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Περίληψη - Σύνοψη Κεντρικής ιδέας 

Είναι γνωστό ότι ένα σημαντικό τμήμα των μεταβλητών εξόδων  των  επιχειρήσεων 

αφορούν τις δαπάνες για  διαφήμιση του προϊόντος – υπηρεσία τους.  

Και βέβαια με την προβολή μέσω των διαφόρων τρόπων – μέσων διαφήμισης η 

επιχείρηση προσπαθεί να πείσει τους καταναλωτές να προτιμήσουν το προϊόν της 

έναντι άλλων παρόμοιων, δηλαδή  να είναι ανταγωνιστική. 

 

Η τεράστια εξάπλωση – χρήση του Internet από το ευρύ κοινό για την άντληση 

πληροφοριών – ενημέρωση, αλλά και ο μεγάλος χρόνος παραμονής στα διάφορα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οδήγησε τις επιχειρήσεις στην επιλογή του Διαδικτύου 

σαν ένα από τους σημαντικούς «χώρους» διαφήμισης του προϊόντος τους. 

 

Στην σύγχρονη εποχή, ή έννοια της αγοράς δεν έχει αυστηρά γεωγραφικά 

χαρακτηριστικά, με την έννοια ότι αγοραστής και πωλητής δεν πρέπει απαραίτητα 

να συναντηθούν στον ίδιο χώρο προκειμένου να γίνει μια αγοραπωλησία. Η αγορά 

πλέον περιλαμβάνει και τα μέσα (Internet, fax, email, κ.α.) με τα οποία μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μια συναλλαγή. 

Όμως όταν το προϊόν – υπηρεσία σχετίζεται με τομείς όπως η διασκέδαση ή η υγεία 

απαιτείται (κατά κανόνα) η φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου καταναλωτή – 

επισκέπτη σε συγκεκριμένο χώρο. 

Ασφαλώς, η επιλογή του συγκοινωνιακού μέσου μεταφοράς είναι αποτέλεσμα 

εξέτασης αρκετών παραγόντων, όπως οικονομικοί και οικολογικοί λόγοι, χρόνος και 

ασφάλεια μεταφοράς. κ.α. 

Μια από τις επιλογές που προτιμάται από ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό 

καταναλωτών – επισκεπτών είναι η χρήση του Μετρό σαν μέσου μεταφοράς. 

 

Έτσι λοιπόν διαφήμιση, Διαδίκτυο και Μετρό ήταν οι λέξεις κλειδιά πάνω στις 

οποίες βασίστηκε η ιδέα της δημιουργίας της Athens by Metro, μιας επιχείρησης 

διαδικτυακού οδηγού της πόλης με βάση τους σταθμούς του Μετρό. 

 

Στο σύντομο διάστημα λειτουργίας της, η επιχείρηση προσφέροντας μια υπηρεσία 

με δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες του πελάτη κέρδισε αρκετές επιχειρήσεις 

που θέλησαν να διαφημιστούν στον διαδικτυακό μας οδηγό. 

 

Θεωρούμε τις προοπτικές ανάπτυξης της επιχείρησης ιδιαίτερα θετικές για τους 

παρακάτω λόγους: 

 Η επιχείρηση πέτυχε (όπως αναλύονται στη συνέχεια οι μεταβλητές 4P’s) 

ένα ιδιαίτερα ικανοποιητικό συνδυασμό του μείγματος Marketing, κάτι που 

αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στην περίοδο της έντονης οικονομική 

κρίσης που βιώνει η χώρα. 
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 Ο βαθμός επισκεψιμότητας του ιστότοπου (όπως φαίνεται στα συνημμένα 

στοιχεία των Google Analytics) παρουσιάζει σταθερά ανοδική πορεία. 

 Η βιωματική εμπειρία – εκπαίδευση των παιδιών (στελεχών της επιχείρησης) 

ασφαλώς σε σύντομο χρονικό διάστημα θα «μεταφραστεί» σε βελτίωση της 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της επιχείρησης. 
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Περιγραφή της Επιχείρησης 

A. Ταυτότητα της Επιχείρησης 

1. Επωνυμία – Νομική Υπόσταση 

Η εικονική επιχείρηση με την επωνυμία Athens by Metro δημιουργήθηκε από είκοσι 

τρεις (23) μαθητές της Α’ Λυκείου της Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, στο 

πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας – project – για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα 

«Εικονική Επιχείρηση» του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ/JA 

Greece Η εικονική επιχείρηση Athens by Metro). 

2. Είδος δραστηριότητας  - Προσφερόμενη Υπηρεσία 

Από τις αρκετές επιχειρηματικές ιδέες που προτάθηκαν, υπερίσχυσε αυτή της 

δημιουργίας ενός ιστότοπου με  κύριο  στόχο  προβολή θεμάτων που 

σχετίζονται με τον πολιτισμό, τη διασκέδαση, την υγεία, τη διαμονή, τις αγορές 

και τη γαστρονομία, με βάση επιλεγμένους σταθμούς του Μετρό της Αθήνας. 

 
 

Η δημιουργία ενός διαδικτυακού οδηγού της Αθήνας προσανατολισμένου στο  

συγκεκριμένο μεταφορικό μέσο προέκυψε από την πεποίθηση ότι η επιλογή του 

Μετρό ως μέσου προσέγγισης τοποθεσιών της πόλης που σχετίζονται με τα 

παραπάνω θέματα, θα έχει τα εξής κοινωνικά – ατομικά οφέλη: 
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 Η προσφερόμενη υπηρεσία, απευθύνεται α) στον ξένο ή Έλληνα επισκέπτη της 

Αθήνας, β) στην επιχείρηση που επιθυμεί την διαφήμιση  - προώθησή της μέσα 

από την παρουσία της στο site και γ) στην Επιχείρηση/Οργανισμό/Κοινωνική 

Οργάνωση η οποία στο πλαίσιο της ενεργούς συμμετοχής και προσφοράς της 

στα κοινωνικά δρώμενα ενδιαφέρεται να γίνει  χορηγός. 

