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2 Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα των φαρμακευτικών φυτών 

• Περίληψη 

Η ενότητα 4 "Σχέδιο μάρκετινγκ" αναφέρεται ιδιαίτερα στη διαδικασία εμπορίας της 

επιχείρησης με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Δείχνει πόσο διαφορετικό πρέπει να έιναι, 

ανάλογα με την αγορά και τις προτιμήσεις των πελατών.  

Στην ενότητα 4 ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιήσετε όσο το δυνατόν περισσότερους δίαυλους 

για να πλουτίσετε την ομάδα-στόχο από διαφορετικές πηγές. 

• Μαθησιακά αποτελέσματα 

✓ Γνώση, κατανόηση και επαγγελματικές δεξιότητες: 

1. Γνώση και ορισμός καναλιών εμπορίας 

2. Κατανοήστε τη σημασία των ενεργειών μάρκετινγκ 

3. Συνδέστε τις δράσεις μάρκετινγκ με συγκεκριμένη ομάδα-στόχο και χώρα 

✓ Γενικές και μεταβιβάσιμες δεξιότητες: 

1. Δημιουργήστε το σχέδιο μάρκετινγκ 

2. Εμφάνιση γνώσεων σχετικά με τον τομέα της εμπορίας 

3. Δυνατότητα συνεργασίας και δημιουργίας ομαδικής εργασίας 

4. Αποκτήστε δεξιότητες σχετικά με το μάρκετινγκ και την προώθηση 
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Unit 4. Σχέδιο μάρκετινγκ 

Οι περισσότεροι άνθρωποι όταν ρωτούν τι είναι το μάρκετινγκ, σκέφτονται για την προώθηση, 

τη διαφήμιση, τις φωτογραφίες, τα σχόλια, τις διαφημιστικές πινακίδες, το πρόσωπο που 

δημιουργεί μια ακόμη αστεία διαφήμιση κλπ. Το μάρκετινγκ, τις περισσότερες φορές, 

συνδέεται με μεγάλες εταιρείες και ονόματα όπως η Coca Cola, η MARS, η Red Bull κλπ και οι 

εκδηλώσεις μάρκετινγκ προωθούνται πάντα σε κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ο κύριος 

στόχος της δημιουργίας σχεδίου μάρκετινγκ που περιλαμβάνει: εκδήλωση, προώθηση, 

συναντήσεις, συναυλίες, διαφημίσεις κλπ είναι η απόκτηση περισσότερων πελατών και 

χρημάτων. Το "κέρδος" είναι η πτυχή που ακολουθεί ο καθένας. Δεδομένου ότι μπορεί να 

φαίνεται πολύ "εύκολος" και φιλικός τομέας, το μάρκετινγκ είναι το πιο κρίσιμο συστατικό 

όλων των επιχειρηματικών σχεδίων. Ένα από τα πολύ γνωστά αποσπάσματα που 

αντιπροσωπεύουν το μάρκετινγκ είναι "Βρείτε μια ανάγκη και εκπληρώστε την". 

 

Ποια και που είναι η σημασία του μάρκετινγκ; Γιατί το χρειάζεται η επιχειρησή μου; Αυτά είναι 

λογικά ερωτήματα: Για όσους ονειρεύονται τον «πλούτο» στις επιχειρήσεις σας, αυτό είναι το 

κλειδί και δεν θα μπορούσε να είναι πιο σημαντικό. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο που 

αναφέρθηκε προηγουμένως δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς στρατηγική μάρκετινγκ - καθώς είναι 

ένας τρόπος για να αποκτήσετε όλο και περισσότερους πελάτες και να αρχίσετε να είστε 

δημοφιλείς. Πολύ συχνά οι άνθρωποι αγνοούν αυτό το στοιχείο και οδηγούνται σε συνεχή 

προβλήματα εκπλήρωσης των στόχων τους. Ίσως αναρωτιέστε γιατί αυτό είναι τόσο 

σημαντικό, οι άνθρωποι με ξέρουν και θα αγοράσουν το προϊόν μου ούτως ή άλλως. 

Περιμένετε ένα δευτερόλεπτο, πριν απαντήσετε σκεφτείτε το εξής: Ανεξάρτητα από το πόσο 

καινοτόμο, όμορφο, χρήσιμο, νέο ή καταπληκτικό προϊόν ή υπηρεσία παρέχετε, κανείς δεν θα 

το βρει αν δεν γνωρίζει ότι υπάρχει κάπου κοντά ή μακριά. Και γι’ αυτό το μάρκετινγκ είναι ο 

τρόπος να κάνεις τους ανθρώπους να μάθουν για σένα. 

