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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  1 :  Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  

 

 





 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

 

Το επιχειρηματικό σχέδιο έχει ως αντικείμενο να παρουσιάσει τις προϋποθέσεις και 

τις συνθήκες κάτω από τις οποίες είναι οικονομικά σκόπιμη και κοινωνικά ωφέλιμη η 

λειτουργία μίας νέας επιχείρησης με αντικείμενο την πώληση και την ανταλλαγή 

προϊόντων ρουχισμού. Θα παρουσιαστεί η αφετηρία από την οποία θα ξεκινήσουμε 

καθώς και το πού θέλουμε να φτάσουμε, δηλαδή τους επιχειρηματικούς στόχους που 

θα θέσουμε, καθώς και πώς σχεδιάζουμε να φτάσουμε ως εκεί, δηλαδή ποια είναι η 

επιχειρηματική στρατηγική που θα ακολουθήσουμε. Στη συνέχεια, το σχέδιο αυτό θα 

εξετάσει την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική και τις διεθνείς αγορές 

ηλεκτρονικού εμπορίου και θα παρουσιάσει τα πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες, τις 

απειλές και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει ο κλάδος της ένδυσης. Τέλος, θα 

περιγραφεί η διαδικασία σχεδιασμού και λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και η 

οικονομική και κοινωνική σκοπιμότητα μίας τέτοιας επένδυσης. 

Το όνομα της εταιρίας είναι Fashion4u και επιχειρεί με λιτό αλλά και μοντέρνο τρόπο 

να χαρακτηρίσει το αντικείμενο που την απασχολεί. Το παρόν επιχειρηματικό πλάνο 

αφορά λοιπόν μια εταιρία με ενασχόληση στον τομέα της μόδας και της ένδυσης, η 

οποία λειτουργεί αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να 

κρατήσει χαμηλά τις τιμές της αποφεύγοντας ενδιάμεσα έξοδα που περιέχονται από 

την παραγωγή έως την παράδοση.  

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία της εταιρείας: 

Επωνυμία Εταιρίας Fashion4u 

Διεύθυνση Βαλαωρίτου 15 

Τηλέφωνα 2310334455, 2310334456 

Email fashion4u@gmail.com 

Website www.fashion4u.gr 

Εργασιακή Φύση e-shop προϊόντων ένδυσης 

Ίδιο κεφάλαιο €25.000 

Έτος Ίδρυσης 2013 

Στελέχη Κοιλαρίδου Όλγα 

Κοντογεώργη Θεοφανώ 

 

 

 

 

 



 

 

1.2 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 

 

 

Κατά τα τελευταία 15 χρόνια, η εξωτερική εμφάνιση των γυναικών έχει εξελιχθεί σε 

μια υπόθεση δισεκατομμυρίων στον τομέα της ένδυσης. Η δημοτικότητα του 

Διαδικτύου έχει ξεκινήσει μια σειρά από online καταστήματα για την ένδυση των 

γυναικών, αλλά καμία εταιρεία δεν δίνει μέχρι στιγμής την δυνατότητα στις 

πελάτισσές της να αξιοποιήσουν, προς όφελος τόσο δικό τους όσο και συνανθρώπων 

τους, ρούχα καλής κατάστασης τα οποία όμως δεν χρησιμοποιούν.  

Η επιχείρηση Fashion4u, η ιδέα της οποίας γεννήθηκε το 2013 χάρη στο κοινό 

ενδιαφέρον των στελεχών της για τη μόδα και την επιθυμία τους να μπορεί να είναι 

αυτή πιο προσιτή σε ευρύτερο κοινό, αισιοδοξεί να μπει δυναμικά στην αγορά μέσα 

στο επόμενο τρίμηνο. Με τον όρο προσιτή, εννοούνται τόσο το κόστος των 

προϊόντων που θα διατίθενται, όσο και η πολιτική παραδόσεων σε όλη την Ελλάδα. 

Με αυτό τον τρόπο επιχειρούμε να προσφέρουμε τις ίδιες ευκαιρίες τόσο σε γυναίκες 

που ζουν στην πρωτεύουσα και σε μεγάλες πόλεις της χώρας, όσο και σε οποιαδήποτε 

άλλη γωνιά της Ελλάδας. Θεωρούμε, ότι ειδικά την περίοδο που διανύουμε σήμερα, 

όπου όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι αδυνατώντας να καλύψουν τα έξοδα της 

ζωής στις μεγάλες πόλεις ξαναγυρνούν στην επαρχία με στόχο μια πιο άνετη ζωή, δε 

θα ήταν λογικό να μην συμπεριλάβουμε όλο αυτό το κομμάτι του πληθυσμού στο 

μελλοντικό αγοραστικό μας κοινό.  

Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μια πολύ σημαντική πηγή εισοδήματος για πάρα 

πολλούς επιχειρηματίες τα τελευταία χρόνια. Παρότι στην Ελλάδα ο κόσμος δεν είναι 

συνηθισμένος να κάνει αγορές μέσω διαδικτύου, προϊόντα που απευθύνονται σε 

νεαρής ηλικίας άτομα, τα οποία είναι πιο εξοικειωμένα με την χρήση του διαδικτύου 

παρουσιάζουν κάποια κίνηση, όπως τα προϊόντα ένδυσης για νέους. Όπως προέκυψε 

από έρευνα, ποσοστό 53% των ειδικών προβλέπει ότι η πορεία του ηλεκτρονικού 

εμπορίου στην Ελλάδα στο άμεσο μέλλον σε αριθμό χρηστών θα είναι πολύ ανοδική, 

ενώ το 45% εκτιμά ότι θα είναι αρκετά ανοδική, αναφέροντας ότι το εμπόριο ρούχων 

αποτελεί μια διαρκώς εξελισσόμενη αγορά η οποία σήμερα βρίσκεται στην κορυφή 

με ποσοστό 29% επί των συνολικών ηλεκτρονικών πωλήσεων. Οι νεαρές ηλικίες 

υπερτερούν, όπως αναμένεται με τα υψηλότερα ποσοστά να εντοπίζονται στις 

κατηγορίες 25 - 34 ετών (31%) θετικό γεγονός για την Fashion4u η οποία 

απευθύνεται σε νεανικό, γυναικείο κοινό. 

Η πρωτοτυπία – καινοτομία της εταιρίας αφορά στη δυνατότητα ανταλλαγής ρούχων 

που προσφέρει στους πελάτες της. Το σκεπτικό είναι ότι ο κάθε εγγεγραμμένος 

πελάτης, έχει το δικαίωμα να αποστέλλει στην εταιρία ό,τι ρούχο επιθυμεί σε καλή 

κατάσταση, και αφότου αξιολογηθεί από το προσωπικό της εταιρείας να χορηγείται 

με έναν αντίστοιχο αριθμό πόντων. Ο σκοπός συλλογής αυτών των πόντων είναι όταν 

ο πελάτης συγκεντρώσει έναν επαρκή συγκεκριμένο αριθμό να μπορεί να τους 

εξαργυρώσει με ένα ρούχο από την τρέχουσα συλλογή εντελώς δωρεάν. (Το κάθε 

προϊόν θα “απαιτεί” ανάλογα και με την τιμή του έναν διαφορετικό αριθμό πόντων. 

Για παράδειγμα, για να αποκτηθεί ένα πανωφόρι δωρεάν οι πόντοι που θα 

απαιτούνται θα είναι περισσότεροι από αυτούς που απαιτεί μία μπλούζα ή ένα 

παντελόνι). Επίσης, όλα τα ρούχα που θα αποστέλλονται στην εταιρία Fashion4u θα 

χορηγούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε άτομα που βρίσκονται σε άσχημη 



 

 

οικονομική κατάσταση και οργανισμούς με απόρους και άστεγους. Με αυτόν τον 

τρόπο η εταιρία Fashion4u δείχνει το κοινωνικό της πρόσωπο και δίνει ένα θετικό 

παράδειγμα σε όλες τις επιχειρήσεις και στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, 

αποδεικνύοντας ότι ο καθένας μπορεί στο δικό του βαθμό να συνεισφέρει στο 

συνάνθρωπό του. 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  

2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Η εταιρεία Fashion4u είναι μια startup Επιχείρηση Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε). 

Οι μέτοχοι της εταιρείας καθώς και τα μερίδιά τους φαίνονται παρακάτω: 

1. Κοιλαρίδου Όλγα (50%)     

2. Κοντογεώργη Θεοφανώ (50%)  

Πρόκειται για μια επιχείρηση, η οποία προσφέρει κατά βάση υπηρεσίες όμοιες με 

οποιοδήποτε ηλεκτρονικό κατάστημα ρούχων, προσπαθεί ωστόσο να ξεχωρίσει και 

να αναδειχτεί χάρη στον κοινωνικό της χαρακτήρα. Η καινοτομία της εταιρίας 

Fashion4u έγκειται στη δυνατότητα ανταλλαγής ρούχων, οποιασδήποτε εταιρίας, τα 

οποία στη συνέχεια αξιολογούνται από την Fashion4u και αντιστοιχίζονται σε 

κάποιον αριθμό πόντων. Οι πόντοι αυτοί κάθε πελάτη συγκεντρώνονται αθροιστικά. 

Η διαδικασία της εξαργύρωσης έχει ως εξής· κάθε ένδυμα- από αυτά τα οποία 

μπορούν να αποκτηθούν μετά από συγκέντρωση “πόντων ανταλλαγής”- μαζί με την 

τιμή του αναφέρει και το σύνολο των πόντων που απαιτούνται για την δωρεάν 

απόκτησή του, Εφόσον ο πελάτης έχει συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό 

μονάδων εξαργύρωσης και το ένδυμα υπάρχει σε απόθεμα, δεν μένει παρά να πατήσει 

ο χρήστης την επιλογή “εξαργύρωση πόντων” και το ρούχο είναι πλέον δικό του 

χωρίς καμία επιβάρυνση. Στη συνέχεια, η εταιρία Fashion4u, αποδεικνύοντας πως οι 

δυσκολίες της σημερινής εποχής δεν την αφήνουν αδιάφορη, διαθέτει τα είδη 

ρουχισμού που τις αποστέλλονται, αφότου ελεγθούν, σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 

δείχνοντας τον φιλανθρωπικό της χαρακτήρα. 

