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Διαβάζοντας αυτό το κεφάλαιο θα είστε σε θέση να:

■ Αναγνωρίζετε τα βασικά συστατικά των επιχειρηματικών μοντέλων ηλεκτρονικού εμπορίου 
■ Περιγράφετε τα σημαντικά επιχειρηματικά μοντέλα B2C.
■ Περιγράφετε τα σημαντικά επιχειρηματικά μοντέλα B2B.
■ Κατανοείτε βασικές έννοιες και στρατηγικές που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ι  Σ Τ Ο Χ Ο Ι

Επιχειρηματικά μοντέλα 
και έννοιες του ηλεκτρονικού 
εμπορίου
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Tο Twitter, ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης που βασίζεται σε 
σύντομα μηνύματα κειμένου, συνεχίζει τη μακρά παράδοση 
καινοτομιών που εμφανίζονται εκ του μη όντος στο Internet 

και καταλαμβάνουν τον κόσμο εξ απήνης. Γεννήθηκε από την ιδέα 
συγκερασμού της διακίνησης σύντομων μηνυμάτων που παρέχουν 
τα κινητά τηλέφωνα και της ικανότητας του Web να λειτουργεί ως 
βήμα δημιουργίας κοινωνικών ομάδων. 

Έκτοτε, το Twitter έχει εξελιχθεί σε ένα μέσο με δυνατότητες που 
ξεπερνούν κατά πολύ τα απλά μηνύματα κειμένου, όπως παρουσι-
άσεις άρθρων, φωτογραφίες, και βίντεο. Τη στιγμή που γράφονται 
αυτές οι γραμμές (Ιούνιος 2017), έχει πάνω από 328 εκατομμύρια 
ενεργούς χρήστες παγκοσμίως. Ο ρυθμός των 5.000 τουίτ1 ημερη-
σίως με τον οποίο ξεκίνησε το 2006 ανέρχεται πλέον σε περίπου 
6.000 ανά δευτερόλεπτο και 500 εκατομμύρια ανά ημέρα. Συμβάντα 
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπως αθλητικές διοργανώσεις και κοινω-
νικές εκδηλώσεις, προκαλούν συχνά εκρήξεις από τουίτ - είναι ενδει-
κτική η περίπτωση των 27,6 εκατ. τουίτ κατά τη διάρκεια ενός παι-
χνιδιού στο Super Bowl 2017. Επιπλέον, πολλές διασημότητες, όπως 
η αστέρας της ποπ μουσικής Katy Perry, διατηρούν λογαριασμούς 
στο Twitter με εκατομμύρια ακολούθους (στην περίπτωση της Perry, 
περίπου 100 εκατ. το 2017).

Το Twitter έχει ορισμένα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά και δυνα-
τότητες, όπως η προσοχή των χρηστών, το μέγεθος του κοινού (καθημερινοί επισκέπτες) και η βάση δεδομέ-
νων των τουίτ με τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τις γνώμες όλων των χρηστών του, η οποία μάλιστα παρέχει 
δυνατότητα διεξαγωγής αναζητήσεων σε αυτά. Το Twitter έχει γίνει τόσο απαραίτητο για τη σύγχρονη κοινωνία 
ως πολυμεσική πλατφόρμα άμεσης διανομής ειδήσεων, που πολλοί από τον χώρο της τεχνολογίας το προσο-
μοιάζουν με δημόσια επιχείρηση κοινής ωφελείας. Παρά ταύτα, το Twitter έχει καταβάλει σκληρή προσπάθεια 
προκειμένου να αναπτύξει ένα κερδοφόρο επιχειρηματικό μοντέλο και να παρουσιάσει σταθερή ανάπτυξη.

Το Twitter επιχείρησε να αποκομίσει οικονομικά οφέλη από την πλατφόρμα του μέσω τριών βασικών δια-
φημιστικών προϊόντων, γνωστών ως Promoted Tweets, Promoted Trends και Promoted Accounts. Ωστόσο, 
συνέχισε να αναπτύσσει ολοένα και περισσότερες παραλλαγές αυτών των προϊόντων.

Το Promoted Tweets (προωθούμενα τουίτ) είναι το εναλλακτικό ισοδύναμο του Twitter για τις διαφημίσεις 
κειμένου της Google. Για παράδειγμα, σε απόκριση προς μία αναζήτηση για tablet, θα εμφανιστεί ένα τουίτ 
της εταιρείας Best Buy η οποία εμπορεύεται tablet. Το Twitter προσφέρει επίσης δυνατότητα στόχευσης βάσει 
γεωγραφικής θέσης ή βάσει λέξεων-κλειδιών, δίνοντας στους διαφημιστές τη δυνατότητα να στέλνουν Promoted 
Tweets στοχευμένα σε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών. 

Το Promoted Trends (προωθούμενες τάσεις) είναι το δεύτερο διαφημιστικό προϊόν του Twitter. Τα «Trends» 
είναι μία ενότητα στην αρχική σελίδα του Twitter, η οποία ανακοινώνει τα θέματα που απασχολούν περισσό-
τερο τους χρήστες του. Μία εταιρεία μπορεί να τοποθετήσει ένα διαφημιστικό πλαίσιο στην κορυφή της ενότη-
τας Trends και, όταν οι χρήστες κάνουν κλικ σε αυτό, μεταφέρονται στη σελίδα ακολούθων για τη συγκεκριμέ-
νη εταιρεία ή το συγκεκριμένο προϊόν. Ο διαφημιστικός χώρος για ένα Promoted Trend αγοράζεται, αντί στα-
θερού ποσού, με διάρκεια ημέρας και για μία ολόκληρη αγορά (π.χ., ΗΠΑ).

Το τρίτο βασικό διαφημιστικό προϊόν του Twitter είναι τα Promoted Accounts (προωθούμενοι λογαριασμοί). 
Ουσιαστικά, είναι εισηγήσεις για την παρακολούθηση λογαριασμών διάφορων διαφημιστών, ανάλογα με τη 
λίστα λογαριασμών που ο χρήστης ακολουθεί ήδη. Όμοια με το Promoted Tweets, το Promoted Accounts 

1  Τουίτ (Tweet): το όνομα των μηνυμάτων που διακινούνται μέσω της πλατφόρμας του Twitter.

Τουίτ,  τουίτ:
Θα βρει ποτέ το Twitter ένα επιχειρηματικό μοντέλο που 
να λειτουργεί;
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παρέχει δυνατότητα στόχευσης βάσει γεωγραφικής θέσης, τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε τοπικό επίπεδο. 
Οι διαφημιζόμενοι σε Promoted Accounts πληρώνουν γι' αυτά μόνο όταν αποκτούν νέους ακόλουθους. Το 
Twitter προσφέρει επίσης "σελίδες ενισχυμένου προφίλ" (Enhanced Profi le Pages) για την προώθηση εταιρι-
κής παρουσίας ή μάρκας. Μέσω αυτών οι εταιρείες αποκτούν δικό τους διαφημιστικό πλαίσιο, όπου μπορούν 
να προβάλλουν εικόνες, καθώς και δυνατότητα ανάρτησης ενός τουίτ στην κορυφή της ροής μηνυμάτων της 
εταιρείας στο Twitter. 

Το Twitter προσφέρει επίσης την υπηρεσία Promoted Video, μέσω της οποίας οι διαφημιστές μπορούν να 
διανέμουν διαφημιστικά βίντεο ενσωματωμένα σε τουίτ. Επιπλέον, επιτρέπει στους διαφημιστές να χρησιμο-
ποιούν τα Promoted Video ως απευθείας συνδέσμους για εγκατάσταση εφαρμογών ενώ, ταυτόχρονα, παρέχει 
μία ειδική δυνατότητα "βελτιστοποίησης ενεργειών αναλόγως χρήστη" (optimized action bidding), η οποία 
επιτρέπει στους εμπόρους να εξατομικεύουν τις αγορές διαφημιστικού χώρου ώστε να βελτιώσουν την από-
δοση των επενδύσεων τους.

Η διαφήμιση μέσω φορητών συσκευών έχει αποδειχθεί η βασική κινητήριος δύναμη της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας του Twitter, αντιπροσωπεύοντας το 80% και πλέον των διαφημιστικών εσόδων του και την 
πλειονότητα των γενικών εσόδων του. Το Twitter έχει εξαγοράσει εταιρείες όπως οι MoPub, TapCommerce και 
TellApart προκειμένου να ενισχύσει το δυναμικό του στην πλατφόρμα των φορητών συσκευών.

Το Twitter συνεχίζει να βελτιώνει τις δυνατότητές του στον τομέα της εξόρυξης δεδομένων, αναγνωρίζοντας 
ότι το τεράστιο αποθεματικό του σε απόψεις-διαθέσεις πελατών έναντι προϊόντων, υπηρεσιών και εκστρατει-
ών προώθησης, αποτελεί ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά του. Εξαγορές εταιρειών όπως οι Lucky Sort, Topsy 
Labs και Gnip έχουν βοηθήσει το Twitter στην εξόρυξη καλύτερης πληροφορίας αναφορικά με τη συμπεριφο-
ρά των χρηστών.

Το 2013 το Twitter εισήχθη στο χρηματιστήριο, με αποτίμηση περίπου 14 δις δολ., και συγκέντρωσε 1,8 δις 
δολ. επιπρόσθετα των 1,2 δις δολ. που είχε ήδη συγκεντρώσει από ιδιωτικούς επενδυτές και εταιρείες επιχει-
ρηματικών κεφαλαίων. Η δημόσια εγγραφή του θεωρήθηκε αξιοσημείωτη επιτυχία, με την αξία της μετοχής 
του να σημειώνει αύξηση περίπου 75% την πρώτη ημέρα, παρά την έλλειψη κερδών από την εταιρεία. Στην 
πορεία, ωστόσο, η τιμή της μετοχής του Twitter έχει μειωθεί δραματικά - από τα 74 και πλέον δολάρια τον 
Δεκέμβριο του 2013 στα 17 περίπου δολάρια τον Ιούνιο του 2017, πολύ πιο κάτω από την τιμή της αρχικής 
δημόσιας προσφοράς. Οι αναλυτές έχουν επαναλάβει πολλάκις τις ανησυχίες τους για την ανικανότητα του 
Twitter να παραγάγει κέρδος και για τον αναιμικό ρυθμό ανάπτυξής του. Μόνο το 20% περίπου των χρηστών 
Internet στις ΗΠΑ χρησιμοποιεί το Twitter, ενώ πάνω από το 60% χρησιμοποιεί το Facebook. Η πλειονότητα 
των χρηστών του (περίπου 80%) δεν βρίσκονται στις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ αποτελούν το 50 και 
πλέον τοις εκατό των διαφημιστικών κερδών του.

Ένα σημαντικό πρόβλημα αφορά στην ενεργό συμμετοχή των χρηστών. Έρευνες καταδεικνύουν ότι η 
συντριπτική πλειονότητα των τουίτ παράγονται από ένα μικρό ποσοστό χρηστών: σύμφωνα με μία μελέτη, το 
15% των χρηστών παράγει το 85% του συνόλου των τουίτ. Αυτό είναι προβληματικό διότι το Twitter κερδίζει 
χρήματα μόνο όταν ένας χρήστης έρχεται σε επαφή με μία διαφήμιση. Η διατήρηση των χρηστών αποτελεί 
επίσης πρόβλημα για το Twitter. Μία άλλη μελέτη διαπιστώνει ότι ο ρυθμός παραμονής χρηστών στο Twitter 
είναι μόνο 40%: το 60% των χρηστών δεν επέστρεψαν τον επόμενο μήνα. Μόνο το 11% περίπου των λογα-
ριασμών που δημιουργήθηκαν το 2012 συνεχίζουν να παράγουν τουίτ. Τέλος, υπάρχουν οι διαμαρτυρίες των 
διαφημιστών:  οι διαφημίσεις στο Twitter δεν είναι στοχευμένες με αρκετή ακρίβεια, κοστίζουν ακριβά, και δεν 
παράγουν αρκετές πωλήσεις. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για αλλαγή πορείας, ο διευθύνων σύμβουλος της 
εταιρείας, Dick Costolo, παραιτήθηκε το 2015 και τη θέση του κατέλαβε ο συν-ιδρυτής του Twitter, Jack Dorsey.

Ο Dorsey υποσχέθηκε να εστιάσει τις προσπάθειες της εταιρείας στην βασική της υπηρεσία. Έτσι, το Twitter 
άρχισε να απομακρύνεται από προϊόντα που δεν συμβάλλουν επαρκώς στον εμπλουτισμό της εμπειρίας των 
χρηστών του. Για παράδειγμα, το 2014, σε μία προσπάθεια να γίνει κεντρικός κόμβος ηλεκτρονικού εμπορίου, 
το Twitter παρουσίασε ένα κουμπί "Buy Now", το οποίο επέτρεπε στους χρήστες να προσθέσουν προϊόντα 
στο καλάθι αγορών τους στην Amazon. Ωστόσο, το 2016 η εξέλιξη αυτής της υπηρεσίας σταμάτησε λόγω χλι-
αρής ανταπόκρισης των χρηστών και, από τον Ιανουάριο του 2017, το Twitter ξεκίνησε τον παροπλισμό της. 
Άλλες υπηρεσίες που δεν κατάφεραν να αποδώσουν, όπως η εφαρμογή μουσικής #Music app, έχουν μπει 
στο ράφι μέχρι νεωτέρας, ενώ ακόμα και δημοφιλείς δυνατότητες, όπως η εφαρμογή Vine για βίντεο μικρής 
διάρκειας, καταργήθηκαν.

Επί του παρόντος, το Twitter επικεντρώνεται στη βελτίωση των δυνατοτήτων του για παροχή συνεχούς 
ροής βίντεο μεγάλης διάρκειας, συμπεριλαμβανομένης της πολύ γνωστής υπηρεσίας Periscope. Το 2016, το 
Twitter αγόρασε τα δικαιώματα προβολής αγώνων της Εθνικής Ένωσης Ποδοσφαίρου (NFL) κάθε Πέμπτη 
βράδι και, παρόλο που η Amazon πλειοδότησε για τα δικαιώματα αγώνων NFL το 2017, το Twitter κατάφερε 
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να συνάψει συμφωνίες με άλλες αθλητικές ενώσεις, όπως οι WNBA, MLB, PGA tour και e-sports, προκειμένου 
να παρέχει ζωντανές μεταδόσεις αγώνων τους. Επιπλέον, το Twitter ξεκίνησε συνεργασίες με ειδησεογραφι-
κούς οργανισμούς και άλλες εταιρείες ψυχαγωγίας, όπως η Live Nation, οι οποίες του δίνουν τη δυνατότητα 
να προσφέρει ζωντανές μεταδόσεις δημοφιλών συναυλιών. Η συνολική διάρκεια "ζωντανού" περιεχομένου 
ανέβηκε από τις 500 ώρες που ήταν το τέταρτο τετράμηνο του 2016 στις 800 ώρες το πρώτο τετράμηνο του 
2017, και προβλέπεται ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται με ταχύ ρυθμό. Το Twitter αποτελεί ήδη αξιόπιστη πηγή 
για άμεση, αυτοστιγμεί κάλυψη γεγονότων που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο και θέλει οι χρήστες του να έχουν 
πλέον τη δυνατότητα να τα παρακολουθούν κιόλας. 

Παράλληλα, η εταιρεία εστιάζει στις δυνατότητες μηχανικής μάθησης των συστημάτων της. Για τον σκοπό 
αυτό έχει δημιουργηθεί μία εσωτερική ομάδα ονόματι Cortex, με βασικό αντικείμενο τη βελτίωση των διαφη-
μιστικών μεθόδων και των τεχνικών στόχευσης. Για την περαιτέρω ενίσχυση αυτής της προσπάθειας, το 2016 
το Twitter αγόρασε την startup εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Magic Pony. Η εταιρεία έχει ήδη βελτιώσει τον 
τρόπο κατάταξης των τουίτ στις ροές που φτάνουν στους χρήστες, προτάσσοντας ως κριτήριο τη σχετικότητά 
τους για μεμονωμένους χρήστες αντί της απλής χρονολογικής σειράς. Οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης που 
χρησιμοποιεί "αποφασίζουν" για τα είδη των ειδοποιήσεων αυτόματης προώθησης που παραδίδονται στους 
χρήστες. Επιπλέον, το Twitter έχει παροπλίσει τις λιγότερο αποτελεσματικές μορφές διαφήμισης, εστιάζοντας 
μόνο σε αυτές που εξασφαλίζουν την καλύτερη ενεργή συμμετοχή για τους διαφημιστές.

Οι προαναφερθείσες αλλαγές, σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση του διοικητικού συμβουλίου και την 
απόλυση του 8% του εργατικού δυναμικού του, έχουν δώσει στους επενδυτές μία αχτίδα ελπίδας αναφορικά 
με το μέλλον του Twitter. Το πρώτο τετράμηνο του 2017, το Twitter σημείωσε αύξηση χρηστών κατά 6%, από 
319 εκατομμύρια σε 328 εκατομμύρια· πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξησή του εδώ και αρκετά χρόνια. Παρό-
τι τα έσοδα της εταιρείας μειώθηκαν κατά περίπου 8%, στα 548 εκατ. δολ., η κερδοφορία συνεχίζει να ξεπερ-
νά τις προσδοκίες των αναλυτών. Ως ένδειξη ότι η ηγεσία του είναι αποφασισμένη να επιδιώξει την κερδοφο-
ρία με κάθε δυνατό τρόπο το Twitter άλλαξε την πολιτική απορρήτου, προτάσσοντας ως επιλογή τον διαμοι-
ρασμό δεδομένων με διαφημιστές, ενώ η εταιρεία διερευνά και άλλες επιλογές προς αυτή την κατεύθυνση, 
όπως η καθιέρωση μιας προνομιακής συνδρομητικής υπηρεσίας για τους πιο πιστούς χρήστες του. Το Twitter 
αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από το Facebook, την Amazon, το Snapchat, το Instagram και άλλους 
τεχνολογικούς τιτάνες, την ίδια στιγμή που η υπομονή των επενδυτών του αρχίζει να εξαντλείται. Μάλιστα, 
ορισμένοι από τους επενδυτές έχουν εκφράσει την επιθυμία να αγοράσουν την εταιρεία και να την λειτουργή-
σουν ως συνεταιριστική παρά ως ιδιωτική, κάτι το οποίο ενδεχομένως να είναι καταλληλότερο δεδομένου του 
κύρους που αναπτύσσει στην κοινωνία ως κάτι ανάλογο με υπηρεσία κοινής ωφέλειας. Ωστόσο, τα στελέχη 
του Twitter απορρίπτουν αυτή την ιδέα, επιμένοντας ότι η κερδοφορία είναι προ των πυλών.
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31, 2014; “#Wow! Twitter Soars 73% in IPO,” by Julianne Pepitone, Money.cnn.com, November 7, 2013; “Twitter’s Latest Buy: Big Data Startup Lucky Sort,” by Daniel 
Terdiman, News.cnet.com, May 13, 2013.
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Η πορεία του Twitter αποτυπώνει χαρακτηριστικά τις δυσκολίες που ενέχει η μετατροπή μίας 
καλής επιχειρηματικής ιδέας με τεράστιο κοινό σε ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο 
που παράγει έσοδα - πολύ δε περισσότερα κέρδη.

Χιλιάδες εταιρείες ανακάλυψαν ότι μπορούσαν να ξοδεύουν το επενδυμένο κεφάλαιο άλλων ανθρώπων 
πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο μπορούσαν να βρουν πελάτες που θα πλήρωναν για τα προϊόντα ή τις υπη-
ρεσίες τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις αποτυχίας, το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας ήταν 
ελαττωματικό από την αρχή. Εν αντιθέσει, οι επιτυχημένες εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου διέθεταν 
επιχειρηματικά μοντέλα ικανά να αξιοποιούν τα μοναδικά χαρακτηριστικά του Web και των φορητών 
συσκευών, να παρέχουν στους πελάτες πραγματική αξία, να αναπτύσσουν εξαιρετικά αποδοτικές και 
αποτελεσματικές δραστηριότητες, να αποφεύγουν νομικές και κοινωνικές επιπλοκές που θα μπορούσαν 
να βλάψουν την εταιρεία και να παράγουν κερδοφόρα αποτελέσματα. Επιπλέον, τα επιτυχημένα επιχει-
ρηματικά μοντέλα πρέπει να έχουν δυνατότητα κλιμάκωσης. Μία επιχείρηση πρέπει να έχει τη δυνατό-
τητα να αυξάνει τις αποδόσεις της όσο μεγαλώνει σε όγκο. Αλλά τι είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο, και 
πώς μπορείτε να εξακριβώσετε εάν το επιχειρηματικό μοντέλο μίας εταιρείας μπορεί να παράγει κέρδος;

Στο παρόν κεφάλαιο θα εστιάσουμε στα επιχειρηματικά μοντέλα και σε βασικές έν  νοιες που πρέπει 
να γνωρίζετε προκειμένου να κατανοήσετε το ηλεκτρονικό εμπόριο.

2.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ένα επιχειρηματικό μοντέλο (business model) είναι ένα σύνολο 
προγραμματισμένων δραστηριοτήτων (αναφέρεται επίσης με τον όρο 
επιχειρηματικές διαδικασίες) οι οποίες σχεδιάζονται με τρόπο ώστε 
να δίνουν κερδοφόρα αποτελέσματα σε μία αγορά. Η έννοια του επι-
χειρηματικού μοντέλου δεν ταυτίζεται πάντα με την επιχειρηματική 
στρατηγική, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις αυτά τα δύο πλησιάζουν 
πολύ, ιδιαίτερα όταν το επιχειρηματικό μοντέλο λαμβάνει ρητά υπό-
ψη το ανταγωνιστικό περιβάλλον (Magretta, 2002). Το επιχειρημα-
τικό μοντέλο βρίσκεται στο κέντρο του επιχειρηματικού πλάνου. Ένα 
επιχειρηματικό πλάνο (business plan) είναι ένα έγγραφο που 
περιγράφει το επιχειρηματικό μοντέλο μίας εταιρείας. Ένα επιχει-
ρηματικό πλάνο λαμβάνει πάντα υπόψη το ανταγωνιστικό περιβάλ-
λον. Ένα επιχειρηματικό μοντέλο ηλεκτρονικού εμπορίου 
(e-commerce business model) αποσκοπεί στη χρήση και αξιοποίη-
ση των μοναδικών χαρακτηριστικών του Internet, του Web και της πλατφόρμας φορητών συσκευών.

ΤΑ ΟΚΤΩ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
Εάν επιδιώκετε να αναπτύξετε ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο σε οποιονδήποτε κλάδο της 
αγοράς, και όχι μόνο στο ηλεκτρονικό εμπόριο, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι αυτό αντιμετωπίζει απο-
τελεσματικά τα οκτώ στοιχεία που παρουσιάζονται στην Εικόνα 2.1. Τα στοιχεία αυτά είναι: πρόταση 
αξίας, μοντέλο εσόδων, ευκαιρία αγοράς, ανταγωνιστικό περιβάλλον, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 
στρατηγική αγοράς, οργανωτική ανάπτυξη και ομάδα διοίκησης (Ghosh, 1998). Πολλοί συγγραφείς 
εστιάζουν στην πρόταση αξίας και στο μοντέλο εσόδων μιας εταιρείας. Μολονότι αυτά τα στοιχεία απο-
τελούν τις πιο σημαντικές και εύκολα αναγνωρίσιμες απόψεις του επιχειρηματικού μοντέλου μίας 
εταιρείας, τα υπόλοιπα στοιχεία είναι εξίσου σημαντικά κατά την αξιολόγηση επιχειρηματικών μοντέ-
λων και πλάνων, ή όταν καλούμαστε να εξακριβώσουμε τους λόγους στους οποίους οφείλεται η επιτυ-
χία ή η αποτυχία μίας συγκεκριμένης εταιρείας (Kim & Mauborgne, 2000). Στις ακόλουθες ενότητες 
θα περιγράψουμε αναλυτικά κάθε ένα από τα βασικά στοιχεία ενός επιχειρηματικού μοντέλου.

Πρόταση αξίας
Η πρόταση αξίας μίας εταιρείας βρίσκεται στον πυρήνα του επιχει-
ρηματικού μοντέλου της. Μία πρόταση αξίας (value proposition) 

πρόταση αξίας: ορίζει πώς το προϊόν 
ή η υπηρεσία μίας εταιρείας εκπληρώνει 
τις ανάγκες των πελατών

επιχειρηματικό μοντέλο: ένα σύνολο 
προγραμματισμένων δραστηριοτήτων 
που σχεδιάζονται ώστε να έχουν κερδο-
φόρα αποτελέσματα στην αγορά

επιχειρηματικό πλάνο: ένα έγγραφο 
που περιγράφει το επιχειρηματικό μοντέ-
λο μίας εταιρείας

επιχειρηματικό μοντέλο ηλεκτρονι-
κού εμπορίου: ένα επιχειρηματικό 
μοντέλο που σκοπεύει να χρησιμοποιή-
σει και να εκμεταλλευτεί τα μοναδικά 
χαρακτηριστικά του Internet και του 
World Wide Web
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καθορίζει πώς ικανοποιεί το προϊόν ή η υπηρεσία μίας εταιρείας τις ανάγκες των πελατών της (Kambil, 
Ginsberg και Bloch, 1998). Για να αναπτύξετε και/ή να αναλύσετε την πρόταση αξίας μίας εταιρείας, 
θα πρέπει να κατανοήσετε γιατί οι πελάτες θα επιλέξουν να συνεργαστούν με αυτήν και όχι με κάποια 
άλλη, και τι είναι αυτό που παρέχει η εταιρεία ενώ οι άλλες δεν μπορούν ή δεν το κάνουν. Από τη 
σκοπιά  του καταναλωτή, οι επιτυχημένες προτάσεις αξίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο περιλαμβάνουν: 
εξατομίκευση-προσαρμογή των προσφερόμενων προϊόντων, μείωση του κόστους αναζήτησης προϊόντων, 
μείωση του κόστους εύρεσης τιμών και διευκόλυνση των συναλλαγών μέσω διαχείρισης της παράδοσης 
των προϊόντων.

Για παράδειγμα, πριν από την εμφάνιση της Amazon, οι περισσότεροι πελάτες πήγαιναν σε βιβλιο-
πωλεία για να αγοράσουν βιβλία. Ενίοτε το βιβλίο που ήθελαν δεν ήταν διαθέσιμο, οπότε ήταν υπο-
χρεωμένοι να περιμένουν ημέρες ή ακόμα και εβδομάδες πριν επιστρέψουν στο βιβλιοπωλείο για να 
το παραλάβουν. Το site της Amazon δίνει τη δυνατότητα στους φίλους του βιβλίου να αγοράζουν ηλε-
κτρονικά οποιοδήποτε βιβλίο κυκλοφορεί από την άνεση του σπιτιού ή του γραφείου τους, επί 24ώρου 
βάσεως, γνωρίζοντας άμεσα εάν το βιβλίο τους υπάρχει σε απόθεμα. Το Kindle της Amazon προάγει 
ακόμα περισσότερο αυτή την ευκολία, παραδίδοντας τα e-books με μηδενικό χρόνο αναμονής.  Οι 
βασικές προτάσεις αξίας της Amazon είναι η απαράμιλλη γκάμα επιλογών και η ευκολία.

ΕΙΚΟΝΑ 2.1 ΤΑ ΟΚΤΩ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Ένα επιχειρηματικό μοντέλο έχει οκτώ βασικά στοιχεία. Για να είναι επιτυχημένο, θα πρέπει να δοθεί προσοχή σε όλα.

Στρατηγική αγοράς

Ευκαιρία 
αγοράς

Πρόταση αξίας

Μοντέλο εσόδων

Ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ

Ανταγωνιστικό 
περιβάλλον

Οργανωτική 
ανάπτυξη

Ομάδα διοίκησης
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Μοντέλο εσόδων
Το μοντέλο εσόδων (revenue model) περιγράφει τους τρόπους με 
τους οποίους μία εταιρεία πρόκειται να δημιουργεί έσοδα, να έχει 
κέρδη και να προσφέρει ικανοποιητική απόδοση σε επενδυμένο 
κεφάλαιο. Οι όροι μοντέλο εσόδων και οικονομικό μοντέλο αναφέ-
ρονται ουσιαστικά στο ίδιο πράγμα. Η λειτουργία μιας επιχειρημα-
τικής οντότητας προϋποθέτει την παραγωγή κερδών και αποδόσεων που υπερτερούν έναντι εναλλα-
κτικών επενδύσεων. Η κερδοφορία, από μόνη της, δεν εξασφαλίζει την επιτυχία μίας εταιρείας (Porter, 
1985). Για να θεωρηθεί επιτυχημένη, μία εταιρεία πρέπει να παράγει αποδόσεις μεγαλύτερες από 
αυτές των εναλλακτικών επενδύσεων. Οι εταιρείες που δεν ικανοποιούν αυτή την προϋπόθεση, δεν 
επιβιώνουν.

Παρότι έχουν αναπτυχθεί πολλά διαφορετικά μοντέλα εσόδων για το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι περισ-
σότερες εταιρείες βασίζονται σε ένα από τα ακόλουθα βασικά μοντέλα εσόδων, ή σε κάποιον συνδυασμό 
τους:

Στο μοντέλο εσόδων διαφήμισης (advertising revenue model), 
μία εταιρεία που προσφέρει στους χρήστες της περιεχόμενο, υπηρε-
σίες και/ή προϊόντα παρέχει επίσης χώρο για διαφημίσεις και δέχε-
ται αμοιβές από διαφημιστές. Οι εταιρείες που μπορούν να προσελ-
κύσουν το μεγαλύτερο ακροατήριο ή που διαθέτουν ένα εξαιρετικά 
εξειδικευμένο, διακεκριμένο ακροατήριο και μπορούν να συντηρήσουν την προσοχή των χρηστών 
(“stickiness”), έχουν την ευχέρεια να χρεώνουν υψηλότερες αμοιβές για τη διαφήμιση. Η Yahoo, για 
παράδειγμα, αντλεί σημαντικό μέρος των εσόδων της από την διαφήμιση μέσω μόνο εικόνας ή μέσω 
βίντεο.

Στο μοντέλο εσόδων συνδρομών (subscription revenue model), 
μία εταιρεία που προσφέρει στους χρήστες της περιεχόμενο ή υπη-
ρεσίες χρεώνει ένα ποσό συνδρομής για την παραχώρηση δικαιώμα-
τος πρόσβασης σε μερικές ή όλες τις προσφορές του. Για παράδειγ-
μα, η ηλεκτρονική έκδοση του Consumer Reports παρέχει πρόσβα-
ση σε ειδικό περιεχόμενο, όπως αναλυτικές βαθμολογίες, κριτικές 
και προτάσεις, μόνο σε συνδρομητές οι οποίοι επιλέγουν να κατα-
βάλλουν μία μηνιαία συνδρομή (6,95 δολ.) ή μία ετήσια συνδρομή 
(35 δολ.). Η εμπειρία από το μοντέλο εσόδων συνδρομών δείχνει ότι, 
προκειμένου να αρθεί η απροθυμία των χρηστών να πληρώσουν για οτιδήποτε στο Web, το προς πώλη-
ση “εμπόρευμα” πρέπει να είναι μία ειδική προσφορά υψηλής προστιθέμενης αξίας, η οποία δε δια-
τίθεται πουθενά αλλού και δεν μπορεί να επαναληφθεί εύκολα. Μεταξύ των εταιρειών που προσφέρουν 
με επιτυχία προϊόντα ή υπηρεσίες στο Internet ακολουθώντας αυτό το μοντέλο είναι οι eHarmony 
(υπηρεσίες γνωριμιών), Ancestry.com (γεννεολογική αναζήτηση), Microsoft Xboxlive.com (βιντεοπαι-
χνίδια), Pandora, Spotify, και Apple Music (μουσική), Scribd και το πρόγραμμα Kindle Unlimited της 
Amazon (e-book), και Netfl ix και Hulu (τηλεόραση και ταινίες). Δείτε τον Πίνακα 2.1 για παραδείγ-
ματα διάφορων συνδρομητικών υπηρεσιών.

Πρόσφατα, πολλές εταιρείες άρχισαν να συνδυάζουν ένα μοντέλο 
εσόδων συνδρομών με μία στρατηγική τύπου freemium. Σε μία στρα-
τηγική freemium (freemium strategy), οι εταιρείες παρέχουν δωρε-
άν έναν συγκεκριμένο αριθμό προϊόντων ή υπηρεσιών αλλά χρεώνουν 
ένα ποσό για την πρόσβαση στα πιο προνομιακά επίπεδα προϊόντων 
ή υπηρεσιών.

Στο μοντέλο εσόδων προμηθειών από συναλλαγές (transaction fee revenue model), μία εταιρεία 
αποκομίζει έσοδα από την παροχή υποστήριξης για την πραγματοποίηση μίας συναλλαγής. Για παρά-
δειγμα, το eBay παρέχει ένα σημείο αγοράς ηλεκτρονικών δημοπρασιών και λαμβάνει μία μικρή προ-
μήθεια από κάθε συναλλαγή, αν τελικά ο πωλητής καταφέρει να πουλήσει το προϊόν του. Το E*Trade, 
ένα χρηματομεσιτικό site, δέχεται αμοιβές συναλλαγών κάθε φορά που πραγματοποιεί μία συναλλαγή 
μετοχών εκ μέρους ενός πελάτη.

Στο μοντέλο εσόδων πωλήσεων (sales revenue model), οι εται-
ρείες παράγουν έσοδα από την πώληση προϊόντων, πληροφοριών ή 
υπηρεσιών σε πελάτες. Εταιρείες όπως η Amazon, η LLBean και η 

μοντέλο εσόδων πωλήσεων: μία εται-
ρεία παράγει έσοδα από την πώληση 
προϊόντων, πληροφοριών ή υπηρεσιών

μοντέλο εσόδων: περιγράφει πώς η 
εταιρεία θα δημιουργεί έσοδα, θα έχει 
κέρδη και θα προσφέρει πολύ καλή από-
δοση σε επενδυμένο κεφάλαιο

μοντέλο εσόδων διαφήμισης: μία εται-
ρεία παρέχει χώρο για διαφημίσεις και 
λαμβάνει αμοιβές από διαφημιστές

μοντέλο εσόδων συνδρομών: μία 
εταιρεία προσφέρει στους χρήστες της 
περιεχόμενο ή υπηρεσίες χρεώνοντάς 
τους με ένα ποσό για τη συνδρομή τους, 
η οποία τους παρέχει το δικαίωμα πρό-
σβασης σε όλο το φάσμα ή σε ένα τμήμα 
του περιεχομένου ή των υπηρεσιών της

στρατηγική freemium: οι εταιρείες 
παρέχουν δωρεάν έναν συγκεκριμένο 
αριθμό προϊόντων ή υπηρεσιών αλλά 
χρεώνουν ένα ποσό για την πρόσβαση 
στα πιο προνομιακά επίπεδα προϊόντων 
ή υπηρεσιών
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Gap βασίζονται σε μοντέλα εσόδων πωλήσεων. Επιπλέον, μερικές εταιρείες χρησιμοποιούν ένα μοντέ-
λο εσόδων πωλήσεων με συνδρομή. Η Birchbox, η οποία προσφέρει διανομή κατ’ οίκον ειδών ομορφιάς 
για μία μηνιαία συνδρομή αξίας 10 δολ. ή ετήσια αξίας 100 δολ., αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα. Ένα 
ακόμη παράδειγμα είναι και η Dollar Shave Club, η οποία πουλάει ξυραφάκια με συνδρομή και εξα-
γοράστηκε πρόσφατα από την Unilever για 1 δις δολ. Δείτε την μελέτη περίπτωσης στο τέλος του κεφα-
λαίου για μια πιο προσεκτική εξέταση της περίπτωσης της Dollar Shave Club.

Στο μοντέλο εσόδων από συνεργάτες (affi liate revenue model), 
οι εταιρείες που οδηγούν τους ενδιαφερόμενους σε ένα «συνεργάτη» 
λαμβάνουν μία αμοιβή ή ένα ποσοστό επί των εσόδων από όλες τις 
πωλήσεις. Για παράδειγμα, η MyPoints κερδίζει χρήματα συνδέοντας 
εταιρείες με πιθανούς πελάτες, προσφέροντας ευκαιρίες στα μέλη 
της. Όταν εκμεταλλεύονται μία προσφορά και κάνουν την αγορά, τα 
μέλη κερδίζουν «πόντους» που μπορούν να εξαργυρώσουν για δωρε-
άν προϊόντα ή υπηρεσίες, και η MyPoints λαμβάνει μία αμοιβή. Οι εταιρείες κοινωνικής ανταπόκρισης, 
κατά κανόνα, αποκομίζουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους από την προώθηση πιθανών πελατών 
σε website όπου μπορούν να κάνουν μία αγορά.

Ο Πίνακας 2.2 στη σελίδα 64 συνοψίζει αυτά τα κύρια μοντέλα εσόδων. Η υπόθεση που μελετάμε 
στην ενότητα Σχόλιο πάνω στην κοινωνία, Foursquare: Τσεκάρετε το απόρρητό σας στην είσοδο, εξετάζει 
μερικά από τα θέματα που σχετίζονται με το επιχειρηματικό μοντέλο και το μοντέλο εσόδων του 
Foursquare.

