξγαιείν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ κάξθεηηλγθ, ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κίαο 

επηρείξεζεο ή ελφο θιάδνπ, φηαλ ε επηρείξεζε ή ν θιάδνο πξέπεη λα ιάβεη κία απφθαζε ζε 

ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ή κε ζθνπφ ηελ επίηεπμή ηνπο. Σν αξθηηθφιεμν SWOT 

πξνθχπηεη απφ ηηο αγγιηθέο ιέμεηο: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

(αληίζηνηρα ζηα ειιεληθά: δπλαηά ζεκεία, αδχλακα ζεκεία, επθαηξίεο, απεηιέο) (Fleisher & 

Bensoussan , 2002). 

 Ο θάζε θιάδνο έρεη ηφζν ηα αδχλαηα φζν θαη ηα δπλαηά ζεκεία, ηα νπνία ηνπ δίλνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα θαη ηελ επειημία ζε νπνηαδήπνηε απφθαζε πξέπεη λα παξζεί απέλαληη ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζηνρνζεζία.  

 Ζ αλάιπζε SWOT εμεηάδεη ηα δπλαηά αιιά θαη αδχλαηα ζεκεία κηαο επηρείξεζεο ή 

ελφο θιάδνπ, ηηο επθαηξίεο αιιά θαη ηηο απεηιέο πνπ κπνξεί λα επηδξάζνπλ ζε κηα επηρείξεζε 

ή ζε έλα θιάδν.  

 Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηελ νπζία 

αλαθεξφκαζηε ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ θιάδνπ, αλαθεξφκελνη ζηελ 

νπζία ζηνπο εζσηεξηθνχο πφξνπο πνπ θαηέρεη ε επηρείξεζε ή ν θιάδνο.  

 Αληηζέησο, νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο αλαθέξνληαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο ή ηνπ θιάδνπ. 

 Σα δπλαηά ζεκεία ζε κηα επηρείξεζε κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ (ΚΔΜΔΛ):   

 Σν πιένλ αληαγσληζηηθφ πξντφλ / ππεξεζία. 

 Κάπνηα “εηδηθά” πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ δελ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά. 

 Καιή θήκε θαη πξντφληα κε επψλπκε δήηεζε (brand name). 

 Ζγέηεο ζε έλα επηιεγκέλν ηκήκα ηεο αγνξάο (niche market). 

 Σα πιενλεθηήκαηα ηεο νξγάλσζεο, ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ θιάδνπ. 

 Οη δηαζέζηκνη πφξνη πνπ είλαη κνλαδηθνί ή έρνπλ ην κηθξφηεξν ζπγθξηηηθά θφζηνο. 

 Ζ πγηήο νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε (ηακεηαθέο ξνέο, απμαλφκελνο θχθινο εξγαζηψλ 

θαη θεξδνθνξία, θιπ.). 

 σζηή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε. 

 Ηζρπξή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη θαιή ζρέζε κε ηελ ηξάπεδα. 
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 Ύπαξμε παηέληαο ή πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. 

 Δθπαηδεπκέλνπο θαη έκπηζηνπο ππαιιήινπο. 

 Ζ γλψζε θαη εκπεηξία ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

 Ζ θαιή ηνπνζεζία ηεο επηρείξεζεο. 

 Σα αδύλαηα ζεκεία ή ηα ζεκεία πνπ κεηνλεθηεί ε επηρείξεζε ή ν θιάδνο κπνξνχλ λα 

είλαη (ΚΔΜΔΛ):   

  Ζ θαθή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε. 

   Οη κηθξέο ηθαλφηεηεο δηνίθεζεο θαη ε θαθή νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο. 

   Σν αλεπαξθέο θεθάιαην θίλεζεο. 

   Αδπλακία είζπξαμεο νθεηιψλ απφ πειάηεο. 

   Με πηνζέηεζε πξαθηηθψλ κάξθεηηλγθ. 

   Σν κε εμεηδηθεπκέλν θαη αλεθπαίδεπην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ θιάδνπ. 

   Πξνβιήκαηα ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο (π.ρ. ζηελ παξαγσγή, ζηελ πεξηνξηζκέλε 

γεσγξαθηθή θάιπςε θαη δηαλνκή ησλ πξντφλησλ, ζηελ πξνψζεζε, ζηελ ηηκνιφγεζε, 

ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θηι). 

 Όζνλ αθνξά ηηο επθαηξίεο θαη ηηο απεηιέο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ θιάδνπ 

εληνπίδνληαη απφ ηελ κειέηε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν θαη 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε ή ν θιάδνο. Οη εμσγελείο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ θιάδνπ είλαη πνιηηηθνί, νηθνλνκηθνί, 

θνηλσληθνί, ηερλνινγηθνί, πεξηβαιινληηθνί, λνκηθνί.  

