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Περίληψη: Σε αυτή την εργασία ερευνούμε το θέμα των επιχειρηματικών μοντέλων. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη: Α και Β. Αρχικά στο μέρος Α

ορίζουμε τι είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο, πως και γιατί απεικονίζονται τα επιχειρηματικά μοντέλα με τον ΚΑΜΒΑ και αναλύουμε τα δομικά συστατικά

του ΚΑΜΒΑ. Στο μέρος Β παρουσιάζουμε στρατηγικές γνωστών επιχειρήσεων και τον τρόπο με τον οποίο έγιναν πράξη αυτές οι στρατηγικές μέσα από τα

επιχειρηματικά μοντέλων των επιχειρήσεων αυτών.

ΜΕΡΟΣ Α

Ορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Το επιχειρηματικό μοντέλο είναι ένα προσχέδιο του τρόπου με τον οποίο ένας 

οργανισμός θα λειτουργήσει για να παραχθεί το κέρδος. Tο σκεπτικό βάση 

του οποίου ένας οργανισμός παραγάγει, παραδίδει και αποκομίζει αξία στο 

αγοραστικό κοινό.

Επιχειρηματικά μοντέλα (ΕΜ) και επιχειρηματικά σχέδια (ΕΣ)

• Το επιχειρηματικό μοντέλο σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει τόσες

πληροφορίες όσο το επιχειρηματικό σχέδιο.

• Η κατάστρωση του επιχειρηματικού σχεδίου είναι μια δύσκολη και

χρονοβόρα διαδικασία σε αντίθεση με τα ΕΜ.

• Τα ΕΜ είναι σαφώς πιο επίκαιρα.

• Τα ΕΜ φανερώνουν πιο εύκολα τα στρατηγικά λάθη αφού είναι πιο

συνοπτικά και πιο επίκαιρα.

Καμβάς επιχειρηματικών μοντέλων

• Ένας γνωστός τρόπος παρουσίασης των επιχειρηματικών μοντέλων είναι

με την χρήση του ΚΑΜΒΑ.

• Στον καμβά περιγράφονται τα εννέα δομικά συστατικά που αποτελούν τα

ΕΜ.

• Τα δομικά στοιχεία του καμβά κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις πυλώνες:

οι πελάτες, η αξία, η υποδομή και το οικονομικό σκέλος.

• Ο καμβάς είναι ουσιαστικά ένας πίνακας ο οποίος χωρίζεται σε τομείς και

δείχνει την σχέση των δομικών στοιχείων.

• Τα εννέα δομικά στοιχεία του καμβά είναι: Customer Segments, Value

Propositions, Channels, Customer Relationships, Revenue Streams, Key

Resources, Key Activities, Key Partnerships, Cost Structure

ΜΕΡΟΣ Β

Στρατηγικές προσεγγίσεις γνωστών επιχειρήσεων όπως περιγράφονται 

στον ΚΑΜΒΑ (ενδεικτικά).

Το δωρεάν ως στρατηγική προσέγγιση του ανταγωνισμού.

Η στρατηγική και το επιχειρηματικό μοντέλο << ξυραφιού και λεπίδων >> .

Οι πολύπλευρες πλατφόρμες ως επιχειρηματικό μοντέλο.

Η στρατηγική και το επιχειρηματικό μοντέλο της Google.

Οι δωρεάν υπηρεσίες (Search, Gmail)

της Google δημιουργούν ευχαρίστηση

στον χρήστη και συλλέγουν

περισσότερα στοιχεία για αυτούς

προβάλλοντας διαφημίσεις που τους

ενδιαφέρουν. Οι διαφημιστές

πληρώνουν την Google για να

προβάλλει τις διαφημίσεις τους στο

ενδιαφερόμενο και μόνο κοινό. Η

Google προβάλει τις διαφημίσεις της

και σε ιστοσελίδες που δεν τις ανήκουν

απλώς προσφέροντας ένα ποσοστό από

τα κέρδη των διαφημίσεων στους

ιδιοκτήτες των ιστοσελίδων.

Ο όρος δόλωμα (δέλεαρ) και αγκίστρι 

αναφέρεται σε ένα επιχειρηματικό 

μοντέλο το οποίο προσφέρει ένα αγαθό 

σε χαμηλή τιμή ή εντελώς δωρεάν 

χάνοντας χρήματα περιμένοντας ότι οι 

παραλήπτες της προσφοράς θα 

αγοράσουν τα άλλα προϊόντα τα οποία 

έχουν σχέση με τον προϊόν της 

προσφοράς. Η Gillette παρέχει σε 

χαμηλή τιμή ή δωρεάν ως promote την 

μηχανή ξυρίσματος με ένα μόνο 

ανταλλακτικό ξυραφάκι γνωρίζοντας 

ότι οι δεκτές θα αγοράσουν τα 

ανταλλακτικά ξυραφάκια στο μέλλον.


