ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ
2011

ΣΞΗΞΑ ΞΗΧΑΟΙΜΩΟ ΧΕΔΙΑΗ ΠΡΡΛΡΟΣΩΟ
ΜΑΙ ΤΣΗΞΑΣΩΟ

ΠΑΦΛΑ ΓΦΘΓΣΦΛΑΔΣΩ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΕΔΙΑΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ
ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ
ΕΦΠΣΩΥΣΟΘ 2011

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ
υπό το κζμα:

ΧΕΔΙΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΚΘΕΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ
ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΟΜΟΡΦΙΑ
ΠΑΦΛΑ ΓΦΘΓΣΦΛΑΔΣΩ
Α.Π. 511/2000013

Επιβλζπων κακθγθτισ: Θωμάσ πφρου
Εξεταςτικι επιτροπι: Θωμάσ πφρου
Ζλςα Χαραλάμπουσ
Ιωάννθσ Ξενάκθσ

2

τουσ Γονείσ μου Κωνςταντίνο & Καλλιόπθ
και ςτο Μιχάλθ

3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Θ βιομθχανία των προϊόντων περιποίθςθσ ομορωιάσ (καλλυντικϊν προϊόντων) αποτελεί μία από τισ πιο
κερδοωόρεσ βιομθχανίεσ ανεξάρτθτα από τθν οικονομικι και πολιτιςμικι κατάςταςθ τθσ κάκε χϊρασ.
Φυςικά, θ διεκνισ οικονομικι κρίςθ που ξεκίνθςε να διαωαίνεται αιςκθτά από το τζλοσ του 2008 ιταν
λογικό να επθρεάςει και αυτό τον κλάδο με άμεςα αποτελζςματα, ςτο τζλοσ του 2008, οι περιςςότερεσ
εταιρίεσ καλλυντικϊν τθσ Ευρϊπθσ να παρουςιάηουν μείωςθ των κερδϊν τουσ.
Ωςτόςο, ακόμθ και ςιμερα που θ οικονομία ςυνεχίηει να πλιττεται ςθμαντικά ςε πολλζσ Ευρωπαϊκζσ
χϊρεσ, αλλά κυρίωσ ςτθν Ελλάδα, ο κλάδοσ των καλλυντικϊν εξακολουκεί να κατζχει ζνα ςθμαντικό
μερίδιο τθσ αγοράσ, αναλογικά πάντα με τθν παροφςα κατάςταςθ και ςε ςφγκριςθ με άλλουσ κλάδουσ,
όπωσ τθσ ζνδυςθσ ι του κοςμιματοσ.
Υροκειμζνου να αντιμετωπίςουν τθν οικονομικι κρίςθ οι εταιρίεσ καλλυντικϊν αναδιοργανϊκθκαν,
επαναςχεδίαςαν τθ δομι τουσ, ζκεςαν νζουσ ςτόχουσ και μείωςαν τισ δαπάνεσ, τόςο με περικοπζσ ςε
κονδφλια προϊκθςθσ, όςο και με ςυρρίκνωςθ των κονδυλίων που προορίηονταν για νζεσ επενδφςεισ ςε
προϊόντα ι για καταςκευζσ ςυςτθμάτων προϊκθςθσ και πϊλθςθσ των προϊόντων τουσ.
Χτθν παροφςα μελζτθ παρουςιάηεται θ πρόκλθςθ που αντιμετωπίηει ο ςφγχρονοσ ςχεδιαςτισ
ςυςτθμάτων ζκκεςθσ και παρουςίαςθσ καλλυντικϊν προϊόντων, ϊςτε να πετφχει το επικυμθτό
αιςκθτικό και λειτουργικό αποτζλεςμα μζςα ςε ζνα κλίμα περικοπϊν (μειωμζνο κόςτοσ), το οποίο
επιβάλλει οικονομικζσ και εφκολα υλοποιιςιμεσ καταςκευζσ.
Ειδικότερα θ εργαςία παρουςιάηει τα διαδοχικά αλλθλοεξαρτθμζνα ςτάδια τθσ ςχεδίαςθσ ενόσ νζου
ςυςτιματοσ ζκκεςθσ για τθν ενίςχυςθ των πωλιςεων ςε υπάρχον προϊόν πολυεκνικισ εταιρίασ
καλλυντικϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ απαιτιςεισ κακϊσ και τουσ περιοριςμοφσ που ετζκθςαν από τον
πελάτθ.
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ΠΡΟΛΟΓΟ
Για τθν πραγμάτωςθ τθσ παροφςασ μελζτθσ οωείλω να ευχαριςτιςω τουσ ανκρϊπουσ που με ςτιριξαν.
Ξαταρχάσ κα ικελα να ευχαριςτιςω τον επιβλζποντα κακθγθτι μου, κ. Κωμά Χπφρου, κακθγθτι του
τμιματοσ Πθχανικϊν Χχεδίαςθσ προϊόντων και Χυςτθμάτων του Υανεπιςτθμίου Αιγαίου, για τθν
πολφτιμθ και ακοφραςτθ ςυμβολι και κακοδιγθςθ του ςε αυτι μου τθν προςπάκεια, αλλά και για τθν
εμπιςτοςφνθ που μου ζδειξε.
Επίςθσ, οωείλω να ευχαριςτιςω τον κ. Γιϊργο Δελάλθ, διευκυντι πωλιςεων του τμιματοσ Ευρείασ
κατανάλωςθσ τθσ L’Oreal Hellas, κακϊσ και τθν κ. Παρία Ππουτηζγια, project manager του ιδίου
τμιματοσ για τθ ςτακερά άριςτθ και παραγωγικι ςυνεργαςία τουσ ςε όλα τα projects που ζχουμε ωζρει
εισ πζρασ και ωυςικά για τθ ςθμαντικι υποςτιριξθ και ςυνειςωορά τουσ ςτθν παροφςα εργαςία. Για όλθ
τθν κατανόθςθ και εμπιςτοςφνθ που μου ζδειξαν κατά τθ διάρκεια τθσ μελζτθσ αυτισ, οωείλω και ζνα
μεγάλο ευχαριςτϊ ςτουσ ςυνεργάτεσ μου Ξϊςτα Υάωο και Χτζλιο Υάωο.
Ψζλοσ ευχαριςτϊ κερμά τουσ αγαπθμζνουσ μου γονείσ, Ξωνςταντίνο και Ξαλλιόπθ για τθν τεράςτια
ςτιριξθ, κατανόθςθ και βοικεια ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ μου και ςυγκεκριμζνα ςε αυτι μου τθν
προςπάκεια και ωυςικά τον Πιχάλθ για τθ ςυνεχι του ενκάρρυνςθ και παρότρυνςθ, τθν εξαιρετικι του
υπομονι και επιμονι, αλλά και τθν πίςτθ του ςε μζνα.
Παρία Γρθγοριάδου
Ερμοφπολθ Χφροσ, Σκτϊβριοσ 2011
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1.ΕΙΑΓΩΓΗ
Θ παροφςα εργαςία με κζμα «Χχεδίαςθ ςυςτιματοσ ζκκεςθσ και παρουςίαςθσ προϊόντων περιποίθςθσ
ομορωιάσ» και πιο ςυγκεκριμζνα τθ ςχεδίαςθ επίπλου-εκκετθρίου καλλυντικϊν, παρουςιάηει τα
διαδοχικά αλλθλοεξαρτθμζνα ςτάδια τθσ ςχεδίαςθσ ενόσ νζου τζτοιου ςυςτιματοσ για τθν ενίςχυςθ των
πωλιςεων ςε υπάρχον προϊόν πολυεκνικισ εταιρίασ καλλυντικϊν.
Χτο πλαίςιο τθσ μελζτθσ κα παρουςιαςτοφν αναλυτικά όλα τα ςχεδιαςτικά βιματα που ςυνζβαλλαν ςτο
τελικό ςφςτθμα ζκκεςθσ και προβολισ καλλυντικϊν προϊόντων ενόσ ςυγκεκριμζνου εμπορικοφ ςιματοσ,
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ απαιτιςεισ κακϊσ και τουσ περιοριςμοφσ που ετζκθςαν από τον πελάτθ. Θ
διαδικαςία τθσ ςχεδίαςθσ αντιμετωπίηεται ωσ ςφςτθμα όλων των παραγόντων που απαιτοφνται για το
τελικό αποτζλεςμα και κάκε ςτάδιο τθσ ςχεδίαςθσ αξιολογείται από τον πελάτθ. Χτθ μελζτθ μασ ο
πελάτθσ είναι θ πολυεκνικι εταιρεία καλλυντικϊν L’Oreal Hellas και πιο ςυγκεκριμζνα το τμιμα με τα
προϊόντα ευρείασ κατανάλωςθσ. Ψο εμπορικό ςιμα, του οποίου τα καλλυντικά κα προβάλλει το
ςφςτθμα μασ, είναι θ Maybelline New York.
Θ μελζτθ ςχεδίαςθσ ολοκλθρϊνεται με τθ δθμιουργία ενόσ τελικοφ, εγκεκριμζνου πλζον από τον
πελάτθ, ςχεδιαςτικοφ αποτελζςματοσ. Χτθ ςυνζχεια πραγματοποιείται το πρϊτο δείγμα (mock up), ο
πελάτθσ επιωζρει τισ τελικζσ του αλλαγζσ και ξεκινάει θ διαδικαςία τθσ καταςκευισ όςων τεμαχίων
περιλαμβάνει θ αρχικι παραγγελία.
Σ βακμόσ επιτυχίασ του τελικοφ προϊόντοσ που καταςκευάςκθκε μπορεί να αποτελζςει τελικά το
κριτιριο για τθν αξιολόγθςθ τθσ μεκοδολογίασ που χρθςιμοποιικθκε κατά τθν ςχεδίαςι του.
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1.1 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΟΧΟ ΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ
Χτόχοσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ είναι θ ςχεδίαςθ ενόσ καινοφριου επίπλου-εκκετθρίου το οποίο κα
χρθςιμοποιθκεί για τθν πϊλθςθ προϊόντων τθσ εταιρίασ L’Σreal Hellas και ςυγκεκριμζνα τθσ μάρκασ
Maybelline New York, θ οποία ανικει ςτον παραπάνω όμιλο.
Πε τον όρο ζπιπλο-εκκετιριο καλλυντικοφ προϊόντοσ, αναωερόμαςτε ςε μία καταςκευι που ζχει ωσ
πρωταρχικό ςκοπό να προςελκφςει τον καταναλωτι, ϊςτε να δθμιουργιςει τθν απαραίτθτθ ςυνκικθ
για πικανι πϊλθςθ. Ψζτοιεσ καταςκευζσ τοποκετοφνται εντόσ καταςτθμάτων καλλυντικϊν, ςυνικωσ ςε
ςυγκεκριμζνα ςθμεία πϊλθςθσ που παρζχονται και ορίηονται από το κατάςτθμα. Υαράλλθλα το ζπιπλοεκκετιριο κα πρζπει να διακζτει ςυγκεκριμζνα τεχνικά χαρακτθριςτικά αναγκαία για τθ ςωςτι
λειτουργία του, ςφμωωνα πάντα με τισ ανάγκεσ του εκάςτοτε προϊόντοσ το οποίο εκκζτει-προωκεί.
Χυνεπϊσ το άμεςα εμπλεκόμενο απευκυνόμενο κοινό μίασ τζτοιασ καταςκευισ είναι, ςε πρϊτο και
κυρίαρχο επίπεδο, οι καταναλωτζσ, με χαρακτθριςτικά που κατθγοριοποιοφνται ανάλογα με το προϊόν
και ςε δεφτερο επίπεδο οι πωλθτζσ που καλοφνται να χρθςιμοποιιςουν το ζπιπλο-εκκετιριο για να
πραγματοποιιςουν τθν πϊλθςθ. Χε τελευταίο , αλλά διόλου ευκαταωρόνθτο επίπεδο κα μποροφςαμε
να ποφμε πωσ ςθμαντικό ρόλο παίηει και θ γνϊμθ των υπευκφνων του ίδιου του καταςτιματοσ, το οποίο
ορίηει το μζγεκοσ και τθν τοποκεςία του ςθμείου πϊλθςθσ.
Υροκειμζνου να καταλιξουμε ςε ζνα ςχεδιαςτικό αποτζλεςμα που κα πλθροί ςυνολικά τισ απαιτιςεισ
και των τριϊν επιπζδων, με ποςοςτά ανάλογα τθσ βαρφτθτασ του κάκε επιπζδου, κρίνεται αναγκαίο
αρχικά να γίνει μελζτθ των απαιτιςεων τθσ εταιρίασ L’Oreal Hellas, όςον αωορά τουσ γενικότερουσ
ςτόχουσ τθσ αλλά και ειδικότερα τα χαρακτθριςτικά τθσ μάρκασ Maybelline New York, ςτθν οποία ανικει
το προϊόν για το οποίο ςχεδιάηουμε.
Αρχικά παρουςιάηονται οι διάωορεσ κατθγορίεσ των προϊόντων καλλυντικϊν με αναωορά ςτα
χαρακτθριςτικά τουσ. Χτθ ςυνζχεια περιγράωονται τα ζπιπλα καλλυντικϊν και οι ςφγχρονεσ τάςεισ
ςχεδιαςμοφ που ζχουν κακιερωκεί ςτο χϊρο. Από τα πιο ςθμαντικά μζρθ τθσ παραπάνω μελζτθσ
αποτελεί και θ ουςιαςτικι ενθμζρωςθ για τθ ωιλοςοωία και τουσ ςτόχουσ που κζτει θ εταιρία L’Oreal
Hellas, ανάλογα με τθν εκάςτοτε μάρκα.
Πε βάςθ όλα τα ςτοιχεία που ςυγκεντρϊνονται, παρουςιάηεται το πλαίςιο ςχεδίαςθσ και θ
μεκοδολογία που χρθςιμοποιικθκε για τθ δθμιουργία του τελικοφ ςχεδίου. Ζπειτα παρουςιάηεται το
ςχεδιαςτικό αποτζλεςμα, μεταωερόμενο πλζον ςε καταςκευαςμζνο ζπιπλο. Ψο τελικό ζπιπλο-εκκετιριο
βρίςκεται τοποκετθμζνο ςε παρόντα χρόνο μζςα ςτα πιο εμπορικά καταςτιματα καλλυντικϊν τθσ
Ελλάδασ.
Θ αξιολόγθςθ πραγματοποιείται από τα ςυμπεράςματα που προκφπτουν αρχικά από τον πελάτθ, αλλά
κυρίωσ από το αν το ζπιπλο-εκκετιριο πζτυχε το ςτόχο του, τθν αφξθςθ πωλιςεων ςτο προϊόν που
προωκεί.
Θ ςυγκεκριμζνθ διπλωματικι εργαςία ζχει ωσ ςτόχουσ:


Οαμβάνοντασ υπόψθ τισ μεκοδολογίεσ ςχεδίαςθσ που ςυηθτικθκαν ςτο πλαίςιο τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ςτο τμιμα, να μελετιςει τον προβλθματικό χϊρο που προκφπτει από
μία ςυγκεκριμζνθ ανάγκθ ενόσ υπαρκτοφ πελάτθ ςε πραγματικό χρόνο, ςυνκικεσ και
περιοριςμοφσ.
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Ρα παρουςιάςει όλα τα ςτάδια τθσ ςχεδιαςτικισ διεργαςίασ κακϊσ και τον τρόπο με τον οποίο ο
ςχεδιαςτισ κατανόθςε και αντιμετϊπιςε τον προβλθματικό χϊρο.
Ρα παρουςιάςει με αναλυτικό τρόπο το τελικό ςχζδιο που επιλζχτθκε, κακϊσ και τουσ λόγουσ
για τουσ οποίουσ ζγινε θ επιλογι του.
Ρα περιγράψει τθ διαδικαςία τθσ επαναςχεδίαςθσ βάςει των περιοριςμϊν και των απαιτιςεων
τθσ αυτοματοποιθμζνθσ παραγωγισ και με γνϊμονα το κόςτοσ καταςκευισ.
Ρα αξιολογιςει το τελικό ςχεδιαςτικό αποτζλεςμα και να καταλιξει ςε ςυμπεράςματα ςχετικά
με το πλαίςιο ςχεδίαςθσ που χρθςιμοποιικθκε.

1.2 ΔΟΜΗ ΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ
Θ εργαςία (μελζτθ) απαρτίηεται από επτά κεωάλαια, αναγκαία για τθν κατανόθςθ τθσ ςχεδιαςτικισ
διαδικαςίασ. Χτο κεωάλαιο 2 γίνεται περιγραωι του χϊρου των καλλυντικϊν και αναωζρεται θ
κατθγοριοποίθςθ των ομάδων ανάλογα με ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά των προϊόντων. Χτθ ςυνζχεια
προςδιορίηονται και αναλφονται τα ζπιπλα καλλυντικϊν και οι ςφγχρονεσ τάςεισ ςχεδιαςμοφ τουσ, όςον
αωορά υλικά, αιςκθτικό αποτζλεςμα και λειτουργίεσ. Ακολουκεί θ περιγραωι του πελάτθ, τα
χαρακτθριςτικά του κακϊσ και ςτοιχεία τθσ εταιρίασ. Χτο τζλοσ αυτοφ του κεωαλαίου περιγράωεται θ
ανάγκθ που ζχει προκφψει ςχετικά με τθν παροφςα ςχεδιαςτικι μελζτθ.
Χτο 3ο κεωάλαιο γίνεται ο προςδιοριςμόσ του απευκυνόμενου κοινοφ και θ κατθγοριοποίθςι του ςε
τρεισ ομάδεσ χρθςτϊν κακϊσ και αναωορά ςτον ςφγχρονο Ζλλθνα καταναλωτι και ςτα χαρακτθριςτικά
του. Ακολουκεί ο εντοπιςμόσ του προβλθματικοφ χϊρου, περιγράωεται θ διαδικαςία που προκφπτει το
brief και θ ςυλλογι των ςχεδιαςτικϊν αρχϊν. Επίςθσ περιγράωεται θ γενικι διαδικαςία ςυνεργαςίασ με
τον πελάτθ και τζλοσ δίνεται μία γενικι αξιολόγθςθ όλων των παραπάνω.
Χτο 4ο κεωάλαιο περιγράωονται αναλυτικά οι διάωορεσ εναλλακτικζσ ςχεδιαςτικζσ προτάςεισ που
προζκυψαν από τα ςυμπεράςματα του κεωαλαίου τρία. Χτθ ςυνζχεια παρακζτονται οι λόγοι που ο
πελάτθσ επζλεξε κάποιο από αυτά. Ξαταλθκτικά γίνεται μία αξιολόγθςθ για το κατά πόςον οι
ςχεδιαςτικζσ προτάςεισ ιταν ςυναωείσ με τισ ανάγκεσ του πελάτθ και με το αρχικό brief.
Χτο κεωάλαιο 5 παρουςιάηεται θ αναλυτικι ςχεδίαςθ του επιλεγμζνου concept με δθμιουργικά και
καταςκευαςτικά ςχζδια. Ζπειτα αναλφεται θ διαδικαςία επιλογισ καταςκευαςτι βάςει ςυγκεκριμζνων
παραγόντων και περιγράωεται ςυνοπτικά θ μζκοδοσ τθσ αρχικισ κοςτολόγθςθσ βάςει τθσ
αυτοματοποιθμζνθσ παραγωγισ. Αμζςωσ μετά τθν επιλογι καταςκευαςτι ξεκινάει μία ςειρά από
ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν τελικι καταςκευι όλων των τεμαχίων που περιλαμβάνει θ
παραγγελία. Υαράγονται τα αρχικά δείγματα και γίνονται τροποποιιςεισ από τον πελάτθ. Ακολουκεί
γενικι αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ διαδικαςίασ.
Χτο κεωάλαιο 6 αναπτφςςεται θ ςχεδίαςθ βάςει τθσ αυτοματοποιθμζνθσ παραγωγισ. Αρχικά ειςάγεται
θ ζννοια τθσ κοςτολόγθςθσ και αναλφεται ο βακμόσ επίδραςθσ (που επιδράει) ςτο ςχεδιαςτικό
αποτζλεςμα. Χτθ ςυνζχεια περιγράωονται οι ςχεδιαςτικζσ μζκοδοι για τθν καταςκευι του επίπλουεκκετθρίου ςφμωωνα με τον τρόπο λειτουργίασ τθσ κακετοποιθμζνθσ μονάδασ του καταςκευαςτι που
ζχει επιλεγεί.
Χτο κεωάλαιο 7 καταλιγουμε ςε ςυμπεράςματα ςχετικά με το ςχεδιαςτικό αποτζλεςμα και τθ ςυνολικι
μζκοδο ςχεδίαςθσ. Ξαταλθκτικά αναωζρεται και θ προςαρμογι του τελικοφ επίπλου-εκκετθρίου ςε νζα
ςθμεία πϊλθςθσ, τα οποία επζβαλλαν τροποποιιςεισ ςτο ςχζδιο με αποτζλεςμα τθν παραγωγι μίασ
νζασ εκδοχισ του.
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2. Ο ΧΩΡΟ ΣΩΝ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ
2.1 ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΣΩΝ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ
Από τθν αρχαιότθτα γίνεται ωανερι θ ανάγκθ του ανκρϊπου και ειδικότερα τθσ γυναίκασ να
περιποιείται τον εαυτό τθσ, με ςτόχο τθν ομορωιά και τθν υγιι εξωτερικι εμωάνιςθ. Δεν είναι τυχαίο
που θ ονομαςία «καλλυντικό» ςχετίηεται ετυμολογικά με τθν αρχαία λζξθ «κάλλοσ».
Για τουσ αρχαίουσ Αιγφπτιουσ, άνδρεσ και γυναίκεσ, ιταν απαραίτθτο για κάκε δθμόςια εμωάνιςι τουσ
να ζχουν βαμμζνα τα μάτια τουσ με ζντονο μαφρο μολφβι και πράςινθ ςκιά κακϊσ και τθν επιδερμίδα
τουσ λεία και κακαρι, χωρίσ ίχνοσ τριχοωυΐασ.[1][20] Σι κυρίεσ τθσ Πεςοποταμίασ και των διαωόρων
πολιτιςμϊν του Αιγαίου ζδιναν ζμωαςθ ςτισ ποφδρεσ και ςτα ζντονα κόκκινα μάγουλα, ενϊ οι αρχαίεσ
Φωμαίεσ χρθςιμοποιοφςαν, λιγότερο ι περιςςότερο, όλα τα παραπάνω με ζμωαςθ ςτο λευκό fond de
teint.[2] Θ «αλαβάςτρινθ» χλωμι επιδερμίδα ιταν ςτοιχείο των γυναικϊν τθσ Αναγζννθςθσ. Ακόμθ και
ςτθν αυςτθρότατθ βικτωριανι Αγγλία οι γυναίκεσ διατθροφςαν ζνα «ωυςικό» μακιγιάη, ενϊ και κάποιοι
άντρεσ δεν δίςταηαν να περνοφν με λίγο χρϊμα τισ ωαβορίτεσ τουσ. [1]
Αν και οι αιςκθτικζσ τάςεισ αλλάηουν ανάλογα με τθν εποχι, το κυνιγι τθσ ομορωιάσ δεν είναι διόλου
καινοφριο για το ανκρϊπινο είδοσ και τα καλλυντικά αποτελοφν το αρχαιότερο και δυνατότερο όπλο
του.
Χιμερα με τον όρο καλλυντικό και βάςει τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ονομάηεται:
«κάκε ουςία ι παραςκεφαςμα που προορίηεται να ζλκει ςε επαφι με διάφορα εξωτερικά μζρθ του
ανκρώπινου ςώματοσ (επιδερμίδα, τριχωτά μζρθ του ςώματοσ και τθσ κεφαλισ, όνυχεσ, χείλθ και
εξωτερικά γεννθτικά όργανα) ι με τα δόντια και το βλεννογόνο τθσ ςτοματικισ κοιλότθτασ με
αποκλειςτικό ι κφριο ςκοπό τον κακαριςμό τουσ , τον αρωματιςμό τουσ, τθ μεταβολι τθσ εμφάνιςισ
τουσ, τθ διόρκωςθ τθσ ςωματικισ οςμισ τουσ, τθν προςταςία τουσ και τθ διατιρθςι τουσ ςε καλι
κατάςταςθ.» [3] [43]
Θ Αμερικανικι Ωπθρεςία Ψροωίμων και Φαρμάκων (FDA), θ οποία ρυκμίηει τα ςχετιηόμενα με τα
καλλυντικά ςτισ Θνωμζνεσ Υολιτείεσ, ορίηει τα καλλυντικά, όπωσ: «παραςκευάςματα που προορίηονται
να χρθςιμοποιθκοφν ςτο ανκρϊπινο ςϊμα με ςτόχο τον κακαριςμό και καλλωπιςμό του, τθν προϊκθςθ
τθσ ελκυςτικότθτάσ του, ι τθν τροποποίθςθ τθσ εμωάνιςισ του χωρίσ όμωσ να επθρεάηουν τθ δομι του
ςϊματοσ ι τισ λειτουργίεσ του». [3] [48]
Θ ωράςθ που εμπεριζχεται ςτον πρϊτο οριςμό «…τθν προςταςία ι τθν διατιρθςθ ςε καλι κατάςταςθ»,
ζχει προκαλζςει αβεβαιότθτα ωσ προσ τθν ευρφτατα τθσ εωαρμογισ τθσ. Για αυτό ακριβϊσ το λόγο, θ
Ξομιςιόν από κοινοφ με το Ευρωπαϊκό Χυμβοφλιο, γνωμοδότθςαν, πωσ θ ζκωραςθ «προςταςία και
διατιρθςθ ςε καλι κατάςταςθ» δεν καλφπτει και τθν πρόλθψθ τθσ αςκζνειασ ι τθσ μόλυνςθσ. Ζνα
καλλυντικό πρζπει να ζχει κυρίωσ κοςμετικό ςκοπό και δευτερευόντωσ τθν διατιρθςθ τθσ υγείασ, χωρίσ
ωυςικά να τθν επιβαρφνει με οποιοδιποτε τρόπο. [3] [21]
Χτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, θ Επιςτθμονικι Επιτροπι Ξοςμετολογίασ (SCC) ιδρφκθκε το 1978 προκειμζνου
να ρυκμίηει τθν παραγωγι και πϊλθςθ καλλυντικϊν προϊόντων. Ψο 1982, θ SCC ειςιγαγε τουσ κανόνεσ
που εμπεριζχονται ςτθν κοινοτικισ οδθγίασ 76/768/EEC και αωοροφν ςτον ζλεγχο των ςυςτατικϊν των
καλλυντικϊν με ςκοπό τθν εξαςωάλιςθ αςωαλϊν ςυνκθκϊν χριςθσ από τουσ καταναλωτζσ. Σι κανόνεσ
αυτοί, που επαναπροςδιορίςτθκαν το 1990, κακορίηουν τισ τοξικολογικζσ μελζτεσ και τισ διαδικαςίεσ
ελζγχου που είναι πλζον προαπαιτοφμενεσ για τθν αςωαλι αξιολόγθςθ των ςυςτατικϊν των
καλλυντικϊν.[21]
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Θ οδθγία 76/768, περί προςεγγίςεωσ των νομοκεςιϊν των κρατϊν μελϊν των αναωερομζνων ςτα
καλλυντικά προϊόντα, ζχει προβεί ςε πλιρθ εναρμόνιςθ των εκνικϊν κανόνων περί ςυςκευαςίασ και
επιςιμανςθσ των προϊόντων αυτϊν. Επομζνωσ, οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ που πραγματοποιεί τθ
διάκεςθ καλλυντικϊν προϊόντων ςτθν αγορά υποχρεοφται να ακολουκεί όλεσ τισ απαιτοφμενεσ
διατάξεισ που καταγράωονται ςτθν οδθγία 76/768/ΕΣΞ και επιπροςκζτωσ να απαιτεί από κάκε
παραγωγό ι υπεφκυνο τθσ κυκλοωορίασ καλλυντικοφ προϊόντοσ να τθρεί, ςτθν ζδρα τθσ επιχειριςεϊσ
του, ωάκελο για κάκε παραγόμενο ι ειςαγόμενο προϊόν, που περιζχει όλα τα ςτοιχεία που αωοροφν τθ
ςφνκεςθ, τα χαρακτθριςτικά, τθν περιγραωι του προϊόντοσ, το πρωτόκολλο παραγωγισ και ελζγχου
κάκε παρτίδασ και τθ μζκοδο του ελζγχου αυτοφ.[7] [49]

2.1.1 Η Παγκόςμια βιομθχανία των καλλυντικϊν
Χιμερα θ καταςκευι των καλλυντικϊν κυριαρχείται παγκοςμίωσ από ζνα μικρό αρικμό πολυεκνικϊν
εταιρειϊν που ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα, αλλά θ διανομι και πϊλθςθ καλλυντικϊν απλϊνεται
ανάμεςα ςε μια ευρεία γκάμα διαωορετικϊν επιχειριςεων, οι οποίεσ ςιμερα αποτελοφν αυτι τθν
ιςχυρότατθ βιομθχανία. [10]
Σι Θνωμζνεσ Υολιτείεσ κατζχουν ζνα ςθμαντικό μερίδιο αγοράσ ςτθ βιομθχανία των καλλυντικϊν.
Υαράλλθλα πολλά μζρθ του κόςμου ζχουν γίνει διάςθμα για κάποια ςυγκεκριμζνα καλλυντικά προϊόντα
τουσ. Περικά από αυτά είναι θ Γαλλία, θ Γερμανία, θ Λταλία και θ Λαπωνία. Ζχει υπολογιςτεί ότι ςτθ
Γερμανία, θ βιομθχανία καλλυντικϊν ςθμείωςε πωλιςεισ λιανικισ, φψουσ 12,6 δις. Ευρϊ, το 2008
γεγονόσ που κατατάςςει τθ γερμανικι βιομθχανία καλλυντικϊν, τθν 3θ ιςχυρότερθ παγκοςμίωσ, μετά
τθν Λαπωνία και τισ Θνωμζνεσ Υολιτείεσ. Επίςθσ, ζχει αποδειχκεί ότι ςτθν ίδια χϊρα, αυτι θ βιομθχανία
ζχει αυξθκεί περίπου, κατά 5 τοισ εκατό μζςα ςε ζνα χρόνο, από το 2007 ζωσ το 2008. Σι εξαγωγζσ τθσ
Γερμανίασ ςτον τομζα των καλλυντικϊν προϊόντων ζωταςε το 2008 ζνα ςφνολο από 5,8 δις. ευρϊ ενϊ οι
ειςαγωγζσ των καλλυντικϊν ανιλκαν ςε 3 δις. ευρϊ.[22+ Θ Λαπωνία είναι ιδιαίτερα ιςχυρι με μερίδιο,
αξίασ περίπου 13,44 δισ. ευρϊ ανά ζτοσ. [23]
Χφμωωνα με ζρευνα τθσ Eurostaf για το 2007 το ςφνολο από τα παγκόςμια ετιςια ζςοδα προϊόντων
καλλυντικϊν υπολογίηονται ςιμερα άνω των 127 δισ ευρϊ.[30] Θ Ευρϊπθ αποτελεί τθν θγετικι αγορά
με μερίδιο που ανζρχεται ςτα 63 δισ ευρϊ. Θ Γαλλία αποτελεί μία χϊρα με πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθ
βιομθχανία των καλλυντικϊν, τόςο ςε εκνικό όςο και ςε διεκνζσ επίπεδο. Ψα περιςςότερα προϊόντα που
καταςκευάηονται εντόσ τθσ χϊρασ αυτισ και διακζτουν τθ χαρακτθριςτικι ετικζτα «Made in France»
ζχουν ςθμαντικι αξία ςτθ διεκνι αγορά. Χφμωωνα με δεδομζνα για το 2008 από το AFP(Γαλλικό
Υρακτορείο Ειδιςεων) και από ζρευνα τθσ θ ςυγκεκριμζνθ βιομθχανία αυξάνεται με ςτακερό ρυκμό τα
τελευταία 40 χρόνια. [33] Χφμωωνα με τθ Γαλλικι Σμοςπονδία για τθ Βιομθχανία Αρωμάτων (FIRAP) το
2006 οι πωλιςεισ ςτθ Γαλλία ζωταςαν το ρεκόρ των 6,5 δισ ευρϊ. Διάςθμα καλλυντικά εμπορικά
ςιματα που παράγονται ςτθ Γαλλία είναι τα Vichy, Yves Saint Laurent, Yves Rocher και πολλά άλλα. [24]
Χθμαντικό ρόλο ςτθν ευρωπαϊκι αγορά καλλυντικϊν κατζχει και θ ιταλικι βιομθχανία με ζςοδα που
ανιλκαν ςε 9 δισ ευρϊ το 2007. Ξυριαρχείται από τα προϊόντα μαλλιϊν και ςϊματοσ (περίπου 30% τθσ
αγοράσ των καλλυντικϊν) και όχι τόςο από τα προϊόντα μακιγιάη, ωαινόμενο που παρατθρείται και ςε
άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Ωςτόςο τα προϊόντα μακιγιάη και περιποίθςθσ προςϊπου είναι τα πρϊτα ςε
εξαγωγζσ ςτισ Θνωμζνεσ Υολιτείεσ. [25]
Οόγω τθσ μεγάλθσ ηιτθςθσ των καλλυντικϊν και περιςςότερο των αρωμάτων, πολλοί ςχεδιαςτζσ
ροφχων, θκοποιοί αλλά και τραγουδιςτζσ, χωρίσ να είναι άμεςα εμπλεκόμενοι ςτθ βιομθχανία των
καλλυντικϊν, δθμιοφργθςαν και προϊκθςαν διάωορα καλλυντικά προϊόντα με τθ διακριτικι τουσ
επωνυμία. Ψα προϊόντα αυτά αποτελοφν κάποια από τα ακριβότερα ςτον κλάδο, διότι ο καταναλωτισ
δεν πλθρϊνει κατ αρχάσ τθν επωνυμία και μετά το προϊόν. [13] [18]
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Ψα νομοκετικά όργανα που ρυκμίηουν τα ςχετιηόμενα με τθ βιομθχανία των καλλυντικϊν είναι θ
Ευρωπαϊκι Επιτροπι εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και θ Αμερικανικι Ωπθρεςία Ψροωίμων και
Φαρμάκων (FDA) εντόσ των Θνωμζνων Υολιτειϊν. Χτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, θ αςωαλισ κυκλοωορία των
καλλυντικϊν προϊόντων ακολουκεί ςυγκεκριμζνουσ νόμουσ και οδθγίεσ, που ζχουν κακοριςτεί από το
1976. Πία από τισ νεότερεσ τροποποιιςεισ τθσ οδθγίασ ςχετικά με τα καλλυντικά ζρχεται ωσ
αποτζλεςμα τθσ προςπάκειασ για τθν απαγόρευςθ των δοκιμϊν ςε ηϊα. Ωσ εκ τοφτου, οι δοκιμζσ
καλλυντικϊν προϊόντων ςε ηϊα είναι παράνομθ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ από το Χεπτζμβριο του 2004.
Πε νόμο που ψθωίςτθκε το Πάρτιο του 2009 απαγορεφτθκαν επίςθσ και οι δοκιμζσ ςε ηϊα, των
μεμονωμζνων ςυςτατικϊν που μπορεί να περιζχονται ςε καλλυντικά προϊόντα. [26] [27]
Θ Αμερικανικι Ωπθρεςία Ψροωίμων και Φαρμάκων (FDA) ενϊκθκε μαηί με άλλεσ δεκατρείσ
ομοςπονδιακζσ υπθρεςίεσ με ςτόχο τθ διαμόρωωςθ -το 1997- τθσ Ωπθρεςιακισ Χυντονιςτικισ Επιτροπισ
για τθν Επικφρωςθ Εναλλακτικϊν Πεκόδων (ICCVAM), θ οποία αποτελεί μία προςπάκεια για τθν
απαγόρευςθ των δοκιμϊν ςε ηϊα και τθν αναηιτθςθ διαωορετικϊν μεκόδων για τισ δοκιμζσ των
καλλυντικϊν προϊόντων. [49]

2.1.2 Η Ελλθνικι βιομθχανία των καλλυντικϊν και θ επιρροι τθσ οικονομικισ κρίςθσ
Χτθν Ελλάδα, ςφμωωνα με ζρευνα τθσ STAT BANK για τθν αγορά Φαρμάκων – Ξαλλυντικϊν ςτισ αρχζσ
του 2006, ο «δείκτθσ πωλιςεων κραγιόν» ο οποίοσ αναωζρεται γενικά ςτα καλλυντικά προϊόντα,
απζδειξε πωσ θ ςυγκεκριμζνθ βιομθχανία αντιςτεκόταν ςτθν καταναλωτικι φωεςθ. Θ βιομθχανία των
καλλυντικϊν αποτελοφςε ζναν από τουσ λίγουσ τομείσ που παρά τθν επιβράδυνςθ των ρυκμϊν
ανάπτυξθσ (κατά μζςο όρο ςτο 4%) παρουςίαηε ςτακερι κετικι πορεία, ςε περιόδουσ όπου το υπόλοιπο
λιανικό εμπόριο αντιμετϊπιηε προβλιματα. Θ εγχϊρια αγορά καλλυντικϊν είχε ακολουκιςει ανοδικι
πορεία τθν περίοδο 1995-2004, με μζςο ετιςιο ρυκμό ανόδου (ςε αξία) τθσ τάξθσ του 11%. Χφμωωνα με
τα ςτοιχεία του Υανελλινιου Χυνδζςμου Βιομθχάνων και Αντιπροςϊπων Αρωμάτων & Ξαλλυντικϊν
(ΥΧΒΑΞ), το 2005 ςτον κλάδο εμπορίασ ωαρμάκων και καλλυντικϊν παρατθρικθκε ςθμαντικι αφξθςθ
του τηίρου και των κερδϊν. Ψα ζςοδα διαμορωϊκθκαν ςε 4,8 δισ ευρϊ, αυξθμζνα κατά 12%, και τα
κζρδθ προ ωόρων ςε 218 εκατ. ευρϊ, 17% υψθλότερα ζναντι τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ. [42]
Χφμωωνα με τθν ίδια ζρευνα, παρατθρικθκε πωσ ο περιοριςμόσ του διακζςιμου ειςοδιματοσ είχε ιδθ
πλιξει τον υποκλάδο των καλλυντικϊν επιλεκτικισ διανομισ (τα οποία είναι ακριβότερα).Ωςτόςο
ςθμαντικι άνκθςθ παρουςίαηαν οι κατθγορίεσ τθσ ευρείασ διανομισ (μαηικι κατανάλωςθ) αλλά και
εκείνθ των ωυςικϊν καλλυντικϊν που διανζμονται μζςω των ωαρμακείων. Θ εγχϊρια παραγωγι
εμωάνιηε τότε δυναμικι ανάπτυξθ ςε αξία και παρουςίαηε ςθμαντικι εξαγωγικι δράςθ. [42]
Ωςτόςο από τισ αρχζσ του 2009 όπου τα ςυμπτϊματα τθσ οικονομικισ κρίςθσ άρχιςαν να γίνονται πλζον
εμωανι, οι εταιρείεσ καλλυντικϊν εξζωραςαν τον προβλθματιςμό τουσ για το μζλλον του κλάδου,
εκτιμϊντασ ότι ο ρυκμόσ αφξθςθσ ςτο ζτοσ που μόλισ ξεκινοφςε κα παρζμενε μονοψιωιοσ μεταξφ του
3% και 4%. Εφλογο ιταν πωσ θ πλειονότθτα των εμπορικϊν επιχειριςεων καλλυντικϊν κα αντιμετϊπιηε
πιζςεισ δεδομζνου ότι τα περιςςότερα νοικοκυριά κα περιόριηαν τισ δαπάνεσ τουσ.[29]
Ψθν ίδια χρονιά, ςφμωωνα με ςτοιχεία από το AFP (Γαλλικό Υρακτορείο Ειδιςεων) και από διεκνι
ζρευνα αγοράσ τθσ εταιρίασ Synovate (2009) οι δαπάνεσ ςε καλλυντικά και προϊόντα ομορωιάσ ςε
πολλζσ χϊρεσ παρζμεναν ςτακερζσ, παρά τθν οικονομικι κρίςθ, που είχε ςαωϊσ μεταβάλει τισ
αγοραςτικζσ ςυνικειεσ των καταναλωτϊν ανά τον κόςμο. Θ ςωυγμομζτρθςθ πραγματοποιικθκε ςε
δείγμα 11.500 πολιτϊν ςε δϊδεκα χϊρεσ, μεταξφ τουσ θ Βραηιλία, θ Ελλάδα, το Πεξικό, θ Σλλανδία, θ
Φωςία, θ Ψουρκία, θ Βρετανία και οι ΘΥΑ. Ψα αποτελζςματα ζδειξαν ότι 41% των καταναλωτϊν είχαν
διάκεςθ να δαπανιςουν το ίδιο ποςοςτό του ειςοδιματόσ τουσ ςε καλλυντικά, όπωσ και πριν το
ξζςπαςμα τθσ κρίςθσ, ενϊ μόλισ το 27% από αυτοφσ ανζωεραν ότι ςκοπεφουν να περιορίςουν αυτζσ τισ
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δαπάνεσ. Για τα προϊόντα περιποίθςθσ ςϊματοσ, 55% των ερωτθκζντων διλωςαν ότι κα δαπανιςουν τα
ίδια ποςά, ενϊ μόλισ 17% ανζωερε ότι ςκόπευε να κάνει οικονομίεσ ςτον τομζα αυτό. [32] [33]
Χτα τζλθ του 2010, ςτθν πρϊτθ γραμμι τθσ ελλθνικισ επιχειρθματικότθτασ βρίςκονται οι εταιρίεσ
παραγωγισ καλλυντικϊν με ωυςικά ςυςτατικά, οι οποίεσ ακόμα και κατά τθ διάρκεια τθσ οικονομικισ
κρίςθσ εμωανίηουν μικρι πτϊςθ ι ακόμα και αφξθςθ του ετιςιου τηίρου τουσ και επενδφουν ςυνεχϊσ ςε
επιχειρθματικζσ ςτρατθγικζσ κινιςεισ και ςτο άνοιγμα νζων ςθμείων πϊλθςθσ τόςο ςτθν Ελλάδα, όςο
και ςτο εξωτερικό. Χυγκεκριμζνα, τηίρο 23 εκατ. ευρϊ για το πρϊτο εξάμθνο του 2010 παρουςίαςε θ
εταιρία Ξορρζσ και 18,4 εκατ. για τουσ εννζα πρϊτουσ μινεσ του 2010 θ Apivita, ενϊ αυξθμζνοσ κατά
24% εμωανίηεται ο κφκλοσ εργαςιϊν τθσ εταιρίασ Fresh Line για το διάςτθμα Λανουαρίου- Χεπτεμβρίου
2010 ςε ςφγκριςθ με το αντίςτοιχο του 2009. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι τα προϊόντα περιποίθςθσ, τα
καλλυντικά, κακϊσ και τα ωαρμακευτικά είδθ των εταιριϊν αυτϊν ζχουν λάβει πολλζσ εγχϊριεσ και
διεκνείσ διακρίςεισ. [31] [34]
Ωςτόςο, αδιαμωιςβιτθτα θ οικονομικι κρίςθ εντόσ τθσ χϊρασ μασ ζχει επθρεάςει ςιμερα τθ
ςυμπεριωορά του γυναικείου καταναλωτικοφ κοινοφ. Ζνα ςθμαντικό ποςοςτό των γυναικϊν (περίπου το
40%) αναγκάςτθκε να περιορίςει τα ζξοδα που ςχετίηονται με τθν αγορά των καλλυντικϊν, ενϊ είναι
πολφ μικρό το ποςοςτό των καταναλωτριϊν που ςυνεχίηουν να αγοράηουν καλλυντικά με τον ίδιο ρυκμό
που αγόραηαν. Υαρ’ όλθ τθ μειωμζνθ κατανάλωςθ, οι καταναλϊτριεσ δε ωαίνεται να ζχουν αλλάξει
ςυνικειεσ ςχετικά με τα ςθμεία πϊλθςθσ των καλλυντικϊν. Ζτςι, ςυνεχίηουν να αγοράηουν από
επϊνυμα πολυκαταςτιματα και δεν προτιμοφν να πραγματοποιοφν τισ αγορζσ τουσ ςε μικρά
καταςτιματα καλλυντικϊν, διότι ςυνδυάηουν άμεςα τθν αξιοπιςτία και τθν ποιότθτα των προϊόντων με
τα ςθμεία πϊλθςθσ. Χυνεπϊσ όςον αωορά τθν ποιότθτα δεν ωαίνεται να κάνουν ςυμβιβαςμοφσ. *35]
Ξαταλθκτικά και ςφμωωνα με όλα τα παραπάνω, ςυμπεραίνουμε πωσ ςιμερα, αν και θ διεκνισ
οικονομικι φωεςθ ζχει ςαωϊσ διειςδφςει και ςτο χϊρο των καλλυντικϊν, θ ςυγκεκριμζνθ βιομθχανία
εξακολουκεί να είναι μία από τισ πιο κερδοωόρεσ και δείχνει να επθρεάηεται λιγότερο ςυγκριτικά με
άλλουσ τομείσ. [35] Χε αυτό ζχουν ςυμβάλλει εν μζρει θ τεχνολογικι ανάπτυξθ, αλλά και θ βελτίωςθ τθσ
παραγωγικισ διαδικαςίασ των καλλυντικϊν. Σ βαςικόσ λόγοσ βζβαια παραμζνει θ ςυνεχϊσ αυξανόμενθ
ηιτθςθ αυτϊν των προϊόντων.
Θ μεγάλθ ηιτθςθ των καλλυντικϊν προϊόντων προκφπτει βαςικά από το ςκοπό που εξυπθρετοφνε, τθν
αιϊνια αναηιτθςθ τθσ ενίςχυςθσ και διατιρθςθσ τθσ ομορωιάσ, θ οποία βαςίηεται, μεταξφ άλλων, ςε
ζνα από τα βαςικά χαρακτθριςτικά του ανκρϊπινου είδουσ, το ναρκιςςιςμό. Σι γυναίκεσ που αποτελοφν
το μεγαλφτερο ποςοςτό του κοινοφ που ξοδεφει για τθν αγορά των καλλυντικϊν δεν κα ςταματιςουν να
είναι ωιλάρεςκεσ από τθ ωφςθ τουσ. Ξαμία οικονομικι κρίςθ δεν ωαίνεται πωσ είναι ικανι να
ςταματιςει τθν περιποίθςθ τθσ γυναίκασ. Σι καταναλϊτριεσ ςιμερα επιλζγουν οικονομικότερα
εμπορικά ςιματα και εκμεταλλεφονται τισ προςωορζσ που ανά περιόδουσ κάνουν τα πολυκαταςτιματα.
Άλλωςτε ςφμωωνα με τθ ψυχολογία ςε περιόδουσ κρίςεισ και δυςκολιϊν ο άνκρωποσ ζχει περιςςότερο
τθν ανάγκθ να νιϊςει επικυμθτόσ και όμορωοσ. [17]

2.2 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΟΜΑΔΩΝ
Ψα προϊόντα των καλλυντικϊν καλφπτουν ζνα ευρφ ωάςμα. Υροϊόντα περιποίθςθσ ςϊματοσ, προςϊπου,
κακαριςμοφ, μακιγιάη, αρϊματα, βαωζσ μαλλιϊν, προϊόντα styling και πολλά άλλα ςυνκζτουν μία
τεράςτια ποικιλία που ανικει ςε ζναν από τουσ πιο εμπορικοφσ κλάδουσ, ςυνεχϊσ διαωθμιηόμενο και
μζςω όλων των μζςων ενθμζρωςθσ.

17

Πζςα από τον κφριο ςτόχο δθμιουργίασ ενόσ καλλυντικοφ που είναι βαςικά θ ενίςχυςθ και βελτίωςθ
τθσ εξωτερικισ εμφάνιςθσ του ατόμου, μποροφμε να επιςθμάνουμε τα κφρια χαρακτθριςτικά που
πρζπει να διακζτει για να ελκφει τον καταναλωτι:






Χυςτατικά ελεγμζνα για τθν καταλλθλότθτα ωσ προσ τθν εκάςτοτε χριςθ.
Χυςτατικά εξειδικευμζνα για τθν εκάςτοτε χριςθ.
Εκτενισ επιςτθμονικι ζρευνα και μελζτθ.
Εμπορικό ςιμα που να εμπνζει εμπιςτοςφνθ, κφροσ και γνϊςθ.
Ελκυςτικι ςυςκευαςία, ανάλογα με αυτό που αντιπροςωπεφει το προϊόν.

Τλα τα παραπάνω ςυγκεκριμενοποιοφνται μζςω τθσ ανάλυςθσ των διαωορετικϊν κατθγοριϊν. Θ
κατθγοριοποίθςθ ζχει προκφψει βάςει των ςφγχρονων τάςεων τθσ αγοράσ και ςφμωωνα με τρεισ
παράγοντεσ:
1. Ψθ χριςθ του προϊόντοσ και τα ςθμεία του ςϊματοσ για τα οποία ζχει καταςκευαςτεί.
2. Ψθ ςφςταςι του προϊόντοσ.
3. Ψο δίκτυο διανομισ και το απευκυνόμενο κοινό των καλλυντικϊν, χωρίσ αυτό να αποκλείει πωσ
ζνα προϊόν που κυρίωσ ςτοχεφει ςε μία κατθγορία καταναλωτι δε ςτοχεφει και ςε άλλεσ.

2.2.1 Κατθγοριοποίθςθ βάςει τθσ χριςθσ του καλλυντικοφ προϊόντοσ
Θ χριςθ του καλλυντικοφ ςε ςυνδυαςμό με το ςθμείο του ςϊματοσ για το οποίο προορίηεται ζχει
δθμιουργιςει τισ παρακάτω κατθγορίεσ (ΦΕΞ 352/Β’/18.3.2005, Υαράρτθμα 1)[43]:
ΑΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΒΑΕΙ ΧΡΗΗ
Ξρζμεσ, γαλακτϊματα, πλφματα (λοςιόν), πθκτϊματα (gels) και λάδια για το δζρμα (χζρια,
πρόςωπο, πόδια κλπ.)
Πάςκεσ ομορωιάσ (εξαιρουμζνων των ςυνκετικϊν απολεπιςτικϊν – peeling – προϊόντων)
Χρωματιςμζνεσ βάςεισ μακιγιάη (make-up), (υγρά, κρζμεσ, ποφδρεσ)
Υοφδρεσ για μακιγιάη, για χριςθ μετά το λουτρό, για τθν υγιεινι του ςϊματοσ, κλπ
Χαποφνια λουτροφ, αποςμθτικά ςαποφνια κλπ.
Αρϊματα, κολόνιεσ, κλπ
Υαραςκευάςματα για το λουτρό και το ντουσ (άλατα, αωροί, λάδια, πθκτϊματα (gels), κλπ.)
Αποτριχωτικά
Αποςμθτικά και αντιιδρωτικά
Υροϊόντα για τθν περιποίθςθ των μαλλιϊν
Υροϊόντα ξυρίςματοσ
Υροϊόντα για το μακιγιάη και το ντεμακιγιάη του προςϊπου και των ματιϊν
Υροϊόντα για χριςθ ςτα χείλια
Υροϊόντα για τθν περιποίθςθ των δοντιϊν και του ςτόματοσ
Προϊόντα για τθν περιποίθςθ και το βάψιμο των νυχιϊν
Υροϊόντα εξωτερικισ χριςεωσ για τθν περιποίθςθ των ευαίςκθτων περιοχϊν
Υροϊόντα αντθλιακά
Υροϊόντα για μαφριςμα χωρίσ ιλιο
Υροϊόντα για τθν λεφκανςθ του δζρματοσ
Υροϊόντα αντιρυτιδικά

ΠΙΟΑΜΑ 2.1 ΜΑΣΗΓΡΡΙΕ ΜΑΝΝΤΟΣΙΜΩΟ ΒΑΕΙ ΧΡΗΗ
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2.2.2 Κατθγοριοποίθςθ βάςει τθσ ςφςταςθσ του καλλυντικοφ προϊόντοσ
Ψο δεφτερο παράγοντα διαχωριςμοφ των καλλυντικϊν αποτελεί θ ςφςταςι τουσ. Για τθ ςωςτι
κατανόθςθ των κατθγοριϊν που κα αναλφςουμε παρακάτω, κα πρζπει να γίνει αναωορά ςτα ςυςτατικά
που περιζχουν τα καλλυντικά, τα οποία διαχωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ: τα ενεργά και τα ανενεργά.
Ενεργά ςυςτατικά ονομάηονται αυτά που ζχουν τθ δράςθ του καλλυντικοφ και επιδροφν κετικά προσ τθν
επιδερμίδα. [4] [12]
Ανενεργά ςυςτατικά (ζκδοχα) δθλαδι βοθκθτικζσ ουςίεσ χωρίσ δράςθ, είναι οι ουςίεσ που ςκοπό ζχουν
να βοθκοφν τθ ςτακερότθτα και τθν υωι των προϊόντων. Ψα ανενεργά ςυςτατικά δεν ζχουν τθ δράςθ
του καλλυντικοφ και κάποια από αυτά-τα ςυνκετικισ προζλευςθσ ανενεργά ςυςτατικά- όχι μόνο δεν
ωωελοφν τθν επιδερμίδα, αλλά τθ βλάπτουν. Επιπλζον, το δζρμα αναπτφςςει αμυντικοφσ μθχανιςμοφσ
αποβολισ των ςυνκετικϊν ανενεργϊν ουςιϊν, οι οποίοι όμωσ εμποδίηουν ςε κάποιο βακμό και τθν
πλιρθ διείςδυςθ των ενεργϊν ςυςτατικϊν. Ψο αποτζλεςμα είναι να κακίςταται το καλλυντικό προϊόν
λιγότερο αποτελεςματικό.[4] [12]
Χφμωωνα με τθν Επιςτθμονικι Επιτροπι Ξοςμετολογίασ (SCC) τα ςυςτατικά τα οποία κεωροφνται
ανενεργά είναι:






Σι γαλακτοματωποιθτζσ, οι ουςίεσ που δίνουν τθ γαλακτϊδθ ςφςταςθ ςτο μείγμα του
καλλυντικοφ.
Ψα ςυντθρθτικά, οι ουςίεσ οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται ςτα καλλυντικά προκειμζνου να
καταςτρζψουν ι να εμποδίςουν τθν ανάπτυξθ μικροοργανιςμϊν κατά τθ διάρκεια τθσ
παραγωγικισ διαδικαςίασ, τθσ αποκικευςισ τουσ και τελικά κατά τθ χριςθ τουσ από τον
καταναλωτι. Σι λόγοι που επιβάλλουν τθ ςυντιρθςθ των καλλυντικϊν και των ωαρμακευτικϊν
προϊόντων είναι δφο: Σ πρϊτοσ είναι θ διαωφλαξθ του προϊόντοσ κατά τθ διάρκεια τθσ
αποκικευςισ του, ϊςτε να μθν αλλοιωκεί και χάςει τισ ιδιότθτεσ για τισ οποίεσ ζχει ςχεδιαςτεί.
Σ δεφτεροσ ζχει να κάνει με τθν πικανότθτα πρόκλθςθσ μόλυνςθσ ςτον καταναλωτι από τθ
χριςθ μθ επαρκϊσ ςυντθρθμζνων και ςυνεπϊσ επιμολυςμζνων προϊόντων.
Ψα αρϊματα και τα τεχνθτά χρϊματα, που προςδίδουν ευχάριςτο άρωμα και χρϊμα ςτο
παραςκεφαςμα.
Ψα πρόςκετα ςυςτατικά, όπωσ αντθλιακά ωίλτρα κ.α. που είναι οι ουςίεσ που ςυμβάλλουν,
ςτακεροποιοφν και δεν επιτρζπουν το διαχωριςμό των διαωόρων ωάςεων των ςυςτατικϊν του
παραςκευάςματοσ.

Ψα καλλυντικά με γνϊμονα τθ ςφςταςι τουσ διακρίνονται ςτισ παρακάτω τρεισ κατθγορίεσ:
1. Φυςικά καλλυντικά
Πε τον όρο «ωυςικά καλλυντικά» εννοοφμε προϊόντα τα οποία δεν περιζχουν πρόςκετεσ χθμικζσ ουςίεσ
και όλα τουσ τα ςυςτατικά- ενεργά και ανενεργά (ζκδοχα) - προζρχονται από φυςικζσ, μθ χθμικά
επεξεργαςμζνεσ ουςίεσ και μθ ηωικζσ ουςίεσ.[4] [5]
Θ παραγωγι ωυςικϊν καλλυντικϊν απαιτεί χρόνο, κόπο και εξειδίκευςθ. Πετά τθν ανεφρεςθ των
πρϊτων υλϊν ακολουκεί βιολογικι επεξεργαςία των ςυςτατικϊν και πολλζσ ζρευνεσ ϊςτε να
προκφψουν καλλυντικά με τα επικυμθτά αποτελζςματα. Γενικότερα κα λζγαμε ότι για να παραχκοφν τα
ςυγκεκριμζνα προϊόντα, δε χρθςιμοποιοφνται ςυνκετικά και ςυνκετικά πρόςκετα ι ορμόνεσ.
Σνομάηονται, λοιπόν ζτςι τα προϊόντα τα οποία αποτελοφνται 100% από ωυτά ςε οποιαδιποτε μορωι
(εκχυλίςματα, λάδια, αικζρια ζλαια κ.λπ.) και από ωυςικά μεταλλικά ςτοιχεία ςε ελάχιςτθ ποςότθτα.
Επίςθσ όλα τα ωυτά που αποτελοφν τα ςυςτατικά ενόσ βιολογικοφ προϊόντοσ, κα πρζπει να είναι
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οργανικά καλλιεργθμζνα (-ΒΛΣ-), κακϊσ και πιςτοποιθμζνα από κάποιο αξιόπιςτο διεκνι οργανιςμό
(π.χ. ECOCERT). [47]
Χφμωωνα τθν οδθγία 76/768/ΕΣΞ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για να χαρακτθρίηεται ζνα καλλυντικό προϊόν
ωσ ωυςικό, κα πρζπει να ικανοποιοφνται οι παρακάτω όροι:
 Ρα υπάρχει κάποια βιολογικι πιςτοποίθςθ ανεξάρτθτου οργανιςμοφ διεκνοφσ κφρουσ.
 Ρα αναγράωονται τα ςυςτατικά του προϊόντοσ και θ εταιρεία παραγωγισ.
 Θ εταιρεία να ζχει γενικότερα «πράςινθ» πολιτικι.
 Ρα χρθςιμοποιοφνται ανακυκλϊςιμα υλικά ςυςκευαςίασ.
 Ρα μθ γίνονται πειράματα ςε ηϊα.
 Ρα μθ γίνεται κατάχρθςθ του τοπικοφ πλοφτου για τθν εξοικονόμθςθ των πρϊτων υλϊν.
Χτα ωυςικά καλλυντικά, τα ανενεργά τουσ ςυςτατικά (ζκδοχα) δεν είναι ςυνκετικισ προζλευςθσ, αλλά
προζρχονται και αυτά από ωυςικζσ ουςίεσ. Θ μθ φπαρξθ ςυνκετικϊν ανενεργϊν ςυςτατικϊν δεν
προκαλεί τθ δθμιουργία αμυντικϊν μθχανιςμϊν, με αποτζλεςμα να μπορεί το δζρμα να απορροωιςει
ςε βάκοσ όλα τα ενεργά ςυςτατικά του προϊόντοσ. Χυνεπϊσ ςτα ωυςικά καλλυντικά υπάρχει δυνατι
δράςθ των κετικϊν ιδιοτιτων του προϊόντοσ [36] [46]. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα ενεργοφ
ςυςτατικοφ, αποτελοφν τα αικζρια ζλαια. Ψα περιςςότερα παράγονται από απόςταξθ ωφλλων, καρπϊν,
ρθτινϊν κτλ και το κακζνα από αυτά χαρακτθρίηεται για τισ διαωορετικζσ του ιδιότθτεσ- πχ. το ζλαιο από
τριαντάωυλλο είναι αντιρυτιδικό.
2.