 Οη επθαηξίεο ζε κηα επηρείξεζε ή ζε έλα θιάδν κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ 

(ΚΔΜΔΛ):   

 Νέεο ππνδνκέο πνπ δεκηνπξγνχληαη  

 Οη επηδνηήζεηο απφ αλαπηπμηαθά Δζληθά θαη Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα (πρ. ΔΠΑ). 

 Σα “θελά” ζηελ αγνξά ηα νπνία λα κπνξεί λα ηα θαιχςεη ε επηρείξεζε ή ν θιάδνο. 

 Ζ “αλάγθε” γηα λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο απφ ηνπο θαηαλαισηέο. 

 Οη αιιαγέο ζηηο ηάζεηο, ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. 

 Ζ αλάπηπμε λέσλ θαλαιηψλ δηαλνκήο (π.ρ. κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ). 

 Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο ζηελ νπνία δελ κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ νη αληαγσληζηέο 

(λέα πιηθά, λέεο κέζνδνη παξαγσγήο, έμππλα ζπζηήκαηα, θιπ.).   
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 Οη λένη ηξφπνη εχξεζεο θαη αγνξάο πξντφλησλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο  

 Οη λένη ηξφπνη δηθηχσζεο ησλ λέσλ (πρ. blogs, facebook, twiter,θιπ.). 

 Δπίζεο, ελδηαθέξνπζεο επθαηξίεο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ:   

 Αιιαγέο ζηελ θξαηηθή πνιηηηθή ζην πεδίν ελδηαθέξνληνο 

 Αιιαγέο ζε θνηλσληθά κνηίβα, πιεζπζκηαθά πξνθίι, αιιαγέο ηξφπνπ δσήο 

 Σνπηθά γεγνλφηα 

  Οη θίλδπλνη (ή απεηιέο) πνπ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ πεξηιακβάλνπλ (ΚΔΜΔΛ):   

 Μηα Παγθφζκηα Οηθνλνκηθή Κξίζε. 

 Μηα ελδερφκελε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο. 

 Ζ αχμεζε ή ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο λέεο επθαηξίεο. 

 Ζ είζνδνο πνιιψλ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά. 

 Μηα ελδερφκελε κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ θαηαλαισηψλ. 

 Ζ ππεξβνιηθή εμάξηεζε απφ έλαλ Πξνκεζεπηή. 

 Ζ αχμεζε ησλ ηηκψλ απφ ηνπο Πξνκεζεπηέο 

 Αιιαγέο ζηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηα ήδε παξερφκελα πξντφληα ή ππεξεζίεο; 

 Αιιαγέο ζηε λνκνζεζία (πρ. αχμεζε θνξνινγίαο, επηπιένλ άδεηεο ή εγθξίζεηο 

γηα άδεηα ιεηηνπξγίαο, θιπ.)   

 Οη Γηεζλέο πνιηηηθφ-νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο (π.ρ ηξνκνθξαηία θιπ.).   

 Υξεκαηνδνηηθά ή ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, κηα ελδερφκελε αχμεζε 

ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ησλ επηηνθίσλ.   

 Ζ κε θάιπςε νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ πειάηεο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ξεπζηφηεηα (πρ. αχμεζε αθάιππησλ επηηαγψλ, επηζθάιεηεο, θιπ.) 

 Ζ Mars Hellas αθνινπζεί θαη κειεηά ηελ swot analysis θαη βάζεη ησλ παξαπάλσ 

επηδηψθεη θαζεκεξηλά ηελ βησζηκφηεηά ηεο απέλαληη ζε νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε θαη 

αιιαγή εθαξκφδεηαη ιφγσ νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο.  

 Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε swot analysis ηεο Mars Hellas κε ηελ νπνία ε εηαηξεία 

ζηήλεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο βξίζθνληαο θαη αλαιχνληαο εζσηεξηθά ηα αδχλαηα θαη δπλαηά 

ζεκεία ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο αιιά θαη ησλ πξντφλησλ ηεο θαη εμσηεξηθά ηνπο αληαγσληζηέο 

ηεο.  
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ΓΤΝΑΣΑ ΗΜΔΙΑ (STRENGTHS) 

 -Πξσηνηππία πξντφλησλ ζε γεχζε.  

-Έιιεηςε αληαγσληζκνχ. 

 -Τηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ. 

 -Δξγαιείν νηθνλνκίαο ζε ηδηαίηεξα δχζθνιε 

επνρή.  

