
Πίνακας Περιεχομένων

Καμβάς

Προοπτική

Επίμετρο

Διαδικασία

Σχεδιασμός

Υποδείγματα

Στρατηγική

ΤΟ ΑΝΑ ΧΕΙΡΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΠΕΝΤΕ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 
❶ Παρουσίαση του Καμβά, ενός εργαλείου για 
την περιγραφή, την ανάλυση και τον σχεδιασμό 
επιχειρηματικών μοντέλων
❷ Παρουσίαση Υποδειγμάτων για την ανάπτυξη 
επιχειρηματικών μοντέλων, τα οποία βασίζονται 
σε ιδέες κορυφαίων στοχαστών 
❸ Τεχνικές Σχεδιασμού επιχειρηματικών μοντέλων
❹ Επανεξέταση Στρατηγικής υπό το πρίσμα του 
επιχειρηματικού μοντέλου 
❺ Παρουσίαση μιας γενικευμένης Διαδικασίας, η 
οποία αποσκοπεί στο να βοηθήσει τον αναγνώστη 
στον σχεδιασμό καινοτόμων επιχειρηματικών 
μοντέλων, συγκεντρώνοντας όλες τις βασικές ιδέες, 
τις τεχνικές και τα εργαλεία που παρουσιάζονται 
σ’ αυτό το βιβλίο. 
● Η τελευταία ενότητα περιλαμβάνει μία συνοπτική 
αναφορά σε πέντε σχετιζόμενα με την ανάπτυξη 
επιχειρηματικών μοντέλων θέματα, τα οποία 
προτείνονται για περαιτέρω διερεύνηση. 
○ Το Επίμετρο ρίχνει μία ματιά στα παρασκήνια, 
εξιστορώντας τη δημιουργία του ίδιου του βιβλίου.
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 ❶  Ο Καμβάς

14 Ορισμός Ενός Επιχει-
ρηματικού Μοντέλου

16 Τα 9 Δομικά Συστατικά

44 Ο Καμβάς Ανάπτυξης 
Επιχειρηματικών 
Μοντέλων 

❷  Τα Υποδείγματα

56 Διαχωρισμός Επιχειρη-
ματικών Διεργασιών

66 Το Μεγάλο Αποτύπωμα

76 Πολύπλευρες 
Πλατφόρμες 

88 Το ΔΩΡΕΑΝ ως 
Επιχειρηματικό 
Μοντέλο

108 Ανοιχτά Επιχειρηματικά 
Μοντέλα

❸  Ο Σχεδιασμός

126 Πληροφόρηση 
από τους Πελάτες

134 Παραγωγή 
και Σύνθεση Ιδεών

146 Οπτική Σκέψη

160 Ανάπτυξη 
Πρωτοτύπων

170 Αφήγηση Ιστοριών

180 Σενάρια

❹  Η Στρατηγική

200 Το Περιβάλλον Ενός 
Επιχειρηματικού 
Μοντέλου

212 Αξιολόγηση Επιχειρη-
ματικών Μοντέλων

226 Η Θεώρηση του Επιχει-
ρηματικού Μοντέλου 
στη Στρατηγική των 
Γαλάζιων Ωκεανών