 

Το καλά προετοιμασμένο μάρκετινγκ μπορεί να είναι επωφελές για όλα τα είδη και τύπους 

επιχειρήσεων. Η δημιουργία μάρκετινγκ δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, αλλά πρώτα απ 'όλα 

είναι καλό να γνωρίζουμε ποια είναι τα βασικά συστατικά του μάρκετινγκ. 
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Είναι τα ακόλουθα: 

 

Διαφήμιση 

Υποστήριξη πελατών 

Ερευνα αγοράς 

Προγραμματισμός προϊόντων 

Τιμολόγηση προϊόντων 

Στρατηγική πωλήσεων 

Δημόσιες σχέσεις 

 

Φυσικά μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα προσπαθώντας να θυμηθείτε ή να 

προσδιορίσετε όλα τα παραπάνω συστατικά. Προσπαθήστε να σκεφτείτε το μάρκετινγκ ως 

κάτι που κάνει ένας οργανισμός για να χτίσει, να διατηρήσει και να ενισχύσει τη σχέση των 

επιχειρήσεων-πελατών. Όλες οι απαραίτητες και απαιτούμενες ενέργειες είναι μόνο 

"μάρκετινγκ".  

 

Χρήσιμες συμβουλές: 

 

 Ποιος είναι ο πελάτης σας; Να γνωρίζετε και να διευκρινίζετε την ομάδα-στόχο σας. 

Ηλικιωμένοι ή νέοι; Εργάτες ή μαθητές; Άνθρωποι από το χωριό, την πόλη, τη χώρα ή 

από τον άλλο πολιτισμό; Καταθλιπτικοί, άρρωστοι ή χαρούμενοι με ενέργεια; Ομάδα 

ανθρώπων που θέλουν να ζουν υγιείς ή θέλουν να χρησιμοποιήσουν κάτι νέο, φθηνό ή 

δημοφιλές; 

 Ποιο είναι το μήνυμά σας; Με ποιο τρόπο μπορεί το προϊόν / υπηρεσία σας να 

διευκολύνει την ομάδα-στόχο σας; Τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί τους; Τι θα θέλατε να 

παρουσιάσετε από εκδηλώσεις μάρκετινγκ; Τι είδους εκδηλώσεις μπορείτε να 

οργανώσετε; Πώς θα θέλατε να σκεφτούν για σας; Τι είδους ανταπόκριση θα θέλατε να 

πάρετε; Ποιος είναι ο στόχος σας όσον αφορά την προοπτική των πελατών; 

 Ανακατεύθυνετε το σχέδιο σας στον πραγματικό επιχειρηματικό του σκοπό. Ποιος είναι 

ο σκοπός αυτού του σχεδίου μάρκετινγκ; Τι θέλετε να επιτύχετε; Ποιες είναι οι 

προσδοκίες σας; Το σχέδιο αυτό ταιριάζει με το όραμα και την ιδέα της επιχείρησης; 

Δείτε το μέσω επιχειρηματικής προοπτικής. 
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 Η ισχυρή πελατειακή σχέση είναι το βασικό στοιχείο στην προσπάθεια ανάπτυξης, 

σταθεροποίησης και κερδοφορίας. Ο σχεδιασμός μάρκετινγκ είναι ένας πολύ καλός 

τρόπος για να επιτευχθεί αυτό. 

 Ένα ολοκληρωμένο ρεαλιστικό σχέδιο μάρκετινγκ μπορεί να ενισχύσει μακροπρόθεσμα 

τη ζωή και την ευημερία της επιχείρησής σας. 

 

 

Οφέλη μάρκετινγκ: 

 

• Ισχυρότερη εικόνα της εταιρείας 

• Δυνατότητα προσέλκυσης και διατήρησης πελατών 

• Δυνατότητα σύναψης εταιρικών σχέσεων 

• Προσεγγίστε νέες ομάδες 

• Αποκτήστε περισσότερους πελάτες 

• Δημιουργήστε μια νέα και καλύτερη εικόνα της εταιρείας 

 

Συνηθισμένα λάθη σχετικά με το μάρκετινγκ: 

 

• Περνάτε πάρα πολλές ώρες και καταβάλλετε υπερβολική προσπάθεια για να σχεδιάσετε τις 

στρατηγικές μάρκετινγκ και να δεν ακολουθείτε ποτέ τις δικές σας ιδέες. 

• Είναι μη ρεαλιστικό. Μην θεωρείτε ότι από την αρχή μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μεγάλο 

γεγονός μάρκετινγκ, όπως για παράδειγμα η Coca Cola. Γνωρίστε τις δυνατότητές σας και τις 

χρησιμοποιήστε τις. 