Ευκαιρία αγοράς
Ο όρος ευκαιρία αγοράς (market opportunity) αναφέρεται στο χώρο 
αγοράς (marketspace) στον οποίο σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί 
μία εταιρεία (δηλαδή ένα χώρο πραγματικής ή δυνητικής εμπορικής 
αξίας) και στις συνολικές πιθανές οικονομικές ευκαιρίες που διατί-
θενται στην εταιρεία σε αυτόν το χώρο αγοράς. Η ευκαιρία αγοράς 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

eHarmony (υπηρεσίες γνωριμιών) • Δωρεάν: Δημιουργείτε προφίλ και βλέπετε εκείνα που σας ταιριάζουν

• Βασική συνδρομή (βλέπετε φωτογραφίες, στέλνετε και λαμβάνετε μηνύμα-
τα): 258 δολ. για 6 μήνες· 311 για 1 χρόνο

• Συνδρομή Total Connect (Υπηρεσίες επιπλέον της βασικών): 275 δολ. για 6 
μήνες· 323 δολ. για 1 χρόνο

• Προνομιακό (Υπηρεσίες επιπλέον των βασικών/ της Total Connect): 503 
δολ./χρόνο

Ancestry (γεν νεολογική αναζήτηση) • Όλες οι καταχωρίσεις στις ΗΠΑ: 19.99 δολ./μήνα ή 99 δολ. για 6 μήνες

• Όλες οι καταχωρίσεις στις ΗΠΑ και οι διεθνείς καταχωρίσεις: 34.99 δολ./
μήνα ή 149 δολ. για 6 μήνες

Scribd (e-book) • Απεριόριστη πρόσβαση στα απλά βιβλία και στα ακουστικά βιβλία της 
“Scribd Select” συν 3 βιβλία και 1 ακουστικό βιβλίο επιλογής του χρήστη 
κάθε μήνα για 8.99 δολ./μήνα (πάνω από 1 εκατ. e-book και ακουστικών 
βιβλίων για να επιλέξετε)

Spotify (μουσική) • Πολλές διαφορετικές παραλλαγές ανάλογα την συσκευή (κινητό, τάμπλετ ή 
υπολογιστής) και το πλάνο πληρωμής (Δωρεάν, Απεριόριστο ή Προνομιακό)

μοντέλο εσόδων από συνεργάτες: μία 
εταιρεία ενισχύει τις εμπορικές δραστη-
ριότητες των συνεργατών της και λαμ-
βάνει μία συγκεκριμένη αμοιβή ή ένα 
ποσοστό από τα έσοδα κάθε επιτυχημέ-
νης πώλησης

ευκαιρία αγοράς: αναφέρεται στο χώρο 
αγοράς στον οποίο σκοπεύει να δραστη-
ριοποιηθεί μία εταιρεία και στις συνολι-
κές πιθανές οικονομικές ευκαιρίες που 
διατίθενται στην εταιρεία σε αυτόν το 
χώρο αγοράς
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ΣΧΟΛΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία που παράγει το Four-
square είναι μια από τις πολλές 

που συνδυάζουν ένα επιχειρημα-
τικό μοντέλο κοινωνικού δικτύου με 

τεχνολογία εντοπισμού γεωγραφικής 
θέσης. Τι είναι όμως το Foursquare; Μια 

κοινωνική εφαρμογή για φορητές συσκευές η οποία 
σας επιτρέπει να δηλώνετε τη θέση σας σε ένα 
εστιατόριο ή αλλού, και ενημερώνει αυτόματα τους 
φίλους σας στο Facebook και σε άλλα προγράμ-
ματα για το πού βρίσκεστε. Εάν βρεθείτε σε μία νέα 
πόλη, η εφαρμογή μεταδίδει τη θέση σας και σας 
στέλνει πληροφορίες σχετικά με δημοφιλή σημεία 
που υπάρχουν κοντά σας, μαζί με κριτικές από 
άλλους χρήστες του Foursquare. Το Foursquare 
ιδρύθηκε το 2008 και έχει περισσότερους από 50 
εκατομμύρια ενεργούς χρήστες μηνιαίως σε όλο 
τον κόσμο, οι οποίοι έχουν δηλώσει τη θέση τους 
πάνω από 10 δισεκατομμύρια φορές.

Το 2014, το Foursquare ανέτρεψε το επιχειρη-
ματικό μοντέλο του όταν διαίρεσε την εφαρμογή 
του σε δύο ξεχωριστές εφαρμογές με διαφορετικά 
επίκεντρα. Η ανανεωμένη εφαρμογή Foursquare, 
πλέον με την ονομασία Foursquare City Guide, 
έγινε ένα σύστημα σύστασης παρόμοιο με ταξιδιω-
τικό οδηγό το οποίο χρησιμοποιεί τον παθητικό 
εντοπισμό θέσης για να κάνει προτάσεις στους 
χρήστες σχετικά με το που να φάνε ή τι μέρη να 
επισκεφτούνε. Μία ξεχωριστή εφαρμογή, το Swarm, 
απορρόφησε τη λειτουργία δήλωσης θέσης του 
Foursquare. Το Swarm ζητά από τον χρήστη να 
υποδείξει τι του αρέσει από μία γκάμα 10.000 πιθα-
νών προτιμήσεων και, στη συνέχεια, κάνει συστά-
σεις. Η διαφήμιση προϊόντων εντός της εφαρμογής 
εξατομικεύεται με βάση την τοποθεσία του χρήστη 
ενώ διάφορες εταιρείες όπως η American Express 
προσφέρουν εκπτώσεις σε πελάτες οι οποίοι χρη-
σιμοποιούν το Foursquare για να δηλώσουν τη 
θέση τους.

Για αρκετά χρόνια, το Foursquare δυσκολεύτη-
κε για να βρει ένα κερδοφόρο επιχειρηματικό μοντέ-
λο παρά τις πολλές αλλαγές του. Παρόλα αυτά, το 
2015, το Foursquare κινήθηκε προς διαφορετική 
κατεύθυνση με την κυκλοφορία του προϊόντος του 
με την ονομασία Pinpoint: ένα διαφημιστικό εργα-
λείο το οποίο δίνει στους εμπόρους την πρωτόγνω-
ρη δυνατότητα να στοχεύσουν χρήστες βάσει συσ-
σωρευμένων δεδομένων ιστορικού θέσης. Το 
σημαντικότερο είναι ότι το Pinpoint δεν χρειάζεται 
την εφαρμογή του Foursquare για να επικοινωνήσει 
με  τους χρήστες, ένα μεγάλο πλεονέκτημα δεδο-

μένου του χαμηλού αριθμού χρηστών του δικτύου 
της εταιρείας σε σύγκριση με άλλα κορυφαία κοι-
νωνικά δίκτυα. Αυτή η αλλαγή οδήγησε τελικά την 
εταιρεία σε κερδοφορία. Από το 2014 έως το 2017, 
τα έσοδα του Foursquare αυξήθηκαν με αλματώδεις 
ρυθμούς: διπλάσια κέρδη κάθε χρόνο. Αυτή η ανά-
πτυξη οφείλεται κατά κύριο λόγο στις συμφωνίες 
αδειοδότησης δεδομένων με άλλους γίγαντες της 
τεχνολογίας και των κοινωνικών δικτύων. Για παρά-
δειγμα, το Foursquare έχει συμφωνίες με τις εται-
ρείες Microsoft, Twitter, Uber, Apple, Pinterest, 
Snapchat και CapitalOne ώστε να προσφέρει λει-
τουργίες βάσει τοποθεσίας και να διαμοιράζεται 
δεδομένα τοποθεσίας, αυξάνοντας στη διαδικασία 
τον πλούτο και την ακρίβεια των δικών του δεδομέ-
νων Όλες αυτές οι συνεργασίες προσδίδουν σημα-
ντικά στην αξία του Pinpoint και επιτρέπουν στο 
Foursquare να παρακολουθεί χρήστες οι οποίοι δεν 
είναι καν χρήστες της πλατφόρμας του. Ξαφνικά, 
οι λιγοστοί 50 εκατομμύρια χρήστες του Foursquare 
και ο απογοητευτικός ρυθμός αύξησης των χρη-
στών στις εφαρμογές City Guide και Swarm του δεν 
φαίνεται να είναι πλέον μεγάλο πρόβλημα. Το 2016, 
αν και σε πολύ χαμηλότερη εκτίμηση από τον τελευ-
ταίο γύρο χρηματοδότησής του το 2013, το Four-
square έλαβε νέα χρηματοδότηση 45 εκατ. δολ. Το 
2017, η εταιρεία κυκλοφόρησε τη λειτουργία με την 
ονομασία Pilgrim, η οποία προωθεί δεδομένα τοπο-
θεσίας τακτικά στον διακομιστή του Foursquare και 
επιτρέπει σε εφαρμογές να παράγουν ειδοποιήσεις 
αυτόματης προώθησης και άλλες προωθητικές 
προσφορές όταν πλησιάζουν δυνητικοί πελάτες.

Καθώς αυξάνεται η δημοτικότητα των υπηρεσι-
ών τοποθεσίας σαν το Foursquare, το ίδιο συμβαί-
νει με τις ανησυχίες σχετικά με την ιδιωτικότητα. Οι 
συνήγοροι του απορρήτου τονίζουν ότι πολλές 
εφαρμογές δεν διαθέτουν πολιτική απορρήτου, ότι 
οι περισσότερες δημοφιλείς εφαρμογές μεταδίδουν 
δεδομένα θέσης στους προγραμματιστές και στη 
συνέχεια αυτές οι πληροφορίες δεν ελέγχονται, 
αλλά και ότι αυτές οι υπηρεσίες δημιουργούν μια 
κατάσταση όπου η κυβέρνηση, η αγορά, οι πιστω-
τές και οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών θα καταλήξουν 
να γνωρίζουν σχεδόν τα πάντα για τους πολίτες, 
ακόμα και τις διαδρομές τους. Πολλοί χρήστες ενδε-
χομένως δεν κατανοούν ακριβώς πόσο από το 
ιστορικό τοποθεσίας τους είναι διαθέσιμο σε τρίτους 
ενώ εταιρείες όπως το Foursquare έχουν οικονομι-
κά κίνητρα για να τους το αποκρύψουν. Για παρά-
δειγμα, το 2017, το Foursquare ενεπλάκη, μαζί με 
επτά άλλες εταιρείες σε έναν διακανονισμό δικαστι-

FOURSQUARE: ΤΣΕΚΑΡΕΤΕ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΌ ΣΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ
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κής αγωγής σχετικά με την κακή χρήση της λειτουρ-
γίας «Ανακαλύψτε Φίλους» του λογισμικού iOS της 
Apple για την μεταφορά των επαφών των χρηστών 
χωρίς την συγκατάθεση τους στους διακομιστές του 
Foursquare. Παρότι οι εταιρείες υπόσχονται ανω-
νυμία, όπως έδειξε μία μελέτη του 2016, οι αλγό-
ριθμοι οι οποίοι αναλύουν δημοσιεύσεις στο Twitter 
σε συνδυασμό με δημοσιεύσεις στο Foursquare και 
στο Instagram μπορούν να αναγνωρίσουν την ταυ-
τότητα των χρηστών με σχετική άνεση. Ένα πλεο-
νέκτημα που έχει, ωστόσο, το Foursquare είναι ότι 
πολλοί από τους χρήστες του όντως επιθυμούν να 
παρακολουθείται η τοποθεσία τους και να συλλέ-
γονται τα δεδομένα τους— οι χρήστες είναι λιγότε-
ρο πιθανό να εξεγερθούν όταν διαπιστώσουν ότι 
το Foursquare συλλέγει και μοιράζεται τα δεδομένα 
τους. Παράλληλα, η εταιρεία τονίζει το μέτριο μέγε-
θος της σε σύγκριση με τους τεχνολογικούς γίγαντες 
που ανταγωνίζεται, όπως είναι η Google και το 
Facebook, υποστηρίζοντας ότι ένας κόσμος όπου 
ένας μικρός αριθμός εταιρειών έχει πρόσβαση σε 
όλα τα δεδομένα τοποθεσίας θα μπορούσε να έχει 
σοβαρές επιπτώσεις. Επιπλέον, το Foursquare 
ισχυρίζεται ότι θα απαιτεί από όλες τις επιχειρήσεις 
που κάνουν χρήση της λειτουργίας Pilgrim να σέβο-
νται τα αυστηρά πρότυπα προστασίας προσωπικών 
δεδομένων.

Οι εφαρμογές του Foursquare λαμβάνουν τις 
συντεταγμένες του GPS του κινητού τηλεφώνου 
αυτόματα κάθε φορά που αυτό χρησιμοποιείται, 
ακόμα κι η εφαρμογή δεν είναι ενεργή, εκτός κι ο 
χρήστης συγκεκριμένα απενεργοποιήσει αυτή την 
λειτουργία παρακολούθησης. Αυτού του είδους 
συνεχούς παρακολούθησης της τοποθεσίας ενισχύ-
ει περαιτέρω την αξία των δεδομένων τοποθεσίας 
του Foursquare. Το Foursquare ισχυρίζεται ότι οι 
υπηρεσίες που παρέχει δικαιολογούν τα δεδομένα 
που συλλέγει· ειδικοί της προστασίας δεδομένων 
ανησυχούν ότι οι χρήστες δεν μπορούν να διαγρά-
ψουν αρχειοθετημένα δεδομένα τοποθεσίας από 
τους διακομιστές του Foursquare. Η προσπάθεια 

εύρεσης μιας χρυσής τομής ανάμεσα 
στο σεβασμό της ιδιωτικότητας των χρη-
στών και στην κερδοφορία θα συνεχίσει 
να ταλαιπωρεί το Foursquare στην πορεία 
της εξέλιξης του. Ως ένδειξη της επιθυμίας 
του να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των χρη-
στών για ιδιωτικότητα, το 2016, η εφαρμογή 
Swarm ξεκίνησε να επιτρέπει στους χρήστες να 
δηλώνουν τη θέση τους χωρίς να μοιράζονται τις 
τοποθεσίες τους δημόσια· την ίδια στιγμή, ωστόσο, 
το Foursquare κυκλοφόρησε το προϊόν του με την 
ονομασία Attribution, το οποίο διενεργεί καθημερι-
νά εξόρυξη δεδομένων τοποθεσίας 1,3 εκατομμυ-
ρίων χρηστών του Foursquare, οι οποίοι έδωσαν 
δώσει τη συγκατάθεση τους για παρακολούθηση 
της τοποθεσίας τους, με σκοπό να προσδιορίσει 
εάν οι διαφημίσεις στις οποίες εκτέθηκαν είχαν 
πραγματική επιρροή στις αγοραστικές τους απο-
φάσεις. Τον Ιούλιο του 2016, το Foursquare κυκλο-
φόρησε ένα ηλεκτρονικό ταμπλό για διαφήμιση με 
χρήση του Attribution το οποίο επιτρέπει στους 
εμπόρους να «σκαλίζουν» ακόμη περισσότερο τα 
δεδομένα, περιλαμβάνοντας ακόμη περισσότερες 
λεπτομερείς μετρήσεις κοινού. Το 2017, το Four-
square έκανε επίδειξη της ακρίβειας της τεχνολο-
γίας του, κάνοντας ιδιαίτερα ακριβείς προβλέψεις 
σχετικά με τις πωλήσεις των καινούργιων εκδόσε-
ων του iPhone και με την πτώση σχεδόν κατά 30% 
του τζίρου της αλυσίδας εστιατορίων Chipotle 
κάνοντας ανάλυση της επισκεψιμότητας των κατα-
ναλωτών. Το Foursquare μπορεί να μετρήσει το 
πόσο συχνά οι καταναλωτές επισκέπτονται συγκε-
κριμένα καταστήματα μιας επιχείρησης, ποιες 
πόλεις έχουν την περισσότερη δραστηριότητα, 
πόσο μεγάλοι είναι οι πελάτες και ποιο άλλο μέρος 
επισκέφτηκαν πριν μπουν σε ένα μαγαζί. Αυτά τα 
λεπτομερή και αναλυτικά δεδομένα μπορεί να ελκύ-
ουν τους διαφημιστές αλλά δεν κάνουν σχεδόν 
τίποτα για να κατευνάσουν τους ανήσυχους για την 
κατάλυση της ιδιωτικότητας τους χρήστες.

ΠΗΓΕΣ: “Instagram, Twitter and Others Could Pay Users $5.3 Million in App Privacy Settlement,” by Jeff  John Roberts, Fortune, April 4, 2017; 
“After Years of Challenges, Foursquare Has Found its Purpose—And Profi ts,” by Nancy Miller, Entrepreneur.com, March 27, 2017; “Foursquare 
Can Log Your Shopping Trip in Increasingly Scary Detail,” by Steve Dent, Engadget.com, March 21, 2017; “Meet the New Foursquare: It’s Like 
the Old Foursquare,” by Kerry Flynn, Mashable.com, March 1, 2017; “The Not-So-Surprising Survival of Foursquare,” by Aaron Gell, The New 
Yorker, March 1, 2017; “How Foursquare Plans to Find More Money in Its Location Data,” by Aaron Pressman, Fortune, March 1, 2017; “Snapchat 
Inks Deal with Foursquare for More Precise Geofi lters,” by Patrick Kulp, Mashable.com, November 15, 2016; “Foursquare Is Debuting a Dashboard 
for Its Intriguing Foot Traffi  c Measurement System,” by Christoper Heine, Adweek.com, July 25, 2016; “Swarm Now Lets Users Check-In Without 
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Just Struck a Deal,” by Erin Griffi  th, Fortune, March 23, 2015; “Radical New Foursquare App Thinks You Want Even Less Privacy,” by Jason 
Cipriani, Wired.com, August 6, 2014; “Foursquare Now Tracks Users Even When the App is Closed,” by Douglas Macmillan, Wall Street Journal, 
August 6, 2014; “How Foursquare Uses Location Data to Target Ads on PCs, Phones,” by Cotton Delo, Adage.com, February 27, 2014.
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συνήθως χωρίζεται σε μικρότερες ειδικές αγορές. Η ρεαλιστική ευκαι-
ρία αγοράς καθορίζεται από την προοπτική εσόδων σε κάθε αγορά, 
στον ανταγωνισμό της οποίας ελπίζετε να συμμετέχετε.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι αναλύετε μία εταιρεία εκπαι-
δευτικού λογισμικού που δημιουργεί συστήματα εκμάθησης λογι-
σμικού για πωλήσεις σε εταιρείες στο Internet. Το συνολικό μέγεθος της αγοράς εκπαιδευτικού λογι-
σμικού για όλα τα τμήματα της αγοράς είναι περίπου 70 δις δολάρια. Ωστόσο, η συνολική αγορά 
μπορεί να χωριστεί σε δύο μεγάλα τμήματα: προϊόντα για εκπαίδευση καθοδηγούμενη από καθηγητές, 
τα οποία αποτελούν περίπου το 70% της αγοράς (49 δις δολάρια σε έσοδα) και προϊόντα για εκπαίδευ-
ση στον υπολογιστή, τα οποία συνιστούν το 30% (21 δις δολάρια) της αγοράς. Υπάρχουν και άλλες 
ευκαιρίες αγοράς μέσα σε καθένα από αυτά τα βασικά τμήματα, όπως η αγορά προϊόντων για εκπαί-
δευση στον υπολογιστή για εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στην Fortune 500 και η αγορά προϊό-
ντων για εκπαίδευση στον υπολογιστή για μικρές επιχειρήσεις. Επειδή η εταιρεία μόλις ξεκίνησε τις 
δραστηριότητές της, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά στην αγορά λογισμικού των μεγάλων 
επιχειρήσεων (περίπου 15 δις δολάρια). Οι μεγάλες εταιρείες εκπαιδευτικού λογισμικού κυριαρχούν 
σε αυτό τον τομέα της αγοράς. Η πραγματική ευκαιρία αγοράς αυτής της νέας εταιρείας είναι οι πωλή-
σεις σε χιλιάδες μικρές εταιρείες που δαπανούν περίπου 6 δις δολάρια σε λογισμικό εκπαίδευσης σε 
υπολογιστές και χρειάζονται απεγνωσμένα μία αποδοτική λύση. Αυτό είναι το μέγεθος της ρεαλιστικής 
ευκαιρίας αγοράς της συγκεκριμένης εταιρείας (δείτε την Εικόνα 2.2).

Ανταγωνιστικό περιβάλλον
Το ανταγωνιστικό περιβάλλον (competitive environment) μίας 
εταιρείας αναφέρεται σε άλλες εταιρείες που πωλούν παρόμοια προ-
ϊόντα και λειτουργούν στον ίδιο χώρο αγοράς. Αναφέρεται επίσης 
στην παρουσία υποκατάστατων προϊόντων και πιθανών νέων εμφα-
νίσεων στην αγορά, όπως και στη δύναμη των πελατών και των προ-
μηθευτών στην επιχείρησή σας. Θα μιλήσουμε για το περιβάλλον της 
εταιρείας αργότερα στο κεφάλαιο. Το ανταγωνιστικό περιβάλλον για μία εταιρεία επηρεάζεται από 
αρκετούς παράγοντες, όπως: πόσοι ανταγωνιστές είναι ενεργοί, πόσο μεγάλες είναι οι δραστηριότητές 
τους, ποιο είναι το μερίδιο αγοράς καθενός, πόσο κερδοφόρες είναι αυτές οι εταιρείες και πώς τιμολο-
γούν τα προϊόντα τους.

Οι εταιρείες συνήθως έχουν άμεσους και έμμεσους ανταγωνιστές. Οι άμεσοι ανταγωνιστές είναι 
εκείνες οι εταιρείες που πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες σχεδόν ίδια και δραστηριοποιούνται στο ίδιο 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 ΠΕΝΤΕ ΒΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ

Διαφήμιση Yahoo Αμοιβές από διαφημιστές για την προβολή 

Συνδρομή eHarmony
Consumer Reports Online
Netfl ix

Τέλη από συνδρομητές για παραχώρηση δικαιώματος 
πρόσβασης σε περιεχόμενο ή υπηρεσίες

Αμοιβές από συναλλαγές eBay
E*Trade

Προμήθειες για την παροχή της δυνατότητας 
πραγματοποίησης μιας συναλλαγής

Πωλήσεις Amazon
L.L.Bean
Birchbox
iTunes

Πωλήσεις προϊόντων, πληροφοριών ή υπηρεσιών

Μέλη MyPoints Αμοιβές για αναφορές σε επιχειρήσεις

χώρος αγοράς: η περιοχή πραγματικής 
ή πιθανής εμπορικής αξίας στην οποία 
μία εταιρεία επιθυμεί να δραστηριο-
ποιηθεί

ανταγωνιστικό περιβάλλον: αναφέρε-
ται σε άλλες εταιρείες που πωλούν 
παρόμοια προϊόντα και λειτουργούν 
στον ίδιο χώρο αγοράς
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τμήμα αγοράς. Για παράδειγμα, οι Priceline και Travelocity, οι οποίες αμφότερες πωλούν φθηνά αερο-
πορικά εισιτήρια στο Internet, είναι άμεσοι ανταγωνιστές επειδή πωλούν παρόμοια προϊόντα—φθηνά 
εισιτήρια. Οι έμμεσοι ανταγωνιστές είναι εταιρείες που μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικές βιομη-
χανίες, αλλά εξακολουθούν να ανταγωνίζονται έμμεσα επειδή τα προϊόντα τους μπορούν να αντικατα-
στήσουν το ένα το άλλο. Για παράδειγμα, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων και οι αεροπορικές εταιρείες 
λειτουργούν σε διαφορετικούς κλάδους, αλλά εξακολουθούν να έχουν έμμεσο ανταγωνισμό επειδή 
προσφέρουν στους καταναλωτές εναλλακτικά μέσα μεταφοράς. Το CNN.com, ένα site ειδήσεων, είναι 
ένας έμμεσος ανταγωνιστής του ESPN.com, όχι επειδή πωλούν παρόμοια προϊόντα, αλλά επειδή αντα-
γωνίζονται για το χρόνο των καταναλωτών στο Web.

Η ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού ανταγωνιστών σε οποιοδήποτε τμήμα μπορεί να είναι σημάδι ότι 
η αγορά είναι κορεσμένη και ότι θα υπάρχουν πιθανές δυσκολίες για να γίνει κερδοφόρα. Από την 
άλλη πλευρά, ένα έλλειμμα ανταγωνιστών θα μπορούσε να σημαίνει ότι μέρος της αγοράς παραμένει 
ανεκμετάλλευτο, ή ότι η αγορά έχει ήδη δοκιμαστεί χωρίς επιτυχία, επειδή δε δίνει αποτελέσματα. Η 
ανάλυση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος μπορεί να σας βοηθήσει να καταλήξετε σε συμπέρασμα.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Οι εταιρείες επιτυγχάνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (competitive 
advantage) όταν μπορούν να παράγουν ένα κορυφαίο προϊόν και/ή 
να φέρουν το προϊόν στην αγορά σε χαμηλότερη τιμή από τους περισ-
σότερους ή όλους τους ανταγωνιστές τους (Porter, 1985). Οι εταιρεί-
ες επίσης ανταγωνίζονται για την εμβέλεια. Ορισμένες μπορούν να 
αναπτύξουν παγκόσμιες αγορές, ενώ άλλες μπορούν να αναπτύξουν 
μόνο μία εθνική ή περιφερειακή αγορά. Έτσι, οι εταιρείες που μπο-
ρούν να παρέχουν κορυφαία προϊόντα σε χαμηλότερο κόστος στην παγκόσμια αγορά έχουν πραγμα-
τικό πλεονέκτημα.

Οι εταιρείες επιτυγχάνουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα επειδή είναι ικανές με κάποιον τρόπο να 
αποκτούν διαφορική πρόσβαση στους παράγοντες παραγωγής που δε διατίθενται στους ανταγωνιστές 
τους – τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα (Barney, 1991). Ίσως μία εταιρεία είναι ικανή να αποσπάσει πολύ 
ευνοϊκούς όρους από προμηθευτές, αποστολείς ή εργατικό δυναμικό. Ή, ίσως, διαθέτει πιο έμπειρους 
και πιστούς υπαλλήλους από τους ανταγωνιστές της. Ίσως κατέχει μία ευρεσιτεχνία για ένα προϊόν που 
οι υπόλοιποι δεν μπορούν να μιμηθούν, ή πρόσβαση σε επενδυτικό κεφάλαιο μέσω ενός δικτύου πρώ-

ΕΙΚΟΝΑ 2.2 ΧΩΡΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Οι χώροι αγοράς αποτελούνται από πολλά τμήματα της αγοράς. Η δική σας ρεαλιστική ευκαιρία αγοράς θα εστιάζεται συνήθως 
σε ένα ή σε λίγα τμήματα της αγοράς.

Μικρές επιχειρήσεις
19 δις δολάρια

Μικρές επιχειρήσεις
6 δις δολάρια

Εκπαίδευση με 
καθηγητές

49 δις δολάρια

Εκπαίδευση με 
υπολογιστές

21 δις δολάρια

Fortune 500
15 δις δολάρια

Fortune 500
30 δις δολάρια

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: επιτυγ-
χάνεται από μία εταιρεία όταν μπορεί να 
παράγει ένα κορυφαίο προϊόν και/ή να 
φέρει το προϊόν στην αγορά σε χαμηλό-
τερη τιμή από τους περισσότερους ή 
όλους τους ανταγωνιστές της
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ην συνεργατών ή ένα δημοφιλές εμπορικό όνομα ή εικόνα που οι 
άλλες εταιρείες δεν μπορούν να αντιγράψουν. Μία ασυμμετρία 
(asymmetry) υφίσταται όταν κάποιος που συμμετέχει σε μία αγορά 
έχει περισσότερους πόρους (οικονομική υποστήριξη, γνώση, πληρο-
φορίες και/ή δύναμη) από άλλους συμμετέχοντες. Οι ασυμμετρίες 
οδηγούν στην κατάσταση όπου ορισμένες εταιρείες έχουν προβάδισμα 
σε σχέση με τους άλλους, κάτι που τους επιτρέπει να εμφανίζονται στην αγορά με καλύτερα προϊόντα, 
ταχύτερα από τους ανταγωνιστές τους και, μερικές φορές, με χαμηλότερο κόστος.

Για παράδειγμα, όταν η Apple ανακοίνωσε το iTunes, μία νέα υπηρεσία που προσφέρει νομίμως 
τραγούδια αντί 99 σεντ και τα οποία θα μπορούσαν να ληφθούν και να αναπαραχθούν σε οποιαδήπο-
τε ψηφιακή συσκευή με το λογισμικό iTunes, η εταιρεία είχε καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας από το 
μέσο όρο, απλά εξαιτίας της προηγούμενης επιτυχίας της Apple σε καινοτόμα σχέδια περιεχομένου 
και στη μεγάλη δεξαμενή δισκογραφικών εταιρειών που η Apple είχε συγκεντρώσει με σχολαστικό τρό-
πο, ώστε να υποστηρίξει τον ηλεκτρονικό της μουσικό κατάλογο. Λίγοι ανταγωνιστές θα μπορούσαν να 
απαντήσουν σε αυτόν το συνδυασμό φθηνών, νόμιμων τραγουδιών και καινοτόμων δυναμικών συσκευ-
ών στις οποίες θα αναπαράγονταν.

Ένα μάλλον μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προέρχεται 
από την κατάσταση του να είσαι πρώτος σε μία αγορά, fi rst mover 
(πρωτοπόρος στην αγορά), όπως ονομάζεται. Το πλεονέκτημα του 
fi rst mover (fi rst-mover advantage) είναι ένα ανταγωνιστικό πλεο-
νέκτημα που αποκτά μία εταιρεία όταν είναι η πρώτη που εμφανίζει 
στην αγορά ένα προϊόν ή μία υπηρεσία. Εάν οι fi rst mover αναπτύ-
ξουν ένα πιστό κοινό ή ένα μοναδικό περιβάλλον χειρισμού που είναι 
δύσκολο να αντιγραφεί, τότε μπορούν να διατηρήσουν το πλεονέκτη-
μά τους για μεγάλες περιόδους (Arthur, 1996). Η Amazon αποτελεί 
ένα καλό παράδειγμα. Ωστόσο, στην ιστορία της επιχειρηματικής 
καινοτομίας που υποστηρίζεται από τεχνολογία, οι περισσότεροι fi rst 
mover δε διαθέτουν τους συμπληρωματικούς πόρους (complemen-
tary resources) που απαιτούνται για τη διατήρηση του πλεονεκτήματος και συχνά οι εταιρείες που 
ακολουθούν απολαμβάνουν τις μεγαλύτερες ανταμοιβές (Rigdon, 2000, Teece, 1986). Πράγματι, πολ-
λές από τις ιστορίες επιτυχίας που θα συζητήσουμε σε αυτό το βιβλίο είναι ιστορίες εταιρειών που 
ακολούθησαν έναν fi rst mover – επιχειρήσεις που απέκτησαν γνώση από την αποτυχία των πρωτοπό-
ρων εταιρικών και εισήλθαν στην αγορά με καθυστέρηση.

Ορισμένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα χαρακτηρίζονται «άδικα». 
Ένα άδικο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (unfair competitive 
advantage) προκύπτει όταν μία εταιρεία αναπτύσσει ένα πλεονέκτη-
μα που βασίζεται σε έναν παράγοντα που άλλες εταιρείες δεν μπορούν 
να αγοράσουν (Barney, 1991). Για παράδειγμα, ένα εμπορικό όνομα 
δεν μπορεί να αγοραστεί και είναι υπ’ αυτή την έννοια ένα «άδικο» 
πλεο νέκτημα. Τα εμπορικά ονόματα χτίζονται πάνω στην πίστη, την εμπιστοσύνη, την αξιοπιστία και 
την ποιότητα. Από τη στιγμή που θα αποκτηθεί, είναι δύσκολο να αποτελέσει προϊόν αντιγραφής ή 
μίμησης και δίνει τη δυνατότητα σε εταιρείες να χρεώνουν υψηλότερες τιμές για τα προϊόντα τους.

Στις τέλειες αγορές (perfect market) δεν υπάρχουν ανταγωνι-
στικά πλεονεκτήματα ή ασυμμετρίες, επειδή όλες οι εταιρείες έχουν 
πρόσβαση σε όλους τους παράγοντες της παραγωγής (όπως πληρο-
φορίες και γνώση) με ίσο τρόπο. Ωστόσο, οι πραγματικές αγορές δεν 
είναι τέλειες και υπάρχουν ασυμμετρίες που οδηγούν σε ανταγωνι-
στικά πλεονεκτήματα, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Τα περισσότερα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα είναι βραχυπρόθεσμα, αν και μερικά διατηρούνται για πολύ μεγάλες 
χρονικές περιόδους. Αλλά όχι για πάντα. Υπάρχουν μάλιστα πολλά μεγάλα εμπορικά ονόματα που 
αποτυγχάνουν κάθε χρόνο.

Οι εταιρείες αυξάνουν την απόδοση (leverage) των ανταγωνιστι-
κών πόρων τους όταν χρησιμοποιούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτή-
ματά τους για να έχουν μεγαλύτερο κέρδος και σε άλλες αγορές. Για 
παράδειγμα, η κίνηση της Amazon στον κλάδο ηλεκτρονικής πώλη-

ασυμμετρία: υφίσταται όταν κάποιος 
που συμμετέχει σε μία αγορά έχει περισ-
σότερους πόρους από άλλους συμμετέ-
χοντες

πλεονέκτημα των fi rst movers: ένα 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αγοράς για 
μία εταιρεία, το οποίο προκύπτει από το 
γεγονός ότι είναι η πρώτη που φτάνει σε 
ένα σημείο αγοράς με ένα προϊόν ή 
υπηρεσία
συμπληρωματικοί πόροι: πόροι που 
δεν εμπλέκονται άμεσα στην παραγωγή 
του προϊόντος, αλλά απαιτούνται για την 
επιτυχία, όπως marketing, διοίκηση, 
οικονομικοί πόροι και υπόληψη

άδικο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: 
συμβαίνει όταν μία εταιρεία αναπτύσσει 
ένα πλεονέκτημα που βασίζεται σε έναν 
παράγοντα που άλλες εταιρείες δεν 
μπορούν να αγοράσουν

τέλεια αγορά: μία αγορά στην οποία 
δεν υπάρχουν ανταγωνι στικά πλεονε-
κτήματα ή ασυμ  με τρίες, επειδή όλες οι 
εταιρείες έχουν ίση πρόσβαση σε όλους 
τους παράγοντες της παραγωγής

αυξάνω την απόδοση: όταν μία εται-
ρεία χρησιμοποιεί τα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματά της για να έχει μεγαλύ-
τερο κέρδος και σε άλλες αγορές
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σης μαναβικής εκμεταλλεύτηκε την τεράστια βάση δεδομένων των πελατών της εταιρείας, όπως και τα 
πολλά χρόνια εμπειρίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Στρατηγική αγοράς
Όσο εκπληκτικά κι αν είναι τα θετικά χαρακτηριστικά μίας εταιρείας, η στρατηγική marketing της 
εταιρείας και η υλοποίησή της είναι συχνά εξίσου σημαντικές. Η καλύτερη επιχειρηματική ιδέα θα 
αποτύχει αν δεν προωθηθεί σωστά στους πιθανούς πελάτες.

Οτιδήποτε κάνετε για να προωθήσετε τα προϊόντα και τις υπηρε-
σίες της εταιρείας σας σε πιθανούς πελάτες εμπίπτει στο πλαίσιο 
αυτού που αποκαλούμε marketing. Η στρατηγική αγοράς (market 
strategy) είναι το σχέδιο που ετοιμάζετε και το οποίο αναφέρει ανα-
λυτικά πώς σκοπεύετε να εισέλθετε σε μία νέα αγορά και να προσελ-
κύσετε νέους πελάτες.

Για παράδειγμα, το Twitter, το YouTube και το Pinterest διαθέτουν μία στρατηγική marketing κοι-
νωνικής δικτύωσης, η οποία ενθαρρύνει τους χρήστες να στέλνουν δικό τους περιεχόμενο στα site 
δωρεάν, να δημιουργούν προσωπικές σελίδες, να επικοινωνούν με τους φίλους τους και να χτίζουν μία 
κοινότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πελάτης είναι το προσωπικό του τμήματος marketing!

Οργανωτική ανάπτυξη
Αν και πολλά επιχειρηματικά εγχειρήματα ξεκινούν από έναν οραματιστή ιδιώτη, σπάνια ένας άνθρω-
πος μόνος του μπορεί να εξελίξει μία ιδέα σε μία εταιρεία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Στις περισ-
σότερες περιπτώσεις, οι εταιρείες γρήγορης ανάπτυξης –ειδικά οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορί-
ου– χρειάζονται υπαλλήλους και ένα σύνολο από επιχειρηματικές διαδικασίες. Εν συντομία, όλες οι 
εταιρείες –οι νέες κυρίως– πρέπει να έχουν μία οργάνωση για την αποτελεσματική υλοποίηση του 
επιχειρηματικού πλάνου και της στρατηγικής τους. Πολλές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο ηλε-
κτρονικό εμπόριο και πολλές παραδοσιακές εταιρείες που επιχειρούν να ακολουθήσουν μία στρατη-
γική στο ηλεκτρονικό εμπόριο αποτυγχάνουν, επειδή στερούνται τις οργανωτικές δομές και τις βοηθη-
τικές πολιτιστικές αξίες που απαιτούνται για την υποστήριξη νέων μορφών εμπορίου (Kanter, 2001).

Οι εταιρείες που ελπίζουν να αναπτυχθούν και να ακμάσουν πρέ-
πει να έχουν ένα πλάνο οργανωτικής ανάπτυξης (organizational 
development), το οποίο περιγράφει πώς η εταιρεία θα οργανώσει το 
έργο που επιθυμεί να πετύχει. Συνήθως το έργο χωρίζεται σε λει-
τουργικά τμήματα, όπως παραγωγή, αποστολή, marketing, υποστή-
ριξη πελατών και οικονομικά. Οι θέσεις εργασίας μέσα σε αυτές τις 
λειτουργικές περιοχές καθορίζονται και κατόπιν ξεκινά η στρατολόγηση προσωπικού για συγκεκριμέ-
νες θέσεις και ευθύνες. Συνήθως, στην αρχή προσλαμβάνονται άνθρωποι που μπορούν να αναλάβουν 
διάφορες εργασίες. Όσο η εταιρεία μεγαλώνει, η πρόσληψη γίνεται πιο εξειδικευμένη. Για παράδειγμα, 
στο ξεκίνημά της μία επιχείρηση μπορεί να έχει ένα διευθυντή marketing. Έπειτα από δύο ή τρία 
χρόνια σταθερής ανάπτυξης, αυτή η μοναδική θέση στο τμήμα marketing μπορεί να έχει χωριστεί σε 
επτά διαφορετικές θέσεις εργασίας, οι οποίες καταλαμβάνονται από ισάριθμους υπαλλήλους.

Για παράδειγμα, ο ιδρυτής του eBay, Pierre Omidyar, ξεκίνησε ένα site ηλεκτρονικών δημοπρασι-
ών, σύμφωνα με ορισμένες πηγές, για να βοηθήσει τη φίλη του να ανταλλάξει δοχεία PEZ με άλλους 
συλλέκτες, αλλά μέσα σε λίγους μήνες ο όγκος της επιχείρησης είχε υπερβεί κατά πολύ τον όγκο που 
θα μπορούσε να χειριστεί μόνος του. Έτσι, ξεκίνησε να προσλαμβάνει ανθρώπους με μεγαλύτερη 
εμπειρία στις επιχειρήσεις για να τον βοηθήσουν. Σύντομα η εταιρεία είχε πολλούς υπαλλήλους, τμή-
ματα και διευθυντές, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για να επιβλέπουν τις διάφορες πτυχές του οργανισμού.

