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• Εισηγητής:

 

    Δημήτρης Παξιμάδης
    Μέλος του ΚΕΜΕΛ
    π. Πρόεδρος& Διευθ. Σύμβ. OgilvyOne
     π. Γενικός Δ/ντής  BBDO Advertising
     

Συστάσεις



• Ποιοι είμαστε: 
   

     Ενεργά και Πρώην Ανώτατα  Διευθυντικά 
Στελέχη Επιχειρήσεων,                                       
 που μοιράζονται κοινά βιώματα και εμπειρίες 
από την πολύχρονη σταδιοδρομία τους σε 
Ελληνικές και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και 
Οργανισμούς, και που έχουν την ίδια ισχυρή 
διάθεση Εθελοντικής Προσφοράς Έργου στην 
Κοινωνία.

Συστάσεις



• Η Αποστολή μας: 
  «Εθελοντική δεξαμενή τεχνογνωσίας και εμπειρίας 

σε υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας»

• Οι αρχές μας:  
   Δωρεάν Παροχή Υπηρεσιών, Εμπιστευτικότητα, 
   Αντικειμενικότητα, Διαφάνεια, Αποτελεσματικότητα, 
   Επαγγελματική Δεοντολογία

• Παροχή υπηρεσιών: 
    Σεμινάρια, Projects, One-to-One Mentoring

Συστάσεις



                                            

www.kemel.gr



                                                              Why 9 out of 10 
startups fail,

                                                              (according to their 
founders)
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    Θέλετε να ελαχιστοποιήσετε τις 
πιθανότητες να είστε μία από τις “9 στις 10” 
?

     
    Αν ναί, τότε κατανοήστε και 

χρησιμοποιείστε σωστά το Business Model 
Canvas.

 

 



  

 1. Από το παραδοσιακό στο σύγχρονο Πελατοκεντρικό
      Marketing

  2. Παρουσίαση, Εφαρμογή και Χρήση του Business
      Model Canvas
  
   3. Παράδειγμα BMC (SCORE κινούμενα σχέδια) και
       Fund Raising case study της OgilvyOne για Unicef  
   
      4. To BMC της Action Finance Initiative

       5. Ερωτήσεις / Συζήτηση
  

                 Agenda



1. Από το Παραδοσιακό στο Σύγχρονο   
         Πελατοκεντρικό Marketing
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Από τα 4Ρ του Marketing Mix 
στο Business Model Canvas
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Δηλαδή….

Από το «Μπορείτε να διαλέξετε όποιο χρώμα θέλετε, αρκεί να είναι 
….μαύρο του Henry Ford, στην επιλογή και αγορά ακόμη και μέσω ebay 
Motors!!!
                                                               

                                 1925 Ford Model T                                                                 Best car buying apps  



Από τα 4Ρ του Marketing Mix 
στο Business Model Canvas
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Το πρόβλημα…

Παρά το γεγονός ότι σήμερα στο επίκεντρο του Marketing βρίσκεται ο 
πελάτης, είναι κοινή διαπίστωση από την εμπειρία μας στο Mentoring, και 
τα Επιχειρηματικά Σχέδια που αξιολογούμε, διαβάζουμε και συζητάμε με 
τους νέους, ότι σπάνια προσεγγίζουν την Επιχειρηματική τους προσπάθεια 
Πελατοκεντρικά.

Φαίνεται να θεωρούν οι περισσότεροι ως δεδομένο ότι η όποια 
Επιχειρηματική Ιδέα τους, μετατρεπόμενη σε Προϊόν ή Υπηρεσία, θα γίνει 
αυτόματα αποδεκτή, θα προσελκύσει, θα πείσει σε αγορά και θα κερδίσει 
την πιστότητα των Πελατών τους.

Και το χειρότερο είναι πως πολλές Ελληνικές Επιχειρήσεις σκέπτονται με 
τον ίδιο τρόπο και συχνά εγκλωβίζονται και αναπτύσσουν προϊόντα με 
γνώμονα τα χαρακτηριστικά τους και όχι τις λογικές ή και 
συναισθηματικές ανάγκες των πελατών τους.



                                          
     Marketing και Marketing Mix
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Από τα 4Ρ του Marketing Mix 
στο Business Model Canvas
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Οι δύο βασικές έννοιες με τις οποίες μεγαλώσαμε τις πρόσφατες … 
δεκαετίες ήταν το Marketing Mix με τα 4Ρ, και το Product Life Cycle που 
όχι μόνο έδινε μια καθαρά προϊοντική  οπτική του Marketing, αλλά και μας 
καθοδηγούσε για το είδος ενεργειών Marketing που  θα έπρεπε να 
υλοποιήσουμε σε κάθε στάδιο.
Tην δεκαετία του ΄80 άρχισε να γίνεται δημοφιλές το Direct Marketing, 
στην συνέχεια με την εξέλιξη των υπολογιστών το Database Marketing, 
και το CRM (Customer Relationship Marketing), όπου το Customer Life 
Cycle «υποκατέστησε» το Product Life Cycle, ενώ με την διείσδυση των 
προσωπικών υπολογιστών και του Internet, εδραιώθηκε στα τέλη της 
δεκαετίας του ‘90, η εξειδίκευση του Interactive Marketing. Η συνέχεια 
είναι γνωστή με την έκρηξη  του Web Marketing, των Social Media, του 
Mobile Marketing κλπ.  