• Το να έχετε πολύ μεγάλες προσδοκίες όσον αφορά τις πωλήσεις. Οι πωλήσεις αυξάνονται 

αργά. Είναι απολύτως φυσιολογικό. 

• Να έχετε πάντοτε προσδοκίες και στόχους που να είναι συντηρητικοί ώστε να μπορείτε να τις 

συναντήσετε. 

• Δαπανάτε πάρα πολύ χρόνο και χρήματα σε ένα φανταχτερό δικτυακό τόπο προτού να 

αποκτήσετε πελάτες - μπορείτε να το αναπτύξετε αργότερα μόλις αποκτήσετε κέρδη! 

 



 

This project has been funded with support from the European Commission.  
This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any  
use which may be made of the information contained therein 

6 Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα των φαρμακευτικών φυτών 

Το μάρκετινγκ είναι η κύρια δραστηριότητα που κάνει μια επιχείρηση για να αποκτήσει 

πελάτες και να διατηρήσει μια σχέση μαζί τους. Βασίζεται στη σκέψη για τις επιχειρήσεις όσον 

αφορά τις ανάγκες των πελατών και την ικανοποίησή τους - σε αυτό το σημείο οι πελάτες είναι 

ο αριθμός 1. Δεν είναι τόσο σημαντικό να πληρώνουν οι πελάτες για το προϊόν, καθώς 

αναπτύσσει μια ανάγκη για το συγκεκριμένο προϊόν και εκπληρώνει τις ανάγκες του πελάτη. 

Το μάρκετινγκ είναι ένα πολύ βαθύ θέμα, που έχει πολλές διαφορετικές έννοιες, τεχνικές, 

μεθόδους και θεωρίες. Οι πιο γνωστές είναι οι έννοιες 4Ps και 7Ps της ουσίας του μάρκετινγκ. 

Η οργάνωση έχει πάντα την τάση να χρησιμοποιεί μίγμα μάρκετινγκ για να δημιουργήσει τη 

στρατηγική μάρκετινγκ όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Στη δεκαετία του 1960, ο 

Αμερικανός έμπορος, E. Jerome McCarthy, παρείχε ένα πλαίσιο όσον αφορά την ουσία του 

μάρκετινγκ μεσω των 4Ps (McCarthy 1975).  

 

• Προϊόν 

 

Το προϊόν / η υπηρεσία πρέπει να ταιριάζει με το στόχο που θέλουν να εκπληρώσουν οι 

καταναλωτές, θα πρέπει να λειτουργήσει και θα πρέπει να είναι αυτό που οι καταναλωτές 

αναμένουν να πάρουν από εσάς. 

 

• Θέση 

 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι ορατό και διαθέσιμο από όπου ο καταναλωτής-στόχος σας είναι 

ευκολότερο να ψωνίσει. Αυτό μπορεί να είναι ένα μεγάλο κατάστημα στον κεντρικό δρόμο, 

μικρό κατάστημα στο εμπορικό κέντρο, μικρή αγορά, ηλεκτρονικό κατάστημα, ηλεκτρονικό 

εμπόριο. 

 

• Τιμή 

 

Το προϊόν / η υπηρεσία πρέπει πάντα να αντιπροσωπεύει τη σωστή αξία για συγκεκριμένη 

τιμή. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να είναι το φθηνότερο διαθέσιμο ή το πιο 

ακριβό. μία από τις βασικές παραδοχές της ιδέας μάρκετινγκ είναι ότι οι πελάτες είναι 

συνήθως διατεθειμένοι να πληρώσουν λίγο περισσότερο για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που 

λειτουργεί καλά και διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
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• Προβολή 

 

Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις, Προώθηση Πωλήσεων, Προσωπικές παραδοσιακές πωλήσεις 

και πρόσφατα Social Media είναι όλα τα βασικά εργαλεία επικοινωνίας για έναν οργανισμό. 

Αυτά τα εργαλεία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν το μήνυμα του 

οργανισμού στα σωστά ακροατήρια με τον τρόπο που θα ήθελαν περισσότερο να ακούσουν. Η 

προώθηση πρέπει να προσαρμοστεί στην ομάδα-στόχο. Εάν η ομάδα σας περιέχει άτομα με 

ηλικία 50 ή 60 ετών, είναι πιθανότερο ότι δεν θα σας ακολουθήσουν στο Facebook ή το 

Instagram, αλλά ίσως θα έρθουν σε σας και θα αγοράσουν το προϊόν απευθείας από εσάς. Τα 

συμβάντα προώθησης είναι απαραίτητα αλλά πρέπει να προσεγγίσετε την ομάδα στόχου σας. 