Φυςικισ προζλευςθσ καλλυντικά

Φυςικισ προζλευςθσ καλλυντικά ονομάηονται εκείνα που τα ενεργά ςυςτατικά τουσ είναι φυςικζσ
ουςίεσ, αλλά ςτα ανενεργά τουσ ςυςτατικά (ζκδοχα) μπορεί να περιζχονται και ποςότθτεσ ςυνκετικών
ουςιών. Σο ποςοςτό των φυτικών ουςιών τουσ κυμαίνεται από 10-80% αλλά δεν φτάνει το 100%.[37]
Ψα ωυςικά και τα ωυςικισ προζλευςθσ καλλυντικά ζχουν ςθμαντικι εξζλιξθ τα τελευταία χρόνια, κακϊσ
θ ηιτθςθ για λιγότερα χθμικά επιβαρυμζνα προϊόντα είναι ςτακερά αυξανόμενθ [37]. Σι λόγοι για τουσ
οποίουσ τα καλλυντικά αυτισ τθσ κατθγορίασ κερδίηουν χϊρο ςτθν αγορά ςυμπυκνϊνονται ςτουσ
παρακάτω:





Θ γενικι τάςθ που παρατθρείται ςτουσ ςφγχρονουσ καταναλωτζσ προσ τα βιολογικά προϊόντα
κυρίωσ ςτον τομζα των τροωίμων.
Θ διαρκισ ενθμζρωςθ για τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ που ζχουν επιωζρει οι ςφγχρονεσ
κοινωνίεσ, θ οποία ζχει ωσ αποτζλεςμα και τθν ευαιςκθτοποίθςθ του ςφγχρονου καταναλωτι
ωσ προσ τθ χριςθ καλλυντικϊν ωιλικϊν προσ το περιβάλλον.
Θ επικυμία των ανκρϊπων για μακροηωία, που οδθγεί ςτθν αυξανόμενθ απαίτθςθ «θ ομορωιά
να ςυμβαδίηει με τθν υγεία».
Θ δθμοςιοποίθςθ ερευνϊν που ενοχοποιοφν ςυγκεκριμζνεσ ουςίεσ των καλλυντικϊν, κυρίωσ
ζκδοχα (ανενεργά ςυςτατικά), όπωσ ςυντθρθτικά κ.ά. με αποτζλεςμα να γίνονται πιο
επιωυλακτικοί οι καταναλωτζσ. [9] [11]

Θ τάςθ αυτι μπορεί να εξθγθκεί και από το γεγονόσ ότι θ μακρόχρονθ υγεία του δζρματοσ είναι ςυχνά
ςυνυωαςμζνθ -από παλαιότερεσ εποχζσ- με τθ χριςθ ωυςικϊν ςυςτατικϊν ςε προϊόντα προςταςίασ του
δζρματοσ. Ψα προϊόντα αυτά είναι δοκιμαςμζνα και ςυμβατά με το ανκρϊπινο δζρμα, και χωρίσ να είναι
λιγότερο δραςτικά, προςωζρουν ολοκλθρωμζνθ και πιο ιπια ωροντίδα.[14]
Οόγω τθσ ςυνεχόμενθσ ηιτθςθσ των ωυςικϊν καλλυντικϊν, τα τελευταία χρόνια ζγινε μία επανάςταςθ
ςε Ευρϊπθ και Αμερικι. Υρόκειται για τα eco Ethical προϊόντα και επιχειριςεισ που υπόκεινται ςε πολφ
αυςτθροφσ ελζγχουσ με ιδιαίτερα αυςτθρά κριτιρια. Ψα eco Ethical καλλυντικά δεν ζχουν μόνο τθν
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ζγκριςθ των οργανιςμϊν ωαρμάκων τθσ Ευρϊπθσ και Αμερικισ αντίςτοιχα, οφτε μόνο τθν ζγκριςθ των
μεγάλων διεκνϊν οργανιςμϊν βιολογικισ πιςτοποίθςθσ. Ωπόκεινται και ςτον ζλεγχο διεκνϊν
ανεξάρτθτων οργανιςμϊν όπωσ θ FTO ι θ Ethical Junction. Σι οργανιςμοί αυτοί διαςωαλίηουν όχι μόνο
τθν άριςτθ ποιότθτα των προϊόντων αλλά και μια γενικότερθ περιβαλλοντικι και κοινωνικι πολιτικι των
επιχειριςεων ςτισ οποίεσ παρζχουν πιςτοποίθςθ.*16+
3.

υνκετικά ι ςυνκετικισ προζλευςθσ καλλυντικά

Χυνκετικά καλλυντικά είναι αυτά που περιζχουν πλθκώρα ςυνκετικών ςυςτατικών όπωσ ηωικά,
ιχκυζλαια, ορυκτά, ςυνκετικά προϊόντα βιοτεχνολογίασ, χωρίσ να αποκλείεται να περιζχουν βζβαια ςε
μικρό βακμό και κάποια φυςικά ςυςτατικά. Είναι τα προϊόντα με τα περιςςότερα μείγματα ςυςτατικϊν
και τα οποία αν και τον τελευταίο καιρό ζχουν ενοχοποιθκεί για το πλικοσ των αρνθτικϊν επιδράςεων
ςτθν ανκρϊπινθ υγεία, ςυνεχίηουν να κατζχουν το μεγαλφτερο μερίδιο αγοράσ.[9] [11] Ψα ςυςτατικά
που ςυνικωσ χρθςιμοποιοφνται ςτα ςυνκετικά καλλυντικά και πρζπει να γνωρίηουμε λόγω των
βλαβερϊν τουσ ςυνεπειϊν είναι τα παρακάτω:









Οικανκρακόπιςςα (coal tar)
Φορμαλδεψδεσ
Υαρα-ωενυλονοδιαμίνθ (P-phenylenediamine ι PPD)
Υροπυλενογλυκόλθ ( Propylen Glycol)
Οαουρυλ-κειικό νάτριο ( Sodium Lauryl Sulface)
Χυνκετικά χρϊματα
Ενϊςεισ τεταρτοταγοφσ Αμμωνίου
Χυνκετικά αρϊματα

2.2.3 Κατθγοριοποίθςθ βάςει του δικτφου διανομισ και του απευκυνόμενου κοινοφ
Σι εταιρίεσ καλλυντικϊν ανάλογα με το δίκτυο διανομισ που επιλζγουν, το οποίο είναι ανάλογο και με
το απευκυνόμενο κοινό που κζλουνε να προςεγγίςουν, διαχωρίηουν τα καλλυντικά ςτισ παρακάτω
κατθγορίεσ:
o Ευρείασ κατανάλωςθσ (super market & τμιματα self service καταςτθμάτων καλλυντικϊν)
o Επιλεκτικισ κατανάλωςθσ (καταςτιματα καλλυντικϊν)
o Επαγγελματικά προϊόντα (κομμωτιρια)
o Ενεργά καλλυντικά (ωαρμακεία)

2.2.3.1 Καλλυντικά Ευρείασ κατανάλωςθσ (Μαηικισ κατανάλωςθσ)
Ψα καλλυντικά ευρείασ κατανάλωςθσ ι εν ςυντομία καλλυντικά ευρείασ, περιλαμβάνουν μία πλθκϊρα
προϊόντων, τα οποία καλφπτουν βαςικζσ ανάγκεσ και απευκφνονται πρωταρχικά ςε καταναλωτζσ με
μζςο ειςόδθμα, χωρίσ βζβαια να αποκλείουν και τουσ εφπορουσ καταναλωτζσ. Ψα μεμονωμζνα
χαρακτθριςτικά κάκε αγοραςτι δεν ζχουν ιδιαίτερθ ςθμαςία, διότι προκφπτουν ωσ γενικό ςφνολο
χαρακτθριςτικϊν από τθν κοινωνικι και οικονομικι ανάλυςθ τθσ εκάςτοτε χϊρασ. Σο δίκτυο διανομισ
των καλλυντικϊν ευρείασ κατανάλωςθσ είναι τα supermarkets και τα τμιματα self service μζςα ςε
πολυκαταςτιματα καλλυντικϊν. Χιμερα, ςτθν ελλθνικι αγορά καλλυντικϊν, το δίκτυο ευρείασ
διανομισ αποτελεί το κυριότερο δίκτυο διάκεςθσ καλλυντικϊν [28].
Σι εταιρίεσ που ζχουν πετφχει ςτθν κατθγορία ευρείασ κατανάλωςθσ, τροποποίθςαν τισ ςτρατθγικζσ
τουσ, ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ ςθμερινζσ ανάγκεσ τθσ μαηικισ αγοράσ, ζχοντασ μελετιςει τα
χαρακτθριςτικά του ςφγχρονου καταναλωτι, ο οποίοσ ζχει εξελιχκεί ςε πιο προςεκτικό και επιλεκτικό
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ςυγκριτικά με το παρελκόν. Ξαταςκευάηουν και προωκοφν πλζον, προϊόντα υψθλισ ποιότθτασ ςε
ςυνθκιςμζνεσ κατθγορίεσ καλλυντικϊν, τόςο κακθμερινισ χριςθσ, όςο και πιο εξειδικευμζνθσ και ςε
προςιτζσ τιμζσ.
Χθμαντικό παράδειγμα εταιρίασ που εωάρμοςε τα παραπάνω αποτελεί θ Procter & Gamble (P&G). Θ
εταιρία ανζκαμψε ςτισ αρχζσ του 2000 από τα πρόςωατα προβλιματά τθσ εξαιτίασ τθσ επιτυχίασ νζων
προϊόντων μαηικισ κατανάλωςθσ και υψθλισ ποιότθτασ ςτουσ παρακάτω τομείσ καλλυντικϊν:
Προϊόντα ςτοματικισ υγιεινισ: Πε τo εμπορικό ςιμα τθσ Crest τα προϊόντα λεφκανςθσ δοντιϊν, όπωσ
το Whitestrips και το NightEffects, βοικθςαν μία πολφ ςυγκεκριμζνθ αγορά να αυξθκεί κατά 1400%
μόλισ ςε 2 χρόνια. Θ P&G εξαςωάλιςε 60% τθσ ςυγκεκριμζνθσ αγοράσ.
Προϊόντα περιποίθςθσ προςϊπου: Πε το εμπορικό ςιμα Σlay και ζνα από τα προϊόντα τθσ κατθγορίασ,
το Regenerist, θ εταιρία κατζκτθςε 10% τθσ αγοράσ των ενυδατικϊν κρεμϊν προςϊπου ςτουσ τρεισ
πρϊτουσ μινεσ τθσ κυκλοωορίασ του. Χε ςυνδυαςμό με τθν κρζμα Total Effects, θ P&G είδε το μερίδιό
τθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ αγορά να αυξάνεται ςε ζνα χρόνο κατά 12%. [16]
Θ L’Oreal αποτελεί το ςθμαντικότερο παράδειγμα επιτυχθμζνθσ εταιρίασ ςε καλλυντικά μαηικισ
κατανάλωςθσ, κατζχοντασ το μεγαλφτερο μερίδιο τθσ αγοράσ. Υροϊόντα περιποίθςθσ προςϊπου με το
εμπορικό ςιμα L’Oreal, όπωσ θ κρζμα Revitalift είχαν ωσ αποτζλεςμα να αυξάνεται το μερίδιο τθσ
εταιρίασ ςτθ ςυγκεκριμζνθ αγορά κατά 70% μζςα ςτον πρϊτο χρόνο κυκλοωορίασ του. Υροϊόντα
μακιγιάη του εμπορικοφ ςιματοσ Maybelline New York, που διακρίκθκαν για κάποιο ιδιαίτερο
χαρακτθριςτικό τουσ όπωσ «μάςκαρα όγκου» ιταν πρωτοπόρα και κατζχουν τόςο ςθμαντικι κζςθ ςτθν
αγορά που ανάγκαςαν και άλλεσ εταιρίεσ να προωκιςουν τισ ίδιεσ ιδιαιτερότθτεσ με παρεμωερι
προϊόντα τουσ. [44]
Ψο ωαινόμενο των επιτυχθμζνων νζων προϊόντων που αςκοφν γοθτεία ςτισ μάηεσ δεν περιορίηεται
βζβαια μόνο ςτα καλλυντικά. Ξαταναλωτικά αγακά ςε κατθγορίεσ ςυςτθμάτων κακαριςμοφ, τροωϊν,
αλλά και κλάδων, όπωσ καταςκευι κατοικιϊν, εςτιατόρια, ζνδυςθ, και προϊόντων lifestyle,
παρατιρθςαν ςθμαντικι αφξθςθ κερδϊν μζςα ςτα τελευταία χρόνια κερδίηοντασ εκατομμφρια
διαωορετικοφσ καταναλωτζσ με το ίδιο ςτθν ουςία προϊόν.[45]

2.2.3.2 Καλλυντικά Επιλεκτικισ κατανάλωςθσ (Πολυτελείασ)
Ζνασ από τουσ βαςικοφσ και πιο κερδοωόρουσ τομείσ των καλλυντικϊν είναι αυτόσ τθσ επιλεκτικισ, με
δίκτυο διανομισ τα εμπορικά καταςτιματα και τα καταςτιματα αρωμάτων. Σ τομζασ τθσ επιλεκτικισ
περιλαμβάνει προϊόντα πολυτελείασ με παγκόςμια εμπορικά ςιματα, ςε διαωορετικά είδθ, ανάλογα με
τθ χριςθ τουσ. Απευκφνεται βαςικά ςε εφπορουσ καταναλωτζσ. Θ ονομαςία «επιλεκτικι» προκφπτει
από το γεγονόσ πωσ τα καλλυντικά που ανικουν ςε αυτι τθν κατθγορία διατίκενται ςε επιλεγμζνα
καταςτιματα.
Θ ζννοια τθσ πολυτζλειασ και των πολυτελϊν αγακϊν ιταν παροφςα ανζκακεν ςε όλεσ τισ ανκρϊπινεσ
κοινωνίεσ, από τισ αρχζσ του πολιτιςμοφ. Σ ρόλοσ τθσ ιταν εξίςου ςθμαντικόσ ςτισ αρχαίεσ δυτικζσ και
ανατολικζσ αυτοκρατορίεσ, όπωσ είναι και ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ. Χε όλουσ τουσ παλιότερουσ
πολιτιςμοφσ όπου ο διαχωριςμόσ των κοινωνικϊν τάξεων ιταν ςαωισ και οι διαωορζσ μεταξφ τουσ
μεγάλεσ, θ κατανάλωςθ τθσ πολυτζλειασ ιταν αποκλειςτικό προνόμιο τθσ ελίτ κοινωνίασ. Χυνεπϊσ ο
όροσ πολυτζλεια αντιπροςϊπευε τα καταναλωτικά αγακά ι υπθρεςίεσ που δε μποροφςε να αποκτιςει
κάποιοσ με χαμθλό ειςόδθμα, ενϊ μποροφςε μόνο θ ελίτ. [38]
Πε τθν αφξθςθ του «εκδθμοκρατιςμοφ», αρκετζσ νζεσ κατθγορίεσ προϊόντων δθμιουργικθκαν ςε ζνα
καινοφριο πλαίςιο τθσ αγοράσ πολυτελείασ, το οποίο εφςτοχα ονομάςτθκε «προςιτι πολυτζλεια» ι
«πολυτζλεια για τισ μάηεσ». Αυτό το είδοσ των πολυτελϊν αγακϊν ςτόχευαν ςυγκεκριμζνα ςτθ μεςαία
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τάξθ . Ξακϊσ, λοιπόν θ πολυτζλεια ζχει διειςδφςει ςτισ μάηεσ, ο κακοριςμόσ τθσ ζννοιασ ζγινε ακόμθ πιο
δφςκολοσ. [38]
Χτθ ςθμερινι κοινωνία, ζχουν πλζον δθμιουργθκεί νζεσ κατθγορίεσ πολυτελϊν αγακϊν ςε ςυνδυαςμό
με τισ νζεσ κατθγορίεσ τθσ αςτικισ τάξθσ. Χτθ ςφγχρονθ χριςθ του μάρκετινγκ, ο κακθγθτισ Bernard
Dubois ορίηει τθν «πολυτζλεια» ωσ μία ςυγκεκριμζνθ βακμίδα προςωοράσ (π.χ. προϊόν με υψθλότερθ
τιμι ι προϊόν με υψθλι ποιότθτα) ςε οποιαδιποτε κατθγορία προϊόντων ι υπθρεςιϊν. Ωςτόςο, παρά
το ςθμαντικό όγκο τθσ γνϊςθσ που ζχει ςυςςωρευτεί κατά τθ διάρκεια των τελευταίων δεκαετιϊν, οι
ερευνθτζσ δεν ζχουν ακόμα ωτάςει ςε ζναν κοινό οριςμό τθσ πολυτζλειασ, κακϊσ υπάρχουν κι άλλοι
τομείσ που πρζπει να λθωκοφν υπόψθ, όπωσ θ επιπρόςκετθ απόλαυςθ, θ αποκλειςτικότθτα και θ
αναγνωςιμότθτα από το κοινωνικό ςφνολο.[19]
Χιμερα, τα περιςςότερα από τα εμπορικά ςιματα των καλλυντικϊν πολυτελείασ είναι παγκοςμίωσ
γνωςτά, με αποτζλεςμα να απολαμβάνουν κφροσ και να εκπζμπουν το μινυμα ότι ο κάτοχόσ τουσ
ανικει ςε ζνα ανϊτερο κοινωνικό περιβάλλον. Βαςικό χαρακτθριςτικό τουσ είναι θ εξειδίκευςθ, με τθν
ζννοια ότι κάκε προϊόν πολυτελείασ επιτυγχάνει «καλφτερα» και πιο ςτοχευμζνα το ςκοπό του, διότι
αποτελείται από ςυςτατικά ικανά για το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα. Χτοιχεία όπωσ τα ξεχωριςτά,
πολφ ακριβά και ςπάνια δραςτικά ςυςτατικά, οι εκτενείσ επιςτθμονικζσ ερευνθτικζσ μελζτεσ που ζχουν
προθγθκεί τθσ δθμιουργίασ του προϊόντοσ, τα υψθλισ ποιότθτα και ακριβά υλικά τθσ ςυςκευαςίασ, θ
πολφ ςτιλάτθ και ελκυςτικι εικόνα τθσ μάρκασ αλλά και ο τρόποσ επικοινωνίασ τθσ (ςυςτθματικζσ
καμπάνιεσ διαωιμιςθσ υψθλοφ κόςτουσ), ςυνκζτουν ζνα μείγμα marketing που αωενόσ αποπνζει
πολυτζλεια και αωετζρου επιβάλλει (και δικαιολογεί) μία πιο υψθλι τιμι. [18]
Ψο απευκυνόμενο κοινό τθσ επιλεκτικισ αποτελείται κατά βάςθ από εφπορουσ καταναλωτζσ. Βάςει
ςτατιςτικϊν, άτομα με υψθλότερο ειςόδθμα ζχουν ςτθν κατοχι τουσ περιςςότερα υλικά αγακά –ςυχνά
παρόμοιεσ εκδοχζσ και του ίδιου αντικειμζνου – ακριβϊσ επειδι ζχουν τθ δυνατότθτα να καταναλϊνουν
περιςςότερο και να ανταποκρίνονται ςτισ υψθλότερεσ τιμζσ. Αυτι θ διαπίςτωςθ είναι ςθμαντικι για να
ςυνειδθτοποιιςουμε ότι τα πολυτελι προϊόντα, ενϊ μπορεί να είναι ελκυςτικά ςε ζνα ευρφ ωάςμα
καταναλωτϊν, ζχουν τθ μεγαλφτερθ διείςδυςθ ςτον εφπορο καταναλωτι.[8]
Αυτό ωυςικά δε ςθμαίνει πωσ τα πολυτελι καλλυντικά δεν ζχουν απιχθςθ και ςε καταναλωτζσ μεςαίου
ειςοδιματοσ, οι οποίοι αγοράηοντασ μία ακριβι μάρκα ζχουν πειςκεί για τθν υψθλι ποιότθτα και τα
δραςτικά αποτελζςματα και παράλλθλα κζλουν να αιςκανκοφν ξεχωριςτοί.

2.2.3.3 Επαγγελματικά Προϊόντα καλλυντικϊν (θμείο πϊλθςθσ : Κομμωτιρια)
Θ κατθγορία των επαγγελματικών καλλυντικϊν περιλαμβάνει ειδικά ςχεδιαςμζνα προϊόντα υψθλισ
ποιότθτασ, με αποκλειςτικό δίκτυο διανομισ τα κομμωτιρια. Ψο κυρίαρχο απευκυνόμενο κοινό
αποτελείται από επαγγελματίεσ, οι οποίοι μζςω τθσ χριςθσ αυτϊν των καλλυντικϊν τα προωκοφν και
ςτον καταναλωτι.
Ψα προϊόντα αυτισ τθσ κατθγορίασ διακρίνονται για τθ μεγαλφτερθ δυνατι εξειδίκευςθ, ανάλογα με το
ςκοπό που επιτελεί το κακζνα. Υχ Διαωορετικι μάςκα κεραπείασ ανάλογα με το πάχοσ τθσ τρίχασ, το
μικοσ τθσ, τθ χθμικι επεξεργαςία που ζχει υποςτεί (βαμμζνθ ι μθ), το χρϊμα τθσ κτλ. Αυτι θ
εξειδίκευςθ, ςε ςυνδυαςμό με υψθλισ ποιότθτασ ςυςτατικά, τεχνολογικζσ καινοτομίεσ και επιςτθμονικι
ζρευνα κακιςτοφν αυτά τα προϊόντα ειδικά ςτον τομζα τουσ, με αποτζλεςμα ο καταναλωτισ να
πείκεται- όχι μόνο να τα χρθςιμοποιεί μζςω των κομμωτϊν, αλλά να τα αγοράηει και για χριςθ, εκτόσ
κομμωτθρίου.

23

2.2.3.4 Φυςικά και Φυςικισ προζλευςθσ Καλλυντικά (θμείο πϊλθςθσ : Φαρμακεία)
Ψα καλλυντικά ωυςικισ προζλευςθσ κακϊσ και τα ωυςικά καλλυντικά διατίκενται αποκλειςτικά ςτα
φαρμακεία. Αν και το μερίδιο τθσ αγοράσ που κατζχουν είναι ςθμαντικά μικρότερο από τισ υπόλοιπεσ
κατθγορίεσ, τα τελευταία χρόνια ζχουν ςθμαντικι εξζλιξθ και το ποςοςτό των καταναλωτϊν που τα
προτιμοφν αυξάνει διαρκϊσ. [14] [46]
Ωςτόςο, αν και ζχει παρατθρθκεί αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ των ωυςικϊν καλλυντικϊν, ο αρικμόσ των
βιομθχανιϊν που παράγουν τζτοιου είδουσ καλλυντικά είναι περιοριςμζνοσ. Σι εταιρίεσ των ςυνκετικϊν
καλλυντικϊν (οι οποίεσ εξάγουν κυρίωσ γνωςτά και εμπορικά προϊόντα) παραμζνουν κατά πλειοψθωία
περιςςότερεσ. Σ βαςικότεροσ λόγοσ είναι πωσ ςυγκριτικά με τθ δθμιουργία ωυςικϊν καλλυντικϊν, θ
παραςκευι ςυνκετικϊν καλλυντικϊν δεν απαιτεί ιδιαίτερο κόπο και προςπάκεια, ιδίωσ ωσ προσ τθν
ανεφρεςθ των πρϊτων υλϊν παραγωγισ τουσ. Αυτό ςυμβαίνει γιατί οι πρϊτεσ φλεσ μποροφν εφκολα να
παραςκευαςτοφν από τθν επιςτθμονικι ομάδα που διακζτει κάκε εταιρεία, με αποτζλεςμα το κόςτοσ
παραγωγισ να μειϊνεται ςθμαντικά. Από τθν εξοικονόμθςθ του κόςτουσ παραγωγισ, οι εταιρίεσ
ςυνκετικϊν καλλυντικϊν μποροφν και επενδφουν χρθματικά κονδφλια ςτθ διαωιμιςθ, αποςκοπϊντασ
ςτθν ενίςχυςθ τθσ δθμοτικότθτασ και αναγνωςιμότθτασ του προϊόντοσ, θ οποία κα επιωζρει και
πλθκϊρα πωλιςεων. Φυςικό επακόλουκο είναι βζβαια πωσ θ ποιότθτα των παραγόμενων προϊόντων
ζρχεται ςε δεφτερθ μοίρα.
Θ παραγωγι ωυτικϊν καλλυντικϊν προϊόντων απαιτεί χρόνο, κόπο και εξειδίκευςθ ειδικότερα και
κυρίωσ για τον εντοπιςμό και τθν ανεφρεςθ των πρϊτων υλϊν, εωόςον αρκετζσ από αυτζσ προζρχονται
από ςπάνια βότανα, ωυτά ι καλάςςια εκχυλίςματα. Χτθν ςυνζχεια ακολουκεί βιολογικι επεξεργαςία
αυτϊν των ςυςτατικϊν, αλλεπάλλθλεσ μελζτεσ και ζρευνεσ μζχρισ ότου να προκφψουν τα επικυμθτά
καλλυντικά και τα αντίςτοιχα αποτελζςματα. Θ ςυνολικι διαδικαςία ςυνεπάγεται ιδιαίτερα αυξθμζνο
κόςτοσ παραγωγισ. Ψα τελευταία βζβαια ζτθ είναι αλικεια ότι ζχει παρατθρθκεί μία τάςθ των
ανκρϊπων προσ ότι πιο ωυςικό και βιολογικό.
Χιμερα, οι καταναλωτζσ αναηθτοφν αγορζσ με ςωραγίδα «πιςτότθτασ και εγκυρότθτασ» τθν οποία
προςωζρει ζνασ χϊροσ όπωσ το ωαρμακείο. Χτθ ςτροωι που παρατθρείται ςυμβάλλει ςθμαντικά θ
δθμιουργία νζων προϊόντων και ςειρϊν από τισ εταιρείεσ. Ψόςο οι ελλθνικζσ όςο και οι πολυεκνικζσ
παρουςιάηουν ζντονθ δραςτθριότθτα ςτθν παρουςίαςθ ωυςικϊν και ωυτικϊν προϊόντων,
προςωζροντασ περιςςότερεσ επιλογζσ, αλλά και καινοτόμεσ προτάςεισ ςτουσ καταναλωτζσ. [5]

2.2.3.5 Ο βαςικόσ διαχωριςμόσ των καλλυντικϊν ευρείασ διανομισ ωσ προσ το ςθμείο πϊλθςθσ
Χτο ςθμείο αυτό κα κζλαμε να αναωζρουμε πωσ τα καλλυντικά ευρείασ διανομισ ζχουν ακόμθ ζνα
διαωορετικό χαρακτθριςτικό όςον αωορά το ςθμείο πϊλθςισ τουσ. Ψα ςθμεία πϊλθςθσ των ωυςικϊν
και των επαγγελματικϊν καλλυντικϊν είναι κακοριςμζνα και ςυγκεκριμζνα. Πζςα ςε ζνα ωαρμακείο ι
ςε ζνα εμπορικό κατάςτθμα δε πωλείται ζνα επαγγελματικό προϊόν περιποίθςθσ πχ. «Ξρζμα για
επαγγελματικι περιποίθςθ μποφκλασ». Επίςθσ μζςα ςε ζνα κομμωτιριο ςυνικωσ δεν διατίκενται
ωυςικά προϊόντα. Αντίκετα πολλά εμπορικά πολυκαταςτιματα πζρα από τισ βαςικζσ μάρκεσ
καλλυντικϊν επιλεκτικισ διανομισ διακζτουν ςε ςαωϊσ ξεχωριςτοφσ χϊρουσ, τμιματα με καλλυντικά
ευρείασ διανομισ. Κα μποροφςαμε, λοιπόν να λζγαμε πωσ τα καλλυντικά ευρείασ και επιλεκτικισ
διανομισ, ςυνθκίηεται να πωλοφνται ςε ίδιου τφπου καταςτιματα, αλλά ςε διαχωριςμζνουσ χϊρουσ
και με τθ βαςικι διαωορά πωσ τα καλλυντικά επιλεκτικισ δεν διατίκενται ςτα supermarkets.
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2.2.4 Οι κυριότερεσ εταιρίεσ καλλυντικϊν ςτθν Ελλάδα
Θ ςθμερινι εικόνα τθσ εγχϊριασ αγοράσ καλλυντικϊν αποδεικνφει τθν επικράτθςθ ολίγων και ιςχυρϊν
επιχειριςεων τόςο ςτον τομζα τθσ χονδρικισ διανομισ όςο και τθσ λιανικισ με μεγαλφτερο ποςοςτό
αυτό το ςυνκετικϊν προϊόντων καλλυντικϊν, αλλά και με ζνα διόλου ευκαταωρόνθτο ποςοςτό ωυςικϊν
καλλυντικϊν. Χε αντίκεςθ με τθν πανευρωπαϊκι πρακτικι, ςτθν Ελλάδα οι περιςςότεροι μεγάλοι
διεκνείσ οίκοι καλλυντικϊν ζχουν εμπιςτευτεί τθν αντιπροςϊπευςθ και τθ διανομι των προϊόντων τουσ
ςε τοπικοφσ εμπόρουσ, ςυνάπτοντασ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μικτζσ εταιρείεσ με τουσ τοπικοφσ
ςυνεργάτεσ τουσ. Χωρίσ να απουςιάηουν και οι περιπτϊςεισ που οι ξζνοι οίκοι ζχουν ςυςτιςει
κυγατρικζσ εταιρείεσ οι οποίεσ αυτόνομα προωκοφν τα ομϊνυμα καλλυντικά (όπωσ θ L’Oreal οι
Christian Dior), οι τοπικοί ζμποροι κατζχουν ςθμαντικά μερίδια ςτθν αγορά, ςυγκεντρϊνοντασ επϊνυμα
ςιματα καλλυντικϊν όλων των κατθγοριϊν. [42]
Σ όμιλοσ Notos Com κατζχει ςθμαντικι κζςθ ςτθν αγορά καλλυντικϊν επιλεκτικισ κατανάλωςθσ με τθν
αντιπροςϊπευςθ εταιριϊν διεκνισ αναγνωςιμότθτασ και ωιμθσ, όπωσ θ Clarins και τα ςυνδεδεμζνα
αρωματικά προϊόντα Thierry Mugler. Υαράλλθλα ζχει ςυνάψει μικτζσ εταιρείεσ (joint ventures) με τον
οίκο Yves Saint Laurent και τον οίκο Lancaster. Επίςθσ κατζχει τθν αποκλειςτικι αντιπροςϊπευςθ του
οίκου Chanel, αλλά και θγετικό μερίδιο ςτα αρωματικά προϊόντα με πλειάδα ςθμάτων.
Σ όμιλοσ Χαράντθ, πζρα από τθν παραγωγι δικϊν του αρωμάτων, τα οποία αντιπροςωπεφουν περίπου
το 45% των ςυνολικϊν του πωλιςεων ςτα καλλυντικά, ζχει ςτρατθγικι ςυνεργαςία με τον πολυεκνικό
όμιλο Estee Lauder, με τον οποίο ζχουν ςυςτιςει κοινι εταιρεία ςτθν Ελλάδα. Σ όμιλοσ κατζχει το
μεγαλφτερο μερίδιο τθσ αγοράσ ςτο κομμάτι τθσ επιλεκτικισ διανομισ (περίπου το 40%) μζςω των
εμπορικϊν ςθμάτων Estee Lauder, Clinique, των ςειρϊν μακιγιάη MAC και Stilla.[42]
Θ ελλθνικι κυγατρικι τθσ L’Oreal –μζλοσ ενόσ γκρουπ με θγετικά μερίδια παγκοςμίωσ– εμωανίηει
ςτακερι ανάπτυξθ πωλιςεων κατά 10% ετθςίωσ. *] Ψο μεγαλφτερο μερίδιο ςτθν αγορά το κατζχει μα τα
προϊόντα ευρείασ κατανάλωςθσ μζςω των εμπορικϊν ςθμάτων L’Oreal και Maybelline New York.
Επιπλζον, ο όμιλοσ διακζτει ιςχυρι παρουςία ςτον τομζα των καλλυντικϊν επιλεκτικισ διανομισ, κακϊσ
διαχειρίηεται τα παγκοςμίωσ γνωςτά εμπορικά ςιματα Lancome, Helena Rubinstein, Biotherm, Shu και
Uemura. [44]
Σ όμιλοσ εταιρειϊν Γερολυμάτοσ κατζχει και αυτόσ μερίδιο τθσ ελλθνικισ αγοράσ με τθ διανομι,
εμπορία και διακίνθςθ καλλυντικϊν προϊόντων των οίκων La Prairie, Gucci, Calvin Klein, Max Mara,
Kanebo, Montblanc, Trussardi και Lanvin. Ψο 2005 ξεκίνθςε επζκταςθ και ςτισ βαλκανικζσ χϊρεσ, με τθ
διάκεςθ προϊόντων του οίκου La Prairie, ςτθν αγορά τθσ Χερβίασ και τθσ Βοςνίασ. [42]
Χτο χϊρο των καλλυντικϊν προϊόντων ωαρμακείου (ωυςικϊν καλλυντικϊν), διακρίνονται τρεισ βαςικζσ
εταιρίεσ, οι οποίεσ και παρουςίαςαν κεαματικι αφξθςθ των οικονομικϊν μεγεκϊν τουσ μζςα ςτα
τελευταία 7 χρόνια . Θ Apivita, o Ξορρζσ και θ Mastic Spa, ζχουν πλζον εδραιϊςει τθν παρουςία τουσ ςτο
«κλειςτό» δίκτυο των ωαρμακείων τθσ ελλθνικισ αγοράσ. Ιδθ από το 2005 οι παραπάνω εταιρίεσ ζχουν
επεκτακεί και εκτόσ ςυνόρων με όπλο τθν ελλθνικι ωφςθ αλλά και τθν αξιοπιςτία που ςυνοδεφει τα
καλλυντικά προϊόντα ωαρμακείου. Εκμεταλλευόμενεσ τθ ηιτθςθ των ξζνων αγορϊν για ωυςικά
καλλυντικά, οι ελλθνικζσ εταιρείεσ αξιοποιοφν το ςυγκριτικό τουσ πλεονζκτθμα: τισ άωκονεσ πρϊτεσ
φλεσ τθσ ελλθνικισ χλωρίδασ. Υερί τα 5.500 διαωορετικά είδθ ωυτϊν και το μζλι με τα παράγωγά του
είναι διεκνϊσ αναγνωριςμζνα για τθν εξαιρετικι τουσ ποιότθτα. Χτθ «ωυςικι» αυτι προςωορά οι
εταιρείεσ πρόςκεςαν τισ ςφγχρονεσ μεταποιθτικζσ διαδικαςίεσ και τισ επενδφςεισ τουσ ςε πολφχρονθ
ζρευνα και ανάπτυξθ νζων προϊόντων.[42]
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Ακολουκεί ζνασ πίνακασ με τισ δζκα ςθμαντικότερεσ εταιρίεσ καλλυντικϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθ
χϊρα μασ. Σ διαχωριςμόσ τουσ γίνεται βάςει του παράγοντα «ςφςταςθσ του καλλυντικοφ προϊόντοσ» ςε
εταιρίεσ ςυνκετικϊν και ωυςικϊν καλλυντικϊν.
ΕΣΑΙΡΙΕ ΤΝΘΕΣΙΚΩΝ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ
1) L’OREAL
2) CLINIQUE (ΟΜΙΛΟ )
3) ESTEE LAUDER
4) VICHY (OMIΛΟ L’OREAL )
5) LA ROCHE POSAY (ΟΜΙΛΟ L’OREAL)
6) AVENE
7) NIVEA
8) CHRISTIAN DIOR
9) WELLA
10) ROC

ΕΣΑΙΡΙΕ ΦΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ
1) KORRES
2) APIVITA
3) MASTIC SPA
4) SANOFLORE
5) LAVERA
6) BIOPLASIS
7) MARJA ENTRICH
8) HIMALAYA
9) VERDESATIVA
10) PRIMAVERA

ΠΙΟΑΜΑ 2.2 ΡΙ ΔΕΜΑ ΞΕΓΑΝΤΣΕΡΕ ΕΝΝΗΟΙΜΕ ΕΣΑΙΡΙΕ ΦΤΙΜΩΟ&ΤΟΘΕΣΙΜΩΟ ΜΑΝΝΤΟΣΙΜΩΟ

2.2.5 Γενικι ςφνοψθ ωσ προσ τισ κατθγορίεσ καλλυντικϊν με τισ οποίεσ αςχολείται θ
παροφςα μελζτθ
Χφμωωνα με μελζτθ τθσ ICAP για τα καλλυντικά, θ οποία διεξάχκθκε τον Απρίλιο του 2010, το δίκτυο
διάκεςθσ καλλυντικϊν με το μεγαλφτερο μερίδιο τθσ ελλθνικισ αγοράσ, είναι εκείνο τθσ ευρείασ
διανομισ. Ξυρίαρχθ εταιρία ςε αυτό το χϊρο είναι θ L’Oreal που δραςτθριοποιείται ςτθ χϊρα μασ μζςω
τθσ κυγατρικισ τθσ, L’Oreal Hellas. Ψα ςτοιχεία πωλιςεων του ομίλου L’Oreal αποδεικνφουν πωσ ακόμθ
και μετά τθ διεκνι οικονομικι κρίςθ του 2008, θ εταιρία είναι ενιςχυμζνθ ςτισ περιςςότερεσ αγορζσ που
δραςτθριοποιείται, αυξάνοντασ ςυνολικά τόςο τισ πωλιςεισ τθσ, όςο και τα κζρδθ τθσ.[39]
Χτθν Ελλάδα, θ επιρροι τθσ οικονομικισ φωεςθσ δεν ιταν αμελθτζα. Σι πωλιςεισ το 2010 αποδεικνφουν
μείωςθ ςε ςχζςθ με το 2008, κακϊσ και το κλείςιμο για το 2011 υπολογίηεται να παρουςιάςει ακόμθ
μεγαλφτερθ πτϊςθ [39].
Ωςτόςο, όςον αωορά τον τομζα των καλλυντικϊν ευρείασ κατανάλωςθσ θ L’Oreal Hellas, αν και ζχει
προβεί ςε ενζργειεσ περικοπϊν όςον αωορά όλα τα μοντζλα προϊκθςθσ των προϊόντων τθσ
(διαωθμιςτικζσ καμπάνιεσ, εκδθλϊςεισ, ςυςτιματα ζκκεςθσ προϊόντων κτλ) παραμζνει κυρίαρχθ
κατζχοντασ το μεγαλφτερο μερίδιο τθσ αγοράσ, ςυγκριτικά με τον ανταγωνιςμό. Ψα ιςχυρότερα
εμπορικά ςιματα με τα οποία δραςτθριοποιείται είναι αυτά τθσ L’Oreal, τθσ GARNIER και τθσ
MAYBELLINE NEW YORK, τα οποία παρουςιάηουν και τισ μεγαλφτερεσ πωλιςεισ. [44] Χθμαντικό είναι να
τονίςουμε πωσ τα προϊόντα που ανικουν ςτθν ευρεία κατανάλωςθ είναι ςυνκετικισ ςφςταςθσ και όχι
ωυςικισ προζλευςθσ, διότι είναι οικονομικότερα και όπωσ αναωζρκθκε παραπάνω τα ωυςικισ
προζλευςθσ καλλυντικά διακινοφνται αποκλειςτικά μζςω των ωαρμακείων.
Χτθν παροφςα μελζτθ μασ ηθτικθκε από τθν εταιρία L’Oreal Hellas και πιο ςυγκεκριμζνα από το τμιμα
ευρείασ κατανάλωςθσ να αναλάβουμε τθ ςχεδίαςθ ενόσ ςυςτιματοσ ζκκεςθσ προϊόντων για ζνα από τα
πιο γνωςτά εμπορικά τθσ ςιματα. Σπότε, ο πελάτθσ ιταν αυτόσ που μασ ζκεςε τισ προτεραιότθτεσ και
ςυγκεκριμενοποίθςε το καλλυντικό προϊόν με το οποίο αςχολοφμαςτε. Χυνοψίηοντασ και ςφμωωνα με
τουσ 3 παράγοντεσ κατθγοριοποίθςθσ καλλυντικϊν, οριοκετοφμε τθν παροφςα μελζτθ ςε μία μελζτθ
που αςχολείται με τθ ςχεδίαςθ ςυςτιματοσ ζκκεςθσ και παρουςίαςθσ καλλυντικϊν προϊόντων που
προορίηεται για:
 Υροϊόντα για τθν περιποίθςθ και το βάψιμο των νυχιϊν τθσ εταιρίασ L’Oreal (Ωσ προσ τθ χριςθ)
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 Ξαλλυντικά ςυνκετικισ προζλευςθσ (Ωσ προσ τθ ςφςταςθ)
 Ξαλλυντικά Ευρείασ Διανομισ (Ωσ προσ το δίκτυο διανομισ)

2.3 ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΕΚΘΕΗ Ω ΜΕΟ ΠΡΟΩΘΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ
ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΕΤΡΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ
2.3.1 Γενικζσ ςτρατθγικζσ προϊκθςθσ καλλυντικϊν προϊόντων
Σι ςτρατθγικζσ προϊκθςθσ των καλλυντικϊν προϊόντων περιλαμβάνουν ζνα ςφνολο μεκοδολογιϊν που
υπόκεινται ςτουσ ςφγχρονουσ κανόνεσ marketing. εκινϊντασ από τθ διαωιμιςθ- κφριο μζςο
προϊκθςθσ- ςυνεχίηοντασ με τθ ςυςκευαςία και καταλιγοντασ ςτο ίδιο το μζςο προβολισ του
προϊόντοσ μζςα ςτα καταςτιματα (είτε αυτό είναι ζπιπλο, είτε ολόκλθροσ χϊροσ, είτε μία εκδιλωςθ
αωιερωμζνθ ςτο προϊόν ι ςυνικωσ ςε κάποιο ωιλανκρωπικό ςκοπό με πρωτοβουλία και χορθγία τθσ
εκάςτοτε εταιρίασ) διαπιςτϊνουμε πωσ θ προβολι του προϊόντοσ παίηει ίςωσ και τον πιο ςθμαντικό
ρόλο ςτθν επιτυχία του.[16]
Θ διαφιμιςθ αποτελεί αναμωίβολα το κφριο μζςο προϊκθςθσ, με αποτζλεςμα οι εταιρίεσ καλλυντικϊν
να επενδφουν τα μεγαλφτερα κονδφλια ςε αυτό τον τομζα. Χυμβόλαια εκατομμυρίων με παγκοςμίωσ
γνωςτοφσ θκοποιοφσ, μοντζλα κτλ αποτελοφν πρωταρχικό ςτόχο των μεγάλων εταιριϊν. Ζνα
ςυςτθματικά διαωθμιηόμενο προϊόν ζχει μεγαλφτερθ διείςδυςθ ςτον καταναλωτι κακϊσ και αφξθςθ τθσ
αναγνωςιμότθτασ τθσ μάρκασ.[16]
Ζνα από τα βαςικά ςτοιχεία προϊκθςθσ των καλλυντικϊν αποτελεί και θ ςυςκευαςία τουσ,
χαρακτθριςτικό ανάλογο και τθσ κατθγορίασ του προϊόντοσ. Θ ςυςκευαςία διαχρονικά είναι ζνα κφριο
ςτοιχείο τθσ προϊκθςθσ ενόσ προϊόντοσ, όμωσ ςτθν περίπτωςθ των καλλυντικϊν δίνεται πολφ μεγάλο
βάροσ ςε αυτόν τον τομζα. Υολλζσ εταιρίεσ ζχουν διαωορετικι λογικι και τακτικι θ κακεμία ςτο κζμα
τθσ ςυςκευαςίασ. Εντυπωςιακζσ ςυςκευαςίεσ με χαροφμενα χρϊματα απευκφνονται ςτο ςυναίςκθμα
και το χαρακτιρα του καταναλωτι, κυρίωσ των γυναικϊν. Αντίκετα απαλά χρϊματα με λίγα λιτά
γράμματα προςπακοφν να εμπνεφςουν υπευκυνότθτα και εμπιςτοςφνθ. Χυςκευαςίεσ με υψθλισ
ποιότθτασ υλικά εμπνζουν κφροσ και πολυτζλεια. [16]
Φυςικά, οι εταιρίεσ ςτοχεφουν ςτθν καλφτερθ δυνατι πρόςβαςθ των προϊόντων τουσ μζςω των δικτφων
διανομισ, ϊςτε να εξαςωαλίςουν το μζγιςτο αρικμό καταναλωτϊν. Υροςπακοφν να διακζτουν ςθμεία
πϊλθςθσ ςτα περιςςότερα καταςτιματα λιανικισ, δίνοντασ ωυςικά πολφ μεγαλφτερθ ζμωαςθ ςε εκείνα
που προςεγγίηουν το μεγαλφτερο αρικμό αγοραςτϊν.
Χε δεφτερο επίπεδο, εωόςον ζχουν εξαςωαλίςει τθν παροχι των προϊόντων τουσ μζςω ενόσ
καταςτιματοσ, διαπραγματεφονται για κάτι εξίςου καίριο : Ψο ςθμείο πϊλθςθσ μζςα ςτο εκάςτοτε
κατάςτθμα. Χαρακτθριςτικά όπωσ θ τοποκεςία (όροωοσ του ςθμείου, με ποιζσ ανταγωνιςτικζσ εταιρίεσ
κα γειτνιάηει, είναι ςε κεντρικό ςθμείο κτλ), το μζγεκοσ του χϊρου που τουσ παρζχεται για να
τοποκετιςουν τα προϊόντα τουσ, θ εφκολθ και γριγορθ πρόςβαςθ του ςθμείου από τουσ καταναλωτζσ,
αποτελοφν πολφ ςθμαντικοφσ παράγοντεσ για τθν επιτυχία των προϊόντων, κάτι που το marketing
γνωρίηει πάρα πολφ καλά. Τπωσ είναι λογικό, ανάλογα με το μερίδιο τθσ αγοράσ που κατζχει κάκε
εταιρία διαμορωϊνεται και το πόςο εφκολα κα «κερδίςει» από το κατάςτθμα το επικυμθτό ςθμείο
πϊλθςθσ, μιασ που κατάςτθμα και εταιρία ζχουν κοινό ςτόχο, τθν αφξθςθ των πωλιςεων.
Υαράλλθλα, ςθμαντικότατο ρόλο παίηει και το ίδιο το μζςο προβολισ των προϊόντων, το ςφςτθμα
πάνω ςτο οποίο εναποκζτονται ςτρατθγικά τα καλλυντικά (merchandising) με ςτόχο να ελκφςουν τουσ
αγοραςτζσ και να επιτφχουν το μεγαλφτερο αρικμό πωλιςεων. Σι εταιρίεσ καλλυντικϊν δίνουν μεγάλθ
βαρφτθτα ςτθ μορωι και ςτθ ςχεδίαςθ αυτϊν των επίπλων, διότι γνωρίηουν πωσ θ επιτυχθμζνθ

27

ςχεδίαςθ των επίπλων τουσ δεν αποςκοπεί μόνο ςτθν καλφτερθ προϊκθςθ των προϊόντων τουσ, αλλά
αποτελεί και κζμα κφρουσ και prestige για τθ μάρκα.

2.3.2 Χαρακτθριςτικά και κατθγοριοποίθςθ των ςυςτθμάτων ζκκεςθσ και προβολισ
καλλυντικϊν προϊόντων ευρείασ διανομισ
Χτο ςθμείο αυτό κρίνουμε αναγκαίο να παρακζςουμε τισ διάωορεσ κατθγορίεσ ςυςτθμάτων ζκκεςθσ και
προβολισ καλλυντικϊν. Σι κατθγορίεσ που παρουςιάηονται προκφπτουν βάςει εμπειρίασ και φςτερα
από μελζτθ των ςφγχρονων καταςκευϊν που επιλζγουν οι διάωορεσ εταιρίεσ -τόςο επιλεκτικισ όςο και
ευρείασ. Θ κατθγοριοποίθςθ χρθςιμοποιείται για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των ςχεδιαςτικϊν
περιοριςμϊν και κριτθρίων που κα αναλφςουμε παρακάτω και γίνεται βάςει των παρακάτω
παραγόντων:





Χϊροσ που τοποκετείται το ζπιπλο
Ψρόποσ προβολισ των προϊόντων
Ξατθγορία προϊόντων ωσ προσ τθ χριςθ και το δίκτυο διανομισ
Χκοπόσ που εξυπθρετείται από το ζπιπλο

2.3.2.1 Επίτοιχεσ μονάδεσ (Back wall units)
Πε τον όρο επίτοιχο ζπιπλο (επί του τοίχου) αναωερόμαςτε ςε καταςκευζσ που τοποκετοφνται μπροςτά
από τοίχουσ ι τυωλά ςθμεία, οπότε και δεν είναι ορατό το πίςω μζροσ τουσ. Υροορίηονται για
ςυγκεκριμζνο κατάςτθμα και χϊρο. Θ επικοινωνία των προϊόντων με τουσ καταναλωτζσ γίνεται είτε και
από τισ 3 πλευρζσ του επίπλου (μπροςτινι όψθ και 2 πλαϊνζσ) ι ςυχνότερα μόνο από τθ μία (μπροςτινι
όψθ) διότι ςυνικωσ υπάρχουν και άλλεσ επίτοιχεσ μονάδεσ δεξιά και αριςτερά. Θ τυπικι ςχεδίαςθ μίασ
επίτοιχθσ μονάδασ ζχει προκφψει με ςτόχο να εξυπθρετείται ο καταναλωτισ κατά βάςθ μόνοσ του (self
service).
Χυνικωσ αυτζσ οι καταςκευζσ ζχουν αρκετά μεγάλο φψοσ, που κυμαίνεται από τα 2,20μ ζωσ και τα
2,40μ χωρίσ απαραίτθτα αυτζσ οι διαςτάςεισ να είναι τυποποιθμζνεσ, μιασ που κάκε κατάςτθμα ζχει
ςυγκεκριμζνα δομικά ςτοιχεία και πικανόν κάποιεσ ψευδοροωζσ, δοκάρια ι και εξαεριςμοί να
περιορίηουν το φψοσ. Χυνεπϊσ θ ςχεδίαςι τουσ κακορίηεται ςε πολφ μεγάλο βακμό από το χϊρο του
καταςτιματοσ. Ψο γενικό χαρακτθριςτικό τουσ πάντωσ είναι αναμωιςβιτθτα ότι ςχεδιάηονται ψθλζσ, με
ςτόχο να είναι ορατζσ ςτο χϊρο από απόςταςθ για να αναγνωρίηουν οι καταναλωτζσ τθν εκάςτοτε
εταιρία.
Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ μίασ επίτοιχθσ μονάδασ παρακζτουμε ζνα παράδειγμα και διαχωρίηουμε
τρεισ «περιοχζσ» πάνω ςτο ζπιπλο, οι οποίεσ ωαίνονται ςτο ςχζδιο.

EIKONA 2.1 : ΜΑΣΡΨΗ ΣΤΠΙΜΗ ΕΠΙΣΡΙΧΗ ΞΡΟΑΔΑ
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ΕΙΜΡΟΑ 2.2 : ΠΡΡΡΨΗ ΣΤΠΙΜΗ ΕΠΙΣΡΙΧΗ ΞΡΟΑΔΑ

Θ περιοχι του «καπζλου» ςτο άνω μζροσ τθσ καταςκευισ αποτελεί βαςικό ςτοιχείο προβολισ τθσ ίδιασ
τθσ μάρκασ και ςυνικωσ αναγράωεται το λογότυπο τθσ εταιρίασ. Ζτςι από απόςταςθ ο καταναλωτισ
μπορεί να αναγνωρίςει άμεςα τθν εταιρία.
Θ περιοχι του «χϊρου προβολισ» είναι θ κφρια περιοχι του επίπλου, διότι εδϊ τοποκετοφνται τα
προϊόντα οπότε και γίνεται ςτθν ουςία θ πϊλθςθ. Εδϊ υπάρχουν ράωια πάνω ςτα οποία τοποκετοφνται
τα προϊόντα. Σι περιςςότερεσ εταιρίεσ αωιερϊνουν ζνα μζροσ από το «χϊρο προβολισ» ςε διαωάνειεσ
επικοινωνίεσ, οι οποίεσ είναι διαωθμιςτικζσ εικόνεσ τθσ εταιρίεσ, άλλεσ ωορζσ παρουςιάηουν προϊόντα
που επικυμοφν να προωκιςουν, άλλεσ τα πρόςωπα που αντιπροςωπεφουν τθ μάρκα.
Χτθν κάτω περιοχι του επίπλου ςυνικωσ υπάρχουν ςυρτάρια ι κλειςτά ντουλάπια, αωενόσ για να
αποκθκεφονται κάποια επιπλζον προϊόντα, αωετζρου γιατί από ζνα φψοσ και κάτω ο καταναλωτισ κα
πρζπει να ςκφψει για να πάρει το προϊόν, κάτι το οποίο δεν είναι εργονομικό. Ζχει παρατθρθκεί βάςει
ςτατιςτικϊν πωσ τα ράωια που βρίςκονται πολφ χαμθλά, από ζνα φψοσ και κάτω- περίπου 30-40cm δε
λειτουργοφν, δθλαδι δεν πωλοφνται τα προϊόντα τουσ.
Χυνοψίηοντασ κα λζγαμε πωσ οι επίτοιχεσ καταςκευζσ είναι το κφριο ζπιπλο προϊκθςθσ των
καλλυντικϊν προϊόντων ευρείασ διανομισ, διότι ενϊ καταναλϊνουν το μικρότερο δυνατό χϊρο από τα
καταςτιματα ζχουν αποδειχκεί και ιδιαίτερα χρθςτικζσ για τισ πωλιςεισ, μιασ που δεν υπάρχει
απαραίτθτα πωλθτισ ςτο χϊρο και ο πελάτθσ εξυπθρετείται μόνοσ του.
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2.3.2.2 Καταςκευζσ τεςςάρων πλευρϊν τφπου κολϊνασ
Χε αυτι τθν κατθγορία ανικουν κεντρικζσ καταςκευζσ ςχεδιαςμζνεσ αποκλειςτικά για ζνα ςυγκεκριμζνο
κατάςτθμα και ςθμείο (ειδικι καταςκευι), οι οποίεσ τισ περιςςότερεσ ωορζσ τοποκετοφνται γφρω από
κάποιο δομικό ςτοιχείο του καταςτιματοσ ςτο οποίο δεν απαιτείται απαραίτθτα πρόςβαςθ. Σι κολϊνεσ
των καταςτθμάτων αποτελοφν ζνα ςυνθκιςμζνο τζτοιο ςτοιχείο. Ξαλφπτονται περιμετρικά από τθν
εκάςτοτε καταςκευι με ςκοπό να εκμεταλλευτεί το κατάςτθμα το μεγαλφτερο δυνατό διακζςιμο χϊρο.
Σι καταςκευζσ γφρω από κολϊνα ζχουν τουσ περιςςότερουσ περιοριςμοφσ, όςον αωορά ςτισ διαςτάςεισ
τουσ. Ψο φψοσ κακορίηεται ςυνικωσ από το φψοσ τθσ κολϊνασ, ςυνεπϊσ από το φψοσ που ζχει θ οροωι
ςτο ςθμείο αυτό. Χυνικωσ, λοιπόν κυμαίνεται από τα 2,20μ ζωσ και τα 2,80μ. Σι επίτοιχεσ καταςκευζσ
του χϊρου ςυχνά μπορεί να επθρεάςουν και αυτζσ το φψοσ αυτϊν των κεντρικϊν καταςκευϊν. Χε
περιπτϊςεισ ψθλοτάβανων καταςτθμάτων, όπου μία κολϊνα μπορεί να ωτάνει και 3,40μ φψοσ, οι
κεντρικζσ καταςκευζσ ακολουκοφν ςαωϊσ το φψοσ των επίτοιχων μονάδων του χϊρου, ϊςτε να υπάρχει
ομοιομορωία. Ψο κφριο χαρακτθριςτικό τουσ πάντωσ είναι πωσ ςε αντίκεςθ με τισ επίτοιχεσ μονάδεσ θ
επικοινωνία του επίπλου με τον καταναλωτι γίνεται περιμετρικά.
Χτο παρακάτω παράδειγμα διαχωρίηουμε πάλι τισ τρεισ «περιοχζσ» πάνω ςτο ζπιπλο και βλζπουμε πωσ
θ λογικι τθσ λειτουργίασ είναι θ ίδια με τισ επίτοιχεσ μονάδεσ.

