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Κεφάλαιο 4 
“Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα των φαρμακευτικών φυτών” 
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 Περίληψη 

Η ενότητα 3 «Φτιάχνοντας το Επιχειρηματικό Μοντέλο για τον τομέα των φαρμακευτικών 
φυτών » περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρηματικό Πλάνο σε σχέση με τη 
βιομηχανία βοτάνων και φυτών. Τα πιο σημαντικά δεδομένα περιλαμβάνονται στην 
ενότητα με κατανοητό τρόπο σε συνδυασμό με γνωστά παραδείγματα. Η απόκτηση αυτής 
της γνώσης θα διευκολύνει τη διαδικασία δημιουργίας της start-up επιχείρησης  

 Γνωστικά αποτελέσματα 
 Γνώση, κατανόηση και επαγγελματικές δεξιότητες 

1. Καθορίστε τους ακόλουθους όρους: Επιχειρηματικό Μοντέλο, Business 
Model Canvas (BMC)  

2. Γνωρίστε τους όρους όπως : στρατηγική, επιχειρήσεις, σχεδιασμός 
3. Προετοιμάστε το BMC που σχετίζεται με τη βιομηχανία βοτάνων και 

φαρμακευτικών φυτών 
4. Συνδέστε τις γνώσεις που σχετίζονται με το Επιχειρηματικό Μοντέλο και τη 

βιομηχανία φυτών 
 Γενικές και μεταβιβάσιμες δεξιότητες 

1. Δημιουργία Επιχειρηματικού Μοντέλου 
2. Δείξτε γνώσεις που σχετίζονται με το επιχειρηματικό λεξιλόγιο 
3. Σχεδιάστε και ακολουθείστε τα βήματα επιχειρηματικού σχεδιασμού 

 

 

Ενότητα 3: Φτιάχνοντας το Επιχειρηματικό Μοντέλο για τον τομέα των φαρμακευτικών 
φυτών  

Τι είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο; 

Το επιχειρηματικό μοντέλο μας επιτρέπει να περιγράψουμε τη βάση που χρησιμοποιείται 
από μία start-up ή άλλη εταιρία για να δημιουργήσει, συλλέξει και εξασφαλίσει αξία. Είναι 
η βάση που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της επιχείρησης. Ένα πολύ χρήσιμο 
στρατηγικό εργαλείο διαχείρισης και επιχειρηματικότητας. Το επιχειρηματικό μοντέλο είναι 
η βάση από την οποία δημιουργούνται τα μεγάλα πράγματα. 

Ένα επιχειρηματικό μοντέλο είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο σε κάθε start-up ή άλλη 
εταιρεία που λειτουργεί σωστά. Σας επιτρέπει να στήσετε έναν χάρτη στον οποίο να 
δηλώνετε πώς λειτουργεί η επιχείρησή σας. Μέσω του επιχειρηματικού μοντέλου, η 
εταιρεία δημιουργεί ένα σχέδιο με το τελικό κέρδος μέσω των ενεργειών της, λαμβάνοντας 
υπόψη το κόστος. 

Δεν υπάρχει κάποια σταθερά που θα πρέπει να ακολουθηθεί. Το επιχειρηματικό μοντέλο 
μπορεί να είναι τόσο απλό ή περίπλοκο όσο η εταιρεία θέλει ανάλογα με τις ανάγκες και τα 
χαρακτηριστικά της. 

Το επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί να δημιουργηθεί σήμερα και να αλλάξει οποιαδήποτε 
άλλη μέρα αλλά η κύρια δομή θα πρέπει να ακολουθηθεί. Πολύ σημαντικό για τη 
δημιουργία ενός επιχειρηματικού μοντέλου είναι να έχετε υπόψη σας ότι αυτό το έγγραφο 
θα σας δώσει την απάντηση για την ερώτηση «Από την πλευρά του πελάτη, γιατί πρέπει να 
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υπάρχει αυτή η επιχείρηση;». Δημιουργώντας το επιχειρηματικό μοντέλο είναι απαραίτητο 
να εξετάσουμε όλα τα μέρη της επιχείρησης: άνθρωποι, προϊόν, υπηρεσία, πελάτες, σχέδιο, 
στόχοι, προκλήσεις κλπ. 