232 Διαχείριση Πολλαπλών 
Επιχειρηματικών 
Μοντέλων

❺  Η Διαδικασία

244 Η Διαδικασία Σχεδιασμού Ενός 
Επιχειρηματικού Μοντέλου

●   Η Προοπτική

26 Επιχειρηματικά Μοντέλα 
Μη-Κερδοσκοπικού 
Προσανατολισμού

268  Επιχειρηματικά Μοντέλα και 
Επιχειρηματικά Πλάνα

270  Υλοποίηση Επιχειρηματικών 
Μοντέλων σε Οργανισμούς 

272  Ευθυγράμμιση Πληροφορικών 
Συστημάτων με Επιχειρησιακούς 
Στόχους

○   Επίμετρο

274 Πώς Προέκυψε Αυτό το Βιβλίο

276 Βιβλιογραφικές Παραπομπές 
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Το 
Μεγάλο
Αποτύπωμα
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ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ στοχεύουν στη 
δημιουργία μεγάλου αποτυπώματος (long tail) 
στην αγορά, βασίζονται στο σκεπτικό του 
«λιγότερο, αλλά από περισσότερα»: επικεντρώνο-
νται στην πώληση μεγάλου αριθμού προϊόντων 
υψηλής ειδίκευσης (niche), καθένα εκ των 
οποίων επιδεικνύει σχετικά μικρό όγκο και/ή 
μικρή συχνότητα πωλήσεων. ● Συγκεντρωτικά, 
ωστόσο, οι πωλήσεις προϊόντων niche μπορούν 
να αποδειχτούν εξίσου επικερδείς με το παραδο-
σιακό μοντέλο, η κερδοφορία του οποίου βασίζε-
ται σ’ ένα σχετικά μικρό αριθμό best-seller 
προϊόντων. ● Τα επιχειρηματικά μοντέλα αυτής 
της κατηγορίας προϋποθέτουν χαμηλό κόστος 
αποθήκευσης και ισχυρές πλατφόρμες, ώστε 
να διασφαλίζουν την άμεση διαθεσιμότητα 
των προϊόντων niche στους ενδιαφερόμενους 
αγοραστές.

[ ΑΝΑ·ΦΟ·ΡΕΣ ]

1 � The Long Tail: Why 

the Future of Business 

Is Selling Less of More.

Anderson, Chris. 2006.

2 � “The Long Tail”. Wired 

Magazine. Anderson, 

Chris. October 2004.

[ ΠΑΡΑ·ΔΕΙΓΜΑ·ΤΑ ]

Netflix, eBay, YouTube, 

Facebook, Lulu.com

Ορισμός_Υπόδειγμα Αρ. 2
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Το 
σκε-
πτικό του 
Μεγάλου 
Αποτυπώματος 
παρουσιάστηκε από 
τον Chris Anderson για 
την περιγραφή της τάσης 
μετακίνησης που παρατηρεί-
ται στην αγορά μέσων, από το 
μοντέλο διάθεσης μικρού αριθμού 
«επιτυχημένων» προϊόντων με μεγάλο 
όγκο πωλήσεων προς το μοντέλο διάθεσης 
πολύ μεγάλου αριθμού προϊόντων niche, 
καθένα με σχετικά μικρό όγκο πωλήσεων. 
Ο Anderson περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο 
οι πολλές αλλά λιγότερο συχνές πωλήσεις μπορούν 
να παράγουν αθροιστικά έσοδα ισοδύναμα με, ή 
ακόμα και μεγαλύτερα, από τα έσοδα που προκύ-
πτουν από την επικέντρωση μόνο σε επιτυχημένα, 
«ευπώλητα» προϊόντα.  

Ο Anderson διατείνεται ότι τρεις είναι οι οικονομι-
κοί παράγοντες που οδήγησαν στην εμφάνιση 
αυτού του φαινομένου στη βιομηχανία μέσων:

1. Ο εκδημοκρατισμός των εργαλείων παραγωγής: 
Η πτωτική τάση του κόστους της τεχνολογίας 
παρείχε σε κάθε άτομο πρόσβαση σε εργαλεία, 
τα οποία ήταν απαγορευτικά ακριβά λίγα χρόνια 
πριν. Εκατομμύρια ενθουσιωδών ερασιτεχνών 

μπορούν 
πλέον να γράφουν 
μουσική, να παράγουν ταινίες 
και να σχεδιάζουν απλό λογισμικό 
με επαγγελματικά αποτελέσματα.

2. Ο εκδημοκρατισμός της διανομής: 
Το Internet κατέστησε κοινό κτήμα τη 
διανομή ψηφιακού περιεχομένου και 
μείωσε θεαματικά τα κόστη αποθήκευσης, 
επικοινωνίας και συναλλαγών, ανοίγοντας 
νέες αγορές για προϊόντα υψηλής 
ειδίκευσης.