 Η εξέλιξη του Marketing

Από τα 4Ρ του Marketing Mix 
στο Business Model Canvas



Πηγή:  
mktngmanagement.blogspot.com 

16

Το Product Life Cycle ….. Μοντέλο 1960

Από τα 4Ρ του Marketing Mix 
στο Business Model Canvas

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=aZwqGAwCrz3huM&tbnid=1nixmeU9v1M8jM:&ved=0CAUQjRw&url=http://rahulabhyankar.com/2013/09/22/iphone-5s-leave-the-gun-take-the-cannoli/&ei=4mkDU_DgMMSm0AWctoGgBg&bvm=bv.61535280,d.d2k&psig=AFQjCNH2KZGyMocIIIthB76nDBvgvne7Yw&ust=1392818841239960
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The Customer Life Cycle 
Ο Κύκλος Ζωής του Πελάτη, είναι η «διαδρομή» του από το στάδιο της 
άγνοιας στην γνώση που τον καθιστά δυνητικό πελάτη, την 
προσέλκυση που τον καθιστά υποψήφιο πελάτη, την πώληση, 
εξυπηρέτηση, διατήρηση και την πιστότητα.
Στόχος κάθε επιχείρησης θα πρέπει να είναι η ελαχιστοποίηση των 
«κενών», και η απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη από την συνολική 
αγοραστική εμπειρία.

Από τα 4Ρ του Marketing Mix 
στο Business Model Canvas



• Στο Άμεσο Marketing χρησιμοποιούνται Εργαλεία και Τεχνικές που 
βοηθούν στον καθορισμό της Στρατηγικής Marketing / Επικοινωνίας 
με βάση την Αξία (LTV) και την Πιστότητα (LOYALTY) των Πελατών.
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ΔΟΚΙΜΗ & ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ
* Πρόκληση Δοκιμής
* Δειγματοδιανομή
* Στοχευμένη Προώθηση

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ
* Προγράμματα 
   Πιστότητας

ΑΥΞΗΣΗ /cross
•Συχνότητα Αγορών
• Up/cross selling
* Παράλληλη Πώληση

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
* Παρακολούθηση

ΥΨΗΛΗ

XAMHΛΗ

ΧΑΜΗΛΗ

ΑΞΙΑ

ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ

Από τα 4Ρ του Marketing Mix 
στο Business Model Canvas
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Πηγή: OgilvyOne

Από το προϊoντικό AIDA, και τα 4Ρ του Μίγματος Marketing (1961, McCarthy), 
στην πελατοκεντρική προσέγγιση με βάση τον κύκλο ζωής του πελάτη 
(Customer Life Cycle) και το Customer Journey.

     20

Από τα 4Ρ του Marketing Mix 
στο Business Model Canvas

  8



Στην συνέχεια έχουμε την συμβιωτική σχέση μεταξύ Customer Life Cycle, 
Customer Journey touch points και παραδοσιακών vs ψηφιακών μέσων 
επικοινωνίας, η οποία απαιτεί μια νέα θεώρηση των 4Ρ, όπως αυτή του SAVE.

     21

Από τα 4Ρ του Marketing Mix 
στο Business Model Canvas

Πηγή: http://www.exacttarget.com/blog/uk/7-technology-trends-transforming-consumer-communication/



                                                       

                                                     

                                                     
                                                    
                                                    Από τα 4Ρ του 
Marketing Mix 
                                                στο Business Model 
Canvas

   

     Όπου το Save (Solution, Access, Value, Engagement/Education),
     μέσω του Business Model Canvas, «κατευθύνει» την επιχειρηματική  

μας προσπάθεια στα 5 αρχικά στάδια μιας start up
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1 2 3 4 5

Η Επιχειρηματική 
ομάδα «ψάχνεται» 
να δεί κατά πόσον η 
ιδέα μπορεί να 
μετατραπεί σε 
βιώσιμη επιχείρηση 
ακολουθώντας ένα 
ιδανικά καινοτόμο 
επιχειρηματικό 
μοντέλο

Αρχική διερεύνηση 
αποδοχής ιδέας ή 
επιχειρηματικού 
μοντέλου, μλεσω 
έρευνας MVP 
συνήθως σε μορφή 
concept ή και 
Prototype testing

IDEATION CONCEPTING
SCREEN-
 LEARN-
ADJUST

LAUNCH SCALE UP

Έχοντας πεισθεί για 
την βιωσιμότητα της 
ιδέας με βάση 
κάποιας μορφής 
Επιχειρηματικού 
Σχεδίου, ξεκινά η 
επιχειρηματική 
προσπάθεια ενώ 
ε΄χουν συμφωνηθεί 
θέματα IP, 
Partnership, κα.