Για την ίδρυση της εταιρίας χρησιμοποιήθηκε αρχικό ίδιο κεφάλαιο €25.000, 

αθροιστικά και από τους δύο μετόχους. Το ποσό αυτό στοχεύει να καλύψει τις 

ανάγκες της επιχείρησης για τον πρώτο-τουλάχιστον- χρόνο λειτουργίας της. Με 

αυτόν τον τρόπο, επιχειρείται να μην αναλωθεί η εταιρία αλλά και να μην εστιάσουν 

οι στόχοι της απλά στην αποπληρωμή ενός δανείου, αλλά να είναι πιο ελεύθερη να 

κινηθεί με βάση τις ιδέες και τις επιθυμίες των ιδρυτών της.  

Τα ρούχα που διαθέτει η εταιρία Fashion4u αγοράζονται έτοιμα ραμμένα σε τιμές 

χονδρικής, από ελληνική βιοτεχνία, στηρίζοντας έτσι την ανάπτυξη της εθνικής 

οικονομίας και εξασφαλίζοντας θέσεις εργασίας σε αρκετούς κατοίκους της Βορείου 

Ελλάδος που απασχολούνται στην εν λόγω βιοτεχνία. 

2.2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ  

Η εταιρία Fashion4u κινείται στο χώρο της μόδας και πιο συγκεκριμένα της 

γυναικείας, νεανικής ένδυσης. Ο πελάτης που επισκέπτεται το ηλεκτρονικό 

κατάστημα μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στις διαθέσιμες κατηγορίες ρούχων, που 

οργανώνονται σε εικονικές καρτέλες για μεγαλύτερη ευχρηστία. Αναλυτικά, τα 

προϊόντα που παρέχονται είναι τα εξής: 



 

 

■ Μπλούζες: 

○ ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων 

○ νούμερα: XS, S, M, L, XL 

■ Πανωφόρια  

○ ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων 

○ νούμερα: S, M, L, XL 

■ Παντελόνια  

○ ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων 

○ νούμερα: XS, S, M, L, XL 

■ Φορέματα  

○ ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων 

○ νούμερα: S, M, L 

■ Φούστες 

○ ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων 

○ νούμερα: S, M, L, XL 

Για καθένα από αυτά τα προϊόντα θα υπάρχει μια πληθώρα υφασμάτων όπως 

βαμβακερά, λινά, μάλλινα, συνθετικά αλλά και που θα μπορούν να φορεθούν καθ’ 

όλη τη διάρκεια της μέρας από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και τις πιο επίσημες 

βραδινές εμφανίσεις. Η συλλογή μας προσπαθεί να καλύπτει όλα τα γούστα της 

σημερινής νέας γυναίκας καθώς και διαφορετικούς σωματότυπους μιας που δε θα 

προορίζονται μόνο σε γυναίκες με ιδανικές αναλογίες. Κάθε γυναίκα θα μπορεί να 

βρει από κοντομάνικες μπλούζες μέχρι πουκαμίσες, κοντά μπουφάν και παλτό, 

παντελόνια σε ίσια και στενή αλλά και σε πιο άνετη γραμμή, από μίνι μέχρι μάξι 

φορέματα και φούστες όλων των ειδών. 

2.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ  

Ως τοποθεσία της επιχείρησης Fashion4u επιλέχθηκε η Θεσσαλονίκη. Οι λόγοι που 

οδήγησαν σε αυτήν ποικίλουν με κυριότερο αυτόν ότι τελεί τόπο διαμονής και των 

δύο ιδρυτικών μελών της επιχείρησης καθώς και το μέγεθος και η εμπορική σημασία 

της πόλης. Οι μέτοχοι της επιχείρησης γνωρίζουν εκ των έσω την αγορά της 

συμπρωτεύουσας καθώς αποτελούν ενεργά μέλη της την τελευταία δεκαετία και 

σαφώς η γνώση αυτή είναι ύψιστης σημασίας για την έναρξη μιας καινούριας 

εταιρείας. Οι αποστολές των προϊόντων ,ακόμη, θα γίνονται με μεγάλη ευκολία σε 



 

 

κάθε γωνιά της Ελλάδος λόγω της γεωγραφική θέσης της πόλης. Επίσης, η 

Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη φοιτητούπολη της 

χώρας, με πολλούς νέους που αποτελούν ως επί το πλείστον το αγοραστικό κοινό στο 

οποίο απευθύνεται η εταιρεία.  

Για τις ανάγκες της επιχείρησης ενοικιάστηκε χώρος 65τ.μ. στο κέντρο της πόλης, το 

οποίο είναι ο πυρήνας της λειτουργίας της. Εκεί επίσης, μπορεί να απευθυνθεί 

κάποιος για τυχόν παράπονα, πληροφορίες ή αιτήσεις εργασίας αλλά και για να 

μεταποιηθεί κάποιο ρούχο που έχει αγοράσει και να παραδώσει ρούχα προς 

ανταλλαγή. Όσοι πελάτες δεν έχουν την δυνατότητα να μεταβούν στον χώρο της 

εταιρείας τους δίδεται βεβαίως η δυνατότητα αποστολής του αντικειμένου που χρήζει 

μεταποίησης. Ο χώρος είναι εξοπλισμένος με δύο μεγάλα επαγγελματικά γραφεία, 

σύγχρονους υπολογιστές με όλο το δίκτυό τους και καρέκλες. Μια μικρή κουζίνα και 

ένα WC συμπληρώνουν το χώρο καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των εργαζομένων. 

Το ενοίκιο του συγκεκριμένου ακινήτου ανέρχεται στα €200 το μήνα. 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  

3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  

 

Το κριτήριο με το οποίο γίνεται η τμηματοποίηση της αγοράς και σύμφωνα με το οποίο 

κινείται η στρατηγική πωλήσεων της εταιρίας Fashion4u είναι η ηλικία και το φύλο των 

πελατών. Συγκεκριμένα η ομάδα-στόχος της εταιρίας είναι οι γυναίκες, ηλικίας 16-35/40, 

χωρίς φυσικά να αποκλείονται γυναίκες μεγαλύτερης ή μικρότερης ηλικίας. 

Αυτή η ηλικιακή ομάδα είναι και η πιο ενεργή όσον αφορά την αγορά προϊόντων ένδυσης 

τόσο με την παραδοσιακή έννοια, όσο και την ηλεκτρονική. Τέτοιες ηλικίες 

αντιπροσωπεύουν μια γενιά εξοικειωμένη με το διαδίκτυο και τις ανέσεις που αυτό 

προσφέρει. Ακόμη η εξωτερική εικόνα , της οποίας σημαντικότατο συστατικό είναι η ένδυση, 

αποτελεί δείγματα τόσο του στυλ όσο και του ίδιου του χαρακτήρα. Ας μη ξεχνάμε επίσης ότι 

οι γυναίκες τις τελευταίες δεκαετίες είναι εξίσου δραστήριες με τους άνδρες στον 

επαγγελματικό στίβο περιορίζοντας έτσι στο ελάχιστο, αν όχι εκμηδενίζοντας, τις ελεύθερες 

ώρες τις οποίες θα μπορούσαν να διαθέσουν για μια βόλτα στην αγορά. Έτσι, η βόλτα αυτή 

μπορεί να γίνει με το πάτημα ενός κουμπιού. 

3.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

 

Μέχρι στιγμής τόσο στην διεθνή όσο και στην εγχώρια αγορά υπάρχει μια πληθώρα 

επιχειρήσεων που εμπορεύονται γυναικεία, και όχι μόνο, ρούχα. Καμία βέβαια από τις 

ανταγωνιστικές μας επιχειρήσεις δεν επιτρέπει στο χρήστη να μπορέσει να προσφέρει ρούχα 

που έχει αγοράσει στο παρελθόν και βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Η ελληνική κοινωνία, 

όμως, είναι άμεσα συνυφασμένη με την φιλανθρωπία και την βοήθεια όσων ανθρώπων δίπλα 

μας το έχουν ανάγκη. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η χώρα μας βρίσκεται σε μία πολύ 

δύσκολη και ιδιαίτερη κατάσταση αφού ακόμη και άνθρωποι που μέχρι πρότινος ανήκαν στα 

υψηλά στρώματα της κοινωνίας από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν στη μεριά αυτών 

“που έχουν ανάγκη”. Η Fashion4u έτσι δίνει τη δυνατότητα και τη χαρά στις πελάτισσές του 

να προσφέρουν ό, τι θελήσουν αλλά και να επιβραβευτούν για την κοινωνική τους ευθύνη 

μέσα από την απόκτηση ενός ολοκαίνουριου ενδύματος της τρέχουσας collection.  

Μερικές ανταγωνιστικές εταιρίες που διεκδικούν παρόμοιο μερίδιο αγοράς με την Fashion4u 

είναι οι εξής: 

 ASOS: Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ηλεκτρονικού εμπορίου 

προϊόντων μόδας και ομορφιάς με πρωταρχικό στόχο νέους ανθρώπους ηλικίας 18-34. 

Εμπορεύεται γνωστές αλλά και όχι μάρκες. Είναι μία επιχείρηση που απασχολεί 1000 

εργαζομένους και οι πελάτες της προέρχονται από περισσότερες από 190 χώρες τις 

οποίες εξυπηρετεί. 

 myfashionfruit.com: Είναι μια νέα ελληνική εταιρία με έδρα την Αθήνα και 

αγοραστικό κοινό τις νέες γυναίκες. Τα προϊόντα που προσφέρει είναι κοσμήματα, 

τσάντες, αξεσουάρ και ρούχα. Κύριο χαρακτηριστικό της επιχείρησης είναι ότι 

ακολουθεί τις τάσεις τις μόδας και ανανεώνει συνεχώς τις συλλογές της. Επίσης, 

παρέχει δωρεάν αποστολή και τη δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή με μια 

μικρή μόνο επιβάρυνση. 