 

Η νεοσύστατη επιχείρηση, με μυστική ψηφοφορία, εξέλεξε  τον πρόεδρο και τα 

μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου ενώ παράλληλα καθορίστηκε η σύνθεση των 

τμημάτων – λειτουργιών της επιχείρησης σύμφωνα με τα ιδιαίτερα προσόντα, 

τις εμπειρίες, αλλά και τις επιθυμίες των μελών.  

Στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού συμβουλίου τα μέλη αποφάσισαν την 

όσο το δυνατό συντομότερη κατασκευή του ιστότοπου 

www.athensbymetro.com  θέτοντας ως πρώτο (χρονικά) στόχο την παρουσίασή 

του στο κοινό του Χριστουγεννιάτικου Bazaar του σχολείου. 

3. Ευκαιρίες ανάπτυξης της επιχείρησης  

Η Athens by Metro, που σκοπό έχει να «ταξιδέψει» τον επισκέπτη της Αθήνας με 

τρόπο  οικονομικό, οικολογικό και ασφαλή, στο σύντομο χρόνο λειτουργίας της 

αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς και έχει ήδη πάνω από 25 πελάτες που 

θέλησαν να διαφημιστούν στον ιστότοπό της  www.athensbymetro.com. 

Συγχρόνως, η επιχείρηση έχει  κερδίσει τις θετικές εντυπώσεις  άλλων  

οργανισμών, οι οποίοι  της προσέφεραν χρηματικές χορηγίες στο πλαίσιο της 

συνεισφοράς τους στα κοινωνικά δρώμενα. 

Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη της επιχείρησης θα συνεχιστεί και μάλιστα με 

περισσότερο έντονους ρυθμούς, αφενός λόγω της  αναμενόμενης μεγαλύτερης 

προώθησής της από άλλους ιστότοπους και τις μηχανές αναζήτησης και 

αφετέρου λόγω της αποτελεσματικής λειτουργίας του τμήματος των δημοσίων 

σχέσεων. 

 

 

 

 

 

 

http://www.athensbymetro.com/
http://www.athensbymetro.com/


[9] 
 

 

B. Προϊόντα / Υπηρεσίες 

1. Με ποιο τρόπο ωφελείται ο πελάτης από την υπηρεσία μας – γιατί 

αυτή ξεχωρίζει;   

Η επιλογή διαδικτυακού έναντι έντυπου οδηγού της Αθήνας πιστεύουμε ότι θα 

δώσει μεγαλύτερη χρησιμότητα – όφελος στον πελάτη για τους παρακάτω 

λόγους: 

 Η άντληση των πληροφοριών (για οποιοδήποτε θέμα) γίνεται πλέον με τη 
χρήση του Internet. Αντίθετα, η χρήση των παραδοσιακών μορφών 
πληροφόρησης, π.χ. εφημερίδα, τουριστικός οδηγός, περιοδικά, στην 
έντυπη μορφή τους έχει περιορισθεί αισθητά. Οι λόγοι είναι πολλοί, 
συμπεριλαμβανομένων της ευκολίας που παρέχει το Internet για πρόσβαση 
στις πληροφορίες, και του οικολογικού χαρακτήρα που έχει η χρήση της 
ψηφιακής ενημέρωσης έναντι της έντυπης.  

 Η πρόσβαση στο Internet είναι εφικτή σχεδόν από οποιοδήποτε μέρος 
βρίσκεται κανείς, καθώς εκτός του ότι σε ολοένα και περισσότερα μέρη 
υπάρχει ελεύθερη σύνδεση σε ασύρματα δίκτυα (wi-fi), ο περισσότερος 
κόσμος έχει πλέον τη δυνατότητα πρόσβασης σε Internet μέσω 3G. Επίσης, η 
πρόσβαση στο Internet είναι εφικτή με πολλά μέσα, όπως τα κινητά 
τηλέφωνα, τα tablets, οι υπολογιστές, οι έξυπνες τηλεοράσεις κ.α. 

 

2. Ποια θα είναι η εξέλιξη – η επόμενη μορφή της υπηρεσίας μας; 

Η κατασκευή εφαρμογής (app) για κινητές συσκευές της Athens by Metro (ΑΒΜ) 
είναι από τα πρώτα μελλοντικά σχέδια της επιχείρησής μας. Επιλέχθηκε, όμως, 
να γίνει πρώτα ο ιστότοπος, δεδομένου ότι απευθύνεται σε μεγαλύτερο κοινό 
συγκριτικά με μια εφαρμογή. Γενικά, ένα site είναι πιο προσιτό στον κόσμο 
(όλων των ηλικιών) σε σχέση με ένα application. Επίσης, η εφαρμογή πιθανώς 
να χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για την κατασκευή της από εμάς τους ίδιους 
και ίσως να βγαίναμε εκτός χρονοδιαγράμματος. Σίγουρα, πάντως, αφού μέσα 
από τον ιστότοπο βλέπουμε τις ανάγκες του κόσμου, τα απαραίτητα στοιχεία 
που χρειάζεται ένας τέτοιος οδηγός, κλπ, μπορούμε να προγραμματίσουμε για 
τα μελλοντικά μας σχέδια την κατασκευή μιας εφαρμογής που να «τρέχει» σε 
όσο το δυνατόν περισσότερες πλατφόρμες – εάν όχι σε όλες –  (π.χ.Android,iOS, 
Windows). 

Με την επόμενη «κίνησή» της η ABM θα καλύψει και τις  ανάγκες όσων χρηστών 

δεν έχουν πρόσβαση στο Internet τη δεδομένη στιγμή που θέλουν να 

χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία μας. Μία τέτοια περίπτωση είναι κατά τη 

διάρκεια που κάποιος χρήστης βρίσκεται εντός του Μετρό. Επίσης, η εφαρμογή 



[10] 
 

θα παρέχει μεγαλύτερη ευκολία χρήσης της υπηρεσίας μας από κινητά 

τηλέφωνα, καθώς ναι μεν ο ιστότοπός μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

αποτελεσματικά από οποιοδήποτε μέσο (το Weebly παρέχει τη δυνατότητα 

responsive web design, δηλαδή οι σελίδες του site διαμορφώνονται με το 

βέλτιστο τρόπο ανάλογα με την ανάλυση της οθόνης στην οποία εμφανίζονται), 

αλλά έχει δοθεί σχεδιαστικά περισσότερη έμφαση στην web έκδοση και 

λιγότερο στην mobile έκδοση. H δημιουργία της εφαρμογής θα αυξήσει τον 

αριθμό του πελατολογίου μας, καθώς θα δίνουμε τη δυνατότητα σε πελάτες να 

διαφημίζονται και μέσω αυτής. Έτσι, θα υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία στις 

επιλογές για διαφήμιση που θα προτείνουμε στους πελάτες: 1) σελίδα στο site, 

2) banner στο site, και 3) banner στην εφαρμογή. 