Ομάδα διοίκησης
Πιθανώς το πιο σημαντικό στοιχείο ενός επιχειρηματικού μοντέλου 
είναι η ομάδα διοίκησης (management team), η οποία είναι υπεύ-
θυνη για τη λειτουργία του μοντέλου. Μία ισχυρή ομάδα διοίκησης 
δίνει στο μοντέλο αξιοπιστία απέναντι σε εξωτερικούς επενδυτές, 
άμεση γνώση της αγοράς και εμπειρία στην υλοποίηση επιχειρημα-

στρατηγική αγοράς: το σχέδιο που 
ετοιμάζετε και το οποίο αναφέρει αναλυ-
τικά πώς σκοπεύετε να εισέλθετε σε μία 
νέα αγορά και να προσελκύσετε νέους 
πελάτες

οργανωτική ανάπτυξη: πλάνο που 
περιγράφει πώς η εταιρεία θα οργανώ-
σει το έργο που επιθυμεί να πετύχει

ομάδα διοίκησης: υπάλληλοι της εται-
ρείας οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη 
λειτουργία του επιχειρηματικού μοντέλου
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τικών πλάνων. Μία ισχυρή ομάδα διοίκησης ίσως δεν μπορεί να δώσει ζωή σε ένα ασθενές επιχειρη-
ματικό μοντέλο, αλλά θα πρέπει να μπορεί να αλλάξει το μοντέλο και να επανακαθορίσει την επιχεί-
ρηση όπως χρειάζεται.

Τελικά, οι περισσότερες εταιρείες φτάνουν στο σημείο να διαθέτουν αρκετά ανώτερα στελέχη ή διευ-
θυντές. Το πόσο ικανοί είναι οι διευθυντές, ωστόσο, μπορεί να είναι μία πηγή ανταγωνιστικού πλεονε-
κτήματος ή μειονεκτήματος. Η πρόκληση είναι να βρεθούν άνθρωποι που έχουν την εμπειρία αλλά 
και την ικανότητα να εφαρμόσουν αυτή την εμπειρία σε νέες καταστάσεις.

Για να μπορείτε να αναγνωρίσετε τους καλούς διευθυντές για μία νέα επιχείρηση, θα πρέπει πρώτα 
να εξετάσετε τα είδη εμπειριών που θα έπρεπε να έχει ένας διευθυντής ώστε να είναι χρήσιμος για την 
εταιρεία σας. Ποιο είδος τεχνικού υπόβαθρου θα ήταν επιθυμητό; Ποιο είδος εμπειρίας στην επίβλεψη 
θα ήταν απαραίτητο; Πόσα χρόνια σε μία συγκεκριμένη εργασία θα απαιτούνταν; Ποιες λειτουργίες 
εργασίας θα έπρεπε να εκπληρωθούν πρώτα: marketing, παραγωγή, οικονομικά ή λειτουργίες; Ειδικά 
σε καταστάσεις όπου η οικονομική υποστήριξη είναι απαραίτητη για να μπορεί μία εταιρεία να ξεκι-
νήσει, θα πρέπει να εξεταστεί αν οι υποψήφιοι ανώτεροι διευθυντές έχουν την εμπειρία και τις επαφές 
ώστε να συγκεντρώσουν πόρους από εξωτερικούς επενδυτές.

Ο Πίνακας 2.3 συνοψίζει τα οκτώ βασικά στοιχεία ενός επιχειρηματικού μοντέλου και τις ερωτή-
σεις-κλειδιά που πρέπει να απαντηθούν, ώστε κάθε στοιχείο να αναπτυχθεί σωστά.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Η συγκέντρωση κεφαλαίου είναι μία από τις πιο βασικές λειτουρ γίες 
που πρέπει να κάνει ένας ιδρυτής μίας νέας επιχείρησης και η ομά-
δα διοίκησης. Ο κύριος λόγος αποτυχίας τόσων πολλών νέων επιχει-
ρήσεων είναι η αδυναμία συγκέντρωσης αρκετών κεφαλαίων, ώστε 
να λειτουργούν αποδοτικά. Πολλοί επιχειρηματίες δίνουν τα πάντα 
για να ξεκινήσουν μία επιχείρηση, χρησιμοποιώντας προσωπικά 
κεφάλαια από αποταμίευση, αναλήψεις από πιστωτικές κάρτες, υπο-
θήκες ή δάνεια από συγγενείς και φίλους. Τέτοιου είδους κεφάλαια 
συχνά ονομάζονται κεφάλαια σποράς (seed capital). Όταν εξαντληθούν αυτά τα κεφάλαια, αν η εται-
ρεία δεν παράγει αρκετά έσοδα που καλύπτουν τα λειτουργικά έξοδα, απαιτούνται πρόσθετα κεφάλαια. 
Οι παραδοσιακές πηγές κεφαλαίου περιλαμβάνουν εκκολαπτήρια, εμπορικές τράπεζες, επιχειρημα-
τικούς αγγέλους, εταιρείες επενδύσεων και στρατηγικούς συνεργάτες. Μία από τις σημαντικότερες 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ

Πρόταση αξίας Γιατί να αγοράσει από εσάς ο πελάτης;

Μοντέλο εσόδων Πώς θα κερδίσετε χρήματα;

Ευκαιρία αγοράς Ποια αγορά σκοπεύετε να εξυπηρετήσετε και ποιο είναι το μέγεθός της;

Ανταγωνιστικό περιβάλλον Ποιος άλλος καταλαμβάνει το χώρο στην αγορά που επιθυμείτε;

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Ποια ειδικά πλεονεκτήματα θα φέρει η εταιρεία σας στην αγορά;

Στρατηγική αγοράς Πώς σχεδιάζετε να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας για να προσελκύ-
σετε κοινό;

Οργανωτική ανάπτυξη Ποιοι τύποι δομής οργάνωσης μέσα στην εταιρεία είναι απαραίτητοι για την εκπλή-
ρωση του επιχειρηματικού πλάνου;

Ομάδα διοίκησης Ποιες εμπειρίες και ποιες γνώσεις είναι σημαντικές να έχουν οι επικεφαλής της 
εταιρείας;

κεφάλαιο σποράς: συνήθως είναι οι 
προσωπικοί πόροι ενός νέου επιχειρη-
ματία που προέρχονται από αποταμίευ-
ση, αναλήψεις από πιστωτικές κάρτες, 
υποθήκες ή δάνεια από συγγενείς και 
φίλους
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πτυχές της συγκέντρωσης κεφα λαίου είναι η ικανότητα για συμπύ-
κνωση των στοιχείων που απαρτίζουν το επιχειρηματικό σχέδιο της 
εταιρείας σε μία συνοπτική παρουσίαση (elevator pitch), μία 
σύντομη παρουσίαση 2-3 λεπτών (όσο περίπου διαρκεί η μεταφορά 
μέσω ανελκυστήρα σε έναν όροφο, εξ ου και ο όρος «elevator» στα 
αγγλικά) η οποία στοχεύει στο να πείσει τους επενδυτές να επενδύ-
σουν. Ο Πίνακας 2.4 παραθέτει τα βασικά στοιχεία μιας συνοπτικής 
παρουσίασης.

Τα εκκολαπτήρια (μηχανισμοί επιτάχυνσης) (incubators) όπως 
η εταιρεία Y-Combinator (μιλήσαμε γι’ αυτήν στο Κεφάλαιο 1) παρέ-
χουν συνήθως ένα μικρό ποσό χρηματοδότησης, αλλά το πιο σημα-
ντικό είναι ότι παρέχουν διάφορες υπηρεσίες σε νέες επιχειρήσεις 
που επιλέγουν να συμμετάσχουν στα προγράμματά τους, όπως επιχειρηματική, τεχνική και διαφημι-
στική βοήθεια, καθώς και γνωριμίες με άλλες πηγές χρηματοδότησης. Γνωστά τέτοια προγράμματα 
είναι τα TechStars, DreamIt, και Capital Factory.

Η λήψη ενός δανείου από μία εμπορική τράπεζα συχνά είναι δύσκολη υπόθεση για μία νέα εταιρεία 
χωρίς πολλά έσοδα, αλλά αξίζει να ερευνήσετε προγράμματα που προσφέρονται μέσω της U.S. Small 
Business Administration και των κρατικών ή τοπικών ισοδύναμων της. Το πλεονέκτημα της συγκέ-
ντρωσης κεφαλαίου με τη μορφή δανείου είναι ότι, αν και πρέπει να αποπληρωθεί, δεν απαιτεί από 
τον επιχειρηματία να παραδώσει την κυριότητα της εταιρείας.

Οι επιχειρηματικοί άγγελοι (angel investors) είναι συνήθως 
πλούσια άτομα (ή ομάδες ατόμων) που επενδύουν τα δικά τους χρή-
ματα για να αποκτήσουν ένα μερίδιο στην επιχείρηση. Γενικά, οι 
επιχειρηματικοί άγγελοι κάνουν μικρότερες επενδύσεις (συνήθως ως 
1 εκατομμύριο) από τις εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων, ενδι-
αφέρονται να βοηθήσουν μία εταιρεία να μεγαλώσει και να πετύχει 
και επενδύουν με σχετικά ευνοϊκούς όρους σε σχέση με τους ύστε-
ρους επενδυτές. Ο πρώτος γύρος της εξωτερικής επένδυσης σε μία 
εταιρεία ονομάζεται χρηματοδότηση Α σειράς.

Οι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων συνήθως ενδιαφέρονται 
για μία νέα εταιρεία αφού αυτή ξεκινήσει να προσελκύει ένα μεγάλο 
κοινό και να έχει κάποια έσοδα, ακόμα κι αν δεν είναι κερδοφόρα. 
Οι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων (Venture capital 
investors) επενδύουν κεφάλαια που διαχειρίζονται για άλλους επεν-
δυτές, όπως τράπεζες επενδύσεων, συνταξιοδοτικά προγράμματα, 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εισαγωγή Το όνομα και η θέση σας· η ονομασία της εταιρείας και μία ατάκα στην οποία 
συγκρίνετε τι κάνει η εταιρεία σας σε μία γνωστή εταιρεία. Παράδειγμα: «Ονομά-
ζομαι Χ, είμαι ο ιδρυτής της Υ και είμαστε η Uber/Amazon της Ζ».

Υπόβαθρο Η προέλευση της ιδέας σας και το πρόβλημα που προσπαθείτε να επιλύσετε.

Μέγεθος κλάδου/ευκαιρία αγοράς Σύντομες πληροφορίες για το (οπτιμιστικά πολύ μεγάλο) μέγεθος της αγοράς.

Μοντέλο εσόδων/νούμερα/
μετρήσεις ανάπτυξης

Μια ματιά στο μοντέλο εσόδων της εταιρείας και τα αποτελέσματα έως τώρα, στο 
πόσο γρήγορα αναπτύσσεται και στους πρώτους χρήστες, εφόσον υπάρχουν.

Χρηματοδότηση Το ποσό χρηματοδότησης που επιζητάτε και τι θα σας βοηθήσει να επιτύχετε.

Στρατηγική εξόδου Πώς οι επενδυτές σας θα επιτύχουν απόδοση της επένδυσης τους; 

συνοπτική παρουσίαση: μία σύντομη 
παρουσίαση 2-3 λεπτών η οποία στο-
χεύει στο να πείσει τους επενδυτές να 
επενδύσουν

εκκολαπτήρια: παρέχουν συνήθως ένα 
μικρό ποσό χρηματοδότησης και διάφο-
ρες υπηρεσίες σε νέες επιχειρήσεις

επιχειρηματικοί άγγελοι: συνήθως 
πλούσια άτομα (ή ομάδες ατόμων) που 
επενδύουν τα δικά τους χρήματα για να 
αποκτήσουν ένα μερίδιο στην επιχείρη-
ση: συνήθως είναι οι πρώτοι εξωτερικοί 
επενδυτές σε μία νέα ιδέα

επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαί-
ων: επενδύουν κεφάλαια που διαχειρί-
ζονται για άλλους επενδυτές και συνή-
θως είναι επενδυτές σε ένα μεταγενέστε-
ρο στάδιο
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ασφαλιστικές εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις, και συνήθως θέλουν να αποκτήσουν ένα μεγαλύτερο 
μερίδιο στην εταιρεία και να ασκούν μεγαλύτερο έλεγχο στη λειτουργία της. Οι επενδυτές επιχειρημα-
τικών κεφαλαίων θέλουν συνήθως να υπάρχει μία καλά ορισμένη «στρατηγική εξόδου», όπως ένα πλά-
νο για μία αρχική δημόσια προσφορά ή την εξαγορά της εταιρείας από μία μεγαλύτερη επιχείρηση 
εντός ενός σχετικά σύντομου χρονικού διαστήματος (από 3 ως 7 χρόνια), η οποία τους δίνει τη δυνα-
τότητα να κάνουν γρήγορα απόσβεση στην επένδυσή τους και να έχουν σημαντικά κέρδη. Η επένδυση 
επιχειρηματικού κεφαλαίου συχνά σημαίνει ότι ο ιδρυτής και οι αρχικοί επενδυτές δε θα ελέγχουν την 
εταιρεία πολύ σύντομα στο μέλλον.

Η χρηματοδότηση από το πλήθος (crowdfunding) έχει να κάνει 
με το Internet και τη χρήση του ώστε πολλοί μαζί να συνεισφέρουν 
τα χρήματά τους για την υποστήριξη διάφορων έργων. Η ιδέα για τη 
χρηματοδότηση από το πλήθος έγινε δημοφιλής από το Kickstarter 
και το Indiegogo (διαβάστε την ενότητα Σχόλιο πάνω στις επιχειρήσεις: 
Η χρηματοδότηση από το πλήθος απογειώνεται), αλλά δεν ήταν δυνα-
τή η εφαρμογή της για επενδύσεις κεφαλαίου σε κερδοσκοπικές εταιρείες στις ΗΠΑ, εξαιτίας κάποιων 
περιορισμών. Ωστόσο, η ψήφιση του νόμου Jumpstart Our Business Startups (JOBS) το 2012 και οι 
αποφάσεις της Επιτροπής Χρηματαγοράς το 2013 δίνουν πλέον σε εταιρείες τη δυνατότητα να χρησι-
μοποιούν το Internet για να προσεγγίζουν πλούσιους πιστοποιημένους επενδυτές που επιθυμούν να 
υποστηρίξουν μικρές και νέες επιχειρήσεις με αντάλλαγμα ένα μερίδιο σε αυτές. Ο κανονισμός 
Regulation A+, ο οποίος επιτρέπει κεφαλαιουχικές επενδύσεις με χρηματοδότηση από το πλήθος από 
μη διαπιστευμένους επενδυτές (άνθρωποι με κεφάλαιο αξίας μικρότερης του 1 εκατ. δολ. και οι ο  ποίοι 
έβγαλαν λιγότερα από 200.000 δολ. το χρόνο για τα προηγούμενα δύο χρόνια), ξεκίνησε να εφαρμό-
ζεται το 2015. Επιπλέον, τον Μάϊο του 2016 ξεκίνησε και η εφαρμογή κανονισμών για την υλοποίηση 
κεφαλαιουχικών επενδύσεων με χρηματοδότηση από το πλήθος ευρύτερης βάσης που εγκρίθηκαν από 
τον νόμο JOBS, οι οποίοι επιτρέπουν επενδύσεις από ανθρώπους με ετήσιο εισόδημα ή κεφάλαιο α  ξίας 
μικρότερης των 100.000 δολ. Διαβάστε την ενότητα Σχόλιο πάνω στις επιχειρήσεις: Η χρηματοδότηση 
από το πλήθος απογειώνεται για μια πιο προσεκτική ματιά στα θέματα γύρω από την χρηματοδότηση 
από το πλήθος. Πρόσφατα, μία νέα μορφή συγκέντρωσης κεφαλαίου, η οποία εκμεταλλεύεται εικονικά 
νομίσματα, όπως το Bitcoin, ξεκίνησε να κάνει την εμφάνιση της. Ενίοτε αναφερόμενα και ως αρχική 
προσφορά νομίσματος (initial coin offering, ICO), αυτές οι προσφορές επιτρέπουν σε νέες εταιρείες να 
συγκεντρώνουν κεφάλαιο χωρίς να είναι υποχρεωμένες να συμμορφωθούν με τις κρατικές ή ομοσπον-
διακές ρυθμιστικές αρχές κινητών αξιών, και ως εκτούτου, να αποτελούν σημαντικό ρίσκο για τους 
επενδυτές (Engler, 2017).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ: 
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Υπάρχουν πολλά επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικού εμπορίου και ακόμα περισσότερα εμφανίζο-
νται κάθε μέρα. Ο αριθμός τους περιορίζεται μόνο από την ανθρώπινη φαντασία και η λίστα μας με τα 
διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα σίγουρα δεν εξαντλεί τις περιπτώσεις. Ωστόσο, παρά την αφθονία 
των πιθανών μοντέλων, είναι δυνατό να προσδιοριστούν οι μεγαλύτεροι γενικοί τύποι (και κάποιες 
παραλλαγές) επιχειρηματικών μοντέλων που έχουν αναπτυχθεί για τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπο-
ρίου και περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσετε, ωστόσο, ότι 
δεν υπάρχει ένας μοναδικός σωστός τρόπος ταξινόμησης αυτών των επιχειρηματικών μοντέλων.

Η προσέγγισή μας στα επιχειρηματικά μοντέλα θα γίνει σύμφωνα με τους διαφορετικούς τομείς 
ηλεκτρονικού εμπορίου (B2C και B2B) στους οποίους εφαρμόζονται. Θα παρατηρήσετε, ωστόσο, ότι 
ουσιαστικά παρόμοια επιχειρηματικά μοντέλα μπορεί να εμφανίζονται σε περισσότερους από έναν 
τομείς. Για παράδειγμα, τα επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικών πωλητών λιανικής (συχνά ονομάζο-
νται e-tailer, από τις λέξεις electronic και retailer) και των ηλεκτρονικών διανομέων (e-distributor) 
είναι σχεδόν ίδια. Ωστόσο, διακρίνονται από το σημείο αγοράς όπου εστιάζονται στον τομέα στον οποίο 
χρησιμοποιούνται. Στην περίπτωση των e-tailer στον τομέα B2C, το επιχειρηματικό μοντέλο επικε-
ντρώνεται σε πωλήσεις σε ιδιώτες καταναλωτές, ενώ στην περίπτωση του e-distributor το επιχειρημα-
τικό μοντέλο εστιάζεται σε πωλήσεις σε άλλες επιχειρήσεις. Πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν ένα συν-
δυασμό διαφορετικών επιχειρηματικών μοντέλων όταν προσπαθούν να επεκταθούν σε πολλές περιοχές 
του ηλεκτρονικού εμπορίου. Εξετάζουμε τα επιχειρηματικά μοντέλα B2C στην ενότητα 2.2 και τα 
αντίστοιχα μοντέλα B2B στην Ενότητα 2.3.

χρηματοδότηση από το πλήθος: έχει 
να κάνει με το Internet και τη χρήση του 
ώστε πολλοί μαζί να συνεισφέρουν τα 
χρήματά τους για την υποστήριξη διά-
φορων έργων
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ΣΧΟΛΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φανταστείτε ότι έχετε την επόμε-
νη μεγάλη ιδέα, αλλά όχι τους 
πόρους που θα σας βοηθήσουν 

να την υλοποιήσετε. Τα site χρη-
ματοδότησης από το πλήθος 

(crowdfunding) μπορούν να σας βοη-
θήσουν. Site όπως το Kickstarter και το 

Indiegogo οδηγούν τη χρηματοδότηση από το 
πλήθος σε ανάπτυξη της τάξεως των 93 εκατ. έως 
το 2025, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Το 
Internet είναι το ιδανικό μέσο για χρηματοδότηση 
από το πλήθος, επειδή επιτρέπει σε ιδιώτες και 
οργανισμούς που χρειάζονται πόρους και στους 
επενδυτές να προσεγγίσουν ο ένας τον άλλον, από 
όλο τον κόσμο.

Πώς όμως λειτουργούν site σαν το Kickstarter 
και το Indiegogo; Η ιδέα είναι απλή: ένας επενδυ-
τής, καλλιτέχνης ή ακτιβιστής προσπαθεί να συγκε-
ντρώσει χρήματα για κάποιο λόγο και χρησιμοποι-
εί το site ώστε να δημιουργήσει μια σελίδα για το 
έργο. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να δεσμευτούν 
ότι θα υποστηρίξουν το έργο, αλλά στο Kickstarter, 
τα χρήματα στην πραγματικότητα αλλάζουν χέρια 
μόνο όταν το έργο επιτύχει πλήρως τον χρηματο-
δοτικό του σκοπό (άλλα site, όπως είναι το Indiego-
go, επιτρέπουν στους δημιουργούς έργων να 
κρατούν τα χρήματα που συγκέντρωσαν ακόμα κι 
αν δεν πετύχουν τον σκοπό τους). Τα site παρα-
κρατούν μια μικρή προμήθεια, συνήθως το 5%, σε 
ολοκληρωμένα έργα. Οι υποστηρικτές συχνά λαμ-
βάνουν κάποιο είδος ανταμοιβής, συνήθως βάσει 
του μεγέθους της συνεισφοράς τους στο έργο. 

Τα επιτυχημένα έργα με χρηματοδότηση από 
το πλήθος έχουν, σε πολλές περιπτώσεις, μερικά 
κοινά στοι χεία. Ένα από τα σημαντικότερα είναι η 
σαφής και περιεκτική παρουσίαση της ιδέας. Η 
εκστρατεία χρηματοδότησης από το πλήθος έχει 
αρκετά κοινά με την παρουσίαση ενός επιχειρημα-
τικού σχεδίου και θα πρέπει να πραγματεύεται τα 
ίδια οχτώ στοι χεία ενός επιχειρηματικού μοντέλου, 
όπως η πρόταση αξίας του έργου, η αγορά-στόχος 
κ.λπ.

Δε συμβαίνει όμως όλα τα έργα να πετυχαίνουν 
και το Kickstarter αναφέρει ότι μόνο περίπου το 
35% των σχεδόν 352.000 των έργων του έχουν 
φτάσει στους στόχους τους χρηματοδότησης. Μερι-
κά από τα πιο επιφανή έργα στο Kickstarter έχουν 
αποτύχει παταγωδώς: ο φερόμενος κατασκευαστής 

drone, Zano, χρεωκόπησε πριν ακόμη ολοκληρώσει 
το προϊόν του παρά τα 3,4 εκατ. δολ. που είχε 
συγκεντρώσει· ο τεχνολογικός κατασκευαστής 
wearable, Pebble, του οποίου τα προϊόντα συγκέ-
ντρωσαν συνολικά 43 εκατ. δολ. και ανέπτυξαν μία 
βάση από πιστούς οπαδούς, απέτυχε να επιφέρει 
κέρδος πριν την εξαγορά της πνευματικής του ιδιο-
κτησίας από την εταιρεία Fitbit το 2016. Το Kick-
starter πλέον απαιτεί από όσους επιθυμούν να 
συγκεντρώσουν κάποιο κεφάλαιο να αναφέρουν 
ξεκάθαρα τους σχετικούς κινδύνους του έργου τους 
ενώ, για τις εφευρέσεις, απαιτεί φωτογραφίες των 
πρωτότυπων προϊόντων αντί για απλά σχέδια, προ-
 σομοιώσεις ή αποδόσεις. Σήμερα τα Kickstarter και 
Indiegogo δίνουν στους δημιουργούς έργων πρό-
σβαση σε ειδικούς της σχεδίασης και της κατασκευ-
ής ώστε να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν καλύ-
τερα τα κόστη και τη βιωσιμότητα των προϊόντων 
τους. Παρόλα αυτά, οι υποστηρικτές των έργων 
παραμένουν χωρίς πραγματική δυνατότητα προ-
σφυγής σχετικά με τα έργα τα οποία δεν καταφέρ-
νουν να υλοποιηθούν ή τους αδιάφορους ιδρυτές.

Μια νέα χρήση της χρηματοδότησης από το 
πλήθος είναι να παρέχει το αρχικό κεφάλαιο σε νέες 
επιχειρήσεις σε αντάλλαγμα για μετοχικό κεφάλαιο 
(μετοχές) στην εταιρεία, γνωστή ως χρηματοδότηση 
από το πλήθος με έκδοση μετοχών (equity 
crowdfunding). Υπό την προστασία του νόμου 
JOBS που πέρασε από το αμερικανικό Κογκρέσο 
το 2012, μια εταιρεία θα μπορεί να συγκεντρώνει 
έως 1 εκατομμύριο δολάρια μέσα σε ένα έτος από 
το πλήθος, και το 2016, οι νόμοι που επιβάλλουν 
οι δυνητικοί επενδυτές να είναι διαπιστευμένοι (να 
έχουν κεφάλαιο αξίας τουλάχιστον 1 εκατομμύριο 
δολάρια) χαλάρωσαν ώστε να επιτρέπεται σε μι -
κρότερους επενδυτές η αγορά μετοχικού μεριδίου 
2.000 δολ. ή περισσότερων. Εικοσιπέντε πολιτείες 
έχουν δικούς τους νόμους για την χρηματοδότηση 
από το πλήθος που να επιτρέπουν στις τοπικές 
επιχειρήσεις να συγκεντρώνουν χρήματα κατά αυτό 
τον τρόπο. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις του 2-16 έρχο-
νται για διορθώσουν το νομοθετικό κενό που απα-
γόρευε σε αυτές τις επιχειρήσεις να διαφη μί ζο νται 
σε επενδυτές εκτός της πολιτείας τους. Ωστόσο, η 
χρηματοδότηση από το πλήθος με έκδοση μετοχών 
θα απαιτεί εκτενή συμμόρφωση των επιχειρήσεων, 
με «τσουχτερά» πρόστιμα για οποιαδήποτε παρα-
τυπία ενώ οι επενδυτές θα αντιμετωπίζουν ακόμη 

Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ 
ΑΠΟΓΕΙΩΝΕΤΑΙ

(συνεχίζεται)
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τους συνήθεις κινδύνους της επενδυτι-
κής δραστηριότητας.

Το Kickstarter, προς το παρόν, δεν 
σχεδιάζει να επιτρέψει στους δημιουργούς 

να προσφέρουν μετοχές στα έργα στο Kick-
starter, θεωρώντας ότι η χρηματοδότηση από 

το πλήθος με έκδοση μετοχών είναι θεμελιωδώς 
διαφορετική από τα έργα στο site, τα οποία εστιά-
ζουν λιγότερο στα κέρδη και περισσότερο στις 
ιδέες και στα κοινωνικά ζητήματα. Στο μεταξύ, 
πολλές εταιρείες, όπως οι Indiegogo, Wefunder, 
AngelList και StartEngine, στρώνουν το δρόμο για 
μια αναμενόμενη έκρηξη δραστηριότητας. Τον πρώ-
το χρόνο της χρηματοδότησης από το πλήθος με 
έκδοση μετοχών, αυτά και άλλα site  συγκέντρωσαν 
περισσότερα από 40 εκατ. δολ., με την μέση 
εκστρατεία να συγκεντρώνει 282.000 δολ. Η 
Wefunder έκανε τις περισσότερες συμφωνίες και 
συγκέντρωσε τα περισσότερα χρήματα για εκείνο 
το διάστημα. Ωστόσο, η πλατφόρμα της Indiegogo, 
η οποία ξεκίνησε σε συνεργασία με τον την εταιρεία 
χρηματοδότησης από το πλήθος με έκδοση μετο-
χών MicroVentures, αναπτύσσεται με γρήγορους 
ρυθμούς και, από το 2017, υπερηφανεύεται ποσο-
στό επιτυχίας 100%. Η εταιρεία StartEngine έχει 
επίσης αναπτυχθεί ταχύτατα και ανταγωνιζόταν το 
κεφάλαιο που συγκέντρωσε η συνεργασία Wefunder 
και Indiegogo το πρώτο τετράμηνο του 2017.

Πολλές από τις εταιρείες που επιδιώκουν χρη-
ματοδότηση από το πλήθος με έκδοση μετοχών 
είναι νεοιδρυθείσες και οι περισσότερες αναζητούν 
τη χρηματοδότηση από το πλήθος ως πρώτη εξω-
τερική πηγή χρηματοδότησης. Πολλές από αυτές 
τις εταιρείες βρίσκονται εκτός των παραδοσιακών 
παραδείσων επιχειρηματικού κεφαλαίου, όπως 
είναι το Silicon Valley. Ενώ οι τυπικές εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται μέσω του Internet και των 

εφαρμογών για φορητές συσκευές αντιπροσωπεύ-
ουν ένα καλό ποσοστό του 33% αυτών των εταιρει-
ών, με τον εξοπλισμό για τους καταναλωτές να 
ακολουθεί με μικρή διαφορά, πολλές επιχειρήσεις 
με φυσικά καταστήματα, όπως είναι οι μπυραρίες 
και τα εστιατόρια, κατάφεραν, επίσης, να επιτύχουν 
μέσω της χρηματοδότησης από το πλήθος. Για 
παράδειγμα, η εταιρεία Hopsters, μία μπυραρία με 
βάση τη Βοστόνη, συγκέντρωσε 1,2 εκατ. δολ. μέσω 
της χρηματοδότησης από το πλήθος με έκδοση 
μετοχών. Εταιρείες όπως η Hopsters μπορεί να μην 
είναι αρκετά φανταχτερές για να προσελκύσουν την 
προσοχή των επενδυτών επιχειρηματικών κεφα-
λαίων ή των μεγάλων τραπεζών, έχουν, ωστόσο, 
ιδιαιτέρως πιστή πελατειακή βάση και ιστορικά 
κερδοφορίας που τις καθιστούν ιδανικούς υποψή-
φιους για χρηματοδότηση από το πλήθος.

Πολλές μικρότερες εταιρείες αναδύθηκαν με 
σκοπό να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα είδη επεν-
δυτών, σημειώνοντας ποικίλους βαθμούς επιτυχίας. 
Για παράδειγμα, η Seed- Invest είναι μία εταιρεία 
που απευθύνεται σε επενδυτές οι οποίοι μπορεί να 
ανησυχούν για την ιδιωτικότητα κατά τη χρηματο-
δότηση από το πλήθος, προσφέροντας καλύτερο 
έλεγχο των προσωπικών δεδομένων, ενώ η εταιρεία 
CircleUp επικεντρώνεται στα καταναλωτικά προϊό-
ντα. Ενώ μερικές μελέτες συνιστούν ότι η χρημα-
τοδότηση από το πλήθος με έκδοση μετοχών θα 
συνεχίσει να επιφέρει σημαντικούς κινδύνους για 
τους μικρότερους επενδυτές, το συγκεκριμένο είδος 
χρηματοδότησης έχει ήδη ξεπεράσει τις ετήσιες 
δαπάνες σε επιχειρηματικά κεφάλαια και κεφάλαια 
επιχειρηματικών αγγέλων και είναι πιθανό να βιώ-
σει μεγάλη άνθηση στο απώτερο μέλλον καθώς όλο 
και περισσότεροι άνθρωποι εξοικειώνονται με αυτές 
τις πλατφόρμες συγκέντρωσης και/ή συνεισφοράς 
χρημάτων.

ΠΗΓΕΣ: “For Entrepreneurs, Venture Capital Is Not Always the Best Option,” by Clint Carter, Entrepreneur.com, June 5, 2017; “Why You Should 
Keep Funding Kickstarter Projects That Don’t Deliver,” by Mark Barros, Wired, May 28, 2017; “Crowdfunding Platforms Crack Down on Risky 
Campaigns,” by Mark Harris, Backchannel.com, May 18, 2017; “Indiegogo Founder Slava Rubin Talks Equity Crowdfunding on Reg CF Anniver-
sary,” by JD Alois, Crowdfundinsider. com, May 18, 2017; “Equity Crowdfunding Is 1 Year Old Today, Wefunder Is Top Platform,” by Sherwood 
Neiss, Venturebeat.com, May 16, 2017; “One Year In, Equity Crowdfunding Is Still Waiting For Its Moment,” by Esha Chhabra, Fastcompany.
com, April 25, 2017; “Top Trends in Equity Crowdfunding,” by Jake Fisher, Medium.com, January 28, 2017; “Indiegogo Launches Its New Equity 
Crowdfunding Service,” by Jeremy Quittner, Fortune, November 15, 2016; “How the Fidget Cube Raised $6.4 Million and Entered Kickstarter’s 
Top 10 Most Funded Projects,” by Zara Stone, Forbes.com, October 24, 2016; “Indiegogo Could Soon Dominate Equity Crowdfunding,” by Jer-
emy Quittner, Fortune, July 5, 2016; “New Crowdfunding Rules Could Do More Harm Than Good for Some Startups,” by Samantha Drake, Forbes, 
June 27, 2016; “New Crowdfunding Rules Let the Small Fry Swim with Sharks,” by Stacy Cowley, New York Times, May 14, 2016; “Can Equity 
Crowdfunding Democratize Access to Capital and Investment Opportunities?,” by Christian Catalini, Catherine Fazio, and Fiona Murray, MIT 
Innovation Initiative, May 2016; “As Equity Crowdfunding Debuts in U.S., Will More Regulations Follow?,” by Jeff  Engel, Xconomy. com, March 
25, 2016; “Trouble on Kickstarter as Two Massive Projects Hit the Rocks,” by Alex Hern, The Guardian, November 19, 2015; “S.E.C. Gives Small 
Investors Access to Equity Crowdfunding,” by Stacy Cowley, New York Times, October 30, 2015; “Why Investors Are Pouring Millions into Crowd-
funding,” by Katherine Noyes, Fortune, April 17, 2014; “Crowdfunding Tips for Turning Inspiration into Reality,” by Kate Murphy, New York Times, 
January 22, 2014; “World Bank: Crowdfunding Investment Market to Hit $93 Billion by 2025,” by Richard Swart, PBS.org, December 10, 2013.
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Η πλατφόρμα τεχνολογίας μίας επιχείρησης μερικές φορές συγχέεται με το επιχειρηματικό μοντέ-
λο της. Για παράδειγμα, το «κινητό ηλεκτρονικό εμπόριο» αναφέρεται στη χρήση κινητών συσκευών 
και δικτύων κινητής τηλεφωνίας που υποστηρίζουν διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα. Οι σχολιαστές 
μπερδεύουν μερικές φορές τα πράγματα όταν αναφέρονται στο κινητό ηλεκτρονικό εμπόριο ως ένα 
διακριτό επιχειρηματικό μοντέλο, κάτι που ωστόσο δεν είναι. Όλα τα βασικά επιχειρηματικά μοντέλα 
που συζητάμε παρακάτω μπορούν να υλοποιηθούν τόσο στο παραδοσιακό Internet και Web όσο και 
στις πλατφόρμες για κινητά. Ομοίως, αν και ορισμένες φορές αναφέρονται ως τέτοια, το κοινωνικό και 
το τοπικό ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι επιχειρηματικά μοντέλα από μόνα τους, αλλά είναι παρα-
κλάδια του ηλεκτρονικού εμπορίου B2C και B2B, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν διαφορετικά 
επιχειρηματικά μοντέλα.

Θα παρατηρήσετε επίσης ότι κάποιες εταιρείες χρησιμοποιούν πολλαπλά επιχειρηματικά μοντέλα. 
Για παράδειγμα, η Amazon διαθέτει πολλά τέτοια: είναι e-retailer, πάροχος περιεχομένου, δημιουργός 
αγοράς, πάροχος υποδομών ηλεκτρονικού εμπορίου και πολλά άλλα. Το eBay είναι ένας δημιουργός 
αγοράς στους τομείς B2C και C2C του ηλεκτρονικού εμπορίου, χρησιμοποιώντας το παραδοσιακό 
Internet και πλατφόρμες για κινητά, αλλά και πάροχος υποδομών ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι εται-
ρείες συχνά επιδιώκουν να έχουν πολλά επιχειρηματικά μοντέλα, με απώτερο στόχο να εκμεταλλεύο-
νται το καλό εμπορικό όνομά τους, τις επενδύσεις τους σε υποδομές και να αυξάνουν τους πόρους που 
αναπτύσσονται με ένα επιχειρηματικό μοντέλο για τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

Τέλος, καμία εξέταση των επιχειρηματικών μοντέλων του ηλεκτρονικού εμπορίου δεν θα ήταν ολο-
κληρωμένη χωρίς να αναφερθούν οι εταιρείες το επιχειρηματικό μοντέλο των οποίων εστιάζει στην 
παροχή της απαραίτητης υποδομής για την σύσταση, ανάπτυξη και ευημερία των εταιρειών ηλεκτρο-
νικού εμπορίου. Αυτές είναι διευκολυντές του ηλεκτρονικού εμπορίου: παρέχουν υλικό, λογισμικό 
συστήματος λειτουργίας, τεχνολογία δικτύων και επικοινωνιών, λογισμικό εφαρμογών, σχεδίαση site, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλα εργαλεία που απαιτούνται από το ηλεκτρονικό εμπόριο (δείτε 
Πίνακα 2.5). Ενώ αυτές οι εταιρείες δεν διεξάγουν καθαυτές ηλεκτρονικό εμπόριο (αν και σε πολλές 
περιπτώσεις, το ηλεκτρονικό εμπόριο στην παραδοσιακή του έννοια αποτελεί στην πραγματικότητα 
μέρος των καναλιών πωλήσεων τους), ως σύνολο είναι ίσως οι πιο κερδισμένες από την ανάπτυξη του 
ηλεκτρονικού εμπορίου. Εξετάζουμε πολλές από αυτές στα επόμενα κεφάλαια.