Συνεχίζεται μέχρι να 
επιτευχθεί και 
επιβεβαιωθεί η 
ταύτιση 
προτεινόμενης αξίας 
και κάλυψης ανάγκης 
της αγοράς (Product 
Market Fit) και η 
λειτουργικότητα του 
επιχειρηματικού 
μοντέλου 

Η επιχειρηματική 
προσπάθεια έχει 
ξεκινήσει, υπάρχει μία 
λογική βάση πελατών, 
και επιδιώκεται 
περαιτέρω εδραίωση 
και ανάπτυξη βάσει 
επιχειρηματικού 
σχεδίου βασισμένο 
στο επιχειρηματικό 
μοντέλο 



Πηγή: ΗΒR Jan – Feb 
2013
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Από τα 4Ρ του Marketing Mix 
στο Business Model Canvas



Από τα 4Ρ του Marketing Mix 
στο Business Model Canvas

H εξίσωση Πωλήσεων (Sales = Performance + Emotion/Price), 
απαιτεί διαφορετική έμφαση προς την λογική ή το
συναίσθημα του πελάτη, που αντίστοιχα απαιτούν διαφορετικό
επικοινωνιακό μίγμα  εκπαίδευσης (Education) και
συναισθηματικής εμπλοκής (Engagement) στα on και offline
touch points.
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Από τα 4Ρ του Marketing Mix 
στο Business Model Canvas

Αντί για το προϊόν (product), εστιάστε στην Λύση (Solution)
     Προσδιορίστε την προσφορά σε σχέση με  καλυπτόμενες 

ανάγκες/λύσεις, όχι ιδιότητες, λειτουργίες και τεχνικά χαρακτηριστικά.
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Από τα 4Ρ του Marketing Mix 
στο Business Model Canvas

Αντί για την διανομή (place), εστιάστε στην Πρόσβαση (Access)
     Δημιουργήστε ένα ολοκληρωμένο σύστημα εταιρικής παρουσίας στα 

κανάλια, με βάση το συνολικό «αγοραστικό ταξείδι» του πελάτη, αντί 
να δώσετε έμφαση σε μεμονωμένα σημεία διανομής και κανάλια 
επικοινωνίας.
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Από τα 4Ρ του Marketing Mix 
στο Business Model Canvas

Αντί για την τιμή (price), εστιάστε στην Αξία (Value)
     Επικεντρωθείτε στα οφέλη του προϊόντος/υπηρεσίας σας σε σχέση με 

τις εξειδικευμένες ανάγκες των πελατών σας, ανάλογα με την φάση και 
τα σημεία επαφής του αγοραστικού ταξιδιού τους.
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http://marchingagainstphilip.files.wordpress.com/2010/05/rolls_royce_stor.png


Από τα 4Ρ του Marketing Mix 
στο Business Model Canvas

Αντί για την τιμή (price), εστιάστε στην Αξία (Value)
     Στην περίπτωση των ΜΚΟ’ς εστιάζουμε σε άλλου είδους 

προσφερόμενη αξία, με έντονα στοιχεια εμπλοκής του κοινού.
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Από τα 4Ρ του Marketing Mix 
στο Business Model Canvas

Αντί για την προώθηση (promotion),  εστιάστε στην Εκπαίδευση 
(Education) και την εμπλοκή (Εngagement) του 
καταναλωτή

     Παρέχετε πληροφόρηση σχετική με διαφοροποιημένες ανάγκες σε 
κάθε σημείο του «κύκλου ζωής» του πελάτη, αντί να βασίζεστε 
αποκλειστικά σε Διαφήμιση/PR/Προώθηση.
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    Στο παραδοσιακό Marketing Mix των 4Ρ,                        
      αρκούσε συχνά η εστίαση σε ένα βασικό όφελος, 

    το USP (Unique Selling Proposition), 

    η διαφήμιση από 1-2 βασικά μέσα, 

    και ίσως και 

    η παροχή κάποιου προωθητικού κινήτρου,                        
          για να επιτύχουμε πωλήσεις. 