 

3. Κοινωνική ευθύνη – συνεισφορά 

Ένας από τους λόγους που η επιχείρηση επέλεξε  το Μετρό σαν μεταφορικό 

μέσο για τον διαδικτυακό της οδηγό ήταν ότι σαν κοινωνικός θεσμός που είναι, 

ο ρόλος της αποκτά και μια ακόμα διάσταση, αυτή της ευθύνης της απέναντι 

στο κοινωνικό σύνολο. 

Το σλόγκαν μας είναι……. 

Ανακαλύπτουμε την Αθήνα  

Metro-πο οικολογικό, οικονομικό και ασφαλή 

 

Η συγκεκριμένη λοιπόν επιλογή (Μετρό) θα συμμετέχει: 

 

 Στον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης – λόγω περιορισμού της 

κυκλοφορίας των Ι.Χ αυτοκινήτων. Η ποιότητα της ζωής (καθαρή 

ατμόσφαιρα), αν και είναι πολύ σημαντικός παράγοντας ΔΕΝ εμφανίζεται 

στο ΑΕΠ της χώρας. Και κατά τη γνώμη μας, ένα αυξημένο ΑΕΠ, δηλαδή 

μεγαλύτερη ποσότητα παραγωγής αγαθών, επομένως και αυξημένων 

εισοδημάτων αν ΔΕΝ συνοδεύεται από την ποιότητα δεν θα ήταν αυτό που 

επιθυμούν οι περισσότεροι πολίτες. 

 Στην μείωση του κόστους μετακίνησης – πολύ σημαντικός παράγοντας στην 

εποχή της τόσο έντονης οικονομικής κρίσης που ζούμε. Ένα μέσο κόστος για 

καύσιμα και (ενδεχομένως) parking για μια έξοδο στο κέντρο της Αθήνας 
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είναι της τάξεως των 15 €. Για παράδειγμα η απόσταση Αγίας Παρασκευής – 

Θησείου είναι περίπου 14,5 χιλ και αν χρησιμοποιηθεί ταξί, το κόστος θα 

ανέλθει (για τη μια διαδρομή) στο ποσό των (περίπου) 11 € (πηγή: 

http://www.apostaseis.gr/loc_ap/kostos-taxi.asp). Ασφαλώς το κόστος 

αυξάνεται για τα άτομα που ζουν σε μεγάλη απόσταση από το κέντρο της 

πόλης.Oπεριορισμός του κόστους μετακίνησης θα έχει σαν αποτέλεσμα την 

αύξηση του αριθμού των «εξόδων» για διασκέδαση και όχι μόνο, με 

αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλωσης για τις αντίστοιχες υπηρεσίες, 

κάτι που «χρειάζεται» μια οικονομία που βρίσκεται σε ύφεση. Συγχρόνως θα 

υπάρξει αύξηση των εσόδων του κράτους από την πώλησης μεγαλύτερης 

ποσότητας εισιτηρίων του Μετρό. 

 Στον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων - ιδιαίτερα αυτών που 

οφείλονται   στην κατανάλωση αλκοόλ – είναι γνωστό και βεβαίως πολύ 

λυπηρό το γεγονός ότι η κατανάλωση αλκοόλ είναι η αιτία πολλών τροχαίων 

ατυχημάτων.  

«Σε έρευνα για τους τραυματισμούς από τροχαία που έκαναν εισαγωγή σε 

νοσοκομεία της Αθήνας, υπολογίσθηκε ότι το 10% των τραυματισμών μπορούν να 

αποδοθούν άμεσα στην κατανάλωση αλκοόλ. Από τους οδηγούς που ενεπλάκησαν 

σε τροχαία ατυχήματα την περίοδο 1995 - 1997, το 41% διαπιστώθηκε ότι είχε κάνει 

χρήση αλκοόλ πριν την οδήγηση, ενώ στο 33% η συγκέντρωση αλκοόλης στο αίμα 

ήταν πάνω από 80mg/dl. 

Σύμφωνα με στοιχεία της τροχαίας, κατά τα έτη 2005 και 2006, το ποσοστό των 

θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων που οφείλονται σε μέθη ήταν 28% και 25,4% 

αντίστοιχα (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. 2007).» 

Πηγή: http://www.bestrong.org.gr/el/health/alcoholrestriction/alcoholstatistics/ 

 Περαιτέρω ώθηση του τουρισμού – ενός τόσο σημαντικού τομέα για την 

ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. 

Είναι γνωστό ότι ο  τουρισμός (ειδικά τα 2 τελευταία χρόνια) συμμετέχει κατά στο 

16% - 20% του ΑΕΠ της χώρας, και απασχολεί περίπου το 19% του εργατικού 

δυναμικού της χώρας, ενώ τα καθαρά έσοδά του καλύπτουν το 1/3 του 

ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας. 

Πηγή: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=393636 

 

 

 

 

 

http://www.apostaseis.gr/loc_ap/kostos-taxi.asp
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=393636
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Το σχέδιο Marketing ( Marketing Plan) 

Α. Η έρευνα αναγκών των καταναλωτών 

Είναι γνωστό ότι η προσεκτική ανάλυση της έρευνας αναγκών των καταναλωτών 

οδηγεί στο σχεδιασμό του κατάλληλου προϊόντος που θα καλύψει αποτελεσματικά 

τις ανάγκες. 