2.2 ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ BUSINESS-TO-CONSUMER (B2C)

Το ηλεκτρονικό εμπόριο Business-to-Consumer (B2C), όπου οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις επιδιώκουν 
να φτάσουν στους μεμονωμένους καταναλωτές, είναι το πιο γνωστό και οικείο είδος ηλεκτρονικού 
εμπορίου. Ο Πίνακας 2.6 στην σελίδα 75 παρουσιάζει τα βασικά επιχειρηματικά μοντέλα που χρη-
σιμοποιούνται στον τομέα B2C.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ
Τα ηλεκτρονικά καταστήματα λιανικής, που συχνά αποκαλούνται 
e-tailer, ποικίλλουν ως προς το μέγεθος, από τη γιγαντιαία Amazon 
έως μικρά τοπικά καταστήματα που διαθέτουν website. Οι e-tailer 
συνήθως μοιάζουν με την τυπική βιτρίνα ενός κανονικού καταστή-
ματος, εκτός από το ότι οι πελάτες το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να συνδεθούν στο Internet ή να 
χρησιμοποιήσουν το έξυπνο κινητό τηλέφωνο τους προκειμένου να δουν τα προϊόντα και να παραγγεί-
λουν. Ορισμένα ηλεκτρονικά καταστήματα λιανικής διαθέτουν επίσης φυσικά καταστήματα όπου 
παρέχουν τα ίδια προϊόντα. Οι REI, JCPenney, Barnes & Noble, WalMart και Staples είναι παραδείγ-
ματα εταιρειών με συμπληρωματικά ηλεκτρονικά καταστήματα. Ωστόσο, κάποιοι άλλοι λειτουργούν 
μόνο στον εικονικό κόσμο, χωρίς να διαθέτουν φυσικά καταστήματα. Οι Amazon, BlueNile και Bluefl y 
αποτελούν παραδείγματα αυτού του είδους e-tailer. Υπάρχουν αρκετές άλλες παραλλαγές e-tailer, 
όπως ηλεκτρονικές εκδοχές καταλόγων που αποστέλλονται με συμβατικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικά 
εμπορικά κέντρα και πωλήσεις μέσω Internet από τον κατασκευαστή.

e-tailer: ηλεκτρονικό κατάστημα 
λιανικής
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5 ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΑΙΚΤΕΣ

Υλικό: Διακομιστές web 

Λογισμικό: Λογισμικό διακομιστή

Πάροχοι cloud

Υπηρεσίες φιλοξενίας

Καταχώριση ονομάτων τομέων

Δίκτυα διανομής περιεχομένου

Σχεδίαση site

Μικρές/Μεσαίες επιχειρηματικές πλατφόρμες 
ηλεκτρονικού εμπορίου

Επιχειρηματικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου

Πλατφόρμες υλικού εμπορίου για φορητές συσκευές

Πλατφόρμες λογισμικού εμπορίου για φορητές συσκευές

Αναπαραγωγή συνεχούς ροής, εμπλουτισμένα 
πολυμέσα, βίντεο στο Internet

Ασφάλεια και κρυπτογράφηση

Συστήματα πληρωμών

Διαχείριση απόδοσης στο web

Διαχείριση τροφοδοσιών/αγοράς μηχανών σύγκρισης

Διαχείριση σχέσεων πελατών

Διαχείριση παραγγελιών

Διεκπεραίωση

Marketing κοινωνικών δικτύων

Marketing μηχανών αναζήτησης

Marketing ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Marketing μέσω συνεργατών

Κριτικές πελατών και φόρουμ

Ζωντανή συνομιλία

Ανάλυση web

HP  • Dell  • Lenovo

Microsoft  • IBM  • Red Hat Linux (Apache)  • Oracle

Amazon Web Services  • Microsoft Azure  • IBM Cloud  • 
Google Cloud Platform

Liquid Web  • WebIntellects  • 1&1 • HostGator  • Hostway

GoDaddy  • Network Solutions  • Dotster

Akamai  • Limelight Networks  • Amazon CloudFront

Weebly  • Wix  • Squarespace  • Jimdo

Shopify  • BigCommerce  • YoKart

Magento  • IBM  • Oracle  • Salesforce  • SAP • Intershop

Apple  • Samsung  • LG

Mobify  • PredictSpring  • Usablenet  • GPShopper

Adobe  • Apple  • Webcollage

VeriSign  • Check Point  • GeoTrust  • Entrust  • Thawte  • Intel 
Security 

PayPal  • Authorize.net  • Chase Paymentech • Cybersource 

Compuware  • SmartBear  • Dynatrace

ChannelAdvisor  • CommerceHub  • CPC Strategy

Oracle  • SAP • Salesforce  • Microsoft Dynamics

JDA Software  • Jagged Peak  • Monsoon

JDA Software  • Jagged Peak  • CommerceHub

Buff er  • HootSuite  • SocialFlow 

iProspect  • ChannelAdvisor  • Merkle

Constant Contact  • Cheetah Digital  • Bronto Software  • MailChimp

CJ Affi  liate • Rakuten LinkShare 

Bazaarvoice  • PowerReviews  • BizRate 

LivePerson  • Bold360  • Oracle

Google Analytics  • Adobe Analytics  • IBM Digital Analytics  • 
Webtrends

Δεδομένου ότι η συνολική λιανική αγορά στις ΗΠΑ το 2017 υπολογίζεται γύρω στα 5 τρις δολάρια, 
οι ευκαιρίες αγοράς για τους e-tailer είναι πολύ μεγάλες. Κάθε χρήστης του Internet ή έξυπνου κινη-
τού τηλεφώνου είναι ένας πιθανός πελάτης. Όσοι πελάτες δε διαθέτουν ελεύθερο χρόνο προσφέρουν 
μία ακόμα καλύτερη προοπτική, επειδή θέλουν αγοραστικές επιλογές που θα τους επιτρέπουν να μην 
πηγαίνουν οι ίδιοι στα καταστήματα και στα εμπορικά κέντρα (Bellman, Lohse και Johnson, 1999). 
Το μοντέλο εσόδων ηλεκτρονικού λιανεμπορίου βασίζεται στο προϊόν, οι δε πελάτες πληρώνουν για την 
αγορά ενός συγκεκριμένου προϊόντος.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ B2C

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ-
ΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΕΣΟΔΩΝ

Πωλητές 
ηλεκτρονικού 
λιανεμπορίου 
(E-tailer)

Εικονικός 
έμπορος

Amazon 
iTunes 
Bluefl y

Ηλεκτρονική έκδοση καταστήματος λιανικής 
πώλησης, όπου οι πελάτες μπορούν να 
αγοράζουν οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή 
της νύχτας, χωρίς να φεύγουν από το σπίτι ή 
το γραφείο τους

Πωλήσεις 
αγαθών

Φυσική και 
ηλεκτρονική 
παρουσία 
(Bricks-and-
Clicks)

Walmart 
Sears

Κανάλι ηλεκτρονικής διανομής για μια 
εταιρεία που διαθέτει επίσης φυσικά 
καταστήματα

Πωλήσεις 
αγαθών

Έμποροι 
καταλόγων

LLBean 
LillianVernon

Ηλεκτρονική έκδοση καταλόγων που απο-
στέλλονται με συμβατικό ταχυδρομείο

Πωλήσεις 
αγαθών

Κατασκευαστής Dell 
Mattel 

Ο κατασκευαστής χρησιμοποιεί το 
ηλεκτρονικό κανάλι για απευθείας πωλήσεις 
στον πελάτη

Πωλήσεις 
αγαθών

Πάροχος 
υπηρεσιών 
κοινότητας

Facebook 
LinkedIn 
Twitter 
Pinterest

Site όπου ιδιώτες με συγκεκριμένα 
ενδιαφέροντα, χόμπι, κοινές εμπειρίες ή 
κοινωνικά δίκτυα μπορούν να επικοινωνούν

Διαφήμιση, 
τέλη συνδρο-
μής, τέλη 
συναλλαγών

Πάροχος 
περιεχομένου

Wall Street 
Journal 
CNN 
ESPN 
Netfl ix
Apple Music

Προσφέρει στους πελάτες εφημερίδες, 
περιοδικά, βιβλία, ταινίες, τηλεόραση, 
μουσική, παιχνίδια και ηλεκτρονικό 
περιεχόμενο άλλης μορφής.

Διαφήμιση, 
τέλη 
συνδρομής, 
πωλήσεις 
ηλεκτρονικών 
αγαθών

Πύλη Οριζόντια/
Γενική

Yahoo 
AOL 
MSN 
Facebook

Προσφέρει ολοκληρωμένα πακέτα 
περιεχομένου, αναζήτησης περιεχομένου και 
υπηρεσιών κοινωνικών δικτύων: ειδήσεις, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συνομιλία, λήψεις 
μουσικής, αναπαραγωγή βίντεο συνεχούς 
ροής, ημερολόγια κ.λπ. Επιδιώκει να είναι η 
βάση ενός χρήστη

Διαφήμιση, 
τέλη 
συνδρομής, 
τέλη 
συναλλαγών

Κάθετη/
Εξειδικευμένη 
(vortal)

Sailnet Παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα σε 
εξειδικευμένη αγορά

Διαφήμιση, 
τέλη συνδρο-
μής, τέλη 
συναλλαγών

Αναζήτηση Google
Bing 
Ask

Εστιάζεται κυρίως σε υπηρεσίες αναζήτησης Διαφήμιση, 
συνεργατική 
προώθηση

Μεσάζων 
συναλλαγών

E*Trade 
Expedia 
Monster 
Travelocity 
Orbitz

Επεξεργαστές συναλλαγών ηλεκτρονικών 
πωλήσεων, όπως χρηματιστές και 
ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι οποίοι αυξάνουν 
την παραγωγικότητα των πελατών βοηθώντας 
τους να επιταχύνουν τις διαδικασίες και να 
έχουν καλύτερες τιμές

Τέλη 
συναλλαγών

Δημιουργός 
αγορών

eBay 
Etsy 
Amazon 
Priceline

Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την 
τεχνολογία του Internet για να δημιουργήσουν 
αγορές που φέρνουν σε επαφή αγοραστές και 
πωλητές

Τέλη 
συναλλαγών

Πάροχος 
υπηρεσιών

Envoy
Wave
RocketLawyer

Εταιρείες που έχουν κέρδος από πωλήσεις 
υπηρεσιών, και όχι προϊόντων

Πωλήσεις 
υπηρεσιών
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Εντούτοις, αυτός ο τομέας είναι εξόχως ανταγωνιστικός. Αφού τα 

εμπόδια στην είσοδο (barriers to entry) (το συνολικό κόστος εισό-
δου σε μία νέα αγορά) στην αγορά των e-tailer είναι λιγοστά, δεκάδες 
χιλιάδες τέτοια μικρά καταστήματα ξεφυτρώνουν στο Web. Ωστόσο, 
για τους e-tailer που δε διαθέτουν εκ των προτέρων μία γνωστή επωνυμία, ένα brand name ή κάποια 
σχετική εμπειρία, το να έχουν κέρδος και να επιβιώσουν είναι εξαιρετικά δυσχερές. Η πρόκληση για 
τον e-tailer είναι να διαφοροποιήσει την επιχείρησή του από τους υπάρχοντες ανταγωνιστές.

Οι εταιρείες που προσπαθούν να προσεγγίσουν κάθε καταναλωτή του Internet ενδέχεται να μειώ-
σουν τις πηγές τους γρήγορα. Όσες αναπτύσσουν μία έξυπνη στρατηγική, προσδιορίζοντας επακριβώς 
την αγορά στην οποία στοχεύουν και τις ανάγκες της, είναι καλύτερα προετοιμασμένες για κερδοφορία. 
Αν ελέγχουν το χαμηλό κόστος, την ευρεία επιλογή και το απόθεμα, έχουν το κλειδί για την επιτυχία 
στο ηλεκτρονικό λιανεμπόριο, δεδομένου ότι το απόθεμα υπολογίζεται δυσκολότερα. Το ηλεκτρονικό 
λιανικό εμπόριο εξετάζεται πιο αναλυτικά στο Κεφάλαιο 9.

ΠΑΡΟΧΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Μολονότι οι πάροχοι κοινότητας (community provider) δεν είναι 
κάτι καινοφανές, το Internet δημιούργησε site όπου μπορούν να 
συναντιούνται ομοϊδεάτες και να συζητούν, χωρίς γεωγραφικούς και 
χρονικούς περιορισμούς που δυσχεραίνουν τη συμμετοχή. Οι πάρο-
χοι κοινότητας είναι site που δημιουργούν ένα ψηφιακό περιβάλ-
λον στο Internet όπου άνθρωποι με παρόμοια ενδιαφέροντα μπορούν 
να συνδιαλέγονται (να πωλούν και να αγοράζουν αγαθά), να μοιρά-
ζονται ενδιαφέροντα, φωτογραφίες, βίντεο, να επικοινωνούν με ομο-
ϊδεάτες τους, να λαμβάνουν πληροφορίες για θέματα που τους εν -
διαφέρουν, ακόμη και να ψυχαγωγούνται, ικανοποιώντας τις φαντα-
σιώσεις τους και υιοθετώντας ηλεκτρονικές προσωπικότητες που 
ονομάζονται avatar. Τα site κοινωνικής δικτύωσης Facebook, LinkedIn, Twitter και Pinterest, αλλά 
και εκατοντάδες άλλα μικρότερα αλλά έξυπνα site, όλα παρέχουν στους χρήστες εργαλεία και υπηρε-
σίες κατασκευής κοινότητας.

Το βασικό πλεονέκτημα που προσφέρουν οι πάροχοι υπηρεσιών κοινότητας είναι η δημιουργία ενός 
γρήγορου, εύκολου στη χρήση και αυτόνομου site, όπου οι χρήστες μπορούν να εστιάσουν στα πιο 
σημαντικά ενδιαφέροντα και ενασχολήσεις τους, να μοιραστούν την εμπειρία τους με τους φίλους τους 
και να μάθουν περισσότερα για τα πράγματα που τους απασχολούν. Οι πάροχοι κοινότητας συνήθως 
βασίζονται σε ένα υβριδικό μοντέλο εσόδων που περιλαμβάνει συνδρομητικά τέλη, έσοδα πωλήσεων, 
εισφορές συναλλαγής, συνδρομητικά τέλη και διαφημιστικά τέλη από άλλες εταιρείες που ελκύονται 
από ένα εξειδικευμένο κοινό.

Το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τις κοινότητες αυξάνεται ραγδαία. Η κοινότητα, ομολογουμέ-
νως, είναι η πιο ραγδαία αναπτυσσόμενη δραστηριότητα στο Internet. Παρότι πολλά κοινωνικά site 
δυσκολεύτηκαν να αποκτήσουν κέρδη, με την πάροδο του χρόνου τα κατάφεραν, με τη διαφήμιση να 
είναι η κύρια πηγή εσόδων τους. Τόσο τα πολύ μεγάλα κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook, το 
LinkedIn και το Twitter, καθώς και site με μικρότερο αλλά αφοσιωμένο κοινό, αποτελούν ιδεώδεις 
τομείς marketing και διαφήμισης. Οι παραδοσιακές διαδικτυακές κοινότητες –όπως οι Motley Fool 
και WebMD (το οποίο παρέχει ιατρικές πληροφορίες στα μέλη του)– θεωρούν ότι το εύρος και το βάθος 
γνώσεων σε ένα site είναι σημαντικός παράγοντας. Τα μέλη της κοινότητας συνήθως απαιτούν γνώση, 
καθοδήγηση και συμβουλές. Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού μπορεί να ανακόψει την ανά-
πτυξη μίας κοινότητας, η οποία χρειάζεται διαχειριστές που θα διατηρούν τις συζητήσεις εντός θέμα-
τος. Για τις νεότερες διαδικτυακές κοινότητες, τα πιο σημαντικά συστατικά της επιτυχίας φαίνεται να 
είναι η ευκολία και η ευελιξία στη χρήση και μία δυνατή προσφορά για τους πελάτες. Για παράδειγ-
μα, το Facebook ξεπέρασε το MySpace ενθαρρύνοντας τους χρήστες να κατασκευάσουν τις δικές τους 
κερδοφόρες εφαρμογές που λειτουργούν στο προφίλ τους και να αποκομίσουν έσοδα από διαφημίσεις 
και συνεργασίες.

εμπόδια στην είσοδο: το συνολικό κό -
στος εισόδου σε μία νέα αγορά

πάροχος κοινότητας: site που δη -
μιουργούν ένα ψηφιακό περιβάλλον στο 
Internet, όπου άνθρωποι με παρόμοια 
ενδιαφέροντα μπορούν να συνδιαλέγο-
νται (να πωλούν και να αγοράζουν αγα-
θά), να μοιράζονται ενδιαφέροντα, φωτο-
γραφίες, βίντεο, να επικοινωνούν με 
ομοϊδεάτες τους, να λαμβάνουν πληρο-
φορίες για θέματα που τους ενδιαφέρουν
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Οι διαδικτυακές κοινότητες ωφελούνται κατά κόρον από τη μετάδοση πληροφοριών εκτός Internet 
από στόμα σε στόμα. Οι διαδικτυακές κοινότητες συνήθως αντανακλούν τις σχέσεις εκτός Internet. 
Όταν οι φίλοι σας λένε ότι έχουν προφίλ στο Facebook και σας ζητούν να το επισκεφθείτε, σας παρα-
κινούν να κατασκευάσετε το δικό σας προφίλ.

ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Οι πάροχοι περιεχομένου (content provider) κατανέμουν πληρο-
φοριακό περιεχόμενο, όπως ψηφιακό βίντεο, μουσική, φωτογραφίες, 
κείμενο και έργα τέχνης, στο Web. Εκτιμάται ότι οι Αμερικανοί κατα-
ναλωτές θα ξοδέψουν περισσότερα από 53 δις δολάρια για περιεχό-
μενο στο Internet, όπως μουσική, βίντεο, τηλεόραση, ηλεκτρονικά 
βιβλία και εφημερίδες το 2017.

Οι πάροχοι περιεχομένου παράγουν κέρδος μέσω ποικίλων μοντέλων εσόδων, συμπεριλαμβανομέ-
νης της διαφήμισης, των τελών συνδρομής και των πωλήσεων ηλεκτρονικών αγαθών. Για παράδειγμα, 
στην περίπτωση του Apple Music, ένα μηνιαίο τέλος συνδρομής παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε 
εκατομμύρια τραγούδια. Άλλοι πάροχοι περιεχομένου, όπως το WSJ (η ηλεκτρονική έκδοση της The 
Wall Street Journal), το Harvard Business Review και πολλοί άλλοι, χρεώνουν τους πελάτες για λήψη 
περιεχομένου εκτός από ή αντί της συνδρομής. 

Προφανώς, δε χρεώνουν όλοι οι πάροχοι περιεχομένου στο Internet τις πληροφορίες που παρέχουν: 
δείτε τα site και τις εφαρμογές για έξυπνες φορητές συσκευές για τα ESPN, CIO, CNN, και τις ηλε-
κτρονικές εκδόσεις πολλών εφημερίδων και περιοδικών. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε ειδήσεις και 
πληροφορίες σε αυτά τα site δωρεάν αν και μερικές φορές μπορεί να τους ζητηθεί να κάνουν απλή 
εγγραφή ως μέλη. Αυτά τα δημοφιλή site βγάζουν χρήματα με άλλους τρόπους, π.χ., μέσω διαφήμισης 
και συνεταιρικών διαφημίσεων στο site. Ωστόσο, ολοένα και περισσότερο «το δωρεάν περιεχόμενο» 
περιορίζεται σε τίτλους ειδήσεων και κείμενο, ενώ το ειδικό περιεχόμενο –εμβριθή άρθρα ή βίντεο– 
παρέχεται επ’ αμοιβή.

Γενικά, το κλειδί για να γίνει κάποιος πετυχημένος πάροχος περιεχομένου είναι να είναι ιδιοκτήτης 
του περιεχομένου. Οι παραδοσιακοί ιδιοκτήτες κατοχυρωμένου περιεχομένου –εκδότες βιβλίων και 
εφημερίδων, παρουσιαστές εκπομπών ραδιοφώνου και τηλεόρασης, μουσικοί παραγωγοί και κινημα-
τογραφικά στούντιο– έχουν ισχυρά πλεονεκτήματα έναντι των νεοεισερχομένων στο Web που απλώς 
παρέχουν διανομή καναλιών και πρέπει να πληρώσουν για το περιεχόμενο, συνήθως σε τιμές μονοπω-
λίου.

Ορισμένοι πάροχοι περιεχομένου, ωστόσο, δεν κατέχουν περιεχόμενο, αλλά συγκεντρώνουν και 
κατόπιν διανέμουν περιεχόμενο που έχουν παράγει άλλοι. Αυτή η μέθοδος, η οποία ονομάζεται syn-
dication, είναι μία σημαντική παραλλαγή του βασικού μοντέλου του παρόχου περιεχομένου. Μία άλλη 
παραλλαγή εδώ είναι αυτοί που συλλέγουν πληροφορίες (Aggregators) από ποικίλες πηγές στο Web 
και κατόπιν προσθέτουν αξία στις πληροφορίες μέσω πρόσθετων υπηρεσιών που ακολουθούν τη συλ-
λογή πληροφοριών. Για παράδειγμα, το Shopzilla συλλέγει πληροφορίες για τις τιμές χιλιάδων αγαθών 
στο Internet, τις αναλύει, και εν συνεχεία παρουσιάζει στους χρήστες πίνακες με τις τιμές και τις τοπο-
θεσίες τους στο Web. Το Shopzilla προσθέτει αξία στο περιεχόμενο που συλλέγει και επαναπωλεί αυτή 
την αξία στους διαφημιστές που διαφημίζουν στο site του.

Κάθε νέα επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου που θέλει να βγάλει κέρδος παρέχοντας περιεχόμενο 
ενδέχεται να αντιμετωπίσει δυσκολίες, εκτός και αν έχει μία μοναδική πηγή πληροφοριών στην οποία 
δεν έχουν πρόσβαση άλλοι. Κατά κύριο λόγο, αυτή η επιχειρηματική κατηγορία κυριαρχείται από 
παραδοσιακούς παρόχους περιε χομένου. Στην ενότητα Σχόλιο πάνω στην τεχνολογία, Θα είναι το συν-
δεδεμένο αυτοκίνητο το επόμενο κορυφαίο όχημα ψυχαγωγίας; εξετάζεται το πώς οι αλλαγές στην τεχνο-
λογία του Internet οδηγούν τις εξελίξεις στα νέα επιχειρηματικά μοντέλα στην αγορά του ηλεκτρονικού 
περιεχομένου.

Θα εξετάσουμε πιο αναλυτικά το ηλεκτρονικό περιεχόμενο του Internet στο Κεφάλαιο 10.

πάροχος περιεχομένου: κατανέμει 
πληροφοριακό περιεχόμενο, όπως 
ψηφιακό βίντεο, μουσική, φωτογραφίες, 
κείμενο και έργα τέχνης, στο Web
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ΣΧΟΛΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κάθεστε στη θέση του οδηγού 
του αυτοκινήτου σας και πηγαί-

νετε στη δουλειά σας. Ωστόσο, 
αντί να προσέχετε το δρόμο, παρα-

κολουθείτε μία ταινία ή τον λογαρια-
σμό σας στο Facebook και ελέγχετε τα 

e-mail σας. Όχι δεν επίκειται να γίνει ατύχημα.
Φαντάζει σαν σενάριο επιστημονικής φαντα σίας 

αλλά πρόκειται να γίνει πραγματικότητα στο κοντι-
νό μέλλον. Το 2017, βρισκόμαστε στο χείλος μίας 
ακόμα επανάστασης στον τρόπο που ζούμε, η 
οποία καθοδηγείται από το γνωστό Internet των 
Πραγμάτων. Το Internet των Πραγμάτων αναφέρε-
ται στη χρήση αισθητήρων συνδεδεμένων στο 
Internet οι οποίοι συνεργάζονται με προγράμματα 
αναλύσεων προκειμένου να παρακολουθούν τα 
πράγματα και να κατανοούν την συμπεριφορά τους 
(θα μάθετε περισσότερα για το Internet των Πραγ-
μάτων στο Κεφάλαιο 3).

Για τις επιχειρήσεις, το Internet των Πραγμάτων 
σημαίνει περισσότερο αποτελεσματική και αποδο-
τική συντήρηση, απομακρυσμένη παρακολούθηση 
του εξοπλισμού, παρακολούθηση των περιουσια-
κών στοιχείων στην εφοδιαστική αλυσίδα και ανί-
χνευση μοτίβων συμπεριφοράς των μηχανών και 
των χειριστών, όλα από τα οποία ενισχύουν την 
κερδοφορία. Για τους καταναλωτές, το Internet των 
Πραγμάτων σημαίνει αυτο-οδηγούμενα έξυπνα 
αυτοκίνητα, ευφυή συστήματα ψυχαγωγίας, έξυπνα 
σπίτια, παρακολούθηση προσωπικής υγείας και 
αυτοματοποίηση του κλασικού και του ηλεκτρονικού 
εμπορίου.

Η εταιρεία Cisco εκτιμάει ότι μέχρι το 2021, το 
Internet των Πραγμάτων θα υποστηρίζει περισσό-
τερες από τις μισές συσκευές και συνδέσεις ολό-
κληρου του κόσμου (περισσότερες από 27 δισεκα-
τομμύρια συσκευές και συνδέσεις). Η εταιρεία 
McKinsey προβλέπει ότι, από το 2025, το Internet 
των Πραγμάτων θα παράγει μεταξύ 4 και 11 τρις 
δολ. κατ’ αξία. Για τους προμηθευτές υλικού, λογι-
σμικού και τηλεπικοινωνιών για το Internet των 
Πραγμάτων, αυτό αποτελεί χρυσωρυχείο δυνητι-
κών εσόδων από πωλήσεις. Στην πορεία, το 
Internet των Πραγμάτων αναμένεται να δώσει νέα 
μορφή στις επιχειρηματικές διεργασίες και να δημι-
ουργήσει αρκετά νέα επιχειρηματικά μοντέλα σε 
διάφορους κλάδους.

Ένας κλάδος στον οποίο το Internet των Πραγ-
μάτων αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο είναι 
αυτός της αυτοκινητοβιομηχανίας. Τη σήμερον 
ημέρα, το αυτοκίνητο σας πιθανότατα παραμένει 

μία από τις λιγότερο συνδεδεμένες συσκευές στην 
ψηφιακή ζωή σας αλλά αυτό αλλάζει γρήγορα, εν 
μέρει εξαιτίας της ζήτησης των καταναλωτών. Ένα 
συνδεδεμένο αυτοκίνητο είναι εφοδιασμένο με εκα-
τοντάδες αισθητήρες, έχει άμεση πρόσβαση στο 
Internet καθώς και συνδέσμους προς εκατοντάδες 
άλλα συνδεδεμένα αντικείμενα. Μικροσκοπικοί 
αισθητήρες θα είναι σε θέση να σας δώσουν ανα-
φορά σχετικά με την πορεία και τον προορισμό σας 
ή την κατάσταση των ελαστικών και του κιβωτίου 
ταχυτήτων σας, αποτρέποντας προβλήματα ή και 
ακόμα φτιάχνοντας κάποια από αυτά αυτόματα 
προλαμβάνοντας μια ακριβή επισκευή. Αντί για 
ιδιωτικά συστήματα GPS, τα αυτοκίνητα θα είναι 
εφοδιασμένα με εφαρμογές οι οποίες θα παρέχουν 
κυκλοφοριακές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο 
ώστε να πηγαίνουν τους οδηγούς στους προορι-
σμούς τους γρηγορότερα ή να τους δείξουν τα μέρη 
όπου μπορούν να προμηθευτούν με το φθηνότερο 
καύσιμο στην περιοχή τους.

Ο αριθμός των συνδεδεμένων αυτοκινήτων που 
κυκλοφορούν αυξάνεται ραγδαία. Σύμφωνα με μία 
ανάλυση του σχετικού κλάδου, περίπου 40 εκατομ-
μύρια αυτοκίνητα στις ΗΠΑ ήταν ήδη συνδεδεμένα 
στο Internet από τις αρχές του 2017 ενώ ο αριθμός 
αυτός αναμένεται να φτάσει τα 400 εκατομμύρια 
έως το 2020. Εταιρείες τηλεπικοινωνιών, αναμενό-
μενα, δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον στα συνδεδεμέ-
να αυτοκίνητα ως πλατφόρμες για τις υπηρεσίες 
τους και διευκολύνουν την ανάπτυξη τους. Η εται-
ρεία AT&T, για παράδειγμα, κυκλοφόρησε μία ανε-
πτυγμένη πλατφόρμα συνδεδεμένου αυτοκίνητου 
το 2016 η οποία επιτρέπει στους πελάτες κινητής 
τηλεφωνίας που είναι κάτοχοι του απεριόριστου 
πλάνου της υπηρεσίας της  να προσθέσουν το 
αυτοκίνητο τους στην υπηρεσία έναντι 40 δολαρίων 
το μήνα ή για 10 δολάρια το μήνα για δεδομένα του 
1 γιγαμπάϊτ. Επιπλέον, το 2016, η AT&T υπέγραψε 
συμφωνία με την Ford προκειμένου να συνδεθούν 
10 εκατομμύρια αυτοκίνητα της εταιρείας χρησιμο-
ποιώντας το νέο σύστημα σύνδεσης της Ford με 
την ονομασία SYNC. Τέλος, η AT&T συνεργάζεται 
με έναν αριθμό άλλων εταιρειών αυτοκινήτων με 
σκοπό να εγκαταστήσει συσκευές ασύρματης σύν-
δεσης στα αυτοκίνητα.

Για τους διανομείς περιεχομένου, τα συνδεδε-
μένα αυτοκίνητα παρέχουν μία δυνητικά τεράστια 
αγορά. Τα αυτοκίνητα ήδη αποτελούν την κύρια 
πηγή ραδιοφωνικών εσόδων στις ΗΠΑ αλλά ανα-
μένεται να γίνουν κάτι σαν ένα φορητό σαλόνι, στο 
οποίο οι επιβάτες απολαμβάνουν πρόσβαση σε όλα 

ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟ 
ΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΟΧΗΜΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ;
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εκείνα τα μέσα ψυχαγωγίας που έχουν και στο σπί-
τι τους. Καθώς τα αυτοκίνητα γίνονται όλο και πιο 
αυτοματισμένα και οι οδηγοί μπορούν να μεταβούν 
από την οδήγηση στην παρακολούθηση περιεχο-
μένου υπό μορφή βίντεο, οι αναλυτές του κλάδου 
προβλέπουν ότι τα έσοδα από την ψυχαγωγία εντός 
του αυτοκινήτου ενδεχομένως να αυξηθούν περισ-
σότερο από 20 δις δολ.: από τα 16 δις δολ. του 
2016 πιθανώς στα 36 δις δολ. από το 2021. Ήδη, 
πάροχοι περιεχομένου κλείνουν συμφωνίες με 
κατασκευαστές αυτοκινήτων Η Epix, μία υπηρεσία 
περιεχομένου συνεχούς ροής και θυγατρική εταιρεία 
της MGM, συνεργάστηκε με την Honda το 2017 
ώστε να προσφέρει στους συνδρομητές της την 
ικανότητα να αναπαράγουν περιεχόμενο από την 
κονσόλα ψυχαγωγίας στα πίσω καθίσματα του 
μοντέλου Honda Odyssey του 2018. Η Epix ήταν η 
πρώτη υπηρεσία ψυχαγωγίας η οποία πρόσφερε 
το περιεχόμενο της στους συνδρομητές μέσω των 
συνδεδεμένων αυτοκινήτων. Ωστόσο, είναι σίγουρο 
ότι θα ακολουθήσει ένας καταιγισμός από παρόμοι-
ες συμφωνίες. Επιπλέον, τα συνδεδεμένα αυτοκί-
νητα είναι πιθανό να διαθέτουν ταμπλό βελτιωμένης 
διεπιφάνειας τα οποία θα επιτρέπουν την εύκολη 
πρόσβαση σε e-mail, ροές μουσικής και κοινωνικά 
δίκτυα.

Παράλληλα με την αλλαγή του διαθέσιμου τύπου 
περιεχομένου στα αυτοκίνητα, το Internet των πραγ-
μάτων αναμένεται να έχει την δυνατότητα να μετα-
δίδει πολύ πιο εξατομικευμένο περιεχόμενο. Οι 
αισθητήρες του Internet των πραγμάτων θα κατα-
στήσουν εφικτό να μπορούν οι αισθητήρες να ανα-
γνωρίζουν συγκεκριμένους καταναλωτές και να 
κάνουν συστάσεις βάσει προηγούμενης συμπερι-
φοράς και παλαιότερων προτιμήσεων τους. Τα 
αυτοκίνητα θα προσφέρουν διαφορετικά προφίλ 
χρηστών ανάλογα με το ποιος οδηγεί. Οι διαφημι-
στές επινοούν ήδη τρόπους εκμετάλλευσης του 
σχήματος του αυτοκινήτου ώστε να δημιουργήσουν 
καθηλωτικές, διαφημιστικές εμπειρίες 360 μοιρών. 
Για τον σκοπό αυτό, η Ford κατοχύρωσε ένα σύστη-
μα ψυχαγωγίας επί του παρμπρίζ αυτοκινήτου 
χωρίς οδηγό το οποίο θα μπορούσε να είναι η βάση 
για αυτό το είδος διαφήμισης καθώς επίσης και για 
την κατανάλωση παραδοσιακού περιεχομένου υπό 

μορφή βίντεο. Άλλες μορφές εξατομίκευ-
σης θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν 
την δυνατότητα για εύρεση του κοντινότε-
ρου διαθέσιμου χώρου στάθμευσης, την 
δυνατότητα για εντοπισμό των κοντινότερων 
αγαπημένων εστιατορίων ή άλλων ατραξιόν 
και την δυνατότητα μεταφοράς του οδηγικού 
προφίλ από ένα αυτοκίνητο σε ένα άλλο.

Μπορεί τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα να είναι 
βέβαιο ότι θα κατακλύσουν την αγορά από το 2017 
και έπειτα αλλά τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό έχουν 
ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά τους ενώ και τα δύο 
είδη έχουν τα αντίστοιχα ρίσκα τους. Το μέσο μετρί-
ου μεγέθους όχημα έχει μεταξύ 40 και 50 εξαρτή-
ματα καθώς κι έναν μικροεπεξεργαστή, ο οποίος 
έχει συγκεντρωτικά περισσότερες από 20 εκατομ-
μύρια σειρές κώδικα. Το 2015, δύο χάκερ έκαναν 
επαλήθευση της γενικής ιδέας αποκτώντας απο-
μακρυσμένη πρόσβαση στα ηχεία, στο σύστημα 
ελέγχου του κλιματισμού και, ακόμα, και στο φρένο 
έκτακτης ανάγκης ενός συνδεδεμένου αυτοκινήτου 
της εταιρείας Chrysler. Όταν ένα έξυπνο κινητό 
τηλέφωνο συγχρονίζεται με ένα αυτοκίνητο, κάθε 
πληροφορία για τη δουλειά, για πιστωτικές κάρτες 
ή για προσωπικά δεδομένα θα μπορούσε θεωρη-
τικά να κλαπεί. Στην περίπτωση τόσο των συνδε-
δεμένων όσο και των αυτοκινήτων χωρίς οδηγό, οι 
κατασκευαστές, οι πάροχοι περιεχομένου και οι 
εταιρείες τηλεπικοινωνιών θα έχουν πρόσβαση στα 
προφίλ των πελατών και σε όλες τις λεπτομέρειες 
που περιέχουν σχετικά με τους οδηγούς: ηλικία, 
δημογραφικά, μάρκα και μοντέλο αυτοκινήτου, 
γεωγραφική θέση, αγοραστικές και μουσικές προ-
τιμήσεις, κ.λπ. Όλες αυτές οι πληροφορίες είναι 
δυνατό όχι μόνο να κλαπούν αλλά και να καταχρώ-
νται από εταιρείες με ανεπαρκείς ή παραπλανητικές 
πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αν 
και τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό αναμένονται να 
αρχίσουν να κυκλοφορούν στους δρόμους μέσα 
στα επόμενα δέκα χρόνια–κάποιες προβλέψεις 
εκτιμούν ότι από το 2035 τα αυτοκίνητα χωρίς οδη-
γό θα αποτελούν το 10% του συνόλου των οχημά-
των– το πιθανότερο είναι ότι θα προκύψουν εμπό-
δια που θα ανακόψουν την ταχύτητα αυτής της 
πορείας πριν να ξεπεραστούν.

ΠΗΓΕΣ: “The Internet of Things for Smart Cars: Accelerating on the Information Superhighway,” by Victoria Petrock, eMarketer, June 22, 2017; 
“Epix Joins Honda to Introduce First Connected Car Entertainment Video Service,” Streamingmedia.com, June 7, 2017; “The Rise of the Con-
nected Car,” by Andreas Kohn, Betanews.com, May 18, 2017; “When Is a Connected Car Not a Car?” by Jim Poole, Blog.equinix.com, May 15, 
2017; “In-Car Entertainment Coming to Connected Cars; Most Occupants Ignore,” by Chuck Martin, Mediapost.com, February 9, 2017; “7 Keys 
to the Connected Car,” by VMware Voice, Forbes, January 26 2017; “Your Connected Car Is Talking. Who’s Listening?” by Gary Silberg et al., 
KPMG, 2016; “Automotive Industry Trends: IoT Connected Smart Cars & Vehicles,” by Andrew Meola, Businessinsider.com, December 20, 2016; 
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Entertainment in Self-Driving Cars (Andreas Mai),” by Seth Resler, Jacobsmedia.com, August 17, 2016; “Will IoT Totally Reshape How, When, 
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ΠΥΛΗ
Οι πύλες (portal), όπως οι Yahoo, MSN και AOL, παρέχουν στους 
χρήστες ισχυρά εργαλεία αναζήτησης στο Web, καθώς και ολοκλη-
ρωμένο πακέτο περιεχομένου και υπηρεσιών, όπως ειδήσεις, ηλε-
κτρονικό ταχυδρομείο, στιγμίαία μηνύματα, ημερολόγια, αγορές, 
λήψη μουσικής, αναπαραγωγή βίντεο συνεχούς ροής και πολλά άλλα, 
από ένα και μόνο μέσο. Αρχικά, οι πύλες θεωρούνταν η είσοδος στο 
Internet. Σήμερα, ωστόσο, το επιχειρηματικό μοντέλο πύλης είναι ένα site προορισμού. Θεωρούνται 
μέρη όπου οι καταναλωτές ξεκινούν τις αναζητήσεις τους στο Web και όπου, κατ’ ευχήν, θα παραμεί-
νουν για να διαβάσουν ειδήσεις, να βρουν τρόπους ψυχαγωγίας και να γνωρίσουν άλλους ανθρώπους 
(σκεφτείτε τα μέρη αναψυχής). Οι πύλες δεν πωλούν απευθείας κάτι –φαινομενικά, τουλάχιστον– και 
υπ’ αυτή την έννοια παρουσιάζονται ως αμερόληπτες. Η ευκαιρία αγοράς είναι τεράστια: Το 2017, 
περίπου 273 εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ είχαν πρόσβαση στο Internet, είτε από το σπίτι είτε από 
τη δουλειά. Οι πύλες επιφέρουν κέρδος κυρίως από τους διαφημιστές που πληρώνουν για διαφήμιση, 
από καταχωρίσεις για να κατευθύνουν τους πελάτες σε άλλα site και από τη χρέωση για κορυφαίες 
υπηρεσίες. 