    Το marketing ήταν ένας επικοινωνιακός μονόδρομος, με 
ελάχιστα σημεία επαφής.
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Από τα 4Ρ του Marketing Mix 
στο Business Model Canvas



    Σήμερα με το Marketing Mix του SAVE, 

    επιδιώκουμε να «συναντήσουμε» oμάδες καταναλωτών 
(Customer segments), μέσα από πρόσβαση σε 
πολλαπλά κανάλια (Channels) πωλήσεων, επικοινωνίας 
και διανομής, 

    ζητώντας την προσοχή τους, τον πολύτιμο χρόνο τους, 
και κυρίως την εμπλοκή τους (engagement), 

    ώστε να τους αναπτύξουμε την αξιακή μας πρόταση 
(Value Proposition), ως λύση (solution) σε κάποιο 
πρόβλημα τους, 

    προκειμένου να κερδίσουμε την Προσοχή, Εμπιστοσύνη, 
Προτίμηση και την Πιστότητα  τους.
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Από τα 4Ρ του Marketing Mix 
στο Business Model Canvas



    Το ζητούμενο λοιπόν, είναι η εμπλοκή (Engagement) με 
τους πελάτες σε μια σχέση αμφίδρομης, δημιουργικής 
και αποτελεσματικής επικοινωνίας (Customer 
relationship).

    Το Business Model Canvas μας «υποχρεώνει» να 
εφαρμόσουμε αυτή την πελατοκεντρική οπτική στο 
Επιχειρηματικό Μοντέλο μας, και να την αποτυπώσουμε 
σε μια σελίδα.

    Διευκολύνει επίσης την «συμβίωση» του παραδοσιακού 
και του ψηφιακού marketing το οποίο απαιτεί ολιστική 
στρατηγική επαφών (contact strategy). 
ευθυγραμμισμένη με την βασική τοποθέτηση της μάρκας 
σε όλα τα σημεία επαφής (touch points) με τους 
πελάτες.
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Από τα 4Ρ του Marketing Mix 
στο Business Model Canvas



Τα 3 είδη σημείων επαφής με πελάτες

Paid:

Παραδοσιακά και ψηφιακά διαφημιστικά κυρίως

μέσα, όπως TV spots, PPC Ads, Posters κλπ.

Owned:

Ελεγχόμενα πληροφοριακά κυρίως μέσα όπως Web Page,

Blogs, Apps, Facebook page κλπ.

Earned:

Μη ελεγχόμενα κοινωνικά μέσα όπως Re-tweets,

Facebook, word-of-mouth κλπ.
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Από τα 4Ρ του Marketing Mix 
στο Business Model Canvas
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    Παραδοσιακό vs Ψηφιακό marketing 

    Στον σημερινό ψηφιακό και διασυνδεδεμένο κόσμο, η 
επιχειρηματική επιτυχία εξαρτάται από την ικανότητα 
αποτελεσματικής διαχείρισης νέων προσεγγίσεων management 
και marketing, όπου συνυπάρχουν και συμβιώνουν αρμονικά, 
παραδοσιακές (SWOT, LTV, CRM κλπ.) και ψηφιακές (e-CRM, 
Social Media, Earned Touch Points κλπ.) έννοιες και εργαλεία.

    Ένα τέτοιο σημαντικό, ολιστικό εργαλείο είναι ο Καμβάς 
Επιχειρηματικού Μοντέλου.
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Από τα 4Ρ του Marketing Mix 
στο Business Model Canvas



Business Model 
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Ορισμός Επιχειρηματικού 
ΜοντέλουΈνα επιχειρηματικό μοντέλο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ένας 
οργανισμός δημιουργεί, προσφέρει αξία και αμείβεται.
                                             
 

Το επιχειρηματικό μοντέλο μιας επιχείρησης είναι η απεικόνιση της 
επιχειρηματικής λογικής και στρατηγικής της. Περιγράφει το τι 
προσφέρει η επιχείρηση στους πελάτες της, πως τους προσεγγίζει 
και δημιουργεί σχέσεις μαζί τους, μέσω ποιών πόρων, 
δραστηριοτήτων και συνεργασιών επιχειρεί, και τέλος πως κερδίζει 
χρήματα. Το πλέον δημοφιλές εργαλείο περιγραφής του, είναι ο 
Καμβάς που επινόησε ο Alexander Osterwalder 



Βusiness Model Canvas
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      Η χρήση και χρησιμότητα του Η χρήση και χρησιμότητα του BMCBMC
   Το Business Model Canvas καθοδηγεί  τον επιχειρηματία  

«υποχρεωτικά» να ακολουθήσει  την πελατοκεντρική αυτή 
προσέγγιση, με τις 4 ενότητες του

1. Value Proposition 
2. Customer Segments 
3. Customer Relationships  
4. Channels 
     ……όπου τα 4Ρ (Product, Place, Price, Promotion) μέσα 

από την μετεγέξέλιξξη του στο SAVE, μετασχηματίζονται 
σε…… 4Π (Πελάτες, Προτεινόμενη αξία, Πρόσβαση, 
Πελατειακές σχέσεις).

