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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΑΔΟΥ 

1.1 Εκτελεστική Περίληψη  

1.2 Περιγραφή και αντικείμενο κλάδου 

1.3 Προϊόντα και δίκτυα πωλήσεων  (εσωτερικού & εξωτερικού) 

1.4 Ανάλυση αγορών  (μέγεθος, κανάλια διανομής, τάσεις) 

1.5 Ανάλυση ανταγωνιστικού περιβάλλοντος (ορισμός, μέγεθος και 

χαρακτηριστικά ανταγωνισμού) 

1.6 Ανάλυση καταναλωτή (κίνητρα κατανάλωσης, ανάγκες , επιθυμίες, αντιλήψεις 

καταναλωτή) 

1.7 Προσδιορισμός Πλεονεκτημάτων, Αδυναμιών, Ευκαιριών και Απειλών του 

κλάδου (ανάλυση SWOT ) 

2.  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ KAI ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ   

2.1  Στρατηγική Marketing 

• Πλαίσιο Στρατηγικής Marketing 

• Στόχοι Marketing  

• Μείγμα Marketing . Ανάπτυξη στρατηγικής  για :  Προϊόν, Τιμή, Διανομή, 

Προώθηση        

2.2  Στρατηγική επικοινωνίας και προώθησης 

• Στόχοι επικοινωνίας και προώθησης 

• Καθορισμός ενεργειώνi (π.χ. Τηλεόραση, Τύπος, Ρ/Φ, κλπ ), καθώς και 

προωθητικών ι ενεργειών  (π.χ. Προωθητικές ενέργειες, Δημόσιες σχέσεις, 

κλαδικές εκθέσεις κλπ) 

• Στρατηγική χρήσης μέσων (media) και εργαλείων προώθησης 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Έρευνα καταναλωτή 

2. Πρόγραμμα έντυπης & ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

3. Ενημερωτικές – προωθητικές ενέργειες στο εσωτερικό και εξωτερικό 
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1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΑΔΟΥ 

1. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Ο κλάδος των κατεψυγμένων αλιευμάτων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 
κλάδους στην κατηγορία των τροφίμων με ετήσιο κύκλο εργασιών στην εγχώρια αγορά που 
ξεπερνά τα  €380εκ.  Ο κλάδος κατέχει σημαντική θέση τόσο στις αγορές των   καταναλωτών 
τροφίμων, όσο και των επαγγελματιών. Ενδεικτικά, όπως φαίνεται και στο παρακάτω 
σχήμα,  η κατηγορία του κατεψυγμένου αλιεύματος αντιστοιχεί στο 28% της αξίας των 
ετήσιων πωλήσεων κατεψυγμένων προϊόντων στο οργανωμένο λιανεμπόριο (Retail). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 1. ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΕ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ_ RETAIL MARKET 

 
 
 
 
Σήμερα, στον κλάδο δραστηριοποιούνται περί τις 310 (στοιχεία 2004) μονάδες 
επεξεργασίας, μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων, οι οποίες κατανέμονται σε 
όλη την ελληνική επικράτεια. 
Τα τελευταία χρόνια, το κατεψυγμένο αλίευμα  τυγχάνει  ολοένα και μεγαλύτερης αποδοχής 
στην ελληνική αγορά με τη διείσδυση του να ξεπερνά το 50%, παρ’ όλο που   οι 
προκαταλήψεις αναφορικά με την ποιότητά του   δεν έχουν ξεπεραστεί. 
Στόχος του  κλαδικού σχεδίου προώθησης  είναι: 

• Η αποσαφήνιση των σύγχρονων αναγκών του Έλληνα καταναλωτή,  
• Η ενημέρωση για τα κατεψυγμένα αλιεύματα 
• Η διεύρυνση του καταναλωτικού κοινού στην Ελλάδα  
• η προσέγγιση   νέων αγορών  και  η αύξηση του μεριδίου σε αυτές (Βουλγαρία , 

Ρουμανία) 
Οι στόχοι του κλαδικού σχεδίου προώθησης αναμένεται να επιτευχθούν μέσω ενεργειών 
όπως: 

•  Καταχωρήσεις ή /και ένθετα στον εξειδικευμένο τύπο 
• Καμπάνια επικοινωνίας στο διαδίκτυο  
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• Διοργάνωση press conferences  
• Διοργάνωση events προώθησης των προϊόντων σε χώρους με μεγάλη συγκέντρωση 

κοινού 
• Συμμετοχή σε εκθέσεις τροφίμων στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και διοργάνωση 

events προώθησης των προϊόντων στις χώρες αυτές   
• Συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Ιχθυηρών ESE, στις Βρυξέλλες του Βελγίου και στην 

Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών ANUGA στην Κολωνία. 

Το κοινό –στόχος, στο οποίο απευθύνονται όλες οι  ενέργειες  του προγράμματος, είναι οι 
καταναλωτές ηλικίας από 25 έως 44, οι έμποροι και οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης. 

 Η διάρκεια του προγράμματος είναι 58 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α) 
ανέρχεται σε 1.250.000 Ευρώ . 
 
1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

Ο κλάδος των κατεψυγμένων αλιευμάτων  απαρτίζεται από επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα εισαγωγής, εμπορίας, παραγωγής, επεξεργασίας, 
τυποποίησης, εξαγωγής και διακίνησης αυτών στην αγορά. 

Το σύνολο του κλάδου απαρτίζεται από   λίγες Μεγάλες Επιχειρήσεις που πραγματοποιούν 
τα 2/3 του συνολικού κύκλου εργασιών του κλάδου και πολλές Μικρό-Μεσαίες 
Επιχειρήσεις.  

Ο ετήσιος όγκος παραγόμενων κα εισαγόμενων  προϊόντων προσεγγίζει τους 100.000 
τόνους προϊόντων / έτος (πίνακας 1). 

 

 

 

 

Ο μεγαλύτερος αριθμός των εταιριών που δραστηριοποιούνται στο κλάδο των 
κατεψυγμένων αλιευμάτων εντάσσεται στον τομέα της δευτερογενούς μεταποίησης και 
εμπορίας, ενώ η συνολική αξία της διακινούμενης ποσότητας κατεψυγμένων αλιευμάτων 
είτε μέσα από το κανάλι  του οργανωμένου λιανεμπορίου είτε από τα ευρύτερα κανάλια της 
αγοράς (Μικρή – εξειδικευμένη λιανική, Ηο.Re.Ca., Βιομηχανική παραγωγή) εκτιμάται ότι 
ανέρχεται στο ύψος των € 320 εκ. περίπου. 

Τα επίπεδα όγκου κατανάλωσης, καθώς και το εύρος των ζητούμενων  προϊόντων είναι μια 
παράμετρος που επηρεάζει σημαντικά την εφοδιαστική αλυσίδα των προμηθευτριών 
εταιρειών.  

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΛΑΔΟΥ  ΣΕ ΟΓΚΟ (σε .000 tn) 
ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 30 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 70 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 100 
Πίνακας 1 (πηγή: Eurostat) 
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Ως εκ τούτου, όλα τα αποθέματα για την κάλυψη της ζήτησης δε θα μπορούσαν να 
αντληθούν από τις Ελληνικές θάλασσες, γιατί απλά δεν παρέχουν την απαραίτητη 
διαθεσιμότητα για την αγορά κατεψυγμένου, ούτε όσον αφορά στη βιοποικιλότητα ούτε 
όσον αφορά στους όγκους κατανάλωσης. Συνεπώς, είναι επιβεβλημένο να αντληθούν  
αποθέματα από τους ωκεανούς και τις ανοιχτές θάλασσες όλου του κόσμου μέσω 
εισαγωγών, οι οποίες  βάσει  των επίσημων στοιχείων της Eurostat  εκτιμώνται στους 70.000 
τόνους περίπου με την κατηγορία μαλάκια να κατέχει το υψηλότερο ποσοστό. 

 

Σχήμα 2. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

Όσον αφορά στις εξαγωγές, ο όγκος των εξαγωγών  των κατεψυγμένων αλιευμάτων για το 
2007 υπολογίζεται περίπου σε 10.000 τόνους, εκ των οποίων όπως διαφαίνεται και στον 
πίνακα 3 το μεγαλύτερο ποσοστό εξαγωγών σε είδος καταλαμβάνει η κατηγορία μαλάκια 
(καλαμάρια – χταπόδια,) ακολουθούμενη από την  κατηγορία των ολόκληρων ψαριών 
(γαύρος, σαρδέλα).  

 

1.3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  (εσωτερικού & εξωτερικού) 
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Ο κλάδος των κατεψυγμένων αλιευμάτων περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο το φυσικό 
κατεψυγμένο αλίευμα,  το οποίο διακρίνεται σε 4 βασικές κατηγορίες: Ψάρια ολόκληρα, 
Ψάρια Φέτες – Φιλέτα, Μαλάκια & Μαλακόστρακα. 

Στο ίδιο  κλάδο εντάσσονται, επίσης,  και τα παραγόμενα προϊόντα προστιθέμενης αξίας, τα 
οποία έχουν ως βάση το αλίευμα. Συγκεκριμένα πρόκειται για την κατηγορία των 
Παναρισμένων Αλιευμάτων, την κατηγορία των Συνταγών (Έτοιμες ή Ημιέτοιμες προτάσεις 
με βάση το αλίευμα), καθώς και άλλα προϊόντα όπως Surimi και καπνιστά αλιεύματα σε 
κατεψυγμένη μορφή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4. ΒΑΣΙΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 

1.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ 

Ελλάδα 

Ένα από τα μεγαλύτερα κανάλια διανομής στην Ελληνική αγορά είναι το κανάλι του Food 
Service  που αφορά στη διακίνηση των προϊόντων σε αγορές μαζικής εστίασης. Το 
συγκεκριμένο κανάλι πραγματοποιεί το 56% του συνολικού τζίρου του κλάδου στην εγχώρια 
αγορά (πίνακας 2). 

Το κανάλι του Retail (SM/ HM / Discounters / Μικρή λιανική, C&C, Εξειδικευμένη λιανική) 
αφορά στη διακίνηση των προϊόντων μέσω λιανεμπορικών αλυσίδων στον τελικό 
καταναλωτή και ο ετήσιος κύκλος εργασιών που σημειώνει εκτιμάται στα € 142εκ. 
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Retail 142
Food service 180
Σύνολο εγχώριας αγοράς 322

Εξαγωγές 35
Βιομηχανικές πωλήσεις 30
Γενικό σύνολο 387

ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕ ΑΞΙΑ (σε εκ €)

Πίνακας 2 (πηγή: IRI, FFT ,  Eurostat)  

Τα κατεψυγμένα αλιεύματα διακινούνται πέραν της  εγχώριας αγοράς και στη διεθνή αγορά  
αφού ένα μέρος προορίζεται για εξαγωγές με  την μορφή των συσκευασμένων τελικών 
προϊόντων και  ένα άλλο μέρος κατευθύνεται στο εξωτερικό  με  την μορφή των α’ υλών  
που καταλήγουν σε δευτερογενή παραγωγή (επεξεργασία/ συσκευασία) είτε σε αγορές 
μαζικής εστίασης όπως έχουμε ήδη προαναφέρει. 

Στο σχήμα 5 απεικονίζονται τα κανάλια διακίνησης κατεψυγμένων 
αλιευμάτων.