Μολονότι υπάρχουν αμέτρητα site πύλης/μηχανής αναζήτησης, τα κορυφαία πέντε (Google, Yahoo, 
Bing της Microsoft, AOL και Ask) συγκεντρώνουν άνω του 95% της κυκλοφορίας με μηχανή αναζήτη-
σης επειδή χαίρουν ευρείας αναγνώρισης. Πολλά από τα κορυφαία site συγκαταλέγονται μεταξύ των 
πρώτων που εμφανίστηκαν στο Web, άρα διαθέτουν το πλεονέκτημα του «πρωτοεμφανιζόμενου», κάτι 
που τους παρέχει σημαντικό πλεονέκτημα, γιατί οι πελάτες εμπιστεύονται έναν αξιόπιστο πάροχο και 
επιβαρύνονται με το κόστος μετάβασης αν προτιμήσουν κάποιον που είναι καινούριος στην αγορά. 
Μονοπωλώντας ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς, οι πρωτοεμφανιζόμενοι –όπως και το μονοπώλιο σε 
ένα τηλεφωνικό δίκτυο– μπορούν να παρέχουν στους πελάτες πρόσβαση σε κοινές ιδέες, πρότυπα και 
εμπειρίες (οι αποκαλούμενοι εξωτερικοί παράγοντες δικτύου, τους οποίους θα περιγράψουμε στα επό-
μενα κεφάλαια).

Οι παραδοσιακές πύλες έχουν παρέα: το Facebook και άλλα κοινωνικά δίκτυα είναι τώρα η αρχή 
κάθε περιήγησης στο Internet για εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ.

Οι Yahoo, AOL και άλλες παρόμοιες εταιρείες θεωρούνται οριζόντιες πύλες, επειδή καθορίζουν έτσι 
την αγορά τους ώστε να περιλαμβάνει όλους τους χρήστες του Internet. Οι κάθετες πύλες (ενίοτε απο-
καλούνται vortal) προσπαθούν να παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες με τις οριζόντιες, αλλά επικεντρώ-
νονται περισσότερο σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή τμήμα αγοράς. Για παράδειγμα, η Sailnet 
επικεντρώνεται στην παγκόσμια κοινότητα ιστιοπλοΐας και παρέχει σχετικές ειδήσεις, άρθρα, ομάδες 
συζητήσεων, δωρεάν e-mail και ένα εμπορικό κατάστημα. Παρότι ο συνολικός αριθμός των χρηστών 
των vortal είναι ίσως πολύ μικρότερος από τον αριθμό των χρηστών των συμβατικών πυλών, αν το τμή-
μα της αγοράς είναι αρκετά ελκυστικό, οι διαφημιστές προτίθενται να πληρώσουν αδρά προκειμένου 
να απευθυνθούν σε στοχευμένο κοινό. Επίσης, όσοι επισκέπτονται εξειδικευμένα vortal δαπανούν 
περισσότερα χρήματα από το μέσο επισκέπτη της Yahoo. Τα Google και Ask μπορούν επίσης να θεω-
ρηθούν ένα είδος πύλης, αλλά εστιάζουν κυρίως στην παροχή υπηρεσιών αναζήτησης και διαφήμισης. 
Τα έσοδά τους προέρχονται πρωτίστως από πωλήσεις διαφημίσεων με μηχανή αναζήτησης και από 
συνδρομητικές αμοιβές σύστασης. 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Τα site/companies που επεξεργάζονται συναλλαγές από καταναλω-
τές οι οποίες συνήθως γίνονται πρόσωπο με πρόσωπο, μέσω τηλεφώ-
νου ή μέσω ταχυδρομείου ονομάζονται διαμεσολαβητές συναλλα-
γών (transaction broker). Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις που χρησι-
μοποιούν αυτό το μοντέλο είναι οικονομικές υπηρεσίες, ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες και υπηρεσίες εύρεσης εργασίας. Οι προτάσεις πρωταρ-
χικής αξίας του ηλεκτρονικού διαμεσολαβητή συναλλαγών εξοικο-
νομούν χρόνο και χρήμα. Επιπροσθέτως, οι περισσότεροι διαμεσολαβητές συναλλαγών παρέχουν 
έγκαιρη πληροφόρηση και γνώμες. Site/companies όπως το Monster παρέχουν σε όσους αναζητούν 
εργασία μία μεγάλη αγορά για τα ταλέντα τους και στους εργοδότες μία μεγάλη πηγή γι’ αυτό το ταλέ-

πύλη: προσφέρει στους χρήστες απο-
τελεσματικά εργαλεία αναζήτησης Web, 
όπως ένα ολοκληρωμένο πακέτο περι-
εχομένου και υπηρεσιών σε ένα μέρος

διαμεσολαβητής συναλλαγών: site 
που επεξεργάζεται συναλλαγές για κατα-
ναλωτές οι οποίες συνήθως γίνονται 
πρόσωπο με πρόσωπο, μέσω τηλεφώ-
νου ή μέσω ταχυδρομείου
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ντο. Οι εργοδότες και όσοι αναζητούν εργασία ελκύονται από την ευκολία και την πρόσφατη ενημέρω-
ση των πληροφοριών. Οι χρηματιστές του Internet χρεώνουν ποσοστά προμήθειας πολύ χαμηλότερα 
από τους λιγότερο παραδοσιακούς διαμεσολαβητές, πολλοί εκ των οποίων παρέχουν ουσιαστικές συμ-
φωνίες, όπως μετρητά και κάποιον αριθμό ελεύθερων αγορών, για να προσελκύσουν νέους πελάτες.

Με δεδομένο το αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών στον οικονομικό σχεδιασμό και στο χρη-
ματιστήριο, οι ευκαιρίες αγοράς για τους διαμεσολαβητές συναλλαγών του Internet είναι τεράστιες. 
Ωστόσο, ενώ εκατομμύρια πελατών έχουν στραφεί σε τέτοιους διαμεσολαβητές, πολλοί άλλοι διστάζουν 
να περάσουν από τον παραδοσιακό μεσολαβητή που τους παρέχει προσωπικές συμβουλές και ένα 
brand name. Φόβοι για την παραβίαση της ιδιωτικότητας και την απώλεια ελέγχου των προσωπικών 
οικονομικών στοιχείων συμβάλλουν επίσης στην αγοραστική αντίδραση. Ως εκ τούτου, η πρόκληση για 
τους διαμεσολαβητές του Internet είναι η υπέρβαση των φόβων του καταναλωτή, τονίζοντας τα μέτρα 
για την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα και, όπως οι φυσικές τράπεζες και οι χρηματιστηριακές εται-
ρείες, παρέχοντας ένα εύρος οικονομικών υπηρεσιών, και όχι απλώς χρηματαγοράς. Αυτή η βιομηχα-
νία εξετάζεται πιο αναλυτικά στο Κεφάλαιο 9.

Οι διαμεσολαβητές συναλλαγών αντλούν κέρδος από την εκάστοτε συναλλαγή. Για παράδειγμα, κάθε 
χρηματιστηριακή συναλλαγή αποδίδει στην εταιρεία ένα τέλος, το οποίο βασίζεται σε μία σταθερή τιμή 
ή σε μία κλίμακα που έχει σχέση με το μέγεθος της συναλλαγής. Η προσέλκυση νέων πελατών, παρα-
κινώντας τους να συναλλάσσονται συχνά, είναι το κλειδί για περισσότερα έσοδα γι’ αυτές τις εταιρείες. 
Τα site προσφοράς ταξιδιών παράγουν προμήθειες από ταξιδιωτικά βιβλία και τα site προσφοράς εργα-
σίας κερδίζουν από τους εργοδότες για τις καταχωρίσεις τους, με ποσά που καταβάλλονται προκαταβο-
λικά, αντί να χρεώνουν για την πλήρωση μίας θέσης εργασίας.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
Οι δημιουργοί αγοράς (market creator) συνθέτουν ένα ψηφιακό 
περιβάλλον, όπου οι πωλητές και οι αγοραστές μπορούν να συνα-
ντηθούν, να παρουσιάσουν προϊόντα, να αναζητήσουν προϊόντα και 
να ορίσουν τιμές. Πριν από το Internet και το Web, οι δημιουργοί 
αγοράς βασίζονταν σε φυσικούς χώρους για την εδραίωση μίας αγο-
ράς. Από την αγορά στο Μεσαίωνα έως το σημερινό χρηματιστήριο 
της Νέας Υόρκης, η αγορά συνεπαγόταν ένα φυσικό χώρο συναλλα-
γών. Ελάχιστες ήταν οι ιδιωτικές ψηφιακές διαδικτυακές αγορές πριν 
από το Web. Το Web επέφερε αλλαγές σε αυτή την κατάσταση, διότι επέτρεψε το διαχωρισμό των αγο-
ρών από το φυσικό χώρο. Ένα κατεξοχήν τέτοιο παράδειγμα είναι η Priceline, η οποία επιτρέπει στους 
καταναλωτές να ορίζουν την τιμή που προτίθενται να πληρώσουν προκειμένου να ταξιδέψουν σε διά-
φορους προορισμούς και για άλλα προϊόντα (ενίοτε αναφέρονται ως αντίστροφη δημοπρασία), και το 
eBay, το δημοφιλές site δημοπρασιών που χρησιμοποιούν και οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές. Οι 
δημιουργοί αγοράς κερδίζουν είτε χρεώνοντας ένα ποσοστό για κάθε συναλλαγή που γίνεται, είτε χρε-
ώνοντας τους εμπόρους για την πρόσβαση που τους παρέχεται στην αγορά.

Για παράδειγμα, το επιχειρηματικό μοντέλο δημοπρασιών του eBay αποσκοπεί στη δημιουργία ενός 
ψηφιακού ηλεκτρονικού περιβάλλοντος για πωλητές και αγοραστές, έτσι ώστε να συναντιούνται, να 
συμφωνούν στην τιμή και να προχωρούν σε συναλλαγή. Αυτό διαφέρει από τους διαμεσολαβητές συναλ-
λαγών, οι οποίοι στην πραγματικότητα φέρουν εις πέρας τη συναλλαγή εκ μέρους των πελατών τους, 
λειτουργώντας ως μεσάζοντες σε μεγαλύτερες αγορές. Στο eBay, οι πωλητές και οι αγοραστές εκπρο-
σωπούν τον εαυτό τους. Κάθε αγορά στο eBay προσφέρει στην εταιρεία μία προμήθεια με βάση το 
ποσοστό, την τιμή πώλησης του προϊόντος, εκτός από την αμοιβή καταλογογράφησης. Το eBay είναι 
από τα ελάχιστα website που απέβησαν κερδοφόρα εξαρχής. Γιατί αυτό; Μία απάντηση είναι ότι το 
eBay δεν έχει κόστος αποθήκευσης ή παραγωγής. Είναι απλώς ένας μεσάζων.

Οι ευκαιρίες στην αγορά για τους δημιουργούς αγοράς είναι εν δυνάμει ατέλειωτες, αλλά μόνο αν 
η εταιρεία έχει οικονομικούς πόρους και σχεδιασμό marketing ώστε να προσελκύσει αρκετούς αγο-
ραστές και πωλητές. Στις 30 Ιουνίου 2017, το eBay είχε περίπου 171 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, 
δηλαδή μία περισσότερο από ικανοποιητική δεξαμενή αγοράς (eBayInc, 2017). Υπάρχουν πολλοί 
πωλητές και αγοραστές για κάθε είδος προϊόντος, ενίοτε και για το ίδιο προϊόν, π.χ., φορητοί υπολο-
γιστές. Πολλές ψηφιακές δημοπρασίες εμφανίστηκαν σε μικρότερα, πιο εξειδικευμένα τμήματα των 
κάθετων αγορών, όπως τα κοσμήματα και τα αυτοκίνητα.

δημιουργός αγοράς: δημιουργεί ένα 
ψηφιακό περιβάλλον, όπου οι αγορα-
στές και οι πωλητές μπορούν να συνα-
ντηθούν, να παρουσιάσουν προϊόντα, 
να αναζητήσουν προϊόντα και να ορί-
σουν τιμές
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Τα Uber, Airbnb και Lyft αποτελούν ένα ακόμα παράδειγμα επιχειρηματικού μοντέλου δημιουργού 

αγοράς (αν και θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν επίσης ως πάροχοι υπηρεσιώνt). Εταιρείες υπη-
ρεσιών κατ’ απαίτηση (γνωστές και ως εταιρείες συνεργατικής οικονομίας) είναι δημιουργοί αγοράς οι 
οποίοι έχουν αναπτύξει διαδικτυακές πλατφόρμες που επιτρέπουν στους ανθρώπους να πωλούν υπη-
ρεσίες, όπως μεταφορά ή διαμονή, μέσα σε μία αγορά η οποία λειτουργεί στο cloud και βασίζεται στο 
Web ή στις εφαρμογές έξυπνων κινητών τηλεφώνων για την διεξαγωγή συναλλαγών. Ωστόσο, είναι σημα-
ντικό να τονίσουμε ότι, αν και αναφέρονται ως εταιρείες συνεργατικής οικονομίας ή mesh economy 
companies, αυτές οι εταιρείες στην πραγματικότητα δεν μοιράζονται υλικούς πόρους. Οι χρήστες αυτών 
των υπηρεσιών είτε πωλούν είτε αγοράζουν κάτι και οι εταιρείες παράγουν έσοδα μέσω των χρεώσεων 
που επιβάλλουν για την εκτέλεση συναλλαγών. Παρόλα αυτά, προδίδουν αξία σε υλικούς πόρους (προ-
σωπικά αυτοκίνητα και δωμάτια) που δεν θα ήταν δυνατή η εκμετάλλευση τους διαφορετικά και θα 
πήγαιναν χαμένα. Στην διάρκεια τους δημιούργησαν τεράστιες ηλεκτρονικές αγορές. Για παράδειγμα, 
το Uber (που ιδρύθηκε το 2009) δραστηριοποιείται πλέον σε παραπάνω από 600 πόλεις σε 80 χώρες 
παγκοσμίως. Το Airbnb, που ιδρύθηκε το 2008, δραστηριοποιείται σε παραπάνω από 190 χώρες και 
65.000 πόλεις, καταγράφει στο ενεργητικό του πάνω από 3 εκατομμύρια δωμάτια διαθέσιμα προς 
ενοικίαση και έχει περισσότερους από 160 εκατομμύρια ανθρώπους που χρησιμοποιούν τις υπηρεσί-
ες του προκειμένου να κλείσουν δωμάτιο. Το Airbnb έχει συγκεντρώσει περίπου 3,4 δις δολ. σε χρη-
ματοδότηση έως τώρα και η αξία του εκτιμάται σε παραπάνω από 30 δις δολ.· το Uber έχει συγκεντρώ-
σει περισσότερα από 12,5 δις δολ. και η αξία του εκτιμάται σε περίπου 70 δις δολ.

ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ενώ οι ηλεκτρονικοί έμποροι λιανικής (e-tailer) πωλούν προϊόντα 
μέσω Internet, οι πάροχοι υπηρεσιών (service provider) παρέχουν 
υπηρεσίες μέσω Internet. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες έχουν σημει-
ώσει τεράστια ανάπτυξη, η οποία συνήθως παραγνωρίζεται. Η κοινο-
χρησία φωτογραφιών, βίντεο και περιεχομένου που δη  μιουργεί ο χρήστης (σε ιστολόγια και site κοι-
νωνικής δικτύωσης), είναι υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες. Η Google ηγείται στην ανάπτυξη 
ηλεκτρονικών εφαρμογών, όπως οι εφαρμογές Google Maps, Google Docs και Gmail. Περισσότερο 
προσωπικές υπηρεσίες –όπως η ηλεκτρονική διαχείριση ιατρικών λογαριασμών, ο οικονομικός και 
συνταξιοδοτικός σχεδιασμός και τα site που προτείνουν ταξιδιωτικούς προορισμούς– αυξάνονται ραγδαία.

Οι πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούν μία ποικιλία μοντέλων εσόδων. Ορισμένοι επιβάλλουν χρέ-
ωση ή μηνιαίες συνδρομές, ενώ άλλοι αντλούν κέρδη από άλλες πηγές, π.χ., μέσω διαφήμισης και 
συλλογής προσωπικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται στο άμεσο marketing. Ορισμένες υπηρεσίες 
είναι δωρεάν, αλλά όχι ολοκληρωμένες. Πολλοί πάροχοι υπηρεσιών εφαρμόζουν ένα μοντέλο εσόδων 
freemium, στο οποίο μερικές βασικές υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν ενώ άλλες απαιτούν μια επιπλέον 
πληρωμή. Όπως και οι πωλητές λιανικής που εμπορεύονται προϊόντα αντί μετρητών, οι πάροχοι υπη-
ρεσιών εμπορεύονται γνώση, εξειδίκευση και δυνατότητες για να αποκομίσουν έσοδα.

Προφανώς, ορισμένες υπηρεσίες είναι αδύνατο να παρέχονται μέσω Internet. Για παράδειγμα, η 
οδοντιατρική, οι υδραυλικές εργασίες και η επιδιόρθωση αυτοκινήτων δεν μπορούν να γίνουν μέσω 
Internet. Εντούτοις, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν μέσω Internet οι διευθετήσεις γι’ αυτές τις 
υπηρεσίες. Οι πάροχοι ηλεκτρονικών υπηρεσιών μπορεί να παρέχουν υπηρεσίες για υπολογιστές, όπως 
αποθήκευση πληροφοριών (Dropbox και Carbonite), να παρέχουν νομικές υπηρεσίες (RocketLawyer) 
ή υπηρεσίες λογιστικής διαχείρισης ή τήρησης λογιστικών βιβλίων (Wave, Bench). Τα site αγοράς τρο-
φίμων, όπως το FreshDirect και το Peapod, επίσης παρέχουν υπηρεσίες21. Αυτό που δυσχεραίνει ακό-
μη περισσότερο την κατάσταση είναι το ότι οι περισσότεροι διαμεσολαβητές οικονομικών συναλλαγών 
(που περιγράψαμε προηγουμένως) παρέχουν υπηρεσίες όπως δίδακτρα κολεγίου και συνταξιοδοτικό 
σχεδιασμό. Οι ταξιδιωτικοί διαμεσολαβητές επίσης παρέχουν υπηρεσίες σχεδιασμού διακοπών, όχι 
απλώς συναλλαγές με αεροπορικές εταιρείες και ξενοδοχεία. Μάλιστα, ο συνδυασμός υπηρεσιών και 
προϊόντων είναι μία ισχυρή επιχειρηματική στρατηγική που ακολουθείται από πολλές εταιρείες διαρ-
κών αγαθών (π.χ., η εγγύηση είναι υπηρεσία).

2  H FreshDirect και άλλες επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία των ηλε-
κτρονικών εμπόρων λιανικής στο βαθμό που αποθηκεύουν τα πιο δημοφιλή προϊόντα τους και αντλούν κέρδος 
από τη διασπορά τιμών ανάμεσα σε αγορά και πώληση.

πάροχος υπηρεσιών: παρέχει υπηρε-
σίες μέσω Internet
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Το βασικό πλεονέκτημα που παρέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών είναι ότι προσφέρουν στους κατανα-
λωτές αξιόλογες και βολικές εναλλακτικές λύσεις έναντι των παραδοσιακών παρόχων υπηρεσιών, οι 
οποίες μειώνουν το χρόνο και το κόστος, ή παρέχουν υπηρεσίες που είναι πραγματικά μοναδικές στο 
Web. Πού αλλού μπορείτε να αναζητήσετε κάτι ανάμεσα σε δισεκατομμύρια ιστοσελίδες, ή να μοιρα-
στείτε φωτογραφίες με τόσο πολλούς ανθρώπους την ίδια στιγμή; Σύμφωνα με έρευνες, για παράδειγ-
μα, ένας κρίσιμος παράγοντας στην πρόβλεψη της αγοραστικής συμπεριφοράς στο Internet είναι η 
έλλειψη ελεύθερου χρόνου. Όσοι δε διαθέτουν ελεύθερο χρόνο είναι συνήθως πολυάσχολοι επιχειρη-
ματίες που δουλεύουν ασταμάτητα και απλά δεν προλαβαίνουν να παραλάβουν συσκευασίες, να αγο-
ράσουν τρόφιμα, να στείλουν φωτογραφίες ή να συνεργαστούν με οικονομικούς σχεδιαστές (Bellman, 
Lohse και Johnson, 1999). Όσον αφορά την αγορά, η ευκαιρία για τους παρόχους υπηρεσιών είναι 
τόσο μεγάλη όσο και η ποικιλία των υπηρεσιών που μπορούν να παρέχονται και είναι εν δυνάμει πολύ 
μεγαλύτερη από τις ευκαιρίες αγοράς για τα φυσικά προϊόντα. Η οικονομία και η κοινωνία όπου ζού-
με βασίζονται στις υπηρεσίες. Δείτε τη ραγδαία ανάπτυξη των ταχυφαγείων, της παράδοσης δεμάτων 
και των υπηρεσιών ασύρματης κινητής τηλεφωνίας. Η ολοένα και αυξανόμενη απαίτηση των κατανα-
λωτών για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και υπηρεσίες προοιωνίζεται τα καλύτερα για τους σύγχρο-
νους και τους μελλοντικούς παρόχους υπηρεσιών στο Internet.

Το marketing των παρόχων υπηρεσιών πρέπει να κατευνάζει τους φόβους των καταναλωτών ως προς 
την πρόληψη ενός ηλεκτρονικού προμηθευτή και ως προς την απόκτηση εμπιστοσύνης και την εξοι-
κείωση με σύγχρονους και πιθανούς πελάτες. Η εδραίωση της εμπιστοσύνης και της πίστης είναι κρί-
σιμη για τους παρόχους υπηρεσιών, αλλά και τους εμπόρους λιανικής. 

2.3 ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B)

Στο Κεφάλαιο 1 επισημάναμε ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων, το επονομαζόμενο 
business-to-business (B2B), όπου οι επιχειρήσεις πωλούν σε άλλες επιχειρήσεις, είναι 10 φορές μεγα-
λύτερο από το ηλεκτρονικό εμπόριο B2C, μολονότι η πλειονότητα του κόσμου εστιάζεται στο B2C. Για 
παράδειγμα, υπολογίζεται ότι τα έσοδα για όλα τα είδη ηλεκτρονικού εμπορίου B2B στις ΗΠΑ έφτασαν 
τα 6,3 τρις δολάρια για το 2017, ενώ το σύνολο όλων των ειδών ηλεκτρονικού εμπορίου B2C είναι 695 
δις δολάρια. Σαφώς, τα περισσότερα έσοδα στο ηλεκτρονικό εμπόριο αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο 
B2B. Αυτή η δραστηριότητα είναι κατά βάση αθέατη και άγνωστη στο μέσο καταναλωτή. Ο Πίνακας 
2.7 παρουσιάζει τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται στον κλάδο του Β2Β.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Οι εταιρείες που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες σε μεμονωμένες 
επιχειρήσεις αποκαλούνται ηλεκτρονικοί διανομείς (e-distributor). 
Για παράδειγμα, η W.W. Grainger είναι ο μεγαλύτερος διανομέας 
υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας (MRO). Παλαιό-
τερα, η Grainger βασιζόταν σε πωλήσεις μέσω καταλόγου και σε 
φυσικά κέντρα διανομής σε μητροπόλεις. Ο κατάλογος εξοπλισμού της ξεκίνησε να διατίθεται στο 
Internet το 1995. Το 2016, η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου της Grainger, η οποία περιλαμβάνει 
site και εφαρμογές για φορητές συσκευές, παρήγαγε 4,7 δις δολ. σε πωλήσεις (47% των συνολικών της 
εσόδων) παγκοσμίως για την εταιρεία.

Οι ηλεκτρονικοί διανομείς ανήκουν σε μία εταιρεία που επιδιώκει να εξυπηρετήσει πολλούς πελά-
τες. Ωστόσο, όπως συμβαίνει με τις ανταλλαγές (περιγράφουμε τι είναι στην επόμενη σελίδα), η μεγά-
λη ποσότητα είναι καταλυτικός παράγοντας. Όσον αφορά τους ηλεκτρονικούς διανομείς, όσο περισσό-
τερα προϊόντα και υπηρεσίες διαθέτει μία εταιρεία στο site της τόσο πιο ελκυστικό γίνεται αυτό στους 
υποψήφιους πελάτες. Η αγορά με μία μόνο στάση, δηλαδή με μία μόνο επίσκεψη σε ένα αυτόνομο 
site, είναι πάντα προτιμότερη από την επίσκεψη σε αμέτρητα site για την εύρεση ενός συγκεκριμένου 
εξαρτήματος ή προϊόντος.

ηλεκτρονικός διανομέας: εταιρεία που 
παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες απευ-
θείας σε μεμονωμένες επιχειρήσεις
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Όπως οι ηλεκτρονικοί διανομείς παρέχουν προϊόντα σε άλλες εται-
ρείες, οι ηλεκτρονικοί προμηθευτές (e-procurement fi rms) δημι-
ουργούν και πωλούν πρόσβαση σε ψηφια κές ηλεκτρονικές αγορές. 
Εταιρείες όπως η Ariba, για παράδειγμα, δημιούργησαν λογισμικό 
που βοηθά τις μεγάλες εταιρείες να οργανώσουν τη διαδικασία προ-
μήθειας δημιουργώντας μικρές ψηφιακές αγορές για μία και μόνο εταιρεία. Η Ariba δημιουργεί προ-
σαρμοσμένους ηλεκτρονικούς καταλόγους, όπου οι προμηθευτικές εταιρείες μπορούν να καταλογο-
γραφήσουν τις προσφορές τους, για τις αγοραστικές εταιρείες. Από τη μεριά των πωλήσεων, η Ariba 
βοηθά τους προμηθευτές να πωλούν σε μεγάλους αγοραστές παρέχοντας λογισμικό για τη διαχείριση, 
για τη δημιουργία του καταλόγου, την αποστολή, την ασφάλεια και για οικονομικές υπηρεσίες. Το 
λογισμικό αγοράς και πώλησης αναφέρεται γενικά ως «λογισμικό διαχείρισης αλυσίδας αξίας».

Οι πάροχοι υπηρεσιών B2B (B2B service provider) αντλούν 
κέρδος από τα τέλη συναλλαγής, τις αμοιβές ανάλογα με τον αριθμό 
των σταθμών εργασίας που χρησιμοποιούν την υπηρεσία ή τις ετή-
σιες εισφορές αδειών χρήσης. Παρέχουν στους αγοραστές ένα προ-
ηγμένο σύνολο εργαλείων διαχείρισης πηγών και προμήθειας που 
επιτρέπει στις εταιρείες να μειώσουν το κόστος της αλυσίδας προμη-
θειών. Στον κόσμο του λογισμικού, εταιρείες όπως η Ariba ενίοτε αποκαλούνται πάροχοι λογισμικού 
ως υπηρεσία (Software as a Service, SaaS) ή πάροχοι πλατφόρμας ως υπηρεσία (Platform as a Service, 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ B2B

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ-
ΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

(1)  ΑΓΟΡΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

Ηλεκτρονικός 
διανομέας

Grainger 
Amazon Business

Ηλεκτρονική κατάσταση λιανικής και 
χονδρικής. Συντήρηση, επιδιόρθωση, 
λειτουργία αγαθών. Έμμεσα έσοδα

Πωλήσεις αγαθών

Ηλεκτρονικός 
προμηθευτής

Ariba Supplier 
Network
PerfectCommerce

Εταιρεία που δημιουργεί ψηφιακές 
αγορές, όπου οι πωλητές και οι 
αγοραστές συναλλάσσονται για 
έμμεσα έσοδα

Αμοιβές για υπηρεσίες δημιουρ-
γίας αγοράς, διαχείριση αλυσί-
δας προμηθειών και υπηρεσίες 
εκπλήρωσης

Ανταλλαγή Go2Paper Κάθετες ιδιωτικές ψηφιακές αγορές 
για άμεσα έσοδα

Τέλη και προμήθειες ανά 
συναλλαγή

Βιομηχανική 
κοινοπραξία

TheSeam
SupplyOn

Κάθετες ψηφιακές αγορές ιδιοκτησίας 
βιομηχανιών, ανοιχτές σε επιλογή 
προμηθευτών

Τέλη και προμήθειες ανά 
συναλλαγή

(2)  ΙΔ ΙΩΤΙΚΟ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ

WalMart 
Procter & Gamble

Εταιρικό δίκτυο που συντονίζει 
αλυσίδες προμηθειών με περιορισμέ-
νο σύνολο συνεργατών

Κόστος που απορροφά ο 
ιδιοκτήτης δικτύου και ανακτάται 
με την παραγωγή και τα πλεονε-
κτήματα διανομής

ηλεκτρονικός προμηθευτής: δημιουρ-
γεί και πουλά πρόσβαση σε ψηφιακές 
ηλεκτρονικές αγορές

πάροχος υπηρεσιών Β2Β: πουλά επι-
χειρηματικές υπηρεσίες σε άλλες εται-
ρείες
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PaaS). Μπορούν να παρέχουν στις εταιρείες πολύ χαμηλότερο κόστος 
λογισμικού με οικονομίες κλίμακας. Οι οικονομίες κλίμακας (scale 
economies) είναι αποδόσεις που προέρχονται από το μέγεθος της 
επιχείρησης. Για παράδειγμα, όταν μία επιχείρηση είναι μεγάλη, τα 
συστήματα παραγωγής παγίων (όπως τα εργοστάσια ή τα συστήματα 
λογισμικού) μπορούν να λειτουργήσουν στο έπακρο χωρίς διακοπές. Στην περίπτωση του λογισμικού, 
το ελάχιστο κόστος ενός ψηφιακού αντιγράφου ενός λογισμικού προγράμματος είναι σχεδόν μηδενικό 
και η εύρεση επιπλέον αγοραστών για ένα ακριβό λογισμικό πρόγραμμα είναι εξαιρετικά επικερδής. 
Αυτό είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από το να κατασκευάζει κάθε εταιρεία το δικό της σύστημα δια-
χείρισης προμηθευτικής αλυσίδας και επιτρέπει σε εταιρείες όπως η Ariba να εξειδικευτούν και να 
παρέχουν το δικό τους λογισμικό σε εταιρείες σε κόστος πολύ μικρότερο από αυτό που ενέχει η ίδια 
ανάπτυξη.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ
Οι ανταλλαγές συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη προσοχή και τις πρώτες 
χρηματοδοτήσεις του B2B εξαιτίας του δυναμικού τους στην αγορά, 
αν και σήμερα αποτελούν ένα μικρό κομμάτι στη γενική εικόνα του 
μοντέλου B2B. Η ανταλλαγή (exchange) είναι μία ανεξάρτητη ψηφι-
ακή ηλεκτρονική αγορά, όπου εκατοντάδες προμηθευτές συναντούν 
ένα μικρό αριθμό πολύ μεγάλων εμπορικών αγοραστών (Kaplan and 
Sawhney, 2000). Οι ανταλλαγές ανήκουν ιδιοκτησιακά σε ανεξάρ-
τητες συνήθως νέες εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη δημιουργία μίας αγοράς και αντλούν 
κέρδη χρεώνοντας προμήθειες ή τέλη ανάλογα με το μέγεθος των συναλλαγών που διεξάγονται μεταξύ 
των συμβαλλομένων σε μία εμπορική συναλλαγή. Συνήθως εξυπηρετούν μία κάθετη βιομηχανία –όπως 
τη χαλυβουργία, τα πολυμερή ή το αλουμίνιο– και εστιάζουν στις ανταλλαγές άμεσης εισόδου στην 
παραγωγή και σε μεσοπρόθεσμα συμβόλαια ή επιτόπου αγορές. Για τους αγοραστές, οι ανταλλαγές 
B2B επιτρέπουν τη συλλογή πληροφοριών, τον έλεγχο των προμηθευτών και των τιμών και ενημερώ-
νουν για τις τελευταίες εξελίξεις. Οι πωλητές, από την άλλη μεριά, επωφελούνται από τη διευρυμένη 
πρόσβαση σε αγοραστές. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των πωλητών και των αγοραστών τόσο μικρό-
τερο είναι το κόστος αγοράς και τόσο μεγαλύτερες οι πιθανότητες πώλησης. Η ευκολία, η ταχύτητα και 
ο όγκος των συναλλαγών αναφέρονται ως ρευστότητα αγοράς.

Θεωρητικά, οι ανταλλαγές μειώνουν το κόστος και τον απαιτούμενο χρόνο εύρεσης πιθανών προ-
μηθευτών, πελατών και συνεργατών και της μεταξύ τους συνεργα σίας. Ως εκ τούτου, μειώνουν το κόστος 
συναλλαγής – το κόστος αγοράς ή απόκτησης. Οι ανταλλαγές μπορούν επίσης να μειώσουν το κόστος 
παραγωγής και το κόστος μεταφοράς αποθεμάτων – το κόστος συντήρησης του προϊόντος σε μία απο-
θήκη. Στην πραγματικότητα, όπως θα δούμε στο Κεφάλαιο 12, οι ανταλλαγές B2B δεν ήταν εύκολο να 
πείσουν τους χιλιάδες προμηθευτές να στραφούν σε μεμονωμένες ψηφιακές αγορές όπου αντιμετωπί-
ζουν ισχυρό ανταγωνισμό τιμών, και να πείσουν τις επιχειρήσεις να αλλάξουν την αγοραστική συμπε-
ριφορά τους, μακριά από έμπιστους και επί χρόνια συνεργάτες. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των ανταλ-
λαγών έχει μειωθεί σημαντικά.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Οι βιομηχανικές κοινοπραξίες (industry consortia) είναι κάθετες 
αγορές ιδιοκτησίας βιομηχανιών συγκεκριμένου κλάδου που εξυπη-
ρετούν συγκεκριμένους κλάδους, όπως εταιρείες αυτοκίνησης, χημι-
κών, χλωρίδας ή κατασκευών. Αντιθέτως, οι οριζόντιες αγορές πωλούν 
συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες σε διάφορες εταιρείες. Οι 
κάθετες αγορές εφοδιάζουν λίγες εταιρείες με προϊόντα και υπηρε-
σίες ειδικού ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο κλάδο, ενώ οι ορι-
ζόντιες αγορές προμηθεύουν τις εταιρείες με έναν συγκεκριμένο τύπο προϊόντος και υπηρεσιών, όπως 
υπηρεσίες συναφείς με το marketing, οικονομικές ή πληροφορικές υπηρεσίες. Για παράδειγμα, η 
SupplyOn, η οποία ιδρύθηκε το 2000 και ανήκει στους βιομηχανικούς γίγαντες Bosch (ένας από τους 

ανταλλαγή: ανεξάρτητη ψηφιακή ηλε-
κτρονική αγορά, όπου οι προμηθευτές 
και οι εμπορικοί αγοραστές μπορούν να 
διεξάγουν συναλλαγές

βιομηχανικές κοινοπραξίες: κάθετες 
αγορές ιδιοκτη σίας βιομηχανιών συγκε-
κριμένου κλάδου που εξυπηρετούν 
συγκεκριμένους κλάδους

οικονομίες κλίμακας: πλεονεκτήματα 
που προέρχονται από το μέγεθος της 
επιχείρησης
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μεγαλύτερους προμηθευτές εξαρτημάτων αυτοκινήτου στον κόσμο), Continental (μία κορυφαία εται-
ρεία στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας), και Schaeffl er (ένας παγκόσμιος κατασκευαστής διαφό-
ρων τύπων ρουλεμάν), μεταξύ άλλων, παρέχει μία κοινή πλατφόρμα συνεργασίας για την αλυσίδα 
τροφοδοσίας για εταιρείες σε ποικίλες βιομηχανίες παραγωγής. Το 2017, επιπρόσθετα στους μετόχους 
της, οι πελάτες περιλάμβαναν τις Airbus, BMW, BorgWarner, Siemens, Thales και πολλές άλλες 
κορυφαίες παγκόσμιες εταιρείες βιομηχανικής παραγωγής.

Οι βιομηχανικές κοινοπραξίες τείνουν να είναι πιο επιτυχημένες από τις ανεξάρτητες ανταλλαγές, 
εν μέρει επειδή δέχονται επιχορήγηση από ισχυρούς, εύπορους βιομηχανικούς παίκτες, αλλά και 
επειδή ενισχύουν την παραδοσιακή αγοραστική συμπεριφορά αντί να προσπαθούν να τη μεταβάλουν.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Τα ιδιωτικά βιομηχανικά δίκτυα (private industrial network) 
(ενίοτε αναφέρονται ως ιδιωτικές εμπορικές ανταλλαγές ή PTX) είναι 
ψηφιακά δίκτυα που σχεδιάζονται έτσι ώστε να συντονίζουν τη ροή 
της επικοινωνίας μεταξύ εταιρειών που συνεργάζονται. Το δίκτυο 
ανήκει σε μία μόνο μεγάλη εταιρεία και η συμμετοχή άλλων πρέπει 
να γίνει μέσω πρόσκλησης που παραδίδεται μόνο σε έμπιστους και 
μακροχρόνιους προμηθευτές. Αυτά τα δίκτυα εταιρειών συνήθως 
προέρχονται από ένα σύστημα σχεδιασμού της ίδιας της εταιρείας (ERP) και αποτελούν μία προσπά-
θεια προσθήκης βασικών προμηθευτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ίδιας της εταιρείας Για 
παράδειγμα, η WalMart λειτουργεί ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά βιομηχανικά δίκτυα στον κόσμο 
για τους προμηθευτές της, οι οποίοι σε καθημερινή βάση χρησιμοποιούν το δίκτυό της ώστε να παρα-
κολουθούν τις πωλήσεις των προϊόντων, την κατάσταση των αποστολών και το πραγματικό επίπεδο 
εσόδων των προϊόντων τους. 

Θα μιλήσουμε για όλα τα θέματα του ηλεκτρονικού εμπορίου B2B αναλυτικά στο Κεφάλαιο 12.

2.4 ΠΩΣ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ

Τώρα που έχετε μία εικόνα ως προς την ποικιλία των επιχειρηματικών μοντέλων που δημιουργούνται 
από τις εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου, πρέπει να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο το ηλεκτρο-
νικό εμπόριο άλλαξε το επιχειρηματικό περιβάλλον την τελευταία δεκαετία, συμπεριλαμβανομένων 
των βιομηχανικών δομών, των επιχειρηματικών στρατηγικών και της λειτουργίας της βιομηχανίας και 
των εταιρειών (επιχειρηματικές διαδικασίες και αλυσίδες αξίας). Θα επιστρέψουμε πολλές φορές σε 
αυτές τις έννοιες σε όλο το βιβλίο καθώς εξερευνούμε το φαινόμενο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Γενι-
κά, το Internet είναι ένα σύστημα ανοιχτών προτύπων που διατίθεται σε όλους τους παίκτες, κάτι που 
καθιστά εύκολη την είσοδο στην αγορά για τους νέους ανταγωνιστές που έχουν στόχο την παροχή εναλ-
λακτικών προϊόντων ή μέσων παράδοσης. Το Internet συνήθως επιτείνει τον ανταγωνισμό. Επειδή οι 
πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον καθένα, το Internet εκ φύσεως προσδίδει δύναμη στους αγοραστές 
που ανακαλύπτουν πρώτοι το φθηνότερο προμηθευτή στο Web. Από την άλλη πλευρά, το Internet 
παρουσιάζει πολλές νέες ευκαιρίες για δημιουργία αξίας, για καθιέρωση προϊόντων με σκοπό τη χρέ-
ωση υψηλότερης τιμής και για την ενίσχυση ήδη ισχυρών φυσικών επιχειρήσεων, όπως η WalMart ή 
η Sears.