    



One to One Mentoring
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• Είναι ο πυρήνας και η κινητήρια δύναμη του 
Επιχειρηματικού Σχεδίου.

• Είναι ένα «υπενθυμιστικό» εργαλείο που μας υποχρεώνει 
να σκεπτόμαστε πελατοκεντρικά,  συστημικά και 
δημιουργικά.

• Είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ παραδοσιακού και 
ψηφιακού μάρκετινγκ.

• Είναι εργαλείο «διόρθωσης» της επιχειρηματικής 
κατεύθυνσης με ερευνητικές τεχνικές όπως το MVP 
(Minimum Viable Product).

• Μας καθοδηγεί στην αποτύπωση, αξιολόγηση και βελτίωση 
του Επιχειρηματικού Μοντέλου μας.

  

«Το Business Model Canvas, δεν είναι απλώς ένα 
ακόμη εργαλείο επιχειρηματικότητας…. είναι ένα 

ολιστικό στρατηγικό εργαλείο… και είναι για κάθε 
επιχείρηση».

22/07/15



  Business Model 
Canvas
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Business ModelBusiness Model  CanvasCanvas

Πηγή: Alexander Osterwalder & Yves Pigneur



Business Model Canvas
 Βασικό περιεχόμενο των 9 ενοτήτων 
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Cost Structure Revenue Streams

Key Partners Key Activities

Key Resources

Value Proposition Customer 
Relationship

Channels

Customer 
Segments

7. Οι 

κυριότεροι 
συνεργάτες 

και 
προμηθευτές 

μας 

7. Οι 

κυριότεροι 
συνεργάτες 

και 
προμηθευτές 

μας 

5. Οι κύριες 

δραστηριότητες 
που εκτελεί η 

επιχείρηση 
προκειμένου να 
εφαρμόσει το 

επιχειρηματικό 
μοντέλο της.

5. Οι κύριες 

δραστηριότητες 
που εκτελεί η 

επιχείρηση 
προκειμένου να 
εφαρμόσει το 

επιχειρηματικό 
μοντέλο της.

6. Οι 

κυριότεροι 
υλικοί και άυλοι 

πόροι στους 
οποίους 

βασιζόμαστε για 
τη λειτουργία 

του 
επιχειρηματικού 

μοντέλου μας

6. Οι 

κυριότεροι 
υλικοί και άυλοι 

πόροι στους 
οποίους 

βασιζόμαστε για 
τη λειτουργία 

του 
επιχειρηματικού 

μοντέλου μας

2. Ο 

συνδυασμός 
προϊόντων / 

υπηρεσιών που 
προτείνουμε, 

προκειμένου να 
ικανοποιήσουμε 
τις  λογικές ή και 
συναισθηματικές 

ανάγκες  κάθε 
ομάδας πελατών 

μας

2. Ο 

συνδυασμός 
προϊόντων / 

υπηρεσιών που 
προτείνουμε, 

προκειμένου να 
ικανοποιήσουμε 
τις  λογικές ή και 
συναισθηματικές 

ανάγκες  κάθε 
ομάδας πελατών 

μας

4. Το είδος 

των σχέσεων 
που 
καλλιεργούμε με 
κάθε μία από τις 
ομάδες των 
πελατών μας, 
ανάλογα με το 
στάδιο του 
κύκλου ζωής 
τους.

4. Το είδος 

των σχέσεων 
που 
καλλιεργούμε με 
κάθε μία από τις 
ομάδες των 
πελατών μας, 
ανάλογα με το 
στάδιο του 
κύκλου ζωής 
τους.

1. Οι ομάδες 

πελατών μας και 
τα διαφοροποιά 
χαρακτηριστικά 

τους 
(Δημογραφικά, 
Ψυχογραφικά, 
Ηλικιακά κλπ.)

1. Οι ομάδες 

πελατών μας και 
τα διαφοροποιά 
χαρακτηριστικά 

τους 
(Δημογραφικά, 
Ψυχογραφικά, 
Ηλικιακά κλπ.)3. Τα κανάλια 

μέσα από τα 
οποία 
προσεγγίζουμε 
τους πελάτες 
μας, 
επικοινωνούμε 
μαζί τους, 
προωθούμε και 
τους «πωλούμε» 
την 
Προτεινόμενη 
Αξία

3. Τα κανάλια 

μέσα από τα 
οποία 
προσεγγίζουμε 
τους πελάτες 
μας, 
επικοινωνούμε 
μαζί τους, 
προωθούμε και 
τους «πωλούμε» 
την 
Προτεινόμενη 
Αξία

9. Τα κυριότερα κόστη που 

απαιτούνται για την 
επιχειρηματική προσπάθειά μας

9. Τα κυριότερα κόστη που 

απαιτούνται για την 
επιχειρηματική προσπάθειά μας

8. Οι ροές εσόδων, ξεχωριστά 

για κάθε τμήμα πελατών μας, για 

κάθε «αξιακή πρόταση» της 
επιχείρησης

8. Οι ροές εσόδων, ξεχωριστά 

για κάθε τμήμα πελατών μας, για 

κάθε «αξιακή πρόταση» της 
επιχείρησης
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ΜΚΟ  ΜΚΟ  Business ModelBusiness Model  CanvasCanvas

       ΜΚΟ vs Commercial Business Model, προσαρμοσμένο από το Business Model  Generation, (2010) των Alex Osterwalder & Yve. Pigneur.