 

 

 madameshoushou: Μία ακόμα νέα επιχείρηση στο χώρο της γυναικείας νεανικής 

ένδυσης, η οποία όμως δεν στηρίζεται εξ’ ολοκλήρου στο ηλεκτρονικό εμπόριο 

διαθέτοντας τα προϊόντα της και σε καταστήματα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 

κάποιες χώρες του εξωτερικού. Έχει ιδιαίτερα ενεργή παρουσία ωστόσο στα 

κοινωνικά δίκτυα πετυχαίνοντας έτσι μεγάλη διαφήμιση με μηδενικό κόστος.  

 buldoza.gr: Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο ιδρύθηκε στην 

Ελλάδα με στόχο να βρεθεί στην κορυφή της δημοτικότητας στο χώρο του. 

Εμπορεύεται επώνυμες ελληνικές και ξένες μάρκες σε προϊόντα ρουχισμού και 

αξεσουάρ για άνδρες και γυναίκες, οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής 

υγιεινής. Χαρακτηριστικά που υπολογίζει να την ανεβάσουν στις προτιμήσεις των 

καταναλωτών είναι η δωρεάν αλλαγή σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ, τα δωρεάν 

μεταφορικά σε παραγγελίες άνω των 59 € και έως 8 κιλών καθώς και η πληρωμή 

χωρίς πιστωτική κάρτα κατά την παραλαβή της παραγγελίας. 

 

3.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ    

Γενικότερα η αγορά ετοίμων ενδυμάτων βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία αναδιάρθρωσης 

ώστε να αντιμετωπίσει την οικονομική ύφεση που ξεκίνησε παγκοσμίως το 2008, τους 

ανταγωνιστές της, να ανταποκριθεί στις συνεχείς αλλαγές που επιτάσσει η μόδα αλλά και 

στις απαιτήσεις των πελατών και κυρίως του γυναικείου αγοραστικού κοινού. “Η περίοδες 

χάριτος” για την αγορά έχει δυστυχώς τελειώσει και οι επιχειρήσεις πλέον αντιμετωπίζουν 

την πρόκληση να διατηρήσουν την κερδοφορία τους με μικρότερα κόστη. Ο ανταγωνισμός 

οξύνεται και η λειτουργία των εταιρειών απειλείται από την είσοδο νέων ανταγωνιστικών 

“παικτών”.  

 

Μείωση της τάξεως του 25,4% παρουσίασε η παραγωγή στον κλάδο της ένδυσης τα 

τελευταία 2 χρόνια, όπως προκύπτει από πρόσφατη μελέτη της Hellstat για την εγχώρια 

αγορά κατασκευής ενδυμάτων. Η οικονομική ύφεση και τα μέτρα δημοσιονομικής 

προσαρμογής που λήφθηκαν είχαν αρνητική επίδραση στο διαθέσιμο εισόδημα και την 

ψυχολογία των νοικοκυριών, γεγονός που αντανακλάται στη μειωμένη κατανάλωση ειδών 

ένδυσης το 2011 και το 2012. 

 

Η παραγωγή του κλάδου – βάσει του σχετικού δείκτη της ΕΛΣΤΑΤ(Ελληνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας) – σημειώνει σημαντικό ρυθμό μείωσης υποχωρώντας την περίοδο 2005-2012 

κατά 15,6% το έτος. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου 

Ενδύματος (ΣΕΠΕΕ), ο συνολικός κύκλος εργασιών 169 εταιρειών - μελών του υποχώρησε 

έως το 2012 κατά 10,1%, στα 737,1 εκατ. ευρώ. 

 

Από την άλλη όμως οι συνολικές αγορές για προϊόντα και υπηρεσίες των Ελλήνων on-line 

καταναλωτών διακυμάνθηκαν το 2011 στα € 1,7 δισεκατομμύρια σημειώνοντας αύξηση 30% 

σε σχέση με το 2010 ενώ από το 2011 μέχρι το 2012 σημειώθηκε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση. 

Αυτή τη στιγμή 1,5 εκ. on-line Έλληνες καταναλωτές αγοράζουν κατά μέσο όρο 14-15 φορές 

/ χρόνο από το Internet, ξοδεύοντας € 1.150 / χρόνο εκ των οποίων τα 2/3 κατευθύνονται σε 

Ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα. Η ετήσια συχνότητα και αξία των αγορών των 

Ελλήνων on-line καταναλωτών είναι πλέον αντίστοιχες των Ευρωπαϊκών μέσων όρων. 

Όπως μπορούμε μάλιστα να δούμε στο παρακάτω διάγραμμα οι ηλικίες στις οποίες 

απευθύνεται η Fashion4u αποτελούν περίπου το 80% των on-line καταναλωτών, πράγμα το 

οποίο δίνει ακόμη μεγαλύτερη προοπτική για μια πετυχημένη οικονομική ανάπτυξή της. 

Ακόμη, στο αριστερό τμήμα της εικόνας μας αποδεικνύεται και ερευνητικά πως μία από τις 



 

 

βασικές αιτίες της εντυπωσιακής ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου τα τελευταία χρόνια 

αποτελεί ο σύγχρονος τρόπος ζωής όπου οι ρυθμοί των εργαζομένων είναι εξοντωτικοί μη 

δίνοντάς τους την ευκαιρία και κυρίως τον χρόνο να μεταβούν σε ένα κατάστημα για τις 

αγορές τους. 

 

 

 
 

 

 

Το συμπέρασμα λοιπόν στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι μπορεί από τη μια η αγορά ετοίμων 

ενδυμάτων να παρουσιάζει ανησυχητική πτώση αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό των 

καταναλωτών οι οποίοι αποχωρούν από τον παραδοσιακό τρόπο αγορών απορροφάται από τα 

on-line καταστήματα, όπως και αυτό της Fashion4u.  Έτσι, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι 

για προοπτικές κερδοφορίας και ανάπτυξης, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες που 

ταλανίζουν την χώρα μας την τελευταία πενταετία.  

 

3.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     

Ως γνωστόν τα τελευταία χρόνια όχι μόνο η χώρα μας αλλά και πολλές άλλες της ΕΕ 

υποφέρουν από τα δεινά της λεγόμενης οικονομικής κρίσης. Τα ελληνικά νοικοκυριά 

προσπαθούν όσο περισσότερο γίνεται να συρρικνώσουν τα περιττά έξοδα, στα οποία σίγουρα 

όμως δεν ανήκει η ένδυση.  

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, ο μέσος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για την κατηγορία 

«Ένδυση - Υπόδηση» κατά τη διάρκεια της τριετίας 2010-2012, εμφάνισε αρχικά μείωση με 

αποτέλεσμα να διαμορφωθεί από τις 101.68 μονάδες το 2010 στις 101,13 μονάδες το έτος 

2011 ενώ για το έτος 2012 ανήλθε στις 102,40 αυξανόμενος κατά 1,27% σε σχέση με το 

2011. Η σωρευτική μεταβολή του εν λόγω δείκτη για την τριετία 2010-2012 κυμάνθηκε στο 

0,71%. 

Αυτοί οι δείκτες μας φανερώνουν πως γενικότερα επικράτησε και επικρατεί μια αυξητική 

τάση στις τιμές των ενδυμάτων. Οι σταθερά χαμηλές τιμές της Fashion4u θα κερδίσουν 

θεωρούμε το καταναλωτικό κοινό και θα την οδηγήσουν στην επιτυχία παρά τη συγκυρία που 

επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. 

 

Άλλωστε η καινοτόμα δυνατότητα ανταλλαγής παλιών ρούχων στην ουσία με καινούρια και 

μοδάτα μειώνει ακόμη περισσότερο το συνολικό κόστος των αγορών με την πάροδο του 

χρόνου, χωρίς να λησμονούμε βεβαίως την ανεκτίμητη αξία της εσωτερικής ικανοποίησης 

και χαράς που προκαλεί η προσφορά στον “διπλανό”.  



 

 

 

3.5 ΑΝΑΛΥΣΗ  S.W.O.T     

 

Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού το οποίο χρησιμοποιείται για 

την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μίας επιχείρησης, όταν η 

επιχείρηση πρέπει να λάβει μία απόφαση σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει ή με 

σκοπό την επίτευξή τους. 

Κατά την ανάλυση SWOT μελετώνται τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα (Weaknesses) 

σημεία μίας επιχείρησης, οργανισμού ή και περιοχής, καθώς και οι ευκαιρίες (Opportunities) 

και οι απειλές (Threats) που υπάρχουν. 

Τα δυνατά και αδύνατα σημεία αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης καθώς 

προκύπτουν από τους εσωτερικούς πόρους που αυτή κατέχει (π.χ. ικανότητες προσωπικού 

και στελεχών, ιδιότητες και χαρακτηριστικά της επιχείρησης, τεχνογνωσία, 

χρηματοοικονομική υγεία και ικανότητα να ανταποκριθεί σε νέες επενδύσεις, κλπ.). 

Αντιθέτως οι ευκαιρίες και οι απειλές αντανακλούν μεταβλητές του εξωτερικού 

περιβάλλοντος της επιχείρησης τις οποίες η επιχείρηση θα πρέπει να εντοπίσει, να 

προσαρμοστεί σε αυτές ή ακόμα και να τις προσαρμόσει όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό (π.χ. 

είσοδος νέων ανταγωνιστών, ρυθμίσεις στο νομικό περιβάλλον, δημιουργία ή/και εμφάνιση 

νέων αγορών, κλπ.). 

 

Εσωτερικό περιβάλλον 

 

Δυνάμεις(strengths) Αδυναμίες(weaknesses) 

1. Ανταγωνιστικές τιμές 1. Σταθερός αριθμός προϊόντων κάθε 

χρόνο 

 2. Απευθύνεται αποκλειστικά σε άτομα 

που έχουν υπολογιστή αλλά και 

βασικές γνώσεις χειρισμού του 

διαδικτύου 

3. Ευχάριστο περιβάλλον 3. Καινούρια επιχείρηση χωρίς 

προηγούμενη φήμη και σταθερή 

πελατεία 

 4. Χαμηλή προοπτική κέρδους για να 

ανταγωνιστεί επιχειρήσεις-κολοσσούς 

στον χώρο της ένδυσης 

4. Τοποθεσία της εταιρίας - στο κέντρο 

της πόλης και με εύκολη πρόσβαση 

 

5. Έμπειρο προσωπικό στο χώρο της 

αγοράς 

 

6. Προϊόντα υψηλής ποιότητας  



 

 

 

Εξωτερικό περιβάλλον 

 

 

Ευκαιρίες(opportunities) Απειλές(threats) 

1.Επιχείρηση ανοιχτή 7 μέρες τη 

βδομάδα, 24 ώρες τη μέρα 

1. Δύσκολες οικονομικές συνθήκες της 

εποχής 

2. Δυνατότητα άσκησης 

φιλανθρωπικού έργου 

2. Μεγάλος αριθμός ανταγωνιστών ήδη 

εδραιωμένων στο χώρο (εταιρείες- 

αλυσίδες) 

3. Προοπτική να μεγαλώσει η 

επιχείρηση και να ανοίξει καταστήματα 

σε μεγάλες πόλεις 

3. Πιο στενό φάσμα πελατών από ένα 

παραδοσιακό κατάστημα ρούχων λόγω 

περιορισμών από τη γνώση τεχνολογίας 

4. Πιθανότητα διεύρυνσης και σε άλλες 

γειτονικές χώρες 

 

4. Φόβος ορισμένων καταναλωτών 

όσον αφορά την ασφάλεια των 

προσωπικών τους δεδομένων( 

προσωπικά στοιχεία, αριθμός 

πιστωτικής κάρτας κ.ο.κ.)  