3. Η πτωτική τάση του κόστους αναζήτησης για τη 
σύνδεση της προσφοράς με τη ζήτηση: Η πραγματική 
πρόκληση όσον αφορά στην πώληση niche περιεχομέ-
νου έγκειται στην εύρεση ενδιαφερόμενων, δυνητικών 
αγοραστών. Η εμφάνιση ισχυρών μηχανών αναζήτησης, 
οι αξιολογήσεις των χρηστών και οι κοινότητες ενδιαφέ-
ροντος έκανε αυτή τη διαδικασία πολύ ευκολότερη.

#
 π

ω
λή

σε
ω

ν

ΚΟΡΥΦΑΙΟ
20%
Επικέντρωση

σε μικρό αριθμό προϊόντων,

καθένα με υψηλό όγκο πωλήσεων
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Η έρευνα του Anderson εστιάζει κυρίως στη 
βιομηχανία μέσων. Για παράδειγμα, έδειξε 
πώς η εταιρεία online ενοικίασης βιντεοται-
νιών Netfl ix κινήθηκε προς την κατεύθυνση 
της απόκτησης αδειών για μεγάλο αριθμό 
ταινιών «ειδικού ενδιαφέροντος» (προϊόντα 
niche). Ενώ κάθε τέτοια ταινία ενοικιάζεται με 
σχετικά μικρή συχνότητα, τα έσοδα που 

προκύπτουν αθροιστικά λόγω του τεράστιου 
αριθμού ταινιών που περιλαμβάνει ο κατάλογος 
της Netfl ix ανταγωνίζονται αυτά που προκύπτουν 
από την ενοικίαση των μεγάλων επιτυχιών 
(blockbusters). 

 Επιπλέον, ο Anderson ισχυρίζεται ότι το 
σκεπτικό του Μεγάλου Αποτυπώματος εφαρμόζε-

ται και σε άλλους τομείς, εκτός της 
βιομηχανίας μέσων. Η επιτυχία του ιστότοπου 
online δημοπρασιών eBay βασίζεται σ’ έναν 
τεράστιο «στρατό» ιδιωτών δημοπρατών που 
πωλούν και αγοράζουν μικρές ποσότητες 
λιγότερο δημοφιλών προϊόντων.

ΜΕΓΑΛΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ Εστίαση σε μεγάλο αριθμό προϊόντων, καθένα με χαμηλό όγκο πωλήσεων

# προϊόντων
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του Εκδοτικού Τομέα

Το Παλαιό Μοντέλο
Όλοι έχουμε ακούσει ιστορίες για φιλόδοξους συγγραφείς που στέλνουν 
χειρόγραφα σε εκδοτικούς οίκους, ευελπιστώντας να δουν τη δουλειά 
τους τυπωμένη στο χαρτί – κι έρχονται διαρκώς αντιμέτωποι με την 
απόρριψη. Αυτή η στερεότυπη εικόνα των εκδοτών και συγγραφέων 
βιβλίων είναι πέρα για πέρα αληθινή. Το παραδοσιακό μοντέλο του 
εκδοτικού κλάδου βασίζεται σε μια διαδικασία επιλογής: οι εκδότες 
διαβάζουν πάμπολλα χειρόγραφα, εξίσου πολλών συγγραφέων, και 
επιλέγουν εκείνα που δείχνουν να έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες 
να πετύχουν ένα συγκεκριμένο στόχο πωλήσεων. Οι λιγότερο υποσχό-
μενοι συγγραφείς και τα έργα τους απορρίπτονται, επειδή θα ήταν 
οικονομικά ασύμφορη η έκδοση –με τα κόστη σελιδοποίησης, επιμέ-
λειας, εκτύπωσης και προώθησης που συνεπάγεται– βιβλίων που 
«δεν πουλάνε». Οι εκδότες ενδιαφέρονται κυρίως για βιβλία 
τα οποία απευθύνονται σε πολυπληθή ακροατήρια.

–

ΑΠΟΚΤΗΣΗ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟ-
ΜΕΝΟ, ΥΠΟ 
ΤΗΝ ΕΥΡΕΙΑ 
ΕΝΝΟΙΑ 

(ΙΔΑΝΙΚΑ, 
«ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ»)

–

ΕΥΡΥ 
ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

ΓΝΩΣΗ ΕΚΔΟΤΙ-
ΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΔΙΚΤΥΟ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ/ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
BEST SELLER!