Ο αποδέκτης δέχεται δωρεάν υπηρεσία/προϊόν, το οποίο “χρηματοδοτεί" 
κάποιος τρίτος, υποστηρικτής, δωρητής ή εθελοντής, ο οποίος προσφέρει 
χρήμα, χρόνο κλπ. ταυτιζόμενος με το όραμα αποστολή και σκοπό της ΜΚΟ



2. Παρουσίαση, Εφαρμογή και Χρήση 
                           του 
            Business Model Canvas



Business Model Canvas & Ελληνικό Μέλι
 

     Θα δούμε στην συνέχεια, πως προσεγγίζεται μια φαινομενικά κορεσμένη 
αγορά  με προβληματικά χαρακτηριστικά όπως:

• 23000 Μελισσοκόμους με 14000 τόνους παραγωγή, 
• Εισαγωγές χαμηλής ποιότητας και κόστους από ΕΕ (βλέπε… Βουλγαρία), 
• Ελάχιστη  διαφήμιση από τα μεγάλα brands, 
• Προωθητικές προσφορές και μάχη τιμών στα ράφια (από 6-18 E/kg),
• Πωλήσεις σχεδόν παντού (Σ/Μ, μανάβικα, λαϊκές,   βιολογικά, e-shops 

κλπ.
• Εξαγωγές κυρίως χύμα ποιοτικού μελιού για ανάμιξη
• Χωρίς  κλαδική  διαφήμιση  και επιστημονική υποστήριξη 

     Στη συνέχεια θα δούμε πως μπορεί να διαφοροποιηθεί στην αγορά μια 
μικρή οικογενειακή επιχείρηση, χρησιμοποιώντας την πελατοκεντρική  
λογική του μοντέλου SAVE, όπως αυτή αποτυπώνεται στην περιοχή του 
Business Model Canvas που αφορά στο Marketing.

22/07/15 43



    Η διαδικασία είναι απλή αρκεί κάποιος να σκεφθεί δημιουργικά και να 
εφαρμόσει την εξίσωση των πωλήσεων 

    Sale = Performance + Emotion/Price,  

    και την «συνταγή» της αποτελεσματικής επικοινωνίας που ενυπάρχει 
στο μοντέλο SAVE ( Solution, Access, Value, Engagement ) και 
είναι:

• Know your prime prospects
• Know your Prime Prospects problems
• Position your brand as a solution to a problem
• Communicate effectively
    (Πηγή: BBDO Discipline)

    Το Business Model Canvas καθοδηγεί  τον επιχειρηματία  
«υποχρεωτικά» να ακολουθήσει  την πελατοκεντρική αυτή προσέγγιση, 
με τις 4 ενότητες του Value Proposition, Customer Segments, 
Customer Relationships και Channels, όπου τα 4Ρ (Product, Place, 
Price, Promotion) μετασχηματίζονται σε …4Π (Πελάτες, 
Προτεινόμενη αξία, Πρόσβαση, Πελατειακές σχέσεις).
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Business Model Canvas & Ελληνικό Μέλι
 



Business Model Canvas
Εταιρία Παραγωγής και Διανομής Μελιού
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Cost Structure Revenue Streams

Key Partners Key Activities

Key Resources

Value Proposition Customer 
Relationship

Channels

Customer 
Segments

Προμηθευτές ειδών 
μελισσοκομίας και 

συσκευασίας.

Ιδιοκτήτες 
Ξενοδοχειακών  

Μονάδων και 
εταιρειών 

οργάνωσης 
γάμων/βαπτίσεων.

E-shop company.

IT & Internet 
providers

Package 
Designers/suppliers

Προμηθευτές ειδών 
μελισσοκομίας και 

συσκευασίας.

Ιδιοκτήτες 
Ξενοδοχειακών  

Μονάδων και 
εταιρειών 

οργάνωσης 
γάμων/βαπτίσεων.

E-shop company.