Από τα διάφορα ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιήσαμε ερωτηματολόγια (Appendix 

1) που συμπληρώθηκαν διαδικτυακά από ένα ικανοποιητικό μέγεθος δείγματος 144 

ατόμων. 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων επιβεβαίωσε τις αρχικές ερευνητικές υποθέσεις 

μας σχετικά με: 

 Τον καθορισμό της τιμής της υπηρεσίας μας στα 2€ ανά μήνα διαφήμισης 

(Το 89,6 % ήταν πρόθυμοι να καταβάλλουν αυτό το ποσό - Πίνακας 1) 

Πίνακας 1 

Προθυμία καταβολής ποσού 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Όχι 15 10,4 10,4 10,4 

Ναι 129 89,6 89,6 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

 

 Την εντυπωσιακά αυξημένη χρήση του Internet για άντληση πληροφοριών. 

(Το 93,8 % αντλούν πληροφορίες μέσω του internet - Πίνακας 2) 

Πίνακας 2 

Άντληση πληροφοριών 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Internet 135 93,8 93,8 93,8 

Έντυπα 9 6,2 6,3 100,0 

Total 144 100,0 100,0  
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 Την επιλογή διαδικτυακής μορφής διαφήμισης. 

(Το 93,8 % θα επιθυμούσαν διαφήμιση διαδικτυακής μορφής- Πίνακας 3) 

 

Πίνακας 3 

Επιθυμία διαφήμισης διαδικτυακής μορφής 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Όχι 9 6,2 6,3 6,3 

Ναι 135 93,8 93,8 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

 

 Την προτίμηση της χρήσης  του Μετρό έναντι άλλων μεταφορικών μέσων 

κυρίως για οικονομικούς, οικολογικούς λόγους, αλλά και για τον περιορισμό των 

τροχαίων ατυχημάτων (Πίνακας 4). 

 

Πίνακας 4 

Λόγοι επιλογής Μετρό 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Οικονομικοί 32 22,2 22,2 22,2 

Οικολογικοί 28 19,4 19,4 41,7 

Περιορισμός Τροχαίων 2 1,4 1,4 43,1 

Οικονομικοί+Οικολογικοί 35 24,3 24,3 67,4 

Οικονιμικοί+Περιορισμός 

τροχαίων 

2 1,4 1,4 68,8 

Οικολογικοί+Περιορισμός 

τροχαίων 

5 3,5 3,5 72,2 

Οικονομικοί+Οικολογικοί+Πε

ριορισμός τροχαίων 

40 27,8 27,8 100,0 

Total 144 100,0 100,0  
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Β. Το μίγμα Marketing (Marketing mix) 

Όπως είναι γνωστό, το μίγμα Marketing αποτελείται από τέσσερεις (4) 

συνδεδεμένες μεταβλητές – γνωστές ως τα 4P’s (product, price, place, promotion) 

που αποσκοπούν στην ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή και βέβαια στην 

επίτευξη του στόχου της επιχείρησης. 

 

Η τιμή (price) της υπηρεσίας μας ορίστηκε στα 2€ ανά μήνα διαφήμισης και 

πιστεύουμε ότι είναι ιδιαίτερα προσιτή για τον υποψήφιο πελάτη (επιχείρηση που 

θέλει να διαφημιστεί) μέσα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης , αλλά και πολύ 

ανταγωνιστική έναντι άλλων εταιριών που προσφέρουν παρόμοια υπηρεσία (δεν 

βρήκαμε τιμή μικρότερη των 3€ ανά μήνα διαφήμισης ). Η τιμή αυτή επιλέχθηκε 

σαν τιμή γνωριμίας με τους πελάτες και με δεδομένο το ότι ο ιστότοπός μας θα είχε 

– όπως κάθε νέος ιστότοπος – χαμηλή επισκεψιμότητα στο πρώτο διάστημα της 

λειτουργίας του. Καθώς η επισκεψιμότητα του ιστότοπού μας ολοένα και 

αυξάνεται, και (συγκεκριμένα μετά από το πρώτο έτος λειτουργίας η τιμή θα 

διαμορφωθεί στα 2,5€ ανά μήνα διαφήμισης) θα μπορεί να αυξάνεται και η τιμή 

της υπηρεσίας μας, όντας όμως πάντα προσιτή για τον πελάτη και ανταγωνιστική 

έναντι άλλων ιστότοπων που προσφέρουν παρόμοια υπηρεσία και με ανάλογη 

επισκεψιμότητα με τον δικό μας. 

 

Στην τιμολογιακή πολιτική μας σκοπεύουμε μελλοντικά να προσφέρουμε 

προσφορές στους πελάτες που θέλουν να διαφημισθούν στην σελίδα μας, όπως για 

παράδειγμα: 

 Μειωμένη τιμή όσο αυξάνεται το χρονικό διάστημα της διαφήμισης. 

 Ειδική (μικρότερη) τιμή για διαφημίσεις εντός καλοκαιρινής περιόδου. 

 

 

Το προϊόν (product) θεωρούμε ότι είναι σωστά σχεδιασμένο με ιδιαίτερο 

«δυνατό» του σημείο την ευελιξία προσαρμογής του σε συγκεκριμένες ανάγκες. 

Από την πρώτη μόλις προσπάθειά μας για να προωθήσουμε την υπηρεσία μας σε 

επιχειρήσεις που θα ήθελαν να διαφημιστούν μέσω αυτής. Μας έγινε απόλυτα 

σαφές το πόσο σημαντικό είναι να ακούς την ανάγκη του πελάτη και να 

προσαρμόζεις το προϊόν σου στην συγκεκριμένη ανάγκη. 

 

Η συγκεκριμένη υπηρεσία που προσφέρει η εταιρία μας δεν είναι ένα 

τυποποιημένο προϊόν ευρείας κατανάλωσης. 

Αντίθετα, υπάρχει ευελιξία προσαρμογής σε συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών 

που μπορεί να διαφοροποιούνται μεταξύ τους αναφορικά με το πλήθος και το 
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μέγεθος των εικόνων και των κειμένων, την ύπαρξη ή μη διαφημιστικών βίντεο, τα 

εικαστικά χαρακτηριστικά της σελίδας, κ.α. που επιθυμούν να «τονισθούν» στη 

σελίδα στην οποία διαφημίζονται. 