ΕΙΜΡΟΑ 2.3 : ΠΡΡΡΨΗ ΠΝΕΤΡΑ C ΜΑΣΑΜΕΤΗ ΣΤΠΡΤ ΜΡΝΩΟΑ
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ΕΙΜΡΟΑ 2.4 : ΜΑΣΑΜΕΤΗ ΣΤΠΡΤ ΜΡΝΩΟΑ-ΜΑΣΡΨΗ ΜΑΙ ΑΟΑΠΣΤΓΞΑ ΡΝΩΟ ΣΩΟ ΠΝΕΤΡΩΟ

Χυνοψίηοντασ κα λζγαμε πωσ οι καταςκευζσ γφρω από κολϊνα είναι μία άλλθ εκδοχι των επίτοιχων
μονάδων, λειτουργοφν όμωσ από όλεσ τια πλευρζσ τουσ και αποτελοφν μία ολόκλθρθ καταςκευι, θ
οποία κυριαρχεί μζςα ςε ζναν χϊρο, δίνοντασ πολφ ςθμαντικό πλεονζκτθμα πϊλθςθσ ςτθν εταιρία που
τθν κατζχει. Βεβαίωσ απαιτοφν μεγαλφτερο χρόνο ςχεδίαςθσ και μελζτθσ, ζχουν αυξθμζνο κόςτοσ λόγω
μεγζκουσ και πολυπλοκότθτασ ςτθν καταςκευι και ςτθν τοποκζτθςθ. Ωςτόςο ςτατιςτικζσ δείχνουν πωσ
οι κεντρικζσ μονάδεσ πετυχαίνουν τισ περιςςότερεσ πωλιςεισ, για αυτό και πρωταρχικόσ ςτόχοσ των
επιτυχθμζνων εταιριϊν είναι να κερδίςουν ζνα τζτοιο ςθμείο.

2.3.2.3 Πάγκοι (Counters)
Πε τον όρο πάγκοσ (counters) αναωερόμαςτε ςε καταςκευζσ που τοποκετοφνται τισ περιςςότερεσ
ωορζσ μπροςτά από τισ επίτοιχεσ καταςκευζσ ι ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ ελεφκερεσ ςτο χϊρο. Υρόκειται
για ζπιπλα που προορίηονται για ςυγκεκριμζνο κατάςτθμα και χϊρο. Χε αυτοφ του είδουσ τα ζπιπλα
είναι ςαωζσ πωσ θ επικοινωνία των προϊόντων με τουσ καταναλωτζσ γίνεται από όλεσ τισ πλευρζσ του
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επίπλου. Θ τυπικι ςχεδίαςθ ενόσ πάγκου ζχει προκφψει με ςτόχο να προβάλλονται κάποια
ςυγκεκριμζνα προϊόντα περιςςότερο από αυτά που βρίςκονται ςτισ επίτοιχεσ μονάδεσ.
Σι πάγκοι ζχουν τον εξισ βαςικό περιοριςμό. Δεν πρζπει να κρφβουν τισ πίςω καταςκευζσ των
υπολοίπων εταιριϊν και γενικά να μθν «πνίγουν» το χϊρο. Αυτόσ είναι ο λόγοσ που το φψοσ τουσ
κυμαίνεται πάντα από το 1,20μ ζωσ το 1,40μ.
Υαρακζτουμε ζνα παράδειγμα και διαχωρίηουμε και πάλι τισ τρεισ «περιοχζσ» πάνω ςτο ζπιπλο.

ΕΙΜΡΟΑ 2.5 : ΜΑΣΡΨΗ, ΡΨΗ ΜΑΙ ΣΡΞΗ ΣΤΠΙΜΡΤ ΠΑΓΜΡΤ

Θ λογικι τθσ λειτουργίασ του επίπλου παραμζνει θ ίδια με αυτι των επίτοιχων καταςκευϊν, με τθ
βαςικι διαωορά πωσ αωενόσ λειτουργοφν όλεσ οι πλευρζσ του επίπλου και αωετζρου τα προϊόντα εδϊ
τοποκετοφνται πάνω ςτον πάγκο και όχι ςε ράωια. Ωςτόςο, όπωσ βλζπουμε και ςτο ςχζδιο, που
αποτυπϊνει ζνα παράδειγμα ςχεδίαςθσ πάγκου, θ περιοχι με τισ διαωάνειεσ επικοινωνίασ είναι και εδϊ
πιο ψθλά από το «χϊρο πϊλθςθσ» ςτο φψοσ των ματιϊν. Φυςικά ο χϊροσ πϊλθςθσ και πάλι
καταλαμβάνει το μεγαλφτερο μζροσ του επίπλου. Χαμθλά υπάρχει και πάλι αποκθκευτικόσ χϊροσ.
Σι πάγκοι δε ςυνθκίηονται πάρα πολφ ςυχνά ςτα καλλυντικά ευρείασ, κυρίωσ γιατί δεν υπάρχει ο
απαιτοφμενοσ χϊροσ μζςα ςτα καταςτιματα. Σι εταιρίεσ είναι πολλζσ και όλεσ διεκδικοφν όλο και
μεγαλφτερο χϊρο.
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2.3.2.4 Ελεφκερο ςφςτθμα ζκκεςθσ τφπου γόνδολασ (Gondolas)
Πε τον όρο ελεφκερο ζπιπλο τφπου γόνδολασ αναωερόμαςτε ςε καταςκευζσ που τοποκετοφνται
ελεφκερεσ ςτο χϊρο, είναι πάντοτε μικρϊν διαςτάςεων και με όλεσ τισ πλευρζσ του επίπλου να
λειτουργοφν ωσ προσ τθν επικοινωνία και τθν πϊλθςθ. Αυτζσ οι καταςκευζσ δεν προορίηονται για
κάποιο ςυγκεκριμζνο χϊρο, οι εταιρίεσ τισ τοποκετοφνε ςυνικωσ ςτο μεγαλφτερο αρικμό
καταςτθμάτων που μποροφνε. Ακριβϊσ γι’ αυτό το λόγο θ τυπικι ςχεδίαςθ ενόσ ελεφκερου stand ζχει
ωσ κφριο ςτόχο να μπορεί να τοποκετθκεί εφκολα και εωόςον δεν είναι μόνιμθ καταςκευι να μπορεί
ανά πάςα ςτιγμι να μετακινθκεί ςε κάποιο άλλο ςθμείο ι και να αποςυρκεί.
Φυςικά, εωόςον αναωερόμαςτε ςε ελεφκερα μζςα ςτο χϊρο, ζπιπλα υπάρχει και πάλι ο περιοριςμόσ
του φψουσ. Ψα ςυνικθ φψθ κυμαίνονται από το 1,40μ ζωσ το 1,70μ.
Υαρακζτουμε ζνα παράδειγμα και διαχωρίηουμε και πάλι τισ τρεισ «περιοχζσ» πάνω ςτο ζπιπλο.

ΕΙΜΡΟΑ 2.6 : ΜΑΣΡΨΗ & ΡΨΗ ΕΝΕΤΘΕΡΡΤ ΤΣΗΞΑΣΡ ΕΜΘΕΗ
ΣΤΠΡΤ ΓΡΟΔΡΝΑ

Θ ωιλοςοωία τθσ ςχεδίαςθσ ςτα ελεφκερα Stands τφπου γόνδολασ παραμζνει θ ίδια με αυτι των
πάγκων. Ψο ζπιπλο επικοινωνεί από όλεσ τισ πλευρζσ του, ϊςτε να εξοικονομείται χϊροσ, διπλισ όψθσ
ράωια, διαωάνειεσ επικοινωνίασ ςτα πλαϊνά του επίπλου και αποκθκευτικόσ χϊροσ ςτο κάτω μζροσ.
Βζβαια, εδϊ δεν είναι απαραίτθτο πωσ χρειάηεται πάντα ο αποκθκευτικόσ χϊροσ μιασ που θ καταςκευι
δε κεωρείται μόνιμθ.
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Σι εταιρίεσ καλλυντικϊν ευρείασ χρθςιμοποιοφν κατά κόρον τζτοιου είδουσ ελεφκερα ζπιπλα μζςα ςτα
εμπορικά καταςτιματα, ςυχνά και ςε super markets, με ςτόχο να προωκιςουν περιςςότερο μία
ςυγκεκριμζνθ μάρκα που αντιπροςωπεφουν ι ζνα ςυγκεκριμζνο τφπο προϊόντοσ που λανςάρανε
πρόςωατα. Τταν δθμιουργείται πλζον θ ςυνκικθ για τζτοιου είδουσ stands οι εταιρίεσ παρουςιάηουν
τθν ανάγκθ για καταςκευι πολλϊν τεμαχίων, ϊςτε να τα διανείμουν ςε περιςςότερα ςθμεία λιανικισ.
Χυνεπϊσ παίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο και το χαμθλό κόςτοσ καταςκευισ, ςυγκριτικά με τισ υπόλοιπεσ
κατθγορίεσ που αντιπροςωπεφουν μόνιμεσ καταςκευζσ.

2.3.3 Οι ςφγχρονεσ αρχζσ ςχεδίαςθσ επίπλων καλλυντικϊν
Θ γκάμα των προϊόντων καλλυντικϊν ανανεϊνεται ςυνζχεια. Ρζεσ παραλλαγζσ των ίδιων προϊόντων
αλλά και νζα προϊόντα, πιο εξειδικευμζνα που ςυνικωσ βαςίηονται ςε μια καινοφρια πατζντα και ςτα
αποτελζςματα μιασ νζασ ερευνθτικισ μελζτθσ, επιβάλλουν τθ διαρκι ανανζωςθ τθσ εικόνασ κάκε
μάρκασ. Ψα πρόςωπα που αντιπροςωπεφουν τθν εικόνα τθσ μάρκασ και τθ διαωθμίηουν ανανεϊνονται
περίπου ανά 3 με 4 χρόνια, κακϊσ και θ ίδια επικοινωνία τθσ μάρκασ με τον καταναλωτι
(λανςαρίςματα, διαωθμίςεισ κτλ) ανανεϊνεται ανά 6 με 12 μινεσ.
Χτον τομζα τθσ ευρείασ κατανάλωςθσ οι μόνιμεσ καταςκευζσ, είτε είναι επίτοιχεσ, είτε πάγκοι είτε
καταςκευι - κολϊνα, ανανεϊνονται ζχοντασ ζνα κφκλο ηωισ 4 ζωσ 5 χρόνων, κατά περίπτωςθ πάντοτε
και κατά εταιρία. Χτθν κατθγορία των ελεφκερων ςυςτθμάτων ζκκεςθσ, θ ανανζωςθ είναι πολφ πιο
ςφντομθ. Ωςτόςο οι γενικζσ αρχζσ ςχεδίαςθσ, αν και ενιςχφονται κατά περιόδουσ, επί τθσ ουςίασ
ςυμπυκνϊνονται ςε κάποια βαςικά ςτοιχεία που πρζπει να χαρακτθρίηουν όλα τα ζπιπλα καλλυντικϊν
ευρείασ διανομισ.
Χφμωωνα με ζρευνα [16] αλλά και εμπειρία ςτον τομζα αυτό, παρακζτουμε τα κφρια χαρακτθριςτικά
ενόσ ςυςτιματοσ ζκκεςθσ προϊόντων καλλυντικϊν για να κεωρείται ικανό για «ιςχυρι πϊλθςθ»:
 Πεγάλοσ με ςωςτι διαρρφκμιςθ, χϊροσ πϊλθςθσ, με ςτόχο τθν καλφτερθ δυνατι προβολι του
μεγαλφτερου δυνατοφ αρικμοφ προϊόντων.
 Λκανό μζγεκοσ χϊρου για προβολι διαωανειϊν επικοινωνίασ (προβολι μζςω γραωικϊν).
 Λκανό μζγεκοσ για τοποκζτθςθ λογοτφπου εταιρίασ, ϊςτε να διαχωρίηεται από μακριά.
 Λςχυρόσ ωωτιςμόσ για πολφ καλι προβολι προϊόντων και ζλξθ καταναλωτι.
 Ξακαρζσ γραμμζσ ςχεδίαςθσ, ϊςτε να μθν μπερδεφει τον καταναλωτι.
 Χρϊματα και υλικά ςφμωωνα με τισ γενικζσ γραμμζσ του εμπορικοφ ςιματοσ τθσ εκάςτοτε
εταιρίασ

2.4 O ΠΕΛΑΣΗ ΕΝΣΟΛΕΑ ΣΟΤ PROJECT- H ETAIΡΙΑ L’OREAL
2.4.1 Περιγραφι τθσ εταιρίασ
Σ όμιλοσ L’Oreal είναι θ μεγαλφτερθ ανϊνυμθ εταιρία παραγωγισ καλλυντικϊν και προϊόντων ομορωιάσ
παγκοςμίωσ με ζδρα τθ Γαλλία. Πε τα Ξεντρικά τθσ γραωεία ςτο Υαρίςι ζχει αναπτφξει δραςτθριότθτεσ
ςτον τομζα των καλλυντικϊν ςε πάνω από 130 χϊρεσ ςε όλο τον κόςμο.
Επικεντρϊνοντασ τισ δραςτθριότθτζσ τθσ ςε τομείσ, όπωσ οι βαωζσ μαλλιϊν, θ περιποίθςθ δζρματοσ, θ
προςταςία από τον ιλιο, το μακιγιάη, αρϊματα και προϊόντα μαλλιϊν, θ εταιρεία είναι επίςθσ ενεργι
ςτα πεδία τθσ δερματολογίασ και ωαρμακευτικισ και είναι θ κορυωαία κάτοχοσ πατεντϊν Ράνοτεχνολογίασ ςτισ Θνωμζνεσ Υολιτείεσ τθσ Αμερικισ. [44]
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2.4.2. Χαρακτθριςτικά τθσ εταιρίασ
Θ εταιρία ιδρφκθκε το 1909 από τον Γάλλο χθμικό Εugene Schueller με πρωταρχικό αντικείμενο τισ
βαωζσ μαλλιϊν , αλλά ςφντομα θ ζρευνα και θ καινοτομία ςτο πεδίο τθσ ομορωιάσ ζγιναν βαςικζσ
αρχζσ. Χιμερα θ L’Oreal απαςχολεί περιςςότερουσ από 2.000 χθμικοφσ- ερευνθτζσ.
Θ εταιρία λειτουργεί αυτι τθ ςτιγμι 5 Ξζντρα Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ, δφο από αυτά ςτθ Γαλλία, ζνα
ςτισ Θνωμζνεσ Υολιτείεσ Αμερικισ, ζνα ςτθν Λαπωνία και το 2005 εγκαινίαςε το νεότερό τθσ κζντρο ςτθν
Χαγκάθ τθσ Ξίνασ.
Θ L’Oreal ξεκίνθςε από τισ βαωζσ μαλλιϊν αλλά ςφντομα επεκτάκθκε και ςε άλλα προϊόντα
κακαριςμοφ και ομορωιάσ. Χιμερα, εμπορεφεται πάνω από 500 εμπορικά ςιματα και πολλζσ χιλιάδεσ
ανεξάρτθτα προϊόντα ςε όλουσ τουσ τομείσ που αωοροφν τθ βιομθχανία ομορωιάσ, όπωσ τα παρακάτω:









Βαωζσ Παλλιϊν
Πόνιμεσ βαωζσ
Υροϊόντα styling
Υροϊόντα περιποίθςθσ ςϊματοσ
Υεριποίθςθ δζρματοσ
Υροϊόντα κακαριςμοφ
Υροϊόντα μακιγιάη
Αρϊματα

Ψελευταία επεκτατικι κίνθςθ τθσ εταιρίασ ιταν θ εξαγορά τθσ βρετανικισ εταιρίασ The Body Shop το
2006 ζναντι 652 εκατομμυρίων Χτερλινϊν.
Θ L’Σreal, αν και ειςθγμζνθ εταιρία, ελζγχεται κατά 30,9% του μετοχικοφ κεωαλαίου τθσ, από τθν κόρθ
του ιδρυτι τθσ εταιρείασ, Οίλιαν Ππετανκοφρ και τθν οικογζνειά τθσ και από τθν Ελβετικι πολυεκνικι
Nestle κατά 29,7%.
H εταιρεία κατζχει επίςθσ το 10,41% τθσ Sanofi-Aventis, τθσ Ρο 3 ωαρμακευτικισ εταιρίασ ςτον κόςμο
και Ρο1 τθσ Ευρϊπθσ. Ζχει κοινζσ δραςτθριότθτεσ με τθν Nestle, όπωσ θ Laboratories Inneov ςτον τομζα
των κρεπτικϊν καλλυντικϊν και θ Gal derma ςτον τομζα τθσ δερματολογίασ.
Θ L’Σreal δραςτθριοποιείται μζςω κυγατρικϊν εταιρειϊν ςε 130 χϊρεσ ανά τον κόςμο, απαςχολϊντασ
πάνω από 66 χιλιάδεσ εργαηόμενουσ, από τουσ οποίουσ το 24% εργάηεται ςτθ Γαλλία και απευκφνεται
πλζον ςε 2 διςεκατομμφρια καταναλωτζσ
Ψο 2003 θ Εταιρία ανακοίνωςε τθ 19θ ςυναπτι χρονιά διψιωιασ αφξθςθσ των πωλιςεϊν τθσ, με
ςυνολικό κφκλο εργαςιϊν 14.029 διςεκατομμυρίων Ευρϊ και κακαρά κζρδθ 1,85 δισ. Ευρϊ.
Ψο 2010, θ Εταιρία, ξεπερνάει με επιτυχία τθν παγκόςμια οικονομικι κρίςθ του 2008 και ςθμειϊνει
κφκλο εργαςιϊν 19,5 δισ Ευρϊ και κακαρά κζρδθ 2,37 δισ Ευρϊ, επίδοςθ που είναι θ καλφτερθ τθσ
δεκαετίασ.
Θ εταιρεία πλζον, μετά τθν παγκόςμια οικονομικι κρίςθ του 2008, παρουςιάηεται ενιςχυμζνθ ςε όλεσ
τισ αγορζσ που δραςτθριοποιείται, αυξάνοντασ τα μερίδιά τθσ αλλά και τισ πωλιςεισ τθσ και τα κζρδθ
τθσ ςυνολικά. Υιο αναλυτικά:


Χτισ αγορζσ τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ θ L’Σreal εμωανίηει μερίδιο αγοράσ τθσ τάξθσ του 39,6%
ενιςχυμζνο κατά 0,8% ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χρονιά, με 7,18 δισ Ευρϊ πωλιςεισ
ςθμειϊνοντασ αφξθςθ 1,7% και 21,6% λειτουργικά κζρδθ(ωσ ποςοςτό επί των πωλιςεων)
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Χτισ αγορζσ τθσ Βόρειασ Αμερικισ θ L’Σreal εμωανίηει μερίδιο αγοράσ τθσ τάξθσ του 23,6%,
ενιςχυμζνο κατά 2,4% ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χρονιά, με 4,29 δισ Ευρϊ πωλιςεισ,
ςθμειϊνοντασ αφξθςθ 4,1% και 16,5% λειτουργικά κζρδθ(ωσ ποςοςτό επί των πωλιςεων)
Χτισ Ρζεσ αγορζσ (Πζςθ και Άπω Ανατολι, Ανατολικι Ευρϊπθ, Αωρικι, Οατινικι Αμερικι) θ L’Σreal
εμωανίηει μερίδιο αγοράσ τθσ τάξθσ του 36,8%, ενιςχυμζνο κατά 6,8% ςε ςχζςθ με τθν
προθγοφμενθ χρονιά, με 6,67 δισ Ευρϊ πωλιςεισ, ςθμειϊνοντασ αφξθςθ 11,3% και 16,9%
λειτουργικά κζρδθ(ωσ ποςοςτό επί των πωλιςεων).

Χτισ Ρζεσ αγορζσ θ μεγζκυνςθ του ομίλου αυξικθκε με πολφ γρθγορότερο ρυκμό από τθν υπόλοιπθ
αγορά καλλυντικϊν χάρθ ςτθν επιτάχυνςθ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ του ομίλου. Χτθν Άπω Ανατολι ο
όμιλοσ ςυνεχίηει να κερδίηει μερίδιο αγοράσ ςτθν Λνδία, ςτισ Φιλιππίνεσ, τθν Λνδονθςία, κακϊσ και τθν
Ρότια Ξορζα και τθν Ψαιβάν. Θ L’Oreal Ξίνασ είναι αυτι τθ ςτιγμι θ Ψρίτθ ιςχυρότερθ κυγατρικι του
ομίλου.
Χτθν Ανατολικι Ευρϊπθ θ μεγζκυνςθ διατθρείται παρ’ όλεσ τισ αντιωατικζσ τάςεισ τθσ αγοράσ. Θ
Συκρανία και θ Φωςία είναι οι πιο δυναμικζσ χϊρεσ, χάρθ ςτο μακιγιάη τθσ GARNIER και τισ προόδουσ
ςτα προϊόντα πολυτελείασ (επιλεκτικισ κατανάλωςθσ).
Χτθ Οατινικι Αμερικι όλεσ οι κφριεσ αγορζσ μεγεκφνονται , όπωσ αυτζσ του Πεξικοφ, τθσ Βραηιλίασ και
τθσ Αργεντινισ χάρθ ςτα προϊόντα ωροντίδασ μαλλιϊν και ςτα αποςμθτικά (προϊόντα ευρείασ
κατανάλωςθσ).
Ψο 3,3% των ακροιςτικϊν πωλιςεων επενδφεται ςτθν Ζρευνα και Ανάπτυξθ, τμιμα το οποίο αντιςτοιχεί
ςε 2,900 εργαηομζνουσ τθσ. Ψο 2010 μόνο κατοχφρωςε 612 πατζντεσ. Οειτουργεί 42 εργοςτάςια
παραγωγισ ςε όλο τον κόςμο, απαςχολϊντασ πάνω από 14 χιλιάδεσ ανκρϊπουσ, με τελευταία
προςκικθ το νζο τθσ εργοςτάςιο ςτθν Λνδονθςία, το οποίο είναι και το μεγαλφτερο εργοςτάςιο
παραγωγισ καλλυντικϊν και κα ξεκινιςει τθ λειτουργία του τον Σκτϊβριο του 2011.
Ψο 2007 Θ L’Σreal βακμονομικθκε 353θ ςτο Fortune Global 500. [44]

2.4.3 Κατθγοριοποίθςθ & Διαχωριςμόσ προϊόντων εταιρίασ
Πζςα από τθν πλθκϊρα των διεκνϊν εμπορικϊν ςθμάτων τθσ και τθν εξειδίκευςθ τθσ ςε όλα τα κφρια
δίκτυα διανομϊν, θ L’Oreal εξαςωαλίηει τθν πιο πλατειά δυνατι επιλογι, με ςτόχο να εξαςωαλίςει τθν
πρόςβαςθ του μζγιςτου δυνατοφ αρικμοφ καταναλωτϊν ςτα 23 παγκόςμια εμπορικά τθσ ςιματα.
Για να το επιτφχει αυτό, αξιοποιεί όλθ τθν γκάμα των προςωερόμενων προϊόντων τθσ μζςα από
διαωορετικά δίκτυα πωλιςεων, το κάκε ζνα απευκυνόμενο ςε διαωορετικό κοινό και εξυπθρετϊντασ
διαωορετικζσ ανάγκεσ. Ψα δίκτυα αυτά διαχωρίηονται ωσ εξισ:





Ξομμωτιρια
Supermarkets και πολυκαταςτιματα
Εμπορικά κζντρα και καταςτιματα αρωμάτων
Φαρμακεία

Αντίςτοιχα θ εταιρία διαχωρίηει τα προϊόντα με βάςθ το πελατειακό κοινό του κάκε δικτφου ξεχωριςτά,
ςτουσ αντίςτοιχουσ τομείσ:


Χτον τομζα επαγγελματικϊν προϊόντων. Χε αυτόν τον τομζα που απευκφνεται ςτα κομμωτιρια
δραςτθριοποιοφνται τα παγκόςμια εμπορικά ςιματα τθσ L’Oreal Professionel, τθσ REDKEN, τθσ
KERASTASE και τθσ MATRIX.
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Χτον τομζα τθσ Ευρείασ Ξατανάλωςθσ. Χε αυτόν τον τομζα που απευκφνεται ςτα supermarkets και
πολυκαταςτιματα, δραςτθριοποιοφνται τα παγκόςμια εμπορικά ςιματα τθσ L’Oreal. Ψθσ GARNIER,
τθσ MAYBELLINE NEW YORK, τθσ SOFTSHEEN και τθσ CARSON.
Χτον τομζα τθσ επιλεκτικισ κατανάλωςθσ. Χε αυτόν τον τομζα, που απευκφνεται ςτα εμπορικά
καταςτιματα και ςτα καταςτιματα αρωμάτων, δραςτθριοποιοφνται προϊόντα πολυτελείασ, με τα
παγκόςμια εμπορικά ςιματα των LANCOME, GIORGIO ARMANI, YVES SAINT LAURENT, BIOTHERM ,
KIEHLS, RALPH LAUREN, SHU UEMURA, CACHAREL, HELENA RUBINSTEIN, DIESEL.
Χτον τομζα των Φυςικϊν Ξαλλυντικϊν. Χε αυτόν τον τομζα, που απευκφνεται ςτα ωαρμακεία,
δραςτθριοποιοφνται τα παγκόςμια εμπορικά ςιματα τθσ VICHY, τθσ LAROCHE-POSAY, τθσ
SKINCEUTICALS και τθσ INNEOV.

2.4.4 Δραςτθριοποίθςθ τθσ εταιρίασ ςτθν Ελλάδα – L’Oreal Hellas
Θ εταιρία δραςτθριοποιείται ςτθν Ελλάδα από το 1995, μζςω τθσ κυγατρικισ εταιρίασ.
Σι δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρείασ ςτθν Ελλάδα, περιλαμβάνουν αποκλειςτικι ειςαγωγι και χονδρικι
εμπορία καλλυντικϊν ςϊματοσ και μακιγιάη προςϊπου, καλλυντικϊν μαλλιϊν και προςϊπου,
αποςμθτικϊν ςϊματοσ, αντθλιακϊν και αωρόλουτρων.
Σ κφκλοσ εργαςιϊν τθσ εταιρίασ ςτθν Ελλάδα το 2010 ιταν 191,29 εκατ. Ευρϊ, παρουςιάηοντασ οριακι
μείωςθ ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χρονιά, επίδοςθ που οωείλεται ςτθν φωεςθ που διζρχεται θ
ελλθνικι οικονομία.
Θ εταιρία απαςχολεί 300 εργαηόμενουσ και διανζμει τα προϊόντα ςτθν ελλθνικι αγορά ςφμωωνα με τθν
διεκνι δομι διανομισ του ομίλου, ζχοντασ πελάτεσ όλα τα supermarkets τθσ χϊρασ με προϊόντα
ευρείασ κατανάλωςθσ. Ψα καταςτιματα Hondos Center όςον αωορά τα πολυκαταςτιματα, με προϊόντα
ευρείασ και επιλεκτικισ κατανάλωςθσ, τα καταςτιματα SEPHORA με προϊόντα επιλεκτικισ κατανάλωςθσ
κακϊσ και χιλιάδεσ κομμωτιρια και ωαρμακεία με τα αντίςτοιχα για αυτζσ τισ επιχειριςεισ, προϊόντα.
Θ εταιρεία, ςφμωωνα με το διεκνζσ ωιλανκρωπικό και κοινωνικό ζργο του ομίλου, ςυμμετείχε τον Λοφλιο
του 2011 ςε μία προςπάκεια κακαριςμοφ των graffiti από τον περιβάλλοντα χϊρο τθσ Ακρόπολθσ, ςτθν
Ακινα. [44]

2.4.5 Σομζασ ευρείασ κατανάλωςθσ L’ Oreal Hellas
Ψα παγκόςμια εμπορικά ςιματα τθσ ευρείασ κατανάλωςθσ με το μεγαλφτερο αρικμό πωλιςεων ςτθ
χϊρα μασ είναι αυτά τθσ L’Oreal, τθσ GARNIER, και τθσ MAYBELLINE NEW YORK. Θ εταιρία τα διανζμει
ςτθν ελλθνικι αγορά μζςω των supermarkets και των εμπορικϊν καταςτθμάτων καλλυντικϊν Hondos
Center, Sephora και Gallery de Beaute και αναλαμβάνει τθν παροχι επίπλων καλλυντικϊν για τα
προϊόντα τθσ. Χυνεπϊσ ζχει άμεςθ ανάγκθ από ςχεδιαςτζσ που να κατανοοφν ςε πρϊτο βακμό τα
χαρακτθριςτικά των καλλυντικϊν προϊόντων τθσ και τισ ανάγκεσ τθσ εταιρίασ όςον αωορά τα ζπιπλα και
ςε δεφτερο βακμό να ζχουν μελετιςει τα τοπικά καταςτιματα και τθν ελλθνικι αγορά. [44]

2.4.5.1 τρατθγικι τθσ εταιρίασ βάςει των νζων κανόνων Marketing
Σι ςφγχρονοι καταναλωτζσ είναι πολφ πιο επιλεκτικοί και μζςω μίασ αγοράσ με χιλιάδεσ εμπορικά
ςιματα ζχουν πλζον τθ δυνατότθτα να επιλζξουν εκείνα τα προϊόντα που διακζτουν υψθλι ποιότθτα
και οικονομικι τιμι. Θ L’ Oreal είναι από τισ πρωτοπόρεσ εταιρίεσ που κατάωεραν να ςυνδυάςουν ςτα
καλλυντικά ευρείασ κατανάλωςθσ μία τόςο μεγάλθ γκάμα και ςε πολφ υψθλζσ ποιότθτεσ. Δθμιοφργθςαν
προϊόντα που κάλυψαν το κενό μεταξφ τθσ πολυτζλειασ και τθσ μαηικισ κατανάλωςθσ.[44]
Θ ςτρατθγικι που ακολοφκθςε ιταν θ αιτία για τθν επιτυχία ςτθν αγορά και ςυμπυκνϊνεται ςτισ
παρακάτω ενζργειεσ:
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 Ξατάωερε να καλφψει τισ ανάγκεσ διαωορετικϊν πελατϊν με το ίδιο προϊόν.
 Δθμιοφργθςε υψθλισ ποιότθτασ εξειδικευμζνα προϊόντα που καλφπτουν κάτι πολφ
ςυγκεκριμζνο.
 Επζλεξε ςωςτά τα ςθμεία πϊλθςθσ και τθ ςφνκεςθ των προϊόντων.
 Βελτιςτοποίθςθ και εξευγενιςμόσ των προϊόντων μαηικισ κατανάλωςθσ ϊςτε να είναι ελκυςτικά
ςτθν αγορά των εφπορων καταναλωτϊν, παρουςιάηοντασ διαωοροποιθμζνεσ, υψθλότερθσ
ποιότθτασ παραλλαγζσ των προϊόντων τθσ.
 Άνοιγμα ςτθν πολυτζλεια. Χυνετι παρουςίαςθ προςιτϊν εκδοχϊν ενόσ πολυτελοφσ προϊόντοσ
(χαρακτθριςτικό παράδειγμα οι αντί- γθραντικζσ κρζμεσ προςϊπου.)

2.4.5.2 Περιγραφι των αναγκϊν τθσ L’Oreal Hellas από τουσ προμθκευτζσ τθσ
Θ κατανόθςθ των αναγκϊν του πελάτθ, είναι αδιαμωιςβιτθτα το πιο ςθμαντικό βιμα για επιτυχθμζνθ
ςυνεργαςία. Σι ανάγκεσ του τμιματοσ ευρείασ διαμορωϊνονται ςιμερα ςφμωωνα με τθν Ελλθνικι
αγορά και τθν τάςθ που δείχνουν οι καταναλωτζσ. Πζςα ςε ζνα κοινωνικό και οικονομικό πλαίςιο
περικοπϊν, οι πωλιςεισ είναι προωανζσ πωσ ζχουν μειωκεί, με αποτζλεςμα θ εταιρία να ζχει
αναδιοργανωκεί κζτοντασ νζεσ ςτρατθγικζσ και εκωράηοντασ νζεσ ανάγκεσ από τουσ προμθκευτζσ των
επίπλων τθσ.
Μζςα ςε αυτό το κλίμα ςυνοπτικά προςδιορίηονται οι εξισ ανάγκεσ του τμιματοσ ευρείασ
Ανάγκθ για:





Αξιόπιςτουσ προμθκευτζσ
Γριγορουσ χρόνουσ παράδοςθσ
Ζξυπνεσ λφςεισ χαμθλοφ κόςτουσ
Ωλικά οικονομικά, αλλά να εμπνζουν κφροσ και να διαχωρίηουν τα εμπορικά ςιματα που
ανικουν ςτον Τμιλο, από τον ανταγωνιςμό
 Υρωτότυπεσ ιδζεσ για ανανζωςθ τθσ εικόνασ τθσ εταιρίασ

2.4.5.3 Προςδιοριςμόσ του προϊόντοσ και του εμπορικοφ ςιματοσ ςτα οποία αναφζρεται το
κζμα τθσ ΔΕ.
Ϊςτερα από τθ γενικότερθ ανάλυςθ ςτο χϊρο των καλλυντικϊν προϊόντων ςυνοψίηουμε ςτο εξισ:
Ψο κζμα τθσ παροφςασ μελζτθσ αναωζρεται ςτθ ςχεδίαςθ ςυςτιματοσ (τφπου γόνδολασ) παρουςίαςθσ
προϊόντων περιποίθςθσ νυχιϊν τoυ εμπορικοφ ςιματοσ Maybelline New York. Χτθ ςυνζχεια κα γίνει
προςδιοριςμόσ του απευκυνόμενου κοινοφ, ανάλυςθ των χαρακτθριςτικϊν του Ζλλθνα καταναλωτι και
τθσ Ελλθνικισ Αγοράσ καλλυντικϊν, με ςτόχο να κατανοιςουμε καλφτερα τισ ςχεδιαςτικζσ
προδιαγραωζσ που προκφπτουν.
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3. ΤΛΛΟΓΗ ΧΕΔΙΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
3.1 ΕΡΕΤΝΑ ΑΠΕΤΘΤΝΟΜΕΝΟΤ ΚΟΙΝΟΤ
Από τα βαςικότερα ςτάδια τθσ ςχεδιαςτικισ διαδικαςίασ, είτε αςχολοφμαςτε με υλικό/ άυλο προϊόν,
είτε με ςφςτθμα, αποτελεί θ αναγνϊριςθ των χαρακτθριςτικϊν των ανκρϊπων που επικυμοφμε να
αποτελοφν το απευκυνόμενο κοινό (target group).
Η ςαφισ και λεπτομερισ καταγραφι του απευκυνόμενου κοινοφ ζχει ςκοπό τον κακοριςμό των
αναγκϊν του και τθν ενςωμάτωςθ ςτο ςχεδιαςμό των ςτοιχείων εκείνων που ικανοποιοφν αυτζσ τισ
ανάγκεσ. Πιλϊντασ για ηωντανοφσ ανκρϊπουσ, ο κακζνασ από τουσ οποίουσ ζχει αναπτφξει
ςυγκεκριμζνθ προςωπικότθτα, διακρίνεται από ςυγκεκριμζνου βακμοφ παιδεία, ανικει ςε κάποιο
κοινωνικό ςτρϊμα, ζχει τισ δικζσ του καταβολζσ, τα δικά του πιςτεφω και ζχει κζςει τουσ προςωπικοφσ
του ςτόχουσ και όνειρα, κατανοοφμε πωσ είναι πάρα πολφ δφςκολο να κατθγοριοποιιςουμε τουσ
πολίτεσ μιασ χϊρασ, βάςει απλοϊκϊν κριτθρίων. Υαράμετροι όπωσ θ θλικία, οι ςπουδζσ, το ειςόδθμα, το
επάγγελμα, θ οικογενειακι κατάςταςθ, πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ, αλλά δεν είναι αρκετοί για να
προςδιορίςει ο ςχεδιαςτισ τισ προτιμιςεισ και τισ ανάγκεσ του απευκυνόμενου κοινοφ ςτον τομζα τθσ
αιςκθτικισ και τθσ ποιότθτασ του παραγόμενου αποτελζςματοσ.[15]
Χτθ μελζτθ μασ θ χριςθ του υπό ςχεδίαςθ ςυςτιματοσ γίνεται άμεςα ι ζμμεςα από 3 ομάδεσ χρθςτϊν.
Σ καταναλωτισ αποτελεί τον άμεςο δζκτθ, αυτόν που το υπό ςχεδίαςθ ςφςτθμα, κα πρζπει να
προςεγγίςει, αναδεικνφοντασ το προϊόν. Σι πωλθτζσ κα κλθκοφν να κάνουν χριςθ αυτοφ του
ςυςτιματοσ, ϊςτε να εξυπθρετιςουν τον αγοραςτι. Ψζλοσ οι υπεφκυνοι των καταςτθμάτων που κα
παραχωριςουν μζροσ από το χϊρο τουσ, κα πρζπει αωενόσ να ςυμωωνιςουν με τα χαρακτθριςτικά του
ςυςτιματοσ και αωετζρου θ δομι του να τουσ εξυπθρετεί ωσ προσ τθ διαρρφκμιςθ του καταςτιματοσ
τουσ. Χυνεπϊσ θ ςχεδίαςθ κα πρζπει να λάβει υπόψθ το ςφνολο των χαρακτθριςτικϊν των παραπάνω
κατθγοριϊν.

3.1.1 Οι καταναλωτζσ του ςιμερα
Σι καταναλωτζσ του ςιμερα δεν είναι θ μεςοαςτικι τάξθ τθσ περιόδου μετά τον Β’ Υαγκόςμιο Υόλεμο,
θ ςυμπεριωορά τουσ ζχει αλλάξει λόγω τθσ γενικότερθσ ανάπτυξθσ των κοινωνιϊν. Είναι πλουςιότεροι
αλλά και περιςςότερο προςεκτικοί ςτισ αγορζσ τουσ, ενϊ οι ςτρατθγικζσ που αποδείχκθκαν
αποτελεςματικζσ για προγενζςτερεσ γενιζσ, δεν είναι εξίςου αποτελεςματικζσ για τουσ ίδιουσ. Χφμωωνα
με ορολογία του ςφγχρονου Marketing, αυτι θ νζα τάξθ καταναλωτϊν ονομάηεται «Εφπορθ Ψάξθ». Για
να προςεγγίςουν τθν Εφπορθ Ψάξθ, οι εταιρίεσ προϊόντων ευρείασ κατανάλωςθσ εωαρμόηουν πλζον
επιτυχθμζνεσ ςτρατθγικζσ με υψθλισ ποιότθτασ προϊόντα ςε ςυνθκιςμζνεσ κατθγορίεσ καταναλωτικϊν
αγακϊν: από είδθ κακαριςμοφ και ροφχα, μζχρι προϊόντα ςτοματικισ υγιεινισ και ωυςικά καλλυντικϊν.
Χθμαντικό ςτθν κατανόθςθ τθσ ςυμπεριωοράσ των ςφγχρονων καταναλωτϊν αποτελεί και το γεγονόσ
πωσ ανζκακεν οι καταναλωτζσ χρθςιμοποιοφςαν τα υλικά αγακά για να μεταδϊςουν πλθροωορίεσ γφρω
από το άτομό τουσ και να ενςωματωκοφν ςε οποιοδιποτε «ςκθνικό». Ψο ωαινόμενο αυτό ςιμερα ζχει
γίνει ακόμθ πιο ζντονο μζςα ςτισ ανϊνυμεσ κοινωνίεσ. Ρτυνόμαςτε ϊςτε να ταιριάηουμε και να
ανικουμε ςε κάποιο δεδομζνο και επικυμθτό κοινωνικό περιβάλλον. Διαωορετικά προϊόντα ι τφποι
προϊόντων ταιριάηουν ςτουσ διαωορετικοφσ ρόλουσ μασ. Σ αρικμόσ των «ςκθνικϊν» ςτα οποία
καλοφμαςτε να ενταχκοφμε αυξάνεται ςυνεχϊσ. Υαράλλθλα αυξάνεται και θ ανάγκθ για προϊόντα που
κα δίνουν το μινυμα ότι ο κάτοχόσ τουσ ανικει ςτο ςυγκεκριμζνο κοινωνικό περιβάλλον.
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Χιμερα, θ αφξθςθ του πλθκυςμοφ και θ ζντονθ ωυςικι και κοινωνικι κινθτικότθτα ζχει αναγάγει τθν
ενςωμάτωςθ ςε διαωορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα ςε ζνα μεγάλο και αποδεκτό κομμάτι τθσ
κακθμερινισ μασ ηωισ. [41]

3.1.1.1 Σρεισ ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτισ αγοραςτικζσ ςυνικειεσ
Χε γενικζσ γραμμζσ οι ςθμερινοί καταναλωτζσ διακζτουν περιςςότερο πλοφτο και αυξθμζνα ειςοδιματα
ςε ςφγκριςθ με τουσ καταναλωτζσ του παρελκόντοσ πράγμα που ζχει άμεςθ επίπτωςθ ςτισ αγοραςτικζσ
ςυνικειεσ. Αυτό ιςχφει ιδιαίτερα για τθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία νοικοκυριϊν που δεν είναι υπερβολικά
πλοφςια αλλά είναι ευκατάςτατα. Επιπλζον, και πζρα από τθν αφξθςθ του μζςου ειςοδιματοσ, ςε
ςφγκριςθ με το παρελκόν, υπάρχει μεγαλφτερθ διαςπορά του πλοφτου ςε ευρφτερα πλθκυςμιακά
ςτρϊματα.
Θ δεφτερθ ςθμαντικι αλλαγι ςθμειϊνεται ςτα καταναλωτικά μοντζλα. Χτα ευκατάςτατα νοικοκυριά
παρουςιάηεται δραματικι μείωςθ των δαπανϊν ωσ ποςοςτό επί του ειςοδιματοσ. Αυτι θ μείωςθ
αποτελεί πρόκλθςθ για τα τμιματα Πάρκετινγκ των εταιρειϊν, αλλά ταυτόχρονα δθμιουργεί
πρωτόγνωρεσ ευκαιρίεσ για όςουσ μπουν ςτθν αγορά με τα κατάλλθλα προϊόντα.
Ψζλοσ, οι ςθμερινοί καταναλωτζσ δεν αντλοφν ικανοποίθςθ μόνο από τθν αγορά των παραδοςιακά
πολυτελϊν προϊόντων. Χε πολλζσ περιπτϊςεισ, προϊόντα που προωκοφνται ωσ μοναδικά και πολυτελι,
απορρίπτονται χωρίσ περιςτροωζσ. Ψα καταναλωτικά πρότυπα των ευκατάςτατων νοικοκυριϊν δεν είναι
πλζον ςυνϊνυμα με τθν πολυτζλεια. Ακόμθ και αν οριςμζνεσ εταιρείεσ που κάνουν ςτροωι προσ τα
πολυτελι προϊόντα ςθμειϊνουν επιτυχίεσ, οι πικανότθτεσ να διατθριςουν ςτακερι τθν επιτυχία είναι
μάλλον περιοριςμζνεσ.
Θ αγορά καταναλωτικϊν αγακϊν ζχει αλλάξει και ςυνεχίηει να αλλάηει είναι, λοιπόν, απαραίτθτο να
αλλάξουν και οι κανόνεσ προϊκθςθσ των εταιριϊν για να ανταποκρικοφν με επιτυχία ςτισ ςθμερινζσ
ςυνκικεσ. [41]

3.1.1.2 Η εγχϊρια αγορά καλλυντικϊν
Θ Ελλθνικι αγορά καλλυντικϊν ελζγχεται ουςιαςτικά από ζνα μικρό αρικμό επιχειριςεων. Σι
επιχειριςεισ αυτζσ είναι εταιρίεσ μεγάλου μεγζκουσ, αρκετζσ εκ των οποίων αποτελοφν κυγατρικζσ
πολυεκνικϊν εταιρειϊν. Σι τρεισ μεγαλφτεροι όμιλοι επιχειριςεων καλλυντικϊν, πραγματοποιοφν το
25% περίπου των πωλιςεων τθσ εγχϊριασ αγοράσ, ενϊ μόνο ζξι επιχειριςεισ του κλάδου, ελζγχουν το
40% του μεριδίου τθσ αγοράσ. Θ αγορά των καλλυντικϊν παρουςιάηει εποχικότθτα, μόνο ωσ προσ τα
προϊόντα αντθλιακισ προςταςίασ, για τα οποία το ςφνολο των πωλιςεων πραγματοποιείται κατά τουσ
κερινοφσ μινεσ.
Χφμωωνα με αποτελζςματα που επιςθμαίνονται ςτθν κλαδικι μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Σικονομικϊν
Πελετϊν τθσ ICAP, το μεγαλφτερο μερίδιο αγοράσ ςτον κλάδο των καλλυντικϊν, πραγματοποιείται
μζςω του δικτφου τθσ ευρείασ διανομισ. Ακολουκοφν ωσ προσ το κανάλι διανομισ, τα ςθμεία πϊλθςθσ
επιλεκτικισ διανομισ, που κατζχουν τθ δεφτερθ κζςθ ςε ότι αωορά τα μερίδια αγοράσ. Ακολουκοφν με
μικρότερα μερίδια αγοράσ, τα ωαρμακεία, τα κομμωτιρια, οι εταιρίεσ κατευκυνόμενθσ πϊλθςθσ (Door
to Door) και τελευταία τα εργαςτιρια και τα ινςτιτοφτα αιςκθτικισ.
Θ εγχϊρια κατά κεωαλι κατανάλωςθ καλλυντικϊν ςτθν Ελλάδα, είναι ςαωϊσ χαμθλότερθ ςε ςχζςθ με
τισ άλλεσ Ευρωπαϊκζσ Χϊρεσ, γεγονόσ που ςυνεπάγεται μακροχρόνια ανάπτυξθ των πωλιςεων και των
προοπτικϊν του κλάδου. Βεβαίωσ εδϊ κα πρζπει να ςυνυπολογίςουμε και το διακζςιμο ειςόδθμα του
Ζλλθνα καταναλωτι ςε ςχζςθ με αυτό των χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ξάκε αφξθςθ τθσ κατά
κεωαλιν κατανάλωςθσ, ςυνεπάγεται αυτόματα και αφξθςθ των πωλιςεων για εκείνεσ τισ επιχειριςεισ
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που κατζχουν τα μεγαλφτερα ποςοςτά ωσ προσ τα δίκτυα διανομισ (ςθμεία πϊλθςθσ), με εμπορικά
ςιματα ευρείασ διανομισ, επιλεκτικισ διανομισ και των ωαρμακείων.
Σ κλάδοσ των καλλυντικϊν χαρακτθρίηεται από υψθλοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ και ςυνκικεσ ζντονου
ανταγωνιςμοφ. Σ ανταγωνιςμόσ είναι εντονότεροσ ςτο κανάλι τθσ ευρείασ και τθσ επιλεκτικισ διανομισ,
λόγω τθσ πλθκϊρασ των εμπορικϊν ςθμάτων που τοποκετοφνται μζςω του ςυγκεκριμζνου δικτφου
αλλά και τθσ χαμθλότερθσ τιμισ των προϊόντων που κατζχει θ πρϊτθ κατθγορία. [42]
Θ ηιτθςθ των καλλυντικϊν επθρεάηεται ζντονα από δθμογραφικοφσ παράγοντεσ, κακϊσ οριςμζνα
προϊόντα αποτελοφν είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ. Επίςθσ, θ ςφνκεςθ του πλθκυςμοφ (ωφλλο και θλικία)
επιδρά ςτθ ηιτθςθ. Σι γυναίκεσ είναι οι κφριοι καταναλωτζσ καλλυντικϊν και διακζτουν ετθςίωσ
ςθμαντικά ποςά για τθν αγορά καλλυντικϊν προϊόντων, ενϊ και θ ανδρικι αγορά πολφ πρόςωατα
ςυγκριτικά με το εξωτερικό άρχιςε να γνωρίηει αφξθςθ. Επίςθσ, το διακζςιμο ειςόδθμα των
καταναλωτϊν, ςε ςυνδυαςμό με τισ τιμζσ των προϊόντων, επθρεάηει κυρίωσ το κανάλι διανομισ ςτο
οποίο κα απευκυνκεί ο καταναλωτισ. Αδιαμωιςβιτθτα , θ διαωιμιςθ επθρεάηει ςε μεγάλο βακμό τθ
ηιτθςθ των καλλυντικϊν, ςτρζωοντασ τθ ςε ςυγκεκριμζνα εμπορικά ςιματα, που όμωσ τοποκετοφνται
ςε ςυγκεκριμζνα κανάλια διανομισ.
Ψο κανάλι ευρείασ διανομισ αποτελεί το κυριότερο δίκτυο διάκεςθσ καλλυντικϊν και περιλαμβάνει
κυρίωσ προϊόντα περιποίθςθσ μαλλιϊν και περιποίθςθσ του δζρματοσ (προςϊπου – ςϊματοσ). Χτο
κανάλι τθσ επιλεκτικισ διανομισ, κυρίαρχθ κζςθ ζχουν τα προϊόντα περιποίθςθσ προςϊπου και τα
αρϊματα και ακολουκοφν τα προϊόντα περιποίθςθσ ςϊματοσ και τα προϊόντα μακιγιάη. Χτο κανάλι των
κομμωτθρίων, τα προϊόντα περιποίθςθσ μαλλιϊν καταλαμβάνουν ςχεδόν το ςφνολο τθσ εν λόγω
αγοράσ, ενϊ ςτα ωαρμακεία διατίκενται κυρίωσ προϊόντα περιποίθςθσ δζρματοσ.
Σ ρυκμόσ ανάπτυξθσ του κλάδου, μειϊκθκε τθν τελευταία διετία ςε ζνα επίπεδο τθσ τάξθσ του 3-4%. Χε
ότι αωορά τισ εξελίξεισ ςτθν αγορά καλλυντικϊν ανά δίκτυο διανομισ, εκτιμάται ότι αφξθςθ κα
παρουςιάςουν τα δίκτυα των απευκείασ πωλιςεων, των ωαρμακείων και τθσ ευρείασ διανομισ.
Αντίκετα, αναμζνεται ςυγκράτθςθ τθσ αγοράσ καλλυντικϊν τα οποία διακινοφνται μζςω του καναλιοφ
επιλεκτικισ διανομισ.[39]

3.1.1.3 Σο προφίλ του Ζλλθνα καταναλωτι
Χτθ ςφγχρονεσ αναπτυγμζνεσ κοινωνίεσ διακρίνουμε πζντε (5) βαςικοφσ τφπουσ καταναλωτϊν με
διαωορετικά χαρακτθριςτικά. Υαρακζτουμε τθν καταγραωι αυτϊν των ιδιαιτεροτιτων:
1. Οι υπερκαταναλωτικοί: 22%





Υροτιμοφν τισ πιο γνωςτζσ μάρκεσ.
Επιμζνουν ςε ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ, κεωρϊντασ πιο αςωαλι και αποτελεςματικά τα προϊόντα
μεγάλων εταιρειϊν.
Δοκιμάηουν πάντα τα νζα προϊόντα που διαωθμίηονται.
Υαραςφρονται από προςωορζσ ςτα ςθμεία πϊλθςθσ, αγοράηοντασ ζτςι προϊόντα που ςυχνά δεν
χρειάηονται.

2. Οι πιςτοί: 17%



Επιμζνουν να αγοράηουν ςυγκεκριμζνεσ μάρκεσ ςε μεγαλφτερο βακμό από τουσ άλλουσ τφπουσ
καταναλωτϊν.
Υροτιμοφν πάντα τισ επϊνυμεσ μάρκεσ.
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Δεν μπαίνουν ςτθν διαδικαςία ςφγκριςθσ τιμϊν ςτο ςθμείο πϊλθςθσ.
Δεν παραςφρονται από προςωορζσ ςτο ςθμείο πϊλθςθσ.

3. Οι Αδιάφοροι: 16%



Δεν αγοράηουν είδθ που δεν τουσ χρειάηονται.
Δεν απογοθτεφονται οφτε διαμαρτφρονται, ςε μεγαλφτερο βακμό από τουσ άλλουσ τφπουσ
καταναλωτϊν, όταν το προϊόν δεν ανταποκρίνεται ςτισ προςδοκίεσ τουσ.

4. Οι πλθροφορθμζνοι: 25%





Ζχουν το υψθλότερο επίπεδο ενθμζρωςθσ ςε ςχζςθ με τι αγοράηουν.
Ριϊκουν απογοιτευςθ και διαμαρτφρονται περιςςότερο από τουσ άλλουσ τφπουσ
καταναλωτϊν, όταν το προϊόν που αγοράηουν δεν είναι ςφμωωνο με τθν διαωιμιςθ, τισ
προδιαγραωζσ και εν τζλει τισ προςδοκίεσ τουσ.
Δεν αγοράηουν ποτζ προϊόντα που δεν χρειάηονται.
Χυγκρίνουν πάντα τισ τιμζσ πριν αποωαςίςουν τι κα αγοράςουν επιδιϊκοντασ πάντοτε τθν
καλφτερθ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ.

5. Ευαιςκθτοποιθμζνοι ωσ προσ τθν τιμι (price conscious): 20%







Υροτιμοφν λιγότερο από τουσ άλλουσ τφπουσ καταναλωτϊν τισ επϊνυμεσ μάρκεσ.
Δεν επιμζνουν ςε ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ κεωρϊντασ ότι γενικά όλα τα ομοειδι προϊόντα
«κάνουν τθν δουλειά τουσ».
Χπάνια δοκιμάηουν νζα προϊόντα που διαωθμίηονται.
Χυχνά ςυγκρίνουν τισ τιμζσ πριν αποωαςίςουν.
Διαμαρτφρονται λιγότερο από όλουσ τουσ άλλουσ τφπουσ καταναλωτϊν, όταν το προϊόν δεν
ανταποκρίνεται ςτισ προςδοκίεσ τουσ.
Δεν αγοράηουν είδθ που δεν χρειάηονται.

Βάςει των ςθμερινϊν ςυνκθκϊν, τα ποςοςτά των «υπερκαταναλωτικϊν» προβλζπεται να υποχωριςουν
δραματικά προσ όωελοσ των «αδιάωορων» και των «ευαιςκθτοποιθμζνων ωσ προσ τθν τιμι», εξ αιτίασ
τθσ δυςμενοφσ οικονομικισ ςυγκυρίασ. Για τουσ ίδιουσ λόγουσ αναμζνεται μια διολίςκθςθ ςτα ποςοςτά
των «πιςτϊν» και «πλθροωορθμζνων» προσ τουσ «ευαιςκθτοποιθμζνουσ ωσ προσ τθν τιμι».
Χυμπεραςματικά, μζςα ςτον Ελλαδικό χϊρο πιο «πιςτοί» ωαίνεται να είναι οι Ακθναίοι καταναλωτζσ,
μάλιςτα εκείνοι ανϊτερου μορωωτικοφ επιπζδου και τάξθσ. Υεριςςότερο «αδιάωοροι» εμωανίηονται οι
νζοι άνδρεσ θλικίασ 15 ζωσ 25 ετϊν. Υεριςςότερο «πλθροωορθμζνοι» ωαίνεται να είναι οι
Κεςςαλονικείσ καταναλωτζσ, ενϊ «ευαιςκθτοποιθμζνοι ωσ προσ τθν τιμι» ωαίνεται να είναι οι κάτοικοι
τθσ επαρχίασ. [40]

3.1.1.4 Ο Ζλλθνασ καταναλωτισ προϊόντων περιποίθςθσ ομορφιάσ
Τπωσ αναωζρκθκε και παραπάνω ο Ζλλθνασ καταναλωτισ δεν δαπανά μεγάλο μζροσ των χρθμάτων του
για αγορά καλλυντικϊν. Ψο μεγαλφτερο μζροσ τθσ ςυνολικισ ιδιωτικισ κατανάλωςθσ, απορροωοφν οι
αγορζσ τροωίμων, ποτϊν, καπνοφ, τθ δεφτερθ κζςθ κατζχουν δαπάνεσ όπωσ ενοίκια, κζρμανςθ,
ωωτιςμόσ, νερό, αμζςωσ μετά ζρχονται δαπάνεσ όπωσ ζνδυςθ, υπόδθςθ, ζξοδα επίπλωςθσ, εξοπλιςμοφ
και ςυντιρθςθσ ςπιτιοφ. Ψο μικρότερο ποςοςτό τθσ ιδιωτικισ κατανάλωςθσ, αωοφ αωαιρεκοφν δαπάνεσ
για μεταωορζσ, επικοινωνίεσ, ξενοδοχεία, εςτιατόρια, υγεία, ψυχαγωγία και εκπαίδευςθ, απορροωάται
από άλλουσ τομείσ μεταξφ αυτϊν και τα καλλυντικά.
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Θ κατανάλωςθ καλλυντικϊν ςαωϊσ εξαρτάται από κοινωνικοφσ επίςθσ παράγοντεσ, όπωσ ο τρόποσ ηωισ
των καταναλωτϊν κακϊσ και οι ςυνικειεσ τουσ ςε ςχζςθ με τα ςθμεία που ζχουν ςυνθκίςει να
πραγματοποιοφν τισ αγορζσ τουσ.
Χφμωωνα με τα τελευταία διακζςιμα ςτατιςτικά ςτοιχεία, τα προϊόντα μαλλιϊν βρίςκονται ςτθν πρϊτθ
κζςθ των προτιμιςεων του καταναλωτικοφ κοινοφ, αντιπροςωπεφοντασ το 34,3% του ςυνόλου των
αγορϊν, ποςοςτό που αντιςτοιχεί ςε 438 εκατ. ευρϊ. Ακολουκοφν τα προϊόντα περιποίθςθσ ςϊματοσ με
ποςοςτό 20,7%, που αντιςτοιχεί ςε 264,7 εκατ. ευρϊ και τα είδθ μπάνιου με ποςοςτό 17,1% και τηίρο
219,5 εκατ. ευρϊ. Ψα προϊόντα μακιγιάη αντιπροςωπεφουν το 11,8% του κλάδου και αντιςτοιχοφν ςε 151
εκατ. ευρϊ, ενϊ ακολουκοφν τα αρϊματα με 11,1% και τηίρο περίπου 146 εκατ. ευρϊ. Χαμθλότερα
ποςοςτά ωςτόςο εμωανίηουν τα αντθλιακά και οι κρζμεσ ςϊματοσ με 4,6% και 5% αντίςτοιχα.[41]

3.1.1.5 τρατθγικζσ προςζγγιςθσ των καταναλωτϊν
Χτθν Ελλάδα, οι μεγαλφτερεσ εταιρίεσ καλλυντικϊν, που τοποκετοφνται ςτθν ευρεία και επιλεκτικι
διανομι, χρθςιμοποιοφν ςφγχρονα ερευνθτικά εργαλεία του marketing και τθσ διαωιμιςθσ όπωσ το TGI
(Υαγκόςμιοσ Υάροχοσ Ερευνϊν Marketing), που εςτιάηει για κάκε προϊόν ςτουσ εξισ τομείσ που
επθρεάηουν τθ ηιτθςθ:
- Χτθν τμθματοποίθςθ τθσ αγοράσ
- Χτθν ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν μάρκετινγκ
- Χτθν ανάπτυξθ επικοινωνιακισ ςτρατθγικισ
- Χτο ςχεδιαςμό και τθν αγορά μζςων
Ο ςτόχοσ είναι θ προςζγγιςθ του καταναλωτι, με το κατάλλθλο μινυμα και το κατάλλθλο μζςο. Για
τθν εκπλιρωςθ αυτοφ του ςτόχου πρζπει να υπάρχει γνϊςθ και κατανόθςθ εκείνων των
χαρακτθριςτικϊν του καταναλωτι, που ςυνδυαςτικά επθρεάηουν τθ ηιτθςθ καλλυντικϊν όπωσ:








Ψρόποσ ηωισ: Ψυχογραωικά χαρακτθριςτικά, ενδιαωζροντα, ςτάςθ προσ τθ ηωι, κ.λπ.
Χυνικειεσ μζςων: τθλεκζαςθ, ανάγνωςθ μζςων, διαωιμιςθ εξωτερικϊν χϊρων, κ.λπ.
Ξατοχι καταναλωτικϊν αγακϊν
Δθμογραωικά, όπωσ θλικία, περιοχι, οικογενειακι κατάςταςθ, μόρωωςθ, επάγγελμα, κοινωνικό
οικονομικι τάξθ
Αγοραςτικζσ ςυνικειεσ, τόποσ και χρόνοσ αγοράσ, πρόκεςθ αγοράσ, κ.λπ.
Ξατανάλωςθ προϊόντοσ και ςυχνότθτα κατανάλωςθσ
Χριςθ Internet και νζων τεχνολογιϊν

Ψο TGI ςυνδυάηει πλθροωορίεσ από τισ παραπάνω επτά κατθγορίεσ, οι οποίεσ ςυςχετίηονται μεταξφ
τουσ, ανάλογα με τα ενδιαωζροντα του καταναλωτι, δίνοντασ λεπτομερείσ περιγραωζσ (προωίλ)
διαωορετικϊν ομάδων καταναλωτϊν. Χυνεπϊσ επιτυγχάνει ευκολότερθ και αποτελεςματικότερθ
ςτόχευςθ, των κατάλλθλων αγορϊν - ςτόχων. Επίςθσ το TGI μασ επιτρζπει να εντοπίςουμε διαρροζσ ι
ειςροζσ χρθςτϊν από μια μάρκα προϊόντοσ ςε μία άλλθ, κακϊσ και τθν προςιλωςθ (πίςτθ) του
καταναλωτι ςε μια ςυγκεκριμζνθ μάρκα.
Ψα παραπάνω μοντζλα χρθςιμοποιοφνται από τισ μεγαλφτερεσ εταιρίεσ του κλάδου, με τα μεγαλφτερα
μερίδια αγοράσ και κυρίωσ τα δφο πιο δεδομζνα δίκτυα, αυτά τθσ ευρείασ διανομισ και τθσ επιλεκτικισ
διανομισ και βεβαίωσ και των ωαρμακείων. [41]

3.1.2 Πωλθτζσ καλλυντικϊν προϊόντων
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Σι πωλθτζσ των καλλυντικϊν προϊόντων κα κλθκοφν και αυτοί να κάνουν άμεςθ χριςθ του υπό
ςχεδίαςθ ςυςτιματοσ, αλλά με διαωορετικό ςτόχο- εκείνον τθσ επιτυχθμζνθσ πϊλθςθσ ςτουσ
καταναλωτζσ. Χυνεπϊσ κα εξετάςουμε τα χαρακτθριςτικά τουσ με ςτόχο να κακορίςουμε τα ανάλογα
ςτοιχεία που κα πρζπει να διακζτει το ςφςτθμα ωσ προσ τθ λειτουργικότθτά του.
Χτον τομζα των πωλθτϊν ςτο δίκτυο τθσ ευρείασ κατανάλωςθσ ςτα ελλθνικά καταςτιματα, το κυρίαρχο
ποςοςτό αποτελείται από γυναίκεσ, κυρίωσ νεαρισ θλικίασ, με γενικά χαρακτθριςτικά όπωσ ικανότθτα
καλισ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ, περιποιθμζνθ εξωτερικι εμωάνιςθ, ςχετικι – όχι απαραίτθτα
μεγάλθ- γνϊςθ των ιδιοτιτων καλλυντικϊν προϊόντων. Ωςτόςο, ςυνικωσ δεν απαιτείται ςυγκεκριμζνθ
παιδεία ι ειδικι μόρωωςθ ςε κάποιο τομζα ι γνϊςθ marketing, χωρίσ βζβαια να μθν υπάρχει ζνα μικρό
μερίδιο που κατζχει μζροσ των παραπάνω.
Θ κατθγορία των πωλθτϊν παίηει το μικρότερο ρόλο ςτθν αποδοχι ι όχι τθσ ςχεδιαςτικισ πρόταςθσ του
ςυςτιματοσ μασ, βαςικό δζκτθσ και χριςτθσ είναι οι καταναλωτζσ. Ωςτόςο πρζπει να τθ λάβουμε
υπόψθ, όςον αωορά τθν εργονομία και τθν ευχρθςτία του ςυςτιματοσ, διότι θ καλι λειτουργία είναι
ικανι- εν δυνάμει- να επιωζρει περιςςότερεσ επιτυχθμζνεσ πωλιςεισ.