5. Σε συνδυασμό με τα γυναικεία είδη, 

εμπορία και ανδρικών ενδυμάτων 
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ΕΠΙΛΟΓΗ, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  

4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ     

 

 Η εταιρεία μας προσφέρει προϊόντα με μεγάλη αξιοπιστία αλλά και σε 

χαμηλές τιμές για να ικανοποιεί στο έπακρο τους πελάτες της. Δεσμευόμαστε για 

την καλή ποιότητα των υλικών από δερματολογικής άποψης από τους πιο 

εγγυημένους προμηθευτές ετοίμων ενδυμάτων όπως επίσης για την ασφαλή και 

έγκαιρη παράδοση στο χώρο που επιλέγει ο πελάτης. Επίσης, σε περίπτωση που 

κάποιο προϊόν μας χρειάζεται μεταποίηση( κόντεμα, στένεμα, μικρές διορθώσεις 

στα διακοσμητικά στοιχεία) η διαδικασία αυτή βαραίνει αποκλειστικά και μόνο την 

εταιρεία μας χωρίς κάποια επιβάρυνση του πελάτη. Με τον περιορισμένο ελεύθερο 

χρόνο που διαθέτει η πλειοψηφία των γυναικών στις μέρες μας, είναι πολύ 

σημαντικό  το να μπορεί να ικανοποιήσει τις επιθυμίες της, να εμπιστευτεί ένα 

κατάστημα-φίλο της χωρίς να χρειαστεί να την απασχολήσουν οι τεχνικές 

λεπτομέρειες της επιδιόρθωσης και με ένα απλό κλικ να έχει τη δυνατότητα 

παράδοσης όλων των νέων αγορών της σύντομα στην πόρτα της.  

 

 Συνοπτικά τα προϊόντα μας χαρακτηρίζονται από : ποικιλία,  ευρύ φάσμα 

τιμών, προσωπικό στυλ, ευκολία και online άμεση εξυπηρέτηση 

 

 Η διαφορά της Fashion4u είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στα εγγεγραμμένα 

μέλη να ικανοποιήσουν το αίσθημα της προσφοράς και να διαθέσουν ρούχα που δεν 

χρησιμοποιούν πλέον αλλά είναι σε καλή κατάσταση ( μπορούν να φορεθούν από 

άλλους). Όλα αυτά τα ρούχα στη συνέχεια η διοίκηση της Fashion4u τα χαρίζει σε 

φιλανθρωπικά ιδρύματα και άπορες οικογένειες ενώ παράλληλα επιβραβεύει τον 

χρήστη με έναν αριθμό εξαργυρώσιμων πόντων για καινούρια ενδύματα του 

καταστήματός μας.  

  

4.2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (MARKETING PLAN)     

 

Μια αποτελεσματική στρατηγική μάρκετινγκ ξεκινάει με τον εντοπισμό των αναγκών 

του πελάτη και των προβλημάτων που θέλει να λύσει. Οι σύγχρονες γυναίκες 

χαρακτηρίζονται από την κοινή τους ανάγκη για συνεχείς αγορές προϊόντων και 

ιδιαιτέρως ρούχων, που πηγάζει από την επιθυμία για μία επιμελημένη εμφάνιση, 

αλλά και από την ευαισθησία προς τις ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας και την θέληση 



 

 

για συνεισφορά στην έστω και πρόσκαιρη ικανοποίηση κάποιας βιοτικής ανάγκης 

τους (ένδυση). 

Το marketing είναι ένα ζωτικό κομμάτι της επιχείρησης. Το πόσο καλά έχει 

τοποθετηθεί μια επιχείρηση στη αγορά είναι αυτό που θα κρίνει τελικά την επιτυχία ή 

όχι της επιχείρησης. 

Οι στόχοι μας είναι: 

·               Η ικανοποίηση των πελατών μας 

·                Η γρήγορη και σωστή εξυπηρέτηση τους 

·                Η προσφορά καλής ποιότητας προϊόντων 

·                Η διευκόλυνση των πελατών όσο αφορά τις χρηματικές συναλλαγές 

·                Αύξηση αναγνωρισιμότητας 

·                Δημιουργία καλής φήμης 

·                Απόκτηση σταθερού πελατολογίου 

·                Αύξηση πωλήσεων 

·                Ασφάλεια των στοιχείων των πελατών και τήρηση του απορρήτου  

 

4.2.1 Συμπεριφορά Καταναλωτή  

 

Ένας καταναλωτής ειδών ένδυσης σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα στοχεύει στην 

αγορά προϊόντων σε ανταγωνιστικότερες τιμές από αυτές της αγοράς. Σημαντικό 

είναι το γεγονός ότι λόγω της ευκολίας πρόσβασης σε αυτό τον τύπο εμπορίου, ο 

πιθανός πελάτης δεν είναι απολύτως συνειδητοποιημένος και αποφασισμένος για τις 

αγορές που επιθυμεί. Επίσης, ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό που συνέβαλλε και 

συμβάλλει ακόμα περισσότερο στις μέρες μας, στην ανάπτυξη και εξάπλωση του 

ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η έλλειψη χρόνου από πλευράς του καταναλωτή. Όπως 

είδαμε και στην έρευνα νωρίτερα, οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας οδήγησαν 

τις σύγχρονες γυναίκες να παραμερίσουν τις βόλτες στα καταστήματα, ακόμη και αν 

αποτελεί τρόπο διασκέδασης για αυτές, λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων που 

αντιμετωπίζουν.  

Αυτά μπορεί να αποτελέσουν τόσο ένα θετικό όσο και αρνητικό χαρακτηριστικό σε 

ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Με την κατάλληλη οργάνωση του ιστοτόπου που θα 

συνεπάγεται τη δημιουργία μιας φιλικής ατμόσφαιρας και ενός εύχρηστου 

περιβάλλοντος πλοήγησης ο χρήστης - πελάτης ανακαλύπτει όλο και περισσότερες 

ανάγκες και επιθυμίες που θα μπορούσε να καλύψει με ένα μόνο “κλικ”. Αντιθέτως, 

ένα διαδικτυακό κατάστημα δύσχρηστο και απαρχαιωμένο, χωρίς την κατάλληλη 

αισθητική που να αντικατοπτρίζει τα προϊόντα που παρέχει, θα οδηγήσει σε μειωμένη 

καταναλωτική διάθεση τους χρήστες, οι οποίοι δεν είναι διατεθειμένοι να 

αφιερώσουν πολύ χρόνο στην αποκρυπτογράφηση για την εύρεση των “κρυμμένων" 

προϊόντων. 



 

 

Μια πολύ χρήσιμη λύση στην παροχή βοήθειας στον καταναλωτή και ενδεχομένως 

στην αύξηση των πωλήσεων είναι η ύπαρξη ενός συστήματος συστάσεων 

(recommender). Αυτό, παρακολουθώντας τις κινήσεις και τις πιθανές αγορές του 

χρήστη, προσαρμόζεται σταδιακά στο προφίλ του και μπορεί να προβλέψει κάποια 

επιθυμία του. Ακόμα, αυτός ο τύπος συστάσεων, μπορεί να δημιουργηθεί 

παρακολουθώντας τη συνολική πορεία διάφορων χρηστών, και στη συνέχεια να 

προσφέρει προτάσεις για προϊόντα που χρήστες με παρόμοια προφίλ έχουν επιλέξει. 

4.2.2 Προϊόν   

 
Η εταιρία Fashion4u εμπορεύεται προϊόντα γυναικείας, νεανικής  ένδυσης τα οποία 

και θα επαναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια τουλάχιστον των πρώτων τριών χρόνων 

λειτουργίας της. Οι ποσότητες που θα διατίθενται θα καθορίζονται κάθε χρόνο 

ανάλογα με τις τάσεις της αγοράς, τα στοιχεία των πωλήσεων των προηγούμενων 

ετών και έπειτα από επικοινωνία με τους πελάτες μέσω ερωτηματολογίων κατά τη 

διάρκεια κάθε έτους. 

 

Εμπορεύματα 1ος Χρόνος 2ος Χρόνος 3ος Χρόνος 

1. Μπλούζες 300 400 650 

2. Πανωφόρια 250 340 500 

3. Παντελόνια 280 350 400 

4. Φορέματα 300 380 550 

5. Φούστες 250 360 550 

 

Από τον παραπάνω πίνακα πωλήσεων για τα τρία χρόνια λειτουργίας της εταιρίας, 

γίνεται φανερό ότι κατά βάση κάθε χρόνος συνεπάγεται και περισσότερες πωλήσεις. 