 

Σχήμα 5.  ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 

Βουλγαρία 

Η Βουλγαρία με πληθυσμό 7,8 εκατ. κατοίκους αποτελεί μια αγροτική χώρα, η οποία όμως 
σταδιακά μεταλλάσσεται σε βιομηχανική. Ο αγροτικός τομέας πλέον συμμετέχει μόλις με 
9% στο ΑΕΠ και απασχολεί το 20% του ενεργού πληθυσμού. Η χώρα διαθέτει εξειδικευμένο 
και φτηνό εργατικό δυναμικό. 

Η Βουλγαρία είναι η χώρα με την χαμηλότερη κατά κεφαλή κατανάλωση αλιευμάτων και 
προϊόντων αλιευμάτων στην ΕΕ και μια από τις χώρες με την χαμηλότερη κατά κεφαλήν 
κατανάλωση παγκοσμίως, παρ’ όλο που τα τελευταία χρόνια η κατά κεφαλήν κατανάλωση 
αυξάνει, παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλά επίπεδα.  

Συγκεκριμένα,  η μέση κατά κεφαλήν κατανάλωση ιχθύων και προϊόντων ιχθύων είναι 
περίπου 4 κιλά/έτος, όταν στην Ελλάδα είναι περίπου 27 κιλά/έτος και παγκοσμίως περίπου 
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17 κιλά/έτος. Ακόμα όμως και τη δεκαετία του 1980, πριν την αποδιάρθρωση του κλάδου 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η κατά κεφαλήν κατανάλωση δεν υπερέβαινε τα 6 
κιλά/έτος.   

Πίνακας 1: Κατά κεφαλήν κατανάλωση ιχθύων & προϊόντων ιχθύων (κιλά/έτος)  

1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

3,3  3,3  3,3  3,5  3,8  4,3  4,2  4,3  4,3  

 

Πηγή: National Statistical Institute (www.nsi.bg)  

Η περιορισμένη κατανάλωση αλιευμάτων στη Βουλγαρία είναι συνδυασμός τριών 
παραγόντων:  

α. Καταναλωτικών προτύπων  

β. Χαμηλού κατά κεφαλήν εισοδήματος 

 γ. Χαμηλού βαθμού οργάνωσης της αγοράς ιχθύων.  

Όπως προκύπτει από ανεξάρτητες έρευνες αγοράς (Noema 2003) μόλις το 18% των 
Βούλγαρων καταναλωτών προτιμά την κατανάλωση ιχθύων έναντι κρέατος (κόκκινου, 
λευκού).  Ο μέσος όρος κατανάλωσης ιχθύων από τους Βούλγαρους καταναλωτές είναι μία 
φορά κάθε τρεις εβδομάδες. Τα είδη που προτιμώνται για οικιακή κατανάλωση είναι αυτά 
με τη χαμηλότερη τιμή πώλησης, όπως κατεψυγμένα αλιεύματα και φρέσκα σαφρίδια, 
γριβάδια, γωβιοί, σαρδελόρεγγα κοκ.  

Τα είδη που προτιμώνται για κατανάλωση εκτός οικίας (εστιατόρια) είναι αυτά με την 
υψηλότερη τιμή πώλησης, όπως πέστροφες, τόνοι, σολομοί κοκ. Η κατανάλωση αλιευμάτων 
είναι ευθέως ανάλογη του αριθμού και του εισοδήματος των νοικοκυριών. Νοικοκυριά με 
λιγότερα μέλη και υψηλό εισόδημα καταναλώνουν αλιεύματα σε μεγαλύτερη ποσότητα και 
υψηλότερη τιμή.  

Η αγορά αλιευμάτων στις μεγάλες πόλεις της βουλγαρικής ενδοχώρας δεν είναι ιδιαίτερα 
οργανωμένη, αν και τα τελευταία χρόνια σημειώνεται κάποια βελτίωση. Οργανωμένες 
ιχθυαγορές δεν υπάρχουν. Φρέσκα ψάρια πωλούνται σε λίγες υπεραγορές και σε 
περιορισμένο αριθμό μικρών εξειδικευμένων καταστημάτων (τύπου delicatessen). Επίσης, 
φρέσκα ψάρια του γλυκού νερού προσφέρονται σε πολλά εστιατόρια, ενώ φρέσκα 
θαλασσινά αλιεύματα σε εξειδικευμένη αλυσίδα εστιατορίων και σε κατά τόπους 
εξειδικευμένα εστιατόρια. Ο  βαθμός οργάνωσης της αγοράς  βελτιώνεται σταδιακά  στα 
παράλια της Μαύρης Θάλασσας λόγω εγγύτητας  με  τη θάλασσα και τουριστικού ρεύματος 
που αναπτύσσεται, ώστόσο συνεχίζει να παραμένει μη ικανοποιητικός.  
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Η έλλειψη παράδοσης στην κατανάλωση ιχθύων και κυρίως θαλάσσιων ιχθύων σε 
συνδυασμό με τον χαμηλό βαθμό οργάνωσης της αγοράς καθιστά τις τιμές των αλιευμάτων 
σχετικά υψηλές με τάση συνεχούς αύξησης, ιδίως  μετά την είσοδο της Βουλγαρίας στην ΕΕ.  

Όμως, η συνεχής αύξηση του βιοτικού επιπέδου των Βούλγαρων καταναλωτών που 
συνοδεύεται από σταδιακή αλλαγή των διατροφικών συνηθειών, σε συνδυασμό με την 
αύξηση του τουριστικού ρεύματος,  οδηγεί σε αύξηση της  ζήτησης  θαλάσσιων αλιευμάτων. 
Η τάση αυτή   καθιστά την αγορά ενδιαφέρουσα  για  τις ελληνικές εταιρίες , οι οποίες έχουν 
αρχίσει να επενδύουν στην αγορά και η στήριξη τους  με generic δράσεις του προγράμματος  
κρίνεται   ότι θα παρέχει πολλαπλασιαστικά οφέλη  στον κλάδο.  

Ρουμανία 

Η Ρουμανία με συνολικό πληθυσμό 21,9 εκατ. κατοίκους, μετά την ένταξή της στην Ε.Ε τον 
Ιανουάριο του 2007, ξεκίνησε μια νέα φάση οικονομικής ανάπτυξης .  Παραμένει, όμως, μία 
από τις πιο φτωχές χώρες της Ευρώπης, με  σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης εξαιτίας των 
πλούσιων αγροτικών εκτάσεών της, της μορφωμένης και ικανής εργατικής δύναμής της και 
του τουρισμού της.  

Η Ρουμανία είχε μεγάλη  δυναμικότητα σε ψάρια μεταξύ των χωρών της Ευρώπης. Ο τομέας 
αυτός επλήγη σοβαρά κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου της Ρουμανίας αλλά και 
της κακοδιαχείρισης και της διάλυσης του αλιευτικού στόλου. 

Η συνολική αλιευτική παραγωγή το 2004 ήταν 17.000 τόνοι, 6 φορές μικρότερη σε σχέση με 
το 1990, ενώ το μέγεθος της αγοράς το ίδιο έτος εκτιμάτο σε 57.000 τόνους ψαριών και 
θαλασσινών που καλύφθηκαν από τις εισαγωγές. 

Να σημειώσουμε βέβαια, ότι η απώλεια αυτή οφείλεται στην απώλεια αδειών αλιείας στη 
Ναμίμπια και  Μαυριτανία μετά από την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος και τη 
διάλυση του αλιευτικού στόλου του Ωκεανού. 

Μέχρι το 1990 η κατά κεφαλή κατανάλωση ιχθύων στη Ρουμανία ανερχόταν στα 8 
χιλιόγραμμα. Το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης αφορούσε κονσερβοποιημένα ψάρια 
μέτριας ποιότητας είτε εγχώρια είτε εισαγόμενα. Μετά την πτώση του κομμουνιστικού 
καθεστώτος, οι καταναλωτές στράφηκαν προς το κρέας  και  η κατά κεφαλή κατανάλωση 
ψαριών μειώθηκε, αλλά μετά το 2005  σημειώνεται  σταδιακή αύξηση της κατά κεφαλή 
κατανάλωσης ιχθύων στα 4,28 χιλ/μα, η οποία αναμένεται να συνεχισθεί. Σημειώνουμε ότι 
η αύξηση αυτή ικανοποιήθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου με αυξήσεις των εισαγωγών ιχθύων ,με 
αποτέλεσμα, το μερίδιο της κατανάλωσης που καλύπτεται από την εγχώρια παραγωγή να 
μειωθεί  μέσα στην τελευταία 5ετία σημαντικά (2001: 29,50%, 2002: 24,33%, 2003: 24,31%, 
2004: 16,86%, 2005: 14,40%).  

Το φάσμα των προσφερομένων σήμερα στη Ρουμανία προϊόντων αλιείας είναι ευρύτατο και 
εξελίσσεται σταδιακά προς την κατεύθυνση των προτύπων που  ισχύουν στις  
δυτικοευρωπαϊκές αγορές :   
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– Ζωντανά ψάρια  
– Ψάρια ολόκληρα, φρέσκα, σε απλή ψύξη και κατεψυγμένα  
– Ψάρια επεξεργασμένα  (αποκεφαλισμένα, απολεπισμένα, αποεντερωμένα τεμαχισμένα σε 
φιλέτα κ.λπ.)  
– Ημιπαρασκευασμένα  (μαρινάτα, παστά, αλατισμένα, καπνιστά, αυγοτάραχα κ.λπ.)  
-   Κονσερβοποιημένα  (σε λάδι, σε τοματοχυμό κ.λπ.)  
 
Η φαινομενική κατανάλωση των ψαριών ανήλθε το 2004 σε 73.040 τόνους, αξίας 77 εκατ. Οι 
Ρουμάνοι καταναλώνουν  συγκριτικά  συχνότερα κατεψυγμένο ψάρι  σε σχέση με το    
φρέσκο που αγοράζουν στην αγορά , υπάρχουν, δε, αρκετά τοπικά brands (del mare, 
alfredo, sea bell, casa caviar, filesco),  καθώς και διεθνή brands (royal Greenland, pescanova, 
Nordic seafood). Το ψάρι σε κονσέρβα κατέχει των τρίτη θέση στις προτιμήσεις των 
καταναλωτών.  
Όσον αφορά στη διάρθρωση της αγοράς, το 42% των Ρουμάνων αγοράζουν ψάρι στα 
μπακάλικα, 21% στις υπεραγορές, 10% στα ιχθυοπωλεία και 10% στα supermarkets. Μόνο 
το 1% αγοράζει ψάρια στους χονδρέμπορους.  

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η αγορά της Ρουμανίας αποτελεί μια ενδιαφέρουσα νέα 
αγορά για τα ελληνικά προϊόντα ,η οποία θα προσεγγισθεί  με ενέργειες που θα έχουν ως 
στόχο ενημερώσουν τους Ρουμάνους καταναλωτές , οι  ο ποιοι  προτιμούν κυρίως το 
καταψυγμένο ψάρι   και η συγκεκριμένη κατηγορία αναπτύσσεται ραγδαία. 

Στις  αγορές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας   αναπτύσσονται έντονα τα τελευταία χρόνια 
οι οργανωμένοι χώροι λιανεμπορικών πωλήσεων (super markets) που συμπεριλαμβάνουν 
στη γκάμα των πωλούμενων προϊόντων τους και κατεψυγμένα αλιεύματα. Θα πρέπει, όμως, 
να σημειωθεί ότι στο οργανωμένο λιανεμπόριο διακινούνται εκτός από τα branded 
προϊόντα και μη επώνυμα προϊόντα ,καθώς και προϊόντα σε μορφές χύδην.  Η ποικιλία 
μάλιστα των προϊόντων στα κατεψυγμένα αλιεύματα τόσο σε επώνυμα όσο και σε μη 
επώνυμα περιλαμβάνει όλες τις υποκατηγορίες,  δηλαδή ψάρια ολόκληρα ,σε φιλέτα, 
καθώς και θαλασσινά .Σύμφωνα με υπολογισμούς ,η αγορά λιανικής της Ρουμανίας ξεπερνά 
σε μέγεθος τα 35 εκατ. ευρώ σε τιμές καταναλωτή, ενώ αυτή της Βουλγαρίας ξεπερνά τα 15 
εκατ. Ευρώ. Ωστόσο απουσιάζει το  μεσογειακό assortment (τσιπούρα, λαυράκι, γαύρος, 
σαρδέλα) σε κατεψυγμένη μορφή .  

