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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. 

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. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την σχολαστική ανάπτυξη
του επιχειρηματικού καμβά ο οποίος θα μας δώσει πλήρη εικόνα για τις δραστηριότητες της επιχείρησης, 
τους στόχους και θα αποτελέσει οδηγός για την δημιουργία και ανάπτυξη της επιχείρησης. Ο στόχος αυτής 
της διατριβής ήταν να δημιουργήσει ένα επιχειρηματικό μοντέλο για την εταιρεία υπόθεσης και να κατανοήσει
πώς αυτά τα συγκεκριμένα εργαλεία βοηθούν στην ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης μιας εταιρείας.
Τα ευρήματα της έρευνας, ως εκ τούτου, θα είναι ουσιαστικά εργαλεία για την εταιρεία στο μέλλον

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 παρακάτω 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.

H παρούσα μελέτη με τη χρήση του επιχειρηματικού καμβά ανέδειξε τους κυριότερους τομείς της επιχείρησης 
και έκανε κατανοητές όλες τις δραστηριότητές της. Αυτή η βαθιά κατανόηση των λειτουργιών της επιχειρήσεις 
έχει πολύ μεγάλη αξία για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου και τη σύσταση της επιχείρησης. 
Επιπλέον αποκαλύπτει επίσης σαφείς διαδρομές στις οποίες μπορούμε να χτίσουμε την οργανωτική στρατηγική 
καινοτομίας και τη συνολική επιτυχία της επιχειρηματικής προσπάθειας.

Συμπεράσματα

Αποτελέσματα
Στο πρώτο σκέλος της εργασίας κατα την ανάλυση της στρατηγικής διοίκησης της υπομελέτη επιχείρησης
γίνεται μια προκατακτική μελέτη SWOT όπου παρουσιάζει την ευκαιρίαστην αγορά. Πληροφορία που αποτέλεσε 
το κινητρο για την περεταίρω μελέτη αυτού τουεπιχειρηματικού μοντέλου.
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‘Πίνακας ανάλυσης SWOT για την WeDelivery’

Στοιχεία επικοινωνίας
Ιωάννης Πορτάλιος, mead6813@upnet.gr, 6972565807

Επιβλέπων Καθηγητής: Αδαμίδης Εμμανουήλ
Πάτρα 2020