3.1.3 Καταςτιματα καλλυντικϊν προϊόντων
Ζμμεςοσ χριςτθσ του ςυςτιματοσ μασ αποτελοφν και τα καταςτιματα καλλυντικϊν προϊόντων, τα οποία
είναι τα κυριότερα κανάλια προϊκθςθσ των καλλυντικϊν ευρείασ. Ωπάρχουν περίπου 56 καταςτιματα
ςτο Οεκανοπζδιο και περίπου άλλα τόςα ςτθν υπόλοιπθ Ελλάδα. Ψα περιςςότερα ανικουν ςε εμπορικζσ
αλυςίδεσ γνωςτοφ ςιματοσ. Σι αλυςίδεσ Hondos Center, θ Παρινόπουλοσ Sephora και θ Gallerie de
Beaute είναι πλζον αναμωιςβιτθτοι θγζτεσ ςτο λιανεμπόριο, όπου τα μεμονωμζνα καταςτιματα
αποτελοφν είδοσ προσ εξαωάνιςθ.
Σι αλυςίδεσ καλλυντικϊν κακιερϊκθκαν με όπλο τθν παροχι υπθρεςιϊν, τθν εξειδικευμζνθ
εξυπθρζτθςθ και τισ ανταγωνιςτικζσ τιμζσ. Χιμερα, θ εικόνα των καταςτθμάτων κάκε επϊνυμου δικτφου
ζχει εξελιχτεί ςε ζναν πολυςυλλεκτικό χϊρο λιανικισ, όπου πζραν των καλλυντικϊν ωιλοξενοφνται και
ςυμπλθρωματικά είδθ. Θ ςτρατθγικι των ςυγκεκριμζνων αλυςίδων είναι να καταςκευάηουν
καταςτιματα ςε εμπορικζσ περιοχζσ των μεγάλων αςτικϊν κζντρων και των περιωερειακϊν πόλεων με
μεγάλο εμβαδόν, προκειμζνου να ςυγκεντρϊςουν όςο το δυνατόν περιςςότερεσ κατθγορίεσ προϊόντων,
από καλλυντικά και αρϊματα ζωσ αξεςουάρ και είδθ ζνδυςθσ.
Δυςτυχϊσ, θ βακιά φωεςθ που πλιττει το Ελλθνικό εμπόριο επθρζαςε και το λιανικό εμπόριο
καλλυντικϊν και οι ςυνολικζσ λιανικζσ πωλιςεισ των καταςτθμάτων καλλυντικϊν μειϊκθκαν ςχεδόν
κατά 4% το 2009, ενϊ μεγαλφτερθ ιταν θ πτϊςθ το 2010, επιςθμαίνει θ κλαδικι μελζτθ τθσ ICAP και
τονίηει ότι οι προβλζψεισ για το 2011 δεν είναι αιςιόδοξεσ. Θ ζλλειψθ ρευςτότθτασ ςτθν αγορά
δθμιουργεί προβλιματα ςτο ςφνολο του λιανικοφ εμπορίου και κατ’ επζκταςθ και ςτο λιανικό εμπόριο
καλλυντικϊν, διότι τα εν λόγω προϊόντα δεν καλφπτουν βαςικζσ ανάγκεσ.[39]
Πζςα ςε αυτό το κλίμα το ςφνολο των ιδιοκτθτϊν καταςτθμάτων λιανικισ εμπορεφεται πλζον
μικρότερο αρικμό προϊόντων, διατθρϊντασ τισ δυνατζσ εταιρίεσ καλλυντικϊν, εκείνεσ δθλαδι που τα
προϊόντα τουσ πραγματοποιοφν μεγαλφτερεσ πϊλθςθσ. Θ L’Oreal ευρείασ ανικει ςε αυτι τθν κατθγορία,
αλλά αυτό δε ςθμαίνει πωσ τα καταςτιματα δεν ζχουν ςιμερα όςο ποτζ, τθν ανάγκθ για μεγάλθ γκάμα
εταιριϊν με ποικιλομορωία ςτισ τιμζσ και ςτα προϊόντα.
Ψο αποτζλεςμα είναι πωσ τα καταςτιματα ζχουν γίνει πλζον λιγότερο «ανοιχτά» ςτθν παροχι μεγάλων
ι καινοφριων χϊρων πϊλθςθσ ακόμθ και ςτισ δυνατζσ εταιρίεσ απαιτϊντασ μικρότερεσ διαςτάςεισ των
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μόνιμων ςυςτθμάτων ζκκεςθσ καλλυντικϊν κακϊσ και λιγότερα τεμάχια των ελεφκερων ςυςτθμάτων
ζκκεςθσ.

3.2 ΑΝΑΛΤΗ-BRIEF
Θ ανάλυςθ του απευκυνόμενου κοινοφ αποτελεί το πρϊτο βιμα τθσ ςυλλογισ ςχεδιαςτικϊν
προδιαγραωϊν. Ακολουκεί το ςθμαντικότερο ςτάδιο τθσ ςχεδίαςθσ, θ ανάλυςθ-brief, μζςα από τθν
οποία κα προκφψουν οι ςχεδιαςτικζσ προδιαγραωζσ, οι οποίεσ κα κακορίςουν ςτθ ςυνζχεια τισ
ςχεδιαςτικζσ προτάςεισ.
Επειδι θ παροφςα εργαςία δεν εξετάηει μία υποκετικι κατάςταςθ (υποκετικόσ πελάτθσ, υποκετικι
ανάγκθ για νζο προϊόν) αλλά αναλφει μία πραγματικι ανάγκθ, για να κατανοιςουμε τθ μεκοδολογία τθσ
ςυλλογισ των ςχεδιαςτικϊν προδιαγραωϊν , κα πρζπει να αναωζρουμε τον τρόπο ςυνεργαςίασ μασ με
τον πελάτθ, το τμιμα ευρείασ τθσ L’Oreal Hellas.

3.2.1 Περιγραφι τθσ ςυνεργαςίασ με το τμιμα ευρείασ κατανάλωςθσ τθσ L’ Oreal Hellas
Χτθ ςφγχρονθ αγορά και ςτο γενικότερο κλίμα περικοπϊν και οικονομίασ, ο ανταγωνιςμόσ μεταξφ των
ςχεδιαςτϊν, αλλά και των καταςκευαςτϊν επίπλων ζκκεςθσ καλλυντικϊν είναι αδιαμωιςβιτθτα
μεγάλοσ. Υαράλλθλα, θ ανάπτυξθ και διατιρθςθ μίασ ςτακερισ ςυνεργαςίασ με πολυεκνικι εταιρία
τζτοιου βελθνεκοφσ απαιτεί χρόνο και διαρκι προςπάκεια. Ωςτόςο, μία ςυνεχισ ροι κετικϊν κριτικϊν
από τθν εταιρία ωσ προσ τα παραγόμενα αποτελζςματα αναπόωευκτα κα δθμιουργιςουν μία
επαγγελματικι ςχζςθσ εμπιςτοςφνθσ. Δεν είναι τυχαίο που όλεσ οι μεγάλεσ εταιρίεσ ςτοχεφουν ςτθ
δθμιουργία ςτακερϊν ςυνεργατϊν και προμθκευτϊν, όπωσ και θ L’Oreal. Σ ςχεδιαςτισ, μζςα από τθν
εμπειρία που ζχει πλζον αποκτιςει, είναι ικανόσ να κατανοεί πολφ πιο γριγορα και εφςτοχα τισ ανάγκεσ
και τθσ προτιμιςεισ. Χθμαντικό αποτζλεςμα για τθν εταιρία, είναι θ μείωςθ του χρόνου παραγωγισ του
επικυμθτοφ ςχεδιαςτικοφ αποτελζςματοσ.
Πζςα ςε αυτό κλίμα, θ ςυνεργαςία με το τμιμα ευρείασ κατανάλωςθσ τθσ L’Oreal Hellas ζχει τισ
περιςςότερεσ ωορζσ μία ςτακερι δομι. Υροκφπτει μία ανάγκθ για ςχεδίαςθ νζου ςυςτιματοσ ζκκεςθσ
κάποιου εμπορικοφ ςιματοσ του ομίλου. Σ ςχεδιαςτισ λαμβάνει τθν ανάλυςθ - brief από τον υπεφκυνο
καταςκευϊν τθσ L’Oreal ευρείασ και καλείται να παρουςιάςει τισ ολοκλθρωμζνεσ προτάςεισ του
(τριςδιάςτατα ςχζδια για τουλάχιςτον 2 προτάςεισ ανά project). Είναι υποχρζωςθ του ςχεδιαςτι να
κάνει τθν αυτοψία ςτο χϊρο για τον οποίο προορίηεται το υπό ςχεδίαςθ ςφςτθμα (επιμζτρθςθ,
ωωτογραωίεσ, αναωορά ιδιαιτεροτιτων ςτο χϊρο ι ςτο κατάςτθμα). Σ χρόνοσ δε που δίνεται για τθν
παρουςίαςθ των προτάςεων είναι ςχεδόν πάντοτε πολφ περιοριςμζνοσ, με μζγιςτο χρόνο παράδοςθσ
μία βδομάδα.
Ζπειτα από τθν παράδοςθ των αρχικϊν ςχεδίων, γίνονται παρατθριςεισ και αλλαγζσ από τθν εταιρία, ο
ςχεδιαςτισ καλείται να τισ εωαρμόςει και να τισ παρουςιάςει ξανά. Θ διαδικαςία των διορκϊςεων μζχρι
τθν οριςτικοποίθςθ του τελικοφ ςχεδίου είναι αρκετά χρονοβόρα από τθν πλευρά τθσ L’Oreal, διότι ςτα
ςχζδια παρεμβαίνουν τόςο οι υπεφκυνοι του τμιματοσ πωλιςεων, όςο και του marketing. Υαράλλθλα
τα ςχζδια κα πρζπει να εγκρικοφν και από τουσ υπεφκυνουσ του καταςτιματοσ, για το οποίο
προορίηονται.
Θ τελικι ζγκριςθ κα προκφψει ςυνικωσ φςτερα από 3 με 4 ανακεωρθμζνεσ προτάςεισ των αρχικϊν
ςχεδίων. Ωπάρχουν βζβαια περιπτϊςεισ που είτε εςωτερικά τθσ L’Oreal, είτε λόγω καταςτιματοσ κάποια
project μπορεί και να παγϊςουν πάνω από χρόνο. Πόλισ οριςτικοποιθκοφν τα ςχζδια, ο ςχεδιαςτισ κα
πρζπει να ετοιμάςει μία παρουςίαςθ των προδιαγραωϊν. Εδϊ περιλαμβάνονται όλα τα υλικά που ζχει
λάβει υπόψθ του ο ςχεδιαςτισ κατά τθ ςχεδίαςθ, γενικζσ καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ κακϊσ και
αναγκαία ςχόλια για το επόμενο ςτάδιο.
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Ψο ςυνολικό πακζτο ςχεδίων και προδιαγραωϊν ανικει πλζον ςτθ L’Oreal Θellas, θ οποία ξεκινάει τθ
διαδικαςία επιλογισ καταςκευαςτι. Ψα ςχζδια ςτζλνονται ςε επιλεγμζνουσ προμθκευτζσ με τουσ
οποίουσ θ εταιρία ςυνεργάηεται ςτακερά και οι οποίοι μελετάνε όλεσ τισ προδιαγραωζσ και ςυντάςςουν
τθν οικονομικι τουσ προςωορά. Χφμωωνα με τα κριτιρια τθσ L’Oreal, γίνεται θ επιλογι τθσ πιο
ςυμωζρουςασ οικονομικισ προςωοράσ και θ ανάκεςθ ςτον καταςκευαςτι. Χτο ςθμείο αυτό, ο
ςχεδιαςτισ κα κλθκεί να ζρκει ςε επαωι με τον καταςκευαςτι για διευκρινιςεισ επί των ςχεδίων και
πολφ ςυχνά για να κακοδθγιςει τον τρόπο καταςκευισ.
Επίςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ ςυνικωσ απαιτείται θ επίςκεψθ του ςχεδιαςτι ςτισ
εγκαταςτάςεισ τθσ καταςκευαςτικισ εταιρίασ, ϊςτε να επιβλζψει τθν ομαλι και ςωςτι υλοποίθςθ του
ςχεδίου του. Σι αναωορζσ ςτθν εταιρία L’Oreal ςχετικά με τθν πορεία τθσ καταςκευισ, τουσ χρόνουσ
παράδοςθσ και γενικότερεσ παρατθριςεισ πριν και μετά τθν ολοκλιρωςθ του project, αποτελοφν
ευκφνθ του ςχεδιαςτι.

3.2.2 Η ανάκεςθ του project και θ διαδικαςία ςφνταξθσ του brief από το ςχεδιαςτι
Ωςτόςο αν και θ παραπάνω διαδικαςία είναι θ πιο ςυνθκιςμζνθ υπάρχουν ωορζσ που οριςμζνα τθσ
ςτάδια αλλάηουν. Θ εργαςία μασ, ςχεδίαςθ ελεφκερου ςυςτιματοσ παρουςίαςθσ προϊόντων
περιποίθςθσ νυχιϊν τoυ εμπορικοφ ςιματοσ Maybelline New York, αποτελεί χαρακτθριςτικό
παράδειγμα διαωοροποιθμζνθσ διαδικαςίασ ωσ προσ το ςτάδιο: παροχι του brief από τον υπεφκυνο
καταςκευϊν τθσ L’Oreal ευρείασ.
Κζτοντασ ωσ αρχικό ςτόχο τθν πρωτοτυπία και χωρίσ να ζχει ςχεδιαςτεί και καταςκευαςτεί ςτο
παρελκόν παρεμωερζσ ςφςτθμα για το ςυγκεκριμζνο προϊόν τθσ Maybelline New York, οι υπεφκυνοι
καταςκευϊν μασ ζδωςαν εντολι για:
χεδίαςθ εξολοκλιρου ενόσ νζου ςυςτιματοσ τφπου γόνδολασ (ελεφκερθ καταςκευι) για βερνίκια
νυχιϊν τθσ ΞΟΤ, με ςτόχο να καταςκευαςτοφν αρχικά 50 τεμάχια και με πρόβλεψθ για περιςςότερα
και με μοναδικό περιοριςμό το ςχεδιαςτικό αποτζλεςμα να μποροφςε να καταςκευαςτεί ςε πολφ
γριγορο χρονικό διάςτθμα.
Δεν υπιρχαν προβλεπόμενεσ απαιτιςεισ ι ςχεδιαςτικζσ οδθγίεσ, οπότε ζπρεπε να ςυντάξουμε εμείσ τθν
ανάλυςθ- brief, αωοφ πρϊτα μελετιςουμε τισ προδιαγραωζσ των ςυςτθμάτων ζκκεςθσ ανταγωνιςτικϊν
εταιριϊν, τα οποία βρίςκονταν ιδθ ςτα καταςτιματα. Χτόχοσ ιταν, αωενόσ να ενθμερωκεί ο πελάτθσ
για τισ επικρατζςτερεσ ςχεδιαςτικζσ τάςεισ ςτθν αγορά και αωετζρου να ςχεδιαςτεί ζνα ςφςτθμα
εντελϊσ διαωοροποιθμζνο από τον ανταγωνιςμό.
Ζπειτα από τθν απαιτοφμενθ ζρευνα ςε αρκετά εμπορικά καταςτιματα καλλυντικϊν πραγματοποιείται
θ ςφνταξθ τθσ ανάλυςθσ- brief, θ οποία περιζχει τα εξισ:
 Φωτογραωίεσ ςυςτιματοσ ζκκεςθσ προϊόντων περιποίθςθσ για τα νφχια, ανταγωνιςτικϊν
εταιριϊν.
 Υροδιαγραωζσ, υλικά και χαρακτθριςτικά ανά ςφςτθμα ανταγωνιςτικισ εταιρίασ.
Υιο ςυγκεκριμζνα παρακζτουμε το ςυνολικό brief που πραγματοποιικθκε ςε 8 καταςτιματα
καλλυντικϊν λιανικισ τθσ αλυςίδασ Hondos Center και περιλαμβάνει τισ 4 περιςςότερο ανταγωνιςτικζσ
εταιρίεσ ςτον τομζα των προϊόντων περιποίθςθσ νυχιϊν ευρείασ κατανάλωςθσ.

BRIEF ANAΛΤΗ
ΕΛΕΤΘΕΡΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΚΘΕΗ & ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΝΤΧΙΩΝ
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ΕΙΜΡΟΑ 3.1 : ΕΝΕΤΘΕΡΡ ΤΣΗΞΑ ΕΜΘΕΗ ΜΑΙ ΠΡΡΒΡΝΗ ΓΙΑ ΒΕΡΟΙΜΙΑ ΟΤΧΙΩΟ ΣΗ ERRE DUE

EIKONA 3.2 : ΕΝΕΤΘΕΡΡ ΤΣΗΞΑ ΕΜΘΕΗ ΜΑΙ ΠΡΡΒΡΝΗ ΓΙΑ ΒΕΡΟΙΜΙΑ ΟΤΧΙΩΟ ΣΗ SEVENTEEN
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EIKONA 3.3 : ΕΝΕΤΘΕΡΡ ΤΣΗΞΑ ΕΜΘΕΗ ΜΑΙ ΠΡΡΒΡΝΗ ΓΙΑ ΒΕΡΟΙΜΙΑ ΟΤΧΙΩΟ ΣΗ ΣΡΞΞΤ G

EIKONA 3.4 ΕΝΕΤΘΕΡΡ ΤΣΗΞΑ ΕΜΘΕΗ ΜΑΙ ΠΡΡΒΡΝΗ ΓΙΑ ΒΕΡΟΙΜΙΑ ΟΤΧΙΩΟ ΣΗ RADIANT
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3.2.3 υμπεράςματα που προκφπτουν από το brief.
Χφμωωνα με τθ μελζτθ των ελεφκερων ςυςτθμάτων ζκκεςθσ των παραπάνω ανταγωνιςτικότερων ωσ
προσ τθ L’Oreal, εταιριϊν, εξάγουμε ςυμπεράςματα ςχετικά με τισ προδιαγραωζσ τουσ, τα οποία είναι
ιδιαίτερα χριςιμα για να οριοκετιςουμε τισ γενικζσ προδιαγραωζσ του υπό ςχεδίαςθ ςυςτιματοσ μασ.
Ωσ προσ τισ διαςτάςεισ των ςυςτθμάτων παρατθροφμε πωσ το μικοσ και βάκοσ τουσ κυμαίνονται μεταξφ
των 30 και 55 εκατοςτϊν και το φψοσ μεταξφ των 140 και 150cm.
Θ ςχεδίαςθ τουσ κακορίηει 5 με 7 περιμετρικά ράωια, ανάλογα με τουσ κωδικοφσ των βερνικιϊν κάκε
εταιρίασ. Ψα ράωια προβολισ αδιακρίτωσ εταιρίασ είναι καταςκευαςμζνα από διάωανο υλικό- είτε αυτό
είναι κρφςταλλο, είτε ακρυλικό. Θ επιλογι τθσ διαωάνειασ ςτα ράωια ςτοχεφει τόςο ςτθ ςωςτι προβολι
του προϊόντοσ, όςο και ςτο να αποδϊςει αιςκθτικά μία «ελαωρότθτα» ςτο ςφςτθμα. Υαράλλθλα
βλζπουμε πωσ και τα 4 ςυςτιματα διακζτουν κάποιο είδοσ ςτθρίγματοσ μπροςτά από τα ράωια για να
μθν πζωτουν τα προϊόντα. Ψο υλικό του ςτθρίγματοσ εξαρτάται από τον τρόπο καταςκευισ κάκε
ςυςτιματοσ, ςτα κρυςτάλλινα ράωια υπάρχουν ανοξείδωτα ςτθρίγματα, ενϊ ςτα ακρυλικά ράωια τα
ςτθρίγματα είναι και αυτά από ακρυλικό.
Επειδι τα ςυςτιματα είναι ελεφκερα και δεν υπάρχουν πλαϊνζσ επιωάνειεσ ι πλάτεσ, θ ςτιριξθ των
ραωιϊν γίνεται είτε με κάποιο ςιδερζνιο πλαίςιο, είτε με ανοξείδωτουσ ςωλινεσ. Τλα τα ςυςτιματα
διακζτουν ωυςικά μία βάςθ καταςκευαςμζνθ από μελαμίνθ (μοριοςανίδα) θ οποία τισ περιςςότερεσ
ωορζσ λειτουργεί και ωσ μικρόσ αποκθκευτικόσ χϊροσ. Επίςθσ, όλα διακζτουν ςτο πάνω μζροσ τουσ
κάποια οριηόντια επιωάνεια που ωιλοξενεί το λογότυπο τθσ εταιρίασ. Ωςτόςο δεν παρατθρείται
πουκενά χϊροσ για εικαςτικά τθσ εκάςτοτε εταιρίασ κακϊσ και οποιοδιποτε είδοσ ωωτιςμοφ.

3.3 ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΗΜΑ MAYBELLLINE NEW YORK - Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΣΟΤ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ
3.3.1 Χαρακτθριςτικά εταιρικισ ταυτότθτασ
Ψο Υαγκόςμιο εμπορικό ςιμα Maybelline New York (MNY) ανικει ςτθν κατθγορία του μακιγιάη τθσ
L’Oreal ευρείασ και δραςτθριοποιείται με προϊόντα για τα μάτια, το πρόςωπο, τα χείλθ και τα νφχια. Θ
εταιρικι ταυτότθτα τθσ μάρκασ διακρίνεται για το ζντονο μπλε χρϊμα με ςυγκεκριμζνο κωδικό Ral
(Υαγκόςμιο Χρωματολόγιο) ζνα ακρυλικό με ςυγκεκριμζνο μπλε χρϊμα και ζνα τυποποιθμζνο εικαςτικό
με ουρανοξφςτεσ, το οποίο εωαρμόηεται ςτισ περιςςότερεσ επιωάνειεσ των ςυςτθμάτων ζκκεςθσ
προϊόντων ΠΡΩ. Επίςθσ το logo τθσ μάρκασ αποτυπϊνεται από κακοριςμζνθ γραμματοςειρά.

EIKONA 3.5: ΝΡΓΡΣΤΠΡ ΜΑΙ XAΡΑΜΣΗΡΙΣΙΜΡ ΕΙΜΑΣΙΜΡ ΣΡΤ ΕΞΠΡΡΙΜΡΤ ΗΞΑΣΡ MNY

Χυγκεκριμζνα εικαςτικά με αντιπροςωπευτικζσ διαωθμίςεισ των προϊόντων παίηουν κυρίαρχο ρόλο τόςο
ςτθν αναγνϊριςθ όςο και ςτθν προϊκθςθ.
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Πε ενεργι ςυμμετοχι ςε επιδείξεισ μόδασ ανά τον κόςμο και για πολλζσ εταιρίεσ ροφχων κακϊσ και με
προϊόντα καινοτόμα ςτθν κατθγορία τουσ, θ ωιλοςοωία τθσ επικεντρϊνεται ςτθν παραγωγι
καλλυντικϊν υψθλισ, ςχεδόν επαγγελματικισ ποιότθτασ, αλλά ςε προςιτζσ τιμζσ.

3.3.2 Ζρευνα ςτισ ιδιότθτεσ ςυςτθμάτων ζκκεςθσ των διαφόρων προϊόντων τθσ μάρκασ.
Θ γενικι ωιλοςοωία του εμπορικοφ ςιματοσ, επιβάλλει και ανάλογα ςυςτιματα ζκκεςθσ των προϊόντων
του. Χυςτιματα που να περιζχουν ωσ βαςικά τουσ χαρακτθριςτικά τα αντιπροςωπευτικά ςτοιχεία τθσ
εταιρίασ, χρϊματα, λογότυπα, γραωικά, αλλά και ςυςτιματα που να εκπζμπουν ςτον καταναλωτι
προϊόντα αξιόπιςτα, καινοτόμα, ιδιαίτερα ωσ προσ τισ ιδιότθτεσ τουσ και παράλλθλα προςιτά.
Ψα τελευταία τρία χρόνια θ γενικι ςχεδίαςθ των ςυςτθμάτων τθσ MNY αποτυπϊνεται ςτα παρακάτω
παραδείγματα, όπου διακρίνονται εμωανϊσ τα κυρίαρχα χαρακτθριςτικά τθσ εταιρικισ ταυτότθτασ που
αναωζρκθκαν παραπάνω, τόςο ςτισ μόνιμεσ καταςκευζσ όςο και ςτισ ελεφκερεσ.

ΕΙΜΡΟΑ 3.6 :ΤΣΗΞΑΣΑ ΕΜΘΕΗ (ΕΠΙ ΣΡΟ ΣΡΙΧΡ) ΜΑΝΝΤΟΣΙΜΩΟ ΣΡΤ ΕΞΠΡΡΙΜΡΤ ΗΞΑΣΡ MNY
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3.3.3 Χαρακτθριςτικά προϊόντων περιποίθςθσ νυχιϊν ΜΝΤ.
Σ ςχεδιαςτισ επιβάλλεται να μελετιςει τα χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ για το οποίο προορίηεται το
ςφςτθμα ζκκεςθσ. Ψα χαρακτθριςτικά που εντοπίηονται και παίηουν κυρίαρχο ρόλο ςτθ ςχεδίαςθ είναι
τα παρακάτω:






Πικρζσ διαςτάςεισ προϊόντοσ
Χρωματικι ποικιλομορωία
Χυγκεκριμζνοσ αρικμόσ κωδικϊν
Διαωανζσ ςυςκευαςίεσ μπουκαλιϊν
Ξρυςτάλλινεσ ςυςκευαςίεσ

3.4 ΕΝΣΟΠΙΜΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ
3.4.1 Προςδιοριςμόσ του απευκυνόμενου κοινοφ
Τπωσ είδαμε παραπάνω, το απευκυνόμενο κοινό τθσ παροφςασ μελζτθσ χωρίηεται ςε 3 κατθγορίεσ,
ξεκινϊντασ από τον ίδιο τον καταναλωτι που ζχει και τθ μεγαλφτερθ βαρφτθτα, ςυνεχίηοντασ με τουσ
πωλθτζσ μζςα ςτα καταςτιματα, και καταλιγοντασ ςτουσ υπεφκυνουσ των καταςτθμάτων.
Θ ςχεδίαςι μασ, ςυςτιματοσ ζκκεςθσ και παρουςίαςθσ προϊόντων περιποίθςθσ νυχιϊν, απευκφνεται ςε
(και προςπακεί να προςεγγίςει) κυρίωσ γυναίκεσ καταναλϊτριεσ, που προζρχονται από οποιοδιποτε
κοινωνικό περιβάλλον και ανικουν ςε οποιαδιποτε από τισ 5 κατθγορίεσ καταναλωτϊν που
αναωζρκθκαν παραπάνω. Αυτό ςυμβαίνει επειδι θ ανάγκθ καλλωπιςμοφ είναι γενικι, λίγο – πολφ
ςυνυωαςμζνθ με το ζμωυτο καλαιςκθτικό ςυναίςκθμα ςε ςυςχετιςμό με το εγωιςτικό ζνςτικτο.
Υαράλλθλα το εμπορικό ςιμα MNY αν και βαςικά απευκφνεται ςε μεςαία προσ ευκατάςτατα
ειςοδιματα, ςτοχεφει και ςτθν προςζλκυςθ γυναικϊν με πιο υψθλά ειςοδιματα παρζχοντασ υψθλισ
ποιότθτασ καλλυντικά, ικανά να εμπνεφςουν εμπιςτοςφνθ και αξιοπιςτία.
Ωσ προσ τουσ πωλθτζσ αναωερόμαςτε και πάλι ςε γυναίκεσ, διαωόρων μορωωτικϊν επιπζδων, ςυνικωσ
όχι ιδιαίτερα υψθλϊν.
Ωσ προσ τα καταςτιματα λιανικισ προςδιορίηονται οι μεγαλφτερεσ αλυςίδεσ καταςτθμάτων ςτον τομζα
τθσ λιανικισ, με κυρίαρχο τθν αλυςίδα Hondos Center και ζπειτα τθ Gallery De Beaute και τθ Sephora.

3.4.2 χεδιαςτικζσ Προδιαγραφζσ (Design Guidelines)
Oι ςχεδιαςτικζσ προδιαγραωζσ αποτελοφν άμεςθ ςυνζπεια και των κφριων χαρακτθριςτικϊν ενόσ
ςυςτιματοσ ζκκεςθσ καλλυντικϊν προϊόντων, τα οποία παρουςιάςτθκαν ςτο υποκεωάλαιο 2.3.3
Υαράλλθλα από τθν ζρευνα προκφπτουν οι κακοριςτικζσ κατευκφνςεισ για το ςχεδιαςμό του
ςυςτιματοσ. Υαρακάτω παρουςιάηονται οι κατευκφνςεισ αυτζσ ιεραρχθμζνεσ με τρόπο που να
παρουςιάηονται πρϊτα οι ςχζςεισ του ςυςτιματοσ με τον άνκρωπο, δθλαδι ποίοι είναι οι χριςτεσ του
και οι ιδιότθτεσ τουσ και ποιεσ είναι οι απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ ωσ ςφςτθμα ζκκεςθσ και
παρουςίαςθσ προϊόντων περιποίθςθσ νυχιϊν τθσ Maybelline New York.
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Ωσ προσ τθ χριςθ του από τουσ αγοραςτζσ
Ψο ςφςτθμα που κα ςχεδιαςτεί κα πρζπει να απευκφνεται κυρίωσ ςε γυναίκεσ και να λαμβάνει υπόψθ
τα γενικά χαρακτθριςτικά που βοθκοφν ςτθν κατανόθςθ των προτιμιςεων των γυναικϊν κακϊσ και
διαωορετικά ανκρωπομετρικά ςτοιχεία. Χυνεπϊσ το ςφςτθμα που κα ςχεδιαςτεί κα πρζπει να
χαρακτθρίηεται από τισ παρακάτω ιδιότθτεσ:










Ρα είναι κατάλλθλο για χριςθ από γυναίκεσ και άντρεσ θλικίασ 18 και άνω.
Ρα είναι αιςκθτικά διαμορωωμζνο με τρόπο ϊςτε να είναι ελκυςτικό και να προδιακζτει τον
καταναλωτι να το πλθςιάςει.
Ρα τραβάει άμεςα τθν προςοχι του καταναλωτι.
Ρα ζχει τθ δυνατότθτα να απομονϊνει μερικϊσ ι εξολοκλιρου τον καταναλωτι από το
υπόλοιπο περιβάλλον και να επικεντρϊνει το ενδιαωζρον (με ςτόχο τθ ςίγουρθ πϊλθςθ).
Ρα ενδείκνυται για ταυτόχρονθ χριςθ από περιςςότερα του ενόσ άτομα.
Ρα παρζχει τθ δυνατότθτα ςτον καταναλωτι να ζχει εφκολθ πρόςβαςθ ςε όλα τα προϊόντα που
παρουςιάηει χωρίσ μεγάλθ προςπάκεια.
Ρα μθν είναι επικίνδυνο ωσ προσ τθ χριςθ του (ςτακερότθτα καταςκευισ, ελαχιςτοποίθςθ τθσ
περίπτωςθσ πτϊςθσ των προϊόντων ι των ραωιϊν ι άλλων ςτοιχείων του).
Ρα μθν περιλαμβάνει αιχμθρζσ γωνίεσ και ςθμεία που μπορεί κάποιοσ να τραυματιςτεί.
Ρα είναι ανκεκτικό και να αντζχει τθ κακθμερινι χριςθ με μεγάλο χρόνο ηωισ.

Ωσ προσ τθ χριςθ του από τουσ πωλθτζσ
Ψο ςφςτθμα που κα ςχεδιαςτεί κα πρζπει να απευκφνεται κυρίωσ ςε γυναίκεσ και να λαμβάνει υπόψθ
τισ ανάγκεσ τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςία τουσ κακϊσ και ανκρωπομετρικά ςτοιχεία:







Ρα είναι λειτουργικό (ευκολία ςτθ χριςθ).
Ρα διακζτει κάποιο χϊρο ςτον οποίο ο χριςτθσ-πωλθτισ κα ζχει τθ δυνατότθτα να ακουμπιςει
κάποιο προϊόν για δειγματιςμό.
Ρα διακζτει αποκθκευτικό χϊρο.
Ρα προςτατεφει το προϊόν από πικανι πτϊςθ ι επιβλαβισ προσ αυτό χριςθ.
Ρα υπάρχει θ δυνατότθτα εφκολθσ αντικατάςταςθσ των εικαςτικϊν ανά πάςα ςτιγμι από τουσ
πωλθτζσ, χωρίσ τθν ανάγκθ επίςκεψθσ ειδικοφ ςυνεργείου.
Ρα παρζχει τθ δυνατότθτα και ςτισ πωλιτριεσ να ζχουν εφκολθ πρόςβαςθ ςε όλα τα προϊόντα
που παρουςιάηει χωρίσ μεγάλθ προςπάκεια (κατάλλθλα φψθ ραωιϊν, μθ φπαρξθ κρυωϊν
ςθμείων).

Ωσ προσ τθ χριςθ του από το κατάςτθμα λιανικισ.






Ψο ςφςτθμα κα πρζπει να μπορεί να τοποκετθκεί ςε χϊρουσ ελεφκερουσ (κεντρικοφσ) χωρίσ να
κρφβει τισ πίςω καταςκευζσ.
Ψο ςφςτθμα δεν κα πρζπει να καταλαμβάνει πολφ χϊρο για να μπορεί να τοποκετθκεί κεντρικά
και δίπλα ςε μόνιμεσ καταςκευζσ.
Ψο ςφςτθμα κα πρζπει να είναι ελαωρφ και εφκολο ςτθ μεταωορά ι να περιλαμβάνει ςτοιχεία
για εφκολθ μετακίνθςθ
Κα πρζπει να είναι εναρμονιςμζνο με τον υπάρχοντα χϊρο (από πλευράσ διαςτάςεων-ίδιο φψοσ
με υπόλοιπεσ καταςκευζσ χϊρου, ίδιο βάκοσ, κτλ)
Ψο ςφςτθμα κα πρζπει να μθν αωινει ορατά τα καλϊδια θλεκτρολογικισ ςφνδεςθσ αν υπάρχει
ωωτιςμόσ.
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Ωσ προσ το εμπορικό ςιμα Maybelline New York









Ρα είναι αντιπροςωπευτικό του εμπορικοφ του ςιματοσ ϊςτε να ξεχωρίηει αμζςωσ από τα
υπόλοιπα ςυςτιματα ανταγωνιςτικϊν εταιριϊν και να το αναγνωρίηει ο καταναλωτισ
Nα διακζτει χϊρο για προβολι όλων των κωδικϊν του προϊόντοσ.
Ρα αναδεικνφει το προϊόν.
Ρα παρουςιάηει όλθ τθν ποικιλία των χρωμάτων.
Ρα διακζτει ικανοποιθτικό χϊρο για ειςαγωγι εικαςτικϊν.
Ρα διακζτει ικανοποιθτικό χϊρο για ειςαγωγι λογότυπου εταιρίασ.
Ρα προβάλλει το λογότυπο τθσ εταιρίασ όςο το δυνατόν καλφτερα.

3.4.3 χεδιαςτικοί Περιοριςμοί
3.4.3.1 χεδιαςτικοί περιοριςμοί βάςει ςχεδιαςτικϊν προδιαγραφϊν
Πζςα από τθ μελζτθ των ςχεδιαςτικϊν προδιαγραωϊν προκφπτουν και οι περιοριςμοί, με αποτζλεςμα
να γίνεται ακόμθ πιο ςυγκεκριμζνθ πλζον, θ ςχεδιαςτικι προςζγγιςθ. Από τθν παραπάνω μελζτθ
ςυγκεκριμενοποιοφνται τα παρακάτω:
















Πζγιςτθ διάςταςθ ςυςτιματοσ 0,7Χ0,7Χ1,70m (για δυνατότθτα εφκολθσ μεταωοράσ)
Πζγιςτο φψοσ 1,70m ( να μθν κρφβονται οι πίςω επίτοιχεσ καταςκευζσ μζςα ςτα καταςτιματα).
Υεριμετρικά ράωια (μθ φπαρξθ πλάτθσ, ϊςτε να ωαίνονται τα προϊόντα από παντοφ).
Πζγιςτοσ αρικμόσ ραωιϊν 7 τεμάχια (ςφμωωνα με όλουσ τουσ κωδικοφσ των προϊόντων).
Πζγιςτθ διάςταςθ ραωιϊν 0,6X0,6m (ςφμωωνα με αρικμό προϊόντων που επικυμοφμε να
προβάλλονται).
Πζγιςτο φψοσ τελευταίου ραωιοφ 1,65m (ςφμωωνα με ανκρωπομετρικά μεγζκθ, ϊςτε να
ωτάνουν οι καταναλϊτριεσ τα προϊόντα).
Ϊπαρξθ ςτθρίγματοσ πάνω ι μπροςτά από το ράωι περίπου 3cm φψοσ (ςφμωωνα με διάςταςθ
προϊόντοσ 4Χ3,5Χ9 h cm).
Υικανι φπαρξθ ντουλαπιοφ ι ςυρταριοφ ςτο κάτω μζροσ (ςφμωωνα με ανάγκθ ι μθ
αποκικευςθσ).
Ϊπαρξθ αρκετοφ χϊρου για προβολι των χαρακτθριςτικϊν εικαςτικϊν τθσ μάρκασ
(τυποποιθμζνο εικαςτικό με ουρανοξφςτεσ).
Ϊπαρξθ ωωτιςμοφ (για να προςελκφει τον καταναλωτι).
Ϊπαρξθ δφο τουλάχιςτον ςθμείων προβολισ διαωθμιςτικϊν εικαςτικϊν τθσ εταιρίασ με
δυνατότθτα εφκολθσ αλλαγισ τουσ.
Χτρογγυλεμζνεσ γωνίεσ ραωιϊν.
Χριςθ ελαωριϊν υλικϊν (για δυνατότθτα εφκολθσ μεταωοράσ).
Ϊπαρξθ ςτοιχείων για πικανι μετακίνθςθ (πχ ροδάκια) ςε ςυνδυαςμό με ςτατικι μελζτθ.
Λκανοποιθτικόσ χϊροσ ςτο ψθλότερο μζροσ τθσ καταςκευισ για λογότυπο εταιρίασ, ορατό από
όλεσ τισ πλευρζσ και από μακρινζσ αποςτάςεισ.

3.4.3.2 χεδιαςτικοί περιοριςμοί βάςει αναγκϊν του πελάτθ
Φυςικά, λαμβάνουμε υπόψθ μασ και τισ γενικζσ ανάγκεσ του τμιματοσ ευρείασ κατανάλωςθσ του
πελάτθ μασ, L’Oreal Hellas δεδομζνου τθσ ανάκεςθσ του ςυγκεκριμζνου project:
χεδίαςθ εξολοκλιρου ενόσ νζου ςυςτιματοσ τφπου γόνδολασ (ελεφκερθ καταςκευι) για βερνίκια
νυχιϊν τθσ ΞΟΤ, με ςτόχο να καταςκευαςτοφν αρχικά 50 τεμάχια και με πρόβλεψθ για περιςςότερα
και με μοναδικό περιοριςμό το ςχεδιαςτικό αποτζλεςμα να μποροφςε να καταςκευαςτεί ςε πολφ
μικρό χρονικό διάςτθμα.
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Σπότε και διακρίνονται οι παρακάτω ςχεδιαςτικοί περιοριςμοί:
 Χχεδίαςθ με γνϊμονα τθν εφκολθ και γριγορθ καταςκευι του ςυςτιματοσ.(περιοριςμζνοσ
χρόνοσ).
 Χχεδίαςθ με γνϊμονα το χαμθλό κόςτοσ καταςκευισ (50 τεμάχια, μειωμζνα οικονομικά
κονδφλια, λόγω γενικότερθσ οικονομικισ κρίςθσ).
 Χχεδίαςθ με γνϊμονα τθν ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ μεταωοράσ του ςυςτιματοσ ςτα
καταςτιματα.
 Σικονομικά υλικά, αλλά ιδιαίτερα όςον αωορά ςτθν αιςκθτικι τουσ.
 Υρωτοτυπία ςτθ ςχεδίαςθ, με ςτόχο το διαχωριςμό από ανταγωνιςμό.
Παρακάτω παρακζτουμε ζναν ςυγκεντρωτικό πίνακα όλων των ςχεδιαςτικϊν προδιαγραφϊν και
περιοριςμϊν:

Ω ΠΡΟ ΣΗ ΧΡΗΗ ΑΠΟ
ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΕ

ΧΕΔΙΑΣΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ
Ω ΠΡΟ ΣΗ ΧΡΗΗ ΑΠΟ Ω ΠΡΟ ΣΟ
Ω ΠΡΟ ΣΗ ΧΡΗΗ
ΣΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΗΜΑ ΜΝΤ
ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΩΛΗΣΕ
ΛΙΑΝΙΚΗ

Χφςτθμα κατάλλθλο για
χριςθ από γυναίκεσ και
άντρεσ θλικίασ 18 και άνω

Ψο ςφςτθμα να είναι
λειτουργικό (ευκολία
ςτθ χριςθ)

Χφςτθμα αιςκθτικά
διαμορωωμζνο με τρόπο
ϊςτε να είναι ελκυςτικό και
να προδιακζτει τον
καταναλωτι να το πλθςιάςει

Ψο ςφςτθμα να διακζτει
κάποιο χϊρο ςτον οποίο
ο χριςτθσ-πωλθτισ κα
ζχει τθ δυνατότθτα να
ακουμπιςει κάποιο
προϊόν για δειγματιςμό
Ψο ςφςτθμα να διακζτει
αποκθκευτικό χϊρο

Χφςτθμα που να προςελκφει
άμεςα τον καταναλωτι

Ψο ςφςτθμα να μπορεί να
τοποκετθκεί ςε χϊρουσ
ελεφκερουσ χωρίσ να
κρφβει τισ πίςω
καταςκευζσ
Ψο ςφςτθμα να μθν
καταλαμβάνει πολφ χϊρο
για να μπορεί να
τοποκετθκεί κεντρικά και
δίπλα ςε μόνιμεσ
καταςκευζσ
Ψο ςφςτθμα κα πρζπει να
είναι ελαωρφ και εφκολο
ςτθ μεταωορά ι να
περιλαμβάνει ςτοιχεία
για εφκολθ μετακίνθςθ

Ψο ςφςτθμα να είναι
αντιπροςωπευτικό του
εμπορικοφ του ςιματοσ
και να το αναγνωρίηει ο
καταναλωτισ
Ψο ςφςτθμα να διακζτει
χϊρο για προβολι όλων
των κωδικϊν του
προϊόντοσ

Ψο ςφςτθμα να
αναδεικνφει το προϊόν

Χφςτθμα που να ζχει τθ
δυνατότθτα να απομονϊνει
μερικϊσ ι εξολοκλιρου τον
καταναλωτι από το υπόλοιπο
περιβάλλον και να
επικεντρϊνει το ενδιαωζρον
(με ςτόχο τθ ςίγουρθ
πϊλθςθ)

Ψο ςφςτθμα να
προςτατεφει το προϊόν
από πικανι πτϊςθ ι
επιβλαβισ προσ αυτό
χριςθ

Ψο ςφςτθμα να είναι
εναρμονιςμζνο με τον
υπάρχοντα χϊρο (από
πλευράσ διαςτάςεων-ίδιο
φψοσ με υπόλοιπεσ
καταςκευζσ χϊρου, ίδιο
βάκοσ, κτλ)

Ψο ςφςτθμα να
παρουςιάηει όλθ τθν
ποικιλία των χρωμάτων
των προϊόντων που
προβάλει

Ψο ςφςτθμα να μθν είναι
επικίνδυνο ωσ προσ τθ χριςθ
του (ςτακερότθτα
καταςκευισ, ελαχιςτοποίθςθ
τθσ περίπτωςθσ πτϊςθσ των
προϊόντων ι των ραωιϊν ι
άλλων ςτοιχείων του)

Ψο ςφςτθμα να παρζχει
τθ δυνατότθτα εφκολθσ
αντικατάςταςθσ των
εικαςτικϊν ανά πάςα
ςτιγμι από τουσ
πωλθτζσ, χωρίσ τθν
ανάγκθ επίςκεψθσ
ειδικοφ ςυνεργείου

Ψο ςφςτθμα κα πρζπει να
μθν αωινει ορατά τα
καλϊδια θλεκτρολογικισ
ςφνδεςθσ αν υπάρχει
ωωτιςμόσ

Ψο ςφςτθμα να διακζτει
ικανοποιθτικό χϊρο για
ειςαγωγι εικαςτικϊν
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Ψο ςφςτθμα να μθν
περιλαμβάνει αιχμθρζσ
γωνίεσ και ςθμεία που μπορεί
κάποιοσ να τραυματιςτεί

Ψο ςφςτθμα να παρζχει
εφκολθ πρόςβαςθ ςε
όλα τα
προϊόντα(κατάλλθλα
φψθ ραωιϊν, μθ φπαρξθ
κρυωϊν ςθμείων)

Ψο ςφςτθμα να είναι
ανκεκτικό και να αντζχει τθ
κακθμερινι χριςθ με μεγάλο
χρόνο ηωισ

ΧΕΔΙΑΣΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ
ΒΑΕΙ ΧΕΔΙΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Πζγιςτθ διάςταςθ ςυςτιματοσ 0,7Χ0,7Χ1,70m (για
δυνατότθτα εφκολθσ μεταωοράσ)
Πζγιςτο φψοσ 1,70m ( να μθν κρφβονται οι πίςω
επίτοιχεσ καταςκευζσ μζςα ςτα καταςτιματα)
Υεριμετρικά ράωια (μθ φπαρξθ πλάτθσ, ϊςτε να
ωαίνονται τα προϊόντα από παντοφ)
Πζγιςτοσ αρικμόσ ραωιϊν 7 τεμάχια (ςφμωωνα με
όλουσ τουσ κωδικοφσ των προϊόντων)
Πζγιςτθ διάςταςθ ραωιϊν 0,6X0,6m (ςφμωωνα με
αρικμό προϊόντων που επικυμοφμε να προβάλλονται)
Πζγιςτο φψοσ τελευταίου ραωιοφ 1,65m (ςφμωωνα με
ανκρωπομετρικά μεγζκθ, ϊςτε να ωτάνουν οι
καταναλϊτριεσ τα προϊόντα)
Ϊπαρξθ ςτθρίγματοσ πάνω ι μπροςτά από το ράωι
περίπου 3cm φψοσ (ςφμωωνα με διάςταςθ προϊόντοσ
4Χ3,5Χ9 h cm)
Υικανι φπαρξθ ντουλαπιοφ ι ςυρταριοφ ςτο κάτω
μζροσ (ςφμωωνα με ανάγκθ ι μθ αποκικευςθσ)
Ϊπαρξθ αρκετοφ χϊρου για προβολι των
χαρακτθριςτικϊν εικαςτικϊν τθσ μάρκασ
(τυποποιθμζνο εικαςτικό με ουρανοξφςτεσ)
Ϊπαρξθ ωωτιςμοφ (για να προςελκφει τον καταναλωτι)

Ψο ςφςτθμα να διακζτει
ικανοποιθτικό χϊρο για
ειςαγωγι λογότυπου
εταιρίασ

Ψο ςφςτθμα να
προβάλλει το λογότυπο
τθσ εταιρίασ όςο το
δυνατόν καλφτερα

ΧΕΔΙΑΣΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ
ΒΑΕΙ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΟΤ ΠΕΛΑΣΗ
Χαμθλό κόςτοσ καταςκευισ (50 τεμάχια, μειωμζνα
οικονομικά κονδφλια, λόγω γενικότερθσ οικονομικισ
κρίςθσ)
Εφκολθ και γριγορθ καταςκευι του
ςυςτιματοσ.(περιοριςμζνοσ χρόνοσ)
Ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ μεταωοράσ του
ςυςτιματοσ ςτα καταςτιματα
Σικονομικά υλικά, αλλά ιδιαίτερα όςον αωορά ςτθν
αιςκθτικι τουσ
Υρωτοτυπία ςτθ ςχεδίαςθ, με ςτόχο το διαχωριςμό
από ανταγωνιςμό

Ϊπαρξθ δφο τουλάχιςτον ςθμείων προβολισ
διαωθμιςτικϊν εικαςτικϊν τθσ εταιρίασ με δυνατότθτα
εφκολθσ αλλαγισ τουσ
Χτρογγυλεμζνεσ γωνίεσ ραωιϊν
Χριςθ ελαωρϊν υλικϊν (για δυνατότθτα εφκολθσ
μεταωοράσ)
Ϊπαρξθ ςτοιχείων για πικανι μετακίνθςθ (πχ ροδάκια)
ςε ςυνδυαςμό με ςτατικι μελζτθ
Λκανοποιθτικόσ χϊροσ ςτο ψθλότερο μζροσ τθσ
καταςκευισ για λογότυπο εταιρίασ, ορατό από όλεσ τισ
πλευρζσ και από μακρινζσ αποςτάςεισ
ΠΙΟΑΜΑ 3.1 : ΤΓΜΕΟΣΡΩΣΙΜΡ ΠΙΟΑΜΑ ΡΝΩΟ ΣΩΟ ΧΕΔΙΑΣΙΜΩΟ ΠΡΡΔΙΑΓΡΑΦΩΟ & ΠΕΡΙΡΡΙΞΩΟ
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3.4.4 Σο κόςτοσ καταςκευισ ωσ κφριοσ περιοριςμόσ ςχεδίαςθσ
Δεδομζνου των ςυνκθκϊν τθσ οικονομίασ, των ςχετικϊν πτϊςεων ςτισ πωλιςεισ τθσ L’Oreal ευρείασ και
γνωρίηοντασ εξαρχισ πωσ το υπό ςχεδίαςθ ςφςτθμα προορίηεται για αρκετά τεμάχια, 50 και άνω, ο
αρχικόσ και κφριοσ ςχεδιαςτικόσ περιοριςμόσ είναι αδιαμωιςβιτθτα το κόςτοσ καταςκευισ.
Σι προτάςεισ μασ δεν μποροφν να διακζτουν προδιαγραωζσ ακριβϊν υλικϊν και δυςκολιϊν ςτον τρόπο
καταςκευισ. Κα πρζπει να χαρακτθρίηονται από πρωτοτυπία μεν, αιςκθτικι ανάλογθ του εμπορικοφ
ςιματοσ, αλλά κυρίωσ να δίνουν ςτουσ καταναλωτζσ τθν ψευδαίςκθςθ ακριβϊν καταςκευϊν υψθλισ
ποιότθτασ, χωρίσ να είναι ςτθν πραγματικότθτα ακριβζσ και ωυςικά διατθρϊντασ όντωσ, τθν υψθλι
ποιότθτα.
Θ παραπάνω διαπίςτωςθ περιλαμβάνει και τθν ουςία τθσ πρόκλθςθσ του ςχεδιαςτικι ςτο ςφγχρονο
περιβάλλον οικονομικϊν περικοπϊν, αλλά όχι και ποιότθτασ. Δυςτυχϊσ δεν είναι δυνατόν ο ςχεδιαςτισ
να ωανεί αντάξιοσ ςε αυτιν τθν πρόκλθςθ, χωρίσ εκτενι ζρευνα ςε τρόπουσ καταςκευισ, ςυνεχι
ενθμζρωςθ για νζα υλικά και εν τζλει αναηιτθςθ εκείνων των καταςκευαςτϊν που διακζτουν τθ δομι
και τα μθχανιματα για παραγωγι καταςκευϊν υψθλϊν προδιαγραωϊν, ςε χαμθλό κόςτοσ και
γριγορουσ χρόνουσ. Είναι ςφνθκεσ να προκφπτουν πολφ ενδιαωζρουςεσ ιδζεσ –αιςκθτικά και
λειτουργικά- αλλά με αδυναμία υλοποίθςθσ ςτθν πράξθ, είτε λόγω αδυναμίασ του ίδιου του ςχεδίου να
καταςκευαςτεί οικονομικά και γριγορα, είτε και λόγω επιλογισ υλικϊν που δεν επεξεργάηονται εφκολα.
Θ ςχεδίαςθ που λαμβάνει υπόψθ τθσ το χαμθλό κόςτοσ καταςκευισ ςυνδυάηοντασ το καλό αιςκθτικό
αποτζλεςμα, αν και κζτει πολφ περιςςότερουσ προβλθματιςμοφσ ςτο ςχεδιαςτι και περιορίηει ςαωϊσ
τθ ωανταςία του, εξάγει πάντοτε τα πλζον ςθμαντικά αποτελζςματα. Ξαταλιγει ςε πραγματικά
εμπορικό προϊόν / ςφςτθμα, κρατϊντασ χαμθλά τα οικονομικά κονδφλια του εκάςτοτε πελάτθ με
αποτζλεςμα ωυςικά τθν ικανοποίθςι του.
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ΞΕΦΑΟΑΛΣ 4
ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΧΕΔΙΑΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ
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4. ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΧΕΔΙΑΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ (CONCEPTS)
4.1 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΧΕΔΙΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ
Ζπειτα από τα ςυμπεράςματα που προιλκαν από τθν ανάλυςθ-brief ςχετικά και ωυςικά από τθ μελζτθ
των ςχεδιαςτικϊν προδιαγραωϊν και περιοριςμϊν που αναλφκθκαν ςτο κεωάλαιο 3, κα
παρουςιάςουμε τισ τρεισ ςχεδιαςτικζσ προτάςεισ που δόκθκαν ςτθ L’Oreal Ευρείασ.

4.1.1 χεδιαςτικι πρόταςθ 1 (Concept 1)
Θ πρϊτθ ςχεδιαςτικι πρόταςθ αποτελεί τθν αρχικι προςζγγιςθ ωσ προσ τθ μορωι και τισ λειτουργίεσ
του ςυςτιματοσ. Αρχικά κα παρουςιαςτοφν τα δυςδιάςτατα ςχζδια, όπου αναγράωονται διαςτάςεισ
ςυςτιματοσ και προδιαγραωζσ και ςτθ ςυνζχεια τα πρϊτα τριςδιάςτατα ςχζδια, τα οποία είναι και
απαραίτθτα για να κατανοιςει πλιρωσ ο πελάτθσ μασ τθν τελικι μορωι του προτεινόμενου
ςυςτιματοσ.