Η προαναφερόμενη δυναμική των συγκεκριμένων  αγορών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι  
οι καταναλωτές  έχουν ήδη δείξει την προτίμηση τους στα κατεψυγμένα αλιεύματα, η οποία 
ενισχύεται και από τις συνήθειες τους να νηστεύουν καταναλώνοντας μεγάλες ποσότητες 
αλιευμάτων και ιδιαίτερα ψαριών συγκεκριμένα τις περιόδους προ Χριστουγέννων και 
Πάσχα, καθιστά τις αγορές αυτές πολλά υποσχόμενες για τις ελληνικές επιχειρήσεις του 
κλάδου των κατεψυγμένων αλιευμάτων. 
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1.5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  (ορισμός, μέγεθος και χαρακτηριστικά 
ανταγωνισμού) 

Κύριος ανταγωνιστής στην κατανάλωση αλιευμάτων αποτελούν  τα νωπά ψάρια και 
θαλασσινά που διατίθενται στην ελληνική αγορά. Το μέγεθος της συγκεκριμένης αγοράς σε 
αξία εμφανίζεται να αγγίζει τα € 1.230,8 εκ. σε ετήσια βάση και διακινείται κυρίως μέσω του 
καναλιού του Retail (ψαραγορές, S/M)  και πολύ λιγότερο μέσω του Food Service (αγορές 
μαζικής εστίασης).  

Οι αντιλήψεις των Ελλήνων καταναλωτών για την ποιότητα του νωπού αλιεύματος 
παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα, λόγω κουλτούρας και συνήθειας, κυρίως, και η τάση 
αυτή είναι πιο έντονη στα μικρότερα  αστικά κέντρα.  

Τα είδη που διακινούνται στην ελληνική αγορά είναι γνωστά στους Έλληνες καταναλωτές 
και προέρχονται τόσο από τα ελληνικά όσο και από τα διεθνή ύδατα.  

Τα τελευταία χρόνια τα κανάλια διανομής του νωπού αλιεύματος έχουν διευρυνθεί  και οι 
καταναλωτές μπορούν να βρίσκουν νωπό αλίευμα όχι μόνο σε ψαραγορές, αλλά και σε 
ειδικά διαμορφωμένους χώρους στο οργανωμένο λιανεμπόριο (HM/SM).  

Ανταγωνισμό βάσει α’ ύλης αποτελεί και η κατηγορία του ψαριού σε  κονσέρβα. Η 
συγκεκριμένη αγορά αγγίζει τα € 55 εκ. σε αξία πωλήσεων ετησίως και εμφανίζει ελάχιστα 
κοινά χαρακτηριστικά με την κατηγορία της κατάψυξης. 

Τα είδη της κατηγορίας της κονσέρβας αφορούν τόσο σε ψάρια όσο και σε θαλασσινά και 
διανέμονται κατά κύριο λόγο στο κανάλι του οργανωμένου λιανεμπορίου (πίνακας 3). 

Retail Food service
Νωπό αλίευμα 1.083 148
Κονσερβοποιημέναο αλίευμα 48 7
Κατεψυγμένο αλίευμα 142 180
Λοιπές μορφές αλιεύματος (Καπνιστό, αλίπαστο) 88 9
Πίνακας 3 (πηγή: FFT, IRI )

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΜΕΓΕΘΗ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ (σε εκ €)

 

1.6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  (κίνητρα κατανάλωσης, ανάγκες, επιθυμίες, αντιλήψεις 
καταναλωτή) 

Η κατανάλωση κατεψυγμένου αλιεύματος στην Ελλάδα είναι αρκετά μικρή σε σύγκριση με 
άλλες χώρες του εξωτερικού, καθώς ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (κυρίως μεγαλύτερα 
ηλικιακά κοινά) προτιμούν και εμπιστεύονται τα νωπά αλιεύματα (σχήμα,  6). Όπως 
αναδεικνύει και ο παρακάτω πίνακας στην Ελλάδα, το 75% της κατανάλωσης αλιευμάτων 
αφορά στην κατανάλωση νωπών και  το μερίδιο της κατανάλωσης κατεψυγμένων 
περιορίζεται στο 18% περίπου , ενώ στην Ιταλία και την Ισπανία το μερίδιο της κατανάλωσης 



 

Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) 
Έδρα: Βασιλίσσης Σοφίας 109, 115 21 Αθήνα 

Υποκατάστημα: Κ. Κρυστάλλη 4, 546 30 Θεσσαλονίκη 
T: +30 210 3355700, F: 210 3355743, www.enterprisegreece.gov.gr 

 
 

νωπών ανέρχεται στο 55% και 47% αντίστοιχα με το μερίδιο κατανάλωσης των 
κατεψυγμένων να αγγίζει το 22% στην Ιταλία και 13%στην Ισπανία,    πολύ μικρότερο από 
την Ελλάδα .  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Σχήμα 6. ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ 
ΧΩΡΕΣ 

Η διείσδυση της συγκεκριμένης  κατηγορίας φτάνει στο 50% με την κατανάλωση να 
συγκεντρώνεται  κυρίως στην Αθήνα και λοιπά αστικά κέντρα. Το βασικό ηλικιακό κοινό της 
κατηγορίας είναι 35-54 με τις νεότερες ηλικίες να εμφανίζονται εξίσου δυναμικές (25-35), 
ενώ οι μεγαλύτερες 55+ να φαίνεται ότι  προτιμούν το νωπό αλίευμα στη διατροφή τους 
(σχήμα 7). 

 
Σχήμα 7. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 
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Ο Έλληνας καταναλωτής, λάτρης της παράδοσης και του καλού φαγητού έχει μία πολύ καλή 
εικόνα για το νωπό αλίευμα συνδέοντάς το με μνήμες του παρελθόντος. Η κατηγορία του 
κατεψυγμένου αλιεύματος μπήκε στη ζωή του Έλληνα σε μορφή «χύμα» και πέρασαν 
αρκετά χρόνια, ώσπου οι εταιρείες να τα τυποποιήσουν και να προσφέρουν επώνυμα 
προϊόντα με εγγύηση ποιότητας. Έτσι, ο Έλληνας (κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας) φαίνεται να 
μην έχει χτίσει υψηλή αντίληψη ποιότητας για το κατεψυγμένο προϊόν ανάγοντας το σε 
υποδεέστερο.  

Παραδοσιακά, το αλίευμα καταναλώνεται το Σάββατο, οπότε και πραγματοποιούνται 
συνήθως οι αγορές του νοικοκυριού (σχήμα 8). Το κατεψυγμένο αλίευμα υποκαθιστά το 
νωπό σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως λόγω της διαθεσιμότητάς του καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους και άλλων σημαντικών ιδιοτήτων του για την νοικοκυρά.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 8. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

Η εξέλιξη της ετήσιας κατανάλωσης κατεψυγμένων ψαριών και θαλασσινών παρουσιάζει 
έντονες διακυμάνσεις σημειώνοντας ιδιαίτερη αύξηση στις περιόδους νηστείας. 

Η Σαρακοστή είναι η μεγαλύτερη περίοδος νηστείας, η οποία και τηρείται από το 
μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων σε σύγκριση με άλλες νηστίσιμες περιόδους του έτους. 
Τις ημέρες που προηγούνται της Καθαράς Δευτέρας, που σηματοδοτεί και την έναρξη της 
Σαρακοστής, πραγματοποιείται ο μεγαλύτερος όγκος πωλήσεων κατεψυγμένων αλιευμάτων 
στο σύνολο της χώρας.  

Παράλληλα, οι πωλήσεις των μη νηστίσιμων αλιευμάτων (ψάρια ολόκληρα, ψάρια φέτες-
φιλέτα) δε δείχνουν να φθίνουν τη συγκεκριμένη περίοδο, παρά τη μεγαλύτερη στροφή των 
καταναλωτών προς τις νηστίσιμες κατηγορίες. 
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Το γεγονός αυτό υποδεικνύει την είσοδο - τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο - στην 
κατηγορία των κατεψυγμένων πολλών ευκαιριακών χρηστών, οι οποίοι φαίνεται να είναι 
καταναλωτές που έχουν συνδέσει την κατανάλωση των κατεψυγμένων αλιευμάτων 
περισσότερο με τις περιόδους νηστείας και λιγότερο με την εβδομαδιαία τους διατροφή, 
αφού δεν τα έχουν εντάξει ως βασικό μέρος του εβδομαδιαίου μενού τους γενικότερα. 
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Σχήμα 9. ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 

Στον σημερινό τρόπο ζωής, τα κατεψυγμένα αλιεύματα έρχονται να καλύψουν τις 
καθημερινές, κυρίως, ανάγκες για γρήγορο, υγιεινό και γευστικό αποτέλεσμα στην κουζίνα 
σε μία σύγχρονη καθημερινότητα με έντονους και γρήγορους ρυθμούς.  

Η ανάπτυξη προϊόντων υψηλής ποιότητας σε μορφές και κοπές προσφιλείς στην Ελληνίδα 
νοικοκυρά (καθαρισμένα, φιλετοποιημένα κτλ) σε συνδυασμό με τη χαμηλότερη τιμή, την 
ποικιλία και την διαθεσιμότητα τους, αποτελούν βασικούς  παράγοντες που έχουν θετική 
επίδραση στη ζήτηση τους, συμβάλλοντας συνάμα και στη διεύρυνση της κατανάλωσης καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους. 