Η διαδικασία δημιουργίας ενός επιχειρηματικού μοντέλου είναι μάλλον πολύ προσωπική 
υπόθεση, αλλά από την άλλη πλευρά είναι δυνατόν και πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιες 
δομές που είναι πιο συνηθισμένες και κάνουν αυτή τη δουλειά ευκολότερη. 

 

Πριν ξεκινήσετε να δουλεύετε πρέπει να έχετε υπόψη το Επιχειρηματικό σας Μοντέλο 
τουλάχιστον για τους επόμενους μήνες. 

Η δημιουργία ενός επιχειρηματικού μοντέλου μπορεί να ξεκινήσει από ένα επιχειρηματικό 
σχέδιο start-up το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για εσωτερικούς σκοπούς και θα αντανακλά 
κυρίως τις ανάγκες κάθε μέλους της εταιρείας. Αυτό το είδος σχεδίου, το οποίο μπορεί να 
ονομαστεί "προσχέδιο", είναι για τον δημιουργό της επιχείρησης και τους συναδέλφους 
του. Σας συνιστούμε να μην εμφανίσετε αυτό το είδος "εργασιακού επιχειρηματικού 
σχεδίου" στην τράπεζα ή σε οποιονδήποτε άλλο οργανισμό από τον οποίο θέλετε να λάβετε 
οποιαδήποτε οικονομική υποστήριξη. Μέσα στο σχέδιο θα πρέπει να συμπεριλάβετε την 
ανάπτυξη ή την επέκταση της εταιρείας καθώς και ποιες είναι οι προτεραιότητες. 

Υπάρχει και ένα άλλο σχέδιο που θα μπορούσε να αναφερθεί εδώ ως Στρατηγικό Σχέδιο - 
ένα σχέδιο που θα περιλαμβάνει τη στρατηγική, τις ευθύνες, τις δραστηριότητες, τις 
προθεσμίες, τον προϋπολογισμό και το οικονομικό σχέδιο. 

Κάθε είδος σχεδίου θα είναι χρήσιμο και κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας 
προετοιμασίας και αργότερα που θα αρχίσετε να τρέχετε την επιχείρησή σας. 

Συνοψίζοντας - Όλα χρειάζονται ένα σχέδιο αλλά το σχέδιο μπορεί να αλλάξει. Σύμφωνα με 
τις αλλαγές που θα εμφανιστούν κατά τη δημιουργία της επιχείρησης, το σχέδιο θα 
τροποποιηθεί και θα προσαρμοστεί στις όποιες ανάγκες προκύψουν. Συνεπώς, έχοντας ένα 
σχέδιο, έχετε ένα μονοπάτι που θα ακολουθείτε και μια βάση από την οποία θα μπορείτε 
να ξεκινήσετε. 

Πώς το επιχειρηματικό μοντέλο σχετίζεται με την επιχειρηματική στρατηγική και το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα; 

Παρ 'όλα αυτά, τα επιχειρηματικά μοντέλα είναι σχετικά γενικά μοντέλα που μπορεί 
εύκολα κάποιος να τα μιμηθεί. Επομένως, η επιχειρησιακή στρατηγική συμπληρώνει το 
μοντέλο με το σχεδιασμό και την προστασία του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε 
ατελείς αγορές. Αυτό σημαίνει ότι με την επιχειρηματική στρατηγική βρίσκονται τρόποι για 
να εμποδίζουν τη μίμηση των επιχειρηματικών μοντέλων από τους ανταγωνιστές. 

Το πλαίσιο VRIN (αξία, σπανιότητα, μοναδικότητα και μη υποκατάσταση) προσφέρει ένα 
εργαλείο για την εξέταση του (δυνητικού) ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των 
επιχειρήσεων. Όταν εφαρμόζουν μια στρατηγική διαφοροποίησης, οι επιχειρήσεις μπορούν 
να εξασφαλίσουν υψηλότερες αποδόσεις και να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους 
πλεονέκτημα. 
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Προτείνονται τέσσερα βήματα στρατηγικής ανάλυσης για την επίτευξη βιώσιμων 
επιχειρηματικών μοντέλων: 