Δυςδιάςτατα ςχζδια Πρόταςθσ 1 (2d drawings)

ΕΙΜΡΟΑ 4.1 : ΜΑΣΡΨΗ ΠΡΡΣΑΗ 1
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ΕΙΜΡΟΑ 4.2 : ΡΨΗ ΜΑΙ ΣΡΞΗ ΠΡΡΣΑΗ 1

ΕΙΜΡΟΑ 4.3: ΠΝΑΓΙΑ ΡΨΗ ΠΡΡΣΑΗ 1
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Σριςδιάςτατα ςχζδια Πρόταςθσ 1 (3d drawings)

ΕΙΜΡΟΑ 4.4 : ΡΨΗ ΠΡΡΣΑΗ 1
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ΕΙΜΡΟΑ 4.5: ΠΡΡΡΠΣΙΜΡ ΠΡΡΣΑΗ 1

4.1.1.1 Αιτιολογία βάςει ςχεδιαςτικϊν προδιαγραφϊν
Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των αιτιϊν που ςυνζβαλλαν ςτθ δθμιουργία τθσ ςχεδιαςτικισ πρόταςθσ
παρουςιάηουμε ζναν πίνακα με όλεσ τισ προδιαγραωζσ και ςθμειϊνουμε τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραωζσ
που περιζχει το ςφςτθμα.
χεδιαςτικοί περιοριςμοί
Bάςει ςχεδιαςτικϊν προδιαγραφϊν
Πζγιςτο φψοσ 1,70m
Υεριμετρικά ράωια
Πζγιςτοσ αρικμόσ ραωιϊν 7 τεμάχια
Πζγιςτθ διάςταςθ ραωιϊν 0,6X0,6m
Πζγιςτο φψοσ τελευταίου ραωιοφ 1,65m
Πζγιςτθ διάςταςθ ςυςτιματοσ 0,7Χ0,7Χ1,70m

CONCEPT 1
ΩΨΣΧ ΞΑΨΑΧΞΕΩΘΧ 1,60m
ΡΑΛ
7 ΦΑΦΛΑ ΑΥΣ ΠΕΟΑΠΛΡΘ 18ΠΠ
ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΦΑΦΛΣΩ 0,34Χ0,60m
ΩΨΣΧ ΨΕΟΕΩΨΑΛΣΩ ΦΑΦΛΣΩ 1,28cm
ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ 0,7Χ0,7Χ1,6m
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Υικανι φπαρξθ ντουλαπιοφ ι ςυρταριοφ ςτο κάτω
μζροσ
Ϊπαρξθ προςτατευτικοφ ςτθρίγματοσ πάνω ι
μπροςτά από το ράωι περίπου 3cm φψοσ
Ϊπαρξθ αρκετοφ χϊρου για προβολι των
χαρακτθριςτικϊν εικαςτικϊν τθσ μάρκασ
Ϊπαρξθ ωωτιςμοφ
Ϊπαρξθ δφο τουλάχιςτον ςθμείων προβολισ
διαωθμιςτικϊν εικαςτικϊν τθσ εταιρίασ με
δυνατότθτα εφκολθσ αλλαγισ τουσ
Χτρογγυλεμζνεσ γωνίεσ ραωιϊν
Χριςθ ελαωριϊν υλικϊν
Ϊπαρξθ ςτοιχείων για πικανι μετακίνθςθ
Λκανοποιθτικόσ χϊροσ ςτο ψθλότερο μζροσ τθσ
καταςκευισ για λογότυπο εταιρίασ, ορατό από όλεσ
τισ πλευρζσ και από μακρινζσ αποςτάςεισ
Bάςει αναγκϊν του πελάτθ
Χχεδίαςθ με γνϊμονα τθν εφκολθ και γριγορθ
καταςκευι του ςυςτιματοσ
Χχεδίαςθ με γνϊμονα το χαμθλό κόςτοσ καταςκευισ

ΣΧΛ
ΧΨΘΦΛΓΠΑ ΦΑΦΛΣΩ ΑΡΣΕΛΔΩΨΣ ΧΩΟΘΡΑΞΛ ME YΨΣΧ
3cm ΥΑΡΩ ΧΨΣ ΦΑΦΛ
ΕΞΨΩΥΩΧΘ ΠΕ ΣΩΦΑΡΣΩΧΨΕΧ ΧΨΣ ΞΑΥΕΟΣ, ΧΨΘ ΒΑΧΘ
ΞΑΛ ΧΨΣ ΠΥΦΣΧΨΛΡΣ ΠΕΦΣΧ ΨΩΡ ΥΟΑΝΡΩΡ
ΡΑΛ
2 ΥΟΑΛΡΑ LIGHTBOX ΓΛΑ ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΕΛΞΑΧΨΛΞΩΡ ΞΑΛ
ΥΣΦΨΑΞΛΑ ΑΡΣΛΓΣΠΕΡΑ ΓΛΑ ΕΥΛΧΞΕΨΛΠΣΨΘΨΑ
ΣΧΛ
ΡΑΛ
ΦΣΔΕΧ ΠΕΨΑΦΣΦΕΧ ΞΦΩΦΕΧ ΧΨΘΡ ΞΑΨΩ ΒΑΧΘ
ΞΑΥΕΟΣ ΩΨΣΩΧ 15cm ΓΛΑ ΥΦΣΒΣΟΘ ΟΣΓΣΨΩΥΣΩ
ΕΨΑΛΦΛΑΧ
CONCEPT 1
ΡΑΛ-ΕΧΕΛ ΥΦΑΓΠΑΨΣΥΣΛΘΚΕΛ ΠΕΟΕΨΘ ΞΑΨΑΧΞΕΩΘΧ
ΡΑΛ- ΧΦΘΧΘ ΠΕΟΑΠΛΡΘΧ-ΒΑΦΘ ΠΕ ΟΑΞΑ ΧΕ ΟΛΓΑ
ΧΘΠΕΛΑ
ΕΡ ΠΕΦΕΛ

Χχεδίαςθ με γνϊμονα τθν ελαχιςτοποίθςθ του
κόςτουσ μεταωοράσ του ςυςτιματοσ ςτα
καταςτιματα
Σικονομικά υλικά, αλλά ιδιαίτερα όςον αωορά ςτθν
ΡΑΛ
αιςκθτικι τουσ
Υρωτοτυπία ςτθ ςχεδίαςθ, με ςτόχο το διαχωριςμό
ΡΑΛ-ΧΩΠΦΩΡΑ ΠΕ ΑΡΨΑΓΩΡΛΧΠΣ
από ανταγωνιςμό
ΠΙΝΑΚΑ 4.1 : ΧΕΔΙΑΣΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ CONCEPT 1

4.1.1.2 Αξιολόγθςθ τθσ πρόταςθσ
Χφμωωνα με τον παραπάνω πίνακα βλζπουμε πωσ το προτεινόμενο ςφςτθμα καλφπτει το μεγαλφτερο
μζροσ των προδιαγραωϊν. Υαράλλθλα από τον πίνακα προκφπτουν και τα γενικά χαρακτθριςτικά του
προτεινόμενου ςυςτιματοσ, βάςει των οποίων κα γίνει και θ αξιολόγθςθ.
Ωσ προσ τθ μορωι του διακρίνεται για τθ δυναμικι που προκφπτει από τα πλαϊνά του ςτθρίγματα που
είναι τοποκετθμζνα υπό κλίςθ 15ο ωσ προσ τθ βάςθ. Ψθν ίδια κλίςθ ακολουκεί και θ τοποκζτθςθ των
ραωιϊν, κακϊσ και το τελείωμα τουσ. Φυςικά κεκλιμζνο είναι και το πάνω καπζλο που ςτθρίηεται ςτουσ
2 πλαϊνοφσ ορκοςτάτεσ. Θ μορωι που προκφπτει από τα κεκλιμζνα πλαϊνά διαχωρίηει το ςφςτθμα ωσ
προσ τον ανταγωνιςμό, ςφμωωνα με τθν ζρευνα που ζχει προθγθκεί.
Ψο βαςικό υλικό που επιλζχτθκε είναι θ μελαμίνθ. Σι μελαμίνεσ αποτελοφν ζνα ςφγχρονο διακοςμθτικό
υλικό επιπλοποιίασ, ιδιαίτερθσ αντοχισ, ποιότθτασ και εξαιρετικά οικονομικό. Υαράγονται από
υπολείμματα ξφλου και αωοφ περάςουν μζςα από μία ειδικι τεμαχιςτικι μθχανι, διαχωρίηονται τα
μικρά κομμάτια από τα μεγαλφτερα και γίνεται θ ξιρανςι τουσ. Ϊςτερα αναμειγνφονται με ρθτίνθ και
διαμορωϊνονται ςε ωφλλα από το μείγμα που προκφπτει. Χτθν ςυνζχεια γίνεται επικόλλθςθ, ςτισ
εξωτερικζσ επιωάνειεσ, ειδικϊν ωιλμ με μεγάλθ ποικιλία χρωμάτων και προκφπτουν ζτοιμα ωφλλα
μελαμίνθσ. Θ ςυνθκιςμζνθ διάςταςθ των μελαμινϊν, ςτθν ελλθνικι αγορά, είναι 1830 Χ 3660 και 1220 Χ
3050 (mm X mm) και τα πάχθ που παράγονται είναι: 6, 8, 12, 16, 22, 25mm.
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Θ ποικιλία που υπάρχει ςτα πάχθ των επιωανειϊν μελαμίνθσ μασ δίνει τθ δυνατότθτα να κάνουμε χριςθ
του ςυγκεκριμζνου πάχουσ που επικυμοφμε με γνϊμονα πάντοτε να μθν ζχει μεγάλο βάροσ το ςφςτθμά
μασ. Χτθν πρόταςθ μασ το πάχοσ των ραωιϊν είναι 18 χιλιοςτά.
Θ επιλογι τθσ μελαμίνθσ ζγινε και για το λόγο πωσ το υλικό αυτό μπορεί πολφ εφκολα να επεξεργαςτεί.
Σι πλαϊνοί ορκοςτάτεσ, θ βάςθ και το καπζλο ζχουν ζνα ςυγκεκριμζνο πάχοσ, το οποίο μπορεί να
δθμιουργθκεί με ειδικι κατεργαςία από επιωάνειεσ μελαμίνθσ πάχουσ 16 χιλιοςτϊν. Υιο ςυγκεκριμζνα,
οι ορκοςτάτεσ ι αλλιϊσ τα πλαϊνά ζχουν ζνα πάχοσ όπωσ κοιτάμε τθν όψθ τουσ 10 εκατοςτϊν και
ςφμωωνα με τθν πλάγια όψθ, 20 εκατοςτϊν. Θ πρόβλεψθ όμωσ για τθν καταςκευι τουσ προχποκζτει
πωσ δε κα γίνει χριςθ μαςίω υλικοφ, αλλά κομμάτια μελαμίνθσ κα κοποφν ςτισ διαςτάςεισ που
επικυμοφμε, κα κοποφν ςτισ άκρεσ τουσ υπό γωνία 45ο για να μθ ωαίνονται οι ενϊςεισ τουσ και κα
μονταριςτοφν, ϊςτε να αποδϊςουν ζνα ςυμπαγζσ ςχιμα, το οποίο επί τθσ ουςίασ κα είναι κοφωιο ςτο
εςωτερικό του. Πε τθν ίδια λογικι ζχουν ςχεδιαςτεί και θ βάςθ και το καπζλο του ςυςτιματοσ. Χτόχοσ
ωυςικά είναι να δθμιουργθκεί ζνα ςφςτθμα που διακζτει μεν τθ ςυγκεκριμζνθ μορωι που επιλζχτθκε,
αλλά δεν είναι οφτε βαρφ οφτε ωυςικά ακριβό. Ψο κόςτοσ όπωσ αναωζρκθκε αναλυτικά ςτο κεωάλαιο 3
αποτελεί πολφ ςθμαντικό παράγοντα εωόςον το προτεινόμενο ςφςτθμα προορίηεται για 50 τεμάχια
παραγωγι.
Σ χϊροσ πϊλθςθσ αποτελείται από 7 ςτακερά ράωια, ίδιων διαςτάςεων με απόςταςθ μεταξφ τουσ 14
εκατοςτά, απόςταςθ ικανι να αναδείξουν το προϊόν που ζχει φψοσ περίπου 9 cm. Σ περιοριςμόσ τθσ
ςυνολικισ διάςταςθσ του ςυςτιματοσ, θ οποία δε κα πρζπει να ξεπερνάει τα 0,7Χ0,7 μζτρα, ςε
ςυνδυαςμό με τθ μορωι που επιλζξαμε αωινει κακαρό χϊρο ραωιοφ, ωσ προσ τθν κυρίωσ μεριά του
ςυςτιματοσ – από όπου και γίνεται θ πϊλθςθ- 34 εκατοςτά και από τα πλαϊνά μζρθ 20 εκατοςτά. Αν και
θ χωρθτικότθτα του κάκε ραωιοφ είναι περιςςότερο από ικανοποιθτικι λαμβάνοντασ υπόψθ τον αρικμό
των προϊόντων που κζλουμε να προβάλλονται, θ διάςταςθ των 34 εκατοςτϊν ωσ προσ τον κυρίωσ χϊρο
πϊλθςθσ είναι ζνα ςθμαντικό μειονζκτθμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πρόταςθσ.
Ψο φψοσ του τελευταίου ραωιοφ μασ ενδιαωζρει πάρα πολφ και απαιτείται να αποτυπϊνεται ςε ςχζδια
και προδιαγραωζσ. Αυτό ςυμβαίνει γιατί ςφμωωνα με το marketing, πιο εμπορικό ράωι κεωρείται εκείνο
που βρίςκεται πιο κοντά ςτο φψοσ του ματιοφ, αωοφ ο καταναλωτισ μπορεί να το προςεγγίςει πολφ πιο
εφκολα χωρίσ να χρειαςτεί να ςκφψει ι να ςθκϊςει ψθλά το χζρι του. Δεδομζνου ότι το καταναλωτικό
κοινό των καλλυντικϊν προϊόντων αποτελείται κυρίωσ από γυναίκεσ και βάςει των ανκρωπομετρικϊν
μεγεκϊν το εμπορικότερο ράωι είναι αυτό που βρίςκεται ςε φψοσ ενδιάμεςο του 1,4μ και 1,55μ. Χε
κάκε περίπτωςθ βζβαια το φψοσ του τελευταίου ραωιοφ δε κα πρζπει να ξεπερνάει το 1,65μ για να
είναι χρθςτικό και λειτουργικό. Χτο προτεινόμενο ςφςτθμα βζβαια που ζτςι κι αλλιϊσ είναι χαμθλό
(ςυνολικό φψοσ 1,6μ) λόγω του ότι ανικει ςτθν κατθγορία των ελεφκερων ςυςτθμάτων και τοποκετείται
ςε κεντρικά ςθμεία των καταςτθμάτων -όποτε και δεν επιτρζπεται να κρφβει τισ επίτοιχεσ καταςκευζστο τελευταίο ράωι είναι και το πιο εμπορικό και γι αυτό είναι απαραίτθτο να προςδιορίηουμε το φψοσ
του ςτισ ςχεδιαςτικζσ προδιαγραωζσ. Χτθν προκειμζνθ περίπτωςθ είναι ςτα 128 εκατοςτά από το
ζδαωοσ.
Ψα προςτατευτικά ςτθρίγματα μπροςτά από τα ράωια είναι απαραίτθτα ςφμωωνα με τουσ
ςχεδιαςτικοφσ περιοριςμοφσ για να προςτατεφονται τα προϊόντα. Χτθν πρόταςι μασ τα ςτθρίγματα είναι
ανοξείδωτα ςωλθνάκια, τυποποιθμζνθσ διαμζτρου, τοποκετθμζνα περιμετρικά ςτα ράωια. Θ επιλογι
των ςτθριγμάτων ζγινε για 2 λόγουσ. Σ πρϊτοσ είναι θ ευκολία ςτθν καταςκευι, διότι εφκολα μποροφν
να γίνουν τρφπεσ ςτα ράωια και να βιδωκοφν τα ςτθρίγματα ςτο κάτω μζροσ τουσ. Σ δεφτεροσ λόγοσ
είναι πωσ το ανοξείδωτο γυαλιςτερό τουσ ωινίριςμα προςδίδει πολυτζλεια ςτθν καταςκευι, με
μειονζκτθμα βζβαια το επιπρόςκετο κόςτοσ του ςυγκεκριμζνου υλικοφ.
Αποκθκευτικόσ χϊροσ δεν ζχει προβλεωτεί ςκοπίμωσ, διότι ο αρικμόσ των ραωιϊν είναι ικανοποιθτικόσ
για να χωρζςουν όλοι οι κωδικοί των προϊόντων τθσ εταιρίασ. Χθμαντικό πλεονζκτθμα αποτελοφν οι
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ρόδεσ μεταωορζσ με ωρζνο, οι οποίεσ δε ωαίνονται διότι είναι τοποκετθμζνεσ εςωτερικά ςτθν κάτω
βάςθ. Υαράλλθλα λόγω του μεγζκουσ τθσ βάςθσ 0,7Χ0,7m, θ τοποκζτθςθ τουσ, δε δθμιουργεί
πρόβλθμα ςτθ ςτακερότθτα του ςυςτιματοσ.
Θ προβολι των χαρακτθριςτικϊν γραωικϊν του εμπορικοφ ςιματοσ MNY γίνεται με τθ χριςθ
αυτοκόλλθτων εκτυπϊςεων πάνω ςτθ μελαμίνθ και πιο ςυγκεκριμζνα ςτισ 2 όψεισ του καπζλου, ςτισ
μπροςτινζσ όψεισ των πλαϊνϊν ορκοςτατϊν και περιμετρικά ςτθ βάςθ. Χτο καπζλο και από τισ 2 πλευρζσ
τουσ υπάρχει εκτυπωμζνο και το λογότυπο τθσ μάρκασ. Χυνεπϊσ το ςφςτθμα είναι αντιπροςωπευτικό
του εμπορικοφ του ςιματοσ με αποτζλεςμα να ξεχωρίηει αμζςωσ από τα υπόλοιπα για να το
αναγνωρίηει ο καταναλωτισ.
Υαράλλθλα, οι δφο ορκοςτάτεσ ςτθν πλευρά τθσ πλαϊνισ όψθσ τουσ διακζτουν πόρτα με τελάρο
περιμετρικό και ακρυλικζσ επιωάνειεσ για τθν ειςαγωγι διαωθμιςτικϊν εικαςτικϊν τθσ εταιρίασ και
εςωτερικά ωωτιςμό. Ψο εικαςτικό μπορεί να αλλάξει βγάηοντασ τα ακρυλικά από το τελάρο και κάνοντασ
τθν αντικατάςταςθ. Ψο αποτζλεςμα του ωωτεινοφ εικαςτικοφ είναι πολφ εντυπωςιακό, αλλά ζχει το
αρκετά ςθμαντικό μειονζκτθμα πωσ χρειάηεται θλεκτρολογικι παροχι και παράλλθλα επιβαρφνει το
κόςτοσ ςτθν καταςκευι.
Χτα ςθμεία που δεν καλφπτονται με εκτυπϊςεισ προβλζπεται βαωι με λάκα γυαλιςτερι ςτον κωδικό Ral
που προδιαγράωεται από τισ γενικζσ αρχζσ του εμπορικοφ ςιματοσ. Ψο ωινίριςμα που προκφπτει
προςδίδει πολυτζλεια ςτθν καταςκευι, ςυνεπάγεται βζβαια επιβάρυνςθ ςτο κόςτοσ, διότι θ
επεξεργαςία τθσ γυαλιςτερισ λάκασ ζχει υψθλότερο κόςτοσ από τθν απλι μελαμίνθ κακϊσ και απαιτεί
μεγαλφτερο χρόνο καταςκευισ. Χτθν πρόταςθ μασ βζβαια αν και οι επιωάνειεσ που προβλζπεται να
υποςτοφν τθ διαδικαςία βαωισ είναι λίγεσ και μικρισ διάςταςθσ και πάλι δθμιουργοφν επιβάρυνςθ
κόςτουσ και χρόνου.
Ξαταλθκτικά παρουςιάηεται ζνασ πίνακασ με τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα τθσ πρόταςθσ 1.

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ

CONCEPT 1
ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ

Υρωτοτυπία ςτθ μορωι, διαχωριςμόσ από τον
ανταγωνιςμό.
Χριςθ οικονομικϊν υλικϊν ςτα περιςςότερα μζρθ
του ςυςτιματοσ.
Ξατάλλθλο φψοσ ραωιϊν (για ςωςτι πρόςβαςθ
από τισ καταναλϊτριεσ).
Λκανοποιθτικι χριςθ χαρακτθριςτικϊν εικαςτικϊν
τθσ MNY.
Ϊπαρξθ ωωτιςμοφ ςτα πλαϊνά εικαςτικά.
Φόδεσ μεταωοράσ.

Αποτζλεςμα που προςδίδει πολυτζλεια.

Πικρόσ χϊροσ πϊλθςθσ ραωιοφ.
Ανοξείδωτα ςτθρίγματα προςταςίασ
ραωιοφ (επιβάρυνςθ κόςτουσ).
Τχι ςτρογγυλεμζνεσ γωνίεσ ραωιϊν.
Ανάγκθ για θλεκτρολογικι παροχι.
Χριςθ ακρυλικϊν επιωανειϊν για τα πλαϊνά
εικαςτικά (επιβάρυνςθ κόςτουσ).
Χριςθ τθσ μεγαλφτερθσ επιτρεπόμενθσ διάςταςθσ του
ςυςτιματοσ , αυξθμζνο βάροσ και επιβάρυνςθ ςτθ
μεταωορά.
Χριςθ βαωισ με λάκα γυαλιςτερι (επιβάρυνςθ
κόςτουσ και χρόνου παραγωγισ).

ΠΙΟΑΜΑ 4.2 : ΠΙΟΑΜΑ ΠΝΕΡΟΕΜΣΗΞΑΣΩΟ & ΞΕΙΡΟΕΜΣΗΞΑΣΩΟ CONCEPT 1

Χφμωωνα με όλα τα παραπάνω κα λζγαμε πωσ θ πρϊτθ πρόταςθ αποτελεί μία πιο πολυτελι προςζγγιςθ
ωσ προσ τθν τελικι μορωι του ςυςτιματοσ, με χριςθ μεν οικονομικϊν υλικϊν, αλλά και αρκετϊν
ςτοιχείων που επιβαρφνουνε ςε κάποιο βακμό το κόςτοσ και το χρόνο καταςκευισ.
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4.1.2 χεδιαςτικι πρόταςθ 2 (Concept 2)
Θ δεφτερθ ςχεδιαςτικι πρόταςθ προκφπτει με βαςικό γνϊμονα να διαωζρει τελείωσ ςτθ γενικι μορωι
και ςτο ςχιμα ωσ προσ τθν πρϊτθ, για να δϊςουμε τθν απαραίτθτθ ποικιλία ςτον πελάτθ. Υαράλλθλα οι
προδιαγραωζσ που κα παρουςιαςτοφν διαωζρουν και αυτζσ ςε μεγάλο βακμό, ϊςτε να επιτφχουμε μία
πρόταςθ με χαμθλότερο κόςτοσ καταςκευισ.

Δυςδιάςτατα ςχζδια Πρόταςθσ 2 (2d drawings)

EIKONA 4.6 : ΜΑΣΡΨΗ ΠΡΡΣΑΗ 2

ΕΙΜΡΟΑ 4.7 : ΡΡΙΖΡΟΣΙΑ ΜΑΙ ΜΑΘΕΣΗ ΣΡΞΗ ΠΡΡΣΑΗ 2
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ΕΙΜΡΟΑ 4.8 : ΠΡΡΡΨΗ ΜΑΙ ΠΝΑΓΙΑ ΡΨΗ ΠΡΡΣΑΗ 2

ΕΙΜΡΟΑ 4.9 : ΝΕΠΣΡΞΕΡΕΙΑ ΠΝΑΛΟΗ ΝΑΞΑΡΙΟΑ ΜΑΙ ΜΑΞΠΤΝΡΤ PVC 1MM
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Σριςδιάςτατα ςχζδια Πρόταςθσ 2 (3d drawings)

ΕΙΜΡΟΑ 4.10 : ΡΨΗ ΠΡΡΣΑΗ 2
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ΕΙΜΡΟΑ 4.11 : ΠΡΡΡΠΣΙΜΡ ΠΡΡΣΑΗ 2
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EIKONA 4.12: ΝΕΠΣΡΞΕΡΕΙΑ ΡΑΦΙΡΤ

ΕΙΜΡΟΑ 4.13 : ΝΕΠΣΡΞΕΡΕΙΑ ΜΑΣΑΜΕΤΗ ΒΑΗ
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4.1.2.1 Αιτιολογία βάςει ςχεδιαςτικϊν προδιαγραφϊν
Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των αιτιϊν που ςυνζβαλλαν ςτθ δθμιουργία τθσ ςχεδιαςτικισ πρόταςθσ
παρουςιάηουμε τον πίνακα με όλεσ τισ προδιαγραωζσ και ςθμειϊνουμε τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραωζσ
που περιζχει το ςφςτθμα.
χεδιαςτικοί περιοριςμοί
Bάςει ςχεδιαςτικϊν προδιαγραφϊν
Πζγιςτο φψοσ 1,70m
Υεριμετρικά ράωια
Πζγιςτοσ αρικμόσ ραωιϊν 7 τεμάχια
Πζγιςτθ διάςταςθ ραωιϊν 0,6X0,6m
Πζγιςτο φψοσ τελευταίου ραωιοφ 1,65m
Πζγιςτθ διάςταςθ ςυςτιματοσ 0,7Χ0,7Χ1,70m
Υικανι φπαρξθ ντουλαπιοφ ι ςυρταριοφ ςτο κάτω
μζροσ
Ϊπαρξθ προςτατευτικοφ ςτθρίγματοσ πάνω ι
μπροςτά από το ράωι περίπου 3cm φψοσ
Ϊπαρξθ αρκετοφ χϊρου για προβολι των
χαρακτθριςτικϊν εικαςτικϊν τθσ μάρκασ
Ϊπαρξθ ωωτιςμοφ
Ϊπαρξθ δφο τουλάχιςτον ςθμείων προβολισ
διαωθμιςτικϊν εικαςτικϊν τθσ εταιρίασ με
δυνατότθτα εφκολθσ αλλαγισ τουσ
Χτρογγυλεμζνεσ γωνίεσ ραωιϊν
Χριςθ ελαωριϊν υλικϊν
Ϊπαρξθ ςτοιχείων για πικανι μετακίνθςθ
Λκανοποιθτικόσ χϊροσ ςτο ψθλότερο μζροσ τθσ
καταςκευισ για λογότυπο εταιρίασ, ορατό από όλεσ
τισ πλευρζσ και από μακρινζσ αποςτάςεισ
Bάςει αναγκϊν του πελάτθ
Χχεδίαςθ με γνϊμονα τθν εφκολθ και γριγορθ
καταςκευι του ςυςτιματοσ
Χχεδίαςθ με γνϊμονα το χαμθλό κόςτοσ καταςκευισ
Χχεδίαςθ με γνϊμονα τθν ελαχιςτοποίθςθ του
κόςτουσ μεταωοράσ του ςυςτιματοσ ςτα
καταςτιματα
Σικονομικά υλικά, αλλά ιδιαίτερα όςον αωορά ςτθν
αιςκθτικι τουσ
Υρωτοτυπία ςτθ ςχεδίαςθ, με ςτόχο το διαχωριςμό
από ανταγωνιςμό

CONCEPT 2
ΩΨΣΧ ΞΑΨΑΧΞΕΩΘΧ 1,60m
ΡΑΛ
7 ΦΑΦΛΑ ΑΥΣ ΠΕΟΑΠΛΡΘ 18ΠΠ
ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΦΑΦΛΣΩ 0,63Χ0,41m
ΩΨΣΧ ΨΕΟΕΩΨΑΛΣΩ ΦΑΦΛΣΩ 1,22cm
ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ 0,72Χ0,41Χ1,6m
ΣΧΛ
PVC 1mm ΩΨΣΩΧ 30mm ΞΣΟΟΘΠΕΡΣ ΥΕΦΛΠΕΨΦΛΞΑ
ΧΨΣ ΧΣΞΣΦΣ ΨΣΩ ΦΑΦΛΣΩ (μπροςτινό μζροσ του
ραωιοφ)
ΕΞΨΩΥΩΧΘ ΠΕ ΣΩΦΑΡΣΩΧΨΕΧ ΧΨΣ ΞΑΥΕΟΣ, ΧΨΘ ΒΑΧΘ
ΞΑΛ ΧΨΑ ΥΦΣΧΨΑΨΕΩΨΛΞΑ ΨΩΡ ΦΑΦΛΩΡ
ΣΧΛ
ΡΑΛ

ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΣΧΛ
ΞΑΥΕΟΣ ΩΨΣΩΧ 15cm ΓΛΑ ΥΦΣΒΣΟΘ ΟΣΓΣΨΩΥΣΩ
ΕΨΑΛΦΛΑΧ
CONCEPT 2
ΡΑΛ-ΕΧΕΛ ΥΦΑΓΠΑΨΣΥΣΛΘΚΕΛ ΠΕΟΕΨΘ ΞΑΨΑΧΞΕΩΘΧ
ΡΑΛ- ΠΛΞΦΘ ΧΦΘΧΘ ΠΕΟΑΠΛΡΘΧ – ΧΦΘΧΘ ΟΑΠΑΦΛΡΑΧ
ΞΑΛ PVC
NAI

ΡΑΛ
ΡΑΛ-ΧΩΠΦΩΡΑ ΠΕ ΑΡΨΑΓΩΡΛΧΠΣ

ΠΙΟΑΜΑ 4.3 : ΠΙΟΑΜΑ ΧΕΔΙΑΣΙΜΩΟ ΠΡΡΔΙΑΓΡΑΦΩΟ CONCEPT 2

4.1.2.2 Αξιολόγθςθ τθσ πρόταςθσ
Ψο προτεινόμενο ςφςτθμα χαρακτθρίηεται βαςικά από το οβάλ του ςχιμα, ωσ προσ τα ράωια, το καπζλο
και τθ βάςθ του. Χυγκριτικά με τθν πρϊτθ πρόταςθ, θ μορωι του ςυςτιματοσ εδϊ είναι πιο κοντά ςτθν
πλειονότθτα των ςυςτθμάτων του ανταγωνιςμοφ, τα οποία είναι ςτρογγυλά. Ωςτόςο το οβάλ ι
ελλειπτικό ςχιμα είναι ικανό να το διαχωρίςει, κάτι που ζχουμε κζςει ωσ κφριο ςτόχο ςτισ ςχεδιαςτικζσ
απαιτιςεισ.
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Ψο υλικό που επιλζχτθκε για τα ράωια, το καπζλο και τθ βάςθ είναι και εδϊ θ μελαμίνθ πάχουσ 18mm,
για λόγουσ οικονομίασ, αλλά και επειδι μπορεί εφκολα να κοπεί και να ςχθματίςει το οβάλ ςχιμα που
προτείνεται. Χυνδυαςτικά με τθ μελαμίνθ γίνεται χριςθ λαμαρίνασ για τα πλαϊνά, αλλά και επιωανειϊν
από pvc 1mm ςε πολλά ςθμεία τθσ καταςκευισ.
Ψο pvc ορίηεται ωσ το πολυμεριςμζνο βινφλιο χλωρίνθσ, υλικό πολφ εφκαμπτο, ιδιαίτερα ελαωρφ και
οικονομικό. Ωπάρχει διακζςιμο ςε ςυγκεκριμζνθ χρωματικι ποικιλία και πάχθ από 0,2mm ζωσ και 3mm.
Tα πάχθ επθρεάηουν τθ ςτακερότθτα του υλικοφ, αλλά και τθν τιμι του. Ψο pvc χρθςιμοποιείται τισ
περιςςότερεσ ωορζσ για να υποςτεί απευκείασ ψθωιακζσ εκτυπϊςεισ. Ψα πλεονεκτιματα τθσ χριςθσ
του pvc είναι θ εφκολθ δθμιουργία καμπφλων επιωανειϊν, οι οποίεσ μπορεί να ζχουν εκτυπϊςεισ, ϊςτε
άμεςα να προςδίδουν τθν επικυμθτι αιςκθτικι, πετυχαίνοντασ παράλλθλα ελαχιςτοποίθςθ του
ςυνολικοφ βάρουσ κακϊσ και του κόςτοσ.
Χφμωωνα με τθ ςχεδίαςθ τθσ δεφτερθσ πρόταςθσ το pvc αποτελεί κυρίαρχο υλικό και το
χρθςιμοποιοφμε ςτισ πλαϊνζσ επιωάνειεσ, περιμετρικά των ραωιϊν, τθσ βάςθσ και του καπζλου. Σι
πλαϊνζσ επιωάνειεσ (εικ. 4.9) παρουςιάηουν καμπυλότθτα, οπότε και γίνεται χριςθ pvc 1mm, αωοφ το
υλικό αυτό μπορεί εφκολα να πάρει καμπφλο ςχιμα, λόγω τθσ ευκαμψίασ του. Χτθν προκειμζνθ
περίπτωςθ θ επιλογι ςτο πάχοσ του υλικοφ ζγινε με γνϊμονα τθ διάςταςθ των επιωανειϊν και επειδι
το φψοσ είναι ςτο 1,6m επιλζξαμε πάχοσ 1mm για μεγαλφτερθ ςτακερότθτα. Ψο χρϊμα του αρχικά
επιλζχτθκε να είναι λευκό, χωρίσ βζβαια να υπάρχει ιδιαίτεροσ περιοριςμόσ, μιασ που το ίδιο το pvc
μπορεί να υποςτεί απευκείασ ψθωιακι εκτφπωςθ.
Υεριμετρικά των μελαμινικϊν ραωιϊν χρθςιμοποιοφμε και πάλι καμπφλεσ λωρίδεσ pvc φψουσ 3cm, οι
οποίεσ κολλιοφνται ςτο ςόκορο του ραωιοφ (πάχοσ ραωιοφ) και προεξζχουν προσ τα πάνω κατά 1,5
εκατοςτό, ϊςτε να εμποδίςουν τθν εφκολθ ρίψθ των βερνικιϊν(εικ. 4.12). Σι προςτατευτικζσ λωρίδεσ κα
εκτυπωκοφν μόνο από τθν εξωτερικι τουσ πλευρά με το χαρακτθριςτικό κζμα (ουρανοξφςτεσ) και το
λογότυπο του εμπορικοφ ςιματοσ MNY.
Ψθν ίδια λογικι ακολουκοφν και το καπζλο και θ βάςθ, όπου όμωσ θ χριςθ του pvc ζχει ωσ αποτζλεςμα
τθ μείωςθ του βάρουσ, του κόςτουσ και του χρόνου καταςκευισ. Για να κατανοιςουμε το πϊσ, κα
πρζπει να γίνει θ παρακάτω ανάλυςθ. Ψο φψοσ και των δφο ςτοιχείων είναι ςτα 15 εκατοςτά και θ
μπροςτινι και πίςω τουσ μεριά είναι καμπφλθ. Σ τρόποσ για να καταςκευαςτοφν τζτοιου είδουσ
ςχιματα από μελαμίνθ είναι ο ίδιοσ που αναλφκθκε ςτθν πρϊτθ ςχεδιαςτικι πρόταςθ. Σπότε και εδϊ
κα μποροφςαμε να εωαρμόςουμε τθν ίδια λογικι. Ψζςςερισ επιωάνειεσ μελαμίνθσ να κοποφν ςτισ
επικυμθτζσ διαςτάςεισ, ζπειτα να κοποφν ςτισ άκρεσ τουσ υπό γωνία 45ο και ςτθ ςυνζχεια οι δφο από
αυτζσ να καμπυλωκοφν (θ μπροςτινι και θ πίςω). Αμζςωσ μετά κα γινόταν θ επικόλλθςθ όλων των
κομματιϊν μεταξφ τουσ, με αποτζλεςμα ζνα ςυμπαγζσ ςχιμα καμπφλο μπροσ και πίςω και ίςιο ςτα
πλαϊνά του μζρθ. Φυςικά αυτι θ λφςθ κα είχε και μεγαλφτερθ πολυπλοκότθτα ςτον τρόπο καταςκευισ,
ειδικά ςτο να καμπυλωκοφν οι μελαμινικζσ επιωάνειεσ, αλλά κα επιβάρυνε και το βάροσ του
ςυςτιματοσ κακϊσ και το κόςτοσ. Επίςθσ επιβάρυνςθ κα υπιρχε και ςτο χρόνο καταςκευισ, διότι θ
διεργαςία τθσ καμπφλωςθσ είναι περιςςότερο χρονοβόρα.
Για να αποωευχκοφν όλα τα παραπάνω ακολουκικθκε θ ίδια μζκοδοσ με το pvc ςτα ράωια, θ οποία
αποδίδει επί τθσ ουςίασ το ίδιο αιςκθτικό αποτζλεςμα (ςυμπαγζσ ςχιμα καμπφλο μπροσ και πίςω)
κάνοντασ χριςθ όμωσ μόνο 2 επιωανειϊν μελαμίνθσ -το «καπάκι» και τον «πάτο»- και καμπυλϊνοντασ
pvc 1mm το οποίο κα εκτυπωκεί με τα χαρακτθριςτικά εικαςτικά τθσ MNY και κα κολλθκεί περιμετρικά
ςτο ςόκορο των 2 αυτϊν επιωανειϊν. Χτθν εικόνα 4.13 ωαίνεται χαρακτθριςτικά ο τρόποσ καταςκευισ
τθσ βάςθσ του ςυςτιματοσ. Μδιοσ είναι και για το καπζλο. Ξαταλιγουμε λοιπόν, ςε πιο ελαωρφ, πιο
οικονομικό και πιο γριγορα υλοποιιςιμο ςφςτθμα.
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Θ βάςθ, το καπζλο και τα ράωια κα πρζπει να ςυγκρατθκοφν ςε κάποιου είδουσ ορκοςτάτεσ –πλαϊνά, τα
οποία όμωσ να μθν κρφβουν εντελϊσ τα ράωια, αωοφ ςτόχοσ είναι θ δθμιουργία ςυςτιματοσ με
περιμετρικι οπτικι επαωι των προϊόντων. Ψα πλαϊνά του ςυςτιματοσ είναι από λαμαρίνα πολφ μικροφ
πάχουσ (1mm) φψουσ 160cm και μικουσ 16,8cm. Ψο ςχιμα τθσ λαμαρίνασ (εικ 4.9) επιτρζπει να
ςυγκρατθκοφν καμπυλωμζνεσ επιωάνειεσ από pvc 1mm, με αποτζλεςμα να δθμιουργείται και ζνα
δεφτερο καμπφλο ςχιμα, αυτό των πλαϊνϊν επιωανειϊν που ωαίνεται χαρακτθριςτικά ςτθν εικόνα 4.11.
Επειδι θ λαμαρίνα είναι ορατι κυρίωσ ςτο εςωτερικό τθσ, δθλαδι ςτα ςθμεία που ακουμπάνε τα
ράωια, δεν μπορεί να παραμείνει ςτο ωυςικό τθσ χρϊμα και γι αυτό κα υποςτεί θλεκτροςτατικι βαωι
ςε επικυμθτό χρϊμα. Εδϊ επιλζξαμε το μεταλλικό γκρι επειδι ανικει ςτα χρϊματα που προδιαγράωουν
οι γενικζσ αρχζσ ςχεδίαςθσ του εμπορικοφ ςιματοσ MNY. Θ επιλογι τθσ λαμαρίνασ ζγινε με γνϊμονα
τθν ελαχιςτοποίθςθ του βάρουσ τθσ καταςκευισ, διότι αποτελεί ζνα ελαωρφ υλικό και παράλλθλα
οικονομικό. Κα μποροφςαμε να είχαμε κάνει χριςθ και πάλι μελαμίνθσ για τα πλαϊνά, αλλά κα είχαμε
αφξθςθ βάρουσ. Εξυπθρετεί το βαςικό ςκοπό των πλαϊνϊν, αυτόν τθσ ςτιριξθσ των ραωιϊν, τθσ βάςθσ
και του καπζλου, αλλά και τθν τοποκζτθςθ κάκετων επιωανειϊν (pvc) που ζχουν τθ δυνατότθτα να
προβάλλουν εικαςτικά.
Σ χϊροσ πϊλθςθσ αποτελείται από 7 ςτακερά ράωια, ίδιων διαςτάςεων με κακαρό χϊρο ραωιοφ, ωσ
προσ τθν πρόςοψθ του ςυςτιματοσ 62,4 εκατοςτά και βάκοσ 40 εκατοςτά. Ψο φψοσ του τελευταίου
ραωιοφ εδϊ είναι ςτα 122 εκατοςτά από το ζδαωοσ. Θ απόςταςθ μεταξφ των ραωιϊν διαμορωϊνεται
ςτα 15,5 εκατοςτά, με αποτζλεςμα να αναδεικνφεται καλφτερα το προϊόν-ςυγκριτικά με τθν πρϊτθ
πρόταςθ. Ψα ράωια ςτο πάνω μζροσ τουσ ζχουν μία ςχιςμι για τθν ειςαγωγι διάωανου ακρυλικοφ
μικροφ πάχουσ (2mm) το οποίο εξυπθρετεί ωσ διαχωριςτικό των δφο πλευρϊν του ςυςτιματοσ, με τθ
ςκζψθ πωσ πικανόν να επικυμεί ο πελάτθσ να κάνει διαχωριςμό κάποιων κωδικϊν βερνικιϊν.
Αποκθκευτικόσ χϊροσ δεν ζχει προβλεωτεί και εδϊ ςκοπίμωσ, διότι και ο αρικμόσ των ραωιϊν, αλλά και
το μζγεκόσ τουσ είναι ικανοποιθτικά για να χωρζςουν όλοι οι κωδικοί των προϊόντων τθσ εταιρίασ.
Φόδεσ μεταωοράσ δεν μποροφν να τοποκετθκοφν για ςτατικοφσ λόγουσ. Ψο ςφςτθμα λόγω τθσ βαςικισ
τουσ ςυγκράτθςθσ ανάμεςα ςτισ 2 λαμαρίνεσ δε κα ιταν ςτακερό. Ωςτόςο αυτό δε λειτουργεί
απαραίτθτα μειονεκτικά διότι ςυγκριτικά με τθν πρϊτθ πρόταςθ είναι αρκετά ελαωρφ πλζον για να το
ςθκϊςει ακόμθ και γυναίκα και να το μετακινιςει.
Θ προβολι των χαρακτθριςτικϊν γραωικϊν του εμπορικοφ ςιματοσ MNY γίνεται με τθ χριςθ των
ψθωιακϊν εκτυπϊςεων πάνω ςτο pvc, περιμετρικά ςτα ςθμεία του καπζλου, τθσ βάςθσ και των
μπροςτινϊν μερϊν των ραωιϊν. Χτο καπζλο και ςτθ βάςθ και από τισ 2 πλευρζσ υπάρχει εκτυπωμζνο
και το λογότυπο τθσ μάρκασ, ςυνεπϊσ μεγαλφτεροσ για προβολι του λογοτφπου ςυγκριτικά με τθν
πρϊτθ πρόταςθ. Χϊροσ για διαωθμιςτικά εικαςτικά αν και δεν απεικονίηεται επίτθδεσ ςτα τριςδιάςτατα
ςχζδια (κζλαμε να επιτφχουμε μία πιο λιτι αιςκθτικι ςυγκριτικά με τθν πρϊτθ πρόταςθ) ζχει
προβλεωκεί ςτα 2 πλαϊνά καμπφλα pvc, με μειονζκτθμα βζβαια πωσ είναι αρκετά μικρόσ. Επίςθσ δεν
ζχει γίνει κακόλου χριςθ ωωτιςμοφ για τα εικαςτικά, ϊςτε να επιτφχουμε καλφτερο κόςτοσ και να μθν
υπάρχει και θ ανάγκθ τθσ θλεκτρολογικισ παροχισ ςτο ςθμείο που κα τοποκετθκεί το ςφςτθμα, μζςα
ςτο κατάςτθμα.
Ξαταλθκτικά παρουςιάηεται ζνασ πίνακασ με τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα τθσ πρόταςθσ 2.

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ

CONCEPT 2
ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ

Διαχωριςμόσ από τον ανταγωνιςμό.

Χυνολικι διάςταςθ ςυςτιματοσ 2cm μεγαλφτερθ
ςφμωωνα με ςχεδιαςτικοφσ περιοριςμοφσ.

Χριςθ οικονομικϊν υλικϊν ςε όλα τα μζρθ του
ςυςτιματοσ.
Ξατάλλθλο φψοσ ραωιϊν (για ςωςτι πρόςβαςθ
από τισ καταναλϊτριεσ).
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Δεν υπάρχει ανάγκθ για θλεκτρολογικι παροχι.

Πθ φπαρξθ ωωτιςμοφ.

Λκανοποιθτικι χριςθ χαρακτθριςτικϊν εικαςτικϊν
τθσ MNY.
Ελαχιςτοποίθςθ βάρουσ.
Πεγάλοσ χϊροσ πϊλθςθσ ραωιοφ.
Χτρογγυλεμζνεσ γωνίεσ ραωιϊν
Υροδιαγραωζσ που ςυντελοφν ςε μικρό χρόνο
καταςκευισ.

Πικρόσ χϊροσ για διαωθμιςτικά εικαςτικά.
Ζλλειψθ δυνατότθτασ για ρόδεσ μεταωοράσ.

Οιγότερο πολυτελι καταςκευι.
ΠΙΟΑΜΑ 4.4 : ΠΙΟΑΜΑ ΠΝΕΡΟΕΜΣΗΞΑΣΩΟ & ΞΕΙΡΟΕΜΣΗΞΑΣΩΟ CONCEPT 2

Χφμωωνα με όλα τα παραπάνω, αλλά και με τον ςυγκεντρωτικό πίνακα 4.4 κα λζγαμε πωσ θ δεφτερθ
πρόταςθ αποτελεί μία πιο οικονομικι προςζγγιςθ, ςυγκριτικά με τθν πρϊτθ και εξυπθρετεί καλφτερα
τθν ανάγκθ του πελάτθ, όςον αωορά τθ γριγορθ υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ. Επιπρόςκετα θ χριςθ ενόσ
ςυνόλου από οικονομικά υλικά, αλλά με ζξυπνο ςυνδυαςμό τουσ, ζχει ωσ αποτζλεςμα το προτεινόμενο
ςφςτθμα να μθ χάνει τθν επικυμθτι αιςκθτικι του, να παραμζνει ελκυςτικό, και να γίνεται και άμεςα
από τον καταναλωτι, ο ςυςχετιςμόσ του με το εμπορικό ςιμα.

4.1.3 χεδιαςτικι πρόταςθ 3 (Concept 3)
Θ τελευταία πρόταςθ προκφπτει ακολουκϊντασ το βαςικό τρόπο καταςκευισ τθσ δεφτερθσ πρόταςθσ,
ϊςτε να διατθριςουμε τα πλεονεκτιματα που αναωζρκθκαν (οικονομικά υλικά, ελαωριά καταςκευι και
γριγορο χρόνο καταςκευισ) αλλά αλλάηοντασ κάποια βαςικά υλικά, ϊςτε να γίνει το ςφςτθμα πιο
ελκυςτικό. Χθμαντικό αποτελεί το γεγονόσ πωσ δε διατθροφμε τισ προθγοφμενεσ γενικζσ διαςτάςεισ
ςυςτιματοσ, αλλά μικρότερεσ ϊςτε να προςωζρουμε επιλογζσ ςτον πελάτθ και ωσ προσ το μζγεκοσ.

Δυςδιάςτατα ςχζδια Πρόταςθσ 3 (2d drawings)

ΕΙΜΡΟΑ 4.14 : ΜΑΣΡΨΗ ΠΡΡΣΑΗ 3
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ΕΙΜΡΟΑ 4.15 : ΡΡΙΖΡΟΣΙΑ ΜΑΙ ΜΑΘΕΣΗ ΣΡΞΗ ΠΡΡΣΑΗ 3

ΕΙΜΡΟΑ 4.16: ΠΡΡΡΨΗ ΜΑΙ ΠΝΑΓΙΑ ΡΨΗ ΠΡΡΣΑΗ 3
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ΕΙΜΡΟΑ 4.17 : ΝΕΠΣΡΞΕΡΕΙΑ ΠΝΑΙΟΗ ΝΑΞΑΡΙΟΑ ΜΑΙ ΜΑΞΠΤΝΡΤ PVC 1MM

ΕΙΜΡΟΑ 4.18 : ΝΕΠΣΡΞΕΡΕΙΑ ΞΕΣΑΝΙΜΡΤ ΣΗΡΙΓΞΑΣΡ ΡΑΦΙΡΤ
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Σριςδιάςτατα ςχζδια Πρόταςθσ 3 (3d drawings)

ΕΙΜΡΟΑ 4.19 : ΡΨΗ ΠΡΡΣΑΗ 3
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ΕΙΜΡΟΑ 4.20 : ΠΡΡΡΠΣΙΜΡ ΠΡΡΣΑΗ 3
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ΕΙΜΡΟΑ 4.21 : ΝΕΠΣΡΞΕΡΕΙΑ ΡΑΦΙΡΤ

ΕΙΜΡΟΑ 4.22 : ΝΕΠΣΡΞΕΡΕΙΑ ΜΑΣΑΜΕΤΗ ΒΑΗ
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4.1.3.1 Αιτιολογία βάςει ςχεδιαςτικϊν προδιαγραφϊν
Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των αιτιϊν που ςυνζβαλλαν ςτθ δθμιουργία τθσ ςχεδιαςτικισ πρόταςθσ
παρουςιάηουμε τον πίνακα με όλεσ τισ προδιαγραωζσ και ςθμειϊνουμε τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραωζσ
που περιζχει το ςφςτθμα.
χεδιαςτικοί περιοριςμοί
Bάςει ςχεδιαςτικϊν προδιαγραφϊν
Πζγιςτο φψοσ 1,70m
Υεριμετρικά ράωια
Πζγιςτοσ αρικμόσ ραωιϊν 7 τεμάχια
Πζγιςτθ διάςταςθ ραωιϊν 0,6X0,6m
Πζγιςτο φψοσ τελευταίου ραωιοφ 1,65m
Πζγιςτθ διάςταςθ ςυςτιματοσ 0,7Χ0,7Χ1,70m
Υικανι φπαρξθ ντουλαπιοφ ι ςυρταριοφ ςτο κάτω
μζροσ
Ϊπαρξθ προςτατευτικοφ ςτθρίγματοσ πάνω ι
μπροςτά από το ράωι περίπου 3cm φψοσ
Ϊπαρξθ αρκετοφ χϊρου για προβολι των
χαρακτθριςτικϊν εικαςτικϊν τθσ μάρκασ
Ϊπαρξθ ωωτιςμοφ
Ϊπαρξθ δφο τουλάχιςτον ςθμείων προβολισ
διαωθμιςτικϊν εικαςτικϊν τθσ εταιρίασ με
δυνατότθτα εφκολθσ αλλαγισ τουσ
Χτρογγυλεμζνεσ γωνίεσ ραωιϊν
Χριςθ ελαωριϊν υλικϊν
Ϊπαρξθ ςτοιχείων για πικανι μετακίνθςθ
Λκανοποιθτικόσ χϊροσ ςτο ψθλότερο μζροσ τθσ
καταςκευισ για λογότυπο εταιρίασ, ορατό από όλεσ
τισ πλευρζσ και από μακρινζσ αποςτάςεισ
Bάςει αναγκϊν του πελάτθ
Χχεδίαςθ με γνϊμονα τθν εφκολθ και γριγορθ
καταςκευι του ςυςτιματοσ
Χχεδίαςθ με γνϊμονα το χαμθλό κόςτοσ καταςκευισ
Χχεδίαςθ με γνϊμονα τθν ελαχιςτοποίθςθ του
κόςτουσ μεταωοράσ του ςυςτιματοσ ςτα
καταςτιματα
Σικονομικά υλικά, αλλά ιδιαίτερα όςον αωορά ςτθν
αιςκθτικι τουσ
Υρωτοτυπία ςτθ ςχεδίαςθ, με ςτόχο το διαχωριςμό
από ανταγωνιςμό

CONCEPT 3
ΩΨΣΧ ΞΑΨΑΧΞΕΩΘΧ 1,40m
ΡΑΛ
6 ΦΑΦΛΑ ΑΥΣ ΑΞΦΩΟΛΞΣ ΔΛΑΦΑΡΣ 10ΠΠ
ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΦΑΦΛΣΩ 0,42Χ0,4m
ΩΨΣΧ ΨΕΟΕΩΨΑΛΣΩ ΦΑΦΛΣΩ 1,13cm
ΔΛΑΧΨΑΧΘ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ 0,5Χ0,4Χ1,4m
ΣΧΛ
ΑΞΦΩΟΛΞΣ ΧΦΩΠΑΨΣΧ ΠΥΟΕ ΩΨΣΩΧ 30mm ΧΕ ΕΧΣΧΘ
ΠΕΧΑ ΧΨΣ ΦΑΦΛ
ΕΞΨΩΥΩΧΘ ΠΕ ΣΩΦΑΡΣΩΧΨΕΧ ΧΨΣ ΞΑΥΕΟΣ, ΧΨΘ ΒΑΧΘ,
ΧΨΑ ΥΟΑΝΡΑ ΞΑΛ ΧΨΑ ΥΦΣΧΨΑΨΕΩΨΛΞΑ ΑΞΦΩΟΛΞΑ ΨΩΡ
ΦΑΦΛΩΡ
ΣΧΛ
ΡΑΛ

ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΣΧΛ
ΞΑΥΕΟΣ ΩΨΣΩΧ 12cm ΓΛΑ ΥΦΣΒΣΟΘ ΟΣΓΣΨΩΥΣΩ
ΕΨΑΛΦΛΑΧ
CONCEPT 2
ΡΑΛ-ΕΧΕΛ ΥΦΑΓΠΑΨΣΥΣΛΘΚΕΛ ΠΕΟΕΨΘ ΞΑΨΑΧΞΕΩΘΧ
ΡΑΛ- ΠΛΞΦΘ ΧΦΘΧΘ ΠΕΟΑΠΛΡΘΧ – ΧΦΘΧΘ ΟΑΠΑΦΛΡΑΧ
ΞΑΛ PVC ΑΟΟΑ ΞΑΛ ΧΦΘΧΘ ΑΞΦΩΟΛΞΣΩ
NAI

ΡΑΛ
ΡΑΛ-ΧΩΠΦΩΡΑ ΠΕ ΑΡΨΑΓΩΡΛΧΠΣ

ΠΙΟΑΜΑ 4.5 : ΧΕΔΙΑΣΙΜΕ ΠΡΡΔΙΑΓΡΑΦΕ CONCEPT 3

4.1.3.2 Αξιολόγθςθ τθσ πρόταςθσ
Τπωσ είδαμε παραπάνω, ςτο τρίτο concept -ςυγκριτικά με το δεφτερο- κάποιεσ από τισ διαςτάςεισ του
ςυςτιματοσ μειϊκθκαν, αυτι του μικουσ και του φψουσ, ενϊ διατθρικθκε ίδιο το βάκοσ ςτα 40
εκατοςτά(εικ 4.15). Χυνεπϊσ το οβάλ ςχιμα που είδαμε πριν, μετατρζπεται τϊρα ςε περιςςότερο
ςτρογγυλό, με μικοσ ςτα 50 εκατοςτά(εικ 4.14). Θ μορωι που προκφπτει είναι πλζον αρκετά πιο κοντά
ςτθν πλειονότθτα των ςυςτθμάτων του ανταγωνιςμοφ. Χυνεπϊσ δεν παρουςιάηουμε εδϊ κάποια
πρωτοτυπία ωσ προσ το ςχιμα. Σ διαχωριςμόσ και θ ιδιαιτερότθτα από τον ανταγωνιςμό προκφπτουν
από τθν επιλογι και τθ ςφνκεςθ των υλικϊν και ςαωϊσ από τθν ζντονθ χριςθ ψθωιακϊν εκτυπϊςεων.
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Ψο καπζλο και θ βάςθ ζχουν διαμορωωκεί μεν ςε πιο ςτρογγυλεμζνουσ όγκουσ, αλλά θ λογικι για τθν
καταςκευι τουσ παραμζνει θ ίδια με αυτι τθσ δεφτερθσ πρόταςθσ (εικ 4.22). Χυνεπϊσ γίνεται και πάλι
χριςθ καμπφλων επιωανειϊν από pvc 1mm με ψθωιακζσ εκτυπϊςεισ των χαρακτθριςτικϊν γραωικϊν
τθσ μάρκασ. Οόγω τθσ μείωςθσ του ςυνολικοφ φψουσ, τα ράωια γίνονται ζξι και θ νζα διαμόρωωςθ των
μεταξφ τουσ αποςτάςεων επθρεάηουν το φψοσ του βάκρου, το οποίο μεγαλϊνει κατά 10 εκατοςτά (από
15cm -concept 2- γίνεται 25cm). Θ αφξθςθ του φψουσ του βάκρου, δεν εξυπθρετεί επί τθσ ουςίασ
κάποιο χρθςτικό ι λειτουργικό ςκοπό, αωοφ ζτςι κι αλλιϊσ ο τρόποσ καταςκευισ τθσ δε μασ επιτρζπει
αποκθκευτικό χϊρο. Υροςδίδει, όμωσ ςτο ςφςτθμα μία αίςκθςθ μεγαλφτερθσ ςτακερότθτασ (εικ 4.19).
Ψο υλικό για τουσ δφο πλαϊνοφσ ορκοςτάτεσ παραμζνει θ λαμαρίνα πάχουσ 1mm με ίδιο ςχιμα. Αλλάηει
το φψοσ, ςφμωωνα με το ςυνολικό φψοσ του ςυςτιματοσ (140cm) και το μικοσ τουσ διαμορωϊνεται ςτα
14,2cm (εικ 4.17). Θ μείωςθ του μικουσ των πλαϊνϊν ζγινε βαςικά για να επιτφχουμε μεγαλφτερο ορατό
μζροσ ραωιϊν από τισ πλαϊνζσ όψεισ τθσ καταςκευισ, αλλά και για να δθμιουργθκεί θ επικυμθτι
καμπφλθ των επιωανειϊν από pvc, που ςυγκρατοφνται ςτισ λαμαρίνεσ. Ψο χρϊμα τθσ θλεκτροςτατικισ
βαωισ των λαμαρινϊν εδϊ, είναι το ςυγκεκριμζνο μπλε χρϊμα με κωδικό Ral 5002, που ορίηουν οι
γενικζσ προδιαγραωζσ τθσ μάρκασ. Θ επιλογι του χρϊματοσ ζγινε ςε ςυνδυαςμό με τθν απόωαςθ οι
πλαϊνζσ κάκετεσ επιωάνειεσ από pvc να εκτυπωκοφν ψθωιακά με το χαρακτθριςτικό γραωικό
«ουρανοξφςτεσ». Φυςικά ςτόχοσ ιταν να προκφψει ζνα ακόμθ πιο αντιπροςωπευτικό ςφςτθμα τθσ
εταιρίασ MNY, αλλά και πιο ενδιαωζρον, αιςκθτικά, ςε ςχζςθ με τθν πρόταςθ 2. Εξακολουκοφμε να
διατθροφμε το βάροσ και το κόςτοσ χαμθλά, αλλά προςδίδουμε ιδιαιτερότθτα.
Χτο προτεινόμενο ςφςτθμα τθσ τρίτθσ πρόταςθσ ο χϊροσ πϊλθςθσ αποτελείται από 6 ςτακερά ράωια,
ίδιων διαςτάςεων με κακαρό χϊρο ραωιοφ, ωσ προσ τθν πρόςοψθ του ςυςτιματοσ 41,8 εκατοςτά και
βάκοσ 40 εκατοςτά. Θ μεταξφ τουσ απόςταςθ διαμορωϊνεται ςτα 14,5 εκατοςτά, ικανι απόςταςθ για τθ
ςωςτι προβολι των προϊόντων. Ψο ςυνολικό φψοσ του ςυςτιματοσ είναι μικρότερο ςε ςχζςθ με των 2
προθγοφμενων concept, οπότε και το φψοσ του τελευταίου ραωιοφ διαμορωϊνεται ςτα 113,5 εκατοςτά
από το ζδαωοσ, περίπου 10cm μικρότερο από τισ προθγοφμενεσ δφο προτάςεισ.
Πε ςτόχο να διαωοροποιιςουμε το ςφςτθμα από τα υπόλοιπα concepts, αλλά και με γνϊμονα τθν
καλφτερθ προβολι των πολφχρωμων βερνικιϊν γίνεται χριςθ διάωανου υλικοφ για τα ράωια. Χυνεπϊσ
το υλικό για τα ράωια κα ζπρεπε να είναι είτε κρφςταλλο, είτε ακρυλικό. Είτε επιλζγαμε το ζνα, είτε το
άλλο ζπρεπε να λυκεί το πρόβλθμα τθσ ςτιριξισ τουσ ςτισ πλαϊνζσ λαμαρίνεσ. Ϊςτερα από ζρευνα
καταλιξαμε ςε μεταλλικό ςτιριγμα για πάχοσ ραωιοφ 10mm (εικ 4.18) το οποίο κα βιδωκεί πάνω ςε
ςυγκεκριμζνα ςθμεία ςτισ λαμαρίνεσ. Φυςικά, τα νζα αυτά ςτοιχεία, επιβαρφνουν ςε κάποιο βακμό το
κόςτοσ καταςκευισ.
Θ επιλογι του υλικοφ για τα ράωια είναι το διάωανο ακρυλικό πάχουσ 10mm. Ψo κρφςταλλο
απορρίωκθκε για δφο λόγουσ. Σ πρϊτοσ ςυντελείται ςτο γεγονόσ πωσ το ςτρογγυλό ςχιμα του
κρυςτάλλου είχε αρκετά υψθλό κόςτοσ. Σ δεφτεροσ αωοροφςε ςτο είδοσ των προςτατευτικϊν
ςτθριγμάτων. Ψο κρφςταλλο μποροφςε να δεχτεί μόνο ανοξείδωτα ςωλθνάκια, ίδια με τθσ πρόταςθσ 1,
τα οποία όμωσ κα επιβάρυναν περιςςότερο το κόςτοσ και επιπρόςκετα κα ςτεροφςαν τθ δυνατότθτα
για εικαςτικό μπροςτά από το ράωι. Ψο διάωανο ακρυλικό, αν και πιο ακριβό υλικό από το κρφςταλλο,
μπορεί να πάρει το επικυμθτό ςτρογγυλό ςχιμα με μικρότερο κόςτοσ. Υαράλλθλα, εφκολα μπορεί να
δθμιουργθκεί μία ςχιςμι ςτο πάνω μζροσ του για τθσ ειςαγωγι προςτατευτικισ καμπφλθσ λωρίδασ (εικ
4.21). Ψο προςτατευτικό του ραωιοφ είναι και αυτό από ακρυλικό, αλλά πάχουσ 3mm. Επειδι και τα
ακρυλικά αναλογικά με το πάχοσ τουσ αυξάνεται και θ τιμι τουσ, κάνουμε χριςθ του μικρότερου
δυνατοφ πάχουσ, ϊςτε να εξυπθρετεί ωυςικά το ςκοπό του. Ψο ράωι επειδι είναι το βαςικό ςτοιχείο τθσ
καταςκευισ με ορατό ςόκορο, δε κα ιτανε αποδεκτό αιςκθτικά με μικρότερο πάχοσ από 10mm. Θ
προςτατευτικι λωρίδα όμωσ μπορεί να γίνει λεπτι. Πε ςτόχο να αποδϊςει καλφτερα το ςφςτθμα τθν
αιςκθτικι του εμπορικοφ ςιματοσ MNY, το ακρυλικό των ραωιϊν επιλζξαμε να είναι μπλε χρϊματοσ,
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ακολουκϊντασ το ςυγκεκριμζνο κωδικό που προδιαγράωεται και να εκτυπωκεί ψθωιακά με τα
χαρακτθριςτικά εικαςτικά τθσ μάρκασ. Θ εκτφπωςθ πάνω ςτο μπλε ακρυλικό αποδίδει ζνα αποτζλεςμα
πολφ υψθλότερθσ ποιότθτασ ςυγκριτικά με τθν εκτφπωςθ πάνω ςε pvc. Δυςτυχϊσ βζβαια και αυτι θ
διεργαςία ζχει επιρροι ςτο κόςτοσ.
Κα λζγαμε πωσ ςε αυτι τθν πρόταςθ, θ προβολι των χαρακτθριςτικϊν γραωικϊν του εμπορικοφ
ςιματοσ MNY γίνεται ςχεδόν ςε όλα τα μζρθ του ςυςτιματοσ- περιμετρικά ςτο καπζλο, ςτθ βάςθσ, ςτα
πλαϊνά και ςτα προςτατευτικά ςτθρίγματα των ραωιϊν. Δεν υπάρχει χϊροσ για διαωθμιςτικά εικαςτικά,
διότι επιλζξαμε να κάνουμε χριςθ μόνο των αντιπροςωπευτικϊν γραωικϊν τθσ εταιρίασ. Φωτιςμόσ δεν
ζχει προβλεωκεί και εδϊ ακριβϊσ για τουσ ίδιουσ λόγουσ που απορρίωτθκε ςτθν πρόταςθ 2, οικονομία
ςτο κόςτοσ καταςκευισ και εξάλειψθ ανάγκθσ για θλεκτρολογικι παροχι.
Ξαταλθκτικά παρουςιάηεται ζνασ πίνακασ με τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα τθσ πρόταςθσ 3.