IT & Internet 
providers

Package 
Designers/suppliers

Παραγωγή, 
συσκευασία, 

διανομή, 
personal  
labeling, 

διαχείριση 
πελατειακών 

σχέσεων,  
concept testing

Παραγωγή, 
συσκευασία, 

διανομή, 
personal  
labeling, 

διαχείριση 
πελατειακών 

σχέσεων,  
concept testing

Τεχνογνωσία 
μελισσοκομίας,

IT facilities, dbase 
software

Εξοπλισμός 
γραφείων & labeling

εξοπλισμός 
μελισσοκομίας

Τεχνογνωσία 
μελισσοκομίας,

IT facilities, dbase 
software

Εξοπλισμός 
γραφείων & labeling

εξοπλισμός 
μελισσοκομίας

Aξέχαστες 
στιγμές για 

πελάτες 
Ξενοδοχείων και 

ζευγάρια που 
παντρεύονται ή 

βαπτίζουν.

Μοναδική ποιότητα 
και γεύση σε 

«προσωπική» 
συσκευασία.

Απόλαυση και 
ευεργετική δράση 
στον οργανισμό.

Έρχεται εκεί που 
βρίσκεσαι ανέξοδα.

Aξέχαστες 
στιγμές για 

πελάτες 
Ξενοδοχείων και 

ζευγάρια που 
παντρεύονται ή 

βαπτίζουν.

Μοναδική ποιότητα 
και γεύση σε 

«προσωπική» 
συσκευασία.

Απόλαυση και 
ευεργετική δράση 
στον οργανισμό.

Έρχεται εκεί που 
βρίσκεσαι ανέξοδα.

Τεχνικές CRM στη 
βάση κύκλου 
ζωής των 
πελατών.
Προσωπική 
έξυπηρέ- τηση 
μέσω 
Telemarketing
& Internet.
Mail/e-mail 
marketing  

Τεχνικές CRM στη 
βάση κύκλου 
ζωής των 
πελατών.
Προσωπική 
έξυπηρέ- τηση 
μέσω 
Telemarketing
& Internet.
Mail/e-mail 
marketing  

Καταναλωτές 
μελιού & 
συναφών 

προϊόντων:
1.Πελάτες 

επιλεγμένων 
Ξενοδοχειακών. 

Μονάδων.

2. Κάτοικοι 
Ανατολικών 
Προαστίων.

 
3. Νέα ζευγάρια, 

πελάτες εταιρειών 
υπηρεσιών 

γάμου/βάπτισης .

4. E-Shoppers 
παραδοσιακών 

τροφίμων

Καταναλωτές 
μελιού & 
συναφών 

προϊόντων:
1.Πελάτες 

επιλεγμένων 
Ξενοδοχειακών. 

Μονάδων.

2. Κάτοικοι 
Ανατολικών 
Προαστίων.

 
3. Νέα ζευγάρια, 

πελάτες εταιρειών 
υπηρεσιών 

γάμου/βάπτισης .

4. E-Shoppers 
παραδοσιακών 

τροφίμων

 Telesales, Mobile 
Marketing, email, 
newsletters, 
Social Media,  
Home delivery.
QR Code e-
shopping. Web 
Marketing. 

 Telesales, Mobile 
Marketing, email, 
newsletters, 
Social Media,  
Home delivery.
QR Code e-
shopping. Web 
Marketing. 

Πάγια στοιχεία, έξοδα λειτουργίας και 
marketing, μισθοί/αμοιβές, αναλώσιμα 

υλικά παραγωγής, συντήρηση, 
ασφάλιση, λοιπές δαπάνες

Πάγια στοιχεία, έξοδα λειτουργίας και 
marketing, μισθοί/αμοιβές, αναλώσιμα 

υλικά παραγωγής, συντήρηση, 
ασφάλιση, λοιπές δαπάνες

Έσοδα πωλήσεων μελιού και λοιπών 
προϊόντων  (βασ. πολτός, γύρη κλπ.

Έσοδα από πιθανή επέκταση σε 
συσκευασία  προϊόντων άλλων 

παραγωγών. 

Έσοδα πωλήσεων μελιού και λοιπών 
προϊόντων  (βασ. πολτός, γύρη κλπ.

Έσοδα από πιθανή επέκταση σε 
συσκευασία  προϊόντων άλλων 

παραγωγών. 



Ειδική συσκευασία Μελιού για Βάπτιση 
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Επιχειρηματική Ιδέα

  

 Business Model Canvas

  

Σχέδιο Πωλήσεων / Μάρκετινγκ

  

Σχέδιο Υποδομής/Οργάνωσης

  

Χρηματοοικονομικό Σχέδιο

  1

  2

  3

  4

  5

Όμάδες Πελατών- Πρόταση Αξίας – 
Κανάλια

Επικοινωνίας//Πώλησης/Διανομής - Σχέσεις
με Πελάτες – Κύριες Δραστηριότητες – 

Κύριοι Πόροι – Κύριοι Συνεργάτες - 
Ροές Εσόδων – Δομή Κόστους 

Στόχοι/Στρατηγική/ Επικοινωνία Β2Β/Β2C- 
Βασική Τοποθέτηση - Μαζικά/Ψηφιακά
/Κοινωνικά Μέσα - Έρευνα Αγοράς / MVP-
Πώληση – Up/Cross Selling, CRM /e-CRM
Customer Journey touch points - Χρονική
Εξέλιξη, Pre-Testing, Μetrics, Kόστη κλπ. 