ΔΕΝ ΘΑ ΠΟΥΛΗ-
ΣΟΥΝ ΟΥΤΕ ΕΝΑ

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ

ΕΚΔΟΤΗΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
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-

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΥΤΟ-

ΕΚΔΟΣΗΣ

ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΥΨ. ΕΙΔΙΚΕΥ-

ΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟ-

ΝΤΟΣ

ONLINE ΠΡΟΦΙΛ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΟΥ 
ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 
ΘΕΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ ΠΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ 
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΥΨΗΛΗΣ 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΥΠΟΔΟΜΗ
ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
ΚΑΤ’ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

LULU.COM

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΧΑΜΗΛΕΣ)

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΤΟ 
ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ 

ΜΟΥ! ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
ΚΑΤ’ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

LULU.COM

ΓΙΟΥΠΙ! 

ΠΟΥΛΗΣΑ 50 ΒΙΒΛΙΑ!

Ένα Νέο Μοντέλο
Ο ιστότοπος lulu.com ανέτρεψε το παραδοσιακό, 
επικεντρωμένο σε best-seller μοντέλο, δίνοντας στους πάντες τη 
δυνατότητα να εκδίδουν τα έργα τους. Το επιχειρηματικό μοντέλο του 
lulu.com βασίζεται στο σκεπτικό ότι οι ερασιτέχνες συγγραφείς, αλλά και 
οι συγγραφείς εξειδικευμένων θεμάτων (niche) μπορούν, με τη κατάλ-
ληλη βοήθεια, να παρουσιάσουν τα έργα τους στην αγορά. Το συγκεκρι-
μένο μοντέλο αίρει τα εμπόδια που κατά παράδοση αντιμετώπιζαν όλοι 
οι νεοεισερχόμενοι στον εκδοτικό κλάδο, παρέχοντας στους συγγραφείς 
τα εργαλεία που χρειάζονται για το στήσιμο, την εκτύπωση και τη 
διανομή της δουλειάς τους μέσω μιας online πλατφόρμας που φτάνει σε 
μια ευρύτατη online αγορά. Πρόκειται για ένα σκεπτικό ριζικά αντίθετο 
από το παραδοσιακό μοντέλο, το οποίο βασίζεται στην επιλογή «πολλά 
υποσχόμενων» έργων. Επιπλέον, όσο περισσότερους συγγραφείς 
προσελκύει το lulu.com τόσο πιο επιτυχημένο είναι, διότι οι συγγραφείς 
ουσιαστικά μετατρέπονται σε πελάτες του. Με δυο λόγια, το lulu.com 
είναι μια πολύπλευρη πλατφόρμα (βλ σ. 76), η οποία εξυπηρετεί και 
διασυνδέει συγγραφείς και αναγνώστες, μ’ ένα μεγάλο αποτύπωμα 
παραγόμενου από χρήστες περιεχομένου υψηλής θεματικής ειδίκευσης. 
Χιλιάδες συγγραφείς χρησιμοποιούν τα εργαλεία του lulu.com για να 
εκδίδουν και να πωλούν μόνοι τους τα βιβλία τους. Η όλη διαδικασία 
λειτουργεί, και μάλιστα επιτυχώς, επειδή τα βιβλία εκτυπώνονται μόνο 
όταν λαμβάνονται πραγματικές παραγγελίες. Η αποτυχία ενός συγκεκρι-
μένου τίτλου να πουλήσει δεν έχει σημασία για το lulu.com, διότι έως 
αυτό το σημείο της διαδικασίας δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος. 
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Η δανική εταιρεία κατασκευής παιδικών 
παιχνιδιών LEGO άρχισε να κατασκευάζει τα 
διάσημα πλέον τουβλάκια της το 1949. Γενιές 
και γενιές παιδιών έχουν μεγαλώσει παίζοντας 
με τα τουβλάκια της LEGO, η οποία παρουσίασε 
στην αγορά χιλιάδες «θεματικά κιτ» που 
καλύπτουν μεγάλη ποικιλία ενδιαφερόντων 
– από διαστημικούς σταθμούς, μέχρι πειρατές 
και μεσαιωνικά κάστρα. Ωστόσο, με την πάροδο 
του χρόνου, η αύξηση του ανταγωνισμού στην 
αγορά παιχνιδιών υποχρέωσε την LEGO να 
αναζητήσει νέες, καινοτόμες οδούς ανάπτυξης. 
Ξεκίνησε με την απόκτηση δικαιωμάτων χρήσης 
χαρακτήρων από δημοφιλείς ταινίες, όπως οι 
Star Wars, Batman και Indiana Jones. Αν και η 
απόκτηση τέτοιων δικαιωμάτων έχει μεγάλο 
κόστος, τελικά αποδείχτηκε εντυπωσιακή 
«γεννήτρια εσόδων». 
 Το 2005, η LEGO άρχισε να πειραματίζεται 
με περιεχόμενο παραγόμενο από χρήστες. 
Παρουσία σε το LEGO Factory, το οποίο 
επιτρέπει στους πελάτες της να συναρμολο-
γούν «κιτ LEGO» δικής τους έμπνευσης και να 
τα παραγγέλνουν online. Χρησιμοποιώντας 
ειδικό λογισμικό, με το πολύ εύστοχο όνομα 
«Ψηφιακός Σχεδιαστής LEGO» (LEGO Digital 
Designer), η εταιρεία μετατρέπει τους πελάτες 
της σε εφευρέτες και σχεδιαστές, για οτιδήποτε 
μπορούν να φανταστούν – από κτίρια και 
αυτοκίνητα, έως θεματικά σύνολα και χαρακτή-
ρες, έχοντας στη διάθεσή τους χιλιάδες 
εξαρτήματα και δεκάδες χρώματα για να 
διαλέξουν. Οι πελάτες μπορούν να σχεδιάσουν 
ακόμα και τη συσκευασία με την οποία θα τους 
παραδοθεί το «απολύτως δικό τους» κιτ. Με το 