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ

CONCEPT 3
ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ

Διαχωριςμόσ από τον ανταγωνιςμό.
Χριςθ οικονομικϊν υλικϊν ςτα περιςςότερα μζρθ
του ςυςτιματοσ.
Ξατάλλθλο φψοσ ραωιϊν (για ςωςτι πρόςβαςθ
από τισ καταναλϊτριεσ).
Δεν υπάρχει ανάγκθ για θλεκτρολογικι παροχι.

Ακρυλικό ράωι-αφξθςθ κόςτουσ.

Πζγιςτθ χριςθ χαρακτθριςτικϊν εικαςτικϊν τθσ
MNY.
Ελαχιςτοποίθςθ βάρουσ.
Λκανοποιθτικόσ χϊροσ πϊλθςθσ ραωιοφ.
Χτρογγυλεμζνεσ γωνίεσ ραωιϊν
Υροδιαγραωζσ που ςυντελοφν ςε μικρό χρόνο
καταςκευισ.
Αποτζλεςμα που προςδίδει ςε ικανοποιθτικό
βακμό πολυτζλεια.

Ξακόλου χϊροσ για διαωθμιςτικά εικαςτικά.

Ανάγκθ για ςτθρίγματα ραωιϊν.
Πθ φπαρξθ ωωτιςμοφ.

Ζλλειψθ δυνατότθτασ για ρόδεσ μεταωοράσ.

ΠΙΟΑΜΑ 4.6 : ΠΝΕΡΟΕΜΣΗΞΑΣΑ & ΞΕΙΡΟΕΜΣΗΞΑΣΑ CONCEPT 3

Ξαταλθκτικά κα λζγαμε πωσ από τθν πλευρά του κόςτουσ παραγωγισ θ τελευταία πρόταςθ παραμζνει
μεν οικονομικι, ςυγκριτικά με τθν πρϊτθ, αλλά διακζτει κάποια ακριβότερα υλικά ςυγκριτικά με τθ
δεφτερθ πρόταςθ, με τθν οποία διατθρεί επί τθσ ουςίασ τθν ίδια λογικι καταςκευισ. Εξυπθρετεί ςαωϊσ
τθν ανάγκθ του πελάτθ, όςον αωορά τθ γριγορθ υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ, αλλά με μία ςθμαντικι
διαωορά από τισ 2 προθγοφμενεσ προτάςεισ. Λκανοποιεί τισ βαςικζσ ανάγκεσ του πελάτθ (χαμθλό
κόςτοσ, εφκολα και γριγορα υλοποιιςιμο, αντιπροςωπευτικό και ξεχωριςτό ςφςτθμα) και παράλλθλα
παρουςιάηει υψθλι ποιότθτα, κάνοντασ χριςθ ιδιαίτερων υλικϊν και τεχνοτροπιϊν.

4.2 ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟΤ ΚΟΣΟY ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΤ KATΑΚΕΤΗ ΑΝΑ CONCEPT
Ψο ςυνολικό κόςτοσ καταςκευισ είναι αδιαμωιςβιτθτα ο αρχικόσ και κφριοσ ςχεδιαςτικόσ περιοριςμόσ
γι αυτό είναι απαραίτθτο κάκε concept να ςυνοδεφεται και από ζνα ενδεικτικό κόςτοσ (τάξθ μεγζκουσ).
Φυςικά ο ςχεδιαςτισ δεν μπορεί να γνωρίηει με ακρίβεια από μόνοσ του ποιό κα είναι αυτό το κόςτοσ.
Τπωσ όμωσ αναωζρκθκε και ςτο υποκεωάλαιο 3.4.4 για μεγαλφτερθ αποτελεςματικότθτα ςτθ δουλειά
του ςχεδιαςτι αλλά και για να μπορζςει να παρζχει όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία ςτον πελάτθ, κα πρζπει
να προβεί ςε εκτενι ζρευνα ωσ προσ τισ γενικζσ τιμζσ των υλικϊν, αλλά και να ζρκει αν χρειαςτεί ςε
επαωι με κάποιουσ από τουσ προμθκευτζσ τθσ L’Oreal.
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Θ ζρευνα που διεξιγαμε ςχετικά με τισ τιμζσ των υλικϊν ξεκίνθςε από τα βαςικά υλικά των
προτεινόμενων ςυςτθμάτων τα οποία ςε όλεσ τισ ςχεδιαςτικζσ προτάςεισ ιταν κοινά. Για τθ λευκι
μελαμίνθ γνωρίηαμε ζτςι κι αλλιϊσ πωσ είναι ζνα πολφ οικονομικό υλικό κακϊσ και τθν τιμι τθσ ανά
τετραγωνικό. Για τισ ψθωιακζσ εκτυπϊςεισ κακϊσ και τα διάωανα ακρυλικά, χαρακτθριςτικό και των 3
ςυςτθμάτων, κάναμε ζρευνα για εκτίμθςθ τιμισ (ανά τετραγωνικό). Επιπρόςκετα κάκε προτεινόμενο
ςφςτθμα είχε και κάποια άλλα υλικά και εξαρτιματα. Τςον αωορά το ςφςτθμα του πρϊτου concept,
ζπρεπε να προςδιοριςτεί και μία τάξθ μεγζκουσ για το κόςτοσ των ειδικϊν εξαρτθμάτων ι επεξεργαςιϊν
του, που ιταν καταρχάσ θ βαωι με γυαλιςτερι λάκα, αλλά και τα ανοξείδωτα ςωλθνάκια, οι ρόδεσ
μεταωοράσ και τα ωωτιςτικά εξαρτιματα. Για το δεφτερο και το τρίτο concept χρειαηόμαςταν τιμι
τετραγωνικοφ για το pvc 1mm, κακϊσ και για τισ λαμαρίνεσ και τθν θλεκτροςτατικι τουσ βαωι. Ωςτόςο
για το τρίτο concept είχαμε και επιπρόςκετα υλικά των οποίων ζπρεπε να ζχουμε μία εκτίμθςθ τιμϊν,
όπωσ το ακρυλικό μπλε χρϊματοσ κακϊσ και τα μεταλλικά εξαρτιματα που χρθςιμοποιιςαμε για τθ
ςτιριξθ των ραωιϊν.
Θ ςυγκζντρωςθ όλων των τιμϊν για κάκε υλικό δεν ιτανε ωυςικά ικανι για να καταλιξουμε ςε
ενδεικτικό κόςτοσ, το οποίο επθρεάηεται κυρίωσ και από τθν απαιτοφμενθ παραγωγικι εργαςία.
Σονίηουμε ςτο ςθμείο αυτό πωσ είχαμε ζνα ςθμαντικό πλεονζκτθμα. Γνωρίηαμε τον τρόπο για τθ
διαδικαςία κοςτολόγθςθσ τον οποίο και εφαρμόςαμε, ϊςτε να μπορζςουμε να δϊςουμε μία
εκτίμθςθ κόςτουσ για 50 τεμάχια ανά ςχεδιαςτικι πρόταςθ (θ διαδικαςία κοςτολόγθςθσ κα αναλυκεί
ςτο κεφάλαιο 6). Ζτςι δε χρειάςτθκε να ςυμβουλευτοφμε τουσ προμθκευτζσ (καταςκευαςτικζσ
εταιρίεσ) που ςυνεργάηονται με τθ L’Oreal Hellas, με αποτζλεςμα να γλυτϊςουμε πολφτιμο χρόνο, ο
οποίοσ δεν υπιρχε. Πικανι επικοινωνία με τισ καταςκευαςτικζσ εταιρίεσ και αίτθςθ για
προκοςτολογιςθ τριϊν ςχεδιαςτικϊν προτάςεων κα ςιμαινε τουλάχιςτον 3 θμζρεσ κακυςτζρθςθ
μζχρι να λάβουμε τισ προςφορζσ. Κα πρζπει να ζχουμε υπόψθ μασ πωσ ο χρόνοσ για τθν παραγωγι
των ςχεδιαςτικϊν προτάςεων ιταν μόλισ 5 μζρεσ, που ωυςικά είναι ελάχιςτοσ για περαιτζρω ζρευνα.
Υολφ ςθμαντικό είναι να αναωερκεί πωσ ζτςι κι αλλιϊσ ακόμθ κι αν δεν διεξιγαμε μόνοι μασ τθ
διαδικαςία κοςτολόγθςθσ, και ηθτοφςαμε προςωορζσ από τισ καταςκευαςτικζσ εταιρίεσ, αυτζσ κα ιταν
και πάλι ενδεικτικζσ και κα προςζωεραν μία τάξθ μεγζκουσ. Χτο ςτάδιο των Concept δεν γίνεται
ανάλυςθ εισ βάκοσ, διότι είναι πολφχρονθ και δεν γνωρίηουμε ακόμθ ποιά από όλεσ τισ υποψιωιεσ κα
κερδίςει τθν καταςκευι. (Αυτό κα αποφαςιςτεί από τθν ίδια τθ L’Oreal- αφοφ ζχει επιλζξει concept και
διεξάγει τθ «διαδικαςία επιλογισ καταςκευαςτι» θ οποία κα αναλυκεί ςτο κεφάλαιο 5).
Υαρακάτω περιγράωουμε τα κριτιρια που λάβαμε υπόψθ μασ πζρα από τα αποτελζςματα που μασ
ζδωςε θ ίδια θ διαδικαςία κοςτολόγθςθσ. Ψα τεμάχια ζχουν ωυςικά πολφ μεγάλθ ςθμαςία, διότι θ
τυποποίθςθ ςε οποιαδιποτε καταςκευαςτικι εταιρία πετυχαίνει μείωςθ του κόςτουσ. Είναι ςαωϊσ
μικρότερα τα περικϊρια κζρδουσ από τθν παραγωγι ενόσ τεμαχίου οποιουδιποτε ςυςτιματοσ και
ςαωϊσ μεγαλφτερα όταν το ςφςτθμα επαναλαμβάνεται.
Πζςα ςτο κόςτοσ καταςκευισ εμπεριζχεται και το κόςτοσ ςυςκευαςίασ -προκειμζνου τα ςυςτιματα να
μεταωερκοφν με αςωάλεια- κακϊσ και το ίδιο το κόςτοσ μεταωοράσ. Αυτά τα κόςτθ επθρεάηονται
αντίςτοιχα από το μζγεκοσ και το βάροσ του ςυςτιματοσ.
Σ χρόνοσ παράδοςθσ είναι και αυτόσ παράγοντασ που επθρεάηει τθν τιμι που κα μασ δοκεί. Ζνασ
απαιτοφμενοσ, πολφ μικρόσ χρόνοσ καταςκευισ, δθμιουργεί άλλθ αντιμετϊπιςθ των εταιριϊν αυτϊν
ςχετικά με το project (μεγαλφτερεσ απαιτιςεισ από τουσ εργαηόμενουσ, πικανι απόρριψθ project άλλθσ
εταιρίασ λόγω ζλλειψθσ χρόνου κτλ). Χφμωωνα με τθν εμπειρία μασ ςχετικά με καταςκευζσ ίδιων
διαςτάςεων κακϊσ και με τισ απαιτιςεισ καταςκευισ των προτεινόμενων ςυςτθμάτων, τθν ευκολία ι τθ
δυςκολία ςτθν κατεργαςία των υλικϊν και ωυςικά τισ παραγωγικζσ δυνατότθτεσ των μόνιμων
προμθκευτϊν τθσ L’Oreal, μπορζςαμε και παρείχαμε τα παρακάτω ςτοιχεία.
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Ξαταλθκτικά το ενδεικτικό κόςτοσ ςτο οποίο καταλιξαμε για τθν καταςκευι 50 ςυςτθμάτων του πρϊτου
concept ιταν τθσ τάξθσ των 600E με 750E ανά τεμάχιο, του δεφτερου τθσ τάξθσ των 450-550Ε / τεμάχιο
και του τρίτου -που ιταν και το πιο οικονομικό- τθσ τάξθσ των 350-450Ε / τεμάχιο.
Ψο ςφνολο για ςυςκευαςία και μεταωορά διαμορωϊκθκε ενδεικτικά περί τα 55E/ τεμάχιο για τθν πρϊτθ
πρόταςθ, περίπου ςτα 40E/ τεμάχιο για τθ δεφτερθ και ςτα 30E/ τεμάχιο για τθν τρίτθ.
Για το χρόνο παράδοςθσ δεν είχαμε ακριβι εικόνα από τθ L’Oreal, γνωρίηαμε μόνο ότι το project ιταν
παρά πολφ βιαςτικό. Σπότε ςφμωωνα με τθν εμπειρία μασ από προθγοφμενα «βιαςτικά» project
προςδιορίςαμε ςτο περίπου το χρονικό διάςτθμα και ςφμωωνα με τα περικϊρια που κζςαμε, o χρόνοσ
καταςκευισ δεν κα ζπρεπε να ξεπερνάει τισ 20 θμερολογιακζσ θμζρεσ, με ιδανικό διάςτθμα αυτό των
δζκα θμερϊν. Βάςει των χαρακτθριςτικϊν των τριϊν προτεινόμενων ςυςτθμάτων και ζχοντασ γνϊςθ
των παραγωγικϊν δυνατοτιτων των εταιρϊν, ο ενδεικτικόσ χρόνοσ που δϊςαμε για τθν πρϊτθ πρόταςθ
ιταν περίπου 3 ½ εβδομάδεσ (οριακά αποδεκτόσ) και για τθ δεφτερθ και τθν τρίτθ 2 ½ εβδομάδεσ.

4.3 ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΧΕΔΙΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ
Θ παρουςίαςθ και επεξιγθςθ των τριϊν ςχεδιαςτικϊν προτάςεων ολοκλθρϊκθκε κακϊσ και θ παροχι
δεδομζνων όπωσ το ενδεικτικό ςυνολικό κόςτοσ και ο ενδεικτικόσ χρόνοσ καταςκευισ. Υροκείμενου
όμωσ να βοθκιςουμε ακόμθ περιςςότερο τον πελάτθ ςτθν τελικι του επιλογι, κρίναμε αναγκαίο να
παρουςιάςουμε ςυγκεντρωτικά όλα τα απαιτοφμενα ςτοιχεία των προτεινόμενων ςυςτθμάτων που κα
ζπρεπε να λθωκοφν υπόψθ. Σπότε και παρακζτουμε ζνα ςυγκεντρωτικό πίνακα :
ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΣΡΙΩΝ ΧΕΔΙΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
CONCEPT 1
CONCEPT 2
CONCEPT 3
ΔΛΑΧΨΑΧΕΛΧ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ
ΥΕΦΛΠΕΨΦΛΞΘ ΥΦΣΒΣΟΘ
ΥΦΣΛΣΡΨΩΡ
ΔΛΑΧΩΦΛΧΠΣΧ ΑΥΣ
ΑΡΨΑΓΩΡΛΧΠΣ

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
ΧΩΡΟ ΠΩΛΗΗ
ΑΡΙΘΜΟ ΡΑΦΙΩΝ
ΔΙΑΣΑΗ ΡΑΦΙΩΝ
ΤΛΙΚΟ ΡΑΦΙΩΝ
ΤΨΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΡΑΦΙΟΤ
ΚΑΘΑΡΟ ΧΩΡΟ ΡΑΦΙΩΝ
Ω ΠΡΟ ΣΙ ΚΤΡΙΕ ΜΕΡΙΕ
(ΜΠΡΟ ΚΑΙ ΠΙΩ)
ΣΡΟΓΓΤΛΕΜΕΝΕ ΓΩΝΙΕ
ΡΑΦΙΩΝ
ΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΑ ΡΑΦΙΩΝ
ΧΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΑΝΑ ΡΑΦΙ
ΤΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΤΣΗΜΑΣΟ

ΧΩΡΟ

0,7Χ0,7Χ1,6Π
ΡΑΛ

0,72Χ0,41Χ1,6Π
ΡΑΛ

0,5Χ0,4Χ1,4Π
ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΡΑΛ

CONCEPT 1

CONCEPT 2

CONCEPT 3

7
34Χ60cm
ΠΕΟΑΠΛΡΘ
ΟΕΩΞΘ
128cm
34cm

7
63Χ41cm
ΠΕΟΑΠΛΡΘ
ΟΕΩΞΘ
122cm
63cm

6
42Χ40cm
ΑΞΦΩΟΛΞΣ
ΔΛΑΦΑΡΣ
113,5cm
42cm

ΣΧΛ

ΡΑΛ

ΡΑΛ

ΡΑΛ
152

ΡΑΛ
135

ΡΑΛ
80

1064

945

480

CONCEPT 1

CONCEPT 2

CONCEPT 3
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ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΙΚΑΣΙΚΑ
ΜΝΤ (ΟΤΡΑΝΟΞΤΣΕ)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΕΙΚΑΣΙΚΑ
ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΣΤΠΟ ΜΝΤ

ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

ΦΩΣΙΜΟ
ΡΟΔΕ ΜΕΣΑΦΟΡΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΤΣΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΠΥΦΣΧΨΛΡΣ ΞΑΛ
ΥΛΧΩ ΠΕΦΣΧ
ΥΟΑΝΡΩΡ ΞΑΛ
ΞΑΥΕΟΣΩ,
ΥΕΦΛΠΕΨΦΛΞΑ ΨΘΧ
ΒΑΧΘΧ
ΡΑΛ
ΞΑΥΕΟΣ, 2
ΠΕΦΛΕΧ
ΡΑΛ
ΡΑΛ
ΣΧΛ

ΥΕΦΛΠΕΨΦΛΞΑ ΨΘΧ
ΒΑΧΘΧ ΞΑΛ ΨΣΩ
ΞΑΥΕΟΣΩ,
ΥΦΣΧΨΑΨΕΩΨΛΞΑ
ΦΑΦΛΩΡ
ΣΧΛ
ΞΑΥΕΟΣ & ΒΑΧΘ,
2 ΠΕΦΛΕΧ
ΣΧΛ
ΣΧΛ
ΣΧΛ

ΥΕΦΛΠΕΨΦΛΞΑ ΨΘΧ
ΒΑΧΘΧ ΞΑΛ ΨΣΩ
ΞΑΥΕΟΣΩ,
ΥΦΣΧΨΑΨΕΩΨΛΞΑ
ΦΑΦΛΩΡ, ΞΑΚΕΨΑ
ΥΟΑΝΡΑ
ΣΧΛ
ΞΑΥΕΟΣ & ΒΑΧΘ, 2
ΠΕΦΛΕΧ
ΣΧΛ
ΣΧΛ
ΣΧΛ

CONCEPT 1

CONCEPT 2

CONCEPT 3

600E - 750E

450E - 550E

350E - 450E

30.000Ε-37.500Ε

22.500Ε-27.500Ε

17.500Ε-22.500Ε

55Ε

40Ε

30Ε

2750Ε

2000Ε

1500Ε

3 ½ ΕΒΔΟΜΑΔΕ

2 ½ ΕΒΔΟΜΑΔΕ

2 ½ ΕΒΔΟΜΑΔΕ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΚΟΣΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΚΟΣΟ
ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΝΑ ΣΕΜΑΧΙΟ
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ
ΚΟΣΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΓΙΑ
50 ΣΕΜΑΧΙΑ
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΚΟΣΟ
ΤΚΕΤΑΙΑ ΚΑΙ
ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΝΑ
ΣΕΜΑΧΙΟ
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ
ΚΟΣΟ ΤΚΕΤΑΙΑ ΚΑΙ
ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΓΙΑ 50
ΣΕΜΑΧΙΑ
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΧΡΟΝΟ
ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΠΙΟΑΜΑ 4.7 : ΤΓΜΕΟΣΡΩΣΙΜΡ ΠΙΟΑΜΑ ΧΑΡΑΜΣΗΡΙΣΙΜΩΟ ΣΩΟ ΣΡΙΩΟ ΧΕΔΙΑΣΙΜΩΟ ΠΡΡΣΑΕΩΟ

4.4 ΕΠΙΛΟΓΗ CONCEPT ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΕΛΑΣΗ
Ζπειτα από τθν παρουςίαςθ και τθν επεξιγθςθ των ςχεδιαςτικϊν προτάςεων ςτο τμιμα Ευρείασ τθσ
L’Σreal Hellas, ζγινε θ επιλογι εκείνου του concept που αρχικά κάλυπτε καλφτερα τισ ανάγκεσ του
πελάτθ, αλλά και που ιταν πιο κοντά ςτθν αιςκθτικι του εμπορικοφ ςιματοσ. Θ τελικι επιλογι ιταν θ
ςχεδιαςτικι θ τρίτθ ςχεδιαςτικι πρόταςθ (concept 3).
Σ παραπάνω πίνακασ (πιν. 4.7) αποτζλεςε ςθμαντικό εργαλείο για τθν επιλογι του concept. Για τθν
καλφτερθ κατανόθςθ τθσ επιλογισ που ζκανε τελικά θ εταιρία κα πρζπει να κάνουμε μία αναωορά ςτο
ςκεπτικό τθσ εταιρίασ, ςτο ςτόχο που ικελε να πετφχει με τθ δθμιουργία του δεδομζνου ςυςτιματοσ
κακϊσ και ςτισ ανάγκεσ τθσ ωσ προσ αυτό. Ζτςι κα κακορίςουμε ποια ιταν τα κριτιρια που είχαν τθ
μεγαλφτερθ βαρφτθτα ςε αυτι τθν επιλογι, αν μζτρθςε δθλαδι κάποιο χαρακτθριςτικό του ςυςτιματοσ
περιςςότερο από κάποιο άλλο.
Θ δεδομζνθ ανάγκθ για τθ δθμιουργία ενόσ ςυςτιματοσ για προϊόντα περιποίθςθσ νυχιϊν του
εμπορικοφ ςιματοσ MNY προζκυψε από τθν ανάγκθ καλφτερθσ και αποδοτικότερθσ προϊκθςθσ των
προϊόντων αυτϊν με ςτόχο ωυςικά να αυξθκοφν οι πωλιςεωσ, οι οποίεσ για το ςυγκεκριμζνο προϊόν
ιταν χαμθλζσ. Ψα βερνίκια νυχιϊν ιταν πάντοτε μζροσ τθσ γκάμασ των προϊόντων μακιγιάη τθσ MNY,
αλλά μζχρι τϊρα προβάλλονταν μζςω του κεντρικοφ ςυςτιματοσ προβολισ τθσ μάρκασ, το οποίο ιταν
βαςικά για προϊόντα περιποίθςθσ ματιϊν και προςϊπου (make up). Ωςτόςο ο δείκτθσ των πωλιςεων
αποδείκνυε πωσ το ςυγκεκριμζνο προϊόν ςθμείωνε τθ μικρότερθ επιτυχία, ενϊ επί τθσ ουςίασ θ γκάμα
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του ιταν αρκετά ευρεία. Σι δε εταιρίεσ ανταγωνιςμοφ είχαν ιδθ από καιρό λανςάρει ςτα καταςτιματα
καλλυντικϊν, ςυςτιματα ζκκεςθσ που προορίηονταν να προβάλλουν αποκλειςτικά τα βερνίκια νυχιϊν
των εμπορικϊν τουσ ςθμάτων. Υαράλλθλα ο δείκτθσ πωλιςεων γενικότερα για τα βερνίκια ζδειχνε πωσ
τα ςυγκεκριμζνα προϊόντα ζχουν μεγαλφτερθ ηιτθςθ ςτο γυναίκειο κοινό από ότι παλιότερα. Θ ανάγκθ
που δθμιουργικθκε λοιπόν, κα μποροφςαμε να ποφμε πωσ είχε 2 πόλουσ. Σ πρϊτοσ και βαςικόσ ιταν θ
ενίςχυςθ και προϊκθςθ (boost) των πωλιςεων των βερνικιϊν τθσ ΠΡΩ και ο δεφτεροσ ιταν να μειωκεί
ο ανταγωνιςμόσ, ο οποίοσ ςε όλα τα υπόλοιπα προϊόντα μακιγιάη ςθμείωνε ςχετικά μικρότερεσ
πωλιςεισ από τθ MNY, όχι όμωσ και ςτα ςυγκεκριμζνα προϊόντα. Χυνεπϊσ ςτθ δεδομζνθ ςτιγμι που κα
ξεκινοφςαν νζα project και υπιρχαν διακζςιμα χρθματικά κονδφλια αποωαςίςτθκε από τα αρμόδια
τμιματα, ζνα μζροσ από αυτά να δαπανθκεί ςτθν καταςκευι νζου ελεφκερου ςυςτιματοσ αποκλειςτικά
για προϊόντα νυχιϊν τθσ MNY.
Τταν μασ ανζκεςαν το project ςτα τζλθ του 2010, το διακζςιμο ποςό δε μασ το αποκάλυψαν, μάλλον για
να μθν περιορίςουν τισ ιδζεσ μασ ι ίςωσ γιατί δεν το γνϊριηαν επακριβϊσ. Ωςτόςο εμείσ γνωρίηαμε πολφ
καλά πωσ δεδομζνου των γενικότερων ςυνκθκϊν τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οι πωλιςεισ είχανε μειωκεί
και λαμβάνονταν μζτρα από τθ L’Σreal Hellas για γενικζσ περικοπζσ. Επίςθσ οφτε το εμπορικό ςιμα
(ευρείασ κατανάλωςθσ) αντιπροςϊπευε ακριβά προϊόντα αλλά οφτε και το ίδιο το προϊόν ιταν ακριβό.
Επιλζξαμε λοιπόν να κζςουμε ωσ βαςικό μασ ςχεδιαςτικό περιοριςμό το κόςτοσ, γιατί αν δεν το κάναμε
ξζραμε πωσ δε κα αντιπροςωπεφαμε τισ ανάγκεσ του πελάτθ μασ. Αυτό αποδείχτθκε ωυςικά κατά τθν
επιλογι τθσ εταιρίασ, θ οποία ζγινε με βαςικό και πρϊτο κριτιριο το ενδεικτικό κόςτοσ που δόκθκε.
Αιςκθτικά άρεςε περιςςότερο θ πρϊτθ ςχεδιαςτικι πρόταςθ, αλλά απορρίωτθκε αρχικά λόγω κόςτουσ.
Χφμωωνα με αυτά που μασ είπαν φςτερα από τθν αξιολόγθςθ (θ οποία ωυςικά ζγινε εςωτερικά) το
ςφςτθμα τθσ πρϊτθσ πρόταςθσ αν και αρκετά πιο εντυπωςιακό ιταν περιςςότερο ογκϊδεσ από το
επικυμθτό. Αρνθτικά μζτρθςε και ο μικρότεροσ -όλων των προτάςεων-, χϊροσ του ραωιοφ ωσ προσ τισ
κφριεσ μεριζσ, δθλαδι ωσ προσ τισ μεριζσ που γίνεται θ πϊλθςθ κακϊσ και το υλικό των ραωιϊν που
ιταν ςυμπαγζσ και όχι διάωανο. Ππορεί θ ςυνολικι χωρθτικότθτα του ςυςτιματοσ να ιταν θ
μεγαλφτερθ, αλλά θ διάταξθ των προϊόντων δεν εξυπθρετοφςε, γιατί ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ βερνικιϊν
τοποκετοφνταν ςτο βάκοσ των ραωιϊν, οπότε επί τθσ ουςίασ λιγότεροι κωδικοί (χρϊματα) κα
ωαινόντουςαν από τισ κφριεσ μεριζσ πϊλθςθσ. Αν και οι ςτρογγυλεμζνεσ γωνιζσ των ραωιϊν ανικαν
ςτουσ ςχεδιαςτικοφσ μασ περιοριςμοφσ, το παραλλθλόγραμμο ςχιμα που ζχουν εδϊ τα ράωια δεν
ενόχλθςε, αλλά κα λζγαμε πωσ άρεςε γιατί ακολουκοφςε τθ λογικι του δυναμικοφ ςχιματοσ που
προκφπτει από τθ μορωι του ςυςτιματοσ. Υολφ κετικζσ ιταν οι γνϊμεσ ςχετικά με τα πλαϊνά
ωωτιηόμενα εικαςτικά, τα οποία άρεςαν πολφ, χωρίσ να ςχολιαςτεί αρνθτικά θ ανάγκθ που
δθμιουργοφςαν για θλεκτρολογικι παροχι ςτο ςθμείο που κα τοποκετοφνταν το ςφςτθμα. Ψο μόνο
πρόβλθμα ωσ προσ αυτά ιταν πωσ επιβάρυναν αρκετά το κόςτοσ. Ψο βάροσ του ςυςτιματοσ αποτζλεςε
μειονζκτθμα μόνο ωσ προσ το κόςτοσ μεταωοράσ, διότι θ λφςθ με τισ ρόδεσ μεταωορζσ κα βόλευε πολφ
τουσ πωλθτζσ. Φυςικά καταλυτικό ρόλο ςτθν απόρριψθ τθσ πρόταςθσ ζπαιξε και ο ενδεικτικόσ χρόνοσ
παράδοςθσ που αποδείχτθκε απορριπτζοσ.
Ψο ενδεικτικό κόςτοσ τθσ δεφτερθσ πρόταςθσ ωάνθκε πωσ ιταν αρκετά πιο κοντά ςτο διακζςιμο
χρθματικό ποςό που υπιρχε. Ωςτόςο αν και δεν ιταν ογκϊδεσ και το καμπφλο ςχιμα του ιταν πιο
κοντά ςτισ προτιμιςεισ τθσ εταιρίασ, το μικοσ του ιταν μεγαλφτερο από το επικυμθτό. Κετικό βζβαια
και ωσ προσ το κόςτοσ μεταωοράσ και ωσ προσ τθν ευκολία για μετακίνθςθ εντόσ των καταςτθμάτων
ιταν πωσ είναι ιδιαίτερα ελαωρφ και γι αυτό και δεν απαιτοφνται οι ρόδεσ μεταωοράσ. Θ διάταξθ των
προϊόντων ςτα ράωια ιταν θ επικυμθτι και το οβάλ ςχιμα που προκφπτει κζρδιςε και αυτό τισ
εντυπϊςεισ, διότι ιταν πιο κοντά ςτθ λογικι του περιμετρικοφ ςυςτιματοσ, όπου θ πϊλθςθ εκτελείται
από όλεσ τισ πλευρζσ. Ψα ακρυλικά διαχωριςτικά των ραωιϊν ενϊ εξυπθρετοφςαν ωσ προσ το
διαχωριςμό των κωδικϊν τθσ μάρκασ επθρζαηαν το κόςτοσ. Χυγκριτικά με τθν πρϊτθ πρόταςθ ιταν
ςαωϊσ προτιμότεροσ και ο χρόνοσ παράδοςθσ, αν και όχι ιδανικόσ.
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Θ τρίτθ πρόταςθ δεν επιλζχτθκε μόνο εξαιτίασ του κόςτουσ. Αν και αυτόσ ιταν ο βαςικόσ λόγοσ για τθν
επιλογι, ςυνζβαλλε ςε μεγάλο βακμό και ο κατάλλθλοσ ςυνδυαςμόσ των διαςτάςεων με τθ χριςθ
διάωανων ακρυλικϊν ραωιϊν. Υαράλλθλα θ μζγιςτθ προβολισ των χαρακτθριςτικϊν εικαςτικϊν τθσ
εταιρίασ και θ χριςθ του ειδικοφ μπλε ακρυλικοφ τθσ ΠΡΩ μπροςτά από τα ράωια, είχε ωσ αποτζλεςμα
να χαρακτθριςκεί το ςφςτθμα ωσ το περιςςότερο αντιπροςωπευτικό του εμπορικοφ ςιματοσ ςε
ςφγκριςθ με τισ άλλεσ προτάςεισ. Σ χρόνοσ παράδοςθσ ιταν ο ίδιοσ με τθ δεφτερθ πρόταςθ οπότε ιταν
αποδεκτόσ.
Χφμωωνα με το γενικότερο ςκεπτικό τθσ εταιρίασ αλλά και με τισ απόψεισ που ειπϊκθκαν παραπάνω,
κα μποροφςαμε να ςυγκεκριμενοποιιςουμε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ επιλζχτθκε θ τρίτθ
ςχεδιαςτικι πρόταςθ:
 Ψο ςφςτθμα ξεχωρίηει από τον ανταγωνιςμό ωσ προσ τθν τελικι του μορωι και τα υλικά του.
 Ψο ςφςτθμα διακζτει διάωανα ράωια, οπότε και αναδεικνφει καλφτερα τα πολφχρωμα βερνίκια
που κα εκκζςει.
 Ψο ςφςτθμα διακζτει μεγάλο μζροσ προβολισ εικαςτικϊν τθσ MNY, οπότε και είναι άμεςα
αντιπροςωπευτικό και αναγνωρίςιμο τθσ μάρκασ.
 Είναι ελκυςτικό και απευκφνεται ςε γυναικείο καταναλωτικό κοινό.
 Διακζτει τισ ιδανικζσ διαςτάςεισ για να προβάλλει όλα τα προϊόντα τθσ μάρκασ.
 Διακζτει τισ κατάλλθλεσ διαςτάςεισ (κυρίωσ το φψοσ) για να τοποκετθκεί ςε οποιοδιποτε
κεντρικό ςθμείο, χωρίσ να κρφβει τισ πίςω καταςκευζσ.
 Ππορεί να μεταωερκεί εφκολα εντόσ των καταςτθμάτων.
 Θ χριςθ των υλικϊν και ο τρόποσ καταςκευισ ςυντελοφν ςε οικονομικι καταςκευι.
 Θ ςχεδίαςθ του ςυςτιματοσ ςυντελεί ςε καταςκευι μζςα ςε μικρό χρονικό διάςτθμα.
 Είναι ελαωρφ και διατθρεί το κόςτοσ μεταωοράσ χαμθλό.
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5. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΧΕΔΙΑΗ (DETAIL DESIGN)
Θ διαδικαςία τθσ επιλογισ ςχεδιαςτικισ πρόταςθσ ζχει ολοκλθρωκεί και όπωσ είδαμε ο πελάτθσ ζχει
καταλιξει ςτο τρίτο concept. Χτο ςθμείο αυτό κα ξεκινιςει θ αναλυτικι ςχεδίαςθ θ οποία ςυνικωσ
διαρκεί αρκετά γιατί πρζπει να λθωκοφν υπόψθ πολλοί διαωορετικοί παράγοντεσ ϊςτε να ζχουμε το
καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα. Ωςτόςο, λόγω τθσ εξαιρετικισ πίεςθσ που είχε αυτό το project, εμείσ
είχαμε μόλισ 3 μζρεσ. Ψο ςτάδιο αυτό αρχικά, περιλαμβάνει ςχεδίαςθ με περιςςότερθ λεπτομζρεια ωσ
προσ όλα τα ςτοιχεία του ςυςτιματοσ. Ζπειτα από τθν ολοκλιρωςθ και αξιολόγθςθ των τελικϊν ςχεδίων
γίνεται θ επιλογι-βάςει κριτθρίων- του προμθκευτι που κα καταςκευάςει το ςφςτθμα. Αμζςωσ μετά
ξεκινάει θ διαδικαςία τθσ ανάκεςθσ τθσ καταςκευισ, όπου θ επιλεγμζνθ καταςκευαςτικι εταιρία κα
πρζπει να ςυνεργαςτεί με το ςχεδιαςτι, αρχικά για τθ δθμιουργία ενόσ πρϊτου δείγματοσ και αμζςωσ
μετά για τθν παραγωγι όλων των απαιτοφμενων τεμαχίων.

5.1 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΕΔΙΩΝ ΣΟΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΤ CONCEPT
Θ αναλυτικι ςχεδίαςθ είναι βαςικά θ εξζλιξθ του επιλεγμζνου concept. Σ ςχεδιαςτισ ςε αυτό το ςτάδιο
οωείλει να μελετιςει πολφ προςεχτικά αν τα ςτοιχεία του ςυςτιματοσ που παρουςιάςτθκε ωσ πρόταςθ,
είναι όντωσ ικανά για να πετφχουν ικανοποίθςθ όλων των ςχεδιαςτικϊν προδιαγραωϊν. Πελετϊντασ,
λοιπόν και πάλι όλεσ τισ προδιαγραωζσ και τουσ περιοριςμοφσ καταλιξαμε ςε κάποιεσ εναλλακτικζσ ωσ
προσ ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία του ςυςτιματοσ μασ.
Υροτείναμε λοιπόν ςτθν εταιρία, καταρχάσ να μθν γίνει χριςθ εικαςτικϊν ςτο μπροςτινό μζροσ των
προςτατευτικϊν ςτθριγμάτων των ραωιϊν, γιατί κα κρφβονται αρκετά τα χρϊματα των βερνικιϊν, τα
οποία πρζπει να ωαίνονται, χωρίσ να τα εμποδίηει τίποτα, αωοφ το χρϊμα είναι το ιδιαίτερο
χαρακτθριςτικό τουσ και ο λόγοσ που κα τα επιλζξει θ καταναλϊτρια. Για τον ίδιο λόγο-τθν καλφτερθ
προβολι των προϊόντων-προτείναμε να μικρφνουν τα πλαϊνά, κάτι όμωσ που κα είχε και ωσ αποτζλεςμα
τθ μείωςθ τθσ επιωάνειασ των χαρακτθριςτικϊν εικαςτικϊν.
Επίςθσ προτείναμε τθν κατάργθςθ του «καπζλου» γιατί πιςτεφουμε πωσ εμποδίηει ςε ςθμαντικό βακμό
τθν καλφτερθ πρόςβαςθ του καταναλωτι ςτο τελευταίο ράωι, το οποίο είναι και το πιο εμπορικό του
ςυςτιματοσ. Φυςικά με κάποιον τρόπο ζπρεπε να παραμείνει το λογότυπο ςτο ψθλότερο ςθμείο του
ςυςτιματοσ, οπότε δϊςαμε τθν εναλλακτικι μίασ μικρισ επίπεδθσ επιωάνειασ που κα πρόβαλλε μόνο
το λογότυπο, χωρίσ το χαρακτθριςτικό γραωικό (ουρανοξφςτεσ).
Σ χϊροσ που υπιρχε ανάμεςα ςτθ βάςθ και ςτο πρϊτο ράωι από κάτω κεωριςαμε πωσ μάλλον δε κα
εξυπθρετοφςε οπότε προτείναμε να καταργθκεί και να ιςομοιραςτεί πάλι θ απόςταςθ μεταξφ των
ραωιϊν, ϊςτε να μεγαλϊςει και να κερδίςουν περιςςότερο «αζρα» τα προϊόντα.
Σι παραπάνω εναλλακτικζσ ζπρεπε κατά τθ γνϊμθ μασ να εωαρμοςτοφν ςχεδιαςτικά και να
ακολουκθκοφν και ςτθν τελικι καταςκευι. Βζβαια θ διαδικαςία αυτι μεταωράηονταν ςε επιπλζον 2 με
3 μζρεσ για τισ ςχεδιαςτικζσ αλλαγζσ, χρόνοσ που δε μασ δόκθκε. Υαράλλθλα όταν προτείναμε όλα τα
παραπάνω ςτουσ αρμόδιουσ τθσ L’Oreal δεν ςυμωϊνθςαν διότι κζλανε να διατθρθκεί θ μορωι του
ςυςτιματοσ όπωσ τθν είχανε επιλζξει. Χυνεπϊσ προχωριςαμε ςτθ δθμιουργία των τελικϊν ςχεδίων.
Χτα ολοκλθρωμζνα τελικά ςχζδια του επιλεγμζνου concept 3 παρουςιάηονται- με τθν καλφτερθ δυνατι
λεπτομζρεια και απόδοςθ- όλα τα ςτοιχεία του ςυςτιματοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ίδιων των
προϊόντων. Θ προβολι των προϊόντων ςτα ςχζδια είναι μεγάλθσ ςθμαςίασ και απαιτείται προκείμενου
να κατανοιςουν καλφτερα τα αρμόδια τμιματα τθσ εταιρίασ (πωλιςεων, marketing) τθν τελικι μορωι
του ςυςτιματοσ και κατά πόςο αυτι εξυπθρετεί καλφτερα όλεσ τισ ανάγκεσ τουσ. Επίςθσ θ προβολι των
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προϊόντων πάνω ςτα ςχζδια είναι απαραίτθτθ και για να υποδείξουμε πόςα ακριβϊσ τεμάχια μπορεί να
προβάλλει το ςφςτθμα.

5.1.1 Σελικά ολοκλθρωμζνα Διςδιάςτατα και Σριςδιάςτατα ςχζδια
Σελικά Διςδιάςτατα ςχζδια επιλεγμζνου concept (2d drawings)

Ε

ΕΙΜΡΟΑ 5.1 : ΜΑΣΡΨΗ ΕΠΙΝΕΓΞΕΟΡΤ CONCEPT

ΕΙΜΡΟΑ 5.2 : ΑΟΡΨΗ ΡΑΦΙΡΤ – ΠΡΡΒΡΝΗ ΠΡΡΛΡΟΣΩΟ ΠΑΟΩ ΣΡ ΡΑΦΙ
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ΕΙΜΡΟΑ 5.3 : ΡΨΗ ΜΑΙ ΠΝΑΓΙΑ ΡΨΗ ΤΣΗΞΑΣΡ ΞΕ ΣΡΠΡΘΕΣΗΞΕΟΑ ΣΑ ΠΡΡΛΡΟΣΑ ΠΑΟΩ ΣΑ ΡΑΦΙΑ

Από τα παραπάνω ςχζδια, βλζπουμε πωσ το επιλεγμζνο concept δεν ζχει υποςτεί καμία αλλαγι ωσ προσ
τα υλικά και τισ προδιαγραωζσ. Απλϊσ ζχει γίνει αναλυτικι μελζτθ τθσ χωρθτικότθτασ των ραωιϊν ςε
ςχζςθ με τα βερνίκια που κα τοποκετθκοφνε. Ψο κάκε ράωι από τα 6 που υπάρχουν ςε ςφνολο, χωράει
80 βερνίκια, οπότε όλο το ςφςτθμα μπορεί να ωιλοξενιςει ζωσ και 480 τεμάχια, αρικμόσ που
γνωρίηουμε πωσ υπερκαλφπτει τισ ανάγκεσ τθσ εταιρίασ (εικ.5.1.2). Ψα προϊόντα ζχουν ςχεδιαςτεί βάςει
των πραγματικϊν τουσ διαςτάςεων και για ζναν ακόμθ λόγο. Σ πελάτθσ κζλει να κατανοιςει πλιρωσ αν
θ απόςταςθ μεταξφ των ραωιϊν (14,5cm) είναι αρκετι αωενόσ για να χωράει άνετα το χζρι του
καταναλωτι για να πάρει το προϊόν και αωετζρου για να αναδεικνφονται όςο το δυνατό καλφτερα τα
βερνίκια που ζχουν φψοσ περίπου 8,5cm. Σι αποωάςεισ που πάρκθκαν ςχετικά με τα παραπάνω ιταν
πωσ θ αρχικι απόςταςθ που είχε προβλεωκεί ανάμεςα ςτα ράωια ιταν αποδεκτι.
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Σελικά Σριςδιάςτατα ςχζδια επιλεγμζνου concept (3d drawings)

ΕΙΜΡΟΑ 5.4 : ΡΨΗ ΤΣΗΞΑΣΡ ΞΕ ΠΡΡΛΡΟΣΑ
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ΕΙΜΡΟΑ 5.5 : ΠΡΡΡΠΣΙΜΡ ΤΣΗΞΑΣΡ ΞΕ ΠΡΡΛΡΟΣΑ

93

ΕΙΜΡΟΑ 5.6 : ΠΡΡΡΠΣΙΜΡ ΤΣΗΞΑΣΡ ΞΕ ΠΡΡΛΡΟΣΑ

ΕΙΜΡΟΑ 5.7 : ΠΡΡΡΠΣΙΜΡ
ΤΣΗΞΑΣΡ ΞΕ ΠΡΡΛΡΟΣΑ

ΕΙΜΡΟΑ 5.8 : ΠΡΡΡΠΣΙΜΡ ΤΣΗΞΑΣΡ ΞΕ
ΠΡΡΛΡΟΣΑ
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Χτισ εικόνεσ 5.1.4, 5.1.5 , 5.1.6 και 5.1.7 ζχουμε αποτυπϊςει το μζγιςτο αρικμό προϊόντων που μπορεί
να προβάλλει το ςφςτθμα, ενϊ ςτθν 5.1.8 παρουςιάηεται και ο ελεφκεροσ χϊροσ του ραωιοφ. Χτόχοσ
είναι να δείξουμε το ςφςτθμα από όλεσ τισ πλευρζσ τουσ κακϊσ και το ότι θ επικοινωνία του
καταναλωτι με όλα τα προϊόντα γίνεται περιμετρικά.
Τλα τα ςχζδια (3d & 2d) είναι πιο λεπτομερι από τα αντίςτοιχα που παρουςιάςτθκαν όταν ακόμθ το
ςφςτθμα ιταν ςτο ςτάδιο του concept. Αυτι θ διαδικαςία απαιτείται υποχρεωτικά, γιατί τα τελικά
ολοκλθρωμζνα ςχζδια παρουςιάηονται και ςτουσ ανϊτερουσ υπευκφνουσ των αρμόδιων τμθμάτων τθσ
L’Oreal ευρείασ, οι οποίοι κα δϊςουν και τθν τελικι ζγκριςθ. Πετζπειτα καταχωροφνται ςτο ςφςτθμα
και αποτελοφν αναωορά για νζεσ καταςκευζσ. Υαράλλθλα, όλα τα project που αναλαμβάνει να
διεκπεραιϊςει θ L’Oreal Hellas, ελζγχονται και πριν αλλά και μετά από τθν υλοποίθςθ τουσ, από τα
κεντρικά γραωεία τθσ μθτρικισ εταιρίασ L’OREAL, ςτο Υαρίςι. Χυνεπϊσ τα ςχζδια που παρουςιάηουμε ςε
αυτό το ςτάδιο, είναι απαραίτθτο να είναι υψθλισ ποιότθτασ και να περιζχουν όλα τα απαραίτθτα
ςτοιχεία του ςυςτιματοσ. Υιο ςυγκεκριμζνα, αν το ςφςτθμα που ςχεδιάηαμε δεν ιταν ελεφκερθ
καταςκευι, αλλά προοριηότανε να τοποκετθκεί ςε ςυγκεκριμζνο ςθμείο μζςα ςε κατάςτθμα λιανικισ,
κα ζπρεπε να είχαμε αποτυπϊςει τριςδιάςτατα και το χϊρο του καταςτιματοσ και πικανόν και τα
γειτονικά ςυςτιματα του ανταγωνιςμοφ.

5.2 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ
Ξάκε ωορά που προκφπτει ζνα καινοφριο project, θ L’Oreal Hellas αωοφ οριςτικοποιιςει με τον
ςχεδιαςτι τα τελικά ςχζδια -δθλαδι τθ μορωι και τα υλικά του ςυςτιματοσ- ξεκινάει τθ διαδικαςία
επιλογισ καταςκευαςτι, θ οποία περιλαμβάνει τισ εξισ διεργαςίεσ:





Ρα ςταλεί το «ολοκλθρωμζνο πλαίςιο ςχεδίαςθσ» ςτουσ επιλεγμζνουσ προμθκευτζσ.
Ρα ςυντάξουν οι προμθκευτζσ τθν προςωορά τουσ ωσ προσ το κόςτοσ καταςκευισ (κατά
περίπτωςθ και ωσ προσ το κόςτοσ τοποκζτθςθσ και μεταωοράσ).
Ρα ςταλεί ςτθ L’Oreal Hellas ο χρόνοσ παράδοςθσ που προτείνει ο κάκε προμθκευτισ.
Ρα επιλεγεί ο προμθκευτισ και να γίνει θ ανάκεςθ τθσ καταςκευισ.