Περιγραφή Ιδέας/ Προϊόντος - Ανάλυση 
Αγοράς - Ανταγωνισμός - Συστήματα 
Διανομής – Τιμές - Προώθηση /Δαπάνες – 
Positionings -  περιεχόμενο επικοινωνίας
Κανάλια επικοινωνίας - Μερίδια αγοράς
Ανάλυση SWOT- Στρατηγικές 

κατευθύνσεις

Οργανόγραμμα - Στελέχωση - 
Αρμοδιότητες

Συνεργασίες – Προμηθευτές – Πόροι – 
Μέσα-

Εξοπλισμός - Παραγωγή Προστιθέμενη 
Αξία- Έγκαταστάσεις – Outsourcing – 
Logistics –

Νομική – Γραμματιακή υποστήριξη – Back 
office - Κόστη κλπ.

   

 Παραδοχές /Προβλέψεις - Κόστος 
Αρχικής 

 Επένδυσης - Ισολογισμός - Επενδύσεις
Οικονομικά αποτελέσματα - Ταμειακές 

ροές
Οιονομικοί δείκτες – Ανάλυση BEP – 
Ανάλυση ρίσκου κλπ.

Απο την Επιχειρηματική Ιδέα στο Επιχειρηματικό ΣχέδιοΑπο την Επιχειρηματική Ιδέα στο Επιχειρηματικό Σχέδιο



Η Επιχειρηματική 
ομάδα «ψάχνεται» να 
δεί κατά πόσον η 
ιδέα μπορεί να 
μετατραπεί σε 
βιώσιμη επιχείρηση 
ακολουθώντας ένα 
ιδανικά καινοτόμο 
επιχειρηματικό 
μοντέλο

Αρχική διερεύνηση 
αποδοχής ιδέας ή 
επιχειρηματικού 
μοντέλου, μλεσω 
έρευνας MVP 
συνήθως σε μορφή 
concept ή και 
Prototype testing

IDEATION CONCEPTING SCREEN-
 LEARN-
ADJUST

LAUNCH SCALE UP

Έχοντας πεισθεί για 
την βιωσιμότητα της 
ιδέας με βάση 
κάποιας μορφής 
Επιχειρηματικού 
Σχεδίου, ξεκινά η 
επιχειρηματική 
προσπάθεια ενώ 
ε΄χουν συμφωνηθεί 
θέματα IP, 
Partnership, κα.

Συνεχίζεται μέχρι να 
επιτευχθεί και 
επιβεβαιωθεί η 
ταύτιση 
προτεινόμενης αξίας 
και κάλυψης ανάγκης 
της αγοράς (Product 
Market Fit) και η 
λειτουργικότητα του 
επιχειρηματικού 
μοντέλου 

Η επιχειρηματική 
προσπάθεια έχει 
ξεκινήσει, υπάρχει μία 
λογική βάση πελατών, 
και επιδιώκεται 
περαιτέρω εδραίωση 
και ανάπτυξη βάσει 
επιχειρηματικού 
σχεδίου βασισμένο 
στο επιχειρηματικό 
μοντέλο 

Αποτελεσματικό Αποτελεσματικό Customer Life Cycle JourneyCustomer Life Cycle Journey των πελατών σας ……… των πελατών σας ………

..προυπόθεση επιτυχίας του δικού σας επιχειρηματικού ταξιδιού...προυπόθεση επιτυχίας του δικού σας επιχειρηματικού ταξιδιού.  
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     Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως σύμφωνα με 
την μελέτη του IBM Institute for Business 
Values, Global CEO study, υψηλόβαθμα 
στελέχη από όλους τους τομείς, θεωρούν την 
δημιουργία καινοτόμων επιχειρηματικών 
μοντέλων κύρια προτεραιότητα τους, και σε 
επαναληπτική έρευνα το 98% δήλωσε ότι 
βρίσκονται σε διαδικασία αλλαγής ή 
προσαρμογής του επιχειρηματικού μοντέλου 
τους.

    Στο ΚΕΜΕΛ, θεωρούμε υποχρέωση μας να 
εντάξουμε το  Business Model Canνas και την 
ολιστική ανάλυση των Business Models στο 
επιχειρηματικό γίγνεσθαι.

     Ιδιαίτερα σήμερα που η κρίση απαιτεί νέες  
δεξιότητες επιχειρηματικής καινοτομίας.

     Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
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