Ο κόσμος μένει ικανοποιημένος από τα προϊόντα και την εξυπηρέτηση που 

προσφέρεται και επιστρέφει στο κατάστημα αποτελώντας παράλληλα ζωντανή, 

ακόμη πιο αποτελεσματική, διαφήμιση. Επίσης, φαίνεται η τάση της αγοράς για 

περισσότερες πωλήσεις στην κατηγορία “μπλούζες”, καθώς οι πελάτες θεωρούν πως 

πρόκειται για ένα πιο εύκολο ρούχο, που συνδυάζεται με παντελόνια και φούστες 

δίνοντας την αίσθηση εντελώς διαφορετικού “ look ” κάθε φορά και δεν επηρεάζεται 

σημαντικά από μικρές διαφορές στο σωματότυπο. Γιατί ας μη ξεχνάμε το γεγονός ότι 

ορισμένες φορές οι πελάτισσες αποθαρρύνονται και δεν προβαίνουν στην αγορά, για 

παράδειγμα, ενός παντελονιού χωρίς προηγουμένως να υπάρχει η δυνατότητα 

δοκιμής τους γιατί δε θα γνωρίζουν αν όντως ταιριάζει σ’ αυτές. Ένας ακόμα λόγος 

που οι πωλήσεις είναι αυξημένες στην κατηγορία “μπλούζες” είναι και ο παράγοντας 

της τιμής, καθώς πρόκειται για πολύ φθηνά προϊόντα που μπορεί ο καταναλωτής να 

τα αποκτήσει με την οικονομία μόνο λίγων ημερών. 

4.2.3  Τιμή  

Η τιμολογιακή πολιτική της Fashion4u  καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη: 



 

 

● το κόστος αγοράς των προϊόντων  

● τις ώρες εργασίας των εργαζομένων 

● τις προσδοκώμενες πωλήσεις 

● τις δυνατότητες της αγοράς  

● τις ανάγκες των πελατών 

 

4.2.4  Διανομή  

 

Η διανομή των προϊόντων μας γίνεται με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση 

αποστολής που συμπληρώνει ο πελάτης, χωρίς επιπλέον χρέωση. Ακόμα, υπάρχει η 

δυνατότητα παραλαβής από το ταχυδρομείο σε περίπτωση που δεν υπάρχει στον 

χώρο που γίνεται η αποστολή να παραλάβει το πακέτο εκείνη τη στιγμή. Τέλος, σε 

περίπτωση που ένας πελάτης επιθυμεί ταχύτερη εξυπηρέτηση, η εταιρία 

ταχυμεταφορών που συνεργαζόμαστε προσφέρει πακέτα προσφορών ανάλογα με τον 

τύπο δέματος και την ταχύτητα αποστολής σε προσιτές τιμές.  

(https://www.acscourier.net/el/c/document_library/get_file?uuid=35272248-14c5-

4c90-8cfe-0dd935e3b05a&groupId=10538) 

 

4.2.5  Προώθηση  

 

Η προώθηση των προϊόντων της εταιρίας γίνεται μέσα από ένα καλοσχεδιασμένο 

πλάνο διαφήμισης που σκοπεύει να καταστήσει γνωστό το ηλεκτρονικό κατάστημα 

στην αγορά γυναικείας ένδυσης και να κατοχυρώσει ένα ικανοποιητικό μερίδιο 

αυτής. Τα έξοδα διαφήμισης διαφέρουν στα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας και 

κατανέμονται ως εξής: 400 ευρώ στον 1ο χρόνο, 600 στον 2ο και τέλος 800 ευρώ 

στον 3ο χρόνο λειτουργίας. Τα ποσά έχουν χωριστεί με αυτόν τον τρόπο καθώς 

κρίθηκε αδύνατη μια μεγαλύτερη επένδυση στη διαφήμιση τον 1ο χρόνο λειτουργίας 

της και πριν ακόμα υπάρξουν σημάδια που να προσδιορίσουν και να δηλώσουν 

καλύτερα ποιο θα είναι ακριβώς το καταναλωτικό μας κοινό. Στη συνέχεια, μετά από 

επεξεργασία στοιχείων που προέκυψαν από τα προφίλ των αγοραστών μας και 

έχοντας πλέον μεγαλύτερη οικονομική δύναμη, αφιερώνεται στη διαφήμιση ένα 

μεγαλύτερο ποσό χρόνο με το χρόνο. Σίγουρα όμως την καλύτερη διαφήμιση 

αποτελεί ο καλός σχολιασμός και οι συστάσεις που θα δώσουν οι ικανοποιημένες 

πελάτισσες της εταιρείας.  

Βέβαια, ακόμα και στη διάρκεια του κάθε έτους το αντίστοιχο ποσό δεν είναι 

μοιρασμένο ομοιόμορφα. Ανάλογα με την προβλεπόμενη κίνηση της αγοράς, η οποία 

παραδοσιακά είναι αυξημένη τις περιόδους των εκπτώσεων Αυγούστου και 



 

 

Φεβρουαρίου και των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, αφιερώνουμε περισσότερα 

χρήματα στη διαφήμιση τις περιόδους αυτές. 

 

4.3 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

 

Οι πωλήσεις των προϊόντων ανά έτος λειτουργίας της επιχείρησης παριστάνονται στις 

υποενότητες 5.1.9, 5.2.9 και 5.3.9 . 

 

4.4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ (MANAGEMENT PLAN) 

 

Η εταιρεία μας είναι Ε.Π.Ε,  αποτελείται από δύο εταίρους με 50% συμμετοχή 

έκαστος και διοικείται όπως όλες οι Ε.Π.Ε. Κατά την έναρξη της εταιρείας μας και 

για τα 2 πρώτα χρόνια δεν προβήκαμε στην απασχόληση άλλων υπαλλήλων, εκτός 

των δύο εταίρων προς αποφυγή μεγάλων εξόδων, ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα 

ορθοπόδησης αρχικά της εταιρείας. Η διαχείριση έτσι κατά τα 2 πρώτα χρόνια γίνεται 

από κοινού από τους 2 μετόχους της Fashion4u αλλά από τον 3ο χρόνο και μετά, όταν 

ξεκινά και η απασχόληση ενός ακόμη υπαλλήλου, περνάει στα χέρια του ενός εκ των 

2, με τον διαχειριστή να αλλάζει κάθε χρόνο αλλά ο τελευταίος λόγος στη λήψη 

αποφάσεων να συνεχίζει να ανήκει και στους 2.  

 

Οι μισθοί των 2 υπαλλήλων-εταίρων τον 1ο χρόνο ανέρχονται στα 500€, ενώ κατά 

τον 2ο χρόνο σημειώνεται αύξηση στα 1000€, λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας και 

βασιζόμενοι στο καλό οικονομικό ξεκίνημα της πρώτης χρονιάς λειτουργίας. Για το 

3
ο
 έτος, όπου προσλαμβάνεται ένας επιπλέον υπάλληλος-βοηθός ο οποίος θα 

αμείβεται με 600€ ενώ οι μισθοί των υπαλλήλων-εταίρων παραμένουν στα 1000€.  

Κατά τις ημέρες αργιών και τις Κυριακές το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό, 

δηλαδή δεν θα υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής ρούχων που προορίζονται για τον 

ράφτη, αλλά οι online παραγγελίες θα μπορούν να γίνονται κανονικά. Οι διακοπές 

των υπαλλήλων προσφέρονται σύμφωνα με τη νομοθεσία με τον κανόνα όμως ότι δεν 

θα λείπει παραπάνω από ένας λόγω του μικρού αριθμού τους. 

Στα πρώτα τρία έτη λειτουργίας της επιχείρησής μας δεν προβλέπεται κάποιας 

μορφής εκπαίδευση του υπαλλήλου μας, μιας που θα είναι μόνο ένας και θα 

εργάζεται στον ίδιο χώρο με τους έμπειρους εταίρους, αλλά υπάρχει η σκέψη για 

επιμόρφωση των υπαλλήλων μετά το πέρας του τρίτου έτους, αν οι υπάλληλοι 

αυξηθούν.    
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΝΟ  

5.1 1ΟΣ
 ΧΡΟΝΟΣ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
   

  
Όνομα Επιχείρησης :    Fashion4u  

    
Όνομα Χρήστη :     

    
Τίτλος Σεναρίου :   ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ 1ΟΣ ΧΡΟΝΟΣ  

    
    
      

 

5.1.1 Ισολογισμός  

 

Κατά την έναρξη της λειτουργίας της η επιχείρηση διαθέτει αρχικό κεφάλαιο ύψους 

25.000€ από προσωπικές οικονομίες των εταίρων και των οικογενειών τους. Με το 

κεφάλαιο αυτό καλείται να καλύψει το κόστος των αρχικών της επενδύσεων και του 

αρχικού αποθέματος των προϊόντων, να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά οποίο 

πρόβλημα προκύψει και τέλος να διεκδικήσει ένα ισχυρό και ικανοποιητικό μερίδιο 

αγοράς. Οι πρώτες επενδύσεις είναι:  

· Ηλεκτρονικός εξοπλισμός-Server 

· Εξοπλισμός γραφείου 

  Ο ισολογισμός είναι το χρηματοοικονομικό εργαλείο με το οποίο δίνεται μια 

συνοπτική εικόνα της οικονομικής κατάστασης και της υγείας της επιχείρησης. Υγιής 

επιχείρηση είναι αυτή που μπορεί να καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις μέσω της ομαλής 

λειτουργίας της παρουσιάζοντας ταυτόχρονα κάποιο ικανοποιητικό επίπεδο κερδών. 

Χωρίζεται σε παθητικό και ενεργητικό μέρος. 



 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

   Σύμφωνα με τον ισολογισμό, ο πίνακας του οποίου φαίνεται παρακάτω, στο 

τέλος του πρώτου έτους, τα διαθέσιμα ποσά του ταμείου ανέρχονται στα 33.996,80 € 

,υπάρχει επομένως μια εμφανής αύξηση σε σχέση με το αρχικό κεφάλαιο στην αρχή 

λειτουργίας της επιχείρησης της τάξεως 8996,80 €. Τα πάγια έξοδα, δηλαδή τα 

χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά και εγκατάσταση του  ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού και των απαραίτητων επίπλων είναι 5.000€.  