-Μέζν ειέγρνπ ηηκψλ θαη επηβξάβεπζε 

επηρεηξήζεσλ-super market πνπ ζέβνληαη κε 

ηε ζηάζε ηνπο ηνλ θαηαλαισηή. 

ΑΓΤΝΑΜΙΔ (WEAKNESSES) 

 

-Λφγσ ηεο ρξήζεο ησλ ηειεπηαίσλ 

εθαξκνγψλ ηεο ηερλνινγίαο ππάξρεη 

θίλδπλνο ιάζνο εληχπσζεο απφ κέξνπο ηνπ 

θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ φηη δελ ζα 

θαηαθέξνπλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ. 

 

 -πληνληζκφο ησλ ζρέζεσλ ηεο επηρείξεζεο 

κε ηηο αιπζίδεο. 

 ΔΤΚΑΙΡΙΔ (OPPORTUNITIES) 

-Δπθαηξίεο πξνζθνξψλ γηα ηνπο πειάηεο απφ 

ηηο αιπζίδεο σο επηβξάβεπζε γηα ηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ ηνπο δείρλεη ην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ.  

-Αλάπηπμε λένπ είδνπο online super market 

γηα κεηέπεηηα online παξαγγειίεο. 

-Παγίσζε ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο σο 

ελφο βνεζνχ νηθνλνκίαο. 

ΑΠΔΙΛΔ (THREATS) 

-Μίκεζε ηεο ηδέαο θαη απφ άιινπο 

αληαγσληζηέο. 
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Κεθάλαιο 5: Μελλονηικές ιδέες και προοπηικές 

 

 Σειεηψλνληαο εδψ ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ελφο marketing plan πνπ πηνζεηείηαη ήδε 

ζε θάπνηα πιαίζηα απφ ηελ εηαηξεία Mars Hellas αιιά θαη κειινληηθά κε θάπνηεο θαηλνηφκεο 

ηξνπνπνηήζεηο θαη δηαθνξέο, ζα πξέπεη λα νδεγεζνχκε ζην ηειεπηαίν ζηάδην πνπ 

ζπκπιεξψλεη ηελ ζηξαηεγηθή απηή δηαδηθαζία. Σν ζηάδην απηφ αθνξά θαη ην ζεκαληηθφηεξν 

βήκα πνπ είλαη ε εθαξκνγή ηνπ marketing plan βάζεη πξνγξάκκαηνο.  

 Ζ εθαξκνγή ηνπ marketing plan απφ ηελ εηαηξεία αθνξά ηελ θαηάζηξσζε ελφο 

πξνγξάκκαηνο θαηά ην νπνίν ζα παξαθνινπζεζεί ε εηαηξεία ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ελ 

ηέιεη ζα πξνηαζνχλ θάπνηεο ελδερφκελεο ελέξγεηεο γηα απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή.  

 Σα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο Mars Hellas θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ marketing 

plan ρξεζηκνπνηνχλ φιεο ηηο κνξθέο ζηξαηεγηθψλ κε ζθνπφ λα νινθιεξψζνπλ κε επηηπρία 

νπνηνδήπνηε θαηλνηφκν εγρείξεκα επηρεηξεί ε ίδηα ε εηαηξεία ζρεηηθά κε ηα πξντφληα ηεο θαη 

πεξηγξάθνληαο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο ηδηνκνξθίεο ησλ πξντφλησλ ηεο πνπ ηελ θάλνπλ 

μερσξηζηή, ραξίδνληάο ηεο κηα εγεηηθή ζέζε ζηελ αγνξά.   

 ηα πιαίζηα απηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ, ε εηαηξεία Mars Hellas απαηηείηαη κειινληηθά 

λα πιαηζηψλεηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ θαηλνηφκεο ηδέεο πνπ ζα ηεο ραξίζνπλ ηελ 

δηαηήξεζε ηεο βησζηκφηεηάο ηεο. Έηζη, φζν πεξηζζφηεξν ρψξν θαηαιακβάλνπλ ηα πξντφληα 

ηεο εηαηξείαο Mars Hellas ζηα ξάθηα ησλ αγνξαζηηθψλ ρψξσλ ηφζν πην πνιχ ζα 

πξνζειθπζεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαηαλαισηή έηζη ψζηε λα ην αγνξάζεη.  

 Δπηπξφζζεηα, ε ρξήζε δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο είλαη έλα εξγαιείν ζηξαηεγηθήο ηεο 

εηαηξείαο κε ην νπνίν ζα κπνξεί θάιιηζηα λα αθππλίζεη ζπλεηδήζεηο θαη λα πξνζειθχζεη ηελ 

πξνζνρή ησλ θαηαλαισηψλ. ηελ νπζία κέζσ ηνπ θαηάιιεινπ θεηκέλνπ αιιά θαη ησλ 

εηθφλσλ, νη δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο απνηεινχλ απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κειινληηθέο θαη 

θαηλνηφκεο ηδέεο πνπ κπνξεί λα έρεη σο εθφδηφ ηεο κηα εηαηξεία ζηνρεχνληαο ζηελ επηηπρία 

ηεο.  