 

1.7 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ, ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΩΝ ΤΟΥ 
ΚΛΑΔΟΥ (ανάλυση SWOT) 

 
ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

• Ηγετικό μερίδιο/ θέση στον κλάδο 
των κατεψυγμένων τροφίμων 

• Διάθεση ολοένα και υψηλότερης 
ποιότητας προϊόντων από τις 
επιχειρήσεις του κλάδου 

 
ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

• Οι αντιλήψεις του παραδοσιακού 
Έλληνα καταναλωτή σήμερα, για τα 
κατεψυγμένα προϊόν γενικά δεν 
είναι θετικές 

• Μη οργανωμένη προώθηση και 
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• Υψηλή αντίληψη για το ψάρι ως 
τρόφιμο (υγιεινή διατροφή / το 
ψάρι μας κάνει καλό) 

• Μεγάλη ποικιλία προϊόντων και 
διάθεση αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους 

• Διάθεση προϊόντων (μεγάλος 
αριθμός σημείων πώλησης) 

• Οικονομικότερο έναντι του νωπού 
• Ανάπτυξη επώνυμων προϊόντων από 

τις εταιρείες 

διαχείριση της κατηγορίας από τις 
εταιρείες του κλάδου 

• Έλλειψη ενημέρωσης του 
καταναλωτή για την υψηλή 
ποιότητα των κατεψυγμένων 
αλιευμάτων που διατίθενται πλέον 
στην αγορά 

 

 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

• Περιθώρια αύξησης διείσδυσης της 
κατηγορίας και συχνότητας χρήσης 
μέσα από τη σωστή επικοινωνία 
τόσο της ποιότητας όσο και της 
πρακτικότητας του κατεψυγμένου 
αλιεύματος 

• Αλλαγές διατροφικών συνηθειών 
(τάσεις για πιο υγιεινή διατροφή) 

• Πιο οικονομική λύση έναντι του 
νωπού 

• Αυστηρότερο νομικό πλαίσιο για την 
προώθηση τυποποιημένων 
προϊόντων 

• Χαμηλή αντίληψη ποιότητας για τις 
ιχθυοκαλλιέργειες 

• Περαιτέρω ανάπτυξη επώνυμης 
ζήτησης 

• Εξαγωγές σε όμορες αναδυόμενες 
αγορές   

 
ΑΠΕΙΛΕΣ 

• Ασταθές μακροοικονομικό 
περιβάλλον / μείωση αγοραστικής 
δύναμης 

• Διεθνές περιβάλλον αλιείας (μείωση 
πληθυσμών αλιευμάτων) 

• Ανάπτυξη νωπών αλιευμάτων 
υδατοκαλλιέργειας 

• Είσοδος ξένων εταιριών στον κλάδο  
 
 

 

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
2.1   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING 

Πλαίσιο Στρατηγικής Marketing 

H στρατηγική marketing κινείται στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης σχετικά 
με τους παρακάτω άξονες:  
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- τα διατροφικά πλεονεκτήματα των κατεψυγμένων αλιευμάτων που έχουν να 
κάνουν με την υγιεινή διατροφή  

- την ευκολία χρήσης  τους  λόγω της μεγάλης ποικιλίας και  διαθεσιμότητας όλο το 
χρόνο 

- την ποιότητα των κατεψυγμένων αλιευμάτων λόγω των συγχρόνων μεθόδων 
αλιείας, αλλά και την διασφάλιση της ποιότητας χάρη στις  σύγχρονες μεθόδους 
παραγωγής  και  συσκευασίας (σημάνσεις) 

- την κατάψυξη σαν μέθοδο συντήρησης 

 

Στόχοι Marketing 

Οι στόχοι για τον κλάδο ορίζονται ως εξής: 

- Ενίσχυση της αναγνώρισης των κατεψυγμένων αλιευμάτων ως μια υγιεινή και 
πρακτική πηγή διατροφής 

- Αύξηση της κατανάλωσης των κατεψυγμένων αλιευμάτων από τους υφιστάμενους 
καταναλωτές και παράλληλα προσέλκυση δυνητικών καταναλωτών με έμφαση 
στους  ηλικιακά νέους  

- Εξάλειψη των παγιωμένων αρνητικών πεποιθήσεων για τα κατεψυγμένα αλιεύματα 
και δημιουργία θετικών εντυπώσεων 

Σχηματικά, οι στόχοι συνοψίζονται ως εξής: 

 

 

Μίγμα Marketing 

Ανάπτυξη στρατηγικής στον άξονα των 4Ps/ Προϊόν, Τιμή, Διανομή, Προώθηση 
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To μίγμα Marketing αναπτύσσεται στον άξονα της προώθησης των κατεψυγμένων 
αλιεύματων, καθώς οι υπόλοιποι άξονες αφορούν κάθε επιχείρηση ξεχωριστά και δεν 
εντάσσονται στους σκοπούς της generic προβολής του κλάδου. 

Εντούτοις, ο άξονας της τιμής θα προσεγγιστεί στο ευρύτερο πλαίσιο προώθησης του 
κατεψυγμένου αλιεύματος ως προϊόν οικονομικότερο του νωπού και με θρεπτική αξία, ενώ 
συνάμα το πλαίσιο δράσης θα αγγίξει και ζητήματα μεγιστοποίησης της διανομής μέσα από 
τις ενέργειες που περιγράφονται παρακάτω. 

Η ανάπτυξη του άξονα προώθησης εστιάζει σε όλο το φάσμα της αγοράς με ενέργειες που 
απευθύνονται τόσο στους καταναλωτές  όσο  στους εμπόρους και την εστίαση, στην Ελλάδα 
και στις άλλες χώρες εφαρμογής του προγράμματος, δεδομένου ότι το κοινό στόχος όλων 
των ενεργειών όσον αφορά τους είναι οι καταναλωτές ηλικίας από 25 έως 44, όπως 
καταδεικνύεται στο δημογραφικό προφίλ των καταναλωτών και οι έμποροι. 

Τα παραπάνω κοινά - στόχοι θα προσεγγισθούν μέσω των καταχωρήσεων – ενθέσεων στα 
κατάλληλα περιοδικά, της ιστοσελίδας του προγράμματος και των events που θα 
οργανωθούν καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και των εκθέσεων. 

Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία στοχεύουν στα ίδια 
κοινά για το λόγο αυτό τα έντυπα του προγράμματος θα μεταφρασθούν στις γλώσσες αυτές. 

 
2.2  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

• Στόχοι  επικοινωνίας και προώθησης 

Τα κατεψυγμένα αλιεύματα συχνά αντιμετωπίζονται με δυσπιστία, κυρίως λόγω έλλειψης 
γνώσης γύρω από αυτά. Θεωρούνται, μάλιστα,  υποδεέστερης ποιότητας σε σχέση με τα 
νωπά και υπάρχουν επιφυλάξεις όσον αφορά στην ποιότητά τους. Επιπλέον, η κατανάλωση 
ψαριών και θαλασσινών είναι περισσότερο παραδοσιακή παρά μοντέρνα συνήθεια. 
Συνεπώς, η επικοινωνία καλείται όχι μόνο να ενημερώσει και να χτίσει την εικόνα των 
κατεψυγμένων αλιευμάτων, αλλά παράλληλα να ανατρέψει βαθειά ριζωμένες και 
αποκρυσταλλωμένες αντιλήψεις των καταναλωτών.  

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριοι στόχοι της επικοινωνίας ορίζονται ως εξής: 

- Απόδοση  της αξίας και αναβάθμιση της εικόνας  των κατεψυγμένων αλιευμάτων, 
ώστε να δημιουργηθεί μια δυναμική  στη χρήση τους με αποτέλεσμα, 
μακροπρόθεσμα,  όλο και περισσότεροι καταναλωτές να τα εντάξουν στη διατροφή 
τους  

- Εκπαίδευση του καταναλωτή εξηγώντας με απλούς και κατανοητούς  τρόπους  τις 
σύγχρονες μεθόδους ψύξης που διασφαλίζουν την ποιότητα, επισημαίνοντας την 
πρακτικότητα των κατεψυγμένων και υπενθυμίζοντας την διατροφική αξία των 
ψαριών και των θαλασσινών. 
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- Δημιουργία μιας θετικής τάσης – μιας μόδας – γύρω από την έξυπνη κατανάλωση 
των κατεψυγμένων αλιευμάτων 
 

• Καθορισμός Ενεργειών 

Για την επίτευξη των  παραπάνω στόχων, προτείνεται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω 
συγκεκριμένες  ενέργειες επικοινωνίας και προώθησης αντίστοιχα. Πριν από τις ενέργειες 
πρέπει  ωστόσο  να επισημάνουμε, ότι προτάσσουμε την εκπόνηση  της έρευνας 
καταναλωτή και αγοράς 

 Συνεχές πρόγραμμα επικοινωνίας  μέσω καταχωρίσεων ή advertorials που θα 
απευθύνονται στο ευρύ κοινό και θα παρουσιάζουν τα οφέλη των κατεψυγμένων 
αλιευμάτων, ενδυναμώνοντας έτσι την συνολική αντίληψη για τον κλάδο και 
αναβαθμίζοντας την εικόνα του. Τα παραπάνω θα εμφανίζονται στον ειδικό τύπο περί 
διατροφής και υγείας με στόχο να προσελκύσουν νέους χρήστες επιτυγχάνοντας  την 
αύξηση της κατανάλωσης των αλιευμάτων. 

- Διοργάνωση press conferences με τη συμμετοχή κορυφαίων ειδικών και 
επιστημόνων σε θέματα διατροφής και υγείας με στόχο την προσέγγιση των 
δημοσιογράφων και την ενημέρωση τους για τα κατεψυγμένα αλιεύματα, 
προκειμένου να ανατραπούν οι παγιωμένες αντιλήψεις, να αρθούν οι επιφυλάξεις  
και να δημιουργηθούν θετικές εντυπώσεις. Απώτερος στόχος είναι η ευρύτερη 
κάλυψη του θέματος από τα μέσα  και η προβολή στο ευρύτερο κοινό. 

- Καμπάνια επικοινωνίας στο διαδίκτυο μέσω ιστοσελίδας που θα επικοινωνεί 
αντίστοιχα τα πλεονεκτήματα των κατεψυγμένων αλιευμάτων μέσα από ένα έξυπνο 
τρόπο και θα προσελκύει το ενδιαφέρον του κοινού για να αναζητήσει περισσότερες 
πληροφορίες γι’ αυτά. Η ιστοσελίδα θα έχει περιεχόμενο καταναλωτικού χαρακτήρα 
για τα κατεψυγμένα αλιεύματα, όπου θα παρέχεται ενημέρωση, αλλά και 
διαδραστική εμπειρία με τους χρήστες. Στόχος της συγκεκριμένης ενέργειας  είναι η 
προσέγγιση των νέων ηλικιακά καταναλωτών, οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με 
αυτής της μορφής την επικοινωνία. 

- Διοργάνωση events σε χώρους με μεγάλη συγκέντρωση κόσμου (π.χ. εμπορικό 
κέντρο) ή συμμετοχή σε ειδικά events  που σχετίζονται με τη διατροφή (π.χ. 
Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής, ιατρικά συνέδρια), όπου θα υπάρχουν stands για 
γευστικές δοκιμές, θα γίνεται διανομή εντύπων κοκ. Ο απώτερος στόχος είναι να 
συνδεθεί ο κλάδος με την υγιεινή διατροφή, να γνωρίσει το κοινό και να αποκτήσει 
εμπειρία μέσα από την κατανάλωση αυτών, ενώ παράλληλα να λειτουργεί συνεχής 
ενημέρωση για όλες τις πτυχές των κατεψυγμένων αλιευμάτων. 

- Συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις / road shows του εξωτερικού  έτσι ώστε ο κλάδος 
να αποκτήσει μια δυναμική παρουσία που θα θέσει τις προϋποθέσεις  για τη 
διεύρυνση των   επιχειρηματικών συνεργασιών . 

Στρατηγική χρήσης μέσων (media) και εργαλείων προώθησης 
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Η ακολουθούμενη  στρατηγική στη χρήση των μέσων και των εργαλείων προώθησης 
χαρακτηρίζεται από προοδευτικότητα και αλληλεξάρτηση, ενώ σε όλο το πρόγραμμα 
κυριαρχεί η τάση αλληλοσυμπλήρωσης της επικοινωνίας – ενημέρωσης με τις προωθητικές 
ενέργειες. Και τούτο γιατί ο στόχος είναι  η εκπαίδευση του καταναλωτή για την αξία των 
προϊόντων  και  η  αναβάθμιση της εικόνας τους, η οποία θα επιτευχθεί με την καλλιέργεια 
των σχέσεων με τον τύπο και τη συστηματική ηλεκτρονική και έντυπη ενημέρωση. Από την 
επικοινωνία – ενημέρωση  προσδοκούμε στην  ενίσχυση της γνώσης των καταναλωτών  
γύρω από τα κατεψυγμένα αλιεύματα και στη συνέχεια την ενδυνάμωση της προτροπής για 
αγορά αυτών έτσι ώστε να αυξηθεί η συχνότητα χρήσης τους. Μακροπρόθεσμα, ορίζεται και 
ο στόχος της αύξησης της πιστότητας των καταναλωτών έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια 
συνήθεια κατανάλωσης των κατεψυγμένων αλιευμάτων.  