LEGO Factory, η LEGO μετέτρεψε τους χρήστες 
από παθητικούς δέκτες σε ενεργούς συμμετέ-
χοντες στην διαδικασία σχεδιασμού προϊόντων. 
Ένα τέτοιο μοντέλο απαιτεί ριζική μεταμόρ-
φωση της υποδομής διάθεσης των προϊόντων 
και, λόγω των χαμηλών όγκων πώλησης, η LEGO 
δεν έχει προσαρμόσει ακόμη πλήρως την 
υποδομή υποστήριξής της στο νέο μοντέλο του 
LEGO Factory. Αντ’ αυτού, έκανε απλώς κάποιες 
διορθωτικές αλλαγές στους υφιστάμενους 
πόρους και τις δραστηριότητές της.
 Βέβαια, στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού 
μοντέλου, αυτή η κίνηση αποτελεί ένα βήμα 
επέκτασης της LEGO από τη μαζική θεματική 
εξειδίκευση σε μια επικράτεια με πολύ 
μεγαλύτερο αποτύπωμα στην αγορά. Εκτός από 
το ότι βοηθά τους χρήστες να σχεδιάζουν τα 
δικά τους κιτ LEGO, το LEGO Factory έχει 
επεκταθεί πλέον στην online πώληση κιτ 
σχεδιασμένων από χρήστες. Κάποια από αυτά 
πουλάνε αρκετά· άλλα, λιγότερο ή καθόλου. 
Το σημαντικό για την LEGO είναι ότι τα 
σχεδιασμένα από τους χρήστες κιτ διευρύνουν 
τη γκάμα προϊόντων της, η οποία στο παρελθόν 
περιορίζονταν σ’ έναν πολύ μικρότερο αριθμό 
ευπώλητων κιτ. Επί του παρόντος, αυτός ο 
κλάδος της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
της LEGO παράγει μόνο ένα μικρό ποσοστό των 
συνολικών εσόδων της, αλλά αποτελεί ένα 
πρώτο βήμα προς την υλοποίηση ενός Μεγά-
λου Αποτυπώματος ως συμπλήρωμα –ή ακόμα 
και ως εναλλακτική επιλογή– ενός παραδοσια-
κού, προσανατολισμένου στη μαζική αγορά 
μοντέλου.