5.2.1 Σο ολοκλθρωμζνο πλαίςιο ςχεδίαςθσ
Θ καταγραωι των ςχεδιαςτικϊν προδιαγραωϊν αποτελεί ζνα από τα πιο ςθμαντικά ςτάδια τθσ
αναλυτικισ ςχεδίαςθσ. Σ ςχεδιαςτισ πρζπει να παρουςιάςει τα ολοκλθρωμζνα ςχζδια, ςτα οποία κα
αναγράωονται αναλυτικά και με ςαωινεια όλα τα χαρακτθριςτικά των υλικϊν του ςυςτιματοσ
(προδιαγραωι υλικοφ, πάχοσ υλικοφ, κωδικοί χρϊματοσ), οποιεςδιποτε ειδικζσ τεχνικζσ επεξεργαςίασ
των υλικϊν κακϊσ και οι ακριβείσ διαςτάςεισ όλων των ςτοιχείων που απαρτίηουν το ςφςτθμα. Θ
διαδικαςία αυτι είναι απαραίτθτθ και πάρα πολφ ςθμαντικι, διότι καταλιγει ςε ζνα ςφνολο ςχεδίων, το
οποίο κα δοκεί ςε όλουσ τουσ επιλεγμζνουσ προμθκευτζσ τθσ εταιρίασ και κα αποτελζςει βαςικό
εργαλείο για τθ μετζπειτα καταςκευι.
Αν και δεν υπάρχει τυποποίθςθ ςτον τρόπο που αποτυπϊνονται οι προδιαγραωζσ, ζπειτα από ςτακερι
ςυνεργαςία τόςο με τθν L’Oreal Eυρείασ, όςο και με τουσ προμθκευτζσ τθσ ζχουμε από κοινοφ καταλιξει
ςε μία ςυγκεκριμζνθ δομι παρουςίαςθσ των ςχεδιαςτικϊν προδιαγραωϊν, θ οποία ζχει αποδειχτεί πωσ
εξυπθρετεί ςε πολφ ικανοποιθτικό βακμό το ςκοπό τθσ. Θ δομι αυτι ονομάηεται «ολοκλθρωμζνο
πλαίςιο ςχεδίαςθσ» προορίηεται για χριςθ από τουσ προμθκευτζσ και περιζχει:




Χχζδια 2d (κατόψεισ, όψεισ, τομζσ). Ψα ςχζδια που παρζχονται εδϊ πρζπει να περιλαμβάνουν
αναλυτικά όλεσ τισ απαραίτθτεσ διαςτάςεισ για καταςκευι.
Χχζδια 3d με τα χαρακτθριςτικά των υλικϊν του ςυςτιματοσ
Χχζδια 3d με παρατθριςεισ ωσ προσ τισ ειδικζσ τεχνικζσ επεξεργαςίασ των υλικϊν
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Αρχεία των εικαςτικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφνε
Υαρατθριςεισ και απαιτιςεισ ωσ προσ τα τεμάχια του ςυςτιματοσ και το χρόνο παράδοςθσ

Για το ςφςτθμα που ζχει επιλεγεί παρουςιάηουμε παρακάτω το ολοκλθρωμζνο πλαίςιο ςχεδίαςθσ,
όπωσ ςτάλκθκε ςτουσ προμθκευτζσ τθσ L’Oreal Eυρείασ.
ΡΝΡΜΝΗΡΩΞΕΟΡ ΠΝΑΙΙΡ ΧΕΔΙΑΗ

ΕΙΜΡΟΑ 5.9 : ΡΝΡΜΝΗΡΩΞΕΟΡ ΠΝΑΙΡ ΧΕΔΙΑΗ-ΜΑΘΡΡΙΞΡ PROJECT
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ΕΙΜΡΟΑ 5.10 : ΡΝΡΜΝΗΡΩΞΕΟΡ ΠΝΑΙΡ ΧΕΔΙΑΗ-ΠΡΡΔΙΑΓΡΑΦΕ
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ΕΙΜΡΟΑ 5.11 : ΡΝΡΜΝΗΡΩΞΕΟΡ ΠΝΑΙΡ ΧΕΔΙΑΗ-ΠΡΡΔΙΑΓΡΑΦΕ
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ΕΙΜΡΟΑ 5.12 : ΡΝΡΜΝΗΡΩΞΕΟΡ ΠΝΑΙΙΡ ΧΕΔΙΑΗ : ΔΙΔΙΑΣΑΣΑ ΧΕΔΙΑ ΞΕ ΔΙΑΣΑΕΙ

Σ βακμόσ ανάλυςθσ των προδιαγραωϊν που παρζχονται από το ςχεδιαςτι και προορίηονται για τισ
καταςκευαςτικζσ εταιρίεσ εξαρτάται πάντοτε από το πόςο εκτενισ είναι θ ίδια θ ςχεδιαςτικι μελζτθ.
Είναι υψίςτθσ ςθμαςίασ ο ςχεδιαςτισ να ζχει ςυγκεκριμενοποιιςει όλα τα χαρακτθριςτικά των υλικϊν,
ϊςτε να δθμιουργιςει μία ξεκάκαρθ εικόνα ωσ προσ τισ ςχεδιαςτικζσ απαιτιςεισ τθσ καταςκευισ. Τπωσ
βλζπουμε παραπάνω, θ καταγραωι των ςχεδιαςτικϊν προδιαγραωϊν εδϊ, είναι ιδιαίτερα αναλυτικι
και λεπτομερισ, οπότε και εξυπθρετεί ςτο μζγιςτο βακμό το ςτόχο τθσ, τθν κατανόθςθ των
χαρακτθριςτικϊν του ςυςτιματοσ από τουσ προμθκευτζσ.
Αν και θ επιλογι και θ ςυγκεκριμενοποίθςθ των υλικϊν πρζπει να παρζχεται απαραίτθτα από το
ςχεδιαςτι, τα ειδικά τεχνικά κζματα που αωοροφν ςτον τρόπο καταςκευισ του ςυςτιματοσ, δεν
απαιτείται να ζχουν οριςτικοποιθκεί πλιρωσ, αλλά ζωσ κάποιο βακμό. Αυτό είναι λογικό, διότι ο κάκε
καταςκευαςτισ είναι ελεφκεροσ να προτείνει το δικό του τρόπο καταςκευισ, αρκεί βζβαια αυτόσ ο
τρόποσ να καταλιγει ςτο επιλεγμζνο και εγκεκριμζνο ςχεδιαςτικό αποτζλεςμα.
Ωςτόςο, εδϊ βλζπουμε πωσ εμείσ είμαςτε ςαωείσ και ωσ προσ τον γενικό τρόπο καταςκευισ, κάτι που
αποτελεί ςαωϊσ πλεονζκτθμα, γιατί αωενόσ κα ςυνειςωζρει ςτθ γριγορθ λιψθ αποωάςεων ωσ προσ
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τθν καταςκευι και αωετζρου μασ επζτρεψε να κζςουμε ζνα πλαίςιο ωσ προσ το κόςτοσ καταςκευισ,
πολφ πριν τθν παροχι οικονομικϊν προςωορϊν από τισ καταςκευαςτικζσ εταιρίεσ. Υιο ςυγκεκριμζνα,
ςτισ ςχεδιαςτικζσ προδιαγραωζσ (εικ.5.2.3) ωαίνεται κακαρά πωσ τα καμπφλα ςχιματα τθσ βάςθσ και
του καπζλου προκφπτουν μόνο με χριςθ 2 επιωανειϊν μελαμίνθσ -ςτο «καπάκι» και ςτον «πάτο». Σι
μπροςτινζσ επιωάνειεσ προκφπτουν από τθν καμπφλωςθ pvc 1mm που κα κολλθκεί περιμετρικά ςτο
ςόκορο από το «καπάκι» και τθ «βάςθ» (θ επεξιγθςθ τθσ διαδικαςίασ αυτισ ζγινε αναλυτικά ςτο υπό
κεωάλαιο 4.1.2.2). Υροτείνουμε, ςυνεπϊσ μία ςυγκεκριμζνθ λογικι που κα πρζπει να ακολουκθκεί από
τθν καταςκευαςτικι εταιρία που κα επιλεγεί για το project, ϊςτε να επιτφχουμε ςφςτθμα ελαωρφ και
οικονομικό.
Χυμπεραίνουμε, λοιπόν πωσ ο βακμόσ που ο ςχεδιαςτισ λφνει προβλιματα ωσ προσ τον τρόπο
καταςκευισ είναι άμεςα ςυνδεδεμζνοσ με τθν επιτυχία του προτεινόμενου ςυςτιματοσ, διότι από τθν
αρχι δθμιουργεί ζνα κακοριςμζνο πλαίςιο κόςτουσ και χρόνου καταςκευισ. Φυςικά τα επί μζρουσ
ςτάδια τθσ καταςκευισ κα τροποποιθκοφν και κα οριςτικοποιθκοφν από τθν καταςκευαςτικι εταιρία, θ
οποία όμωσ κα πρζπει να διατθριςει τθ γενικι προτεινόμενθ καταςκευαςτικι λογικι για να εξάγει το
επικυμθτό αποτζλεςμα, το οποίο και απαιτεί ο πελάτθσ.

5.2.2 Αποςτολι του ολοκλθρωμζνου πλαιςίου ςχεδίαςθσ ςτουσ επιλεγμζνουσ προμθκευτζσ
Ψο ολοκλθρωμζνο πλαίςιο ςχεδίαςθσ κα δοκεί ςτο ςφνολο των επιλεγμζνων προμθκευτϊν τθσ L’Oreal
Hellas, οι οποίοι κα κλθκοφν να μελετιςουν τισ προδιαγραωζσ του ςυςτιματοσ και να καταλιξουν ςε
προςωορά ωσ προσ το κόςτοσ και το χρόνο καταςκευισ.
Πε τον όρο «επιλεγμζνοι προμθκευτζσ» αναωερόμαςτε ςτισ καταςκευαςτικζσ εταιρίεσ που αποτελοφν
τουσ μόνιμουσ και πιςτοποιθμζνουσ προμθκευτζσ τθσ L’Oreal Hellas ευρείασ, ςτον τομζα των
καταςκευϊν ςυςτθμάτων ζκκεςθσ και προβολισ των προϊόντων τθσ. Θ επιλογι αυτϊν των προμθκευτϊν
ζχει γίνει ςε δεδομζνο χρόνο και βάςει ςυγκεκριμζνων κριτθρίων ανάμεςα ςε αρκετζσ ελλθνικζσ
καταςκευαςτικζσ εταιρίεσ. Χφμωωνα με τισ γενικζσ ανάγκεσ τθσ εταιρίασ (2.4.5.2), τόςο ςτο παρελκόν
αλλά πολφ περιςςότερο ςιμερα όπου οι πωλιςεισ ζχουν μειωκεί λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ,
διακρίνουμε παρακάτω τα ςθμαντικότερα κριτιρια επιλογισ προμθκευτι:





Αξιοπιςτία (οι προμθκευτζσ κα πρζπει να τθροφν τισ αρχζσ κάκε ςυμβολαίου, ανά project)
Γριγοροσ χρόνοσ παράδοςθσ (οι προμθκευτζσ κα πρζπει να ελαχιςτοποιοφν το χρόνο
καταςκευισ)
Χαμθλό κόςτοσ καταςκευισ (οι προμθκευτζσ κα πρζπει να παρζχουν τθν οικονομικότερθ δυνατι
προςωορά ςφμωωνα με τισ προτεινόμενεσ ςχεδιαςτικζσ προδιαγραωζσ, ανά project)
Ωψθλι ποιότθτα καταςκευισ (οι προμθκευτζσ κα πρζπει να παρζχουν τθν καλφτερθ δυνατι
ποιότθτα καταςκευισ)

Χυνεπϊσ, θ επιλογι των μόνιμων προμθκευτϊν προζκυψε από το βακμό που ικανοποιοφνται τα
παραπάνω κριτιρια. Χιμερα και ζπειτα από κάποιεσ δοκιμαςτικζσ ςυνεργαςίεσ, το τμιμα ευρείασ
κατανάλωςθσ τθσ L’Oreal Hellas ςυνεργάηεται ςτακερά με τρεισ μεγάλεσ καταςκευαςτικζσ εταιρίεσ που
διακζτουν αυτοματοποιθμζνθ παραγωγικι μονάδα και κατζχουν εμπειρία ςτθν καταςκευι ςυςτθμάτων
προβολισ και ζκκεςθσ καλλυντικϊν προϊόντων. Σι εταιρίεσ αυτζσ είναι ενταγμζνεσ ςτο ςφςτθμα
προμθκευτϊν τθσ L’Oreal Hellas και είναι πιςτοποιθμζνεσ ωσ εγκεκριμζνοι προμθκευτζσ τθσ.
Θ βαρφτθτα των παραπάνω κριτθρίων εξαρτάται από τισ γενικζσ απαιτιςεισ του κάκε project. Βαςικό
και πρωταρχικό ρόλο παίηει τισ περιςςότερεσ ωορζσ θ προςωορά του κόςτουσ καταςκευισ. Τςο
χαμθλότερθ θ τιμι, τόςο μεγαλφτερεσ οι πικανότθτεσ να κερδίςει κάποιοσ προμθκευτισ τθν ανάκεςθ.
Ωςτόςο υπάρχουν περιπτϊςεισ που θ ποιότθτα τθσ καταςκευισ παίηει ςθμαντικότερο ρόλο ακόμθ και
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από τθν τιμι, αλλά και περιπτϊςεισ που ο χρόνοσ καταςκευισ ζχει τθν υψθλότερθ βαρφτθτα όλων με
αποτζλεςμα μία χαμθλι κοςτολογικά προςωορά να μθν αρκεί, αν ο χρόνοσ παράδοςθσ δεν είναι ο
απαιτοφμενοσ. Ψο ιδανικό βζβαια, είναι ο ςυνδυαςμόσ όλων των παραμζτρων.
Είναι ςθμαντικό να κατανοιςουμε γιατί οι πολυεκνικζσ εταιρίεσ – όπωσ και πολλζσ μεγάλεσ ελλθνικζσ
εταιρίεσ- προτιμοφνε να ςυνεργάηονται με ςτακεροφσ προμθκευτζσ και να μθν βρίςκονται ςε διαρκι
αναηιτθςθ νζων προμθκευτϊν. Ξαταρχάσ τα πλεονεκτιματα από τισ ςτακερζσ ςυνεργαςίεσ είναι
μεγάλα και μεταωράηονται βαςικά ςε μείωςθ χρόνου, όςον αωορά τθν κατανόθςθ των προτιμιςεων τθσ
εκάςτοτε εταιρίασ, από τουσ προμθκευτζσ τθσ.
Ψο τμιμα ευρείασ τθσ L’Oreal Hellas διαχειρίηεται τα εμπορικά ςιματα που ζχουμε αναωζρει αναλυτικά
ςτο κεωάλαιο 2, εκ των οποίων και το εμπορικό ςιμα MNY. Θ κατανόθςθ και μελζτθ των γενικϊν
ςχεδιαςτικϊν προδιαγραωϊν τθσ κάκε μάρκασ (υλικά, εικαςτικά, εικόνα τθσ μάρκασ κτλ) είναι μία
χρονοβόρα διαδικαςία για να μπορεί να τθν υποςτθρίξει κάποιοσ καινοφριοσ προμθκευτισ μζςα ςτα
δεδομζνα χρονικά πλαίςια που δίνονται για καταςκευι και τα οποία είναι ςυνικωσ πάρα πολφ ςτενά.
Αντικζτωσ, οι χρόνιεσ ςυνεργαςίεσ μεταωράηονται ςτθν άμεςθ κατανόθςθ των ιδιαιτεροτιτων τθσ
μάρκασ και των αναγκϊν τθσ εταιρίασ L’Oreal Hellas. εκινϊντασ από τθ διαδικαςία ςφνταξθσ
οικονομικϊν προςωορϊν και καταλιγοντασ ςτθν ίδια τθν καταςκευι, μποροφμε εφκολα να
κατανοιςουμε πόςοσ πολφτιμοσ χρόνοσ εξοικονομείται, λόγω τθσ εξοικείωςθσ των εμπλεκομζνων με τα
περιςςότερα δεδομζνα (προδιαγραωζσ, υλικά, εικαςτικά, γενικζσ προτιμιςεισ).
Υαράλλθλα οι χρόνιεσ ςυνεργαςίεσ ζχουν ωσ αποτζλεςμα και τθ δθμιουργία διαπροςωπικϊν ςχζςεων
ανάμεςα ςτα άτομα που διαχειρίηονται τα ςυςτιματα ζκκεςθσ εντόσ τθσ εταιρίασ L’Oreal Hellas και
ςτουσ υπεφκυνουσ για τθν καταςκευι τζτοιων ςυςτθμάτων, εντόσ των καταςκευαςτικϊν εταιριϊν. Σι
ςχζςεισ αυτζσ δθμιουργοφνται με τθν πάροδο του χρόνου, με αργοφσ ρυκμοφσ και θ επιτυχία τουσ
ςτθρίηεται αρχικά ςτθν καλι επικοινωνία των μερϊν τουσ και ωυςικά ςτο κατά πόςο ο εκάςτοτε
προμθκευτισ ικανοποιεί τισ ανάγκεσ του πελάτθ.

5.2.3 Παροχι οικονομικισ προςφοράσ
Θ ςφνταξθ τθσ οικονομικισ προςωοράσ είναι μία διαδικαςία που θ κάκε καταςκευαςτικι εταιρία
υλοποιεί με διαωορετικό τρόπο και ςφςτθμα, ςφμωωνα με τθν εςωτερικι δομι και οργάνωςθ που
διακζτει. Ωςτόςο, οι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ διαμόρωωςθ μίασ οικονομικισ προςωοράσ είναι
κοινοί και εξαρτϊνται από τισ ςχεδιαςτικζσ προδιαγραωζσ του εκάςτοτε ςυςτιματοσ που κοςτολογείται.
Ακριβϊσ για αυτό το λόγο το ολοκλθρωμζνο πλαίςιο ςχεδίαςθσ πρζπει να είναι όςο το δυνατό
περιςςότερο αναλυτικό ωσ προσ τα υλικά που αναγράωει, αλλά και τουσ τρόπουσ καταςκευισ που
πικανόν να προτείνει. Υαράλλθλα, τα βιματα που ακολουκεί κάκε καταςκευαςτικι εταιρία για να
προβεί ςτθ ςφνταξθ μίασ οικονομικισ προςωοράσ, μποροφνε ςε γενικζσ γραμμζσ να κακοριςτοφνε.
Ψο τμιμα κοςτολόγθςθσ είναι ςαωϊσ ζνα βαςικό τμιμα κάκε καταςκευαςτικισ εταιρίασ, ανεξαρτιτωσ
από το μζγεκόσ τθσ. Ψο τμιμα αυτό αναλαμβάνει τθ μελζτθ του «ολοκλθρωμζνου πλαιςίου ςχεδίαςθσ»
από τθν οποία κα κακοριςτοφνε όλοι οι παράγοντεσ που διαμορωϊνουν τθν τιμι. Ψα υλικά του
εκάςτοτε ςυςτιματοσ είναι αδιαμωιςβιτθτα ο πρϊτοσ παράγοντασ που επθρεάηει τθν τιμι τθσ
καταςκευισ του. Αυτό βζβαια δε ςθμαίνει πωσ ζνα ςφςτθμα που περιζχει οικονομικά υλικά,
καταςκευάηεται οπωςδιποτε και με χαμθλό κόςτοσ, αωοφ είναι πικανό θ μορωι του να είναι
πολφπλοκθ και να δθμιουργεί άλλα ηθτιματα που να δυςκολεφουν και να κακιςτοφν τθν καταςκευι του
χρονοβόρα. Χυνεπϊσ όςο μεγάλο ρόλο παίηουν τα ίδια τα υλικά, θ τιμι τουσ αλλά και θ ευκολία ςτθν
κατεργαςία τουσ, άλλο τόςο ρόλο παίηει και θ ευκολία ςτον τρόπο καταςκευισ. Σπότε το εκάςτοτε
τμιμα κοςτολόγθςθσ υποχρεοφται παράλλθλα με τθν ανεφρεςθ τιμϊν για τα υλικά να μελετιςει και τον
τρόπο με τον οποίο κα καταςκευαςτεί το ςφςτθμα. Αν αυτόσ προτείνεται είναι πολφ πιο εφκολο γιατί κα
πρζπει απλϊσ να επιβεβαιωκεί θ ορκότθτά του και πωσ θ εκάςτοτε παραγωγικι μονάδα μπορεί να τον
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υποςτθρίξει. Αν πάλι όχι, τότε θ μελζτθ διαρκεί περιςςότερο χρόνο μζχρι να ςυγκεκριμενοποιθκεί ο
τρόποσ καταςκευισ.
Υαράλλθλα, ο αρικμόσ των τεμαχίων που πρόκειται να καταςκευαςτοφν επθρεάηει ςαωϊσ τθν τιμι.
Δεδομζνου πωσ οι προμθκευτζσ διακζτουν αυτοματοποιθμζνθ παραγωγικι μονάδα με ςφγχρονο
εξοπλιςμό, όςο περιςςότερα τα τεμάχια, τόςο μεγαλφτερθ δυνατότθτα για μείωςθ κόςτουσ.
Αωοφ ςυγκεντρωκοφνε όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία γίνεται προςδιοριςμόσ του κόςτουσ ωσ προσ τθν
καταςκευαςτικι εταιρία, δθλαδι τί ακριβϊσ κοςτίηει θ παραγωγι όλων των τεμαχίων του ςυςτιματοσ
όςον αωορά τα υλικά τουσ αλλά και το χρόνο που κα δαπανθκεί από το ανκρϊπινο δυναμικό.
Υροκφπτει λοιπόν το πραγματικό κόςτοσ, το οποίο κα διαμορωωκεί ςτθν επικυμθτι τιμι πϊλθςθσ. Θ
τιμισ πϊλθςθσ επθρεάηεται από πάρα πολλοφσ παράγοντεσ, ανάλογα με τθν εςωτερικι δομι τθσ κάκε
εταιρίασ. Υάντωσ το δεδομζνο είναι πωσ όςο μεγαλφτερθ οργάνωςθ και αυτοματοποίθςθ διακζτει θ
παραγωγικι μονάδα, τόςο πικανότερο κακίςταται, θ τιμι πϊλθςθσ να είναι ανταγωνιςτικι.
Ξαταλθκτικά θ κάκε εταιρία ζπειτα από τθν παραπάνω μελζτθ ςυντάςςει τθν οικονομικι τθσ προςωορά
για τα ακριβι τεμάχια που ηθτοφνται - 50 ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ- και ορίηει επίςθσ το χρόνο που
χρειάηεται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ.

5.2.4 φγκριςθ προςφορϊν και ανάκεςθ ςτον επικρατζςτερο καταςκευαςτι.
Τπωσ αναωζρκθκε παραπάνω θ βαρφτθτα των κριτθρίων επιλογισ καταςκευαςτι διαωζρει ανάλογα με
το project. Χτθν προκειμζνθ μελζτθ θ απαίτθςθ του πελάτθ μασ ιταν θ καταςκευι αρχικά 50 τεμαχίων
του επιλεγμζνου ςυςτιματοσ, με πρόβλεψθ για περιςςότερα και με μοναδικό περιοριςμό τθν
καταςκευι ςε πολφ μικρό χρονικό διάςτθμα. Χυνεπϊσ οι βαςικοί παράγοντεσ που επθρζαςαν τθ L’Oreal
Hellas ωσ προσ τθν επιλογι καταςκευαςτι ιταν κυρίωσ θ τιμι καταςκευισ (λόγω των πολλϊν τεμαχίων)
και ο χρόνοσ παράδοςθσ. Θ ποιότθτα καταςκευισ ιταν δευτερεφουςασ ςθμαςίασ, χωρίσ ωυςικά αυτό να
ςθμαίνει πωσ ο καταςκευαςτισ που επιλζχτθκε δεν όωειλε να τθ διατθριςει όςο πιο υψθλι μποροφςε.
Ζνα ςφςτθμα χαμθλισ ποιότθτασ δε κα αντιπροςϊπευε οφτε τθ ωιλοςοωία τθσ δεδομζνθσ ςχεδιαςτικισ
μασ πρόταςθσ, αλλά οφτε και τθν ανάγκθ του πελάτθ: οικονομικι καταςκευι υψθλϊν προδιαγραωϊν.
Ψο τμιμα ευρείασ τθσ L’oreal Hellas αωοφ μελζτθςε και τισ τρεισ προςωορζσ ζκανε τθν τελικι επιλογι. Θ
μία εκ των τριϊν καταςκευαςτικϊν εταιριϊν απορρίωτθκε λόγω μεγάλου χρόνου παραγωγισ και θ
δεφτερθ λόγω λίγο υψθλότερθσ προςωοράσ από τισ άλλεσ δφο. Φυςικά θ εταιρία που επικράτθςε ιταν
ικανι να προςωζρει και τα δφο, οικονομικι τιμι και παράδοςθ όλων των τεμαχίων μζςα ςε μόλισ δζκα
μζρεσ.
Η τιμι που δόκθκε για τθν καταςκευι διαμορφϊκθκε ςτα 315 Ε/ τεμάχιο και ςτα 23 Ε/τεμάχιο για
ςυςκευαςία και μεταφορά. Ενδιαφζρον είναι να τονίςουμε πωσ οι προςφορζσ που δόκθκαν ιταν
αρκετά κοντά ςτα ενδεικτικά νοφμερα που είχαμε παρακζςει ςτο κεφάλαιο 4 και τα οποία είχαν
προκφψει χοντρικά και μζςω τθσ διαδικαςίασ κοςτολόγθςθσ που εφαρμόςαμε μόνοι μασ.

5.3 ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ
Πε τθν επιλογι τθσ καταςκευαςτικισ εταιρίασ ξεκινάει επί τθσ ουςίασ θ διαδικαςία τθσ καταςκευισ του
ςυςτιματοσ. Ξατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ διαδικαςίασ ο ςχεδιαςτισ κα πρζπει να ςυνεργαςτεί με τθν
καταςκευαςτικι εταιρία, ϊςτε να παρακολουκεί και να ελζγχει πωσ όντωσ κα τθρθκοφν όλεσ οι
προδιαγραωζσ κακϊσ και το απαιτοφμενο χρονοδιάγραμμα. Θ ςωςτι και αποδοτικι ςυνεργαςία μεταξφ
του ςχεδιαςτι και των υπευκφνων για τθν καταςκευι του ςυςτιματοσ είναι καίριασ ςθμαςίασ και ζχει
ωσ αποτζλεςμα τθν ελαχιςτοποίθςθ πικανόν προβλθμάτων κατά τθν παραγωγι.
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5.3.1 Εντολι για καταςκευι αρχικοφ δείγματοσ (mock-up)
Χυνικωσ όταν ζνα ςφςτθμα ζκκεςθσ προβολισ καλλυντικϊν προϊόντων καταςκευάηεται για πρϊτθ ωορά
και θ παραγωγι του προορίηεται για πολλά τεμάχια, το τμιμα ευρείασ τθσ L’Oreal κζλει να δει ζνα
πρϊτο δείγμα (mock-up) ϊςτε να μπορζςει αωενόσ να κατανοιςει πλιρωσ τισ λειτουργίεσ και τθ μορωι
του ςυςτιματοσ και αωετζρου να ςιγουρευτεί πριν δϊςει τθν τελικι ζγκριςθ για τθν παραγωγι όλων
των τεμαχίων. Χτθν προκείμενθ περίπτωςθ θ καταςκευαςτικι εταιρία είχε μόλισ μία βδομάδα
προκεςμία για τθν παραγωγι του πρϊτου ςυςτιματοσ, μζςα ςτθν οποία ζπρεπε να κάνει και τθν
καταςκευαςτικι μελζτθ-ςχζδια. Ψα καταςκευαςτικά ςχζδια πρζπει να εγκρικοφν από εμάσ και αμζςωσ
μετά να ξεκινιςει θ καταςκευι του δείγματοσ.
Αν και το «ολοκλθρωμζνο πλαίςιο ςχεδίαςθσ» τυπικά ιταν ικανό να κατευκφνει τθν καταςκευαςτικι
εταιρία, προκειμζνου να μειϊςουμε το χρόνο τθσ καταςκευαςτικισ μελζτθσ και για τθν καλφτερθ
κατανόθςθ δθμιουργιςαμε τριςδιάςτατα ςχζδια του ςυςτιματοσ (explode renders) που δείχνουν πιο
αναλυτικά και ςε απόςταςθ τα επί μζρουσ ςτοιχεία ωσ προσ τθ ςυναρμολόγθςθ τουσ (μοντάριςμα).

Explode Renders

ΕΙΜΡΟΑ 5.13 : ΕΩΣΕΡΙΜΑ ΞΕΡΗ ΤΣΗΞΑΣΡ

ΝΕΠΣΡΞΕΡΕΙΑ ΣΗΡΙΠΗ ΡΑΦΙΩΟ

Από τα παραπάνω ςχζδια διακρίνεται κακαρά ο τρόποσ καταςκευισ που προτείνεται.
Υαράλλθλα οργανϊκθκε μία ςυνάντθςθ με τουσ υπευκφνουσ του καταςκευαςτικοφ ςχεδιαςτικοφ
τμιματοσ τθσ εταιρίασ, κατά τθν οποία ζγινε αναλυτικι επεξιγθςθ όλων των ςχεδίων, ςυηθτικθκαν
διάωορεσ λεπτομζρειεσ και δόκθκε ζμωαςθ -από τθ μεριά μασ- ςτουσ ςτόχουσ που επικυμοφμε να
επιτευχκοφν : ςφςτθμα ελαωρφ, αλλά ςτιβαρό και ανκεκτικό ωσ προσ τθ χριςθ του, ελκυςτικό και
υψθλισ ποιότθτασ, τθρϊντασ πάντοτε τισ ςχεδιαςτικζσ προδιαγραωζσ. Από τθ μεριά τουσ πρότειναν
κάποιεσ τεχνικζσ λφςεισ για τθν καλφτερθ ικανοποίθςθ των απαιτοφμενων ςτόχων. Ζπειτα, θ
καταςκευαςτικι εταιρία επαναςχζδιαςε το ςφςτθμα ςφμωωνα με τθν αυτοματοποιθμζνθ παραγωγι τθσ
και μασ παρουςίαςε τα καταςκευαςτικά ςχζδια, ϊςτε να δϊςουμε τθν τελικι ζγκριςθ. Χτο ςτάδιο αυτό
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ςυνικωσ δεν υπάρχει επζμβαςθ τθσ L’Oreal, διότι εμείσ είμαςτε υπεφκυνοι για τθν καλφτερθ και πιο
πιςτι απόδοςθ των ςχεδίων που ζχει εγκρίνει ο πελάτθσ. Υαρζχουμε παρακάτω τα τεχνικά ςχζδια τθσ
καταςκευαςτικισ εταιρίασ. Χτθ ςυνζχεια κα γίνει ανάλυςθ των αλλαγϊν που ςυντελζςτθκαν.
Σεχνικά χζδια καταςκευαςτικισ εταιρίασ
Ε

ΕΙΜΡΟΑ 5.14 : ΜΑΣΡΨΗ ΜΑΣΑΜΕΤΗ
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Από τθ μελζτθ των καταςκευαςτικϊν ςχεδίων παρατθροφμε πωσ όλεσ οι προδιαγραωζσ που δόκθκαν
μζςα από το «ολοκλθρωμζνο πλαίςιο ςχεδίαςθσ» κακϊσ και ο γενικόσ τρόποσ ςυναρμολόγθςθσ των
μερϊν του ςυςτιματοσ που παρουςιάςτθκε ςτα explode renders (εικ. 5.3.1, 5.3.2) ζχουν τθρθκεί. Ωςτόςο,
αλλάηει ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο του τρόπου καταςκευισ, το οποίο επθρεάηει και τθν τελικι του όψθ.
Σι υπεφκυνοι ςχεδίαςθσ τθσ καταςκευαςτικισ εταιρίασ προτείνουν ζνα διαωορετικό τρόπο ςτιριξθσ των
ραωιϊν, ο οποίοσ αναιρεί τθν ανάγκθ για τα μεταλλικά ςτθρίγματα που είχαμε προτείνει αρχικά. Ψα
ακρυλικά ράωια κα κοποφν ςτο ςυγκεκριμζνο ςχιμα που επικυμοφμε, αλλά με 2 προεξοχζσ δεξιά και
αριςτερά (εικ. 5.3.6) ϊςτε να περάςουν μζςα από τισ πλαϊνζσ λαμαρίνεσ, οι οποίεσ κα ζχουν τισ
αντίςτοιχεσ τρφπεσ για να τα δεχτοφν (εικ.5.3.7). Θ λφςθ που μασ πρότειναν εξυπθρετεί πολφ καλφτερα τισ
ςχεδιαςτικζσ προδιαγραωζσ, γιατί εξαωανίηει τα ςτθρίγματα, τα οποία εξυπθρετοφςαν μόνο ςτθ ςτιριξθ,
αλλά όχι ςε κάποιο αιςκθτικό ςκοπό και καταλάμβαναν κιόλασ ζνα δεδομζνο χϊρο πάνω ςτο ράωι
(6Χ2cm). Σ ςθμαντικότεροσ λόγοσ βζβαια που μασ πρότειναν αυτι τθ λφςθ είναι πωσ τα ςτθρίγματα είχαν
ςυγκεκριμζνο χρόνο παράδοςθσ (από τον προμθκευτι τθσ καταςκευαςτικισ εταιρίασ) ο οποίοσ δε μασ
εξυπθρετοφςε ςφμωωνα με το χρονοδιάγραμμα που ζκεςε θ L’Oreal Hellas. Επιπρόςκετα, το κόςτοσ τουσ
δεν ιταν κακόλου αμελθτζο και θ αωαίρεςι τουσ είχε ωσ αποτζλεςμα μία μικρι μείωςθ τθσ αρχικισ
προςωοράσ που είχε δοκεί ςτθ L’Oreal Hellas, κάτι που ςαωϊσ προςζωερε μεγάλθ ικανοποίθςθ.
Ακολοφκθςε θ ζγκριςθ των καταςκευαςτικϊν ςχεδίων και ξεκίνθςε θ παραγωγι του δείγματοσ.
Ψο δείγμα που καταςκευάςτθκε αρχικά παρουςιάςτθκε ςε μασ, ϊςτε να ςιγουρευτοφμε πωσ τθρικθκαν
πλιρωσ οι προδιαγραωζσ του, αλλά και για να ελζγξουμε τθν ποιότθτα τθσ καταςκευισ. Ψο αποτζλεςμα
ιταν ιδιαίτερα ικανοποιθτικό και οι παρατθριςεισ μασ αμελθτζεσ, οπότε και ςυντονίςαμε άμεςα τθν
παρουςίαςθ του ςτο τμιμα ευρείασ τθσ L’Oreal Hellas. Είναι αναγκαίο ο ςχεδιαςτισ να είναι παρόν ςτθν
πρϊτθ επαωι των αρμόδιων τθσ L’Oreal Hellas, με το δείγμα, ϊςτε αωενόσ να επεξθγιςει τα ςτοιχεία που
άλλαξαν από τα ςχζδια και αωετζρου να καταγράψει τισ οποιεςδιποτε παρατθριςεισ, κετικζσ και
αρνθτικζσ.
Υαρακάτω παρουςιάηονται ωωτογραωίεσ του καταςκευαςμζνου δείγματοσ:

106

ΕΙΜΡΟΑ 5.18 : ΦΩΣΡΓΡΑΦΙΑ ΔΕΙΓΞΑΣΡ ΕΜΘΕΗ ΠΡΡΛΡΟΣΩΟ ΠΕΡΙΠΡΙΗΗ ΟΤΧΙΩΟ ΣΗ ΕΣΑΙΡIΑ MNY

5.3.2 Αξιολόγθςθ του δείγματοσ και επεμβάςεισ από τον πελάτθ
Ψο δείγμα παραδίδεται ςτα κεντρικά γραωεία τθσ L’Oreal ευρείασ, όπου και λαμβάνει χϊρα θ
παρουςίαςθ. Αν και οι πρϊτεσ αντιδράςεισ ιταν πολφ κετικζσ θ πραγματικι αξιολόγθςθ του δείγματοσ
είναι μία αρκετά χρονοβόρα εςωτερικι διαδικαςία τθσ εταιρίασ, θ οποία μπορεί να διαρκζςει ζωσ και 2
εβδομάδεσ, ανάλογα πάντα με το διακζςιμο χρόνο που υπάρχει. Αυτό ςυμβαίνει γιατί οι αποωάςεισ
ςχετικά με το νζο ςφςτθμα παίρνονται ομαδικά από όλα τα αρμόδια τμιματα τθσ εταιρίασ (τμιμα
marketing, πωλιςεων, και υπεφκυνο καταςκευϊν). Χτθν προκειμζνθ περίπτωςθ που δεν υπιρχε
διακζςιμοσ χρόνοσ, θ διαδικαςία διιρκθςε 5 μζρεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ θμζρασ που κάναμε
τθν παρουςίαςθ.
Θ χριςθ του ςυςτιματοσ από τουσ αρμόδιουσ των τμθμάτων κακϊσ και θ τοποκζτθςθ των προϊόντων
πάνω ςε αυτό οδιγθςε ςτθν ανάγκθ των παρακάτω αλλαγϊν/εναλλακτικϊν:
 Ξαταργείται θ εκτφπωςθ με το χαρακτθριςτικό γραωικό «ουρανοξφςτεσ» ςτο μπροςτινό μζροσ
των προςτατευτικϊν των ραωιϊν και ηθτείται διαωάνεια, ϊςτε να ωαίνονται τα χρϊματα των
βερνικιϊν.
 Ξαταργείται το καπζλο ςτο πάνω μζροσ τθσ καταςκευισ, γιατί εμποδίηει τθν άμεςθ πρόςβαςθ
του καταναλωτι με το πρϊτο πάνω ράωι. Ωςτόςο κα πρζπει να βρεκεί μία ςχεδιαςτικι λφςθ για
να προβάλλεται το λογότυπο τθσ μάρκασ.
 Πεγαλϊνουν οι αποςτάςεισ των ραωιϊν για να ζχουν ακόμθ περιςςότερο «αζρα» τα προϊόντα.
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 Πικραίνει -όςο επιτρζπεται καταςκευαςτικά- το μικοσ των πλαϊνϊν λαμαρινϊν, ϊςτε να
κρφβονται όςο το δυνατό λιγότερο τα προϊόντα.
Τπωσ βλζπουμε οι αλλαγζσ που ηθτικθκαν ιταν βαςικά οι εναλλακτικζσ που είχαμε προτείνει ςτθν
εταιρία, πριν ξεκινιςουμε τθν αναλυτικι ςχεδίαςθ. Επίςθσ είναι αρκετζσ, κάτι που δε ςυνθκίηεται ςε
αυτό το ςτάδιο, το οποίο ςυνικωσ είναι καταλθκτικό και λαμβάνει χϊρα απλϊσ για να λάβουμε τθν
τελικι ζγκριςθ. Κα πρζπει βζβαια να τονίςουμε πωσ όλθ θ διαδικαςία τθσ ςχεδίαςθσ και θ λιψθ
αποωάςεων που περιλαμβάνει, τόςο από τθ μεριά του ςχεδιαςτι όςο και από τον πελάτθ, ιταν
ιδιαίτερθσ απαίτθςθσ ωσ προσ το χρόνο. Ψα περικϊρια για τθν κατάλθξθ των ςχεδίων ιταν πολφ ςτενά,
δεδομζνου ότι θ ςυνολικι διαδικαςία δεν είχε διάρκεια μεγαλφτερθ των 10 θμερϊν (από τθ δθμιουργία
των concepts μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ αναλυτικισ ςχεδίαςθσ).
Ψο αποτζλεςμα ιταν πωσ ενϊ εμείσ είχαμε ιδθ προβλζψει τα προβλιματα που κα δθμιουργοφνταν και
είχαμε προτείνει τισ αντίςτοιχεσ λφςεισ με ςτόχο τθ βελτιςτοποίθςθ του ςυςτιματοσ, οι αρμόδιοι τθσ
L’Σreal Hellas λόγω ζλλειψθσ χρόνου και επειδι αιςκθτικά άρεςε πολφ το ςχεδιαςτικό αποτζλεςμα, δεν
δζχτθκαν τθ ςχεδιαςτικι εωαρμογι τουσ και ζδωςαν τθν εντολι να προχωριςει θ καταςκευι του
δείγματοσ, ςφμωωνα με το ςχζδιο ωσ είχε.
Τταν καταςκευάςτθκε το δείγμα και μετά από τθ χριςθ του εντόσ των κεντρικϊν γραωείων τθσ L’Oreal,
οι αρμόδιοι ςυνειδθτοποίθςαν πωσ αυτζσ οι λφςεισ που είχαμε εξαρχισ προτείνει ζπρεπε οπωςδιποτε
να εωαρμοςτοφν κατά τθν καταςκευι όλθσ τθσ παραγγελίασ.

5.3.3 Παρουςίαςθ τελικϊν ςχεδίων για ζγκριςθ καταςκευισ
Σι παραπάνω αλλαγζσ ζπρεπε να αποτυπωκοφν και ςχεδιαςτικά, ϊςτε να λάβουμε τελικι ζγκριςθ και
να ξεκινιςει θ παραγωγι των 50 τεμαχίων. Υαράλλθλα ζπρεπε να δείξουμε και τθ λφςθ μασ ωσ προσ το
πρόβλθμα τθσ προβολισ του λογοτφπου τθσ μάρκασ MNY εωόςον το «καπζλο» αωαιρείται.
Υαρακζτουμε παρακάτω τα ςχζδια με όλεσ τισ αλλαγζσ που ηθτικθκαν και με τθν πρόταςθ μασ όςον
αωορά το «καπζλο» του ςυςτιματοσ.

Σελικά διςδιάςτατα ςχζδια φςτερα από αλλαγζσ δείγματοσ
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ΕΙΜΡΟΑ 5.23 : ΠΡΡΡΠΣΙΜΑ ΤΣΗΞΑΣΡ ΞΕ ΠΡΡΛΡΟΣΑ

Από τα ςχζδια που προκφπτουν μετά τισ αλλαγζσ, βλζπουμε κατ αρχάσ πωσ θ νζα διαρρφκμιςθ των
ραωιϊν αωινει μεγαλφτερο χϊρο ςτισ μεταξφ τουσ αποςτάςεισ (εικ. 5.3.10). Για να πετφχουμε τθν
αφξθςθ τθσ απόςταςθσ κατά ζνα εκατοςτό -από 14,5cm που ιταν ςτο δείγμα ςε 15,5cm που προκφπτει
τϊρα- μετακινιςαμε και το κάτω ράωι πολφ πιο κοντά ςτθ βάςθ (εικ.5.3.11) Ζτςι κι αλλιϊσ ςφμωωνα με
τθν αρχικι μασ γνϊμθ αλλά τελικά και με παρατθριςεισ από τον πελάτθ, ο κενόσ χϊροσ που
δθμιουργοφνταν ςε κείνο το ςθμείο δε κα χρθςίμευε ςτουσ πωλθτζσ.
Πε τθν αωαίρεςθ τθσ εκτφπωςθσ από τα προςτατευτικά των ραωιϊν επιτυγχάνεται διαωάνεια, οπότε
και τα χρϊματα από τα βερνίκια προβάλλονται πολφ καλφτερα. Ωςτόςο, για να μθ χακεί εντελϊσ θ
προβολι τθσ μάρκασ, διατθροφμε το ψθωιακό κοπτικό Maybelline New York.
Ψο μικοσ των πλαϊνϊν λαμαρινϊν διαμορωϊνεται ςτουσ 10cm (εικ. 5.3.9) μειϊνεται δθλαδι κατά
42mm, με αποτζλεςμα να προβάλλονται περιςςότερο τα πλαϊνά ςθμεία των ραωιϊν (εικ.5.3.11) και άρα
περιςςότεροσ αρικμόσ προϊόντων είναι πλζον ορατόσ από όλεσ τισ μεριζσ του ςυςτιματοσ. Δεδομζνου
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ότι τα πλαϊνά ςυγκρατοφν όλθ τθν καταςκευι δεν γινόταν να μειωκεί περιςςότερο το μικοσ τουσ, διότι
κα προζκυπταν προβλιματα ςτθν ςτιριξθ.
Θ μείωςθ του μικουσ των πλαϊνϊν ζχει ωσ αποτζλεςμα και τθ μείωςθ του μικουσ του ςυςτιματοσ κατά
2,2cm (εικ.5.3.9) χωρίσ όμωσ να μειϊνεται και θ διάςταςθ του ραωιοφ.
Ψο καπζλο καταργείται και ςτθ κζςθ του τοποκετείται μία λεπτι επιωάνεια που κα προβάλλει το
εκτυπωμζνο λογότυπο τθσ μάρκασ και θ οποία ςτθρίηεται ςε ζναν ςωλινα αλουμινίου. Θ λφςθ αυτι
προζκυψε για να «ελαωρφνει» αιςκθτικά θ καταςκευι και ωυςικά για να κάνει ακόμθ πιο εφκολθ τθν
πρόςβαςθ του καταναλωτι ςτο πιο εμπορικό ράωι του ςυςτιματοσ, το τελευταίο. Υαράλλθλα θ
προτεινόμενθ λφςθ μποροφςε να καταςκευαςτεί εφκολα και χωρίσ επιπρόςκετθ μελζτθ. Επίςθσ δεν
επιβάρυνε και το κόςτοσ.
Θ αξιολόγθςθ των ςχεδίων μετά τισ αλλαγζσ ζγινε αμζςωσ από τθ L’Oreal Hellas και το αποτζλεςμα ιταν
να οριςτικοποιθκοφν τα ςχζδια και να δοκεί εντολι για τθν παραγωγι των 50 τεμαχίων. Θ διαδικαςία
που ακολουκιςαμε ιταν ίδια με πριν. Χυντάξαμε πάλι το «ολοκλθρωμζνο πλαίςιο ςχεδίαςθσ» που
περιείχε πλζον τα ανακεωρθμζνα ςχζδια με προδιαγραωζσ και ενθμερϊςαμε τθν καταςκευαςτικι
εταιρία. Ακολοφκθςε το ςτάδιο τθσ καταςκευισ, κατά το οποίο δεν προζκυψαν τεχνικά προβλιματα και
τθρικθκε το ςυμωωνθμζνο χρονοδιάγραμμα.
Χτθ ςυνζχεια παρακζτουμε ωωτογραωίεσ του ςυςτιματοσ που καταςκευάςτθκε και το οποίο βρίςκεται
τοποκετθμζνο ςιμερα ςτα περιςςότερα καταςτιματα καλλυντικϊν γνωςτϊν εμπορικϊν αλυςίδων.
Φωτογραφίεσ καταςκευαςμζνου ςυςτιματοσ

ΕΙΜΡΟΑ 5.24 : ΦΩΣΡΓΡΑΦΙΕ ΣΕΝΙΜΡΤ ΤΣΗΞΑΣΡ ΕΜΘΕΗ ΠΡΡΛΡΟΣΩΟ ΠΕΡΙΠΡΙΗΗ ΟΤΧΙΩΟ
ΣΗ ΕΣΑΙΡΙΑ MNY
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ΞΕΦΑΟΑΛΣ 6
ΧΕΔΙΑΗ ΒΑΕΙ ΣΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

114

6. ΧΕΔΙΑΗ ΒΑΕΙ ΣΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Χτο κεωάλαιο αυτό κα αναλυκεί εκτενϊσ θ διαδικαςία τθσ καταςκευισ μζςω τθσ αυτοματοποιθμζνθσ
παραγωγισ κακϊσ και κα κακοριςτεί ο ρόλοσ του ςχεδιαςτι μζςα ςε αυτιν. Επίςθσ κα τονίςουμε τουσ
λόγουσ για τουσ οποίουσ ςτθ ςθμερινι αγορά πλεονεκτοφνε εκείνοι οι ςχεδιαςτζσ που κατζχουν μζροσ ι
και ςφνολο τθσ γνϊςθσ τθσ διαδικαςίασ κοςτολόγθςθσ ενόσ ςυςτιματοσ-προϊόντοσ.

6.1 Η ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ Ω ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑΣΙ ΣΗ ΧΕΔΙΑΗ
Θ ςχεδίαςθ που εντάςςει μζςα ςτισ ςχεδιαςτικζσ προδιαγραωζσ και ςτουσ περιοριςμοφσ το κόςτοσ
καταςκευισ κζτει ςαωϊσ περιςςότερουσ προβλθματιςμοφσ ςτο ςχεδιαςτι. Ενδζχεται δε, να περιορίςει
τθ δθμιουργικότθτά του και ςίγουρα διαρκεί περιςςότερο χρόνο διότι ο ςχεδιαςτισ καλείται να
υπολογίςει και ςτοιχεία που απαιτοφν επιπρόςκετθ ζρευνα. Ωςτόςο είναι ικανι να καταλιξει πιο
εφκολα και γριγορα ςε ρεαλιςτικά αποτελζςματα, προϊόντα ι ςυςτιματα πραγματικά υλοποιιςιμα.

6.1.1 Αυτοματοποίθςθ ςτθν καταςκευι
Για να κατανοιςουμε τον τρόπο αλλά και το βακμό ςτον οποίο θ γνϊςθ τθσ κοςτολόγθςθσ ςυμβάλλει ςε
ςωςτότερα και πιο ρεαλιςτικά αποτελζςματα κρίνεται ςκόπιμο να περιγράψουμε καταρχάσ τθ δομι και
τθ λειτουργία μίασ αυτοματοποιθμζνθσ/ κακετοποιθμζνθσ καταςκευαςτικισ μονάδασ ειδικϊν
καταςκευϊν. Κα κατανοιςουμε με αυτό τον τρόπο καλφτερα τα βιματα που εκτελοφνται για τθν
καταςκευι ενόσ ςυςτιματοσ.
Πε τον όρο αυτοματοποιθμζνθ μονάδα καταςκευισ εννοοφμε τθν παραγωγικι μονάδα που αποτελείται
από αυτόματεσ και ρομποτικζσ μθχανζσ οι οποίεσ είναι υπεφκυνεσ μζςω των χειριςτϊν τουσ για τισ
περιςςότερεσ κατεργαςίεσ των μερϊν μίασ καταςκευισ. Φυςικά θ κάκε μονάδα μπορεί να ζχει
αυτοματοποιιςει περιςςότερεσ ι λιγότερεσ από αυτζσ τισ κατεργαςίεσ. Ψο λογικό βζβαια είναι πωσ όςο
περιςςότερθ αυτοματοποίθςθ διακζτει, τόςο μεγαλφτερθ κακίςταται και θ ικανότθτα για παραγωγι
πολλϊν τεμαχίων ςε μικρότερο χρονικό διάςτθμα ςε ανταγωνιςτικζσ τιμζσ. Υαράλλθλα όςο πιο ζμπειροι
οι χειριςτζσ, τόςο μικρότερεσ οι πικανότθτεσ για λάκθ.
Χτθ ςυνζχει παρακζτουμε τα τυπικά-ςυνικθ τμιματα που διακζτει μία καταςκευαςτικι εταιρία
μεγάλου βελθνεκοφσ:










Ψμιμα Ωποςτιριξθσ πωλιςεων
Ψμιμα Ξοςτολόγθςθσ
Ψμιμα Ζρευνασ υλικϊν και διαχείριςθσ προμθκευτϊν
Ψμιμα Βιομθχανικοφ Χχεδιαςμοφ
Διαχείριςθσ Ζργων
Διαχείριςθ Υαραγωγισ
Υαραγωγικι Πονάδα
Ψμιμα Υοιοτικοφ Ελζγχου
Χυςκευαςία, αποκικευςθ, μεταωορά και παράδοςθ

Θ αυτοματοποίθςθ ςτισ παραγωγικζσ μονάδεσ ειδικϊν καταςκευϊν, ζχει κάποια δεδομζνα όρια. Χε
κακοριςμζνθ ωάςθ κα επζμβει ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ και κα αναλάβουν ζμπειροι τεχνίτεσ για τθ
ςυναρμολόγθςθ, τθ βαωι και τθν τοποκζτθςθ εξαρτθμάτων όπωσ και για τισ μετζπειτα διαδικαςίεσ,
ςυςκευαςία και μεταωορά. Ζπειτα από τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ ςυνικωσ διεξάγεται ποιοτικόσ
ζλεγχοσ προκειμζνου να πιςτοποιθκεί πωσ το ςφςτθμα/προϊόν είναι δεδομζνθσ ποιότθτασ.
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Ψόςο οι χειριςτζσ των μθχανϊν, όςο και οι τεχνίτεσ εκτελοφν ζτοιμα ςχζδια και εντολζσ που προζρχονται
από τουσ βιομθχανικοφσ ςχεδιαςτζσ τθσ εκάςτοτε εταιρίασ. Θ δουλειά των ςχεδιαςτϊν αυτϊν είναι πολφ
ςθμαντικι γιατί ςχεδιάηουν το υπό καταςκευι προϊόν/ςφςτθμα βάςει τθσ λειτουργίασ τθσ παραγωγικισ
μονάδασ και με πολφ μεγάλθ ανάλυςθ, ϊςτε να ενθμερϊςουν με ςωςτά δεδομζνα τόςο τουσ χειριςτζσ
των μθχανϊν (με ειδικά ςχζδια ςε προγράμματα που αναγνωρίηουν τα μθχανιματα) όςο και τουσ
τεχνίτεσ (με τριςδιάςτατα & διςδιάςτατα καταςκευαςτικά ςχζδια αλλά και με ςκίτςα).Υιο ςυγκεκριμζνα
οι βιομθχανικζσ ςχεδιαςτζσ επαναςχεδιάηουν δεδομζνα ςχζδια που τουσ δόκθκαν από εξωτερικοφσ
ςυνεργάτεσ-πελάτεσ τθσ εταιρίασ (αρχιτεκτονικά γραωεία, γραωεία design κα) με γνϊμονα το πϊσ κα
καταςκευαςτοφν αυτά βάςει τθσ παραγωγικισ μονάδασ. Θ δουλειά τουσ είναι πολφ ςθμαντικι και με
μικρά περικϊρια λάκουσ, διότι το κόςτοσ ενόσ ςυςτιματοσ/προϊόντοσ που ζχει ξεκινιςει να
καταςκευάηεται λάκοσ ι και κατζλθξε να καταςκευαςτεί με λάκθ είναι πολφ μεγάλο. Ψο βζλτιςτο είναι
όλα τα προβλιματα να λφνονται πριν ξεκινιςει θ διαδικαςία τθσ καταςκευισ.
Σι βιομθχανικοί ςχεδιαςτζσ δεν ενεργοφν μόνοι τουσ αλλά ςυνικωσ ςε ςυνεργαςία με το τμιμα
διαχείριςθσ ζργων το οποίο και είναι υπεφκυνο για τθν ανάκεςθ του εκάςτοτε project. Υαράλλθλα πριν
να ξεκινιςει θ καταςκευι του project, το τμιμα κοςτολόγθςθσ ζχει προβεί ςε ςφνταξθ οικονομικισ
προςωοράσ με τθν οποία βζβαια ζχει ςυμωωνιςει ο πελάτθσ.
Υολφ βαςικό ςυςτατικό για τθν επιτυχθμζνθ λειτουργιά μίασ καταςκευαςτικισ εταιρίασ παίηει θ
αποδοτικι ςυνεργαςία και ςυνεχι ενθμζρωςθ μεταξφ όλων των τμθμάτων τθσ.

6.1.2 Περιγραφι του τρόπου κοςτολόγθςθσ βάςει τθσ αυτοματοποιθμζνθσ παραγωγισ
Ιδθ ςτο κεωάλαιο 5 (υποκ. 5.2.3) αναωζραμε τθ γενικι διαδικαςία ςφνταξθσ οικονομικισ προςωοράσ
ενόσ δεδομζνου ςυςτιματοσ, προκειμζνου να περιγράψουμε τθ γενικότερθ διαδικαςία τθσ εκκίνθςθσ
καταςκευισ του ςυςτιματοσ τθσ προκειμζνθσ μελζτθσ. Κα αναλφςουμε τϊρα πιο διεξοδικά τα βιματα
που ακολουκοφν τα τμιματα κοςτολόγθςθσ καταςκευαςτικϊν εταιριϊν που διακζτουν αυτοματοποίθςθ
ςτθν παραγωγι τουσ.
Θ κοςτολόγθςθ αποτελεί το πρϊτο ςτάδιο προκειμζνου να γίνει θ ανάκεςθ ενόσ project αωοφ πρϊτα κα
πρζπει ο πελάτθσ να λάβει μία οικονομικι προςωορά που κα αναωζρει και κα περιγράωει όλεσ τισ
εμπλεκόμενεσ τιμζσ πϊλθςθσ (καταςκευι, ςυςκευαςία, μεταωορά, τοποκζτθςθ αν χρειάηεται) ςχετικά
με αυτό και αωοφ τισ εγκρίνει-αποδεχτεί κα ξεκινιςει θ διαδικαςία. Σι υπεφκυνοι του ςυγκεκριμζνου
τμιματοσ κα πρζπει καταρχάσ να μελετιςουν και να κατανοιςουν τα ςχζδια που δίνονται (ενδζχεται
πολλζσ ωορζσ να μθν είναι αρκετά αναλυτικά οπότε επιμθκφνεται ο χρόνοσ τθσ μελζτθσ τουσ) και ζπειτα
να διευκρινίςουν τα υλικά και τισ προδιαγραωζσ τουσ. Ενδεχομζνωσ τα ςτοιχεία να είναι ελλιπι ι αςαωι
οπότε κα πρζπει να επικοινωνιςουν με τον πελάτθ για αποςαωθνίςεισ. Υαράλλθλα επιβάλλεται να
κάνουν και μία πρϊτθ μελζτθ όςον αωορά τον πιο ςυμωζρον τρόπο καταςκευισ, ςφμωωνα με τθ δομι
και τθν οργάνωςθ τθσ αυτοματοποιθμζνθσ παραγωγισ.
Αωοφ κακοριςτοφν όλα τα υλικά και οι προδιαγραωζσ γίνεται θ ζρευνα μεταξφ των πιο οικονομικϊν
προςωορϊν που κα λάβουν από τουσ εξωτερικοφσ προμθκευτζσ τθσ εταιρίασ. Χυνικωσ τα βαςικά υλικά
που επεξεργάηεται μία καταςκευαςτικι εταιρία ζχουν ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ, οι οποίεσ ανανεϊνονται ςε
μεγάλα χρονικά διαςτιματα από τουσ αντίςτοιχουσ προμθκευτζσ. Υ.χ. μία καταςκευαςτικι εταιρία που
βαςικά παράγει ζπιπλα από ξφλο, γνωρίηει ςφμωωνα με τυποποιθμζνουσ τιμοκαταλόγουσ των μόνιμων
προμθκευτϊν τθσ, ποιεσ είναι οι τιμζσ ανά τετραγωνικό για κάκε ξφλινθ επιωάνεια. Ωςτόςο μία
καταςκευι μπορεί να περιζχει διάωορα εξαρτιματα, από ανοξείδωτα και μζταλλα μζχρι corian,
ακρυλικά και κρφςταλλα. Χυνικωσ για τζτοια ειδικά εξαρτιματα οι κοςτολόγοι είναι υποχρεωμζνοι να
λάβουν ςυγκεκριμζνεσ προςωορζσ κατά περίπτωςθ ςχεδίου και ανάγκθσ.
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Ακολουκεί θ ανάλυςθ του κόςτουσ, όπου όλεσ οι τιμζσ που ζχουν ςυγκεντρωκεί αντιςτοιχοφν ςτα υλικά
του ςυςτιματοσ. Θ ακριβισ μεκοδολογία κοςτολόγθςθσ τθν οποία εωαρμόηει κάκε εταιρία, ωυςικά
διαωζρει γιατί ςυνδζεται άμεςα με τθ δομι τθσ παραγωγικισ τθσ μονάδασ. Ωςτόςο μποροφμε να
προςδιορίςουμε τθ γενικι μζκοδο, θ οποία είναι κοινι.
Για να κατανοιςουμε καλφτερα τθ γενικι μεκοδολογία κοςτολόγθςθσ κα δϊςουμε ζνα παράδειγμα
μζςα ςε μία καταςκευαςτικι εταιρία επίπλων με βαςικό υλικό το ξφλο και αυτοματοποιθμζνθ
παραγωγι. Θ εταιρία δε διακζτει εςωτερικό τμιμα προμικειασ και κατεργαςίασ κρυςτάλλων. Διακζτει
όμωσ τμιμα κατεργαςίασ μεταλλικϊν καταςκευϊν.
Σο ςφςτθμα για κοςτολόγθςθ είναι ζνα γραφείο διαςτάςεων 180Χ80Χ75cm με 4 γυαλιςτερά ανοξείδωτα
τετράγωνα πόδια διαςτάςεων 60Χ60mm και καπάκι από λευκι μελαμίνθ 18mm. Πάνω από τθν
επιφάνεια τθσ μελαμίνθσ τοποκετείται και ζνα κρφςταλλο βαμμζνο λάκα και πάχουσ 10mm.
Ψο πρϊτο βιμα είναι θ κατανόθςθ του ςχεδίου και θ ςυγκεκριμενοποίθςθ των υλικϊν. Ψο ςφςτθμα
αναλφεται ςτα επί μζρουσ ςτοιχεία του και προςδιορίηονται τα υλικά του:
 Πελαμίνθ πάχουσ 18mm, διαςτάςεων 180Χ80cm =1 τεμάχιο
 Ξρφςταλλο πάχουσ 10mm με επεξεργαςίασ βαωισ με λάκα, διαςτάςεων 180Χ80cm = 1 τεμάχιο
 Ανοξείδωτο πόδι τετράγωνο διαςτάςεωσ 6Χ6Χ72cm = 4 τεμάχια
Υροκφπτει μία αςάωεια ςτισ προδιαγραωζσ όςον αωορά τα ανοξείδωτα πόδια, είναι γυαλιςτερά ι
ςατινζ? Υαίηει ςθμαντικό ρόλο γιατί αλλάηει το κόςτοσ του υλικοφ. Ασ ποφμε πωσ είναι γυαλιςτερά. Χτθ
ςυνζχεια γίνεται μία πρϊτθ εκτίμθςθ για τον τρόπο καταςκευισ. Χφμωωνα με τθν περιγραωι των
χαρακτθριςτικϊν τθσ εταιρίασ που περιγράψαμε παραπάνω είναι λογικό να ακολουκθκεί θ εξισ
διαδικαςία: Ψο καπάκι από τθ μελαμίνθ κα κοπεί ςτθν απαιτοφμενθ διάςταςθ, τα πόδια κα βιδωκοφν
ςτο κάτω μζροσ του και φςτερα κα τοποκετθκεί και κα ςτθριχτεί ςτο πάνω μζροσ, το κρφςταλλο, το
οποίο πρϊτα κα ζχει βαωτεί ςτο επικυμθτό χρϊμα.
Αμζςωσ μετά κα ςυγκεντρωκοφν οι τιμζσ για τα υλικά. Ασ ποφμε πωσ θ τιμι τθσ μελαμίνθσ ανά
τετραγωνικό είναι «Α», του κρυςτάλλου μαηί με τθ βαωι ανά τετραγωνικό είναι «Β» και του κάκε
ανοξείδωτου τετράγωνου ποδιοφ είναι «Γ». Ψϊρα κα ξεκινιςει θ μεκοδολογία του προςδιοριςμοφ του
κόςτουσ. Για να προκφψει θ τιμι τθσ μελαμίνθσ κα πρζπει να πολλαπλαςιάςουμε τθν τιμι Α Χ τα
τετραγωνικά του ςυγκεκριμζνου κομματιοφ (m2) *ΑΧΠ2=Ψ+. Ψο ίδιο ακριβϊσ κάνουμε και για το
κρφςταλλο *ΒΧΠ2=Η+. Πζνουν τα 4 πόδια που υπολογίηονται από τον πολλαπλαςιαςμό τθσ τιμισ τουσ
επί τα τεμάχια. *ΓΧ4=Ε+. Ψο ςφνολο των Ψ+Η+Ε= D είναι το κόςτοσ μασ ωσ προσ τα υλικά, δθλαδι D είναι
θ τιμι που κα αγοράςει θ καταςκευαςτικι εταιρία όλα τα υλικά για το ςυγκεκριμζνο γραωείο. Φυςικά
υπάρχουν κάποιεσ ωκορζσ ςτα παραπάνω υλικά, οι οποίεσ είναι περίπου τθσ τάξθσ του 20%, αν και
ποικίλουν ανάλογα με το υλικό.
Ψο κόςτοσ των υλικϊν δεν αρκεί για να προςδιορίςουμε το ςφνολο. Κα πρζπει να λθκωοφν υπόψθ και
παράγοντεσ όπωσ ο χρόνοσ που κα δαπανθκεί από τουσ τεχνίτεσ, ο χρόνοσ των μθχανϊν κακϊσ και ο
χρόνοσ που κα καταναλωκεί από τουσ βιομθχανικοφσ ςχεδιαςτζσ. Επειδι αυτοί οι παράγοντεσ δεν είναι
ςτακεροί αλλά διαωζρουν ανά καταςκευι και ωυςικά δεν μποροφν ποτζ να προςδιοριςτοφν με ακρίβεια
ςτο ςτάδιο τθσ κοςτολόγθςθσ, το κόςτοσ D που προκφπτει από τα υλικά δζχεται μία ποςοςτιαία αφξθςθ
ανάλογα πάντοτε με τισ προβλζψεισ των κοςτολόγων για όλουσ αυτοφσ τουσ παράγοντεσ.
Ξαταλιγουμε λοιπόν ςε ζνα νζο κόςτοσ, το οποίο κα διαμορωωκεί ϊςτε να πάρει τθν τελικι τιμι
πϊλθςθσ. Ωπάρχουν περιπτϊςεισ που εξαιτίασ δφςκολων καταςκευϊν θ τιμι πϊλθςθσ ζχει ςθμαντικι
απόκλιςθ από το κόςτοσ που προκφπτει μζςω τθσ κοςτολόγθςθσ. Φυςικά θ τιμι πϊλθςθσ κακορίηεται
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βαςικά από τουσ υπεφκυνουσ πωλιςεων, διότι αυτοί διεξάγουν και όλθ τθν ζρευνα ωσ προσ τον
ανταγωνιςμό και τισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ ανά περίοδο.