Μέσω των ενεργειών που προτείνονται στον τύπο και στο διαδίκτυο, προκύπτει 
συσχετισμός και διαδραστικότητα των καταναλωτών με τα κατεψυγμένα αλιεύματα που 
πρόκειται να προσδώσουν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη στην κατηγορία.  

Πιο συγκεκριμένα, η  χρήση του τύπου ως μέσο στοχεύει στα εξής: 

- Δυνατότητα ενημέρωσης και εκπαίδευσης του κοινού μέσω αναλυτικής 
πληροφόρησης για τα κατεψυγμένα αλιεύματα 

- Ευκαιρία για δημιουργία περιεχομένου στο οποίο το κοινό είναι πιο δεκτικό (π.χ. 
advertorials)  

Από την άλλη, η χρήση του διαδικτύου προτείνεται ως μέσο γιατί επιτυγχάνεται: 

- επικοινωνία του μηνύματος σε ένα περιβάλλον όπου το κοινό είναι πιο δεκτικό στην 
πληροφόρηση  

-  πρόκληση ενδιαφέροντος για δοκιμή και ένταξη των κατεψυγμένων αλιευμάτων 
στην καθημερινή διατροφή σε μια πιο μόνιμη βάση 

- ταύτιση των κατεψυγμένων αλιευμάτων με τον πιο σύγχρονο τρόπο ζωής 

Η διοργάνωση events  σε μεγάλους χώρους προτείνεται ως μέσο που θα συμβάλει στην 
προσέγγιση μεγάλου αριθμού καταναλωτών, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να 
δοκιμάσουν και να γνωρίσουν εκ του σύνεγγυς τα προϊόντα.  

Η συμμετοχή σε Διεθνείς εκθέσεις προτείνεται για να καλύψει την ανάγκη διεύρυνσης της 
αγοράς και διείσδυσης σε όμορες αγορές. 
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1. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ και ΑΓΟΡΑΣ 

Δεδομένης της ασαφούς εικόνας που διαθέτουμε για τις γνώσεις του καταναλωτή όσον 
αφορά στα κατεψυγμένα αλιεύματα, το πρόγραμμα προέβλεπε πρώτη ενέργεια την 
πραγματοποίηση ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας με στόχο την άντληση πληροφοριών για 
τις αντιλήψεις /στάσεις / χρήσεις των καταναλωτών αναφορικά με τα κατεψυγμένα 
αλιεύματα. 

Στόχος είναι η αξιοποίηση των ευρημάτων της έρευνας  στη διαμόρφωση της κεντρικής 
στρατηγικής για τη προώθηση των κατεψυγμένων αλιευμάτων προς τους καταναλωτές και 
το εμπόριο, ώστε οι ενέργειες να είναι ρεαλιστικές και επικεντρωμένες στα ενδιαφέροντα 
του καταναλωτή και του κλάδου.  

Η έρευνα έχει ήδη ολοκληρωθεί και το βασικό της συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει μεγάλο 
κενό στην ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τη διατροφική αξία και την ασφάλεια 
στην κατανάλωση των κατεψυγμένων αλιευμάτων. 

Η εν λόγω έρευνα θα συνιστά  μέτρο σύγκρισης και σημείο αναφοράς, έναντι του οποίου θα 
αξιολογηθεί η συνολική αποτελεσματικότητα του προγράμματος μετά την εφαρμογή του, 
είναι στη διάθεση των επιχειρήσεων του κλάδου ώστε να αποκτήσουν καλύτερη γνώση της 
αγοράς και των προοπτικών της και τα πορίσματα της θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα που 
θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο αντίστοιχης δράσης του προγράμματος προώθησης.  

   Β. ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Στόχος της ποσοτικής έρευνας, στην τελική φάση του προγράμματος, είναι η  αποτύπωση 
της αποτελεσματικότητας και του βαθμού επίτευξης των στόχων του προγράμματος, μέσα 
από τη:  

• Συγκριτική αξιολόγηση των στοιχείων που θα προκύψουν στο τέλος του 
προγράμματος, με σημείο αναφοράς τα στοιχεία που θα έχουν προκύψει από την 
εναρκτήρια ποιοτική και ποσοτική έρευνα  

• Καταγραφή και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των επικοινωνιακών και 
προωθητικών  ενεργειών του προγράμματος   

Η ομάδα έργου θα μελετήσει και θα  καταγράψει λεπτομερώς τις πληροφορίες που θα 
πρέπει να αντληθούν από τις παραπάνω έρευνες,  οι οποίες θα ανατεθούν σε  
εξειδικευμένες εταιρείες και  θα επιλεγούν μετά από διαγωνιστική διαδικασία βάσει του 
νομοθετικού πλαισίου που ακολουθεί η Enterprise Greece και περιγράφεται  παραπάνω.  

Με το πέρας των ερευνών, η ομάδα έργου θα  αξιολογήσει  τα ευρήματα τους και εφόσον 
κριθεί απαραίτητο θα προτείνει ορισμένες προσαρμογές ως προς τις δράσεις του 
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προγράμματος.  Τέλος, θα συντάξει το σχετικό πρακτικό.  

Παραδοτέα της ενέργειας είναι οι έρευνες καθαυτές,  τα αποτελέσματά τους και το 
πρακτικό της ομάδας έργου.  

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας της έρευνας καταναλωτή & της μέτρησης αποτελεσμάτων 
με τα αντίστοιχα κόστη (χωρίς ΦΠΑ ) 

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ - ΑΓΟΡΑΣ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 Α΄ ΕΤΟΣ 
2012 

Β΄ ΕΤΟΣ 
2013 

Γ΄ ΕΤΟΣ 
2014 

Δ΄ ΕΤΟΣ 
2015 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΡΕΥΝΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ - 
ΑΓΟΡΑΣ 

45.122    45.122 

ΜΕΤΡΗΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

   20.000 20.000 

ΣΥΝΟΛΟ 45.122   20.000 65.122 

 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Μετά από το πέρας της έρευνας καταναλωτή και με βάση τα ευρήματα αυτής,  διαφαίνεται 
η ανάγκη διαμόρφωσης προγράμματος με μείγμα επικοινωνιακών μέσων, κυρίως προς τους 
καταναλωτές, με στόχο την ενημέρωση για τις διατροφικές αξίες και την ασφάλεια των 
κατεψυγμένων αλιευμάτων και για τις δυνατότητες χρήσης των προϊόντων για εύκολα στην 
προετοιμασία και οικονομικά οικογενειακά γεύματα.  

2.1 Δημιουργικά  - Προωθητικό υλικό   

Σε συνεργασία με διαφημιστική εταιρεία έχει δημιουργηθεί το βασικό προωθητικό υλικό 
του προγράμματος, το οποίο αποτελείται από: 

- λογότυπο 
- σλόγκαν 
- έντυπα για τους καταναλωτές στα ελληνικά 
- έντυπα για τους επαγγελματίες στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ρουμάνικα και 

βουλγάρικα 
- folder στα ελληνικά 
- αφίσες 
- δημιουργικό καταχώρησης 
- εφαρμογή του λογότυπου και του σλόγκαν για διαμόρφωση εκθεσιακών χώρων  
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Τα παραπάνω αποτελούν παραδοτέα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. 

2.2 Συμπληρωματικό έντυπο υλικό - αναπαραγωγές 

Από τις δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί καθώς και από την ανταπόκριση του κλάδου να 
συμμετάσχει και να στηρίξει το πρόγραμμα προκύπτει η ανάγκη για δημιουργία 
συμπληρωματικού έντυπου προωθητικού υλικού και αναπαραγωγή των εντύπων που έχουν 
δημιουργηθεί, και συγκεκριμένα: 

1. έντυπο για τους καταναλωτές 
1.1. αναπαραγωγή του ελληνικού εντύπου με σκοπό την διάθεσή του μέσω του 

κλαδικού φορέα στα σημεία πώλησης των κατεψυγμένων αλιευμάτων, αφού η 
έρευνα έδειξε ότι οι καταναλωτές ενημερώνονται κυρίως στα σημεία πώλησης 

1.2. μετάφραση και παραγωγή του εντύπου στα αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ρουμάνικα 
και βουλγάρικα με σκοπό την διάθεσή του στο καταναλωτικό κοινό που 
επισκέπτεται τις εκθέσεις του προγράμματος στο εξωτερικό. Η ανάγκη αυτή 
πρόεκυψε από την συμμετοχή σε εκθέσεις στην Γαλλία, Ρουμανία και Βουλγαρία 
που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί  

2. έντυπο για τους επαγγελματίες  
αναπαραγωγή του ελληνικού εντύπου με σκοπό την διάθεσή του μέσω του κλαδικού 
φορέα  

3. δημιουργικό καταχωρήσεων 
προσαρμογή του δημιουργικού στα αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ρουμάνικα και 
βουλγάρικα με σκοπό διαφημιστικές καταχωρήσεις με την ευκαιρία της συμμετοχής στις 
εκθέσεις του εξωτερικού 

4. δημιουργία και παραγωγή πρόσθετου προωθητικού υλικού όπως κάρτες συνταγών, 
σημειωματάρια για είδη προς αγορά από το ΣΜ, ημερολόγιο κ.α. για διανομή στους 
καταναλωτές προκειμένου να εδραιωθεί η αντίληψη ότι τα κατεψυγμένα ψάρια και 
θαλασσινά μπορούν να χρησιμοποιούνται εύκολα και οικονομικά στο καθημερινό 
οικογενειακό τραπέζι. 

Η δημιουργία και η αναπαραγωγή θα γίνει από εξειδικευμένη εταιρεία μετά από διαδικασία 
διαγωνισμού. 
Τα παραδοτέα θα είναι τα έντυπα και το υλικό που θα παραχθεί.   
 
Παρακάτω παρατίθεται πίνακας του προωθητικού υλικού. (χωρίς ΦΠΑ) 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ, ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Α΄ ΕΤΟΣ 
2012 

Β΄ ΕΤΟΣ 
2013 

Γ΄ ΕΤΟΣ 
2014 

Δ΄ ΕΤΟΣ 
2015 

ΣΥΝΟΛΟ 

9.804  32. 584   42.388 

 

2.3 Επικοινωνία μέσω ΜΜΕ στην Ελλάδα. 
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Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η πλειονότητα των καταναλωτών (58,2 %) 
εντάσσουν τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα το ψάρι στις διατροφικές επιλογές τους 
αλλά μόνο το 1,7% αφορά την κατανάλωση των κατεψυγμένων ψαριών ή θαλασσινών. Η 
αιτία φαίνεται να είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης, αφού το 46 % εξέφρασε την δυσπιστία για 
την ποιότητά τους. 

Η δυσπιστία των καταναλωτών αυξάνεται, όσο αυξάνεται η επεξεργασία που υφίσταται 
κάθε τύπος αλιεύματος καθώς και τα στάδια διαμεσολάβησης από την παραγωγή στην 
διανομή του στο καταναλωτικό κοινό. 

Σχεδόν 1 στους 2 (46 %) παραδέχτηκαν ότι οι διατροφικές του συνήθειες άλλαξαν πολύ ή 
αρκετά δεδομένων των συνθηκών της οικονομικής κρίσης, ενώ το 30% δήλωσε ότι μείωσε 
την κατανάλωση των κατεψυγμένων αλιευμάτων το τελευταίο χρόνο. 