Θυμηθείτε τον Πίνακα 1.2 στο Κεφάλαιο 1 που περιγράφει τα μοναδικά χαρακτηριστικά της τεχνο-
λογίας ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο Πίνακας 2.8 υποδεικνύει ορισμένες συνέπειες κάθε μοναδικού 
χαρακτηριστικού στο γενικό επιχειρηματικό περιβάλλον – δομή βιομηχανίας, επιχειρηματικές στρα-
τηγικές και λειτουργίες.

ΔΟΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Το ηλεκτρονικό εμπόριο αλλάζει τη δομή της βιομηχανίας, άλλες 
βιομηχανίες λιγότερο και άλλες περισσότερο. Η δομή βιομηχανίας 
(industry structure) αναφέρεται στη φύση των παικτών σε μία βιο-

ιδιωτικά βιομηχανικά δίκτυα: ψηφιακά 
δίκτυα που σχεδιάζονται έτσι ώστε να 
συντονίζουν τη ροή της επικοινωνίας 
μεταξύ εται  ρειών που συνεργάζονται

δομή βιομηχανίας: αναφέρεται στη 
φύση των παικτών σε μία βιομηχανία και 
στη σχετική διαπραγματευτική δύναμή 
τους



| 87ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Επιχειρηματικά μοντέλα και έννοιες του ηλεκτρονικού εμπορίου

μηχανία και στη σχετική διαπραγματευτική δύναμή τους. Η δομή μίας βιομηχανίας χαρακτηρίζεται 
από πέντε στοιχεία: ανταγωνισμός μεταξύ των υπαρχόντων ανταγωνιστών, απειλή των υποκατάστατων 
προϊόντων, εμπόδια στην είσοδο στη βιομηχανία, διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών και δια-
πραγματευτική δύναμη των πωλητών (Porter, 1985). Όταν περιγράφετε τη δομή μίας βιομηχανίας, 
περιγράφετε το επιχειρηματικό περιβάλλον σε μία βιομηχανία και τη συνολική κερδοφορία της δρα-
στηριοποίησης σε αυτό το περιβάλλον. Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να αλλάξει τη σχετική ισχύ 
αυτών των ανταγωνιστικών δυνάμεων (βλ. Εικόνα 2.3).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.8 ΟΚΤΩ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πανταχού παρουσία Αλλάζει τη βιομηχανική δομή δημιουργώντας νέα μέσα marketing και διευρύνει το 
μέγεθος της συνολικής αγοράς. Δημιουργεί νέες ικανότητες για τις βιομηχανικές 
λειτουργίες και ρίχνει το κόστος των λειτουργιών αγοράς μιας εταιρείας. Επιτρέπει 
νέες στρατηγικές διαφοροποίησης.

Παγκόσμια απήχηση Αλλάζει τη βιομηχανική δομή, μειώνοντας τα εμπόδια στην είσοδο μιας εταιρείας 
στην αγορά, αλλά συνάμα διευρύνει πολύ την αγορά. Ρίχνει το κόστος των 
βιομηχανικών και εταιρικών λειτουργιών μέσω δυνατοτήτων για παραγωγή και 
πωλήσεις. Επιτρέπει τον ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παγκόσμια πρότυπα Αλλάζει τη βιομηχανική δομή, μειώνοντας τα εμπόδια εισόδου στην αγορά και 
εντείνοντας τον ανταγωνισμό εντός μιας εταιρείας. Ρίχνει το κόστος των 
βιομηχανικών και εταιρικών λειτουργιών, μειώνοντας το κόστος πληροφορικής και 
επικοινωνιών. Επιτρέπει στρατηγικές μεγάλου εύρους.

Πλούτος Αλλάζει τη βιομηχανική δομή, μειώνοντας τη δύναμη των ισχυρών μέσων 
διανομής. Αλλάζει το κόστος των βιομηχανικών και εταιρικών λειτουργιών, 
μειώνοντας την εμπιστοσύνη στις δυνάμεις αγοράς. Ενισχύει τις στρατηγικές 
υποστήριξης μετά την πώληση.

Διαδραστικότητα Αλλάζει τη βιομηχανική δομή, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο που προκαλούν τα 
υποκατάστατα μέσω της βελτιωμένης προσαρμογής. Μειώνει το βιομηχανικό και 
το εταιρικό κόστος, εξασθενώντας την εμπιστοσύνη στις δυνάμεις αγοράς. 
Επιτρέπει στρατηγικές διαφοροποίησης.

Εξατομίκευση/Προσαρμογή Αλλάζει τη βιομηχανική δομή, μειώνοντας την απειλή από τα υποκατάστατα 
προϊόντα, αυξάνοντας τα εμπόδια εισόδου στην αγορά. Μειώνει το κόστος 
αλυσίδας αξίας στη βιομηχανία και στις εταιρείες με το να εξασθενεί την 
εμπιστοσύνη στις δυνάμεις αγοράς. Επιτρέπει εξατομικευμένες στρατηγικές 
marketing.

Πυκνότητα πληροφοριών Αλλάζει τη βιομηχανική δομή, εξασθενώντας τα ισχυρά μέσα αγοράς, 
μεταφέροντας τη διαπραγματευτική δύναμη στους καταναλωτές. Μειώνει το 
κόστος βιομηχανικών και εταιρικών λειτουργιών με το να ρίχνει το κόστος 
απόκτησης, επεξεργασίας και διανομής πληροφοριών ως προς τους προμηθευτές 
και τους καταναλωτές.

Τεχνολογίες κοινωνικής δικτύωσης Αλλάζει τη βιομηχανική δομή, μεταφέροντας αποφάσεις για προγραμματισμό και 
έκδοση στους καταναλωτές. Δημιουργεί εναλλακτικά ψυχαγωγικά προϊόντα. 
Ενεργοποιεί πολλούς νέους προμηθευτές.
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Όταν εξετάζετε ένα επιχειρηματικό μοντέλο και τη δυνατότητά του 
για μακροπρόθεσμη κερδοφορία, θα πρέπει πάντοτε να εκτελείτε μία 
δομική ανάλυση της αγοράς. Η δομική ανάλυση αγοράς (industry 
structural analysis) είναι μία προσπάθεια κατανόησης και περιγρα-
φής της φύσης του ανταγωνισμού σε μία βιομηχανία, της φύσης των 
υποκατάστατων προϊόντων, των περιορισμών ως προς την είσοδο στην 
αγορά και της σχετικής δύναμης των καταναλωτών και των προμη-
θευτών.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να επηρεάσει τη δομή και τη δυναμική των βιομηχανιών ποικιλο-
τρόπως. Ας εξετάσουμε τη μουσική βιομηχανία, η οποία έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές εξαιτίας του 
ηλεκτρονικού εμπορίου. Ιστορικά, οι μεγαλύτερες δισκογραφικές εταιρείες κατείχαν τα αποκλειστικά 
δικαιώματα στη μουσική διαφόρων καλλιτεχνών. Με την είσοδο στην αγορά υποκατάστατων παρόχων, 
όπως οι Napster και Kazaa, εκατομμύρια καταναλωτές άρχισαν να χρησιμοποιούν το Internet, παρα-
κάμπτοντας εντελώς τις παραδοσιακές δισκογραφικές εταιρείες και τους διανομείς τους. Στην αγορά 

ΕΙΚΟΝΑ 2.3 ΠΩΣ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Το ηλεκτρονικό εμπόριο επηρεάζει ποικιλοτρόπως τη δομή της βιομηχανίας και τις συνθήκες ανταγωνισμού. Από τη σκοπιά μιας 
και μόνο εταιρείας, αυτές οι αλλαγές μπορεί να έχουν αρνητικό ή θετικό αντίκτυπο. Σε κάποιες περιπτώσεις, ένας ολόκληρος 
κλάδος μπορεί να διαλυθεί, ενώ ταυτόχρονα γεννιέται ένας νέος κλάδος. Οι ξεχωριστές εταιρείες μπορούν είτε να ευημερήσουν 
είτε να καταστραφούν.

Η διαθεσιμότητα 
παγκόσμιας τιμής και 
πληροφοριών για 
προϊόντα μεταφέρει 
τη δύναμη της 
διαπραγμάτευσης 
στους αγοραστέςΑυξάνει τον ανταγωνι-

σμό της τιμής και 
επεκτείνει την αγορά

Τα συστήματα ηλεκτρονικής 
προμήθειας συνήθως 
μειώνουν τη διαπραγματευτι-
κή δύναμη των προμηθευ-
τών, αλλά οι προμηθευτές 
μπορούν επίσης να επωφε-
ληθούν από την εξάλειψη των 
μεσαζόντων, επιτρέποντάς 
τους να πωλούν απευθείας 
στους τελικούς αγοραστές

Μπορεί να μειώνει τα 
εμπόδια στην είσοδο, 
όπως την ανάγκη για 
φυσικό κατάστημα και 
δυναμικό πωλήσεων, 
αλλά τα πλεονεκτήματα 
των fi rst mover μπορεί 
να αυξήσουν τα εμπόδια 
για όσους ακολουθούν

Εμπόδια 
στην 

είσοδο

Εμφανίζονται νέα υποκατάστατα: 
το βίντεο αναπαραγωγής 
συνεχούς ροής αντικαθιστά 
το DVD και τα ηλεκτρονικά 
συστήματα κράτησης 
αντικαθιστούν τους 
ταξιδιωτικούς πράκτορες

Απειλή 
υποκατάστασης 

προϊόντων ή 
υπηρεσιών

Διαπραγμα-
τευτική 

δύναμη των 
προμηθευτών

Διαπραγμα-
τευτική 
δύναμη 

αγοραστών

Ανταγωνισμός 
μεταξύ των 

υπαρχόντων 
παικτών

δομική ανάλυση αγοράς: μία προσπά-
θεια κατανόησης και περιγραφής της 
φύσης του ανταγωνισμού σε μία βιομη-
χανία, της φύσης των υποκατάστατων 
προϊόντων, των εμποδίων στην είσοδο 
στην αγορά και της σχετικής δύναμης 
καταναλωτών και προμηθευτών
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ταξιδιών, νέοι μεσάζοντες –όπως η Travelocity– εισήλθαν στο χώρο για να ανταγωνιστούν τους παραδο-
σιακούς ταξιδιωτικούς πράκτορες. Αφότου οι Travelocity, Expedia, CheapTickets και άλλες ταξιδιω-
τικές υπηρεσίες φανέρωσαν τη δύναμη του marketing του ηλεκτρονικού εμπορίου για τα αεροπορικά 
εισιτήρια, οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των αεροπορικών θέσεων –οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες– 
συνεργάστηκαν από κοινού ώστε να δημιουργήσουν το δικό τους κατάστημα αεροπορικών εισιτηρίων, 
το Orbitz, για απευθείας πωλήσεις στους καταναλωτές (μολονότι τελικά πούλησαν την εταιρεία σε ένα 
ιδιωτικό επενδυτικό συγκρότημα). Προφανώς, το ηλεκτρονικό εμπόριο δημιουργεί νέα δυναμική στη 
βιομηχανία, η οποία θα μπορούσε να περιγραφεί ως το «πάρε-δώσε» της αγοράς, οι διαρκώς μεταβαλ-
λόμενες περιουσίες των ανταγωνιστών.

Ωστόσο, σε άλλους κλάδους, το ηλεκτρονικό εμπόριο ενίσχυσε τους υπάρχοντες παίκτες. Στη βιο-
μηχανία των χημικών και την αυτοκινητοβιομηχανία, το ηλεκτρονικό εμπόριο χρησιμοποιείται απο-
τελεσματικά από τους κατασκευαστές προκειμένου να ενισχύσουν τους παραδοσιακούς τους διανομείς. 
Σε αυτές τις βιομηχανίες, η τεχνολογία ηλεκτρονικού εμπορίου δεν άλλαξε άρδην τις ανταγωνιστικές 
δυνάμεις –τη διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών, τους περιορισμούς ως προς την είσοδο στην 
αγορά, τη διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών, την απειλή των υποκατάστατων προϊόντων ή τον 
ανταγωνισμό μεταξύ των παικτών– μέσα στην ίδια τη βιομηχανία. Άρα, κάθε βιομηχανία είναι διαφο-
ρετική και πρέπει να εξετάσουμε την καθεμία ξεχωριστά προκειμένου να κατανοήσουμε τις συνέπειες 
που έχει το ηλεκτρονικό εμπόριο στον ανταγωνισμό και στη στρατηγική.

Οι νέες μορφές διανομής που δημιουργούνται από νεοεισερχόμενους στην αγορά μπορούν να αλλά-
ξουν εντελώς τις ανταγωνιστικές δυνάμεις σε μία βιομηχανία. Για παράδειγμα, οι καταναλωτές με χαρά 
προτίμησαν την πρόσβαση στη Wikipedia αντί της εγκυκλοπαίδειας World Book αξίας 699 δολαρίων 
ή αντί ενός DVD αξίας 40 δολαρίων, αλλάζοντας δραστικά τις ανταγωνιστικές δυνάμεις στον κλάδο της 
εγκυκλοπαίδειας. Όπως περιγράφουμε στο Κεφάλαιο 10, οι κλάδοι περιεχομένου εφημερίδων, βι βλίων, 
ταινιών, παιχνιδιών και τηλεόρασης έχουν μεταμορφωθεί από την εμφάνιση νέων πλατφόρμων διανο-
μής.

Ο εσωτερικός εταιρικός συναγωνισμός είναι ένας μόνο τομέας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
όπου οι τεχνολογίες ηλεκτρονικού εμπορίου επηρέασαν τις περισσότερες βιομηχανίες. Γενικά, το ηλε-
κτρονικό εμπόριο ενέτεινε τον ανταγωνισμό ως προς τις τιμές σχεδόν σε όλες τις αγορές. Ήταν σχετικά 
εύκολο για τις υπάρχουσες εταιρείες να υιοθετήσουν την τεχνολογία ηλεκτρονικού εμπορίου και να 
προσπαθήσουν να τη χρησιμοποιήσουν ώστε να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των 
αντιπάλων τους. Για παράδειγμα, με το ηλεκτρονικό εμπόριο ο ανταγωνισμός δεν είναι πια τοπικός και 
περιφερειακός, αλλά εθνικός και παγκόσμιος. Επειδή οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε πληροφο-
ρίες για τιμές παγκοσμίως, το ηλεκτρονικό εμπόριο αναγκάζει τις εταιρείες να ανταγωνιστούν ρίχνοντας 
τις τιμές (και τα κέρδη). Από την άλλη πλευρά, το ηλεκτρονικό εμπόριο επιτρέπει σε κάποιες εται ρείες 
να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους. Για παράδειγμα, η Amazon κατοχύρωσε με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τις ολοκληρωμένες αγορές σε ένα site, με ένα κλικ, ενώ το eBay δημιούργησε 
ένα μοναδικό, εύκολο στη χρήση περιβάλλον εργασίας και ένα brand name που καθιερώθηκε. Άρα, 
μολονότι το ηλεκτρονικό εμπόριο ενέτεινε την έμφαση στον ανταγωνισμό με βάση τις τιμές, επέτρεψε 
και στις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν νέες στρατηγικές για διαφοροποίηση και καθιέρωση εμπορι-
κών ονομάτων, έτσι ώστε να διατηρήσουν υψηλότερες τιμές.

Είναι αδύνατο να προσδιορίσουμε αν οι τεχνολογίες ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν κατά βάση θετι-
κό ή αρνητικό αντίκτυπο στο εταιρικό κέρδος. Κάθε βιομηχανία είναι μοναδική, άρα είναι απαραίτη-
το να κάνουμε διαφορετική ανάλυση για καθεμία. Προφανώς, το ηλεκτρονικό εμπόριο «έτριξε τα θεμέ-
λια» σε ορισμένες βιομηχανίες, κυρίως στις βιομηχανίες προϊόντων πληροφοριών (όπως μουσική, 
ειδήσεις, βιβλία και λογισμικό), καθώς και σε άλλες που βασίζονται στις πληροφορίες, όπως οι οικο-
νομικές υπηρεσίες. Σε αυτές τις βιομηχανίες, η δύναμη των καταναλωτών έχει αυξηθεί σε σύγκριση με 
τους προμηθευτές, οι τιμές έπεσαν και η συνολική κερδοφορία διακυβεύεται. Σε άλλες βιομηχανίες, 
κυρίως στην κατασκευή, το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν άλλαξε πολύ τις σχέσεις με τους αγοραστές, άλλα-
ξε όμως τις σχέσεις με τους προμηθευτές. Οι κατασκευαστικές εταιρείες σε ολόκληρες βιομηχανίες 
συνεργάζονται όλο και περισσότερο προκειμένου να συγκεντρώσουν τις αγορές, να δημιουργήσουν 
βιομηχανικές ψηφιακές ανταλλαγές ή αγορές και να αναθέσουν σε τρίτους τις βιομηχανικές διαδικα-
σίες προκειμένου να πετύχουν καλύτερες τιμές από τους προμηθευτές. Στο παρόν βιβλίο θα εξετάσου-
με αυτές τις αλλαγές στη δομή βιομηχανίας και στη δυναμική της αγοράς, τις οποίες προκάλεσαν το 
ηλεκτρονικό εμπόριο και το Internet.
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ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παρότι μία βιομηχανική δομική ανάλυση μας βοηθά να κατανοή-
σουμε τον αντίκτυπο που έχει η τεχνολογία ηλεκτρονικού εμπορίου 
σε ολόκληρο το επιχειρηματικό περιβάλλον μίας βιομηχανίας, μία 
πιο ενδελεχής ανάλυση της αλυσίδας αξίας βοηθά να προσδιορίσου-
με επακριβέστερα τον τρόπο με τον οποίο το ηλεκτρονικό εμπόριο 
μπορεί να αλλάξει τις επιχειρηματικές ενέργειες σε επίπεδο κλάδου. 
Ένα από τα βασικά εργαλεία για την κατανόηση του αντίκτυπου της 
τεχνολογίας της πληροφορίας στις βιομηχανικές και επιχειρηματικές ενέργειες είναι η αλυσίδα αξίας. 
Η σύλληψη είναι εξαιρετικά απλή. Μία αλυσίδα αξίας (value chain) είναι το σύνολο δραστηριοτήτων 
που επιτελούνται σε μία βιομηχανία ή εταιρεία που μετασχηματίζει τα ακατέργαστα δεδομένα σε τελι-
κά προϊόντα και υπηρεσίες. Καθεμία από αυτές τις δραστηριότητες προσθέτει οικονομική αξία στο 
τελικό προϊόν· από αυτό προκύπτει και ο όρος αλυσίδα αξίας ως ένα αλληλοσυνδεδεμένο σύνολο δρα-
στηριοτήτων πρόσθεσης αξίας. Η Εικόνα 2.4 παρουσιάζει τους έξι βασικούς παίκτες σε μία βιομηχα-
νική αλυσίδα αξίας: προμηθευτές, κατασκευαστές, μεταφορείς, διανομείς, εμπόρους λιανικής και 
πελάτες.

Μειώνοντας το κόστος της πληροφορίας, το ηλεκτρονικό εμπόριο παρέχει στον καθένα από τους 
βασικούς παίκτες της βιομηχανικής αλυσίδας αξίας νέες ευκαιρίες ώστε να μεγιστοποιήσουν τις θέσεις 
τους, μειώνοντας το κόστος και/ή αυξάνοντας τις τιμές. Για παράδειγμα, οι κατασκευαστές μπορούν 
να μειώσουν το κόστος που πληρώνουν για προϊόντα αναπτύσσοντας ανταλλαγές B2B στο Internet με 
τους προμηθευτές τους. Οι κατασκευαστές είναι δυνατό να δημιουργήσουν απευθείας σχέσεις με τους 
πελάτες τους μέσω των website τους, «γλιτώνοντας» το κόστος των διανομέων και των λιανεμπόρων. Οι 
διανομείς μπορούν να αναπτύξουν υψηλής απόδοσης συστήματα διαχείρισης εσόδων ώστε να μειώσουν 
το κόστος, και οι λιανέμποροι να δημιουργήσουν πολύ αποδοτικά συστήματα διαχείρισης σχέσεων 
πελατών, έτσι ώστε να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες. Οι πελάτες, με τη σειρά τους, 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Web προκειμένου να αναζητήσουν την καλύτερη ποιότητα, την ταχύ-
τερη παράδοση και τις χαμηλότερες τιμές, άρα να μειώσουν το κόστος συναλλαγής και τις τιμές του 
τελικού προϊόντος. Τέλος, η λειτουργική απόδοση όλης της βιομηχανίας μπορεί να αυξηθεί, μειώνοντας 
τις τιμές και προσθέτοντας αξία στους καταναλωτές, βοηθώντας έτσι τη βιομηχανία να ανταγωνιστεί με 
εναλλακτικές βιομηχανίες. 

ΕΙΚΟΝΑ 2.4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ

Κάθε βιομηχανία μπορεί να χαρακτηριστεί από ένα σύνολο δραστηριοτήτων που προσθέτουν αξία και εκτελούνται από πολλούς. 
Το ηλεκτρονικό εμπόριο δύναται να επηρεάσει τις δυνατότητες κάθε παίκτη, καθώς και τη συνολική λειτουργική απόδοση της 
βιομηχανίας.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ

Συστήματα 
διαχείρισης 
αλυσίδας 

προμηθειών

Συστήματα 
διαχείρισης 

αποθεμάτων

Συστήματα 
αποδοτικής 

ανταπόκρισης σε 
αιτήματα πελατών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ
Συστήματα διαχείρισης μεταφορών

Εναλλακτικά άμεσα κανάλια, 
π.χ., το Web

αλυσίδα αξίας: σύνολο δραστηριοτή-
των που επιτελούνται σε μία βιομηχανία 
ή εταιρεία που μετασχηματίζει τα ακα-
τέργαστα δεδομένα σε τελικά προϊόντα 
και υπηρεσίες
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ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Η έννοια της αλυσίδας αξίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ανα-
λύσει τη λειτουργική απόδοση μίας εταιρείας. Το ερώτημα είναι το 
εξής: πώς επηρεάζει η τεχνολογία ηλεκτρονικού εμπορίου τις αλυ-
σίδες αξιών των εταιρειών μέσα σε μία βιομηχανία; 

Η εταιρική αλυσίδα αξίας (fi rm value chain) είναι το σύνολο 
των δραστηριοτήτων στις οποίες επιδίδεται μία εταιρεία ώστε να δη -
μιουργήσει τελικά προϊόντα από ακατέργαστα δεδομένα. Κάθε βήμα 
στη διαδικασία παραγωγής προσθέτει αξία στο τελικό προϊόν. Επιπλέον, οι εταιρείες δημιουργούν 
βοηθητικές δραστηριότητες που συντονίζουν την παραγωγή και συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της 
συνολικής αποδοτικότητας. 

Η Εικόνα 2.5 παρουσιάζει τα βασικά βήματα και τις βοηθητικές δραστηριότητες στην αλυσίδα 
αξίας μίας εταιρείας.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο παρέχει στις εταιρείες πολλές δυνατότητες ώστε να αυξήσουν τη λειτουρ-
γική τους απόδοση και να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους. Για παράδειγμα, οι εταιρείες μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν την αποδοτικότητα των διαδικτυακών επικοινωνιών προκειμένου να αναθέσουν 
ορισμένες βασικές ή δευτερεύουσες δραστηριότητες σε εξειδικευμένους, πιο αποδοτικούς παρόχους, 
χωρίς αυτή η εξωτερική ανάθεση να είναι αντιληπτή από τον πελάτη. Επιπροσθέτως, οι εταιρείες έχουν 
τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό εμπόριο για να συντονίζουν καλύτερα τα βήματα 
στις αλυσίδες αξίας και να μειώνουν το κόστος. 

Τέλος, οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό εμπόριο για να παρέχουν στους 
χρήστες πιο διαφοροποιημένα και υψηλής αξίας προϊό ντα. 

Για παράδειγμα, η Amazon παρέχει στους καταναλωτές πολύ μεγαλύτερο απόθεμα βιβλίων για να 
επιλέξουν, σε χαμηλότερο κόστος από τα παραδοσιακά βιβλιοπωλεία. Επίσης προσφέρει πολλές υπη-
ρεσίες – όπως άμεσα διαθέσιμες απόψεις επαγγελματιών και καταναλωτών, αλλά και πληροφο ρίες για 
συνήθειες αγορών άλλων καταναλωτών, κάτι που τα παραδοσιακά βιβλιοπωλεία αδυνατούν να παρά-
σχουν.

ΕΙΚΟΝΑ 2.5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ

Κάθε εταιρεία μπορεί να χαρακτηριστεί από ένα σύνολο πρωτευουσών και δευτερευουσών δραστηριοτήτων που προσθέτουν 
αξία και εκτελούνται από διάφορα στελέχη της. Μια απλή εταιρική αλυσίδα αξίας επιτελεί πέντε βασικά βήματα πρόσθεσης αξίας: 
εσωτερική επιμελητεία, λειτουργία, εξωτερική επιμελητεία, πωλήσεις και marketing, καθώς και υπηρεσίες μετά την πώληση.

Εσωτερική 
επιμελητεία

Λειτουργία Εξωτερική 
επιμελητεία

Πωλήσεις και 
μάρκετινγκ

Υπηρεσίες μετά 
την πώληση

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διοίκηση
Ανθρώπινοι πόροι
Πληροφορικά συστήματα
Προμήθεια
Οικονομικές υπηρεσίες/Λογιστήριο

εταιρική αλυσίδα αξίας: το σύνολο 
των δραστηριοτήτων στις οποίες επιδί-
δεται μία εταιρεία για να δημιουργήσει 
τελικά προϊόντα από ακατέργαστα 
δεδομένα
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ΔΙΚΤΥΑ ΑΞΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Οι εταιρείες παράγουν μεν αξία μέσω των αλυσίδων αξίας τους, αλλά 
βασίζονται και στις αλυσίδες αξίας των συνεργατών τους – προμη-
θευτές, διανομείς και εται ρείες διανομής. Το ηλεκτρονικό εμπόριο 
παρέχει νέες δυνατότητες στις εταιρείες προκειμένου να συνεργαστούν 
και να δημιουργήσουν ένα δίκτυο αξίας. Το δίκτυο αξίας (value 
web) είναι ένα δικτυακό επιχειρηματικό οικοσύστημα που χρησιμοποιεί την τεχνολογία του ηλεκτρο-
νικό εμπόριο για να συντονίζει τις αλυσίδες αξιών των επαγγελματικών συνεργατών εντός μίας βιομηχα-
νίας, ή, σε πρώτο επίπεδο, για να συντονίζει τις αλυσίδες αξίας μίας ομάδας εταιρειών. Η Εικόνα 2.6 
παρουσιάζει ένα δίκτυο αξίας.

Το δίκτυο αξίας συντονίζει τους προμηθευτές μίας εταιρείας με τις δικές της ανάγκες παραγωγής, 
χρησιμοποιώντας ένα σύστημα διαχείρισης προμηθειών που βασίζεται στο Internet. Αυτά τα συστήμα-
τα B2B θα εξεταστούν στο Κεφάλαιο 12. Οι εταιρείες επίσης χρησιμοποιούν το Internet ώστε να ανα-
πτύξουν στενές σχέσεις με τους συνεργάτες τους. Για παράδειγμα, η Amazon βασίζεται στα συστήματα 
παρακολούθησης της UPS προκειμένου να παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες εντοπισμού πακέτου 
μέσω Internet και βασίζεται στο αμερικανικό σύστημα ταχυδρομικών υπηρεσιών ώστε να εισάγει τα 
πακέτα απευθείας μέσα στη ροή του ταχυδρομείου. Η Amazon συνεργάζεται με εκατοντάδες εταιρείες 
για να αποκτήσει πελάτες και για να διαχειριστεί τις σχέσεις με τους καταναλωτές. Εάν μάλιστα εξετά-
σετε καλύτερα την περίπτωση της Amazon, θα διαπιστώσετε ότι η αξία που παρέχει στους πελάτες 
οφείλεται κυρίως στο συντονισμό με άλλες εταιρείες και όχι απλώς σε δραστηριότητες της ίδιας. Η αξία 
της Amazon είναι, κατά κύριο λόγο, αυτή που μεταδίδεται από τους συνεργάτες της στο δίκτυο αξίας. 
Αυτό είναι δύσκολο να το μιμηθούν άλλες εταιρείες βραχυπρόθεσμα.

ΕΙΚΟΝΑ 2.6 ΔΙΚΤΥΟ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ INTERNET

Η τεχνολογία του Internet επιτρέπει στις εταιρείες να δημιουργούν ένα ενισχυμένο δίκτυο αξίας σε συνεργασία με τους στρατη-
γικούς συμμάχους τους και τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται, τους πελάτες και τους άμεσους και έμμεσους προμηθευτές 
τους.

ΕΜΜΕΣΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (MRO)

Συστήματα ERP
Παλαιά συστήματα

Συστήματα διαχείρισης 
σχέσεων πελατών (CRM)

ΑΜΕΣΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΕΛΑΤΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αλυσίδα αξίας
  Συστήματα διαχείρισης:
  Ιδιωτικά βιομηχανικά δίκτυα
Αγορές στο δίκτυο

δίκτυο αξίας: δικτυωμένο σύστημα επι-
χειρήσεων που συντονίζει τις αλυσίδες 
αξιών αρκετών εταιρειών
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Επιχειρηματική στρατηγική (business strategy) είναι ένα σύνολο 
σχεδίων για την επίτευξη μεγαλύτερων μακροπρόθεσμων αποδόσεων 
επί του κεφαλαίου που επενδύθηκε σε μία επιχείρηση. Άρα η επι-
χειρηματική στρατηγική είναι ένα σχέδιο για την αποκόμιση κέρδους 
σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον μακροπρόθεσμα. Το κέρδος (profi t) 
είναι απλά η διαφορά ανάμεσα στην τιμή που μπορεί να χρεώσει μία 
εταιρεία για τα προϊόντα της και στο κόστος παραγωγής και διανομής 
των προϊόντων. Το κέρδος αναπαριστά την οικονομική αξία. Η οικο-
νομική αξία δημιουργείται οποτεδήποτε θέλουν οι πελάτες να πλη-
ρώσουν περισσότερα για ένα προϊόν από όσα κοστίζει η παραγωγή 
του. Γιατί, όμως, να πληρώσει κανείς περισσότερα για ένα προϊόν 
από όσο κοστίζει για να παραχθεί; Υπάρχουν πολλές απαντήσεις. Το προϊόν μπορεί να είναι μοναδικό 
(να μην υπάρχουν άλλοι προμηθευτές), ενδεχομένως είναι το πιο οικονομικό διαθέσιμο προϊόν του 
είδους του, οι καταναλωτές ίσως να μην μπορούν να το αγοράσουν αλλού στον κόσμο, ή μπορεί να 
ικανοποιεί ιδιαίτερες ανάγκες, τις οποίες δεν ικανοποιούν τα υπόλοιπα προϊόντα. Καθεμία από αυτές 
τις πηγές οικονομικής αξίας καθορίζει τη στρατηγική της εταιρείας στην τοποθέτηση των προϊόντων της 
στην αγορά. Τέσσερις είναι οι βασικές στρατηγικές για την επιτυχία μίας επιχείρησης: η διαφοροποί-
ηση, το κόστος, το εύρος και ο στόχος. Στη συνέχεια θα περιγράψουμε καθεμία από αυτές τις στρατη-
γικές. Οι συγκεκριμένες στρατηγικές τις οποίες ακολουθεί μία εταιρεία εξαρτώνται από το προϊόν, τη 
βιομηχανία και την αγορά όπου λαμβάνει χώρα ο ανταγωνισμός.

Αν και το Internet είναι μοναδική αγορά, διέπεται από τις ίδιες στρατηγικές και επιχειρηματικές 
αρχές. Όπως θα δούμε στη συνέχεια του βιβλίου, οι επιτυχείς στρατηγικές ηλεκτρονικού εμπορίου 
περιλαμβάνουν τη χρήση του Internet και της κινητής πλατφόρμας για ενίσχυση και τόνωση της υπάρ-
χουσας επιχείρησης (και όχι για να την καταστρέψουν), αλλά και για την παροχή προϊόντων και υπη-
ρεσιών που δεν μπορούν να αντιγράψουν οι ανταγωνιστές (τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα). Αυτό σημαίνει 
ανάπτυξη μοναδικών προϊόντων, αποκλειστικό περιεχόμενο, ξεχωριστές διαδικασίες (όπως η αγορά με 
ένα κλικ της Amazon) και εξατομικευμένες ή προσαρμοσμένες υπηρεσίες και προϊόντα (Porter, 2001). 
Υπάρχουν πέντε γενικές επιχειρηματικές στρατηγικές: διαφοροποίηση προϊόντων/υπηρεσιών, ανταγω-
νισμός κόστους, εύρος, στόχος και οικειότητα πελάτη/προμηθευτή. Ας εξετάσουμε καλύτερα αυτές τις 
ιδέες.

Η διαφοροποίηση (differentiation) αναφέρεται σε όλους τους 
τρόπους με τους οποίους οι παραγωγοί μπορούν να καταστήσουν τα 
προϊόντα τους μοναδικά και διαφορετικά, ώστε να διακρίνονται από 
εκείνα των ανταγωνιστών τους. Το αντίθετο της διαφοροποίησης είναι 
η εμπορευματοποίηση (commoditization) – η κατάσταση, δηλαδή, 
όπου δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των προϊόντων ή των υπηρεσι-
ών και η επιλογή γίνεται αποκλειστικά βάσει τιμής. Όπως λένε οι 
οικονομολόγοι, όταν η τιμή γίνεται η μόνη βάση ανταγωνισμού και 
υπάρχουν πολλοί προμηθευτές και πολλοί πελάτες, τελικά η τιμή 
του προϊόντος πέφτει στο επίπεδο του κόστους παραγωγής του (τα 
οριακά έσοδα από τη νιοστή μονάδα ισούνται με το οριακό κόστος). 
Και τότε το κέρδος είναι μηδενικό! Αυτή η κατάσταση είναι απαρά-
δεκτη για οποιονδήποτε επιχειρηματία. Η λύση είναι να διαφοροποιήσετε το προϊόν σας και να δη -
μιουργήσετε μία κατάσταση μονοπωλίου όπου θα είστε ο μόνος προμηθευτής.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους οι επιχειρήσεις διαφοροποιούν τα προϊό ντα τους. Μία 
επιχείρηση μπορεί να αρχίσει με ένα βασικό προϊόν ή υπηρεσία, αλλά κατόπιν να δημιουργήσει προσ-
δοκίες στους χρήστες όσον αφορά την «εμπειρία» της κατανάλωσης του προϊόντος ή της χρήσης της 
υπηρεσίας – «Τίποτα καλύτερο από το να οδηγείς μία BMW». Οι επιχειρήσεις μπορεί επίσης να ενι-
σχύουν τα προϊόντα τους προσθέτοντας χαρακτηριστικά ώστε να τα διαφοροποιήσουν από εκείνα των 
ανταγωνιστών τους. Επιπλέον, είναι δυνατό να τα διαφοροποιήσουν περαιτέρω, ενισχύοντας τις ικανό-
τητες των προϊόντων να λύνουν προβλήματα των καταναλωτών. Για παράδειγμα, τα φορολογικά προ-
γράμματα όπως το TurboTax μπορούν να εισάγουν δεδομένα από προγράμματα υπολογιστικών φύλλων 
και να χρησιμοποιηθούν για να αρχειοθετούν ηλεκτρονικά τις επιστροφές φόρου. Αυτές οι δυνατότητες 

επιχειρηματική στρατηγική: σύνολο 
σχεδίων για την επίτευξη μεγαλύτερων 
μακροπρόθεσμων αποδόσεων επί του 
κεφαλαίου που επενδύθηκε σε μία επι-
χείρηση

κέρδος: η διαφορά ανάμεσα στην τιμή 
που μπορεί να χρεώσει μία εταιρεία για 
τα προϊόντα της και στο κόστος παρα-
γωγής και διανομής των προϊόντων

διαφοροποίηση: αναφέρεται σε όλους 
τους τρόπους με τους οποίους οι παρα-
γωγοί μπορούν να καταστήσουν τα 
προϊόντα τους μοναδικά και διαφορετικά, 
ώστε να διακρίνονται από εκείνα των 
ανταγωνιστών τους

εμπορευματοποίηση: η κατάσταση 
όπου δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ 
των προϊόντων ή των υπηρεσιών και η 
επιλογή γίνεται αποκλειστικά βάσει τιμής
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ενισχύουν το προϊόν και επιλύουν τα προβλήματα του πελάτη. Ο στόχος του marketing είναι να δημι-
ουργήσει αυτά τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά και να ενημερώσει τον καταναλωτή για τις μονα-
δικές ποιότητες των προϊόντων, δημιουργώντας κατά τη διαδικασία αυτή ένα «brand», μία καθιερωμέ-
νη εμπορική ονομασία, η οποία αντιπροσωπεύει αυτά τα χαρακτηριστικά. Θα εξετάσουμε το marketing 
και την καθιέρωση μίας εμπορικής ονομασίας στα Κεφάλαια 6 και 7.

Στο σύνολό τους, τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας συνιστούν 
την προσφορά στον πελάτη που περιγράψαμε σε προηγούμενες ενότητες του παρόντος κεφαλαίου. Το 
ηλεκτρονικό εμπόριο παρέχει μοναδικούς τρόπους για τη διαφοροποίηση των προϊόντων και υπηρε-
σιών, όπως η ικανότητα να εξατομικεύει την αγοραστική εμπειρία και να προσαρμόζει το προϊόν ή την 
υπηρεσία στις συγκεκριμένες απαιτήσεις κάθε πελάτη. Οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου μπο-
ρούν επίσης να διαφοροποιήσουν προϊόντα με την πανταχού παρουσία που χαρακτηρίζει το Web (επι-
τρέπουν την αγορά του προϊόντος από το σπίτι, το χώρο εργασίας ή ακόμα και από το δρόμο), την 
παγκόσμια διείσδυσή του (αφού μπορεί κανείς να αγοράσει το προϊόν οπουδήποτε στον κόσμο), τον 
πλούτο μέσων και τη διαδραστικότητα (δημιουργεί εμπειρίες για ανθρώπους που χρησιμοποιούν το 
προϊόν, όπως μοναδικό διαδραστικό περιεχόμενο, βίντεο, ιστορίες για τους χρήστες και απόψεις των 
χρηστών) και την πυκνότητα των πληροφοριών (αποθηκεύει και επεξεργάζεται πληροφορίες για κατα-
ναλωτές του προϊόντος, όπως πληροφορίες για την εγγύηση όλων των προϊόντων που αγοράστηκαν σε 
ένα site ή πληροφορίες για φορολογικό εισόδημα).