Δημιουργώντας Marketing Plan προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε όλα τα πιθανά κανάλια και 

μην χάσετε τίποτα που μπορεί να σας φέρει πιο κοντά στον πελάτη σας. Σήμερα η τεχνολογία 

είναι το κλειδί αλλά ταυτόχρονα οι παραδοσιακοί τρόποι προώθησης των επιχειρηματικών 

εργασιών είναι εξίσου αποτελεσματικοί - όλα εξαρτώνται από τον πελάτη και από το πόσο 

καλά προετοιμάζεται η εκστρατεία. 

 

Αν θέλετε να προσεγγίσετε νέους από το Ηνωμένο Βασίλειο, σίγουρα πρέπει να σκεφτείτε τα 

κανάλια των κοινωνικών μέσων. Μιλώντας για τα Social Media, σκεφτήκατε τι μπορεί να σας 

προσφέρει ένα καλά σχεδιασμένο και εύκολο στη χρήση ιστοσελίδα; Η προσέλκυση 

καθημερινών επισκεπτών, οι οποίοι είναι σε θέση να δουν τι αγοράζετε και τα χαρακτηριστικά 

του σε απευθείας σύνδεση - ή ακόμα και να μπορούν να αγοράσουν από τα σπίτια τους 

μπορεί να είναι σύμμαχος σας. Το ηλεκτρονικό εμπόριο στο μάρκετινγκ είναι ο καλύτερος 

τρόπος για να το εκπληρώσετε. 

 

Παραδείγματα μέσων κοινωνικής δικτύωσης και παραδοσιακά κανάλια μάρκετινγκ: 

Social Media Traditional channels 

 

Facebook  

Instagram  

Pinterest 

YouTube 

Twitter 

Websites  

 

Εφημερίδα  

Προωθητικές ενέργειες (αγοράστε 2 στην τιμή του 

1) 

Τηλεόραση 

Ραδιόφωνο 

Εκδηλώσεις που σχετίζονται με το θέμα 
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Webinars Εκθέσεις σχετικά με το θέμα 

Διαφημίσεις  

Μακέτες 

  

 

 

 

 

 

 Ποια τμήματα της αγοράς θα πρέπει να στοχοθετηθούν στις Επιχειρήσεις 

Φαρμακευτικών Φυτών; 

Τα φυσικά συστατικά για τα προϊόντα υγείας περιλαμβάνουν: 

• πρώτες ύλες, όπως τα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά  

• εκχυλίσματα 

• ενεργά συστατικά που χρησιμοποιούνται ως αρχικά υλικά για φαρμακευτικά 

προϊόντα. 

Τα τμήματα της αγοράς για τα φυσικά συστατικά για τα προϊόντα υγείας βασίζονται: 

• την εφαρμογή τους στην ευρωπαϊκή αγορά (φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα 

έναντι συμπλήρωμα διατροφής) 

• τον τύπο των ειδών (τροπικά, υποτροπικά ή εύκρατα) 
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Το ποιό τμήμα θα πρέπει να στοχεύσετε εξαρτάται από το πόσο καλά μπορείτε να 

συμμορφώνεστε με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους. Προκειμένου να απαντήσετε στις ανάγκες 

τους, πρέπει να μελετήσετε την αγορά πριν ξεκινήσετε τα σχέδια μάρκετινγκ. 

 

 

 

Φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα έναντι συμπληρωμάτων διατροφής 

Υπάρχει σίγουρα μια σαφής διαφορά μεταξύ των φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη 

χρήση και των συμπληρωμάτων διατροφής. Αυτό οφείλεται σε πολλά οριακά ζητήματα και 

ταυτόχρονα οι χώρες ταξινομούν τα προϊόντα με διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγμα, ένα 

προϊόν που περιέχει κουρκούμι (Curcuma longa) θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 

συμπλήρωμα διατροφής, αλλά και ως φυτικό φαρμακευτικό προϊόν. Αυτό σχετίζεται με τα 

ενεργά συστατικά ή τις ενώσεις που περιέχει και, το σημαντικότερο, με τον τρόπο με τον οποίο 

διατίθεται στο εμπόριο. Μόνο φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα μπορούν να κάνουν 

φαρμακευτική αγωγή. 