1. Διαχωρίστε την αγορά 

2. Δημιουργήστε και παρουσιάστε μια σοβαρή πρόταση που βασίζεται στις ανάγκες του 
πελάτη για κάθε επιδιωκόμενο τομέα, καθώς οι πελάτες είναι το μέλλον σας 

3. Σχεδιάστε και εφαρμόστε μηχανισμούς για την αξιοποίηση των πελατών σας - ειδικούς 
τομείς 

4. Κατανοήστε και εφαρμόστε μηχανισμούς για να εμποδίσετε τη μίμηση από τους 
ανταγωνιστές σας, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να σας αντιμετωπίσουν και να σας 
χτυπήσουν 

Τρία πράγματα που πρέπει να κάνουν όσοι δημιουργούν μια start-up επιχείρηση, καθώς 
είναι κατάλληλα για να εμποδίσουν τυχόν ανταγωνιστές να τους μιμηθούν: 

1.Συστήματα, διαδικασίες, υπηρεσίες, δομή, επιχειρηματικό μοντέλο, τα οποία είναι 
δύσκολο να αναπαραχθούν. 

2.Αβέβαιη μίμηση - αναφέρεται στη δράση που δημιουργεί δυσκολίες σε έναν ξένο για να 
κατανοήσει πώς υλοποιείται το επιχειρηματικό μοντέλο. 

3. Διάλυση των υπαρχόντων πωλήσεων και κερδών ή αναστάτωση των επιχειρηματικών 
σχέσεων.  

Ποιος είναι ο ρόλος της ανακάλυψης, της μάθησης και της προσαρμογής στην καινοτομία 
επιχειρηματικού μοντέλου; 

Η διαδικασία του να καινοτομείς και να δημιουργείς ένα επιχειρηματικό μοντέλο απαιτεί 
δημιουργικότητα και διορατικότητα. Βρείτε πληροφορίες για πελάτες, προμηθευτές και 
ανταγωνιστές - 3 πτυχές που θα σας ακολουθήσουν σε όλο το επαγγελματικό ταξίδι. Η 
δημιουργικότητα συμβαδίζει με την κατανόηση του τι πραγματικά αναζητούν οι πελάτες 
και την ταυτόχρονη προστασία του μοντέλου από απομιμήσεις. Τα παραπάνω είναι βασικά 
μια διαδικασία μάθησης, μελέτης και προσαρμογής, η οποία συμβαίνει σταδιακά και που 
βασίζεται στον πειραματισμό. Δοκιμάσετε το μοντέλο ενάντια στην τρέχουσα παρόμοια 
επιχείρηση και  δείτε πώς μπορεί να εξελιχθεί. 

Ερωτήσεις που σχετίζονται με το προσωρινό μοντέλο περιλαμβάνουν: 

1. Πώς θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν και ποιο πρόβλημα του πελάτη θα λύσει; Επιλύει 
οποιοδήποτε πρόβλημα; Κάνει τη ζωή ευκολότερη; 

2. Μέχρι πόσα χρήματα θα είναι πρόθυμοι οι πελάτες να πληρώσουν για το προϊόν-
υπηρεσία; 

3. Πόσο μεγάλη είναι η ομάδα-στόχος; Ποια είναι η ομάδα-στόχος; 
4. Ποιες ανταγωνιστικές προσφορές γνωρίζετε; 
5. Πώς πρέπει να παρουσιαστεί το προϊόν και πού; 
6. Ποιο είναι το κόστος παρουσίασης, παράδοσης και πώλησης αυτού του προϊόντος / 

υπηρεσίας; 
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Τα επιχειρηματικά μοντέλα αποτελούν σημαντικό μέρος της λειτουργίας μιας επιχείρησης. 
Ένα από τα πιο δημοφιλή και γνωστά είναι το Business Model Canvas (BMC). 

Το BMC είναι ένα στρατηγικό εργαλείο διαχείρισης και επιχειρηματικότητας. Σας επιτρέπει 
να περιγράφετε, να σχεδιάζετε, να προκαλείτε, να επινοείτε και να διαμορφώνετε το 
επιχειρηματικό σας μοντέλο. Πρόκειται για ένα οπτικό διάγραμμα με στοιχεία που 
περιγράφουν την αξία της επιχείρησης ή του προϊόντος, την υποδομή, τους πελάτες και τα 
οικονομικά. Το εργαλείο είναι πολύ χρήσιμο για το σχεδιασμό, τη δοκιμή και την 
καινοτομία του επιχειρηματικού μοντέλου. Η πολύ πρακτική προσέγγιση σας επιτρέπει να 
επισημάνετε τη δυναμική του επιχειρηματικού μοντέλου και χρησιμεύει ως έμπνευση για 
να διερευνήσετε νέες ευκαιρίες. Για παράδειγμα, η AMAZON είναι μια εταιρεία που 
χρησιμοποιεί το BMC. 