Αν μία επιχείρηση υιοθετήσει τη στρατηγική του ανταγωνισμού 
ως προς το κόστος (strategy of cost competition), θα πρέπει να 
ανακαλύψει ένα μοναδικό σύνολο επιχειρηματικών διαδικασιών ή 
πόρων που δε διαθέτουν οι υπόλοιπες εταιρείες στην αγορά. Οι επι-
χειρηματικές διαδικασίες είναι οι ξεχωριστές μονάδες της αλυσίδας 
αξίας. Για παράδειγμα, το σύνολο των δραστηριοτήτων που δημιουρ-
γούν αξία (εσωτερική επιμελητεία – Εικόνα 2.5) στην πραγματικότητα αποτελείται από πολλές διαφο-
ρετικές συλλογές δραστηριο τήτων που επιτελούνται από άτομα σε χώρους φόρτωσης και σε αποθήκες. 
Αυτές οι διαφορετικές συλλογές δραστηριοτήτων ονομάζονται επιχειρηματικές διεργασίες – το σύνολο 
των βημάτων ή των διαδικασιών που απαιτούνται για να λειτουργήσουν τα διάφορα στοιχεία στην αλυ-
σίδα αξιών.

Όταν μία εταιρεία ανακαλύπτει ένα νέο, πιο αποδοτικό σύνολο επιχειρηματικών διεργασιών, πλεο-
νεκτεί όσον αφορά το κόστος έναντι των ανταγωνιστών της. Κατόπιν, μπορεί να προσελκύσει πελάτες 
χρεώνοντας χαμηλότερη τιμή, ενώ εξακολουθεί να έχει κέρδος. Τελικά, οι ανταγωνιστές της ηττώνται, 
καθώς η αγορά προκρίνει τον πάροχο με το χαμηλότερο κόστος. Ή, όταν μία επιχείρηση ανακαλύπτει 
ένα μοναδικό πόρο ή έναν προμηθευτή χαμηλού κόστους, μπορεί και να ανταγωνιστεί ως προς το 
κόστος. Για παράδειγμα, η μεταφορά της παραγωγής προς περιοχές με χαμηλό κόστος εργασίας είναι 
ένας τρόπος μείωσης του κόστους.

Ο ανταγωνισμός ως προς τις τιμές μπορεί να αποδειχθεί μία βραχύβια και ύπουλη κατάσταση. Οι 
ανταγωνιστές έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τις ίδιες ή διαφορετικές τεχνικές όσον αφορά την 
παραγωγή. Μπορούν κι αυτοί να μεταφέρουν την παραγωγή σε περιοχές με χαμηλό κόστος. Επίσης, 
οι ανταγωνιστές ίσως αποφασίσουν να χάσουν χρήματα για μία περίοδο όταν ανταγωνίζονται ως προς 
το κόστος.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο παρέχει νέους τρόπους για τον ανταγωνισμό ως προς το κόστος, τουλάχι-
στον μεσοπρόθεσμα. Οι εταιρείες μπορούν να ενισχύσουν την πανταχού παρουσία του Internet μειώ-
νοντας το κόστος της παραγγελίας (ο πελάτης συμπληρώνει όλα τα έντυπα, άρα δεν υπάρχει τμήμα 
συμπλήρωσης εντύπου), να ενισχύσουν την παγκόσμία απήχηση και τα παγκόσμία πρότυπα έχοντας 
ένα μόνο σύστημα παραγγελίας παγκοσμίως και, τέλος, να ενισχύσουν την ποικιλία, τη διαδραστικό-
τητα και την εξατομίκευση δημιουργώντας προφίλ πελατών του Internet και αντιμετωπίζοντας τον κάθε 
μεμονωμένο καταναλωτή διαφορετικά – χωρίς τη χρήση δαπανηρών πωλητών που επιτελούσαν αυτές 
τις λειτουργίες στο παρελθόν. Τέλος, οι εταιρείες μπορούν να αυξήσουν την πυκνότητα των πληροφο-
ριών του Web παρέχοντας στους καταναλωτές λεπτομερείς πληροφορίες για προϊόντα, χωρίς να χρει-
άζονται ούτε ακριβούς καταλόγους ούτε πωλητές.

Παρότι το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει πολλές δυνατότητες για την εντατικοποίηση του ανταγω-
νισμού τιμών, καθιστώντας τον ανταγωνισμό τιμών μία βιώσιμη στρατηγική, ελλοχεύει ο κίνδυνος οι 
ανταγωνιστές να έχουν πρόσβαση στην ίδια τεχνολογία. Οι αγορές συντελεστών παραγωγής –όπου οι 

στρατηγική του ανταγωνισμού ως 
προς το κόστος: προσφορά προϊόντων 
και υπηρεσιών σε χαμηλότερο κόστος 
από τους ανταγωνιστές
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παραγωγοί αγοράζουν τις προμήθειές τους– είναι ανοικτές σε όλους. Αν υποθέσουμε ότι έχουν τα προ-
σόντα και την οργανωτική βούληση να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία, οι ανταγωνιστές μπορούν να 
αγοράσουν πολλές από τις ίδιες τεχνικές μείωσης κόστους στην αγορά. Ακόμη και ένα εκπαιδευμένο 
εργατικό δυναμικό μπορεί να αγοραστεί, στην έσχατη περίπτωση. Ωστόσο, η αυτογνωσία, η αποκλει-
στική, «κρυφή» γνώση (η γνώση που δε δημοσιοποιείται ούτε κωδικοποιείται) και το έμπιστο, έμπειρο 
εργατικό δυναμικό είναι δύσκολο να αποκτηθούν στις αγορές συντελεστών παραγωγής. Άρα, ο αντα-
γωνισμός τιμών παραμένει μία βιώσιμη στρατηγική.

Δύο άλλες βασικές επιχειρηματικές στρατηγικές είναι το εύρος 
και ο στόχος. Η στρατηγική εύρους (scope strategy) είναι μία 
στρατηγική για τον ανταγωνισμό σε όλες τις αγορές παγκοσμίως, και 
όχι σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Η παγκόσμία απή-
χηση που έχει το Internet, τα παγκόσμία πρότυπα και η πανταχού 
παρουσία μπορούν σαφώς να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να κατα-
στούν παγκόσμιοι ανταγωνιστές. Για παράδειγμα, η Yahoo, μαζί με 
τα 20 πρώτα site ηλεκτρονικού εμπορίου, έχει ήδη αποκτήσει παγκό-
σμία παρουσία με το Internet. Η στρατηγική στόχου (focus/market niche strategy) είναι μία στρα-
τηγική για τον ανταγωνισμό μέσα σε ένα περιορισμένο αγοραστικό τμήμα ή προϊόν. Αυτή είναι μία 
στρατηγική εξειδίκευσης με στόχο να γίνει κάποιος ο βασικός προμηθευτής σε μία στενή αγορά. Για 
παράδειγμα, η L.L.Bean χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό εμπόριο για να συνεχίσει τον καθιερωμένο στό-
χο της σε ρουχισμό για δραστηριότητες στην ύπαιθρο. Η W.W.Grainger εστιάζει σε ένα στενό τμήμα 
αγοράς που ονομάζεται MRO: συντήρηση, επισκευή και λειτουργία εμπορικών. Το ηλεκτρονικό εμπό-
ριο παρέχει ορισμένες προφανείς δυνατότητες που επιτρέπουν τη στρατηγική εστίασης. Οι εταιρείες 
μπορούν να ενισχύσουν τα πλούσια διαδραστικά χαρακτηριστικά του Web για να δημιουργήσουν εξό-
χως εστιασμένα μηνύματα για διαφορετικά τμήματα της αγοράς. Η πυκνότητα των πληροφοριών του 
Web καθιστά εφικτή την εστίαση του e-mail και άλλων διαφημιστικών μέσων σε μικρά κομμάτια της 
αγοράς. Η εξατομίκευση –και η προσαρμογή– σημαίνει ότι το ίδιο προϊόν μπορεί να προσαρμοστεί και 
να εξατομικευτεί ώστε να εκπληρώσει τις εξειδικευμένες ανάγκες των συγκεκριμένων τμημάτων της 
αγοράς και των καταναλωτών.

Μία ακόμα γενική στρατηγική είναι η οικειότητα των κατανα-
λωτών (customer intimacy), η οποία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη 
ισχυρών δεσμών με τους πελάτες. Οι ισχυροί δεσμοί αυξάνουν τα 
κόστη μετάβασης (δηλαδή το κόστος που έχει η αλλαγή από ένα προ-
ϊόν ή υπηρεσία σε ένα ανταγωνιστικό προϊόν ή υπηρεσία) και επο-
μένως ενισχύουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μίας εταιρείας. Για 
παράδειγμα, η αγορά με ένα κλικ της Amazon η οποία διατηρεί τα στοιχεία του πελάτη και υπηρεσί-
ες προτάσεων βάσει προηγούμενων αγορών αυξάνει τις πιθανότητες οι πελάτες να επιστρέψουν και να 
κάνουν και άλλες αγορές.

Ο Πίνακας 2.9 συνοψίζει τις πέντε βασικές επιχειρηματικές στρατηγικές.
Η δομή βιομηχανίας, οι βιομηχανικές και εταιρικές αλυσίδες αξίας, τα δίκτυα α ξίας και η επιχει-

ρηματική στρατηγική είναι βασικές επιχειρηματικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στο παρόν βιβλίο 
για την ανάλυση της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων των site ηλεκτρονικού εμπορίου. Πιο συγκε-
κριμένα, μετά τη μελέτη περίπτωσης στο τέλος κάθε κεφαλαίου ακολουθούν ερωτήσεις όπου μπορεί 
να σας ζητηθεί να ορίσετε τις ανταγωνιστικές δυνάμεις κάθε περίπτωσης ή να αναλύσετε τον τρόπο με 
τον οποίο η περίπτωση αυτή δείχνει τις αλλαγές στη δομή βιομηχανίας, στις βιομηχανικές και εταιρι-
κές αλυσίδες αξίας και στην επιχειρηματική στρατηγική.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΤΕΛΩΝ
Ενώ το ηλεκτρονικό εμπόριο έφερε αλλαγές στις περισσότερες επιχειρήσεις αναφορικά με τη δομή, τις 
διεργασίες και τις στρατηγικές τους, σε μερικές περιπτώσεις άλλαξε δραστικά ολόκληρες επιχειρήσεις, 
προκαλώντας το κλείσιμο κατεστημένων εταιριών, αλλάζοντας άρδην τα οικονομικά μιας επιχείρησης 
και δημιουργώντας καινούργιες εταιρείες και αλυσίδες αξίας (Schumpeter, 1942). Οι καινούργιες 
τεχνολογίες οι οποίες βρίσκονται στον πυρήνα μιας αλλαγής στον τρόπο λειτουργίας και δραστηριο-

στρατηγική εύρους: ανταγωνισμός σε 
όλες τις αγορές του κόσμου και όχι μόνο 
σε τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές

στρατηγική στόχου: ανταγωνισμός 
μέσα σε περιορισμένο αγοραστικό τμή-
μα ή προϊόν

οικειότητα καταναλωτών: εστιάζει 
στην ανάπτυξη ισχυρών δεσμών με τους 
πελάτες, ώστε να αυξάνονται τα κόστη 
μετάβασης
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ποίησης των επιχειρήσεων αναφέρονται ως ανατρεπτικές τεχνολο-
γίες (disruptive technologies). Όταν η εμπλεκόμενη τεχνολογία είναι 
ψηφιακής μορφής, χρησιμοποιείται ο όρος ψηφιακή ανατροπή 
(digital disruption). Συνήθως δεν είναι η ίδια η τεχνολογία επανα-
στατική—στην πραγματικότητα, συχνά είναι απλή και συνηθισμένη. 
Αντίθετα, η επανάσταση συμβαίνει όταν μία πρωτοποριακή εταιρεία 
εφαρμόζει την τεχνολογία προκειμένου να κυνηγήσει ένα διαφορε-
τικό επιχειρηματικό μοντέλο και μία νέα στρατηγική από τις υπάρ-
χουσες εταιρείες, πιθανώς ανακαλύπτοντας μία ολοκαίνουργια αγο-
ρά την ύπαρξη της οποίας αγνοούσαν ως τώρα οι υπάρχουσες εταιρείες (Bower and Christensen, 1995; 
Christensen and Leslie, 2000). Για παράδειγμα, οι προσωπικοί υπολογιστές που χρησιμοποιούν 
προκατασκευασμένους φθηνούς επεξεργαστές και τεχνολογίες ανέτρεψαν την αγορά κεντρικών και 
μικρών υπολογιστών. Όλα τα προαναφερθέντα οχτώ στοιχεία ενός επιχειρηματικού μοντέλου μπορούν 
να επηρεαστούν από τις ανατρεπτικές τεχνολογίες, από την πρόταση αξίας μέχρι το μοντέλο εσόδων, 
την ευκαιρία αγοράς, το ανταγωνιστικό περιβάλλον, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, την στρατηγική 
αγοράς, την οργανωτική ανάπτυξη και διοίκηση. Εν συντομία, οι ανατρεπτικές τεχνολογίες αποτελούν 
έναν τελείως νέο ανεξερεύνητο κόσμο που συχνά προκαλεί σύγχυση και έκπληξη στις επιτυχημένες 
εταιρείες οι οποίες συχνά αγνοούν, απορρίπτουν και/ή «κοροϊδεύουν» τα πρώιμα προϊόντα τους. Παρα-
δείγματος χάριν, οι επιχειρηματίες που εισήγαγαν τους προσωπικούς υπολογιστές εντόπισαν μία εντε-
λώς νέα αγορά από πελάτες οι οποίοι είχαν παραμεληθεί από τις μεγάλες εταιρείες υπολογιστών, μαζί 
με νέες τιμές αναφοράς, ανταγωνιστικούς παράγοντες και στρατηγική αγοράς, χρησιμοποιώντας νέες 
ομάδες οργάνωσης και διοίκησης και υπαλλήλους με διαφορετικές δεξιότητες. Πολλές υπάρχουσες 
εταιρείες δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν και διαλύθηκαν. Παρόμοιες δυναμικές εντοπίζονται και 
στις επικοινωνίες (ανατροπή μέσω των e-mail), στην αποθήκευση δεδομένων, στη μουσική, στη φωτο-
γραφία, στις εκδόσεις και στην μετακίνηση (Lepore, 2014). Το 2017, εταιρείες όπως οι Uber και Airbnb 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις των ταξί και των καταλυμάτων.

Δεν είναι όλες οι τεχνολογίες ανατρεπτικές (Christensen et al., 2015; King & Baatartogtokh, 2015). 
Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες επιτυχημένες εταιρείες χρησιμοποιούν την τεχνολογία προκει-
μένου να διατηρήσουν τα τωρινά επιχειρηματικά τους μοντέλα, την δομή, τις διεργασίες και τις στρα-

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Διαφοροποίηση Κατασκευή μοναδικών και διαφορετικών προϊόντων και 
υπηρεσιών, ώστε να διακρίνονται από τα αντίστοιχα των 
ανταγωνιστών

Warby Parker (γυαλιά οράσεως 
παλαιάς σχεδίασης)

Ανταγωνισμός 
κόστους

Προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών με χαμηλότερο 
κόστος από τους ανταγωνιστές

Walmart

Εύρος Ανταγωνισμός σε όλες τις αγορές του κόσμου και όχι μόνο 
σε τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές

Συσκευές i της Apple

Στόχος/Market 
niche

Ανταγωνισμός σε περιορισμένο αγοραστικό τμήμα ή προϊόν Bonobos (αντρικά ρούχα)

Οικειότητα 
καταναλωτών

Ανάπτυξη ισχυρών δεσμών με τους πελάτες Amazon, Netfl ix

ανατρεπτικές τεχνολογίες: τεχνολο-
γίες που υποστηρίζουν την ανατροπή 
ενός επιχειρηματικού μοντέλου

ψηφιακή ανατροπή: μία ανατροπή 
επιχειρηματικού μοντέλου που καθοδη-
γείτε από αλλαγές στην τεχνολογία της 
πληροφορίας
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τηγικές τους. Αυτή η χρήση της τεχνολογίας αναφέρεται ως ενισχυ-
τική τεχνολογία (sustaining technology) επειδή βοηθάει τις εται-
ρείες να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τυχόν ανταγωνιστικές πιέσεις, να 
βελτιώσουν τα προϊόντα τους και να εξυπηρετήσουν τους πελάτες 
τους με λιγότερο ακριβά, πιο ισχυρά ή μοναδικά προϊόντα. Ωστόσο, 
η ίδια τεχνολογία είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί από καινοτόμους 
επιχειρηματίες (γνωστοί κι ως ανατροπείς) (disruptors) για την 
καταστροφή των υπαρχόντων επιχειρηματικών μοντέλων. Να πως 
δουλεύει.

Οι επιτυχημένες εταιρείες χρησιμοποιούν οποιαδήποτε τεχνολογία διαθέτουν ώστε να βελτιώσουν 
σταδιακά τα προϊόντα τους, εστιάζοντας στον πελάτη μέσω της βελτίωσης της ποιότητας, της τιμής και 
της εξυπηρέτησης. Οι κατεστημένες και κυρίαρχες εταιρείες επιζητούν την διατήρηση της παρούσας 
κατάστασης που επικρατεί μέσα σε έναν κλάδο. Στο πρώτο στάδιο της ανατροπής, οι ανατροπείς, συχνά 
χρηματοδοτούμενοι από νέες πηγές χρηματοδότησης, εισάγουν νέα προϊόντα τα οποία είναι μικρότε-
ρης αξίας, περιορισμένων δυνατοτήτων και χαμηλότερης ποιότητας. Οι πρώτοι προσωπικοί υπολογιστές 
χρησιμοποιούσαν σχετικά απλή, μη εξελιγμένη τεχνολογία σε σύγκριση με τους κεντρικούς υπολογι-
στές της δεκαετίας του 1970. Αυτά τα πρώιμα προϊόντα, ωστόσο, βρίσκουν μία θέση σε μία αγορά την 
οποία οι κατεστημένες εταιρείες δεν εξυπηρετούν ή δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει. Στο δεύτερο στάδιο, 
οι ανατροπείς βελτιώνουν τα προϊόντα τους με ταχύ ρυθμό, κάνοντας γρηγορότερη χρήση των προτε-
ρημάτων των νεότερων τεχνολογιών από τις κατεστημένες εταιρείες, επεκτείνοντας την εξειδικευμένη 
αγορά τους και, εν τέλει, προσελκύοντας μία μεγαλύτερη πελατειακή βάση από την αγορά των κατε-
στημένων εταιρειών. Όταν οι επεξεργαστές κειμένου, και τελικά το Microsoft Offi ce, συνδυάστηκαν 
με τον ισχυρότερο προσωπικό υπολογιστή (γνωστό κι ως PC) της δεκαετίας του 1980, κατάφεραν να 
προσελκύσουν μία νέα αγορά, αποτελούμενη από διευθυντές επιχειρήσεων και επαγγελματίες, η οποία 
δεν εξυπηρετούνταν από τις κατεστημένες εταιρείες. Η ιδέα ήταν εντελώς νέα και πρωτοποριακή εκεί-
νο τον καιρό. Οι επιτυχημένες κατεστημένες εταιρείες ποτέ δεν σκέφτηκαν ότι οι επιχειρηματίες, κι 
ακόμη περισσότερο οι άνθρωποι που δουλεύουν στο σπίτι, θα θέλανε να έχουν έναν υπολογιστή στο 
γραφείο τους για να δημιουργούν έγγραφα και να φτιάχνουν υπολογιστικά φύλλα και διαφάνειες 
παρουσίασης. Οι άνθρωποι και οι εταιρείες που κατασκεύαζαν προσωπικούς υπολογιστές ήταν εκτός 
του κατεστημένου κύκλου της βιομηχανίας παραγωγής κεντρικών υπολογιστών. Ήταν ανατροπείς. 
Είχαν το όραμα. 

Στο τρίτο στάδιο, τα νέα προϊόντα και το νέο επιχειρηματικό μοντέλο γίνονται το ίδιο καλά ή καλύ-
τερα από τα προϊόντα που προσφέρουν οι κατεστημένες εταιρείες. Στο τέταρτο στάδιο, οι κατεστημένες 
εταιρείες χάνουν μέρος από το μερίδιο τους στη αγορά και είτε κλείνουν είτε γίνονται μέρος άλλων, πιο 
επιτυχημένων εταιρειών οι οποίες εξυπηρετούν μία πιο περιορισμένη πελατειακή βάση. Μερικές κατε-
στημένες εταιρείες επιβιώνουν βρίσκοντας νέους πελάτες για το υπάρχον προϊόν τους, υιοθετώντας 
μερικά από τα νεότερα προϊόντα και επιχειρηματικά μοντέλα σε ξεχωριστά τμήματα των εταιριών τους, 
ή μετακομίζοντας σε άλλες, συχνά κοντινές αγορές. Για παράδειγμα, η IBM συνεχίζει να κατασκευάζει 
κεντρικούς υπολογιστές. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εταιρεία είναι μία από τους λίγους επιζήσαντες, η 
οποία τα κατάφερε ενισχύοντας την καινοτομία στην παραδοσιακή της αγορά υπολογιστών μεγάλης 
κλίμακας για εταιρείες της Fortune 500, προχωρώντας στον χώρο των υπολογιστικών υπηρεσιών, των 
κέντρων δεδομένων, του επιχειρηματικού λογισμικού και, πιο πρόσφατα, του cloud computing, της 
επιχειρηματικής ανάλυσης, της εξόρυξης δεδομένων και της μηχανικής μάθησης. Αναφορικά με την 
βιομηχανία προσωπικών υπολογιστών, PC, με τη σειρά της, πλέον ανατρέπεται από τα έξυπνα κινητά 
τηλέφωνα και τα τάμπλετ, τα οποία δημιουργήθηκαν από αουτσάιντερ που παίξανε μικρό ρόλο στον 
κόσμο των προσωπικών υπολογιστών και που εντοπίσανε τεράστιες αγορές καταναλωτών, των οποίων 
την ύπαρξη αγνοούσαν ως τώρα οι κατεστημένοι κατασκευαστές PC. Αυτοί έχουν το όραμα, προς το 
παρόν, αν και είναι σίγουρο ότι θα αντιμετωπίσουν κι αυτοί τους ανατροπείς τους στο μέλλον.

Γιατί οι υπάρχουσες εταιρείες δεν συνειδητοποιούν τις επερχόμενες αλλαγές και δεν κάνουν βήμα-
τα για να ανταγωνιστούν ευθέως με τους ανατροπείς; Οι επιτυχημένες κατεστημένες εταιρείες συνήθως 
έχουν τεράστια αποθέματα κεφαλαίου, προηγμένη τεχνολογία και διανοητικές ικανότητες, καθώς και 
πρόσβαση σε διακριμένες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων. Γιατί η Kodak δεν είδε την μετάβαση 

ενισχυτικές τεχνολογίες: τεχνολογίες 
οι οποίες επιτρέπουν την σταδιακή βελ-
τίωση προϊόντων και υπηρεσιών

ανατροπείς: οι επιχειρηματίες και οι 
εταιρείες τους οι οποίοι ηγούνται μιας 
ανατροπής ενός επιχειρηματικού μοντέ-
λου
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στην ψηφιακή φωτογραφία; Γιατί η Canon δεν θεώρησε τη κάμερα των έξυπνων κινητών τηλεφώνων 
ισχυρό ανταγωνιστή της ψηφιακής κάμερας; Γιατί οι εταιρείες δεν ανατρέπουν τα ίδια τα δικά τους τα 
επιχειρηματικά μοντέλα; Οι απαντήσεις είναι πολύπλοκες. Οι κατεστημένοι τεχνολόγοι και επαγγελ-
ματίες ίσως να είναι γαλουχημένοι σε μία ακατάλληλη καταλληλότητα, διαθέτοντας ακατάλληλες δε -
ξιότητες για το σημερινό περιβάλλον. Οι μέτοχοι περιμένουν την απόδοση των επενδύσεων τους όχι την 
καταστροφή των ιστορικών και λατρεμένων κερδοφόρων προϊόντων μιας εταιρείας. Η υπάρχουσα πελα-
τειακή βάση αναμένει την διαρκή βελτίωση των υπαρχόντων προϊόντων— όχι μία επιχειρηματική ανα-
τροπή αλλά τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης— επί το γνωστότερον το business as usual. 
Αυτές οι ισχυρές πρακτικές, οι οποίες συνθέτουν μία καλή επιχειρηματική λογική, δεν επιτρέπουν στις 
κατεστημένες εταιρείες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ανατροπής των επιχειρηματικών μοντέ-
λων. Προς το παρόν, παραμένει ασαφές εάν οι δύο πιο καινοτόμες εταιρείες στο σημερινό περιβάλλον 
του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι Apple και Google, θα αποδειχθούν διαφορετικές από τις προηγούμενες 
κατεστημένες εταιρείες.

2.5 ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Στην παρούσα ενότητα, θα εξετάσουμε μία αγγελία για θέση εργασίας από μία εταιρεία η οποία χρη-
σιμοποιεί τόσο το επιχειρηματικό μοντέλο ηλεκτρονικού εμπορίου B2C όσο και το επιχειρηματικό 
μοντέλο ηλεκτρονικού εμπορίου B2B.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η εταιρεία είναι ένας αμερικανικός κατασκευαστής περισσότερων από 3.500 διαφορετικά εργαλεία για 
την αγορά των καταναλωτών για κατασκευές τύπου «φτιάξτο μόνος σου», αλλά και για τους κλάδους 
του ηλεκτρισμού και των τηλεπικοινωνιών, όπου και αποτελεί κορυφαίο πάροχο. Τα προϊόντα της εται-
ρείας πωλούνται μέσω καταστημάτων λιανικής πώλησης καθώς επίσης και μέσω πωλήσεων απευθείας 
σε εταιρείες. Το 2007 η εταιρεία ξεκίνησε την λειτουργία του πρώτου δικού της site. Η εταιρεία είναι 
στη διαδικασία ανάπτυξης πρωτοβουλίας για το ηλεκτρονικό marketing και ελπίζει να αυξήσει τα έσο-
δα της από το ηλεκτρονικό εμπόριο B2C αλλά και B2B αναπτύσσοντας μία ισχυρή ηλεκτρονική παρου-
σία, περιλαμβάνοντας εφαρμογές για φορητές συσκευές και κοινωνικά δίκτυα.

ΘΕΣΗ: ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Θα δουλέψετε με την ομάδα ηλεκτρονικού εμπορίου πάνω σε πρωτοβουλίες ώστε να διευρύνετε την 
παρουσία της εταιρείας στο ηλεκτρονικό εμπόριο η οποίες θα αφορούν στην ανάπτυξη του site, στην 
βελτιστοποίηση της μηχανής αναζήτησης, στο κινητό εμπόριο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βίντεο 
και e-mail. Άλλα καθήκοντα περιλαμβάνουν τη βοήθεια στα εξής: 

• Ανάπτυξη σχεδίου δράσης και χρονοδιαγράμματος για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων πάνω στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο σε όλη την εταιρεία.

• Ανάπτυξη παρουσίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο B2B που να υποστηρίζει το δίκτυο διανομών σε 
συνεργασία με τις ομάδες πωλήσεων και marketing. 

• Ανάπτυξη και συντήρηση συστήματος διαχείρισης περιεχομένου καταλόγου εντός και εκτός διαδι-
κτύου ικανό να υποστηρίζει τα site για τους καταναλωτές και τους διανομείς.

• Ανάπτυξη και συντήρηση σχεδίου βελτιστοποίησης μηχανής αναζήτησης.

• Ανάπτυξη σχεδίου φορητού marketing και marketing κοινωνικών δικτύων.

• Συνεργασία με τα τμήματα πληροφορικής (IT), πωλήσεων και marketing για διασφαλίζεται ότι οι 
τεχνολογικές-πληροφοριακές δυνατότητες μπορούν να υποστηρίξουν το πλάνο για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, και ότι η προωθητικές απόπειρες είναι σταθερές σε όλα τα κανάλια (προώθησης) και συνά-
δουν με το όραμα της εταιρείας.
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• Ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων και προϋπολογισμών για το σχέδιο ηλεκτρονικού εμπορίου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
•  BA στην διοίκηση επιχειρήσεων, στην διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, στο ηλεκτρονικό 

εμπόριο, ή στο ηλεκτρονικό marketing

• Βασικές γνώσεις διαχείρισης ηλεκτρονικού περιεχομένου, κινητού marketing και marketing κοι-
νωνικών δικτύων, αυτοματοποίησης του marketing και/ή σχεδίασης και ανάπτυξης site

• Άριστες ικανότητες επικοινωνίας, διαχείρισης περιεχομένου, παρουσίασης και γραφής

• Ευχέρεια στην επίλυση προβλημάτων και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης

• Ικανότητα για συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας ηλεκτρονικού εμπορίου

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Προκειμένου να προετοιμαστείτε για την συνέντευξη, είναι αναγκαίο να πραγματοποιήσετε ενδελεχή 
έρευνα σχετικά με την εταιρεία και τον κλάδο στον οποίο ανήκει. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, θα 
πρέπει να γνωρίζετε τόσο την B2C όσο και την B2B αγορά εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των 
μεγαλύτερων ανταγωνιστών. Επιπλέον, θα πρέπει να είστε καλά εξοικειωμένοι με το site της εταιρείας 
και την παρουσία της στα κοινωνικά δίκτυα, όπως είναι το Facebook, το Twitter, το LinkedIn και τα 
blog, εφόσον αυτή υπάρχει. Να είστε σε θέση να αναλύσετε και να συζητήσετε με τον άνθρωπο που 
σας παίρνει συνέντευξη όλα όσα γνωρίζετε την κατάλληλη στιγμή. Ξαναδείτε την Ενότητα 2.1 ώστε να 
μπορείτε να δείξετε ότι κατανοείτε τα βασικά στοιχεία ενός επιχειρησιακού σχεδίου, όπως είναι οι 
προτάσεις αξίας, τα διαφορετικά μοντέλα εσόδων, η ευκαιρία αγοράς, η στρατηγική αγοράς κ.ο.κ. 
Ξαναδείτε τις Ενότητες 2.2. και 2.3 ώστε να μπορείτε να αναλύσετε τις διαφορές των επιχειρηματικών 
μοντέλων B2C και B2B. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί το επιχειρημα-
τικό μοντέλο ηλεκτρονικών πωλητών λιανικής καθώς το επιχειρηματικό μοντέλο ηλεκτρονικών διανο-
μέων. Τέλος, ξαναδείτε την Ενότητα 2.4, η οποία παρέχει μία πολύ καλή επισκόπηση των βασικών 
επιχειρηματικών εννοιών καθώς και των επιχειρηματικών στρατηγικών που είναι εφαρμόσιμες στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
1. Η εταιρεία καταβάλλει μία σημαντική προσπάθεια να αναπτύξει τις πωλήσεις στο ηλεκτρονικό εμπό-
ριο. Στο παρελθόν έχουμε βασιστεί σε καταστήματα λιανικής πώλησης και σε απευθείας πωλήσεις σε 
άλλες εταιρείες. Ποια θεωρείτε ότι θα έπρεπε να είναι η πρόταση αξίας μας σε αυτές τις αγορές; Για 
ποιόν λόγο θα έπρεπε οι πελάτες να αγοράζουν από τα site μας και να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές 
μας;
Θα μπορούσατε να ξεκινήσετε την απάντηση σας αναλύοντας τους λόγους για τους οποίους εταιρείες 
όπως η Amazon είναι δημοφιλείς ηλεκτρονικοί πωλητές: η μηχανή αναζήτησης προϊόντων της, η ευρεία 
γκάμα επιλογών της, η ευκολία αγοράς, η αποστολή εντός 2 ημερών, η αξιόπιστη διεκπεραίωση και οι 
εύκολες επιστροφές. Η τιμές μίας εταιρείας είναι λιγότερο σημαντικές από το επίπεδο εξυπηρέτησης 
και άνεσης της. Η εταιρεία θα πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη τέτοιων, παρόμοιων δυνατοτήτων. Το 
γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι άνθρωποι θα ψωνίζουν από το site της εταιρείας εφόσον τους παρέχει 
μια ικανοποιητική εμπειρία αγοράς.

2. Τί είδους υπηρεσίες θα μπορούσαμε να παρέχουμε στους πελάτες μας ώστε να τους ελκύσουμε στα 
site μας;
Εδώ μπορείτε να αναφέρετε ότι πολλοί άνθρωποι που αγοράζουν εργαλεία, δεν γνωρίζουν πως να τα 
χρησιμοποιήσουν κατάλληλα ή αποτελεσματικά. Ένας από τους καλύτερους τρόπους για την επιμόρ-
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φωση αυτή των καταναλωτών είναι μέσω βίντεο, τα οποία θα μπορούσαν να μεταδίδονται μέσω ενός 
επίσημου εταιρικού καναλιού στο YouTube ή να υπάρχουν στα site της εταιρείας με συνδέσμους που 
θα παραπέμπουν στο κανάλι στο YouTube.

3. Με τί είδους στρατηγικούς συνεργάτες θα έπρεπε να δουλέψουμε για να αναπτύξουμε τις ηλεκτρο-
νικές πωλήσεις περαιτέρω;
Σε αυτό το σημείο, θα μπορούσατε να επισημάνετε ότι οι πολύ επιτυχημένες εταιρείες σπάνια κάνουν 
τα πάντα μόνες τους, δηλαδή χωρίς συνεργάτες. Η εταιρεία θα πρέπει να αναπτύξει σχέσεις με βασι-
κούς παρόχους υπηρεσιών όπως είναι οι UPS και FedEx για τον εφοδιασμό και την αποστολή προϊό-
ντων· συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών όπως το PayPal και οι πάροχοι πιστωτικών καρτών· πάρο-
χοι τεχνολογίας για τον χειρισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας και τον αυτοματισμό των υπηρεσιών 
αποθήκευσης· και οι εταιρείες διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, όπως είναι η Salesforce, για τη 
διατήρηση στενής σχέσης με τους πελάτες. Εταιρείες οι οποίες ειδικεύονται στις διαφημιστικές εκστρα-
τείες μέσω e-mail, στην βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης, στην παραγωγή βίντεο και στο κινητό 
marketing και το marketing κοινωνικών δικτύων αποτελούν, και αυτές, σημαντικούς στρατηγικούς 
συνεργάτες.

4. Στην αγορά B2B, σε πρώτο στάδιο, θα είμαστε ένας ηλεκτρονικός διανομέας, ο οποίος θα πουλά 
προϊόντα διαδικτυακά. Τί είδους άλλες ευκαιρίες θα έπρεπε να εξερευνήσουμε σε αυτή την αγορά;
Άλλες σχετικές επιχειρηματικές ευκαιρίες για την αγορά B2B μπορεί να περιλαμβάνουν τη συμμετοχή 
σε ανταλλαγές, την δημιουργία σχέσεων με ηλεκτρονικούς προμηθευτές και/ή την επιδίωξη απόκτησης 
της φήμης του αγαπημένου προμηθευτή μέσα σε ένα ιδιωτικό βιομηχανικό δίκτυο.

5. Πολλά από τα προϊόντα μας αντιμετωπίζουν σκληρό ανταγωνισμό από εργαλεία με χαμηλό κόστος 
εισαγωγής. Ποια στρατηγική προτείνετε στην εταιρεία προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτό τον αντα-
γωνισμό; 
Προκειμένου να ανταγωνιστεί την χαμηλή τιμή εισαγωγής, η εταιρεία θα μπορούσε να προωθήσει 
μία σειρά εργαλείων χαμηλού κόστους. Αν και χαμηλής τιμής, τα εργαλεία αυτά θα μπορούσαν να 
έχουν περιθώριο ίσο ή και μεγαλύτερο από τα εργαλεία που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ. Μία άλλη 
στρατηγική περιλαμβάνει την μεταφορά της παραγωγής σε χώρες όπου το κόστος παραγωγής θα είναι 
χαμηλότερο αλλά, ταυτόχρονα, θα εξασφαλίζεται η ίδια ποιότητα κατασκευής. Από την άλλη, πιθανώς 
να ήταν καλύτερη η επιδίωξη μίας στρατηγικής διαφοροποίησης μέσω της παροχής στους πελάτες 
εργαλείων υψηλότερης ποιότητας «επαγγελματικού» επιπέδου, βασιζόμενοι στις υπάρχουσες δυνα-
τότητες της επωνυμίας/μάρκας για πωλήσεις σε υψηλότερες τιμές. Η εταιρεία μπορεί να επιλέξει να 
αναπτύξει μία εστιασμένη στρατηγική βασιζόμενη μόνο στην αμερικανική αγορά ή, εναλλακτικά, να 
αναπτύξει πωλήσεις στο εξωτερικό και να προεκτείνει το πεδίο ανταγωνισμού. Η επιλογή της στρα-
τηγικής ή του συνδυασμού στρατηγικών που θα ακολουθηθούν θα απαιτούσε μερική προσεκτική 
ανάλυση. 