6.2 ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΓΝΩΗ ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΧΕΔΙΑΗ
Θ διαδικαςία που περιγράψαμε παραπάνω είναι ιδιαίτερα τεχνικι και λεπτομερισ γι αυτό και είναι
αρκετά ςπάνιο ζνασ ςχεδιαςτισ να γνωρίηει πϊσ να τθν εωαρμόςει. Σι περιςςότεροι ςχεδιαςτζσ
γνωρίηουν κάποιεσ γενικζσ τιμζσ των υλικϊν που χρθςιμοποιοφν περιςςότερο και ανά περίπτωςθ
κάνουν γριγορεσ ζρευνεσ για οτιδιποτε άλλο χρειαςτοφν. Χτόχοσ τουσ είναι μια γενικι άποψθ-γνϊμθ
για το πόςο ενδζχεται να κοςτίςει το ςφςτθμα που προτείνουν, ϊςτε όταν ερωτθκοφν από τον πελάτθ
να ζχουν ενδεικτικζσ απαντιςεισ. Ωςτόςο τισ περιςςότερεσ ωορζσ αυτζσ οι απόψεισ για τα κόςτθ
απζχουν πολφ από τθν πραγματικότθτα, αλλά ακόμθ και αν ζχουν τθ ςωςτι γνϊςθ ενδεικτικϊν τιμϊν,
δεν ζχουν τισ απαιτοφμενεσ καταςκευαςτικζσ γνϊςεισ με αποτζλεςμα να ςχεδιάηουν ςυςτιματα με
δυςκολίεσ ςτθν καταςκευι.
Ωπάρχουν και κάποιοι λίγοι που πριν τθν ολοκλιρωςθ των τελικϊν τουσ concepts ςυμβουλεφονται τθν
καταςκευαςτικι/εσ εταιρία/εσ που ζχουν ςυνεργαςία και λαμβάνουν μία προ- κοςτολόγθςθ, δθλαδι
μία προςεγγιςτικι προςωορά. Δυςτυχϊσ όμωσ θ διαδικαςία είναι χρονοβόρα και ςυνικωσ οφτε ο
ςχεδιαςτισ ζχει τον απαιτοφμενο χρόνο να ςχεδιάςει αναλυτικά και να προςδιορίςει επακριβϊσ τι
κζλει, αλλά οφτε και θ καταςκευαςτικι εταιρία να κάνει τθν απαιτοφμενθ μελζτθ.
Αντικζτωσ οι ςχεδιαςτζσ που γνωρίηουν πϊσ να εωαρμόςουν τθν κοςτολόγθςθ και παράλλθλα ζχουν και
γνϊςθ ςωςτϊν τεχνικϊν λφςεων, ςαωϊσ πλεονεκτοφν. Σ βαςικότεροσ λόγοσ είναι πωσ τθν ϊρα που κα
παρουςιάςουν τισ ςχεδιαςτικζσ τουσ προτάςεισ, κα προςωζρουν ςτον πελάτθ μία αρκετά ρεαλιςτικι
εικόνα περί των τιμϊν. Πε αυτό τον τρόπο παρακάμπτεται ζνα ςτάδιο- αυτό τθσ προ κοςτολόγθςθσ από
τθν εκάςτοτε εταιρία- και εξοικονομείται πολφτιμοσ χρόνοσ. Φυςικά τθν ϊρα που ο πελάτθσ καταλιξει
ςε κάποια επιλογι, ο ςχεδιαςτισ κα ενθμζρωςθ τθν καταςκευαςτικι για παροχι ολοκλθρωμζνθσ
προςωοράσ. Χτο ςτάδιο αυτό κα ζχει ζτςι κι αλλιϊσ εμβακφνει ςε περιςςότερθ λεπτομζρεια και μελζτθ,
οπότε και θ οικονομικι προςωορά κα μπορεί να είναι ακριβισ.
Επίςθσ ο ςχεδιαςτισ που γνωρίηει τον τρόπο να κοςτολογιςει, αποωαςίηει εξαρχισ πϊσ κα κινθκεί ςτθ
ςχεδιαςτικι διαδικαςία, ακόμθ κι αν δε του δοκεί προγραμματιςμζνο budget. Οαμβάνοντασ υπόψθ
παράγοντεσ όπωσ το προωίλ του πελάτθ, τα χαρακτθριςτικά και τθ ωιλοςοωία τθσ εταιρίασ ι του
προϊόντοσ για το οποίο ςχεδιάηει, τισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ και τισ ανταγωνιςτικζσ εταιρίεσ μπορεί
εξαρχισ να οριοκετιςει το πλαίςιο κόςτουσ ςτο οποίο κα κυμανκεί. Κα επιλζξει ςυνεπϊσ τα ανάλογα
υλικά από τθν αρχι τθσ ςχεδιαςτικισ διαδικαςίασ κακϊσ και ςχετικζσ μορωζσ ςυςτιματοσ, που να
καταςκευάηονται με τθν αντίςτοιχθ βακμίδα δυςκολίασ ι ευκολίασ που επικυμεί, βάςει του
κακοριςμζνου πλαιςίου κόςτουσ.
Κα λζγαμε καταλθκτικά πωσ οι ςχεδιαςτζσ που ζχουν εμβακφνει ςτθν κατανόθςθ τρόπων καταςκευισ
αλλά και διαδικαςιϊν κοςτολόγθςθσ βρίςκονται ςιμερα ςτθν επικαιρότθτα και ςυμβαδίηουν με τθν
εποχι και το γενικότερο κλίμα τθσ αγοράσ. Ζχουν τθ δυνατότθτα να προςωζρουν ζξυπνεσ λφςεισ, εφκολα
υλοποιιςιμεσ και με χαμθλό κόςτοσ, αναλφοντασ βζβαια πάντοτε, ςυνδυαςτικά και εισ βάκοσ όλουσ
τουσ ςχεδιαςτικοφσ περιοριςμοφσ που τίκενται ανά περίπτωςθ.
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ΞΕΦΑΟΑΛΣ 7
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ

119

7. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Χιμερα, οι παγκόςμιεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ αλλά κυρίωσ θ οικονομία εντόσ τθσ χϊρασ μασ ζχουν
προκαλζςει όςο πότε άλλοτε αβεβαιότθτα και ζλλειψθ ςτακερότθτασ ςτο κοινωνικό ςφνολο. εκινϊντασ
από τισ βαςικζσ ανάγκεσ επιβίωςθσ, όπωσ θ τροωι, θ ςτζγαςθ, θ ζνδυςθ, θ πρόλθψθ τθσ υγείασ, θ
επαγγελματικι ςτακερότθτα αλλά και ςυνεχίηοντασ ςε ανάγκεσ όπωσ θ παιδεία και θ μόρωωςθ θ
κοινωνία μασ αντιμετωπίηει μεγάλα προβλιματα. Πζςα ςε αυτό το κλίμα των περικοπϊν, τθσ ανεργίασ
και τθσ αβεβαιότθτασ για το μζλλον οι πωλιςεισ όλων των προϊόντων αλλά κυρίωσ εκείνων που είναι
δευτερεφουςασ ανάγκθσ μειϊνονται ςυνεχϊσ και με ραγδαίουσ ρυκμοφσ.
Ψα καλλυντικά προϊόντα , ωςτόςο, είναι μία ιδιαίτερθ κατθγορία καταναλωτικϊν προϊόντων που αν και
δεν εξυπθρετοφν κάποια από τισ βαςικζσ ανάγκεσ επιβίωςθσ, εξακολουκοφν να ζχουν ηιτθςθ, κυρίωσ
εξαιτίασ του ςκοποφ που εξυπθρετοφνε. Θ ανάγκθ του ανκρϊπου (κυρίωσ των γυναικϊν αν και τα
τελευταία χρόνια ζχει παρατθρθκεί το ωαινόμενο όλο και ςε μεγαλφτερο ποςοςτό των αντρϊν) για τθ
διατιρθςθ τθσ ομορωιάσ και για τθν ενίςχυςθ τθσ εξωτερικισ τουσ εμωάνιςθσ είναι ικανι να
κατατάςςουν τα καλλυντικά ιςχυρά καταναλωτικά αγακά. Χιμερα, ακόμθ και ςε περιβάλλοντα
οικονομικϊν κρίςεων, οι πωλιςεισ τθσ βιομθχανίασ των καλλυντικϊν αποδεικνφουν πωσ πλιττεται
λιγότερο ςε ςφγκριςθ με άλλα καταναλωτικά αγακά.
Ωςτόςο, και οι εταιρίεσ καλλυντικϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ελλάδα παρατιρθςαν το 2010,
ςθμαντικζσ μειϊςεισ ςε πωλιςεισ ςυγκριτικά με προθγοφμενα χρόνια και ωυςικά και τα αποτελζςματα
για το 2011 δε κα είναι ενκαρρυντικά. Χυγκεκριμζνα θ L’Oreal Hellas που αποτελεί τον πελάτθ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ μελζτθσ ζλαβε μζτρα για περικοπζσ ςε όλα τα κονδφλια προϊκθςθσ των προϊόντων τθσ
με μικρότερεσ μειϊςεισ βζβαια ςτθ διαωιμιςθ αλλά με μεγαλφτερεσ ςε άλλεσ κατθγορίεσ, όπωσ
ςυγκεκριμζνα ςτθν κατθγορία των ςυςτθμάτων ζκκεςθσ και προβολισ των προϊόντων τουσ.
Θ παροφςα εργαςία είχε ωσ ςτόχο να παρουςιάςει τθν πρόκλθςθ που αντιμετωπίηει ο ςφγχρονοσ
ςχεδιαςτισ μζςα ςτο κλίμα τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Θ ςυνολικι διαδικαςία τθσ ςχεδίαςθσ ενόσ νζου
ςυςτιματοσ ζκκεςθσ καλλυντικϊν προϊόντων περιγράωεται και αναλφεται ωσ ςφςτθμα πολλϊν
αλλθλζνδετων παραγόντων, ςχετιηόμενων με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ του πελάτθ. Αυτζσ οι ανάγκεσ
ςυγκεκριμενοποιοφνται ςε ςχεδίαςθ οικονομικϊν και εφκολα υλοποιιςιμων καταςκευϊν, οι οποίεσ
όμωσ να επιτυγχάνουν το επικυμθτό λειτουργικό και αιςκθτικό αποτζλεςμα.

7.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ
Θ αξιολόγθςθ του νζου ςυςτιματοσ ζκκεςθσ και προβολισ προϊόντων περιποίθςθσ νυχιϊν τθσ MNY, δεν
πραγματοποιείται αμζςωσ μετά από τθν τοποκζτθςθ του ςτα καταςτιματα. Τπωσ είναι λογικό, για να
μπορζςουμε να καταλιξουμε ςε κάποια ςυμπεράςματα ωσ προσ τθν αποτελεςματικότθτα αυτισ τθσ
νζασ καταςκευισ, κα πρζπει να περάςει κάποιο χρονικό διάςτθμα, ϊςτε το ςφςτθμα να ξεκινιςει να
χρθςιμοποιείται από τουσ καταναλωτζσ. Χυνικωσ για τα πρϊτα ςυμπεράςματα αρκεί ζνασ μινασ
χριςθσ του ςυςτιματοσ, μζςα ςτον οποίο οι πωλθτζσ τθσ L’Oreal Hellas ζχουν αναλάβει να
καταγράωουν τισ απόψεισ των καταναλωτϊν και να ςυντάξουν μία πλιρθ αναωορά ςχετικά με τισ
εντυπϊςεισ ωσ προσ το νζο ςφςτθμα. Θ διαδικαςία αυτι για το τμιμα ευρείασ τθσ L’Oreal Hellas
αποτελεί πάγια τακτικι για όλα τα νζα ςυςτιματα που ειςχωροφν ςτα καταςτιματα λιανικισ.
Ψο νζο ςφςτθμα τοποκετικθκε ςε 50 καταςτιματα λιανικισ κυρίωσ ςτθν Ακινα, αλλά και ςε κάποιεσ
άλλεσ πόλεισ, ςτισ αρχζσ του 2011. Χφμωωνα με τα αποτελζςματα τθσ καταγραωισ, ζνα μθνά μετά τθν
τοποκζτθςι του, το μεγαλφτερο ποςοςτό των απόψεων ζδειξε πωσ το ςφςτθμα εξυπθρετεί πλιρωσ το
ςκοπό του. Χαρακτθρίςτθκε ωσ ελκυςτικό, λειτουργικό και χρθςτικό και κυρίωσ ωσ ςφςτθμα που και
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ξεχωρίηει από τα υπόλοιπα τθσ ίδιασ κατθγορίασ, αλλά και αναδεικνφει επιτυχθμζνα τα προϊόντα. Ζπειτα
από τα πρϊτα κετικά ςυμπεράςματα, οι αρμόδιοι τθσ L’Oreal ευρείασ επικοινϊνθςαν μαηί μασ για να
εκωράςουν τθν ικανοποίθςθ τουσ.
Σι πωλθτζσ τθσ L’Oreal, αλλά και οι υπεφκυνοι των καταςτθμάτων λιανικισ ζπρεπε επίςθσ να
ερωτθκοφν για τθ γνϊμθ τουσ. Σι γενικότερεσ απόψεισ των πωλθτϊν ιταν καταρχάσ πωσ οι διαςτάςεισ
του ςυςτιματοσ βόλευαν πάρα πολφ ςτο να το τοποκετιςουν το νζο ςφςτθμα, ακριβϊσ μπροςτά από
τθν επίτοιχθ καταςκευι τθσ MNY, χωρίσ να κρφβονται τα προϊόντα μακιγιάη τθσ δεφτερθσ και χωρίσ να
εμποδίηεται θ πρόςβαςθ από τουσ καταναλωτζσ. Κετικά ςχολιάςτθκε και το βάροσ του νζου
ςυςτιματοσ, αωοφ μόνεσ τουσ οι πωλιτριεσ μποροφςαν εφκολα να το μετακινιςουν, όποτε χρειαηόταν.
Σι υπεφκυνοι όλων των καταςτθμάτων εξζωραςαν επίςθσ κετικά ςχόλια, κυρίωσ διότι δεν χρειάςτθκε
καμία ιδιαίτερθ εργαςία για τθν τοποκζτθςθ του ςυςτιματοσ.
Φυςικά ο κυριότεροσ δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ είναι αναπόςπαςτα ςυνδεδεμζνοσ
με τον δείκτθ πωλιςεων του προϊόντοσ. Θ πρϊτθ αξιολόγθςθ ωσ προσ τισ πωλιςεισ των βερνικιϊν τθσ
MNY, χρειάςτθκε επίςθσ ζναν ςυγκεκριμζνο χρόνο, ο οποίοσ ςφμωωνα με τουσ υπεφκυνουσ πωλιςεων
ιταν περίπου 2 μινεσ. Ψα πρϊτα αποτελζςματα τον Πάρτιο του 2011, ζδειξαν πωσ όντωσ υπιρξε μία
αφξθςθ ςτισ πωλιςεισ τθσ τάξθσ του 40%, ποςοςτό που τισ δεδομζνεσ περιόδουσ ιταν, ςφμωωνα με τθν
εταιρία, ιδιαίτερα ικανοποιθτικό, λαμβάνοντασ υπόψθ το γεγονόσ ότι το γενικότερο κλίμα τθσ αγοράσ
ιταν δυςχερζσ. Υαράλλθλα και ςφμωωνα με τουσ πωλθτζσ τθσ MNY, οι ανταγωνιςτικζσ εταιρίεσ είχαν
ιδθ αρχίςει να χάνουν δεδομζνθ πελατεία από τα βερνίκια νυχιϊν. Φυςικά ςε αυτό ςυμβάλλει πάντοτε
και το ίδιο το προϊόν, διότι και το τμιμα marketing τθσ L’Oreal είχε ιδθ κάνει κάποιεσ κινιςεισ για τθν
προϊκθςθ των προϊόντων αυτϊν (λανςάριςμα νζων κωδικϊν-χρωμάτων, διαωθμιςτικζσ καμπάνιεσ κλπ).
Ξαταλθκτικά κα λζγαμε πωσ ο βακμόσ επιτυχίασ του νζου ςυςτιματοσ ιταν μεγάλοσ διότι αωενόσ
κατάωερε να καλφψει το κενό που υπιρχε ςτθν αγορά βερνικιϊν από τθν πλευρά τθσ MNY με ζνα νζο
ςφςτθμα ελκυςτικό, αντιπροςωπευτικό τθσ μάρκασ και λειτουργικό και αωετζρου θ επζνδυςθ τθσ
εταιρίασ ςε χριματα και ςε χρόνο δεν ιταν μεγάλθ. Θ καταςκευι των 50 ςυςτθμάτων ολοκλθρϊκθκε
μόλισ μζςα ςε 10 μζρεσ και κόςτιςε ςυνολικά 16.900€. Ψο τμιμα ευρείασ τθσ L’Oreal Hellas ωάνθκε
ιδιαίτερα ικανοποιθμζνο και από τα δφο αποτελζςματα.

7.2 ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΑΡΧΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΗ
Χθμαντικό κριτιριο αξιολόγθςθσ τθσ επιτυχίασ του νζου ςυςτιματοσ αποτζλεςε και ζνα νζο αίτθμα από
τθ L’Oreal. Ψο ηθτοφμενο ιταν θ ςχεδίαςθ και καταςκευι ενόσ ςυςτιματοσ που κα διατθροφςε μεν όλεσ
τισ προδιαγραωζσ και τα υλικά του υπάρχοντοσ (ςυνεπϊσ και τθν ίδια αιςκθτικι) αλλά κα ιταν
προςαρμοςμζνο ςε νζεσ διαςτάςεισ, μεγαλφτερο μικοσ και μικρότερο φψοσ και βάκοσ.
Θ ανάγκθ αυτι δθμιουργικθκε τον Λοφλιο του 2011, για ζνα ςυγκεκριμζνο κατάςτθμα του οποίου ο
χϊροσ επζτρεπε τθν τοποκζτθςθ μίασ μεγαλφτερθσ καταςκευισ από τθ ςυνθκιςμζνθ. Ψο ςυγκεκριμζνο
ςθμείο ιταν μπροςτά από το ταμείο του καταςτιματοσ, ςθμείο που ςφμωωνα με το marketing ευνοεί
πάρα πολφ τισ πωλιςεισ ςυνικωσ μικρϊν και όχι ακριβϊν προϊόντων. Σι υπεφκυνοι τθσ L’Oreal
κατάωεραν να κερδίςουν το ςθμείο, οπότε και μασ ηθτιςανε μία καταςκευι μεγαλφτερων διαςτάςεων,
με κφριο ςτόχο να αυξθκεί θ χωρθτικότθτα του ςυςτιματοσ ωσ προσ τα προϊόντα.
Θ μελζτθ των νζων διαςτάςεων που ιταν ςυγκεκριμζνα 80Χ35Χ120cm είχε ωσ αποτζλεςμα να
προτείνουμε ςτθν εταιρία τθ μετατροπι του αρχικοφ ςτρογγυλοφ ςχιματοσ του ςυςτιματοσ, ςε νζο
ςχιμα, παραλλθλόγραμμο. Σι λόγοι που οδθγθκικαμε ςε αυτι τθν απόωαςθ ιταν πωσ θ εωαρμογι των
νζων διαςτάςεων κατζλθγαν ςε ράωι με πολφ μικρι χωρθτικότθτα προϊόντων. Θ αφξθςθ του μικουσ
κατά 30cm και θ μείωςθ του βάκουσ κατά 5cm (το μικοσ από 50cm ςε 80cm και το βάκοσ από 40cm ςε
35cm) είχαν ωσ αποτζλεςμα ζνα ελλειπτικό ςχιμα ραωιοφ με πολφ μικρότερθ χωρθτικότθτα από ότι το
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αντίςτοιχο παραλλθλόγραμμο ράωι. Υαράλλθλα θ μείωςθ του φψουσ μασ ανάγκαςε να μειϊςουμε τα
ράωια από 6 ςε 5, οπότε και θ χωρθτικότθτα των ραωιϊν ζπρεπε οπωςδιποτε να είναι θ μεγαλφτερθ
δυνατι.
Θ εταιρία ενζκρινε χωρίσ κάποια παρατιρθςθ τα ςχζδια που προτείναμε και προχϊρθςε θ διαδικαςία
τθσ καταςκευισ. Θ ςυνολικι διαδικαςία από τθν αρχι του νζου αιτιματοσ ζωσ και τθν υλοποίθςθ του
ιταν ιδιαίτερα ςφντομθ, όχι λόγω απαίτθςθσ, αλλά επειδι τϊρα όλα τα ςχεδιαςτικά και
καταςκευαςτικά κζματα είχαν ιδθ λυκεί.
Υαρακζτουμε τα ςχζδια και τισ ωωτογραωίεσ του παραλλθλόγραμμου νζου ςυςτιματοσ:

ΕΙΜΡΟΑ 7.1 : ΜΑΣΡΨΗ, ΡΨΗ ΜΑΙ ΠΝΑΓΙΑ ΡΨΗ ΠΑΡΑΝΝΗΝΡΓΡΑΞΞΡΤ ΤΣΗΞΑΣΡ

ΕΙΜΡΟΑ 7.2 : ΤΓΜΡΙΗ ΧΩΡΗΣΙΜΡΣΗΣΑ ΡΑΦΙΡΤ ΞΕΣΑΠΤ ΣΗ ΠΑΡΑΝΝΗΝΡΓΡΑΞΞΗ ΕΜΔΡΧΗ ΞΕ ΣΗΟ
ΑΟΣΙΣΡΙΧΗ ΕΝΝΕΙΠΣΙΜΗ
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ΕΙΜΡΟΑ 7.3 : ΣΡΙΔΙΑΣΑΣΑ ΧΕΔΙΑ ΟΕΡΤ ΠΑΡΑΝΝΗΝΡΓΡΑΞΞΡΤ ΤΣΗΞΑΣΡ

ΕΙΜΡΟΑ 7.4 : ΦΩΣΡΓΡΑΦΙΕ ΠΑΡΑΝΝΗΝΡΓΡΑΞΞΡΤ ΤΣΗΞΑΣΡ ΕΜΘΕΗ ΠΡΡΛΡΟΣΩΟ ΠΕΡΙΠΡΙΗΗ
ΟΤΧΙΩΟ ΣΗ ΕΣΑΙΡΙΑ MNY ΣΡΠΡΘΕΣΗΞΕΟΡΤ Ε ΜΑΣΑΣΗΞΑ ΜΑΝΝΤΟΣΙΜΩΟ
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7.3 ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕ
Θ επιτυχία του νζου ςυςτιματοσ δεν ωάνθκε μόνο από όλα τα παραπάνω, αλλά κυρίωσ από τισ
επαναλθπτικζσ παραγγελίεσ που πραγματοποιικθκαν μζςα ςτουσ επόμενουσ μινεσ. Ιδθ τον Πάιο του
2011 θ L’Oreal εξζωραςε τθν ανάγκθ για καταςκευι ακόμθ 10 τεμαχίων του αρχικοφ (ςτρογγυλοφ)
ςυςτιματοσ και τον Λοφνιο άλλων 25, με ςκοπό τθ διανομι τουσ και ςτα μεγαλφτερα καταςτιματα
καλλυντικϊν τθσ επαρχίασ.
Θ αξιολόγθςθ τθσ ςχεδίαςθσ που εκτελζςαμε δεν μπορεί να γίνει μόνο βάςει ενόσ κριτθρίου- τθν
επιτυχία του ςυςτιματοσ. Αν και όντωσ θ επιτυχία του ςυςτιματοσ είναι ο κυριότεροσ και βαςικότεροσ
παράγοντασ αξιολόγθςθσ, υπάρχουν και άλλοι παράγοντεσ που κα πρζπει να ςυνυπολογιςτοφν, όπωσ θ
ςυνζπεια ωσ προσ τουσ χρόνουσ παράδοςθσ κακϊσ και ο χρόνοσ που χρειάςτθκε για τθν κατανόθςθ των
αναγκϊν του πελάτθ. Δεδομζνων των απόψεων που εκωράςκθκαν, το γενικότερο κλίμα ζδειξε πωσ και
οι δφο αυτοί παράγοντεσ ικανοποιικθκαν ςτο μζγιςτο.
Χθμαντικό είναι να αναωερκεί πωσ το Χεπτζμβριο του 2011 ζγινε αντίςτοιχθ πρόταςθ για ζνα νζο
ςφςτθμα προβολισ καλλυντικϊν προϊόντων περιποίθςθσ νυχιϊν, αλλά για άλλο εμπορικό ςιμα
προϊόντων μακιγιάη του τμιματοσ ευρείασ κατανάλωςθσ, αυτό με τθν ομϊνυμθ επωνυμία L’Oreal.Ψο
project αυτό κα ξεκινιςει από τισ αρχζσ του 2012 και ωυςικά με διαωορετικζσ απαιτιςεισ και
προδιαγραωζσ.
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Β)ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
Ι. «Ζρευνα για τθν εγχϊρια αγορά καλλυντικϊν» STAT BANK - Δελτίο Σφπου, Ακινα 18
Απριλίου 2006
Θ ςθμερινι εικόνα τθσ αγοράσ καλλυντικϊν αποδεικνφει τθν επικράτθςθ ολίγων και ιςχυρϊν παικτϊν
τόςο ςτον τομζα τθσ χονδρικισ διανομισ όςο και ςτθ λιανικι.
Χε αντίκεςθ με τθν πανευρωπαϊκι πρακτικι, ςτθν Ελλάδα οι περιςςότεροι μεγάλοι διεκνείσ οίκοι
καλλυντικϊν ζχουν εμπιςτευτεί τθν αντιπροςϊπευςθ και τθ διανομι των προϊόντων τουσ ςε τοπικοφσ
εμπόρουσ, ςυνάπτοντασ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μικτζσ εταιρείεσ (joint ventures) με τουσ τοπικοφσ
ςυνεργάτεσ τουσ. Χωρίσ να απουςιάηουν και οι περιπτϊςεισ που οι ξζνοι οίκοι ζχουν ςυςτιςει
κυγατρικζσ εταιρείεσ οι οποίεσ αυτόνομα προωκοφν τα ομϊνυμα καλλυντικά (όπωσ οι Christian Dior και
L’Oreal), οι τοπικοί ζμποροι κατζχουν ςθμαντικά μερίδια ςτθν αγορά, ςυγκεντρϊνοντασ ςτα
χαρτοωυλάκιά τουσ επϊνυμα ςιματα καλλυντικϊν όλων των κατθγοριϊν.
Χυγκεντρωμζνθ ςτα χζρια λίγων βρίςκεται και θ λιανικι αγορά ςε «αντιςτοιχία» με τα δεδομζνα ςτο
χονδρεμπόριο. Ζτςι, ςε αντίκεςθ με άλλεσ αγορζσ, ο χϊροσ των καλλυντικϊν διαπνζεται από
ιςορροπθμζνεσ ςχζςεισ μεταξφ διανομζων και λιανικϊν δικτφων και οι εκατζρωκεν πιζςεισ δεν
«ροκανίηουν» τα περικϊρια κζρδουσ.
Σι θγζτεσ
Αν και δεν απομζνουν πλζον πολλά ςιματα και διεκνείσ εταιρείεσ καλλυντικϊν επιλεκτικισ διανομισ
(ακριβϊν ειδϊν) ςτα χζρια μεμονωμζνων επιχειριςεων, οι μεγάλοι όμιλοι ςυνεχίηουν να αναηθτοφν
τρόπουσ να πάρουν υπό τον ζλεγχό τουσ όποιο ςιμα τοφσ ζχει «ξεωφγει».
Ζχοντασ ιςχυρι κζςθ ςτθν αγορά καλλυντικϊν, ο όμιλοσ Notos Com απζκτθςε τθν Clarins και τα
ςυνδεδεμζνα αρωματικά προϊόντα Thierry Mugler. Διακζτει μικτζσ εταιρείεσ (joint ventures) με τον οίκο
Yves Saint Laurent και τον οίκο Lancaster, τθν αποκλειςτικι αντιπροςϊπευςθ του οίκου Chanel αλλά και
θγετικό μερίδιο ςτα αρωματικά προϊόντα με πλειάδα ςθμάτων.
Σ όμιλοσ Χαράντθ, πζρα από τθν παραγωγι δικϊν του αρωμάτων, τα οποία αντιπροςωπεφουν περίπου
το 45% των ςυνολικϊν του πωλιςεων ςτα καλλυντικά, ζχει ςτρατθγικι ςυνεργαςία με τον πολυεκνικό
όμιλο Estee Lauder, με τον οποίο ζχουν ςυςτιςει κοινι εταιρεία ςτθν Ελλάδα. Σ όμιλοσ κατζχει μερίδιο
40% ςτο κομμάτι τθσ επιλεκτικισ διανομισ μζςω των ςθμάτων Estee Lauder, Clinique, των ςειρϊν
μακιγιάη MAC και Stilla, των αντιπροςωπειϊν τθσ Juvena αλλά και των αρωματικϊν προϊόντων που
διακινεί ςτθν Ελλάδα.
Θ ελλθνικι κυγατρικι τθσ L’Oreal –μζλοσ ενόσ γκρουπ με θγετικά μερίδια παγκοςμίωσ– εμωανίηει
ςτακερι ανάπτυξθ πωλιςεων κατά 10% ετθςίωσ, πρόβλεψθ που εκτιμά ότι κα επιβεβαιωκεί και το
2005. Επιπλζον, ο όμιλοσ διακζτει ιςχυρι παρουςία ςτον τομζα των καλλυντικϊν επιλεκτικισ διανομισ,
κακϊσ διαχειρίηεται τισ γνωςτζσ ωίρμεσ Lancome, Helena Rubinstein, Biotherm, Shu και Uemura.
Σ όμιλοσ εταιρειϊν Γερολυμάτοσ ςυνεχίηει τθν επζκταςθ ςτισ βαλκανικζσ χϊρεσ μζςω τθσ εταιρείασ
Prestige D.O.O. Από το Φεβρουάριο του 2005 θ τελευταία ξεκίνθςε τθ διάκεςθ των καλλυντικϊν τθσ La
Prairie ςτθν αγορά τθσ Χερβίασ και τθσ Βοςνίασ, τθ διάκεςθ των οποίων ζχει αναλάβει και για τθν
ελλθνικι αγορά. Χτο χαρτοωυλάκιό του περιλαμβάνονται επίςθσ θ διανομι, εμπορία και διακίνθςθ
προϊόντων των Ξanebo, La Prairie, Gucci, Calvin Klein, Max Mara, Montblanc, Trussardi και Lanvin.
ΣΛ ΑΟΩΧΛΔΕΧ ΞΩΦΛΑΦΧΣΩΡ
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Θ αλυςίδα Hondos Center, θ Παρινόπουλοσ Sephora και θ Gallerie de Beaute είναι πλζον
αναμωιςβιτθτοι θγζτεσ ςτο λιανεμπόριο, όπου τα μεμονωμζνα καταςτιματα αποτελοφν είδοσ προσ
εξαωάνιςθ.
Εκτόσ από τισ οργανωμζνεσ αλυςίδεσ, ςτον τελικό καταναλωτι απευκφνονται και τα ςοφπερ μάρκετ (με
είδθ ευρείασ διανομισ) κακϊσ επίςθσ και τα κομμωτιρια με τα ειδικά προϊόντα. Χθμαντικό μερίδιο
κατζχουν επίςθσ τα τμιματα καλλυντικϊν εντόσ των πολυκαταςτθμάτων (ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ
ςτα τρία Notos Galleries) αλλά και τα Ξαταςτιματα Αωορολόγθτων Ειδϊν μζςα από το ειδικό κακεςτϊσ
πϊλθςθσ ςτα αεροδρόμια αλλά και των επεκτάςεων που πραγματοποιοφν ςτουσ μεκοριακοφσ ςτακμοφσ
και τα πλοία.
Σι αλυςίδεσ καλλυντικϊν κακιερϊκθκαν με όπλο τθν παροχι υπθρεςιϊν, τθν εξειδικευμζνθ
εξυπθρζτθςθ και τισ ανταγωνιςτικζσ τιμζσ. Χυν τω χρόνω θ εικόνα των καταςτθμάτων κάκε επϊνυμου
δικτφου εξελίχτθκε ςε ζναν πολυςυλλεκτικό χϊρο λιανικισ, όπου πζραν των καλλυντικϊν ωιλοξενοφνται
και ςυμπλθρωματικά είδθ.
Θ ςτρατθγικι των ςυγκεκριμζνων αλυςίδων είναι να καταςκευάηουν καταςτιματα ςε εμπορικζσ
περιοχζσ των μεγάλων αςτικϊν κζντρων και των περιωερειακϊν πόλεων με μεγάλο εμβαδόν,
προκειμζνου να ςυγκεντρϊςουν όςο το δυνατόν περιςςότερεσ κατθγορίεσ προϊόντων, από καλλυντικά
και αρϊματα ζωσ αξεςουάρ και είδθ ζςω ζνδυςθσ.
Ξαλλυντικά made in Greece
Επζκταςθ εκτόσ ςυνόρων με όπλο τθν ελλθνικι ωφςθ αλλά και τθν αξιοπιςτία που ςυνοδεφει τα
καλλυντικά προϊόντα ωαρμακείου επιχειροφν οι αμιγϊσ ελλθνικζσ εταιρείεσ παραγωγισ ωυςικϊν
καλλυντικϊν.
Ζχοντασ ιδθ εδραιϊςει τθν παρουςία τουσ ςτθν ελλθνικι αγορά ςτο «κλειςτό» δίκτυο των ωαρμακείων
και ζχοντασ αποκτιςει τθν απαραίτθτθ αναγνωριςιμότθτα ςτθ ςυνείδθςθ του καταναλωτι, οι ελλθνικζσ
εταιρείεσ του ευρφτερου παρά ωαρμακευτικοφ κλάδου επιχειροφν το «άνοιγμα» ςτισ ξζνεσ αγορζσ και
ιδθ ζχουν τα πρϊτα απτά αποτελζςματα.
Σι τρεισ βαςικζσ εταιρείεσ του χϊρου (Apivita, Ξορρζσ και Mastic Spa) παρουςιάηουν κεαματικι αφξθςθ
των οικονομικϊν μεγεκϊν τουσ τθν τελευταία τετραετία. Σ ςυνολικόσ κφκλοσ εργαςιϊν τουσ
διευρφνκθκε κατά 261%, ενϊ τα κζρδθ τουσ αυξικθκαν κατά 54% το 2004 ζναντι του προθγοφμενου
ζτουσ.
Χθμαντικόσ παράγοντασ ςτθν αφξθςθ αυτι είναι θ εξωςτρζωεια που επιδεικνφουν, επεκτείνοντασ τισ
πωλιςεισ τουσ ςτισ αγορζσ τθσ Ευρϊπθσ, των ΘΥΑ και τθσ Αςίασ.
Εκμεταλλευόμενεσ τθ ηιτθςθ των ξζνων αγορϊν για ωυςικά καλλυντικά, οι ελλθνικζσ εταιρείεσ
αξιοποιοφν το ςυγκριτικό τουσ πλεονζκτθμα: τισ άωκονεσ πρϊτεσ φλεσ τθσ ελλθνικισ χλωρίδασ. Υερί τα
5.500 διαωορετικά είδθ ωυτϊν και το μζλι με τα παράγωγά του είναι διεκνϊσ αναγνωριςμζνα για τθν
εξαιρετικι τουσ ποιότθτα. Χτθ «ωυςικι» αυτι προςωορά οι εταιρείεσ πρόςκεςαν τισ ςφγχρονεσ
μεταποιθτικζσ διαδικαςίεσ και τισ επενδφςεισ τουσ ςε ζρευνα και ανάπτυξθ νζων προϊόντων.
Θ Apivita επεκτείνεται ςτισ απαιτθτικζσ αγορζσ τθσ Ροτιοανατολικισ Αςίασ – με νζο ςτακμό εκκίνθςθσ το
Χονγκ Ξονγκ, το οποίο αποτελεί τθν πφλθ ειςόδου για τθν Ξίνα. Επιχειρϊντασ να αξιοποιιςει τθ διεκνι
τάςθ υπζρ των ωυςικϊν καλλυντικϊν αλλά και τα ειδικά χαρακτθριςτικά των προϊοντικϊν τθσ ςειρϊν,
με αιχμι τθν ελλθνικι ωφςθ, θ εταιρεία επενδφει ςτθ διείςδυςι τθσ ςτισ ςυγκεκριμζνεσ αγορζσ, οι
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οποίεσ εκτόσ από τουσ υψθλοφσ ρυκμοφσ κατανάλωςθσ που παρουςιάηουν ζχει αποδειχτεί ότι
«κακιερϊνουν» διεκνϊσ τισ επϊνυμεσ εταιρείεσ.
Θ εκτίμθςθ τθσ εταιρείασ για το 2005 είναι ότι οι εξαγωγζσ κα ξεπεράςουν το 10% του κφκλου εργαςιϊν,
ενϊ αναμζνουν οι πωλιςεισ τθσ να ανζλκουν ςτα 26 εκατ. ευρϊ. Χθμειϊνεται ότι, ςφμωωνα με τον
ιςολογιςμό τθσ εταιρείασ για το 2004, οι πωλιςεισ τθσ ανιλκαν ςε 23,6 εκατ. ευρϊ και τα κζρδθ προ
ωόρων ςε 1,3 εκατ. ευρϊ.
Θ Apivita εξάγει ςε αγορζσ όπωσ αυτζσ των ΘΥΑ, Ρτουμπάι, Λςπανίασ, Αγγλίασ, Χουθδίασ, Λρλανδίασ,
Βελγίου, Ξφπρου και Βουλγαρίασ. Χτισ ΘΥΑ θ εταιρεία βρίςκεται ςτο μεγαλφτερο και ιςτορικότερο
ωαρμακείο τθσ Ρ. Ωόρκθσ, το Bigelows, που χρονολογείται από το 1830. Αλλά και ςτθν Ξαλιωόρνια τα
προϊόντα τθσ εταιρείασ βρίςκονται ςε δφο καταςτιματα τθσ Fred Segal κακϊσ και ςτισ αλυςίδεσ
Nordstrom, Douglas, Beauty First και Pure Beauty.
Χτθν Λςπανία ιδθ τα Aromatherapy Express πωλοφνται ςε 200 ωαρμακεία τθσ Παδρίτθσ και τθσ
Ανδαλουςίασ. Υροϊόντα τθσ βρίςκονται ςε 12 καταςτιματα τθσ αλυςίδασ El Corte Ingles και ζχει ιδθ
δρομολογθκεί θ είςοδοσ ςε ακόμθ 58 καταςτιματα El Corte Ingles και 800 ωαρμακεία.
Χτθ Χουθδία τα προϊόντα τθσ Apivita βρίςκονται ςε 52 ςθμεία τθσ αλυςίδασ Naturapoteket και
δοκιμαςτικά ςτο μεγαλφτερο κατάςτθμα τθσ μοναδικισ αλυςίδασ πολυκαταςτθμάτων τθσ Χουθδίασ, με
τθν επωνυμία Ahlens.
Υζραν τθσ διεκνοφσ δραςτθριότθτασ, θ εταιρεία προχωρά ςε ενίςχυςθ τθσ παρουςίασ τθσ και ςτθν
ελλθνικι αγορά. Εκτόσ από τθν παρουςία τθσ ςε δίκτυο 4.000 ωαρμακείων ςτθν ελλθνικι επικράτεια,
τθν είςοδό τθσ ςτον ξενοδοχειακό χϊρο και τθν προμικεια βρεωικϊν καλλυντικϊν ςτα μαιευτιρια ΛΑΧΩ
και ΠΘΨΕΦΑ, θ Apivita ζχει δθμιουργιςει shop in a shop ςτο πολυκατάςτθμα Notos Galleries
Οαμπρόπουλοσ και εγκαινίαςε αυτόνομο κατάςτθμα ςτο Ξολωνάκι, όπου κα παρουςιάηεται θ πλιρθσ
γκάμα των προϊόντων τθσ και κα υποςτθρίηεται θ εταιρικι τθσ ταυτότθτα.
Σι επενδφςεισ ςτον τομζα τθσ παραγωγισ, το λανςάριςμα νζων ςκευαςμάτων αλλά και θ ενίςχυςθ τθσ
παρουςίασ τθσ ςτισ αγορζσ του εξωτερικοφ αποτελοφν τουσ ςτρατθγικοφσ άξονεσ ανάπτυξθσ και για τθ Γ.
Ξορρζσ ΑΕ. Θ εταιρεία ολοκλθρϊνει τθ νζα ιδιόκτθτθ παραγωγικι μονάδα τθσ ςτα Σινόωυτα, θ οποία κα
ςυμβάλει ςτθ μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ των προϊόντων και κα επιτρζψει τθν αφξθςθ τθσ
παραγωγισ. Χτθ νζα μονάδα κα λειτουργιςει και τμιμα επεξεργαςίασ των ωυςικϊν πρϊτων υλϊν και
εκχφλιςθσ –που μζχρι ςτιγμισ δεν υπάρχει ςτθν Ελλάδα–, γεγονόσ που κα κακετοποιιςει περαιτζρω τθ
διαδικαςία παραγωγισ. Θ επζνδυςθ αναμζνεται να ξεπεράςει τα 7 εκατ. ευρϊ.
Ιδθ το 20% του κφκλου εργαςιϊν τθσ Ξορρζσ ΑΕ προζρχεται από εξαγωγζσ. Πετά τισ ΘΥΑ, Βρετανία και
Λςπανία, θ εταιρεία διανζμει ιδθ προϊόντα ςτθ Γερμανία ςε λιανικό δίκτυο, ειςιλκε ςτο Βζλγιο,
προετοιμάηει τθν είςοδό τθσ ςτθν Υορτογαλία αλλά και τθ διείςδυςι τθσ ςτισ αγορζσ τθσ Αςίασ.
Χε ότι αωορά τα μεγζκθ του 2005, ο κφκλοσ εργαςιϊν τθσ ζχει διαμορωωκεί ςτα 17 εκατ. ευρϊ ζναντι 15
εκατ. ευρϊ περίπου το 2004, ενϊ θ προ ωόρων κερδοωορία τθσ διαμορωϊκθκε ςτο 1,7 εκατ. ευρϊ.
Πριν παρακζςουμε τθν επόμενθ ζρευνα κα εξθγιςουμε τι ακριβϊσ είναι θ εταιρία ICAP.
Η ΕΣΑΡΙΑ ICAP
Θ ICAP είναι θ μεγαλφτερθ Εταιρία Σικονομικϊν Υλθροωοριϊν, Εκδόςεων και Χυμβοφλων Επιχειριςεων
ςτθν Ελλάδα, γεγονόσ που τεκμθριϊνεται από τα οικονομικό τθσ μζγεκοσ, το κφροσ τθσ και τα μζχρι
ςιμερα επιτεφγματά τθσ. Χτο κατϊωλι του 21ου αιϊνα θ ICAP είναι ςε κζςθ να αωομοιϊνει άμεςα τισ
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διεκνείσ εξελίξεισ που αωοροφν τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνογνωςίασ, ενϊ παράλλθλα παρακολουκεί και
ςυμμετζχει ενεργά ςτισ ραγδαίεσ εξελίξεισ ςτον κόςμο των επιχειριςεων όπωσ διαμορωϊνονται
παγκοςμίωσ.
Χιμερα θ Εταιρία ζχει αναπτφξει διεκνείσ ςυνεργαςίεσ με εξειδικευμζνουσ οίκουσ ςε όλο το ωάςμα των
δραςτθριοτιτων τθσ. Χτθν μετοχικι ςφνκεςθ τθσ εταιρείασ μετζχει θ Global Finance, μζςω του πιο
πρόςωατου κεωαλαίου επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν που διαχειρίηεται, κακϊσ και ο Τμιλοσ Coface,
ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ Ευρωπαϊκοφσ ομίλουσ αςωαλίςεωσ εξαγωγικϊν πιςτϊςεων και
οικονομικϊν πλθροωοριϊν.
Θ ICAP είναι μζλοσ του διεκνοφσ δικτφου Credit Alliance, τθσ FEBIS (Federation of Business Information
Services), τθσ EADP (European Association of Directory Publishers), τθσ FEACO (European Federation of
Management Consulting Association) και του διεκνοφσ οργανιςμοφ ερευνϊν Gallup International. Επίςθσ
είναι μζλοσ του ΧΕΧΠΑ, του ΧΕΔΕΑ και τθσ ESOMAR.

ΙΙ. «Αυξικθκε θ αγορά καλλυντικϊν μζςω καταςτθμάτων λιανικισ διάκεςθσ» Δελτίο Σφπου
τθσ ICAP GROUP, Ακινα 9 Απριλίου 2010
Θ περιοχι τθσ πρωτεφουςασ ςυγκεντρϊνει το 41,5% των ςθμείων λιανικισ διάκεςθσ καλλυντικϊν. Χτα
καλλυντικά επιλεκτικισ διανομισ ο ανταγωνιςμόσ αωορά -εκτόσ από τισ τιμζσ- και ςτο επίπεδο
προςωπικισ εξυπθρζτθςθσ από τισ αιςκθτικοφσ.
Οίγεσ μεγάλεσ αλυςίδεσ καταςτθμάτων ςυγκεντρϊνουν το μεγαλφτερο μζροσ τθσ αγοράσ καλλυντικϊν,
όπωσ προκφπτει από ςχετικι κλαδικι μελζτθ που εκπόνθςε θ Διεφκυνςθ Σικονομικϊν Πελετϊν τθσ
ICAP Group, μζλουσ τθσ Global Finance. Ψόςο ο κλάδοσ των καλλυντικϊν γενικότερα όςο και τα
καταςτιματα που διακζτουν τα προϊόντα αυτά χαρακτθρίηονται από ζντονο ανταγωνιςμό, γεγονόσ που
οδθγεί ςε ιδιαίτερα υψθλό βακμό ςυγκζντρωςθσ ςτα καταςτιματα λιανικισ διάκεςθσ καλλυντικϊν.
Χτον κλάδο αυτό διακρίνονται τρεισ βαςικζσ κατθγορίεσ καταςτθμάτων: τα μθ ειδικευμζνα καταςτιματα
(τα οποία διακζτουν προϊόντα με πολλά εμπορικά ςιματα), τα ειδικευμζνα καταςτιματα (τα οποία
διακζτουν αποκλειςτικά τα προϊόντα ενόσ ςυγκεκριμζνου εμπορικοφ ςιματοσ και αναπτφςςονται με
βάςθ μια ςυγκεκριμζνθ και αναγνωρίςιμθ εταιρικι ταυτότθτα) και τα πολυκαταςτιματα (τα οποία
διακζτουν ξεχωριςτό τμιμα καλλυντικϊν "perfume hall"). Θ περιοχι τθσ πρωτεφουςασ ςυγκεντρϊνει το
41,5% των ςθμείων λιανικισ διάκεςθσ καλλυντικϊν, θ Κεςςαλονίκθ ςυγκεντρϊνει ποςοςτό 7,3%, ενϊ το
51,2% βρίςκεται ςτα υπόλοιπα αςτικά κζντρα και περιοχζσ τθσ επικράτειασ.
Χτα μθ ειδικευμζνα καταςτιματα και τα πολυκαταςτιματα ο ανταγωνιςμόσ εντοπίηεται ςτισ τιμζσ, ςτθν
εωαρμογι προγραμμάτων πιςτότθτασ (loyalty schemes), ςτισ παρουςιάςεισ προϊόντων, ςτθν πολιτικι
προβολισ ςυγκεκριμζνων προϊόντων κλπ. Χτα καλλυντικά επιλεκτικισ διανομισ ο ανταγωνιςμόσ αωορά
-;εκτόσ από τισ τιμζσ- και ςτο επίπεδο προςωπικισ εξυπθρζτθςθσ από τισ αιςκθτικοφσ. Άλλθ μια
ςθμαντικι παράμετροσ είναι το μζγεκοσ των καταςτθμάτων. Χφμωωνα με παράγοντεσ τθσ αγοράσ, τα
περιςςότερα καταςτιματα είναι πλζον μεγάλα και θ διαρρφκμιςθ των χϊρων ιδιαίτερα πολυτελισ ςε
ςφγκριςθ με προθγοφμενα χρόνια. Ωσ εκ τοφτου, οι μικρότερεσ ανεξάρτθτεσ επιχειριςεισ λιανικισ που
δεν διακζτουν τα απαραίτθτα κεωάλαια για τθν πραγματοποίθςθ τζτοιων επενδφςεων βρίςκονται ςε
μειονεκτικι κζςθ ζναντι των μεγάλων αλυςίδων καταςτθμάτων καλλυντικϊν.
Θ αγορά καταςτθμάτων λιανικισ διάκεςθσ καλλυντικϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςουπερμάρκετ)
ακολοφκθςε ανοδικι πορεία τθν περίοδο 2004-2007, με μζςο ετιςιο ρυκμό μεταβολισ 1,9%. Ωςτόςο θ
αξία τθσ αγοράσ καλλυντικϊν που διατζκθκαν αποκλειςτικά μζςω των εξεταηόμενων καταςτθμάτων
εμωάνιςε υψθλότερο ρυκμό ανάπτυξθσ, γεγονόσ που αποδίδεται κυρίωσ -από παράγοντεσ τθσ αγοράσ-
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ςτθ διεφρυνςθ των δικτφων πωλιςεων (περιςςότερα ςθμεία λιανικισ) των εξεταηόμενων επιχειριςεων,
κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ νζων αλυςίδων πϊλθςθσ καλλυντικϊν.
Υρομθκευτζσ των καταςτθμάτων καλλυντικϊν και των πολυκαταςτθμάτων είναι κυρίωσ μεγάλεσ
εταιρείεσ ειςαγωγισ και εμπορίασ καλλυντικϊν. Ψόςο θ μεγάλθ προςζλευςθ καταναλωτϊν ςτα
ςυγκεκριμζνα καταςτιματα όςο και ο υψθλόσ όγκοσ πωλιςεων που πραγματοποιείται μζςα από αυτά,
ενιςχφουν τθν διαπραγματευτικι δφναμι τουσ ζναντι των προμθκευτϊν τουσ. Υαράλλθλα, υπάρχει
πλθκϊρα προςωοράσ από τθν πλευρά των προμθκευτϊν και ζντονοσ ανταγωνιςμόσ για τθν τοποκζτθςθ
των προϊόντων τουσ ςτα ράωια των αλυςίδων. Τςον αωορά ςτισ πιςτϊςεισ που παρζχονται ςτα
καταςτιματα λιανικισ από τουσ προμθκευτζσ, αυτζσ εξαρτϊνται από το φψοσ τθσ παραγγελίασ, τθ
ωερεγγυότθτα, τθν ποιότθτα τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των δφο πλευρϊν κλπ.
Χτα πλαίςια τθσ μελζτθσ που εκπόνθςε θ ICAP Group πραγματοποιικθκε και χρθματοοικονομικι
ανάλυςθ των επιχειριςεων του κλάδου βάςει επιλεγμζνων δεικτϊν. Επίςθσ ςυνετάχκθ ο
ομαδοποιθμζνοσ ιςολογιςμόσ βάςει αντιπροςωπευτικοφ δείγματοσ 51 επιχειριςεων εκμετάλλευςθσ
καταςτθμάτων λιανικισ διάκεςθσ καλλυντικϊν για τισ οποίεσ υπιρχαν διακζςιμα ςτοιχεία ιςολογιςμϊν
των χριςεων 2005 και 2006. Ψο ςφνολο ενεργθτικοφ των εταιρειϊν αυξικθκε κατά 9,05% το 2006. Ψα
ίδια κεωάλαια των επιχειριςεων μειϊκθκαν το 2006 κατά 10,06%. Σι πωλιςεισ των επιχειριςεων του
δείγματοσ αυξικθκαν το ίδιο ζτοσ κατά 4,76%.

ΙΙΙ. «Οικονομικι Κρίςθ: Επιπτϊςεισ και ςτθν Ομορφιά» Ζρευνα του Σομζα Οικονομίασ &
Διοίκθςθσ του Mediterranean College ςε ςυνεργαςία με τον Σομζα Οικονομίασ & Διοίκθςθσ
του ΙΕΚ ΞΤΝΗ Μακεδονίασ, 2010
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Γ) ΕΡΕΤΝΑ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΕΚΘΕΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΗΜΑΣΩΝ L’OREAL PARIS, GARNIER KAI MNY
Χε αυτό το ςθμείο του παραρτιματοσ παρουςιάηονται διάωορα ςυςτιματα ζκκεςθσ και προβολισ
καλλυντικϊν προϊόντων ευρείασ κατανάλωςθσ του ομίλου L’Oreal και ςυγκεκριμζνα των εμπορικϊν
ςθμάτων L’Oreal Paris, Garnier και Maybelline New York. Ψα ςυςτιματα αυτά είναι ςχεδιαςμζνα και
καταςκευαςμζνα ςφμωωνα με τισ γενικζσ προδιαγραωζσ που ορίηει ο όμιλοσ για το 2007- 2011. Ψα
διαχωρίηουμε ςφμωωνα με τισ κατθγορίεσ που αναωζρκθκαν αναλυτικά ςτο κεωάλαιο 2 (υποκεωάλαιο
2.2.3).
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΠΙΣΟΙΧΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΕΙΜΡΟΑ Α: ΕΠΙΣΡΙΧΕ ΜΑΣΑΜΕΤΕ ΣΡΤ ΕΞΠΡΡΙΜΡΤ ΗΞΑΣΡ L’OREAL PARIS(ΑΡΙΣΕΡΑ ΓΙΑ ΠΡΡΛΡΟΣΑ ΞΑΜΙΓΙΑΖ, ΔΕΠΙΑ ΓΙΑ
ΠΡΡΛΡΟΣΑ ΠΕΡΙΠΡΙΗΗ ΠΡΡΩΠΡΤ)

ΕΙΜΡΟΑ Β : ΕΠΙΣΡΙΧΕ ΜΑΣΑΜΕΤΕ ΣΡΤ ΕΞΠΡΡΙΜΡΤ ΗΞΑΣΡ ΞΑΤΒΕLLINE NEW YORK
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ 4 ΠΛΕΤΡΩΝ ΣΤΠΟΤ ΚΟΛΩΝΑ

EIKONA Γ: ΜΑΣΑΜΕΤΗ ΣΤΠΡΤ ΜΡΝΩΟΑ ΑΠΡΣΕΝΡΤΞΕΟΗ ΑΠΡ 4 ΠΝΕΤΡΕ- ΡΙ 2 ΓΙΑ ΠΡΡΛΡΟΣΑ ΣΡΤ ΕΞΠΡΡΙΜΡΤ
ΗΞΑΣΡ L’OREAL PARIS

EIKONA Δ : ΜΑΣΑΜΕΤΗ ΣΤΠΡΤ ΜΡΝΩΟΑ ΑΠΡΣΕΝΡΤΞΕΟΗ ΑΠΡ 4 ΠΝΕΤΡΕ- ΡΙ 2 ΓΙΑ ΠΡΡΛΡΟΣΑ ΣΡΤ ΕΞΠΡΡΙΜΡΤ
ΗΞΑΣΡ GARNIER
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΤΠΟΤ ΠΑΓΚΟΤ

ΕΙΜΡΟΑ Ε: ΜΑΣΑΜΕΤΗ ΣΤΠΡΤ ΠΑΓΜΡΤ ΣΡΤ ΕΞΠΡΡΙΜΡΤ ΗΞΑΣΡ MAYBELLINE NEW YORK
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