 

Η Amazon είναι μία ευρέως διαδεδομένη διαδικτυακή εταιρία πωλήσεων, η οποία 
προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων (από βιβλία μέχρι κοσμήματα και τρόφιμα) και 
παράγει ηλεκτρονικά προϊόντα (όπως το eBook Kindle ή τα Fire tablets). 

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Amazon μπορεί να αναλυθεί χρησιμοποιώντας το BMC· ένα 
οπτικό διάγραμμα που επιτρέπει τη μελέτη των στοιχείων που συνθέτουν μια επιχείρηση. 

Θα ήταν καλό να αφιερώσετε μερικά λεπτά σε αυτό το εισαγωγικό βίντεο που εξηγεί τη 
δομή του BMC: 

https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s 

Το BMC χρησιμοποιείται από εταιρίες διαφορετικού τύπου και μεγεθών. Είναι επίσης ένα 
πολύ σημαντικό εργαλείο για τις start-up και όχι μόνο εταιρίες για την καινοτομία των 
επιχειρηματικών μοντέλων. Αντικατοπτρίζεται συστηματικά στο επιχειρησιακό σας 
μοντέλο, καθώς μπορείτε να χαρτογραφήσετε κάθε στοιχείο του έργου ή των 
επιχειρηματικών σας στοιχείων. Αυτή η μορφή επιχειρηματικού σχεδιασμού, σας βοηθά να 
γνωρίζετε κάθε σημαντικό μέρος της επιχείρησής σας, αναλύοντάς την σωστά και 
κατανοώντας πως συνδέονται μεταξύ τους τα επιμέρους τμήματά της. Αν είστε έτοιμοι να 
αξιοποιήσετε τις καινοτόμες ιδέες σας, αυτό το εργαλείο είναι σίγουρα αυτό που 
χρειάζεστε. 

Σήμερα το BMC είναι ένα από τα δημοφιλέστερα μοντέλα που χρησιμοποιείται από πολλές 
εταιρείες. Σας επιτρέπει να περιγράψετε την αξία της επιχείρησης ή του προϊόντος, την 
υποδομή, τους πελάτες και τα οικονομικά- όλους τους τομείς που σχετίζονται με την 
επιχείρηση. Για να κατανοήσουμε καλύτερα ποιο είναι το BMC, είναι απαραίτητο να 
κατανοήσουμε τα διάφορα στοιχεία που συλλέγει. Για το λόγο αυτό, ας διαιρέσουμε την 
ιδέα σε διαφορετικά στάδια, τα οποία θα δημιουργήσουν την πλήρη εικόνα της έννοιας. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s
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Μέρος Ορισμός 

Πελατειακή 
Ομάδα 

Ως πελατειακή ομάδα ορίζεται η ομάδα ανθρώπων, στην οποία η εταιρεία 
προτίθεται να απευθυνθεί. Μπορεί να είναι είτε ένας είτε πολλοί. 
Δεδομένου ότι η όλη δραστηριότητα της εταιρείας θα βασίζεται στην 
επιλεγμένη πελατειακή ομάδα, αυτή πρέπει να είναι η πρώτη απόφαση 
που θα ληφθεί για να οικοδομηθεί το επιχειρηματικό μοντέλο με βάση 
την επιλογή. 
Όταν αποφασίζουμε ποια πελατειακή ομάδα θα πρέπει να επιλέξουμε / 
απορρίψουμε, πρέπει να έχουμε κατά νου πώς κάθε τμήμα έχει πολλά 
χαρακτηριστικά. 