6. Από την σκοπιά των πωλήσεων, θεωρείτε ότι θα έπρεπε να ανοίξουμε καταστήματα στην Amazon, 
στο eBay, ή σε άλλους μεγάλους ηλεκτρονικούς πωλητές ή ότι θα έπρεπε να αφιερώσουμε όλες τις 
προσπάθειες μας στην ανάπτυξη δικών μας επώνυμων site;
Θα μπορούσατε να προτείνετε ότι πολλοί κατασκευαστές βασίζονται εξίσου στα δικά τους site και σε 
αυτό της Amazon προκειμένου να πουλήσουν σε καταναλωτές. Δεδομένου του ευρύ πεδίου του site 
πωλήσεων της Amazon καθώς και του Amazon Business, το site B2B της, η χρήση της Amazon ως 
πλατφόρμα για συγκεκριμένα, πολύ δημοφιλή εργαλεία και για την παροχή συνδέσμων προς τα site 
της εταιρείας για τους καταναλωτές οι οποίοι θέλουν να δουν περισσότερα προϊόντα της εταιρείας, θα 
μπορούσε να αποβεί κερδοφόρα κίνηση για την εταιρεία.
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7. Με ποιον τρόπο θεωρείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης για 
να υποστηρίξουμε την πρωτοβουλία μας στο ηλεκτρονικό εμπόριο; Θεωρείτε ότι μία εταιρεία εργα-
λείων πρέπει να έχει παρουσία στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης;
Εδώ θα μπορούσατε να προτείνετε ότι τα κοινωνικά μέσα είναι μία ιδανική πλατφόρμα για μηνύματα 
προώθησης της επωνυμίας της και ενημέρωσης των καταναλωτών. Επιπρόσθετα στο Facebook, πιθανώς 
να υπάρχουν και άλλα κοινωνικά δίκτυα που να απευθύνονται με πιο συγκεκριμένο τρόπο στους πελά-
τες της εταιρείας. Το Twitter θα πρέπει σίγουρα να παρακολουθείται συστηματικά για αναφορές πελα-
τών, για τον εντοπισμό ατόμων που ασκούν επιρροή προς υποστήριξη των προϊόντων της εταιρείας και, 
φυσικά, για την απόκτηση άμεσης ανατροφοδότησης από τους πελάτες. Η εταιρεία θα ήταν καλό να 
έχει έναν ειδικό στο marketing των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης ώστε να εστιάσει σε αυτό το είδος 
marketing.
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D o l l a r  S h a v e  C l u b :
ΑΠΟ VIRAL ΒΙΝΤΕΟ ΣΕ 1 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ 
ΜΟΛΙΣ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ

Την προηγούμενη δεκαετία, η ανατρεπτική επίδραση του Internet και της πλατφόρμας φορητό-
τητας άλλαξε τη δομή της μουσικής βιομηχανίας, των εφημερίδων και των εκδόσεων, της διανο-
μής λογισμικού, της αποθήκευσης δεδομένων και άλλων επιφανών κλάδων. Εταιρείες με επιχει-

ρηματικά μοντέλα τα οποία θα φάνταζαν ασύλληπτα στο παρελθόν κυβερνούν σήμερα το τεχνολογικό 
τοπίο. Παραδοσιακοί έμποροι βρίσκονται υπό την απειλή των απρόβλεπτων νεοφυών εταιρειών. Μία 
τέτοια απροσδόκητη ιστορία επιτυχίας αποτελεί η εξέλιξη της Dollar Shave Club από μία μικρή νεο-
φυής επιχείρηση με ένα σαρωτικό βίντεο που διαφημίζει ξυραφάκια χαμηλού κόστους σε εταιρεία του 
1 δις δολ. σε λιγότερο από πέντε χρόνια.

Οι σύγχρονοι επιχειρηματίες αναζητούν διαρκώς αγορές στις οποίες οι πελάτες αντιλαμβάνονται την 
αδικία ή την ανεπάρκεια αλλά, ωστόσο, δεν μπορούν να κάνουν κάτι για αυτή. Η αμερικανική αγορά 
για ξυραφάκια του 2012 ήταν ακριβώς ένας τέτοιος τύπος αγοράς. Η Gillette κατείχε το 72% της αγο-
ράς και επωφελούνταν ιδιαίτερα από την σχεδόν μονοπωλιακή της δύναμη, επιβάλλοντας προσαύξηση 
έως και 167% στα ξυραφάκια. Στην αρχή, οι Gillette, Schick και άλλοι κατασκευαστές ανέτρεψαν το 
επιχειρηματικό μοντέλο του κλάδου τους προσφέροντας ξυραφάκια σε χαμηλή τιμή ή ακόμη και χωρίς 
κέρδος και, στη συνέχεια, πουλώντας ανταλλακτικές λεπίδες με σημαντική προσαύξηση, πράγμα που 
τους επέτρεψε να κερδίζουν χρήματα επ’ αόριστον. Σήμερα, οι ίδιες εταιρείες ανατρέπονται από την 
Dollar Shave Club.

Ο ιδρυτής της Dollar Shave Club, Michael Dubin, που απεικονίζεται παρακάτω, είδε μία ευκαιρία 
εκεί που άλλοι έβλεπαν μία αδιαπέραστη αγορά η οποία ελέγχεται από έναν ασταμάτητο οδοστρωτήρα. 

2.6 Μ Ε Λ Ε Τ Η  Π Ε Ρ Ι Π ΤΩ Σ Η Σ
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Το σχέδιο δράσης του Dubin για την Dollar Shave Club ήταν το εξής: αρχικά, η εταιρεία του θα χρη-
σιμοποιούσε ένα μοντέλο συνδρομής το οποίο θα επέτρεπε στους πελάτες να παραγγείλουν ξυραφάκια 
και λεπίδες που θα αποσταλούν απευθείας στα σπίτια τους για μόλις 1 δολάριο το μήνα χωρίς τα έξο-
δα αποστολής, κάνοντας έτσι οικονομία χρόνου και χρημάτων, και ταυτοχρόνως αποδυναμώνοντας την 
Gillette ώστε να αποκτήσει μερίδιο στην αγορά. Τα ξυραφάκια της εταιρείας κατασκευάζονται πολύ 
φθηνά στην Νότια Κορέα και, ενώ η διανομή γινόταν στην αρχή από την εταιρεία, πλέον γίνεται από 
εξωτερικό συνεργάτη από το Κεντάκι. Μειώνοντας τα φυσικά καταστήματα συσσωρεύεται ένα ποσό 
αποταμίευσης το οποίο η εταιρεία μπορεί να πριμοδοτήσει στους πελάτες της. Στη συνέχεια, η εταιρεία 
του Dubin χρειαζόταν να αποκτήσει την εικόνα μιας φίρμας για έναν τρόπο ζωής και να ξεφύγει από 
αυτή της απλής υπηρεσίας παράδοσης, φροντίζοντας για την εμπιστοσύνη των πελατών, υποστηρίζοντας 
την ανάπτυξη της εταιρείας από στόμα σε στόμα και καταδεικνύοντας την διαφορά της από τις μεγα-
λύτερες μάρκες.

Φθάνοντας στο 2017, το μερίδιο της Gillette στην αμερικανική αγορά για ξυραφάκια έχει μειωθεί 
στο 54%, μία μεγάλη πτώση σχεδόν εξ’ ολοκλήρου χάρη στην Dollar Shave Club και άλλες παρόμοι-
ες εταιρείες με συνδρομή όπως η Harry’s. Η Dollar Shave Club έχει περισσότερους από τρία εκατομ-
μύρια συνδρομητές, 190 υπαλλήλους, είναι πλέον η δεύτερη μεγαλύτερη μάρκα ειδών ξυρίσματος στις 
ΗΠΑ, ξεπερνώντας την Schick, και κατέχει παραπάνω από το 50% της ηλεκτρονικής αγοράς λεπίδων 
ξυρίσματος. Το 2016, ο εμπορικός γίγαντας Unilever αγόρασε την Dollar Shave Club έναντι του τερά-
στιου ποσού του 1 δις δολ. Η Dollar Shave Club δεν έχει εμφανίσει ακόμη κέρδος αλλά παραμένει σε 
καλό δρόμο για να κερδίσει 250 εκατ. δολ. το 2017. Η τιμή φαίνεται υπερβολική στην αρχή αλλά οι 
παραδοσιακοί έμποροι, όπως είναι η Unilever, χρειάζονται απεγνωσμένα την εμπειρία και τη γνώση 
της Dollar Shave Club στην προώθηση προϊόντων (ηλεκτρονικό marketing) και στην καθιέρωση εται-
ρικής παρουσίας και μάρκας (ηλεκτρονικό branding) στο Internet. Οι πωλήσεις της Dollar Shave Club, 
εξάλλου, αυξήθηκαν με ταχύτατο ρυθμό σε λίγα μόλις χρόνια. 

Δεν είναι υπερβολικό να πούμε ότι χωρίς «το βίντεο» η Dollar Shave Club ενδεχομένως να μην βρι-
σκόταν εδώ που βρίσκεται σήμερα. Το 2012, ο ίδιος ο Dubin πρωταγωνίστησε σε μία ηλεκτρονική 
διαφήμιση παρουσιάζοντας την εταιρεία του στον κόσμο. Στη διαφήμιση, ο Dubin διασχίζει μία από 
τις αποθήκες του κάνοντας αστεία, ενώ παράλληλα τονίζει τα σημεία πώλησης της υπηρεσίας του, σχε-
τικά με το εκπληκτικά υψηλό κόστος των ξυραφιών στα σούπερ μάρκετ και τα πολλά άχρηστα χαρα-
κτηριστικά τους. Το βίντεο αναγνωρίζει ότι η υποστήριξη από διάσημους είναι ο κύριος ένοχος για το 
υψηλό κόστος των ξυραφιών. Εν έτη 2017, το βίντεο έχει σχεδόν 25 εκατομμύρια προβολές και ανα-
φέρεται συχνά ως παράδειγμα σωστού marketing, και ενώ για την παραγωγή του χρειάστηκαν μόλις 
4.500 δολ., αυτό επέφερε 12.000 συνδρομές ήδη από τις πρώτες ώρες της προβολής του. Παρότι είναι 
αδύνατο να προσδιοριστεί επακριβώς η συμβολή του στην ανάπτυξη της εταιρείας, σίγουρα έχει ξεπλη-
ρώσει κατά πολύ το κόστος παραγωγής του στην εταιρεία.

Το βίντεο είναι εμβληματικό της δέσμευσης του Dubin να κάνει την Dollar Shave Club μία μάρκα 
που θα εμπνέει εμπιστοσύνη και αφοσίωση στους πελάτες. Η εταιρεία διαθέτει μια ποικιλία προνο μίων 
για τα μέλη της η οποία περιλαμβάνει ένα ηλεκτρονικό περιοδικό για τον αντρικό τρόπο ζωής με το 
όνομα MEL, ένα φυλλάδιο με όλες τις αποστολές με το όνομα «Bathroom Minutes» το οποίο μοιάζει 
με την στήλη για κόμικς των εφημερίδων και μία διαδικτυακή ραδιοφωνική μετάδοση (podcast) η 
οποία πραγματεύεται περίεργα και ευχάριστα θέματα. Επιπλέον, η Dollar Shave Club απασχολεί 
περίπου 100 «Club Pros» (επαγγελματίες προωθητές), οι οποίοι προσφέρουν συμβουλές περιποίησης 
μέσω e-mail, μηνυμάτων κειμένου, κοινωνικών δικτύων ή τηλεφώνου. Ο Dubin ήταν ο πρώτος Club 
Pro της εταιρείας και ταξίδεψε σε όλη την χώρα μαζί με άλλους υπαλλήλους της Dollar Shave Club 
για να συζητήσει με ανθρώπους σχετικά με το τι είδους χαρακτηριστικά αναζητούν οι άντρες στο ξυρα-
φάκι τους και σε άλλες επιλογές περιποίησης. Τα ταξίδια αυτά επιβεβαίωσαν την υποψία του Dubin 
ότι η Gillette και οι άλλες μεγάλες μάρκες δεν γνώριζαν τι πραγματικά επιθυμούν οι πελάτες τους και 
έκαναν τα ξυραφάκια τους όλο και πιο περίπλοκα, φορτώνοντας τα χαρακτηριστικά για τα οποία κανείς 
δεν ενδιαφερόταν.

Η Dollar Shave Club δίνει προτεραιότητα στην μη προσχεδιασμένη εξυπηρέτηση πελατών: πραγ-
ματικοί άνθρωποι έναντι των αυτοματοποιημένων συστημάτων και περιβαλλόντων χρήσης. Οι Club Pro 
είναι μόνο ένα τέτοιο παράδειγμα. Ακόμα και οι απλοί αντιπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών εκπαι-
δεύονται στο να αποκρίνονται στις απορίες των πελατών με έναν περιπαικτικό-παιχνιδιάρικο τρόπο ο 
οποίος συνάδει με την επωνυμία της εταιρείας. Για παράδειγμα, ένας δυνητικός πελάτης αστειευόμενος 
ζήτησε από έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών να λύσει έναν κύβο του Ρούμπικ σε λιγότερο 
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από δύο λεπτά ώστε να κερδίσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Την αμέσως επόμενη μέρα, η 
εταιρεία δημοσίευσε στο Facebook ένα βίντεο ενός εκπροσώπου να κάνει ακριβώς αυτό. Ευχαριστη-
μένοι συνδρομητές της Dollar Shave Club συχνά δημοσιεύουν τις ιδιαίτερα αξιομνημόνευτες συν-
διαλλαγές τους με την εξυπηρέτηση πελατών σε ηλεκτρονικά φόρουμ. Για πολλές εταιρείες η εξυπη-
ρέτηση πελατών αποτελεί μελανό σημείο αλλά για την Dollar Shave Club η εξυπηρέτηση πελατών είναι 
ένα από τα πιο ισχυρά της πλεονεκτήματα.

Η Dollar Shave Club λαμβάνει υπόψη της την ανατροφοδότηση από τα μέλη της προκειμένου να 
πάρει αποφάσεις, ακόμα και αναφορικά με τη γραμμή παραγωγής της. Για παράδειγμα, η απόκριση 
των πελατών σε ένα πανάκι απολέπισης για χρήση στο ντους ήταν χλιαρή κι έτσι η εταιρεία το σχεδί-
ασε εκ νέου από την αρχή και αποζημίωσε όλα τα μέλη της που είχαν αγοράσει την αρχική έκδοση. 
Σήμερα, η εταιρεία χρησιμοποιεί ένα σύνολο από 500 μέλη, αποτελούμενο από τους πιο μακροπρό-
θεσμους πελάτες της, για να διεξάγει δοκιμές για τα νέα προϊόντα της και να λάβει την αντίστοιχη 
ανατροφοδότηση. Ένα προϊόν το οποίο είχε ιδιαίτερα επιτυχημένη δοκιμή ήταν το υγρό μαντιλάκι 
υγιεινής «One Wipe Charlie». Το βίντεο παρουσίασης του στο YouTube έγινε όπως ακριβώς έγινε και 
το πρώτο βίντεο της εταιρείας και έχει συγκεντρώσει 3,5 εκατομμύρια προβολές.

Η αφοσίωση της Dollar Shave Club στο προϊόν της και στα μέλη της, της  έχει εξασφαλίσει ιδιαίτε-
ρα πιστούς πελάτες, πρόθυμους να γίνουν πρεσβευτές της επωνυμίας της με δική τους πρωτοβουλία. 
Ο τυπικός πελάτης της Dollar Shave Club είναι νέος, δεν δυσκολεύεται να παρακολουθήσει διαφημί-
σεις στο Internet και ταιριάζει στο χαλαρό και χιουμοριστικό παρουσιαστικό της εταιρείας. Αυτή η 
πολύτιμη βάση χρηστών και η εντυπωσιακή σχέση με τους πελάτες ήταν μείζονος σημασίας για την 
Unilever, η εξαγορά της Dollar Shave Club από την οποία υποδεικνύει την πίεση που αισθάνονται οι 
παραδοσιακοί έμποροι ώστε να μάθουν να πωλούν απευθείας στον καταναλωτή εν αντιθέσει μέσω 
παραδοσιακών φυσικών καταστημάτων. Παράλληλα, εταιρείες όπως η Unilever είναι πολύ πιο άνετες 
με την τηλεοπτική διαφήμιση και, ενώ η Dollar Shave Club πράγματι έκανε την πρώτη της διαφήμιση 
στο Super Bowl το 2016, η εταιρεία διακρίθηκε χρησιμοποιώντας αποκλειστικά-για-το-Internet βίντεο 
για την διάδοση της επωνυμίας της σε δημογραφικά στοιχεία υψηλής στοχοθέτησης. Η Dollar Shave 
Club χρειάζεται να διαφημίζει μόνο σε άντρες, κάτι που μπορεί να κάνει πολύ πιο εύκολα στο Internet 
αντί στην τηλεόραση.

Παρότι η Dollar Shave Club είναι μια σχετικά φτωχή εταιρεία, πρέπει να βελτιώσει σημαντικά την 
πληροφοριακή της υποδομή ώστε αυτή να συμβαδίζει με την ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας. Σήμερα, 
η εταιρεία διαθέτει 45 μηχανικούς οι οποίοι έχουν κατασκευάσει το λογισμικό και τις πλατφόρμες της 
εταιρείας εκ του μηδενός. Επειδή το μοντέλο συνδρομών της Dollar Shave Club είναι σχετικά καινούρ-
γιο, πολλοί πωλητές site ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως είναι το Magento, το οποίο χρησιμοποιούσε 
αρχικά ως site η εταιρεία, δεν λειτουργούν καλά με την μηνιαία τιμολόγηση και τις λειτουργίες παρά-
δοσης ενώ οι λύσεις της Dollar Shave Club στο πρόβλημα συχνά δεν αποδίδουν. Η εταιρεία συνειδη-
τοποίησε την ανάγκη της για μία εξατομικευμένη πλατφόρμα και την κατασκεύασε μέσα σε μόλις τρεις 
μήνες, περιλαμβάνοντας μία πλατφόρμα CRM με το όνομα Brain, μία πλατφόρμα αυτοματοποίησης 
του marketing με το όνομα Voice η οποία στέλνει e-mail στους πελάτες, και άλλες εξατομικευμένες 
εφαρμογές όπως η Arm για την εκπλήρωση των παραγγελιών, η Ears για την τηλεφωνική υποστήριξη 
πελατών και η Hypothalamus για την μηχανική μάθηση και την επιστήμη των δεδομένων. Η Dollar 
Shave Club είναι μία από τις πολλές νεοφυείς εταιρείες οι οποίες βασίζονται εξ’ ολοκλήρου στις υπη-
ρεσίες για το Web της Amazon για τους υπολογιστικούς πόρους και το εύρος ζώνης της. Η επεκτασι-
μότητα των υπηρεσιών αυτών επέτρεψε στην Dollar Shave Club να διαχειριστεί την απότομη αύξηση 
της επισκεψιμότητας στο site μετά την διαφήμιση της στο Super Bowl.

Η ραγδαία ανάπτυξη της Dollar Shave Club έγινε κυρίως εις βάρος της Gillette, η οποία αποζητά 
με επιθετικό τρόπο πλέον να προστατέψει την ηγετική της θέση στην αγορά ειδών ξυρίσματος. Το 2017, 
η Gillette ξεκίνησε την κατ’ αίτηση υπηρεσία της «Gillette On Demand service», η οποία θα επιτρέπει 
στους πελάτες να παραγγείλουν νέα ξυράφια και λεπίδες μέσω μηνυμάτων κειμένων καθώς και να 
λαμβάνουν δωρεάν κάθε τέταρτη παραγγελία έπειτα από τρεις τακτικές παραγγελίες. Οι παραγγελίες 
που γίνονται μέσω της υπηρεσίας θα παραδίδονται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα δημι-
ουργίας της παραγγελίας και η Gillette ισχυρίζεται ότι θα προσφέρει σημεία πώλησης τα οποία θα 
ανταγωνίζονται την Dollar Shave Club. Παράλληλα, η Gillette απάντησε στις κριτικές που δέχθηκε για 
τα αδικαιολογήτως ακριβά προϊόντα της μειώνοντας τις τιμές σε όλες τις κατηγορίες και διενήργησε 
εκστρατεία marketing ειδικά για την επαναφορά πρώην πελατών. Επιπροσθέτως, μήνυσε την Dollar 
Shave Club για παραβίαση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας αλλά επειδή τα ξυράφια της Dollar Shave 
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Club σχεδιαστικά είναι πιο απλά, είναι πιο πιθανό να τύχουν καλύτερης προστασίας από μια τέτοια 
παραβίαση από το εάν επέλεγε η εταιρεία να τα φορτώσει με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως κάνει η 
Gillette.

Επί του παρόντος η Dollar Shave Club δραστηριοποιείται μόνο στις ΗΠΑ αλλά η εξαγορά της από 
την Unilever υποδεικνύει ότι σίγουρα θα χρησιμοποιήσει το μέγεθος και την κλίμακα της νέα μητρικής 
της εταιρείας ώστε να προχωρήσει σε παγκόσμιο επίπεδο στο απώτερο μέλλον. Η εταιρεία διακρίθηκε 
επειδή κατανοούσε το αμερικανικό αντρικό πρότυπο και θα χρειαστεί να μάθει να συνθέτει εκ του 
μηδενός το κατάλληλο μήνυμα για κάθε χώρα σύμφωνα με την κουλτούρα και τα πρότυπα περιποίη-
σης της. Από το 2017, η Dollar Shave Club κατέχει περίπου το 1% της παγκόσμιας αγοράς ξυριστικών 
ειδών λόγω του ότι δεν δραστηριοποιείται εκτός των ΗΠΑ. Αυτό το ποσοστό, όμως, θα μπορούσε να 
αυξηθεί γρήγορα έπειτα από μία κίνηση για παγκόσμια εξάπλωση ενώ η αξία της αγοράς εκτιμάται στα 
15 δις δολ. περίπου. Εφόσον η Dollar Shave Club καταφέρει να μείνει πιστή στην επωνυμία και στα 
μέλη της παράλληλα με την εξάπλωση της, είναι πολύ πιθανό να είναι το ίδιο επιτυχημένη και σε άλλες 
χώρες.

ΠΗΓΕΣ: “Gillette One Ups Dollar Shave Club with On-Demand Razor Ordering Service Where You Text to Order,” by Lauren Thomas, Cnbc.com, May 9, 2017; “Gillette 
Just Made an Unprecedented Change to Be More Like its Competitors,” by Dennis Green, Businessinsider.com, May 9, 2017; “How Dollar Shave Club’s Founder Built 
a $1 Billion Company That Changed the Industry,” by Jaclyn Trop, Entrepreneur.com, March 28, 2017; “In an Agile Environment, Revenue Models Are Flexible Too,” by 
Todd Wasserman, The-future-of-commerce.com, March 22, 2017; “Dollar Shave Club Wins Market Share and Customers with Back-to-Basics Approach,” by Alan Liv-
sey, Financial Times, March 16, 2017; “The Next Dollar Shave Club Will Need to Meet 3 Criteria,” by Tory Green, Businessinsider.com, July 30, 2016; “How Companies 
Like Dollar Shave Club are Reshaping the Retail Landscape,” by Farhad Manjoo, New York Times, July 27, 2016; “$1 Billion for Dollar Shave Club: Why Every Com-
pany Should Worry,” by Steven Davidoff  Solomon, New York Times, July 26, 2016; “Manufacturers Make, Shops Sell, But Dollar Shave Club Breaks That Mould,” The 
Guardian, July 24, 2016; “Dollar Shave Club Built a Billion Dollar Brand with Bizarre Videos,” by Shan Li, Los Angeles Times, July 21, 2016; “Why Unilever Really Bought 
Dollar Shave Club,” by Jing Cao & Melissa Mittelman, Bloomberg. com, July 20, 2016; “How Dollar Shave Club Went from Viral Marketer to Engineering Powerhouse,” 
by Natalie Gagliordi, Zdnet.com, July 8, 2016; “Why Dollar Shave Club Invests in Unscripted Customer Service,” Los Angeles Times, by David Pierson, September 26, 
2015.

Ερωτήσεις για τη μελέτη περίπτωσης

1. Ποιο είναι το επιχειρηματικό μοντέλο της Dollar Shave Club και πώς αυτό διαφέρει από αυτά των ανταγωνιστών της;

2. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης αξίας για τους καταναλωτές της Dollar Shave Club;

3. Ποιό μοντέλο εσόδων χρησιμοποιεί η Dollar Shave Club και για ποιόν λόγο δουλεύει για αυτούς;

4. Πώς θα χαρακτηρίζατε την ηλεκτρονική επιχειρηματική στρατηγική της Dollar Shave Club;

5. Πώς αντέδρασαν οι ανταγωνιστές της Dollar Shave Club;

2.7 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Β Α Σ Ι Κ Ε Σ  Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ

 ■ Προσδιορίστε τα βασικά στοιχεία των επιχειρηματικών μοντέλων ηλεκτρονικού εμπορίου.
Ένα αποτελεσματικό επιχειρηματικό μοντέλο αφορά οκτώ βασικά στοιχεία:
• Πρόταση αξίας – ο τρόπος με τον οποίο το προϊόν ή η υπηρεσία μίας εταιρείας εξυπηρετεί τις ανάγκες 

των πελατών. Οι τυπικές προτάσεις αξίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο περιλαμβάνουν την εξατομίκευση, 
την προσαρμογή, την ευκολία και το μικρότερο κόστος όσον αφορά την αναζήτηση προϊόντος και την 
τιμή.

• Μοντέλο εσόδων – πώς η εταιρεία θα αποκομίσει κέρδος από τις λειτουργίες της. Τα βασικά μοντέλα 
εσόδων στο ηλεκτρονικό εμπόριο περιλαμβάνουν το διαφημιστικό μοντέλο, το συνδρομητικό μοντέλο, 
το μοντέλο τέλους συναλλαγής, το μοντέλο πωλήσεων και το συνεργατικό μοντέλο.

• Ευκαιρία αγοράς – το δυναμικό εσόδων μέσα στην εμπρόθετη αγορά μίας εταιρείας.
• Ανταγωνιστικό περιβάλλον – οι άμεσοι και έμμεσοι ανταγωνιστές που δραστηριοποιούνται στην ίδια 

αγορά, το πόσοι είναι και το πόσο επικερδείς είναι οι επιχειρήσεις τους.
• Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα – οι παράγοντες που διαφοροποιούν την επιχείρηση από τον ανταγωνισμό 

της, επιτρέποντάς της να παρέχει ένα ανώτερο προϊόν σε χαμηλότερο κόστος.
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• Στρατηγική αγοράς – το σχέδιο που αναπτύσσει μία εταιρεία όπου σκιαγραφούνται οι όροι με τους 

οποίους θα εισέλθει στην αγορά και θα προσελκύσει πελάτες.
• Οργανωτική ανάπτυξη – η διαδικασία του καθορισμού όλων των λειτουργιών σε μία επιχείρηση και τα 

αναγκαία προσόντα για την επιτέλεση κάθε εργασίας, καθώς και η διαδικασία προσέλκυσης και πρό-
σληψης εξειδικευμένων και έμπειρων εργαζομένων.

• Ομάδα διαχείρισης – η ομάδα ατόμων που καλείται να συντονίσει την ανάπτυξη και την επέκταση μίας 
επιχείρησης.

 ■ Περιγράψτε τα βασικότερα επιχειρηματικά μοντέλα B2C
Υπάρχουν πολλά επιχειρηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου 
B2C. Τα σπουδαιότερα είναι τα εξής:
• Πύλη – παρέχει ισχυρά εργαλεία αναζήτησης, καθώς και ένα ολοκληρωμένο πακέτο περιεχομένου και 

υπηρεσιών. Συνήθως χρησιμοποιεί ένα μοντέλο το οποίο συνδυάζει συνδρομή, διαφημιστικά έσοδα και 
τέλη συναλλαγής. Μπορεί να είναι γενικό ή εξειδικευμένο (vortal).

• Ηλεκτρονικός λιανοπωλητής – η εκδοχή του παραδοσιακού λιανέμπορου στο Internet. Περιλαμβάνει 
εικονικούς εμπόρους (μόνο κατάστημα λιανικής στο Internet), ηλεκτρονικούς λιανέμπορους με φυσι-
κή παρουσία και καταστήματα (διανομή μέσω Internet για μία εταιρεία που διαθέτει και φυσικά κατα-
στήματα), εμπόρους μέσω καταλόγου (η εκδοχή των καταλόγων που αποστέλλονται με συμβατικό 
ταχυδρομείο στο Internet) και κατασκευαστές που πωλούν απευθείας μέσω Web.

• Πάροχος περιεχομένου – εταιρείες πληροφορικής και ψυχαγωγίας που παρέχουν ψηφιακό περιεχόμε-
νο στο Web. Συνήθως χρησιμοποιεί ένα μοντέλο εσόδων που βασίζεται σε διαφημίσεις, συνδρομές ή 
συνεργασίες.

• Διαμεσολαβητής συναλλαγής – επεξεργάζεται συναλλαγές πώλησης στο Internet. Συνήθως χρησιμοποι-
εί ένα μοντέλο εσόδων με τέλος συναλλαγής.

• Δημιουργός αγοράς – χρησιμοποιεί την τεχνολογία του Internet για να δημιουργήσει αγορές όπου 
συναντώνται οι πωλητές με τους αγοραστές. Συνήθως χρησιμοποιεί ένα μοντέλο εσόδων με τέλος συναλ-
λαγής.

• Πάροχος υπηρεσιών – παρέχει υπηρεσίες στο Internet.
• Πάροχος κοινότητας – παρέχει μία κοινότητα στο Internet ατόμων που επιθυμούν να μοιράζονται πλη-

ροφορίες στο Διαδίκτυο. Τα έσοδα προέρχονται από τη διαφήμιση, από τέλη συνεργασίας και από 
συνδρομές.

 ■ Περιγράψτε τα βασικότερα επιχειρηματικά μοντέλα B2B
Τα βασικότερα επιχειρηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται σήμερα στον τομέα B2B περιλαμβάνουν 
τα εξής:
• Ηλεκτρονικός διανομέας – προμηθεύει προϊόντα απευθείας στην κάθε επιχείρηση.
• Ηλεκτρονικός προμηθευτής – ανεξάρτητες εταιρείες δημιουργούν ψηφιακές αγορές για χιλιάδες πωλη-

τές και αγοραστές.
• Ανταλλαγή – ανεξάρτητη ψηφιακή αγορά για άμεση εισαγωγή δεδομένων, συνήθως για μία κάθετη 

βιομηχανική ομάδα.
• Βιομηχανική κοινοπραξία – κάθετη ψηφιακή αγορά που ανήκει σε βιομηχανία.
• Ιδιωτικό βιομηχανικό δίκτυο – ιδιωτικό βιομηχανικό δίκτυο που ανήκει σε μία βιομηχανία που συντο-

νίζει τις αλυσίδες μέσα σε ένα περιορισμένο σύνολο συνεργατών.

 ■ Κατανοήστε τις βασικές επιχειρηματικές έννοιες και στρατηγικές που εφαρμόζονται στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
Το ηλεκτρονικό εμπόριο επηρέασε πολύ το επιχειρηματικό περιβάλλον την τελευταία δεκαετία, και κυρί-
ως άσκησαν την επίδρασή τους στα παρακάτω:
• Δομή βιομηχανίας – η φύση των παικτών σε μία βιομηχανία και η σχετική διαπραγματευτική τους 

δύναμη, αλλάζοντας τη βάση του ανταγωνισμού μεταξύ αντιπάλων και τους περιορισμούς εισόδου σε 
μία αγορά, την απειλή των νέων υποκατάστατων προϊόντων, την δύναμη των προμηθευτών, και τη δια-
πραγματευτική δύναμη των αγοραστών.

• Βιομηχανικές αλυσίδες αξίας – το σύνολο των δραστηριοτήτων που επιτελούνται σε μία βιομηχανία 
προμηθευτών, κατασκευαστών, μεταφορέων, διανομέων και πωλητών που μετασχηματίζει ακατέργαστα 
στοιχεία σε τελικό προϊόν και υπηρεσίες, μειώ νοντας το κόστος της πληροφορίας και το κόστος άλλων 
συναλλαγών.

• Εταιρικές αλυσίδες αξίας – το σύνολο των δραστηριοτήτων που επιτελούνται μέσα σε μία εταιρεία για 
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την παραγωγή τελικών προϊόντων από ακατέργαστα δεδομένα, αυξάνοντας τη λειτουργική αποδοτικό-
τητα.

• Επιχειρηματική στρατηγική – το σύνολο των σχεδίων για την επίτευξη μεγαλύτερων μακροχρόνιων απο-
δόσεων του κεφαλαίου που επενδύθηκε σε μία εταιρεία παρέχοντας πρωτότυπους τρόπους διαφορο-
ποίησης προϊόντος, για την επίτευξη καλύτερων τιμών, ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο ή αντα-
γωνισμού σε μία στενή αγορά ή τμήμα προϊόντος.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ
  1. Τι είναι το επιχειρηματικό μοντέλο; Σε τι διαφέρει από το επιχειρηματικό σχέδιο;
  2. Ποια είναι τα οκτώ βασικά συστατικά ενός επιτυχημένου επιχειρηματικού μοντέλου;
  3. Ποιες είναι οι βασικές προσφορές για τους πελάτες της Amazon;
  4. Περιγράψτε τα πέντε βασικά μοντέλα εσόδων που χρησιμοποιούν οι εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορί-

ου.
  5. Γιατί η στόχευση σε μία μικρή αγορά είναι πιο συνετή από τη στόχευση σε μία μεγαλύτερη αγορά;
  6. Θεωρείτε ότι η Amazon και η eBay είναι άμεσοι ή έμμεσοι ανταγωνιστές; (Ίσως χρεια  στεί να επισκε-

φθείτε τα website τους προτού απαντήσετε.)
  7. Ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους μία εταιρεία μπορεί να επιτύχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;
  8. Εκτός από τη διαφήμιση και το δειγματισμό προϊόντος, ποιες άλλες στρατηγικές αγοράς μπορεί να 

επιδιώξει μία εταιρεία;
  9. Σε τι διαφέρουν οι επενδυτές κεφαλαίου από τους επιχειρηματικούς αγγέλους;
10. Γιατί είναι δύσκολο να κατηγοριοποιηθούν τα επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικού εμπορίου;
11. Πέρα από τα παραδείγματα του κεφαλαίου, αναφέρετε μερικά άλλα παραδείγματα οριζόντιων και 

κάθετων πυλών που υπάρχουν σήμερα.
12. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ των εικονικών βιτρινών, όπως το Bluefl y, και των φυσικών 

καταστημάτων, όπως το Walmart; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε περίπτω-
σης;

13. Πέρα από ειδήσεις και άρθρα, ποιες άλλες μορφές πληροφοριών ή περιεχομένου παρέχουν οι πάρο-
χοι περιεχομένου;

14. Τι είναι η αντίστροφη δημοπρασία; Ποια εταιρεία είναι παράδειγμα τέτοιας επιχείρησης;
15. Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας στις ανταλλαγές; Σε τι διαφέρουν από τις πύλες;
16. Πώς τα μοναδικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας του ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν αλλάξει την 

υποδομή της βιομηχανίας στις ταξιδιωτικές επιχειρήσεις;
17. Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι παίκτες σε μία βιομηχανική αλυσίδα αξίας και πώς επηρεάζουν την τεχνο-

λογία του ηλεκτρονικού εμπορίου;
18. Ποιες είναι οι πέντε βασικές επιχειρηματικές στρατηγικές για την ίδρυση μίας κερδοφόρας επιχείρη-

σης;
19. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μία ευκαιρία αγοράς και ένα χώρο εργασίας.
20. Τί είναι η χρηματοδότηση από το πλήθος και πώς αυτή βοηθάει τις εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου 

να συγκεντρώσουν κεφάλαιο;

Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ε Σ
1. Επιλέξτε μία εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου. Επισκεφθείτε το website της και περιγράψτε το επιχει-

ρηματικό της μοντέλο με βάση τις πληροφορίες που θα δείτε εκεί. Προσδιορίστε την πρόταση αξίας για 
τον πελάτη, το μοντέλο εσόδων, την αγορά στην οποία λειτουργεί, τους βασικούς ανταγωνιστές της, όλα 
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που πιστεύετε ότι έχει η εταιρεία και ποια είναι η στρατηγική αγοράς 
που διαθέτει. Επίσης, προσπαθήστε να βρείτε πληροφορίες για την ομάδα διαχείρισης της εταιρείας 
και την οργανωτική δομή. (Αναζητήστε μία σελίδα που ονομάζεται «η Εταιρεία», «Σχετικά με εμάς» ή 
κάτι παρόμοιο.)

2. Εξετάστε την εμπειρία αγοράς στο Web σε αντίθεση με τις αγορές στο παραδοσιακό περιβάλλον. Φαντα-
στείτε ότι αποφασίσατε να αγοράσετε μία ψηφιακή κάμερα (ή ό,τι άλλο θέλετε). Πρώτα, πηγαίνετε σε 
ένα κλασικό κατάστημα για να την αγοράσετε. Περιγράψτε τον τρόπο με τον οποίο θα το κάνετε αυτό 
(για παράδειγμα, πώς θα συλλέγατε τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο 
προϊόν, ποια καταστήματα θα επισκεπτόσασταν, πόση ώρα θα χρειαζόσασταν, τις τιμές κ.λπ.). Μετά, 
αναζητήστε το προϊόν στο Web ή μέσω μίας εφαρμογής για φορητές συσκευές. Βρείτε τις ομοιότητες 
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και τις διαφορές στις εμπειρίες σας. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα καθεμίας; 
Ποια προτιμάτε και γιατί;

3. Στις απαρχές του ηλεκτρονικού εμπορίου, το να πρωτοστατήσει κανείς ήταν ο δρόμος για την επιτυχία. 
Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι λένε ότι και το να ακολουθεί κανείς τις τάσεις στην αγορά μπορεί να 
φέρει την επιτυχία. Ποια προσέγγιση αποδείχθηκε η πιο ουσιαστική – του πρωτεργάτη ή του ακόλου-
θου; Επιλέξτε δύο εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου που αποδεικνύουν την άποψή σας και ετοιμάστε 
μία σύντομη παρουσίαση για να εξηγήσετε την ανάλυση και τη θέση σας.

4. Επιλέξτε μία εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου η οποία έχει συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα μηχανι-
σμού επιτάχυνσης (ή εκκολαπτήριο) όπως είναι οι εταιρείες Y Combinator, TechStars, DreamIt, Cap-
ital Factory ή κάποια άλλη της επιλογής σας, και συντάξτε μία σύντομη αναφορά πάνω στο επιχειρη-
ματικό μοντέλο της και στην ποσότητα και τις πηγές κεφαλαίου που έχει συγκεντρώσει έως τώρα. 
Συμπεριλάβετε τις απόψεις σας πάνω στις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας για την επίτευξη επι-
τυχίας. Έπειτα, φτιάξτε μία συνοπτική παρουσίαση για την εταιρεία.

5. Επιλέξτε έναν κλάδο του λιανικού ηλεκτρονικού εμπορίου B2C, όπως προϊόντα για κατοικίδια, διαδικτυα-
κά παιχνίδια ή καλάθια δώρων, και αναλύστε την αλυσίδα αξίας του ή την αλυσίδα αξίας βιομηχανίας. 
Συντάξτε μία σύντομη παρουσίαση που θα προσδιορίζει αυτούς που συμμετέχουν στον κλάδο και περι-
γράψτε την πορεία από τις πρώτες ύλες έως το τελικό προϊόν.
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