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

   Η επιχείρηση μας προτίμησε από την αρχή να βασιστεί σε ιδίο κεφάλαιο και 

να ξεκινήσει την πορεία της με μικρά αλλά σταθερά βήματα και να μην προβεί σε 

κάποιο δάνειο η αποπληρωμή του οποίου θα έπαιρνε σίγουρα κάποια χρόνια. Οι 

πωλήσεις των εμπορευμάτων ανέρχονται στο ποσό των 36.408,75 €. Τα συνολικά 

σταθερά έξοδα για όλο τον χρόνο είναι 21.100 € και τα μεταβλητά 1.320 €. Στα 

σταθερά έξοδα συμπεριλάβαμε τους μισθούς των δύο υπαλλήλων-εταίρων, τις 

εργοδοτικές εισφορές ύψους 25% επί των αποδοχών που καταβάλλονται στο ΙΚΑ, τα 

έξοδα της διαφημιστικής καμπάνιας, το ενοίκιο της έδρας καθώς και λογαριασμοί 

ίντερνετ και τηλεφώνου που ανήκουν σε ενιαία τιμολόγηση-επαγγελματικό 

πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους. Αφαιρώντας τα από το σύνολο των πωλήσεων 

προκύπτει το κέρδος το οποίο ανέρχεται στα 13.988,75 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  
        
        

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο  Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο  

        
  Πάγια  5.000,00    Κεφάλαιο  25.000,00  

  Αποθέματα      Μακροπρόθεσμα Δάνεια    
      Βραχυπρόθεσμα Δάνεια    

  Χρεώστες      Προμηθευτές    
  Διαθέσιμα-Ταμείο  33.996,80    Πιστωτές  8,05  

        
        
        
    Κέρδη Χρήσης  13.988,75  
        

ΣΥΝΟΛΟ  38.996,80  ΣΥΝΟΛΟ  38.996,80  

        
        

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ  

        
  Πωλήσεις Eμπορευμάτων  36.408,75    
  Πωλήσεις προιόντων      
  Κόστος εμπορευμάτων      
  Κόστος προιόντων  5.000,00    

  Μικτό κέρδος  36.408,75    

  Σταθερά έξοδα  16.100,00    
  Μεταβλητά έξοδα  1.320,00    

  Σύνολο εξόδων  22.420,00    

  Κέρδος  13.988,75    

 
 

5.1.2   Ανάλυση χρηματοροών 

 

Παρατηρούμε ότι οι μήνες οι οποίοι εμφανίζουν θετικές ταμειακές ροές είναι αυτοί 

της μεγάλης κινητικότητας στην αγορά, όπως οι περίοδοι των εκπτώσεων και των 

εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα. Βέβαια, κατά τους πρώτους μήνες θα έλεγε 

κανείς ότι δεν είναι τόσο εντυπωσιακά υψηλές καθώς γίνεται αποπληρωμή της 

πλειοψηφίας των επενδύσεων του αρχικού αποθέματος των ενδυμάτων. 

Αρνητικές ροές, από την άλλη, παρουσιάζουν οι μήνες χαμηλής κινητικότητας ενώ 

ταυτοχρόνως αποπληρώνεται και ένα ποσό από τις επενδύσεις. Αυτό συμβαίνει κατά 

το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας της επιχείρησης γι’ αυτό οι μήνες με χαμηλές 

πωλήσεις του δευτέρου εξαμήνου του έτους έχουν οριακά θετικές ροές μιας και η 

αποπληρωμή έχει επέλθει. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

5.1.3 Αξιολόγηση εμπορευμάτων  

 

Η εταιρεία μας όπως έχει προαναφερθεί προσφέρει πέντε διαφορετικές κατηγορίες 

ενδυμάτων, μπλούζες, πανωφόρια, παντελόνια, φορέματα και φούστες. Από ότι 

μπορούμε να δούμε  βέβαια το εμπόρευμα  το οποίο θα μας εξασφαλίσει τα 

περισσότερα κέρδη σε σχέση με τον συνολικό τζίρο είναι τα πανωφόρια και να 

ακολουθούν τα φορέματα και οι μπλούζες. Οι ποσότητες που μπορούμε να 

προσφέρουμε στους πελάτες μας αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα και είναι 

ανάλογες με τα αποθέματα που υπάρχουν στην αποθήκη μας.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

5.1.4 Κέρδος σε μεταβολές σταθερών και 

μεταβλητών εξόδων  

 

 

Τα κέρδη της επιχείρησης δεν μπορούν σαφώς να μείνουν ανεπηρέαστα από τις 

μεταβολές των εξόδων, τόσο των μεταβλητών όσο και των σταθερών. Υπάρχει μια 

αρνητική σχέση ανάμεσα στο κέρδος στα έξοδα, και των 2 ειδών όπως φαίνεται και 

από τα αντίστοιχα διαγράμματα. Πιο συγκεκριμένα, η αρνητική κλήση των καμπυλών 

υποδηλώνει τη συμπεριφορά του κέρδους στις μεταβολές των σταθερών και 

μεταβλητών εξόδων και όπως είναι φυσικό όσο πιο πολύ αυξάνονται τα έξοδα τόσο 

περισσότερο μειώνονται τα κέρδη. 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.1.5 Κέρδος σε μεταβολές πωλήσεων  

Εκτός βεβαίως από τις μεταβολές των δαπανών, το κέρδος επηρεάζεται και από το 

επίπεδο των πωλήσεων. Σε αντίθεση με τα έξοδα, εδώ βλέπουμε να υπάρχει θετική 

σχέση μεταξύ τους, δηλαδή όσο περισσότερο αυξάνονται οι πωλήσεις τόσο 

αυξάνονται και τα κέρδη. Το διάγραμμα που ακολουθεί περιγράφει πως 

διαμορφώνεται το κέρδος από -10% έως και +10% για διάφορες μεταβολές των 

πωλήσεων. 

 

 

 



 

 

5.1.6 Νεκρό σημείο  

 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια αναφορά στο νεκρό σημείο. Το νεκρό 

σημείο είναι το σημείο εκείνο της παραγωγικής διαδικασίας στο οποίο η επιχείρηση 

δεν πραγματοποιεί ούτε κέρδη ούτε ζημίες. Με άλλα λόγια στο σημείο αυτό το 

κέρδος είναι μηδενικό ή ακόμα καλύτερα, τα συνολικά έξοδα εξισώνονται με τα 

συνολικά έσοδα. 

 
 

 

Όπως βλέπουμε στο παραπάνω διάγραμμα με κόκκινη γραμμή συμβολίζονται τα 

συνολικά έξοδα της επιχείρησης ενώ με πράσινο χρώμα τα κέρδη της. Το σημείο στο 

οποίο τέμνονται αυτές οι δυο γραμμές είναι το ποσό του νεκρού σημείου. Τα καθαρά 

κέρδη της επιχείρησης μας είναι αυτά στην πράσινη γραμμή από το σημείο τομής και 

μετά. Όπως φαίνεται, η ανάλυση του νεκρού σημείου είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις 

συνολικές δαπάνες. Δηλαδή, μια αύξηση σε αυτές μετατοπίζει το σημείο τομής των 

ευθειών δηλαδή το νεκρό σημείο σε υψηλότερο σημείο. 

 

5.1.7 Συνάρτηση κέρδους  

 

Στο παρακάτω διάγραμμα μπορούμε να δούμε τα κέρδη της επιχείρησης μας ανάλογα 

με το πόσες πωλήσεις εμπορευμάτων μπορούν να γίνουν. Ξεκινάει με ένα μικρό 

αριθμό πωλήσεων ο οποίος επιφέρει μεγάλα ποσά ζημείας καθώς δεν είναι ικανός να 

ικανοποιήσει τα έξοδα, μεταβλητά και σταθερά, που έχει η επιχείρηση. Καθώς 

μετακινούμαστε δεξιότερα κατά τον άξονα των πωλήσεων, οι πωλήσεις αυξάνονται 

τείνοντας στο άπειρο και τα κέρδη επιρρεασμένα από αυτές αυξάνονται ανάλογα. Το 

γράφημα αυτό βοηθάει την επιχείρηση να συλλέξει πληροφορίες από πιο επίπεδο 



 

 

πωλήσεων και μεταβλητών εξόδων και μετά υπάρχει κέρδος. Με αυτόν τον τρόπο 

μπορεί να βάλει ένα στόχο στις πωλήσεις που πρέπει να επιτευχθούν για να είναι η 

επιχείρηση κερδοφόρα. 

 

 

 

 
 

 

5.1.8 Αριθμοδείκτες  

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται κάποιοι χρήσιμοι χρηματοοικονομικοί δείκτες του 

πρώτου έτους λειτουργίας της επιχείρησής μας. Οι χρηματοοικονομικοί 

αριθμοδείκτες παρέχουν ενδείξεις για την πορεία μιας εταιρείας, καθώς και για την 

αποτελεσματικότητα των πολιτικών που ακολουθούνται από τη διοίκησή της. Ετσι, 

μπορούμε να πληροφορηθούμε σε γενικές γραμμές για τη ρευστότητα, τη 

δραστηριότητα, την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα σε σχέση με τη διάρθρωση 

των κεφαλαίων μιας επιχείρησης.  

   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  
   

    
    

Α. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ    
    

1. Κυκλοφοριακής (%)  422.215,62  
(ενεργητικό-πάγια/βραχ.υποχρεώσεις)    

    
2. Άμεσης (%)  422.215,62  

(πελάτες+διαθέσιμα/βραχ.υποχρεώσεις)    
    

    
    

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ    
    

1. Αποθεμάτων (ημέρες)  0  
(κόστος πωληθ/μέσο απόθεμα)    

    
2. Απαιτήσεων (ημέρες)  0  

(απαιτήσεις/πωλήσεις)    
    

3. Πιστώσεων προμηθευτών (ημέρες)  0  
(προμηθευτές/αγορές)    

    

    
    

Γ. ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ    
    

1. Συνολικής (%)  0,02  
(συν.υποχρεώσεων/ενεργητικό)    

    
2. Μεσομακροπρόθεσμης (%)  0,00  

(μεσομακροπρόθεσμα δάνεια/ενεργητικό)    
    

    
    

Δ. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ    
    

1. Ιδίων κεφαλαίων (%)  55,95  
(αποτελέσματ/ίδια κεφάλαια)    

    
2. Συνολικών (%)  35,87  

(αποτελέσματα/ίδια+ξένα κεφάλαια)    
    

3. Πωλήσεων (%)  38,42  
(αποτελέσματα/πωλήσεις)    

    
    



 

 

5.1.9 Πωλήσεις εμπορευμάτων κατά εμπόρευμα  

 

Στον πίνακα και το διάγραμμα παρακάτω παρουσιάζεται το σύνολο των πωλήσεων σε 

όλο το πρώτο έτος και σε κάθε μήνα ξεχωριστά για καθεμιά από τις κατηγορίες 

εμπορευμάτων της Fashion4u. Εδώ μπορούμε να δούμε κάθε μήνα ποιο εμπόρευμα 

πουλάει περισσότερο και ποιος μήνας είναι αυτός με τις περισσότερες συνολικές 

πωλήσεις. Οι μήνες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις είναι ο Δεκέμβριος ως επί το 

πλείστον λόγω των δώρων ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της 

Πρωτοχρονιάς, ο Ιανουάριος λόγω προσφορών, ο Φεβρουάριος λόγω εκπτώσεων, ο 

Απρίλιος λόγω των εορτών του Πάσχα, καθώς και οι Ιούλιος και Αύγουστος λόγω της 

περιόδου των θερινών εκπτώσεων.  Τα μεγαλύτερα έσοδα επιφέρουν τα πανωφόρια 

και τα φορέματα σε αντίθεση με τις μπλούζες που οι τιμές τους είναι ιδιαίτερα 

χαμηλές προσφέροντας περιορισμένο κέρδος στην επιχείρηση.  