Αξιακή 
πρόταση 

Είναι η προσφορά της εταιρείας για την επίλυση ενός προβλήματος ή ενός 
αιτήματος του καταναλωτή. Είναι ο συνδυασμός προϊόντων και 
υπηρεσιών που προσφέρει μια εταιρεία για την επίλυση του 
προβλήματος της πελατειακής της ομάδας .Η προσφορά μιας εταιρείας, 
μέσω των προϊόντων / υπηρεσιών της, μπορεί να έχει διάφορες μορφές. 

Κανάλια Ένα κανάλι μπορεί να θεωρηθεί ως το σημείο επαφής μεταξύ της 
εταιρείας και του τομέα της αγοράς που απευθύνεται. Τα κανάλια της 
αγοράς έχουν διάφορες λειτουργίες, όπως η προσφορά του προϊόντος σε 
νέους πελάτες, βοηθώντας τους πελάτες να προσεγγίσουν το προϊόν, 
επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν την αξιακή πρόταση και προσφέροντας 
μια υπηρεσία μετά την πώληση. 

Πελατειακές 
σχέσεις 

Μια εταιρεία μπορεί να αποφασίσει για το είδος της σχέσης για κάθε 
τμήμα, ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλει να επιτύχει: αφοσίωση, 
επίτευξη νέων πελατών, αύξηση των πωλήσεων ... ανάλογα με τη σχέση 
που δηλώνει με τους πελάτες, αυτοί θα έχουν διαφορετική άποψη για την 
εταιρεία. 

Ροή εσόδων Συλλέγεται από τη σχέση με την πελατειακή ομάδα. Μπορούμε να 
βρούμε δύο τύπους: 
• Τα έσοδα από συγκεκριμένες πληρωμές που πραγματοποιούνται από 
τον καταναλωτή. 
• Τα τρέχοντα έσοδα που προέρχονται από περιοδικές πληρωμές σε 
αντάλλαγμα για την αξιακή πρόταση που έδωσε η εταιρεία στον 
καταναλωτή. 

Κύριοι Πόροι 

 

Είναι οι σημαντικότερες εισροές της εταιρείας, οι οποίες επιτρέπουν σε 
μια επιχείρηση να δημιουργήσει την αξιακή πρόταση που προσφέρει στον 
καταναλωτή. Κάθε επιχειρηματικό μοντέλο θα απαιτήσει διαφορετικό 
τύπο και ποσό αυτών των πόρων. 

Κύριες 
Διεργασίες 

Πρόκειται για τις σημαντικότερες δραστηριότητες που είναι απαραίτητες 
για να λειτουργήσει το μοντέλο και όπως συνέβη στο προηγούμενο βήμα, 
ανάλογα με το επιχειρηματικό μοντέλο θα χρειαστούν διαφορετικές 
δραστηριότητες. 

Κύριοι 
Συνεργάτες 

Με άλλα λόγια, πρόκειται για το δίκτυο που δημιούργησε η εταιρία με 
άλλους εταίρους, προκειμένου να βελτιώσουν το επιχειρηματικό τους 
μοντέλο. Οι λόγοι για την οικοδόμηση μιας εταιρικής σχέσης ποικίλλουν, 
όπως η αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας, η μείωση των κινδύνων ή η 
πρόσβαση σε καθορισμένες δραστηριότητες / πόρους. 

Αναδιάρθρωση 
εξόδων 

Η δημιουργία επιχειρηματικού μοντέλου έρχεται με πολλές δαπάνες και 
ανάλογα με τον τύπο θα είναι υψηλότερες ή χαμηλότερες. Μπορούμε να 
τα χωρίσουμε σε δύο βασικούς τύπους: ανάλογα με το κόστος ή με βάση 
την αξία. Το πρώτο εστιάζει περισσότερο στη μείωση του κόστους, ενώ το 
δεύτερο προτιμά να προσθέτει αξία για τον καταναλωτή. 
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Για παράδειγμα, ρίξτε μια ματιά στο BMC που χρησιμοποιήθηκε από την Apple και την 
Google. 

APPLE 

Ένα από τα προϊόντα της Apple, που σχετίζεται απευθείας σχεδόν με αυτή, είναι 
αναμφισβήτητα το iPod. Βγήκε στην αγορά το 2001 και ξεπέρασε οποιοδήποτε άλλο mp3, 
λόγω της δυνατότητας σύνδεσης με την πλατφόρμα iTunes, επιτρέποντας στους χρήστες 
της να μεταφέρουν οποιοδήποτε περιεχόμενο από τον υπολογιστή τους στο iPod, καθώς 
και να αγοράσουν περιεχόμενο μέσω του καταστήματος της Apple. 