Το Μεγάλο Αποτύπωμα της LEGO®

LEGO

+

Δυνατότητα 
των χρηστών LEGO 
να σχεδιάζουν δικά 
τους κιτ και να τα 
παραγγέλνουν online

=  

LEGO Factory

+ 

Δυνατότητα που 
παρέχει η LEGO στους 
χρήστες να ανακοινώ-
νουν και να πωλούν 
τα σχέδιά τους online

=

Διεύρυνση Καταλόγου 
Προϊόντων LEGO
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Οι πελάτες που σχεδιά-
ζουν νέα κιτ LEGO και τα 
ανακοινώνουν online 
γίνονται στρατηγικοί 
συνεργάτες, παράγοντας 
περιεχόμενο και αξία για 
την εταιρεία.
 

Η LEGO αναλαμβάνει να 
παρέχει και να διαχειρίζε-
ται την πλατφόρμα και 
την εφοδιαστική αλυσίδα 
που επιτρέπει τη 
συσκευασία και παρά-
δοση των σχεδιασμένων 
από χρήστες κιτ LEGO. 

Το LEGO Factory 
επεκτείνει σε μεγάλο 
βαθμό τη γκάμα των 
ετοιμοπαράδοτων κιτ, 
δίνοντας σε όλους όσοι 
αγαπούν τα τουβλάκια 
LEGO τα εργαλεία που 
χρειάζονται για να 
σχεδιάσουν, να προβάλ-
λουν και να πουλήσουν 
τις δικές τους εμπνεύ-
σεις. 

Το LEGO Factory 
αναπτύσσει μια κοινότητα 
με Μεγάλο Αποτύπωμα, 
βασισμένη σε πελάτες 
που ενδιαφέρονται 
πραγματικά για περιεχό-
μενο υψηλής ειδίκευσης 
και αναζητούν κάτι περισ-
σότερο από τα έτοιμα κιτ 
που διατίθενται στα 
καταστήματα.

Χιλιάδες νέα, σχεδια-
σμένα από πελάτες κιτ 
συμπληρώνουν ιδανικά 
τα τυποποιημένα κιτ της 
LEGO. Το LEGO Factory 
φέρνει σε επαφή τους 
πελάτες που δημιουργούν 
κιτ δικής τους έμπνευσης 
με άλλους πελάτες·  
δηλαδή, γίνεται μια 
πλατφόρμα που προσφέ-
ρει δυνατότητες επικοι-
νωνίας μεταξύ των 
πελατών και αύξησης των 
πωλήσεων. 

Η LEGO δεν έχει 
προσαρμόσει ακόμη 
πλήρως τους πόρους και 
τις δραστηριότητές της 
που είναι βελτιστοποιημέ-
νες κυρίως για τη μαζική 
αγορά. 

Η ύπαρξη του LEGO 
Factory εξαρτάται σε 
πολύ μεγάλο βαθμό από 
το παγκόσμιο κανάλι 
επικοινωνίας που 
προσφέρει το Web.

Το LEGO Factory αξιοποιεί τα κόστη παραγωγής και διαχείρισης 
εφοδιαστικής αλυσίδας του παραδοσιακού μοντέλου λιανικής 
πώλησης της εταιρείας — δεν δημιουργεί νέες επιβαρύνσεις. 

Το LEGO Factory αποσκοπεί στην παραγωγή μικρών εσόδων από την 
πώληση μεγάλου αριθμού σχεδιασμένων από πελάτες προϊόντων. 
Αποτελεί μια πολύτιμη προσθήκη στο παραδοσιακό μοντέλο, 
αυξάνοντας τα ήδη υψηλά έσοδα της εταιρείας από τις πωλήσεις 
λιανικής.