Η τιμή φαίνεται να αποτελεί το κυριότερο κίνητρο της κατανάλωσης των κατεψυγμένων 
αλιευμάτων, αφού σύμφωνα με το 37,4% το ύψος της τιμής των προϊόντων αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα στον προσανατολισμό ή την στροφή του καταναλωτικού κοινού στα 
προϊόντα αυτά. 

Εξαιρετικά χαμηλή είναι η ενημέρωση των καταναλωτών για τις προδιαγραφές της αλιείας, 
αφού μόλις το 14% δήλωσε ενημερωμένοι για το θέμα. 

Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι η ενημέρωση των καταναλωτών σε σχέση με 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κατεψυγμένων αλιευμάτων, σε συνδυασμό με μια πολιτική 
ανταγωνιστικών τιμών, θα επιτρέψει στα κατεψυγμένα ψάρια και θαλασσινά να 
εδραιωθούν στην συνείδηση του μέσου νοικοκυριού ως αξιόπιστη και οικονομική επιλογή 
για την διατροφική τους καθημερινότητα. 

Δεδομένου ότι, το προϊόν συνεχίζει να παραμένει παρεξηγημένο στη συνείδηση του 
καταναλωτή, προτείνεται μια εντατική καμπάνια τηλεοπτικής διαφήμισης μέχρι το τέλος του 
προγράμματος, ώστε το ζητούμενο «μήνυμα» για την ποιότητα και την ασφάλεια των 
κατεψυγμένων αλιευμάτων να φθάσει στοχευμένα και επαναληπτικά σ΄αυτόν.  

Το πρόγραμμα θα καταρτιστεί από εξειδικευμένη εταιρεία που θα επιλεγεί μετά από 
διαδικασία διαγωνισμού και θα περιλαμβάνει την δημιουργία του τηλεοπτικού σποτ και 
πρόγραμμα τηλεοπτικής διαφήμισης στο διάστημαΣεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2015. 

Παραδοτέα της ενέργειας θα είναι το σποτ και το πρόγραμμα των εμφανίσεων. 

Το κόστος του προγράμματος επικοινωνίας θα είναι ενδεικτικά  το παρακάτω:  
(χωρίς  ΦΠΑ) 

Α΄ ΕΤΟΣ 
2012 

Β΄ ΕΤΟΣ 
2013 

Γ΄ ΕΤΟΣ 
2014 

Δ’ ΕΤΟΣ 
2015 ΣΥΝΟΛΟ 

   172.000 172.000 
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2.4 Ηλεκτρονική επικοινωνία 

Η ολοένα αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου προσφέρει μεγιστοποίηση και βελτιστοποίηση 
της ενημέρωσης του κοινού – στόχου και για αυτό στο πλαίσιο του προγράμματος θα 
σχεδιαστεί κατάλληλη ιστοσελίδα  (website)  με σκοπό την ενημέρωση και την επικοινωνία 
των πλεονεκτημάτων των κατεψυγμένων αλιευμάτων. 

 Η ιστοσελίδα θα είναι στα Ελληνικά & Αγγλικά και θα περιλαμβάνει ελκυστικό 
πληροφοριακό υλικό για τα κατεψυγμένα αλιεύματα, χρήσιμες διαδικτυακές συνδέσεις, 
μηχανισμό δημιουργίας ηλεκτρονικών ενημερωτικών επιστολών (newsletter), μηχανισμό 
καταχώρησης επισκεπτών και την δυνατότητα διαδραστικής επικοινωνίας με τους 
επισκέπτες της.  

Θα υπάρχουν  επίσης διαδικτυακές συνδέσεις με μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, 
twitter) & ιστολόγια (blogs) με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας και την επικοινωνία 
με μεγάλο αριθμό καταναλωτών.   

Προβλεπόμενη συνολική κάλυψη της καμπάνιας για το στοχευόμενο κοινό  είναι περίπου 
2.500.000 μοναδικοί χρήστες. 

Αποτέλεσμα  του συνόλου των προτεινόμενων προβολών  είναι:  

• η  σημαντική ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας για τα κατεψυγμένα αλιεύματα , στις 
στοχευόμενες πληθυσμιακές ομάδες διεθνώς 

• η μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων και η ενίσχυση της πρόθεσης αγοράς, με τη 
δημιουργία καταναλωτικού ενδιαφέροντος, που θα προκύψει μέσω της 
διαδραστικής επικοινωνίας διαφημιστικών μηνυμάτων και στοχευόμενου 
πληθυσμού 

• η ενίσχυση της επισκεψιμότητας στον δικτυακό τόπο του προγράμματος, ο οποίος 
και θα παρέχει πληρέστερη ενημέρωση στο στοχευόμενο καταναλωτικό κοινό. 

H ομάδα έργου θα προτείνει, θα εγκρίνει τα θέματα, τα μηνύματα και το περιεχόμενο εν 
γένει που θα πρέπει να έχει η ιστοσελίδα και θα θέσει τις προδιαγραφές που θα πρέπει να 
πληροί.  

Η κατασκευή της θα ανατεθεί σε εξειδικευμένη εταιρεία η οποία θα επιλεγεί με βάση τη 
διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.  

Παραδοτέα της ενέργειας αυτής είναι η ιστοσελίδα και όλες οι τεχνικές παράμετροι που 
συνθέτουν το συγκεκριμένο έργο.  

Η ιστοσελίδα θα συνδέεται με την ιστοσελίδα της  Enterprise Greece και του ΠΑΣΕΚΤ και 
εφόσον κρίνεται σκόπιμο και με της ΕΥΔ ΕΠΑΛ. Μετά το τέλος του προγράμματος η 
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ιστοσελίδα θα παραμείνει εν ενεργεία υπό την ιστοσελίδα του ΠΑΣΕΚΤ  και της Enterprise 
Greece χωρίς επιβάρυνση. 
Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικός  προϋπολογισμός  

(χωρίς ΦΠΑ) 

 Α’ΕΤΟΣ 
2012 

Β’ΕΤΟΣ 
2013 

Γ’ΕΤΟΣ 
2014 

Δ’ ΕΤΟΣ 
2015 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

  16.050 4.950 21.000 

 
 
2.5  Συμπληρωματικό έντυπο υλικό – αναπαραγωγές 
 
Θα γίνει επανεκτύπωση εντύπων του προγράμματος καθώς και εμπλουτισμός της 
ιστοσελίδας με υλικό και πληροφορίες (άρθρα, εικόνες, video κ.λπ.). 
 
Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικός  προϋπολογισμός  

(χωρίς ΦΠΑ) 

 Α’ΕΤΟΣ 
2012 

Β’ΕΤΟΣ 
2013 

Γ’ΕΤΟΣ 
2014 

Δ’ ΕΤΟΣ 
2015 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ 
ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ – 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΕΣ 

   15.000 15.000 

 
 
 
2.6 Δημιουργία video απολογισμού 
Επίσης προτείνεται, μετά την ολοκλήρωση όλων των ενεργειών του προγράμματος, να 
δημιουργηθεί ένα video, το οποίο θα αποτυπώνει το σύνολο του προγράμματος με όλες τις 
δημιουργίες, της εφαρμογές και τις δράσεις του. 
Η δημιουργία του video θα γίνει από εξειδικευμένη εταιρεία μετά από διαδικασία 
διαγωνισμού. 
Τo παραδοτέο θα είναι το αρχείο σε μορφή κατάλληλη για προβολή και αναπαραγωγή.    
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Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικός  προϋπολογισμός  
(χωρίς ΦΠΑ) 

 Α’ΕΤΟΣ 
2012 

Β’ΕΤΟΣ 
2013 

Γ’ΕΤΟΣ 
2014 

Δ’ ΕΤΟΣ 
2015 

ΣΥΝΟΛΟ 

VIDEO 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ    12.000 12.000 

 
3. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ – ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

3.1  Ενημερωτικές ημερίδες – συνεντεύξεις τύπου στην Αθήνα & την Θεσσαλονίκη 

Για την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος προγραμματίζουμε τη διοργάνωση δύο 
Press Conferences – ενημερωτικών ημερίδων  στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη σε 
επιλεγμένους χώρους ξενοδοχείων .  

Στόχος των Press Conferences είναι η ενημέρωση των παρισταμένων για το πρόγραμμα και 
τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν, καθώς και για τα αποτελέσματα της έρευνας  που 
θα έχει ολοκληρωθεί.   

Ομιλητές στις παραπάνω ημερίδες θα είναι διατροφολόγοι, γιατροί, καθηγητές, 
εμπειρογνώμονες κ.ά. που θα αναπτύξουν θέματα που αφορούν στην ποιοτική υπεροχή των  
κατεψυγμένων αλιευμάτων και την σύνδεσή τους με την υγιεινή διατροφή.   

Προσκεκλημένοι θα είναι ειδικοί / επιστήμονες του χώρου της διατροφής και διαμορφωτές 
κοινής γνώμης  που επηρεάζουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την κατανάλωση των  
κατεψυγμένων αλιευμάτων, όπως επαγγελματίες από  τους χώρους των super markets, 
ξενοδοχείων, catering, εστιατορίων κλπ. Και δημοσιογράφοι. 

Με το πέρας των ομιλιών, θα πραγματοποιηθούν γευστικές δοκιμές, όπου εξειδικευμένος 
chef θα παρουσιάσει συνταγές με βάση τα κατεψυγμένα αλιεύματα και θα επακολουθήσει 
δείπνο για τους παρευρισκομένους. 

Για την υλοποίηση των Press  Conferences,  ένα μεγάλο μέρος τους θα γίνει με ίδια μέσα και 
εφόσον κριθεί σκόπιμο θα  απευθυνθούμε σε  εξειδικευμένη εταιρία προκειμένου να 
παρέχει την κατάλληλη, για τους σκοπούς της ενέργειας, λίστα προσκεκλημένων και τη 
σχετική δημοσιότητα. Η επιλογή  της θα γίνει με τη διαδικασία που περιγράφηκε 
παραπάνω.  

Η ομάδα έργου σε πρώτη φάση  θα αναζητήσει τους ομιλητές και τα επιμέρους θέματα, το 
χώρο στον οποίο θα πραγματοποιηθούν οι press conferences, τον chef που θα εκτελέσει τις 
συνταγές κ.λπ.    

Σε δεύτερη φάση θα προχωρήσει στην οργάνωση και υλοποίηση των εκδηλώσεων που 
περιλαμβάνει την επιλογή των θεμάτων και των ομιλητών, την εξασφάλιση των κατάλληλων 
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για τις εκδηλώσεις χώρων, την επικοινωνία με chefs  για προετοιμασία  κατάλληλων 
συνταγών, την εξεύρεση συνεργατών για τις δημόσιες σχέσεις, την προετοιμασία του 
προωθητικού υλικού, την προσέλκυση των ομάδων-στόχων και την πραγματοποίηση των 
εκδηλώσεων. 

Τα παραδοτέα των press conferences θα είναι η απολογιστική έκθεση της ομάδας έργου, 
λίστες προσκεκλημένων – παρισταμένων, αναφορές – αφιερώματα, ομιλίες και 
φωτογραφίες κ.λπ.  

Οι press conferences θα πραγματοποιηθούν το πρώτο έτος, μετά από την ολοκλήρωση της 
έρευνας, των δημιουργικού και του προωθητικού υλικού.  