 

 

ΚΥΡΙΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
 
Δισκογραφικές 
εταιρίες 
Κατασκευαστές 
πρωτότυπου 
εξοπλισμού 
 

ΚΥΡΙΕΣ 
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Hardware 
Σχέδιο 
Marketing 

ΑΞΙΑΚΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 
 
Μουσική χωρίς 
διακοπές 

ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
Αγάπη για το 
εμπορικό σήμα 
Κόστος αλλαγής 

ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ 
 
Μαζική Αγορά 

ΚΥΡΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 
People 
Content and 
agreements 
Apple brand 
iPod Design 

ΚΑΝΑΛΙ 
 
Καταστήματα 
λιανικής 
πώλησης 
Apple Stores 
Apple.com 
iTunes Store 

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 
 
Άνθρωποι 
Βιομηχανοποίηση 
Marketing και πωλήσεις 

ΡΟΗ ΕΣΟΔΩΝ 
 
Μεγάλα έσοδα από πώληση hardware (πώληση των 
iPods) 
Κάποια έσοδα από τη μουσική (πώληση μουσικής) 

 

GOOGLE 

Η πρώτη και πιο γνωστή υπηρεσία της Google είναι η μηχανή αναζήτησης της, επιτρέποντας 
την αναζήτηση των επιθυμητών αποτελεσμάτων στο διαδίκτυο. Επιπλέον, η εταιρεία 
προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες όπως το Gmail ή άλλες εφαρμογές (Ημερολόγιο Google, 
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Έγγραφα Google ...), κερδίζοντας χρήματα από τη διαφήμιση στο διαδίκτυο. Ωστόσο, ακόμη 
και αν η εταιρεία διαθέτει άλλα προϊόντα (όπως τα δικά τους κινητά τηλέφωνα και tablets), 
το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων της  εξακολουθεί να αποκτάται μέσω της διαφήμισης 
που προσφέρει στο διαδίκτυο. 

 

 

ΚΥΡΙΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
Συνεργάτες 
διανομής 
Open handset 
Alliances 
Κατασκευαστέ
ς πρωτότυπου 
εξοπλισμού 
 

ΚΥΡΙΕΣ 
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Έρευνα και 
Ανάπτυξη: 
νέα προϊόντα, 
βελτίωση 
προϊόντων 
Υποδομή 
πληροφορική
ς 
 

ΑΞΙΑΚΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 
Μηχανή 
αναζήτηση
ς (browser) 
Gmail 
Google+ 
Στοχευμέν
η 
διαφήμιση 
Android 
Google 
Chrome 
Google 
Apps 
Nexus 
προϊόντα 

ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 
Αυτοματοποίησ
η (όταν είναι 
δυνατό) 
Αποκλειστικές 
πωλήσεις 
(μεγάλες 
ποσότητες) 

ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 
Χρήστες 
διαδικτύου 
Εταιρίες που 
θέλουν να 
διαφημιστούν 
Χρήστες Google+  
Κατασκευαστές 
κινητών 
συσκευών 
Προγραμματιστέ
ς 
Επιχειρήσεις 
Χρήστες κινητών 
τηλεφώνων 

ΚΥΡΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
Datacenter 
Google brand 

ΚΑΝΑΛΙ 
Google Play 
Store 
Παγκόσμιες 
πωλήσεις 
(ομάδες 
υποστήριξης) 
Δύναμη 
πωλήσεων 
πολλαπλών 
προϊόντων 

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 
Κόστη Traffic Acquisition  
Κόστη Έρευνας και Ανάπτυξης 
Λειτουργίες του κέντρου 
δεδομένων 
Marketing και πωλήσεις 

ΡΟΗ ΕΣΟΔΩΝ 
Διαφήμιση σε ιστοσελίδες 
Προϊόντα για επιχειρήσεις 
Πλέγμα κινητών τηλεφώνων/Tablets 
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Πηγή: Peter J Thomson, Digital Brand Strategy 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
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Σχέδιο και παράδειγμα για το Επιχειρηματικό Μοντέλο για τα φαρμακευτικά φυτά 
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