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Τµήµα: Πολιτικών Μηχανικών

Η Εταιρία:
Η WaTerminator Ε.Π.Ε. είναι µια εταιρία της οποίας το όνοµα προέρχεται από την βασική 
ιδιότητα του υλικού που χρησιµοποιεί, η οποία είναι η άµεση και καθολική απορρόφηση του 
νερού. Σκοπός της είναι η επίτευξη κέρδους, µέσω της δηµιουργίας ποιοτικών οδοστρωµάτων 
και επιφανειών χρήσης από πεζούς.

Αποστολή - όραµα:
Επιθυµείται η διευκόλυνση της διάβασης, η επίτευξη υψηλότερου βαθµού ασφάλειας και η 
µείωση του κόστους εξαιτίας ατυχηµάτων. Τελικά  σκοπός των υπηρεσιών που προσφέρει η 
εταιρία µας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των χρηστών των οδών και των κατοίκων των 
πόλεων και η βελτίωση της εµφάνισης των χώρων στους οποίους διαβιούµε όλοι µας µέσω 
της εξάλειψης φαινοµένων πληµµυρών και στάσιµων υδάτων.

Υπηρεσίες:
Μελέτη, µεταφορά τοποθέτηση οδοστρωµάτων
Η εταιρία µας σε µια προσπάθεια να αγγίξει µεγαλύτερο µέρος της αγοράς, θα 
δραστηριοποιείται τόσο στην µελέτη και κατασκευή οδοστρωµάτων, όσο και στην πώληση 
τεµαχίων πλακών λιανικής. Η πρώτη υπηρεσία θα περιλαµβάνει εκτενή µελέτη, σχεδιασµό, 
µελέτη κατασκευής και κατασκευή οδών και οδοστρωµάτων και κατασκευή αυτών µε 
προκατασκευασµένες πλάκες (µεγάλων διαστάσεων) υπερδιαπερατού σκυροδέµατος. 
Λιανική πώληση µικρών πλακών υπερδιαπερατού σκυροδέµατος.
Η δεύτερη υπηρεσία περιλαµβάνει την παραγγελία και πώληση πλακών υπερδιαπερατού 
σκυροδέµατος σε µικρότερες διαστάσεις (πχ πλάκες πεζοδροµίου). Οι πλάκες αυτές θα έχουν 
συγκεκριµένες διαστάσεις ώστε να µπορούµε να έχουµε stock. Οι µικρότερες αυτές πλάκες θα 
πωλούνται ανά τεµάχιο.

Βιωσιµότητα της ιδέας:

“WaTerminator” Επιχειρηµατικότητα
- Καινοτοµία

5η Θέση 
στην κατηγορία: 

Αδυναµίες
• πολλά µηχανήµατα για συντήρηση και φόροι
• έλλειψη εµπειρίας
• υψηλή αρχική επένδυση
• αδυναµία συντήρησης οργανωµένου τµήµατος 
marketing
• δυσκολία να γίνει ανταγωνιστική η τιµή του 
προϊόντος σε σχέση µε τα ασφαλτικά

Απειλές
• οικονοµική κρίση
•  πάγωµα έργων οδοποιίας
• εχθρική στάση πολιτών απέναντι σε 
εργολήπτες δηµόσιων οδικών έργων
•  Φθηνά αεροπορικά   όχι χρήση εθνικών οδών
• προσκόλληση σε κοινή άσφαλτο και µη 
αποδοχή της καινοτοµίας
• ανταγωνιστικές εταιρίες από εξωτερικό.

∆υνάµεις
• µικρή επιχείρηση
• ευέλικτη  πολλές εφαρµογές,
• χωρίς τροµερά τρέχοντα έξοδα
• προϊόν που δεν έχει ηµεροµηνία λήξης
• λίγα άτοµα µόνιµο προσωπικό
• καινοτόµα άρα µπορεί να ενταχθεί σε 
προγράµµατα
• καλό marketing και προώθηση

Ευκαιρίες 
• υποστήριξη από ΤΕΕ
•  πιθανόν σύντοµα να  ανακάµψει η αγορά
•  προγράµµατα ΕΣΠΑ για έργα και υποδοµές
• προγράµµατα χρηµατοδότησης για 
καινοτοµίες
• ξένοι επενδυτές συµµετοχή στην infacoma 
(helexpo έκθεση µηχανικών δοµικών υλικών 
και τεχνικών εφαρµογών)