 

 

 



 

 

 



 

 

5.2 2ΟΣ
 ΧΡΟΝΟΣ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

    
    

Όνομα Επιχείρησης :    Fashion4u  
 

Όνομα Χρήστη :   
  

    
Τίτλος Σεναρίου :   ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ 2ΟΣ ΧΡΟΝΟΣ  

    
    
      

 

5.2.1 Ισολογισμός  

 

Ο 2
ος

 χρόνος ξεκινάει με κέρδη από την προηγούμενη χρήση ύψους 

13.988,75€. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Βλέπουμε ότι το διαθέσιμο ταμείο στο τέλος του δεύτερου χρόνο είναι 

45.758,92€ πόσο σημαντικά μεγαλύτερο σε σχέση με τον πρώτο χρόνο λειτουργίας 

της επιχείρησης μας. Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρησή μας είχε ήδη από το πρώτο της 

έτος επιτυχημένη και ανοδική πορεία.  

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Στο παθητικό σκέλος του ισολογισμού μας βλέπουμε τα κέρδη χρήσης της 

προηγούμενης χρονιάς που ανέρχονται στα 13.988,75€ και τα κέρδη χρήσης της 

δεύτερης χρονιάς που θα φτάσουν τα 11.749,25€ . Οι πωλήσεις των εμπορευμάτων 

έχουν αυξηθεί σημαντικά και στο τέλος αυτής της χρονιάς είναι συνολικά 46.519,25€ 

με διαφορά 10.110,50€ από την προηγούμενη. Για τα σταθερά έξοδα δαπανάται 

πλέον ένα αρκετά μεγαλύτερο ποσό λόγω σημαντικής αύξησης στους μισθούς των 

υπαλλήλων μας, της τάξεως των 500€. Μπορεί να θεωρηθεί πως αυτή η αύξηση των 

μισθών ήταν ιδιαίτερα μεγάλη αλλά πιστεύουμε πως ο μισθός των υπαλλήλων-

εταίρων δεν αντικατόπτριζε κατά τον πρώτο χρόνο τις πολλές ώρες εργασίας τους 



 

 

αλλά ακολουθήθηκε αυτή η τακτική γιατί οι εταίροι προτίμησαν να “θυσιάσουν” τις 

προσωπικές τους αμοιβές μέχρι να δουν την επιχείρηση που αυτοί δημιούργησαν να 

ορθοποδεί και να εδραιώνεται στον χώρο της. Αυτό συνεπάγεται  και την αύξηση των 

εργοδοτικών εισφορών που πρέπει να πληρώσει η επιχείρηση στο Ι.Κ.Α για κάθε 

υπάλληλό της στις οποίες έρχεται να προστεθεί ένα επιπλέον ποσό της τάξεως των 

200 € για πιο εκτεταμένη διαφήμιση της εταιρείας. Έτσι κατά το τέλος του δεύτερου 

έτους τα σταθερά έξοδα διαμορφώνονται στα 33.300 €. Η προσαύξηση δε στα 

μεταβλητά έξοδα είναι πολύ μικρή, μόλις 150€. Από την αφαίρεση των πωλήσεων 

και των συνολικών εξόδων τα κέρδη χρήσης ανέρχονται στα 11.749,25€, ελαφρώς 

μειωμένα σε σχέση με την πρώτη χρονιά λειτουργίας της επιχείρησης χωρίς όμως να 

θεωρούμε πως επηρεάζει την βιωσιμότητά της. 

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  
        
        

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο  Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο  

        
  Πάγια  5.000,00    Κεφάλαιο  25.000,00  

  Αποθέματα      Μακροπρόθεσμα Δάνεια    
      Βραχυπρόθεσμα Δάνεια    

  Χρεώστες      Προμηθευτές    
  Διαθέσιμα-Ταμείο  45.758,92    Πιστωτές  20,92  

        
        
    Κέρδη Προηγούμενης Χρήσης  13.988,75  
    Κέρδη Χρήσης  11.749,25  
        

ΣΥΝΟΛΟ  50.758,92  ΣΥΝΟΛΟ  50.758,92  

        
        

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ  

        
  Πωλήσεις Eμπορευμάτων  46.519,25    
  Πωλήσεις προιόντων      
  Κόστος εμπορευμάτων      
  Κόστος προιόντων      

  Μικτό κέρδος  46.519,25    

  Σταθερά έξοδα  33.300,00    
  Μεταβλητά έξοδα  1.470,00    

  Σύνολο εξόδων  34.770,00    

  Κέρδος  11.749,25    



 

 

 

5.2.2 Ανάλυση χρηματοροών( cash flow)  

Η εταιρεία παρουσιάζει κατά τον δεύτερο χρόνο ανάλογες χρηματοροές με τον πρώτο 

χρόνο. Οι μήνες οι οποίοι εμφανίζονται με αρνητικές τιμές είναι αυτοί με πολύ μικρή 

κινητικότητα όπως ο Μάρτιος, ο Ιούνιος αλλά και οι μήνες του φθινοπώρου, 

Σεπτέμβριος, Οκτώβριος και Νοέμβριος. Εντυπωσιακές πωλήσεις βλέπουμε για μία 

ακόμη χρονιά τον Δεκέμβριο καθώς οι γιορτές των Χριστουγέννων έχουν συνδεθεί με 

την “ανταλλαγή” δώρων προς οικεία πρόσωπα.  

 

 

 

 



 

 

 



 

 

5.2.3 Αξιολόγηση εμπορευμάτων  

 

Όπως και κατά το πρώτο έτος λειτουργίας τα προϊόντα που συνεισφέρουν με το 

μεγαλύτερο ποσοστό στον τζίρο της Fashion4u είναι τα πανωφόρια με τα φορέματα 

να ακολουθούν. Από την άλλη, για ακόμα μία φορά, αυτό που συνεισφέρει λιγότερο 

στο τζίρο είναι οι μπλούζες λόγω της χαμηλής τους τιμής. 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

5.2.4 Κέρδος σε μεταβολές σταθερών και 

μεταβλητών εξόδων  

 

Τα κέρδη της επιχείρησης δεν μπορούν σαφώς να μείνουν ανεπηρέαστα από τις 

μεταβολές των εξόδων, τόσο των μεταβλητών όσο και των σταθερών. Υπάρχει μια 

αρνητική σχέση ανάμεσα στο κέρδος στα έξοδα, και των 2 ειδών όπως φαίνεται και 

από τα αντίστοιχα διαγράμματα. Πιο συγκεκριμένα, η αρνητική κλήση των καμπυλών 

υποδηλώνει τη συμπεριφορά του κέρδους στις μεταβολές των σταθερών και 

μεταβλητών εξόδων και όπως είναι φυσικό όσο πιο πολύ αυξάνονται τα έξοδα τόσο 

περισσότερο μειώνονται τα κέρδη. 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

5.2.5 Κέρδος σε μεταβολές πωλήσεων  

 

Σε αντίθεση με τα έξοδα, εδώ βλέπουμε να υπάρχει θετική σχέση μεταξύ τους, 

δηλαδή όσο περισσότερο αυξάνονται οι πωλήσεις τόσο αυξάνονται και τα κέρδη, 

πράγμα το οποίο είναι εμφανές από τη θετική κλίση που υπάρχει και στη σχέση 

πωλήσεων-κέρδους που δείχνει το παρακάτω διάγραμμα.  

 

 
 
 



 

 

5.2.6 Νεκρό σημείο  

 

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε ότι το νεκρό σημείο είναι περίπου στα 34.400€. 

Παρατηρούμε ότι τώρα το νεκρο σημείο είναι υψηλότερο και αυτό οφείλεται στην 

σημαντική αύξηση κυρίως των σταθερών εξόδων αφού χρειάζονται περισσότερες 

πωλήσεις για να καλύψουν την “διαφορά” αυτή. 

 
 

 

5.2.7 Συνάρτηση κέρδους  

 

Στο παρακάτω διάγραμμα μπορούμε να δούμε τα κέρδη της επιχείρησης μας ανάλογα 

με το πόσες πωλήσεις εμπορευμάτων μπορούν να γίνουν. Ξεκινάει με ένα μικρό 

αριθμό πωλήσεων ο οποίος επιφέρει μεγάλα ποσά ζημείας καθώς δεν είναι ικανός να 

ικανοποιήσει τα έξοδα, μεταβλητά και σταθερά, που έχει η επιχείρηση. Καθώς 

μετακινούμαστε δεξιότερα κατά τον άξονα των πωλήσεων, οι πωλήσεις αυξάνονται 

τείνοντας στο άπειρο και τα κέρδη επιρρεασμένα από αυτές αυξάνονται ανάλογα. Το 

γράφημα αυτό βοηθάει την επιχείρηση να συλλέξει πληροφορίες από πιο επίπεδο 

πωλήσεων και μεταβλητών εξόδων και μετά υπάρχει κέρδος. Με αυτόν τον τρόπο 

μπορεί να βάλει ένα στόχο στις πωλήσεις που πρέπει να επιτευχθούν για να είναι η 

επιχείρηση κερδοφόρα. 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

5.2.8 Αριθμοδείκτες  

 

Παρακάτω βλέπουμε τους χρηματοοικονομικούς δείκτες του δεύτερου έτους. 

