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Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια η άνοδος τόσο των online παραγγελιών φαγητού αλλά και του ηλεκτρονικού εμπορίου 
δημιούργησε μια αυξημένη ανάγκη για ανταπόκριση διανομής πολλαπλών καναλιών (omnichannel) για την 
αντιμετώπιση των διανομών εντός πόλης. Επομένως, ο κύριος στόχος αυτής της έρευνας είναι η ανάπτυξη ενός
εμπορικά βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου που θα συνδυάζει «Crowdsourced Logistics» (CSL) και εσωτερικό 
στόλο διανομέων για την εκπλήρωση των διανομών τελευταίου μιλίου (Last Mile Delivery) και διανομών φαγητού 
(Food Delivery).

Μέθοδος
Η έρευνα, που υιοθετεί μια στρατηγική σχεδιασμού έρευνας, είναι βασισμένη στον Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου 
των Osterwalder και Pigneur (2010) ως θεωρητικό πλαίσιο για να καθοδηγήσει την εμπειρική μελέτη που 
χρησιμοποιεί ποιοτικές ερευνητικές μεθόδους. Η ανάπτυξη του επιχειρηματικού καμβά επιτυγχανεται μέσα απο 
τη μελέτη τουθεωρητικού υπόβαθρου του τομέα και από πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί μέσα από
προσωπική μελέτη της αγοράς. Τέλος θα αναπτυχθούν εφαρμογές λογισμικού android που θα επιτυγχάνουν 
την επικοινωνία μεταξύ καταστηματαρχών και διανομών καθώς και τον έλεγχο της πορείας των παραγγελιών μέχρι 
την ολοκλήρωσή τους. Επιπλέον θα αναπτυχθεί ιστοσελίδα παρουσίασης της υπό μελέτη εταιρείας 

Σκοπός - στόχοι
Μέσα από αυτή την εργασία θέλαμε να εξετάσουμε τη βιωσιμότητα του μοντέλου πληθοπορισμένων διανομών 
εντός πόλης, να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα του και να αναπτύξουμε ένα ολοκληρωμένο σχεδίου για τη 
στρατηγική και οργάνωση μιας τέτοιας πλατφόρμας. Ο στόχος αυτής της διατριβής ήταν να δημιουργήσει μία 
πλήρης ανάλυση για τη δημιουργία μιας επιχείρησης πληθοπορισμού διανομών. Αρχικά μέσα από τη στρατηγική 
ανάλυση θα δημιουργηθεί το μοντέλο επιχειρηματικού καμβά και έπειτα μέσα από τη τεχνική υλοποίηση, θα είμαστε 
σε θέση να ξεκινήσουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα έχοντας συγκεντρώσει τις απαραίτητες γνώσεις για το επιχειρηματικό 
αυτό εγχείρημα. Η τεχνική υλοποίηση έχει σκοπό με χρήση της τεχνολογίας και συγχρόνων διαδικασιών να εξοικονομήσει χρόνο 
και πόρους στους καταστηματάρχες όπου θα μπορούν μέσα από τη χρήση εφαρμογής να οργανώνουν τις διανομές, να ελέγχουν 
τη κατάσταση των παραγγελιών και να ολοκληρώνουν τη διανομή χωρίς την ανάγκη απασχόλησης εσωτερικού διανομέα. 

Στο πρώτο σκέλος της εργασίας γίνεται η ανάπτυξη του επιχειρηματικού καμβά. Για να κατανοήσουμε τις 
βασικές έννοιες που βρίσκονται στο επίκεντρο του ερευνητικού φαινομένου και να καταφέρουμε να 
διαμορφώσουμε τον καμβά επιχειρηματικού μοντέλου για την υπό μελέτη επιχείρηση ήταν 
απαραίτητο να μελετήσουμε τη βιβλιογραφία σχετικά με επιχειρήσεις πλησίον του επιχειρηματικού μοντέλου της 
WeDelivery. Το θεωρητικό πλαίσιο, βασισμένο στο Καμβά επιχειρηματικού Μοντέλου του Osterwalder και 
Pigneur (2010), καθοδήγησε την εμπειρική μελέτη. Με βάση την ανάλυση που δόθηκε για τον καμβά και τα 
επιχειρηματικά μοντέλα αντίστοιχων επιχειρήσεων διαμορφώθηκε ο καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου όπως 
παρουσιάζεται στο παραπάνω σχήμα. Το επιχειρηματικό μοντέλο, σχεδιασμένο με την προοπτική του πελάτη ως 
κατευθυντήρια αρχή, καθορίζει με σαφήνεια τις κύριες πτυχές της επιχείρησης, στις οποίες θα πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερη προσοχή για την επιτυχία της.

Η WeDelivery διαθέτει δύο εφαρμογές που αφορούν η μια τα καταστήματα και η άλλη τους couriers, ώστε να 
μπορούν οι πρώτοι να καταχωρούν παραγγελίες και οι δεύτεροι να τις παραδίδουν στους πελάτες. 
Οι καταστηματάρχες επιλέγουν επίσης courier για κάθε παραγγελία. Οι courier επιβεβαιώνουν την παραλαβή 
της παραγγελίας από το κατάστημα και την παράδοσή της στον πελάτη (courier application). Οι εφαρμογές έχουν
αναπτυχθεί στο περιβάλλον ανάπτυξης για το λειτουργικό σύστημα Android της Google το Android Studio.

Εφαρμογή καταστημάτων Εφαρμογή διανομέων

Αρχικός σκοπός της εργασίας ήταν να γίνει μία πλήρης ανάλυση για τη δημιουργία επιχείρησης πλατφόρμας για 
την υποστήριξη διανομών εντός πόλης με μεθόδους πληθοπορισμού. Εντός της διατριβής έγινε διαμόρφωση του 
επιχειρηματικού καμβά, ανάπτυξη εφαρμογών και σελίδας παρουσίασης. Σε συνδυασμό της εκτίμησης των 
πορισμάτων της έρευνας που έγινε για την διαμόρφωση της πλατφόρμας, και τη μελέτη της βιβλιογραφίας εκτιμάται 
ότι η εφαρμογή μεθόδων πληθοπορισμού για την επίλυση των διανομών εντός πόλης είναι εφικτή. Η ίδρυση 
ξεχωριστής νομικής οντότητας για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι αναγκαία και οι αγορές του εξωτερικού 
έχουν αποδείξει ότι μία τέτοια επιχείρηση μπορεί να ευδοκιμήσει. Η τεχνική υλοποίηση απαιτεί συνεργασία πολλών 
προγραμματιστών ώστε να είναι λειτουργική στα χέρια των επιχειρήσεων και των διανομέων που την έχουν ανάγκη.
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