Ο σημαντικότερος λόγος για την κατηγοριοποίηση αυτών των δύο τμημάτων είναι ότι 

υπάρχουν μεγάλες διαφορές στη σχετική νομοθεσία. Λόγω αυτών των νομικών διαφορών, 

πρέπει να λάβετε συγκεκριμένο τρόπο για να φτάσετε στην αγορά και να γνωρίζετε τη 

διαφορά. Εκτός από τις διαφορετικές νομικές απαιτήσεις, η διαδρομή προς την αγορά 

διαφέρει επίσης για τα καθιερωμένα και νέα συστατικά. Κάθε συγκεκριμένη αγορά έχει επίσης 

τις δικές της τάσεις και τα ανταγωνιστικά προφίλ της. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην 

συγκεκριμένη αγορά μέσω παρόμοιων παραγόντων της αγοράς, από πλευράς εισαγωγέων, 

διανομέων και μεταποιητών, αλλά είναι σημαντικό να προσαρμόσετε τη στρατηγική στον 

συγκεκριμένο καταναλωτή. 
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 Μέσα από ποια κανάλια μπορείτε να διαθέσετε τα φυσικά συστατικά σας για προϊόντα 

υγείας; 

  Κύριοι δίαυλοι της αγοράς για τα φυσικά συστατικά για τα προϊόντα υγείας 

 

 

Οι ευρωπαϊκοί εισαγωγείς και διανομείς ως το σημαντικότερο σημείο εισόδου 

Σε γενικές γραμμές, οι ευρωπαίοι εισαγωγείς και διανομείς είναι το πιο σημαντικό σημείο 

εισόδου σας στην αγορά. Αυτά μπορούν να εμπορευτούν έως και 500 είδη, μαζί με άλλα 

συστατικά και συνθετικά. Οι λειτουργίες τους περιλαμβάνουν: 

• παγκόσμια προμήθεια 

• ανάλυση και ποιοτικός έλεγχος 

• διόρθωση 

• ανάμιξη 

• τεκμηρίωση προϊόντος 

• πωλήσεις σε μεταποιητές και κατασκευαστές τελικών προϊόντων. 

Μπορείτε να εμπορεύεστε τα φυσικά συστατικά σας είτε μέσω γενικών είτε εξειδικευμένων 

παικτών. Και οι δύο τύποι παικτών μπορεί να σας ενδιαφέρουν, ανάλογα με: 

• μέγεθος της εταιρείας σας 

• είδος προϊόντων που παρέχετε 

• πιστοποίηση και τεκμηρίωση που απαιτείται 
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Όλοι οι κύριοι εισαγωγείς, διανομείς και μεταποιητές στην Ευρώπη επεκτείνουν τη γκάμα των 

προϊόντων τους και εργάζονται όλο και περισσότερο σε διαφορετικά επίπεδα. Η 

διαφοροποίηση είναι το αποτέλεσμα της συγχώνευσης των κατασκευαστών τελικών 

προϊόντων και το υψηλό κόστος συμμόρφωσης με τις νομικές απαιτήσεις. Ορισμένοι από 

αυτούς διαθέτουν μια μεγάλη ποικιλία συμβατικών, οργανικών και / ή δίκαιων γραμμών 

συστατικών για καλλυντικά, συμπληρώματα, τρόφιμα και φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα. 

 

Παραδείγματα είναι: 

• επεξεργαστές όπως η Naturex από τη Γαλλία και η Indena από την Ιταλία 

• έμποροι όπως ο όμιλος Martin Bauer 

• διανομείς όπως το IMCD. 

 

Έχετε υπόψη ότι εάν το προϊόν σας είναι προϊόν υψηλής ποιότητας, αυτές οι εταιρείες είναι 

ταυτόχρονα μια καλή σύνδεση για να μπουν στην αγορά. 

Ακόμη και αν σήμερα εξειδίκευση γίνεται όλο και λιγότερο συνηθισμένο, υπάρχουν ακόμα 

μέλη που ειδικεύονται από το: 

• να κατευθύνουν τις πωλήσεις τους μόνο στον τομέα, για παράδειγμα: συστατικά για 

συμπληρώματα διατροφής, καλλυντικά ή φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα 

• να περιορίζουν τις προσφορές προϊόντων τους και να έχουν λιγότερα προϊόντα, αλλά με 

υψηλή ποιότητα, για παράδειγμα προσφέροντας ένα προϊόν από μια συγκεκριμένη περιοχή, 

παράγοντας εκχυλίσματα ή δραστικές ουσίες 

• να έχουν συστατικά που είναι πιστοποιημένα ως οργανικά, FairWild και διάφορες ετικέτες 

θεμιτού εμπορίου. 
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