 

 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  
    

    
    

Α. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ    
    

1. Κυκλοφοριακής (%)  218.764,
24  

(ενεργητικό-πάγια/βραχ.υποχρεώσεις)    
    

2. Άμεσης (%)  218.764,
24  

(πελάτες+διαθέσιμα/βραχ.υποχρεώσεις)    
    



 

 

    
    

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ    
    

1. Αποθεμάτων (ημέρες)  0  
(κόστος πωληθ/μέσο απόθεμα)    

    
2. Απαιτήσεων (ημέρες)  0  

(απαιτήσεις/πωλήσεις)    
    

3. Πιστώσεων προμηθευτών (ημέρες)  0  
(προμηθευτές/αγορές)    

    

    
    

Γ. ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ    
    

1. Συνολικής (%)  0,04  
(συν.υποχρεώσεων/ενεργητικό)    

    
2. Μεσομακροπρόθεσμης (%)  0,00  
(μεσομακροπρόθεσμα δάνεια/ενεργητικό)    

    

    
    

Δ. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ    
    

1. Ιδίων κεφαλαίων (%)  47,00  
(αποτελέσματ/ίδια κεφάλαια)    

    
2. Συνολικών (%)  23,15  

(αποτελέσματα/ίδια+ξένα κεφάλαια)    
    

3. Πωλήσεων (%)  25,26  
(αποτελέσματα/πωλήσεις)    

    
    

 
 

5.2.9 Πωλήσεις εμπορευμάτων κατά εμπόρευμα  

 

Όμοια με το πρώτο έτος, τα προϊόντα που συνεισφέρουν περισσότερο στο κέρδος της 

επιχείρησης είναι τα πανωφόρια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αναλογία τιμής 

και αριθμού πωλήσεων είναι πολύ συμφέρουσα για την επιχείρηση, καθώς αποτελεί 

ένα προϊόν που αποδίδει μεγαλύτερο κέρδος ανά μονάδα. 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

5.3 3ΟΣ
 ΧΡΟΝΟΣ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

    
    

Όνομα Επιχείρησης :    Fashion4u  
    

Όνομα Χρήστη :     
    

Τίτλος Σεναρίου :   ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ 3ΟΣ ΧΡΟΝΟΣ  
    
    
      

 

5.3.1 Ισολογισμός  

 

Στις αρχές του τρίτου έτους, η επιχείρησή μας ξεκινά και πάλι με κέρδος από 

την προηγούμενη χρήση της τάξεως των 19.022,50 €. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 

Τα πάγια είναι ελαφρώς αυξημένα λόγω επιπλέον επένδυσης επίπλων και 

ηλεκτρονικού υπολογιστή για τις ανάγκες του καινούριου υπαλλήλου ενώ το 

διαθέσιμο ταμείο στο τέλος του δεύτερου χρόνο είναι 65.287,85€ πόσο αυξημένο  

αρκετά σε σχέση με τα προηγούμενα έτη λειτουργίας της επιχείρησης μας. Αυτό 

σημαίνει ότι η επιχείρησή μας συνεχίζει την ίδια επιτυχημένη και ανοδική πορεία με 

τα προηγούμενα χρόνια. 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

 

Στο παθητικό σκέλος του ισολογισμού μας βλέπουμε τα κέρδη χρήσης των 

προηγούμενων χρόνων και τα κέρδη χρήσης της τρίτης χρονιάς. Οι πωλήσεις των 

εμπορευμάτων έχουν αυξηθεί σημαντικά και στο τέλος αυτής της χρονιάς είναι 

συνολικά 64.422,50€. Τα σταθερά έξοδα παρουσιάζουν μια αύξηση λόγω της 



 

 

πρόσληψης ενός ακόμη υπαλλήλου μιας και οι ανάγκες της επιχείρησης ολοένα και 

αυξάνονται ενώ παράλληλα αυξήθηκαν τα έξοδα για την διαφήμιση εκ νέου κατά ένα 

μικρό ποσό. Σαφώς τα έξοδα αυξάνουν και οι εργοδοτικές εισφορές επί των μικτών 

αποδοχών του επιπλέον εργαζομένου. Έτσι τώρα κυμαίνονται στα 42.500€. Το ίδιο 

γίνεται και με τα μεταβλητά έξοδα καθώς οι απαιτήσεις για φως και νερό αυξάνονται. 

 

 

 

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  
        
        

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο  Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο  

        
  Πάγια  5.600,00    Κεφάλαιο  25.000,00  

  Αποθέματα  270,00    Μακροπρόθεσμα Δάνεια    
      Βραχυπρόθεσμα Δάνεια    

  Χρεώστες      Προμηθευτές  1.360,00  
  Διαθέσιμα-Ταμείο  65.287,85    Πιστωτές  37,35  

        
        
    Κέρδη Προηγούμενης Χρήσης  25.738,00  
    Κέρδη Χρήσης  19.022,50  
        

ΣΥΝΟΛΟ  71.157,85  ΣΥΝΟΛΟ  71.157,85  

        
        

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ  

        
  Πωλήσεις Eμπορευμάτων  64.422,50    
  Πωλήσεις προιόντων      
  Κόστος εμπορευμάτων  1.090,00    
  Κόστος προιόντων      

  Μικτό κέρδος  63.332,50    

  Σταθερά έξοδα  42.500,00    
  Μεταβλητά έξοδα  1.810,00    

  Σύνολο εξόδων  44.310,00    

  Κέρδος  19.022,50    

 

 

 
 
 



 

 

5.3.2 Ανάλυση χρημοτοροών  

 

Όπως και για τα προηγούμενα έτη, παρακάτω παρουσιάζονται οι χρηματοροές του 

τρίτου έτους λειτουργίας της Fashion4u. 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

5.3.3 Αξιολόγηση εμπορευμάτων  

 

Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση των εμπορευμάτων που προσφέρονται. 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

5.3.4 Κέρδος σε μεταβολές σταθερών και 

μεταβλητών εξόδων  

Τα κέρδη της επιχείρησης δεν παραμένουν ανεπηρέαστα στις μεταβολές των 

συνολικών εξόδων. Υπάρχει μια αρνητική σχέση ανάμεσα στο κέρδος και στα 

σταθερά και στα μεταβλητά έξοδα. Όσο πιο πολύ αυξάνονται τα έξοδα τόσο 

περισσότερο μειώνονται τα κέρδη. Αυτό φαίνεται από την αρνητική κλήση των 

καμπυλών που δείχνουν τη συμπεριφορά του κέρδους στις μεταβολές των σταθερών 

και μεταβλητών εξόδων στα παρακάτω διαγράμματα. 

 

 
 

 



 

 

5.3.5 Κέρδος σε μεταβολές πωλήσεων  

Σε αντίθεση με τα έξοδα, εδώ βλέπουμε να υπάρχει θετική σχέση μεταξύ τους, 

δηλαδή όσο περισσότερο αυξάνονται οι πωλήσεις τόσο αυξάνονται και τα κέρδη, 

πράγμα το οποίο είναι εμφανές από τη θετική κλίση που υπάρχει και στη σχέση 

πωλήσεων-κέρδους που δείχνει το παρακάτω διάγραμμα.  

 

 
 

5.3.6 Νεκρό σημείο  

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε ότι το νεκρό σημείο είναι στα 44.500€. 

Παρατηρούμε ότι τώρα το νεκρο σημείο είναι υψηλότερο και αυτό οφείλεται στην 

σημαντική αύξηση κυρίως των σταθερών εξόδων αφού χρειάζονται περισσότερες 

πωλήσεις για να καλύψουν την “διαφορά” αυτή. 

 



 

 

5.3.7 Συνάρτηση κερδών  

Στο παρακάτω διάγραμμα μπορούμε να δούμε τα κέρδη της επιχείρησης μας ανάλογα 

με το πόσες πωλήσεις εμπορευμάτων μπορούν να γίνουν. Καθώς μετακινούμαστε 

δεξιότερα κατά τον άξονα των πωλήσεων, οι πωλήσεις αυξάνονται τείνοντας στο 

άπειρο και τα κέρδη επηρεασμένα από αυτές αυξάνονται ανάλογα. 

 

 

 

5.3.8 Αριθμοδείκτες  

 

Παρακάτω βλέπουμε τους χρηματοοικονομικούς δείκτες του τρίτου έτους. 

 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  
    

    
    

Α. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ    
    

1. Κυκλοφοριακής (%)  4.691,59  
(ενεργητικό-πάγια/βραχ.υποχρεώσεις)    

    
2. Άμεσης (%)  4.672,27  

(πελάτες+διαθέσιμα/βραχ.υποχρεώσεις)    
    



 

 

    

    

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ    

    

1. Αποθεμάτων (ημέρες)  36  

(κόστος πωληθ/μέσο απόθεμα)    

    

2. Απαιτήσεων (ημέρες)  0  

(απαιτήσεις/πωλήσεις)    

    

3. Πιστώσεων προμηθευτών (ημέρες)  360  

(προμηθευτές/αγορές)    

    

    

    

Γ. ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ    

    

1. Συνολικής (%)  1,96  

(συν.υποχρεώσεων/ενεργητικό)    

    

2. Μεσομακροπρόθεσμης (%)  0,00  

(μεσομακροπρόθεσμα δάνεια/ενεργητικό)    

    

    

    

Δ. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ    

    

1. Ιδίων κεφαλαίων (%)  76,09  

(αποτελέσματ/ίδια κεφάλαια)    

    

2. Συνολικών (%)  26,73  

(αποτελέσματα/ίδια+ξένα κεφάλαια)    

    

3. Πωλήσεων (%)  29,53  

(αποτελέσματα/πωλήσεις)    

    

    

 
 
 



 

 

5.3.9 Πωλήσεις εμπορευμάτων κατά εμπόρευμα  

 

Όμοια με τα προηγούμενα έτος, τα προϊόντα που συνεισφέρουν περισσότερο στο 

κέρδος της επιχείρησης είναι τα πανωφόρια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η 

αναλογία τιμής και αριθμού πωλήσεων είναι πολύ συμφέρουσα για την επιχείρηση, 

καθώς αποτελεί ένα προϊόν που αποδίδει μεγαλύτερο κέρδος ανά μονάδα. 

 

 
 
 



 

 

 