Η συνέντευξη της Αθήνας έχει πραγματοποιηθεί ήδη τον Οκτώβριο του 2012, ενώ η 
συνέντευξη της Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται των Μάρτιο του 2013. 

Επίσης θα πραγματοποιηθεί απολογιστική Συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα το φθινόπωρο του 
2015.  

Παρακάτω παρατίθεται τα κόστη των εκδηλώσεων  

(χωρίς ΦΠΑ) 

Ενημερωτικές ημερίδες στην Αθήνα & την Θεσσαλονίκη 
 Αθήνα 

2012 
Θεσσαλονίκη 

2013 
Αθήνα 
2015 

ΣΥΝΟΛΟ 14.584 15.383 15.000 
 

 

3.2  Εκδηλώσεις-επιδείξεις για καταναλωτές στην Αθήνα & την Θεσσαλονίκη 

Για την ευρεία ενημέρωση των καταναλωτών έχει προγραμματιστεί η πραγματοποίηση 
επιδείξεων – events στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη σε επιλεγμένους χώρους σε 
εμπορικά κέντρα ή σε σημεία όπου διέρχονται πολλοί καταναλωτές. Οι εκδηλώσεις αυτές 
αποτελούν βασικό μέσο για να ενημερωθεί μεγάλος αριθμός καταναλωτών για τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των προωθούμενων προϊόντων και για τις χρήσεις τους.  

Η οργάνωση των εκδηλώσεων έχει ανατεθεί σε εξειδικευμένη εταιρεία μετά από 
διαγωνιστική διαδικασία. 

Έχει κατασκευαστεί stand προβολής με την ταυτότητα του προγράμματος, στο οποίο 
γίνονται ζωντανά επιδείξεις μαγειρικής με τα κατεψυγμένα προϊόντα από σεφ γνωστούς 
από τις δημοφιλέστερες τηλεοπτικές εκπομπές και γευστικές δοκιμές από το κοινό.  

Διατροφολόγος ενημερώνει για τα οφέλη και την ασφάλεια των κατεψυγμένων αλιευμάτων 
και παροτρύνει τους καταναλωτές να τα εντάξουν στο διαιτολόγιό τους. 
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Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 8 εκδηλώσεις: 4 στην Αθήνα και 4 στη Θεσσαλονίκη. Το 
2012 έχει υλοποιηθεί η 1η εκδήλωση, (η δαπάνη της παρουσιάζεται στο 2ο έτος), το 2013 θα 
πραγματοποιηθούν 5 εκδηλώσεις και το 2014 2 εκδηλώσεις 

Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικός  προϋπολογισμός  
(χωρίς ΦΠΑ) 

 
 Α’ΕΤΟΣ 

2012 
Β’ΕΤΟΣ 
2013 

Γ’ΕΤΟΣ 
2014 

Δ’ ΕΤΟΣ 
2015 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-
ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ &  
ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 

 109.670 28,074  137.764 
 

 
 
3.3 Συμμετοχή σε  εμπορικές Εκθέσεις στο εσωτερικό  

Προτείνεται η συμμετοχή στις παρακάτω εκθέσεις στην Ελλάδα: 

1. HORECA (πλήρης έκθεση για τη μαζική εστίαση) στην Αθήνα το Φεβρουάριο του 
2013 και Φεβρουάριο του 2014 και 2015  

2. ΔΕΤΡΟΠ (πλήρης έκθεση τροφίμων και ποτών) στη Θεσσαλονίκη το Μάρτιο του2013 
(10-3-2013) 

Πρόκειται για τις μεγαλύτερες και πληρέστερες διεθνείς εκθέσεις που πραγματοποιούνται 
στη χώρα μας και μάλιστα σε κομβικά γεωγραφικά σημεία αυτής. Προσελκύουν σημαντικό 
αριθμό εκθετών και επισκεπτών Ελλήνων και αλλοδαπών, ενώ συγκεντρώνουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον των επιχειρήσεων του κλάδου των κατεψυγμένων τροφίμων. 

Η συμμετοχή στις υπόψη εκθέσεις αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση 
των κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον Ελλήνων και 
ξένων επαγγελματιών, τροφίμων και τροφίμων - ποτών μαζικής εστίασης, αλλά και 
μεμονωμένων καταναλωτών. 

Μετά την επέλευση της οικονομικής κρίσης το ενδιαφέρον για κατεψυγμένα αλιεύματα έχει 
ενισχυθεί σημαντικά στην ελληνική αγορά και προς τούτο είναι σκόπιμη η ενίσχυση της 
παρουσίας των επιχειρήσεων σε τέτοιες εκδηλώσεις. 

Στο πλαίσιο της έκθεσης HORECA το 2014 και 2015 θα γίνουν προσκλήσεις αγοραστών από 
χώρες όπως Κύπρος, χώρες των Βαλκανίων και Ρωσία, οι αγορές των οποίων παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον κλάδο. Στους προσκεκλημένους θα καλυφθούν τα έξοδα 
μετακίνησης, διαμονής και διατροφής και ο σκοπός είναι να έρθουν σε επαφή με τον κλάδο 
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στο περίπτερο του προγράμματος στην HORECA. Η επιλογή των προσκεκλημένων θα γίνει σε 
συνεργασία με τα Γραφεία Εμπορικών Υποθέσεων των Ελληνικών Πρεσβειών στις χώρες 
αυτές. 

3.4 Συμμετοχή σε  εμπορικές Εκθέσεις στο εξωτερικό 

Προκειμένου να ενημερωθούν οι κατά τόπους διανομείς – εισαγωγείς για κατεψυγμένα 
αλιεύματα και το δυναμισμό του κλάδου, (τύπος, παραγωγή, ποιοτικά χαρακτηριστικά), 
προτείνεται η συμμετοχή στις σπουδαιότερες κλαδικές εκθέσεις και συγκεκριμένα στις 
σπουδαιότερες εκθέσεις στη Γαλλία, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στη Βουλγαρία, στη 
Ρουμανία, στην Κύπρο και την Σερβία καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 

 Οι εκθέσεις αποτελούν πεδίο προσέλκυσης εμπορικών επισκεπτών που επιτρέπουν τη 
διεύρυνση του πελατολογίου των επιχειρήσεων και τη δημιουργία πολλαπλασιαστικών 
οφελών.  Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι ίδιοι οι διοργανωτές των εκθέσεων για να 
εξασφαλίσουν την προσέλευση σημαντικών εμπορικών επισκεπτών για άμεση  
αποδοτικότητα της έκθεσης και να πετύχουν την εμπορική αποτελεσματικότητα της, 
υποστηρίζουν την οργάνωσή της με ευρύ πλέγμα δημοσιότητας. 

Έτσι, η συμμετοχή σε διεθνή  έκθεση  εξασφαλίζει την επικοινωνιακή αμεσότητα των 
εκθετών με τους πελάτες τους και τους επιτρέπει την  ανταλλαγή απόψεων και μηνυμάτων 
της αγοράς και την έγκυρη και ολόπλευρη ενημέρωση  τους για τον ανταγωνισμό και τις 
τάσεις της αγοράς.  

Η οργάνωση της συμμετοχής γίνεται στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας από την ομάδα έργου 
(εκτός από την κατασκευή των περιπτέρων και την μεταφορά των εκθεμάτων που γίνονται 
από εξειδικευμένες εταιρείες) και περιλαμβάνει: 

- ενοίκιο του χώρου 
- κατασκευή του περιπτέρου και δαπάνες ηλεκτροδότησης και ύδρευσης 
- μεταφορά των εκθεμάτων 
- δαπάνες της γευσιγνωσίας (εξοπλισμός, πρώτες ύλες, αμοιβή σεφ και βοηθητικού 

προσωπικού) 
- δαπάνες λειτουργίας (διερμηνείς, τηλεφωνικά) 
- δαπάνες δημοσιότητας (καταχωρήσεις, δημόσιες σχέσεις, αναπαραγωγή εντύπων) 
- δαπάνες μετακίνησης ομάδας έργου και εκπροσώπου του κλαδικού φορέα 

Στην κατασκευή των περιπτέρων χρησιμοποιείται το βασικό δημιουργικό του 
προγράμματος, το οποίο εμφανίζεται και στα έντυπα και τις καταχωρήσεις. 

Κατά τη διάρκεια των εκθέσεων γίνονται ζωντανές επιδείξεις προετοιμασίας εδεσμάτων από 
τα κατεψυγμένα αλιεύματα και γευσιγνωσία από τους επισκέπτες ενώ εκπρόσωπος του 
φορέα ενημερώνει για τις ιδιότητες των προϊόντων. 
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Τα παραδοτέα αυτής της ενέργειας θα είναι: η απολογιστική έκθεση της ομάδας έργου και 
φωτογραφίες.  

Οι προτεινόμενες εκθέσεις είναι:  

Δ.Ε. ANUGA, Κολωνία  

Είναι η μεγαλύτερη επαγγελματική έκθεση τροφίμων και ποτών στον κόσμο  και προσελκύει 
τον μεγαλύτερο αριθμό ξένων εκθετών και επισκεπτών. Διοργανώνεται στην Κολωνία, στον 
εκθεσιακό χώρο  COLOGNE EXHIBITION CENTRE, τον Οκτώβριο κάθε δεύτερης χρονιάς. 

Στην έκθεση προβάλλονται: Όλα τα είδη τροφίμων, ποτών και αναψυκτικών, κατανεμημένα 
ανάλογα με την κατηγορία τους, αφού η Δ.Ε. ANUGA συστεγάζει 10 διαφορετικές εκθέσεις 
σε ξεχωριστές αίθουσες. Για την Ελληνική Συμμετοχή του 2013 έχει προβλεφθεί χώρος και 
στην αίθουσα προϊόντων ψύξης ή κατάψυξης φρέσκων τροφίμων  και διατηρημένων 
(Frozen Food) 

Δ. Ε. SIAL 

Η Διεθνής Έκθεση SIAL διοργανώνεται στο Εκθεσιακό Πάρκο PARIS NORD VILLEPINTE, στο 
Παρίσι/Γαλλία. Αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες Διεθνείς Εκθέσεις Τροφίμων – Ποτών 
στον κόσμο και διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια, εναλλάξ με την ANUGA.  

Στην έκθεση προβάλλονται: Όλα τα είδη τροφίμων, ποτών και αναψυκτικών, κατανεμημένα 
ανάλογα με την κατηγορία τους 

Δ.Ε. ESE, Βρυξέλλες  

Η Διεθνής Έκθεση European Seafood Exposition  διοργανώνεται τον Απρίλιο κάθε έτους, από 
το 1993, στον Εκθεσιακό χώρο Park des Expositions  στις Βρυξέλλες του Βελγίου και είναι η 
μεγαλύτερη έκθεση του κλάδου των ιχθυρών στην Ευρώπη. 

Προϊόντα που προβάλλονται:  

Ιχθυηρά (φρέσκα, κατεψυγμένα, και Private label), υπηρεσίες (π.χ. συσκευασίας, ποιοτικού 
ελέγχου), συμπληρωματικές ή συνοδευτικές τροφές (σάλτσες,  κλπ). 

Δ.Ε. INDAGRA, Βουκουρέστι  

Η Διεθνής Έκθεση INDAGRA διοργανώνεται στον Εκθεσιακό χώρο ROMEXPO στο 
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ της ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ, τον Νοέμβριο κάθε έτους και είναι η μεγαλύτερη έκθεση του 
κλάδου των τροφίμων στην Ρουμανία.  