 

Γνωρίζοντας, όμως, ότι το προϊόν αποτελεί «ζωντανό οργανισμό», επομένως 

εξελίσσεται, σκοπεύουμε στην συνεχή παρακολούθηση των αλλαγών του 

περιβάλλοντος ώστε να το προσαρμόζουμε ανάλογα.  

 

 

Τα δίκτυα διανομής (place) στην υπηρεσία μας σχετίζονται τόσο με την 

«ποιότητα» της τελικής διαφήμισης, αλλά επίσης – και πολύ σημαντικό, με τον 

«χρόνο παράδοσης» της υπηρεσίας στον πελάτη. Καταβλήθηκε ιδιαίτερη 

προσπάθεια, και είμαστε χαρούμενοι για το ότι η κάθε διαφήμιση ανέβαινε στο site 

μέσα σε διάστημα 2 – 3 ημερών από την τελική συμφωνία με τον πελάτη. 

 

Η Προώθηση (promotion) της υπηρεσίας μας πραγματοποιήθηκε και ασφαλώς 

αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται μέσω : α) συνεργασίας με άλλα site (στο πλαίσιο 

του ανταποδοτικού οφέλους), β) χορηγιών επικοινωνίας, και γ) της σελίδας 

AthensbyMetro στο Facebook.  

 

Το παραπάνω περιβάλλον των 4P’s ασφαλώς αφορά την δική μας προσπάθεια στην 

δημιουργία κατάλληλων συνθηκών ζήτησης και επομένως των επιθυμητών 

πωλήσεων της υπηρεσίας μας.  

Βεβαίως, πριν οριστικοποιήσουμε τον σχεδιασμό μας, προσπαθήσαμε να 

υιοθετήσουμε – μεταφορικά μιλώντας – τη λογική της ενσυναίσθησης, δηλαδή να 

«περάσουμε» στη θέση του πελάτη.  Εξετάζοντας από τη «θέση» του το γιατί θα 

θέλαμε να διαφημίσουμε την επιχείρηση μας σε ένα διαδικτυακό οδηγό, 

καταλήξαμε ότι εκτός του ότι οι μεταβλητές των 4P’s ήταν ανταγωνιστικές, η χρήση 

του Internet στην συλλογή πληροφοριών είναι γεγονός ότι αποτελεί την πρώτη 

επιλογή. Επίσης είναι γνωστό ότι μια ανάρτηση σε ένα από τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, μέσω και μόνο των κοινοποιήσεων, θα φθάσει σε άτομα που δεν 

γνωρίζουν την αρχική πηγή της ανάρτησης. Το εν λόγω πραγματικό γεγονός, 

δημιουργεί για την επιχείρηση που θα διαφημιστεί, αρκετούς  εν δυνάμει πελάτες, 

κάτι το οποίο ασφαλώς είναι και το ζητούμενο. 
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Γ. Έλεγχος – Feedback 

Ο διαδικτυακός οδηγός της Αθήνας www.athensbymetro.com στο μικρό – μέχρι 

σήμερα - διάστημα λειτουργίας του, έχει πετύχει μια πολύ καλή σειρά εμφάνισης 

στις μηχανές αναζήτησης με σημαντική επισκεψιμότητα της οποίας η τάση 

σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στατιστικά στοιχεία της Google analytics (Πίνακας 

5 – Γράφημα1) είναι καθαρά ανοδική . 

 

Πίνακας 5 

 

Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας του 
ιστότοπου 

Περ: Νοε 2014 - Μαρ 2015 

  
Νοε - 
Δεκ 

Δεκ - 
Ιαν 

Ιαν - 
Φεβ 

Φεβ - 
Μαρ 

Χρήστες 124 215 282 482 
Επισκέψεις 317 535 556 696 

          
Πηγή: Google Analytics 

 

Γράφημα 1 

 

http://www.athensbymetro.com/
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Συγκεκριμένα, πιστεύοντας ότι ένας χρήστης που θα ενδιαφέρεται να επισκεφθεί 

έναν ιστότοπο σαν τον δικό μας, θα πραγματοποιήσει την αναζήτησή του δίνοντας 

σαν λέξεις-κλειδιά το όνομα του είδους της υπηρεσίας που θέλει να βρει κοντά σε 

κάποιον σταθμό του Μετρό μαζί με το όνομα του σταθμού αυτού, είμαστε πολύ 

χαρούμενοι που διαπιστώνουμε ότι: δίνοντας σαν λέξεις κλειδιά στο Google – που 

είναι η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης – οποιαδήποτε λέξη από τις “culture”, 

“entertainment”, “food”, “shopping”, “health”, “accommodation” μαζί με μια από 

τις λέξεις “syntagma”, “akropoli”, “panepistimio”, “monastiraki”, “kerameikos”, 

“megaro”, “megaromousikis”, “holargos”, “kifissia”, “irini”, ο ιστότοπός μας 

εμφανίζεται στα πρώτα 10 οργανικά αποτελέσματα και μάλιστα σε πολλές 

περιπτώσεις ο ιστότοπός μας εμφανίζεται στα τρία πρώτα οργανικά αποτελέσματα 

(π.χ. “shopping akropoli”), ή είναι ακόμα και το πρώτο οργανικό αποτέλεσμα (π.χ. 

“entertainment kerameikos”). 

H καλή θέση του ιστότοπού μας στα παραπάνω αποτελέσματα των μηχανών 

αναζήτησης είναι αποτέλεσμα της χρήσης των Google Webmaster Tools (μια 

δωρεάν υπηρεσία της Google η οποία βοηθάει στη βελτιστοποίηση της επίδοσης 

του ιστότοπου στα αποτελέσματα αναζήτησης – μέσω αυτής της υπηρεσίας 

γνωστοποιούμε στην Google τη διάρθρωση του ιστότοπού μας ώστε να μπορεί να 

καλύπτει όλες μας τις σελίδες κατά τις αναζητήσεις) και της χρήσης κατάλληλων 

metakeywords, περιγραφών, τίτλων και κειμένων στις εικόνες (alt text) σε όλο το 

εύρος του ιστότοπου. 