 Ζ Mars Hellas κε ηελ πνιπεηή πείξα αιιά θαη εκπεηξία ηεο ζηνλ ρψξν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη θάζε είδνπο εξγαιείν ζηξαηεγηθήο έηζη ψζηε λα αλαπηχμεη, λα αλαιχζεη θαη 

λα βειηηψζεη ηελ απφδνζή ηεο κέζσ ησλ δηαθεκηζηηθψλ θακπαληψλ θαη ηεο δηαθήκηζεο 

γεληθφηεξα θαη λα ζπκβάιιεη αηζζεηά ζηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ησλ πσιήζεψλ ηεο. 
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Επίλογος 

 Σν marketing plan ινηπφλ, απνηειεί ζηελ νπζία έλα πξνζρέδην θαηά ην νπνίν 

δηαγξάθνληαη νη κέζνδνη, ηα κέζα θαη νη ζηξαηεγηθέο, αξσγνί ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ 

έρεη ζέζεη εμ αξρήο ε εηαηξεία σο φξακά ηεο. Πιήζνο επηρεηξήζεσλ θαη πνιπεζληθψλ δελ 

δηέζεηαλ σο ηψξα marketing plan, κε απνηέιεζκα λα θάλνπλ ζπαζκσδηθέο θηλήζεηο απέλαληη 

ζηνπο αληαγσληζηέο ηνπο θαη αληί λα επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, βξίζθνληαλ πάληα έλα 

βήκα πίζσ απφ απηνχο. Έηζη, πιένλ θαη γηα απηέο ηηο εηαηξείεο, ην marketing plan 

εθαξκφζηεθε, ιεηηνχξγεζε θαη ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί σο ππμίδα γηα λα θαηαθέξεη ε 

εηαηξεία λα πξνζαλαηνιίζεη ηνπο πφξνπο θαη ηηο πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ ηεο κε νξζή 

αμηνπνίεζε απηψλ.  

 Δηδηθφηεξα, ζηηο κέξεο καο, είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα πιήξε έιεγρν 

νπνηνπδήπνηε παξάγνληα κπνξεί λα επηδξάζεη αξλεηηθά ζηε ζπλνιηθή δξάζε ηεο 

επηρείξεζεο γεληθφηεξα. Ο αληαγσληζκφο επίζεο, είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία πνπ 

απαηηνχλ ηελ εθαξκνγή marketing plan, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη ε εηαηξεία λα αληαπεμέιζεη 

θαη λα θαηαλνήζεη ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά θαη κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ 

εξγαιείσλ επηθνηλσλίαο, λα πξνζεγγίζεη ηνπο πειάηεο.  

 Ζ Mars Hellas είλαη κηα απφ ηηο εηαηξείεο πνπ έρεη θαηνξζψζεη λα παξακείλεη 

ζηαζεξά ζην ρψξν θαη λα επηθξαηήζεη ζε εγεηηθφ επίπεδν έλαληη ησλ πνιιαπιψλ 

αληαγσληζηψλ πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί κε εμίζνπ πνηνηηθά θαη θαιά πξντφληα. Ζ εηαηξεία 

έρεη ζέζεη ζε πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ νη πειάηεο ηεο θαη ελ ζπλερεία ηηο 

θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο.  

 Μέζσ ηνπ marketing plan πνπ εθαξκφδεη ε εηαηξεία ηεο Mars Hellas ζηνρεχεη ζην λα 

επελδχεη ζπλερψο ζην θαηαλαισηηθφ ηεο θνηλφ πνπ είλαη ν αξσγφο ησλ πσιήζεψλ ηεο θαη 

ηνπο εμαζθαιίδεη έλα πεξηβάιινλ αζθαιέο ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο φζν θαη γηα ηελ αγνξά 

γεληθφηεξα.  

 Άιισζηε, νη θνηλσληθνπνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά καο απαηηνχλ ηελ επίηεπμε ελφο ζπλφινπ ζηφρσλ ηεο εηαηξείαο ππφ ην 

πξίζκα ελφο νξγαλσκέλνπ marketing plan πνπ ζα εινρεχεη κε ηνλ απφιπην έιεγρν θαη ηελ 

απφιπηε επζπγξάκκηζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ ηεο εηαηξείαο.  
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