Προϊόντα του κλάδου που προβάλλονται:  

Ιχθυηρά (φρέσκα, κατεψυγμένα, και Private label) & υπηρεσίες (π.χ. συσκευασίας, 
ποιοτικού ελέγχου) 
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Δ.Ε. INΤERFOOD & DRINK, Σόφια  

Η Διεθνής Έκθεση τροφίμων και ποτών INTERFOOD & DRINKS θεωρείται η σημαντικότερη,  
για το αντικείμενό της, έκθεση στη Βουλγαρία.  Διοργανώνεται τον Νοέμβριο κάθε έτους 
στις εκθεσιακές εγκαταστάσεις INTER EXPO & CONGRESS CENTER (IEC) της Σόφιας 

Προϊόντα του κλάδου που προβάλλονται:  

Ιχθυηρά (φρέσκα, κατεψυγμένα, και Private label) & υπηρεσίες (π.χ. συσκευασίας, 
ποιοτικού ελέγχου) 

3.5 Συμμετοχή σε ιατρικό συνέδριο 

Συμμετοχή στο 53ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη 
Θεσσαλονίκη από τις 29 έως τις 31/5/2015 στην οποία θα διαμορφωθεί περίπτερο με τα 
διακριτικά του προγράμματος, όπου θα διεξαχθούν εκδηλώσεις γευσιγνωσίας. Επίσης θα 
συμμετέχει στο συνέδριο ομιλητής, ο οποίος θα ενημερώσει τους σύνεδρους για τα οφέλη 
των κατεψυγμένων αλιευμάτων στην μεσογειακή διατροφή. 

Παρακάτω παρατίθεται το κόστος των εκθέσεων ανά έτος του προγράμματος (χωρίς ΦΠΑ) 

 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

71.075 212.289 117.572 161.000 561.936 

 

 

ΔΡΑΣΗ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)  

Αρμοδιότητες Ομάδας έργου 

Οι αρμοδιότητες της ομάδας έργου, ανά ενέργεια, περιγράφονται παρακάτω 

Έρευνα 

Η ομάδα έργου θα μελετήσει και θα  καταγράψει λεπτομερώς τις πληροφορίες που θα 
πρέπει να αντληθούν από τις παραπάνω έρευνες, οι οποίες θα ανατεθούν σε  
εξειδικευμένες εταιρείες και  θα επιλεγούν μετά από διαγωνιστική διαδικασία βάσει του 
νομοθετικού πλαισίου που ακολουθεί ο Enterprise Greece και περιγράφεται  παραπάνω.  

Με το πέρας των ερευνών, η ομάδα έργου θα  αξιολογήσει  τα ευρήματα τους  και θα 
συντάξει το  σχετικό πρακτικό και αν το κρίνει απαραίτητο θα προτείνει την προσαρμογή 
ορισμένων δράσεων του προγράμματος προώθησης καθώς και την προσαρμογή του 
δημιουργικού και των μηνυμάτων. 
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Παραδοτέα της ενέργειας είναι οι έρευνες καθαυτές,  τα αποτελέσματά τους και το 
πρακτικό της ομάδας έργου 

 Πρόγραμμα Έντυπης & Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας 

Λογότυπο, slogan, δημιουργικά καταχωρήσεων καθώς και έντυπο προωθητικό υλικό   

Η ομάδα έργου, έχοντας αξιολογήσει τα ευρήματα της έρευνας σε προηγούμενο στάδιο, θα 
διαμορφώσει το γενικότερο concept σε ότι αφορά το λογότυπο, το slogan, τα δημιουργικά 
των καταχωρήσεων και του ενημερωτικού υλικού και θα συντάξει το σχετικό  briefing και τις  
προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν όλα τα παραπάνω 

Παραδοτέα της ενέργειας αυτής θα είναι  το λογότυπο, το slogan, τα δημιουργικά των 
καταχωρίσεων και το Έντυπο για επαγγελματίες, το Έντυπο για τους καταναλωτές, τα 
Folders, τα  Press Kits, και το λοιπό προωθητικό υλικό.  

Πρόγραμμα επικοινωνίας  

Α. Καμπάνια επικοινωνίας στο διαδίκτυο 

H ομάδα έργου θα προτείνει τα θέματα, τα μηνύματα και το περιεχόμενο εν γένει  που θα 
πρέπει να έχει το site και θα συντάξει το σχετικό briefing θέτοντας τις προδιαγραφές που θα 
πρέπει να πληρούνται μέσα από αυτό.  

Παραδοτέα της ενέργειας αυτής είναι η ιστοσελίδα και όλες οι τεχνικές παράμετροι που 
συνθέτουν το συγκεκριμένο έργο.  

Ενημερωτικές –Προωθητικές Ενέργειες στο Εσωτερικό και το Εξωτερικό 

Α. Διοργάνωση press conference στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη 

Η ομάδα έργου θα αναζητήσει τους ομιλητές και τα επιμέρους θέματα, το χώρο στον οποίο 
θα πραγματοποιηθούν οι press conferences, τον chef που θα εκτελέσει τις συνταγές κ.λ.π.    

Σε δεύτερη φάση θα προχωρήσει στην οργάνωση και υλοποίηση των εκδηλώσεων που 
περιλαμβάνει την επιλογή των θεμάτων και των ομιλητών, την εξασφάλιση των κατάλληλων 
για τις εκδηλώσεις χώρων, την επικοινωνία με chefs  για προετοιμασία  κατάλληλων 
συνταγών, την εξεύρεση συνεργατών για τις δημόσιες σχέσεις, την προετοιμασία του 
προωθητικού υλικού, την προσέλκυση των ομάδων-στόχων και την πραγματοποίηση των 
εκδηλώσεων. 

Τα παραδοτέα των press conferences θα είναι η έκθεση πεπραγμένων, λίστες 
προσκεκλημένων – παρισταμένων, αναφορές – αφιερώματα, ομιλίες και φωτογραφίες 
κ.λ.π.  

Β. Διοργάνωση events σε χώρους με μεγάλη συγκέντρωση κοινού 
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Η ομάδα έργου θα αξιολογήσει και θα προτείνει σημεία διεξαγωγής για την ενέργεια αυτή 
και θα ορίσει τις σχετικές λεπτομέρειες όπως είναι ο σχεδιασμός του κατάλληλου stand 
προβολής, η χρήση του προωθητικού υλικού, ο τρόπος προβολής του προϊόντος.   

Τα παραδοτέα θα είναι  η έκθεση πεπραγμένων, οι αναφορές,  φωτογραφίες κλπ . 

Γ. Συμμετοχή σε Διεθνείς  Εκθέσεις  

Η ομάδα έργου θα διαμορφώσει το concept της παρουσίασης του περιπτέρου που θα 
κατασκευαστεί για τις εκθέσεις αλλά και των παράλληλων εκδηλώσεων. Θα προτείνει τη 
διαμόρφωση του χώρου του περιπτέρου, τους τρόπους προβολής  του προϊόντος, της 
διακόσμησης του χώρου, τους τρόπους διεξαγωγής των γευστικών  δοκιμών κατά τη 
διάρκεια των Εκθέσεων.  

Εν συνεχεία θα επιλεγούν οι κατάλληλοι χώροι στις εκθέσεις και θα προβεί στη σχετική 
διοργάνωση που είναι:  η  τελική διαμόρφωση του χώρου, η επιλογή chef και συνταγών που 
θα εκτελέσει, η παραγγελία των απαραίτητων υλικών  και υπηρεσιών για την 
εύρυθμη  λειτουργία του περιπτέρου, η μεταφορά των εκθεμάτων κ.λπ.    

Τα παραδοτέα αυτής της ενέργειας θα είναι: η έκθεση πεπραγμένων, λίστες 
προσκεκλημένων – παρισταμένων, αναφορές – αφιερώματα και φωτογραφίες.  

Σύσταση Ομάδας Έργου 

Η ομάδα έργου θα αποτελείται από τρία άτομα εκ των οποίων το ένα θα έχει το ρόλο του 
συντονιστή και θα οριστεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της διοίκησης της Enterprise 
Greece.  

Για κάθε εργασία που θα πραγματοποιεί η Ομάδα Έργου θα υπάρχουν τα αντίστοιχα 
πρακτικά της. 

Η πληρωμή των μελών της ομάδας έργου θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
18 της υπ. αριθμ.  195/28-2-2011(ΦΕΚ 399/Β/14-3-2011).   

Η Ομάδα Έργου υποστηρίζεται από: 

1. τον τεχνικό σύμβουλο στην: 
- κατάρτιση των προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων ανάθεσης σε 

εξειδικευμένες εταιρείες όπου απαιτούνται διαγωνιστικές διαδικασίες 
- προετοιμασία των ενημερωτικών – προωθητικών ενεργειών στο εσωτερικό και το 

εξωτερικό, όσο αφορά την πρόταση και επιλογή κατάλληλων περιεχομένων και 
εξειδικευμένων συνεργατών 

- αξιολόγηση – επιλογή του λογότυπου, του slogan, των δημιουργικών, του 
προωθητικού υλικού, των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μηνυμάτων και των 
σχετιζόμενων με την εκπομπή τους (σταθμοί, συχνότητα εκπομπής, κ.λπ.), τα οποία 
θα έχουν προταθεί από εξειδικευμένες εταιρείες. 
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- κατάρτιση των εκθέσεων των παραδοτέων των επιμέρους ενεργειών, των πράξεων 
προς την ΕΥΔ του ΕΠΑΛ για τα Ολοκληρωμένα επιχειρησιακά σχέδια προώθησης. 

2. τον επιχειρησιακό σύμβουλο στην: 
- γραμματειακή υποστήριξη στην οργάνωση των ενεργειών του προγράμματος όπως 

ενημερωτικές – προωθητικές εκδηλώσεις, συμμετοχή σε εκθέσεις, κ.λπ. 
- συγκέντρωση και αρχειοθέτηση των στοιχείων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

των δράσεων του προγράμματος, όπως αυτά απαιτούνται για τις ανάγκες σύνταξης των 
σχετικών Εκθέσεων και συμπλήρωσης των τεχνικών δελτίων και δελτίων προόδου 
υποέργων και Πράξεων 

- επικοινωνία με Φορείς και Συνδέσμους που σχετίζονται με το πρόγραμμα καθώς και με 
τους αναδόχους των ενεργειών του προγράμματος 

 

Η υποστήριξη της Ομάδας έργου στον τεχνικό και επιχειρησιακό τομέα είναι απαραίτητη 
λόγω της δραστικής μείωσης του προσωπικού της Enterprise Greece ειδικά στον τομέα της 
νομικής και γραμματειακής υποστήριξης. 

Η επιλογή των συμβούλων έχει γίνει με διαδικασία διαγωνισμού. 

Οι άμεσες και οι έμμεσες δαπάνες παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:  

 (χωρίς ΦΠΑ) 

 Α’ΕΤΟΣ 
2012 

Β’ΕΤΟΣ 
2013 

Γ’ΕΤΟΣ 
2014 

Δ’ ΕΤΟΣ 
2015 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10.615 36.610 49.020 81.387 177.632 
ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

     

ΣΥΝΟΛΟ 
10.615 36.610 49.020 81.387 177.632 

 

Σημειώνεται ότι οι έμμεσες δαπάνες είναι στοιχείο του πραγματικού κόστους κάθε 
περιγραφόμενης ενέργειας και καταλογίζονται σε αυτή κατ’ αναλογία, σύμφωνα με δίκαιη 
και δεόντως αιτιολογημένη μέθοδο κατανομής. 

Οι δαπάνες αυτές αφορούν το ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεπικοινωνίες, νερό, θέρμανση, 
καθαριότητα, αναλώσιμα κ.λπ.    

 
                                                        
 