 

Δ.  Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος (P.E.S.T Analysis) 

 

 

Κάνοντας την έρευνα μας σε μακροοικονομικό επίπεδο χρησιμοποιήσαμε  PEST 

Analysis εξετάζοντας τους πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, τεχνολογικούς 

παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επιχείρηση μας. 



[18] 
 

1. Οικονομικό περιβάλλον 

Η άσχημη – δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας (από το 2009) έχει 

δημιουργήσει μεγάλα οικονομικά προβλήματα στους κατοίκους (ανεργία ή 

μείωση του εισοδήματος, κ.α.) όπως επίσης και στο κράτος (αδυναμία 

αποπληρωμής δανείων, μείωση κρατικών δαπανών και διοχέτευσης χρήματος 

στην οικονομία, κ.α.). Ασφαλώς ένα τέτοιο περιβάλλον δεν θεωρείται ελκυστικό 

για τις περισσότερες επιχειρήσεις νεοσύστατες, αλλά και όχι μόνο. 

2. Πολιτικό περιβάλλον 

 Έμμεσο αποτέλεσμα της Οικονομικής κρίσης είναι αφενός η πολιτική αστάθεια 

(πρόσφατες εκλογές) αλλά και η έντονη παρέμβαση του κράτους στην οικονομία 

μεταξύ άλλων και μέσω υπερφορολόγησης επιχειρήσεων και νοικοκυριών.  Η 

αύξηση των φόρων βεβαίως αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τις δαπάνες 

διαφήμισης των επιχειρήσεων. Θεωρούμε όμως ότι η χαμηλή τιμή της 

υπηρεσίας μας θα αποτελέσει κίνητρο για τις επιχειρήσεις ώστε να επιλέξουν 

την διαφήμιση τους (απαραίτητη δαπάνη) στον ιστότοπό μας. 

3. Κοινωνικό περιβάλλον 

Η χρήση του Μετρό - σαν μέσου μεταφοράς στην Αθήνα - αποτελεί εδώ και 

αρκετά χρόνια ίσως την πρώτη επιλογή των κατοίκων ανεξαρτήτως ηλικίας και 

λοιπών δημογραφικών χαρακτηριστικών. Επομένως η κομβική του θέση στον 

διαδικτυακό οδηγό της πόλης πιστεύουμε ότι θα είναι επιθυμητή από την 

πλειοψηφία των χρηστών του site.  

4. Τεχνολογικό περιβάλλον  

Η τεράστια εξάπλωση της χρήσης του internet από την πλειοψηφία των ατόμων 

και με τη χρήση πολλών διαφορετικών μέσων (laptop, tablet, κινητά, κ.α.) 

καθιστά το τεχνολογικό περιβάλλον ιδιαίτερα θετικό για έναν διαδικτυακό 

οδηγό όπως η επιχείρησή μας. 
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Ε. Ανάλυση δυνατών σημείων και αδυναμιών (S.W.O.T Analysis) 

 

 

Σε μικροοικονομικό επίπεδο, και μέσω SWOT  Analysis καταλήξαμε στα παρακάτω 

συμπεράσματα 

 S.W.O.T Analysis 

 

S W O T 
Strength 

Δυνατά σημεία 
Weakness 
Αδυναμίες 

Opportunity 
Ευκαιρίες 

Threat 
Απειλές 

Ανταγωνιστική Τιμή Μείωση δαπανών 
διασκέδασης(νοικοκυ
ριών) 

Ολοένα 
αυξανόμενη 
τάση 
διαδικτυακής 
μορφής 
διαφήμισης 

Οικονομική 
κρίση – 
Περιορισμός 
εισοδημάτων 

Ευελιξία 
προσαρμογής σε 
συγκεκριμένες 
ανάγκες 

Μείωση δαπανών 
διαφήμισης 
(επιχειρήσεων) 

Έλλειψη 
παρόμοιας 
υπηρεσίας 
(βασισμένης στο 
Μετρό) 

Μείωση 
κόστους 
(επιχειρήσεων) 

   Πιθανή έξοδος 
της Ελλάδος 
από το ευρω 
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1. Δυνατά σημεία ( Strengths) 

Από την πρώτη μόλις προσπάθειά μας για να προωθήσουμε την υπηρεσία μας 

σε επιχειρήσεις που θα ήθελαν να διαφημιστούν μέσω αυτής, διαπιστώσαμε το 

πόσο σημαντικό είναι να ακούς την ανάγκη του πελάτη και να προσαρμόζεις το 

προϊόν σου στην συγκεκριμένη ανάγκη. 

Η συγκεκριμένη υπηρεσία που προσφέρει η εταιρία μας δεν είναι ένα 

τυποποιημένο προϊόν ευρείας κατανάλωσης. 

Αντίθετα, υπάρχει ευελιξία προσαρμογής σε συγκεκριμένες ανάγκες των 

πελατών που μπορεί να διαφοροποιούνται μεταξύ τους αναφορικά με το 

πλήθος και το μέγεθος των εικόνων και των κειμένων, την ύπαρξη ή μη 

διαφημιστικών βίντεο, τα εικαστικά χαρακτηριστικά της σελίδας, κ.α. που 

επιθυμούν να «τονισθούν» στη σελίδα στην οποία διαφημίζονται. 

Και βέβαια το παραπάνω στοιχείο συνοδεύεται και από μια ιδιαίτερα 

ανταγωνιστική τιμή  της υπηρεσίας. 

 

Πρέπει να τονιστεί ότι η διαφήμιση της επιχείρησης του πελάτη δε γίνεται μέσω 

ενός banner (το οποίο παραπέμπει στον ιστότοπο του διαφημιζόμενου), αλλά 

μέσω της δημιουργίας μιας ξεχωριστής σελίδας για τον πελάτη, που αποτελεί 

μέρος του ιστότοπού μας. Έτσι, προσφέρεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις οι 

οποίες δεν έχουν τον δικό τους ιστότοπο, να αποκτήσουν κι εκείνες μία σελίδα 

στο Διαδίκτυο και να διαφημιστούν μέσα από αυτήν. 

Φυσικά, μελλοντικά, θα μπορούμε να παρέχουμε και τη δυνατότητα 

διαφήμισης μέσω banners για όποιους πελάτες έχουν ήδη δικό τους ιστότοπο 

και επιθυμούν μια επιπλέον διαφήμιση πέρα από τη σελίδα που θα του 

παρέχουμε. 