ΠΑ ΣΠ

ΚΝ

ΤΜΣΣ ΒΔ

ΖΠ

ΡΕΔΚ

LEGO Factory: Κιτ Σχεδιασμένα από Πελάτες
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Υπόδειγμα
για το Μοντέλο 
Μεγάλου 
Αποτυπώματος
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ΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΑΠΑΠΑΠΠΠ ΣΣΠΣΠΣΠΣΠΣΠΣΠΣΣ

ΚΝΚΝΚΝΝΝΚΝΚΝΚΝΚΚΚΝΚΝΚΝΚΚΝΚΝΚΚΝΚΝΚΝΚΝΚΝΚΝΚΝΚΝΚΚΝΚΝΚΝΚΚΝΚΝ

ΤΜΤΜΤΜΤΜΤΜΜΜΜΤΜΤΜΜΤΜΤΜΤΤΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ ΒΔΒΔΒΔΒΔΒΔΒΔΒΔΒΔΔΒ

ΖΠΖΠΖΠΖΠΖΠΖΖΖΖΖ

ΡΕΡΕΡΕΡΕΡΡΕΡΡΡΡΕΕΔΚΔΚΔΚΔΚΔΚΔΚΚΚΔΚ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΑΣ ενός επιχειρηματικού 
μοντέλου που βασίζεται στο στόχο του 
Μεγάλου Αποτυπώματος στην αγορά, 
χαρακτηρίζεται από την προσφορά 
ενός ευρέως φάσματος προϊόντων 
μέτριας ζήτησης, τα οποία μπορούν 
να συνυπάρχουν με προϊόντα υψηλής 
ζήτησης. Ένα τέτοιο επιχειρηματικό 
μοντέλο μπορεί επίσης να διευκολύνει, 
και/ή να βασίζεται σε περιεχόμενο 
παραγόμενο από χρήστες.

Αυτό το μοντέλο βασίζεται στην 
αποκόμιση μικρών εσόδων που 
προέρχονται από τη διάθεση μεγάλου 
αριθμού προϊόντων. Οι ΡΟΕΣ ΕΣΟΔΩΝ 
ποικίλουν· μπορούν να προέρχονται 
από διαφήμιση, πωλήσεις προϊόντων, 
ή συνδρομές.

Τα κύρια ΚΟΣΤΗ που 
βαρύνουν τον οργανισμό 
αφορούν στην ανάπτυξη 
και συντήρηση της 
πλατφόρμας  

Ο ΖΩΤΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ είναι 
η πλατφόρμα· στις 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
περιλαμβάνονται η 
ανάπτυξη & συντήρηση 
της πλατφόρμας και η 
απόκτηση & παραγωγή 
του περιεχομένου 
υψηλής ειδίκευσης 
(niche).

Οι προμηθευτές περιεχομέ-
νου υψηλής ειδίκευσης, 
επαγγελματίες αλλά 
και χρήστες, είναι οι 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
σ’ αυτό το υπόδειγμα.

Ένα επιχειρηματικό μοντέλο Μεγάλου 
Αποτυπώματος μπορεί να εξυπηρετεί το 
σύνολο των παραγωγών περιεχομένου,  
επαγγελματιών και ερασιτεχνών. Μπορεί 
επίσης να οδηγεί στη δημιουργία μιας 
πολύπλευρης πλατφόρμας (βλ. σελ. 76), 
η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους χρήστες 
όσο και τους παραγωγούς.

Τα επιχειρηματικά 
μοντέλα Μεγάλου 
Αποτυπώματος 
εστιάζουν σε ΠΕΛΑΤΕΣ 
με εξειδικευμένα 
ενδιαφέροντα 
(niche).

Τα επιχειρηματικά μοντέλα 
Μεγάλου Αποτυπώματος χρησιμο-
ποιούν συνήθως το Internet ως 
μέσο ανάπτυξης ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ 
και/ή ως ΚΑΝΑΛΙ διεξαγωγής 
συναλλαγών.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
NICHE ΠΕΡΙΕ-
ΧΟΜΕΝΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ 
ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ 
NICHE ΠΕΡΙΕ-
ΧΟΜΕΝΟΥ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΡΑ-
ΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΕ-
ΧΟΜΕΝΟΥ

IN TERNE T

ΠΟΛΛΟΙ 
ΤΟΜΕΙΣ ΥΨΗ-
ΛΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥ-
ΣΗΣ (NICHE)

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
NICHE ΠΕΡΙΕ-
ΧΟΜΕΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ: ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
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