2. Αδυναμίες (Weaknesses) 

Δεδομένης της οικονομικής κρίσης οι επιχειρήσεις προσπαθούν να μειώσουν τα 

λειτουργικά τους έξοδα – κόστος. Οι δαπάνες τους για διαφήμιση, αν και 

απαραίτητες, έχουν για τον παραπάνω λόγο περιορισθεί σημαντικά. Βέβαια 

θεωρούμε ότι η τιμή της υπηρεσίας μας είναι ιδιαίτερα ελκυστική και σε καμία 

περίπτωση απαγορευτική. 

Επίσης τα νοικοκυριά, λόγω μείωσης του πραγματικού εισοδήματός τους, έχουν 

περιορίσει τις ελαστικές  τους δαπάνες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 

και οι δαπάνες  για διασκέδαση. 
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3. Ευκαιρίες (Opportunities) 

Λόγω της μεγάλης εξάπλωσης της χρήσης του Internet σαν εκείνου του μέσου 

άντλησης πληροφοριών, οι επιχειρήσεις ολοένα και περισσότερο υιοθετούν την 

ιδέα της διαφήμισής τους μέσω ενός ιστότοπου. 

Η υπηρεσία που προσφέρουμε εμφανίζεται να μην έχει σημαντικούς ανταγωνιστές.  

Ασφαλώς δεν εννοούμε την έλλειψη διαδυκτιακών οδηγών της πόλης, αλλά οδηγών 

βασισμένων στις στάσεις του Μετρό. 

4. Απειλές (Threats) 

Η βαθιά οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα (Ελλάδα) από το 2009 ασφαλώς 

επηρεάζει αρνητικά την όποια επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω προσπάθειας 

περιορισμού του κόστους ή και συρρίκνωσής της, αλλά και περιορισμού της 

καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών λόγω μείωσης του διαθέσιμου 

εισοδήματος τους. 

 

ΣΤ. Ανταγωνισμός και τα σημεία υπεροχής της επιχείρησής 

μας 

Όπως ήδη αναφέραμε, κατά την έρευνα που πραγματοποιήσαμε, βρήκαμε μεν 

κάποιους διαδικτυακούς οδηγούς της Αθήνας, όπως και οδηγούς για τη χρήση του 

Μετρό, αλλά δεν βρήκαμε έναν οδηγό της Αθήνας που να είναι προσαρμοσμένος 

στους σταθμούς του Μετρό. 

Συνεπώς, κρίναμε ότι υπήρχε η ανάγκη για έναν οδηγό της πόλης μας που να 

εξυπηρετεί όσους θέλουν να μετακινηθούν με το Μετρό, αλλά και να παροτρύνει 

όσους χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους να το αφήσουν προς όφελός τους αλλά 

και της κοινωνίας  και να χρησιμοποιήσουν το Μετρό για να καλύψουν τις ανάγκες 

που έχουν για ψυχαγωγία, αγορές, πολιτισμική ξενάγηση, γαστρονομία, υγεία και 

διαμονή. 

Με την ύπαρξη ενός οδηγού που να ενημερώνει τους χρήστες για επιχειρήσεις που 

υπάρχουν κοντά σε σταθμούς του Μετρό όσον αφορά στις παραπάνω ανάγκες, 

είναι πολύ πιο εύκολο για κάποιον να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει το Μετρό σαν 

μεταφορικό μέσο. 

Επίσης, συγκεκριμένα για τους τουρίστες που έρχονται στην Αθήνα, ένας τέτοιος 

οδηγός είναι πολύ χρήσιμος, μιας και η πλειοψηφία των τουριστών χρησιμοποιούν 

σαν μεταφορικό μέσο το Μετρό. Επομένως, μέσω του οδηγού, ο τουρίστας 

ενημερώνεται καλύτερα για τις επιλογές που έχει γύρω από τους διάφορους 

σταθμούς του Μετρό, παροτρύνεται να επισκεφθεί κι άλλες περιοχές – όχι τόσο 

τουριστικές – γνωρίζοντας κι άλλες πλευρές της Αθήνας και μαθαίνοντας 
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περισσότερα για τη ζωή των Αθηναίων, νιώθει περισσότερη ασφάλεια αφού είναι 

ενήμερος και για τομείς υγείας που υπάρχουν γύρω από το Μετρό, αλλά και για 

επιλογές διαμονής, και γενικά έχει μια καλύτερη άποψη των επιλογών που του 

προσφέρονται στην Αθήνα χωρίς να χρειάζεται να ξοδέψει λεφτά σε ταξί ή να 

ταλαιπωρηθεί, ή ακόμη και να επιβαρύνει το περιβάλλον. 

 

 

Οργάνωση της Διοίκησης 
Σύνθεση και καθήκοντα προσωπικού 
Η νεοσύστατη επιχείρηση, με μυστική ψηφοφορία, εξέλεξε τα παρακάτω άτομα για 

τη θέση του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα: 

 Πρόεδρος: Μαριάννα Παπαγεωργοπούλου 

 Αντιπρόεδρος:  Αλκίνοος Σαρίογλου 

 Γραμματειακή Υποστήριξη: Αμαλία Ιωαννίδη 

Παράλληλα καθορίστηκε η σύνθεση των τμημάτων – λειτουργιών της επιχείρησης 

σύμφωνα με τα ιδιαίτερα προσόντα, τις εμπειρίες, αλλά και τις επιθυμίες των 

μελών.  

Εμπορικό τμήμα (Marketing) 

1. Νικόλαος Καλλίθρακας 

2. Αλκίνοος Σαρίογλου 

3. Πέτρος Κατσιγιάννης 

4. Τζένη Μονογυιού 

5. Χριστίνα Παπαδοπούλου 

6. Κων/νος Κάλλος 

7. Θέμις Χατζηγιαννάκη 

8. Βάιος Καλκμπάκος 

 

Οικονομικό τμήμα 

1. Άννα Φωτοπούλου 

2. Αμαλία Ιωαννίδη 

3. Δάφνη Σταθακοπούλου 

4. Βασίλης Βυθούλκας 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων 

1. Βασιλίζα Γεωργιάδου 

2. Μαριάννα Παπαγεωργοπούλου 

3. Μαρίλια Μουτζούρη 

4. Μάρω Σάββα 
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Τμήμα Παραγωγής – Γραφιστικών 

1. Απόστολος Τσέτογλου 

2. Νικόλας Καλόγλου 

3. Ανδρέας Αλεξανδρής – Γαλανόπουλος 

4. Παναγιώτης Καλλίθρακας 

5. Βαγγέλης Μπάκας 

6. Μαντώ Κεντρωτή 

7. Ναταλία Τσουλουχά 

 

 

 

Οικονομικά στοιχεία 
 

Τα μέχρι σήμερα έσοδα της εταιρίας (συνολικού ποσού 1.194,50 €) προήλθαν από 

26 επιχειρήσεις που θέλησαν να διαφημιστούν στον ιστότοπό μας, από 4 χορηγίες, 

και από την πώληση μετοχών. 

Αντίστοιχα, τα έξοδα (συνολικού ύψους 569,41 €) αφορούν την πληρωμή της 

χρήσης του site (Weebly), δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή της στην εμπορική 

έκθεση της Αθήνας, έντυπο διαφημιστικό υλικό και διάφορα υλικά – αναλώσιμα. 

 

Μια συνοπτική παρουσίαση των παραπάνω στοιχείων εμφανίζονται  στον Πίνακα 6. 

 

Πίνακας 6 

ΕΣΟΔΑ € ΕΞΟΔΑ €

Πελάτες (26) 252,00 Webbly site 65,71

Χορηγοί (4) 220,00 Έκθεση (Αθήνα) 270,00

Μετοχές 722,50 Έντυπα 184,50

(289*2,5 €) Υλικά 49,20

Σύνολα 1.194,50 Σύνολα 569,41
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Α. Αποτελέσματα Χρήσης (Profit & Loss Account) 

 

PROFIT & LOSS Account (Sep 2014 - Apr 2015)

Revenues-Sales 252,00

 - Operating Cost 114,91

Gross Profit 137,09

Marketing expenses 184,50

Expenses Trade Fair (Athens) 270,00

Profit before other Income -317,41

Other Income (sporsors) 220,00

Net Profit -97,41

 

Παρατηρήσεις: 

1. Λόγω της αναμενόμενης αύξησης της επισκεψιμότητας του ιστότοπου και της 

καλύτερης σειράς εμφάνισής του στις μηχανές αναζήτησης η επιχείρηση στο 

δεύτερο χρόνο λειτουργίας της αναμένει θεαματική αύξηση των πελατών της 

(επιχειρήσεων που θέλουν να διαφημιστούν) με συνέπεια τον υπερδιπλασιασμό 

των εσόδων της. 

2. Τα λειτουργικά της έσοδα είναι πολύ περιορισμένα και θα διατηρηθούν στα 

φετινά επίπεδα δεδομένου ότι δεν θα αυξηθούν με την αύξηση των πελατών 

της. 

3. Τα ιδιαίτερα αυξημένα (σε σχέση με τον κύκλο εργασιών) μεγέθη που αφορούν 

τα marketing expenses (184,50€) και expenses Trade Fair (270€) για την επομένη 

χρήση θα σημειώσουν σημαντική μείωση δεδομένου ότι δεν θα απαιτηθεί νέο 

διαφημιστικό υλικό. Στην πραγματικότητα είναι έξοδα που θα έπρεπε να 

επιμεριστούν και σε επόμενες χρήσεις. 

4. Παρά τα παραπάνω «αναγκαστικά» έξοδα που συνόδευσαν την πρώτη χρήση, η 

επιχείρηση βρέθηκε πολύ κοντά στο νεκρό σημείο (breakeven point) γεγονός 

που ισχυροποιεί την άποψή μας ότι στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας της θα 

περάσει στην κερδοφορία. 
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Β. Ισολογισμός (Balance Sheet) 

BALANCE SHEET ( Sep 2014 - Apr 2015)

ASSETS LIABILITIES

Current Assets Share holdres equity

Cash 625,09 Issued share capital 722,50

Net Profit -97,41

Total Assets 625,09 Total Liabilities 625,09

 

Παρατηρήσεις: 

Όπως είναι γνωστό τα κέρδη συνήθως χρησιμοποιούνται ή διανέμονται ως 

ακολούθως: 

 Για δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου. 

 Για επαναγορά μετοχών της εταιρίας που βρίσκονται στα χέρια τρίτων, π.χ. 

μέσω του χρηματιστηρίου (συνηθίζεται ιδιαίτερα στις ΗΠΑ) 

 Για καταβολή μερίσματος στους μετόχους.  

Η εταιρία ABM, για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της και  λόγω του ζημιογόνου 

αποτελέσματος δεν θα διανείμει μέρισμα στους μετόχους της. 

Η παραπάνω οικονομική πολιτική της εταιρίας (ενδεχόμενο ζημιογόνου 

αποτελέσματος) – που αφορά την πρώτη χρήση της - έγινε γνωστή στους μετόχους 

πριν αποφασίσουν την αγορά των μετοχών. 

Λόγω αναμενόμενης αύξησης των πωλήσεων της εταιρίας, τα κέρδη που θα 

προκύψουν στη 2η χρήση της  θα της επιτρέψουν να διανείμει μέρισμα στους 

μετόχους 0,15 € ανά μετοχή, το μέγεθος του οποίου θα αντιστοιχεί σε μερισματική 

απόδοση  της τάξεως του 6 % (τιμή μετοχής 2,5 €).  

(Μερισματική απόδοση = 
𝛭έ𝜌𝜄𝜎𝜇𝛼 𝛼𝜈ά 𝜇𝜀𝜏𝜊𝜒ή

𝛵𝜄𝜇ή 𝜇𝜀𝜏𝜊𝜒ή𝜍
 ∙ 100 ) 
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Appendix 1 

Ερωτηματολόγιο 
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Appendix 2 

Περίπτερο της επιχείρησης στην Trade Fair (The Athens Mall) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


