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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΕΡΙΛΙΨΗ
Η εταιρεία “MINDERS” είναι μια νέα εταιρεία στον κλάδο της ανανεώσιμης
πηγής ενέργειας, με στόχο την εξέλιξη του κλάδου αυτού, προσφέροντας στην
αγορά μια καινοτόμα σημαδούρα, η οποία εκμεταλλεύεται την κυματική και την
ηλιακή ενέργεια. Η σημασία του προϊόντος μας στην αγορά είναι πολύ μεγάλη,
αφού εμφανίζουμε σημαντικά πλεονεκτήματα συγκριτικά με τους ανταγωνιστές
μας καθώς οι χρήσεις που προσφέρει το προϊόν μας είναι ποικίλες. Το προϊόν
απευθύνεται τόσο σε μεμονωμένους καταναλωτές, όσο και για χρήση σε
συλλογικό επίπεδο. Θα βασιστούμε σε σύγχρονες μεθόδους μάρκετινγκ, με σκοπό
να προσεγγίσουμε τον καταναλωτή με τον πιο δυνατό αποτελεσματικό τρόπο.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Γνωρίζουμε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η πρώτη μορφή ενέργειας
που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος πριν στραφεί έντονα στην χρήση των ορυκτών
καυσίμων και αναγνωρίζουμε την κρίση που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. Η
επιθυμία μας να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των μορφών της ανανεώσιμης
πηγής ενέργειας, οι οποίες είναι ανεξάντλητες στο απώτερο ορατό μέλλον της
ανθρωπότητας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σταθερό και αξιόπιστο τρόπο,
μας οδήγησε στην δημιουργία της εταιρείας μας για την πραγματοποίηση της
επιθυμίας αυτής.
Η επονομαζόμενη εταιρεία μας “MINDERS” φιλοδοξεί να υλοποιήσει ένα
ολοκληρωμένο πλάνο εξέλιξης του κλάδου της ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, που
θα βασιστεί σε σύγχρονες μεθόδους μάρκετινγκ. Το καινοτόμο προϊόν που θα
προσφέρουμε στην αγορά, η υπερσύγχρονη σημαδούρα, θα αποτελέσει το μέσο για
την υλοποίηση της ιδέας αυτής.
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ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Βασικός στόχος της εταιρείας μας είναι να αναπτύξουμε μια υγιή και επιτυχημένη
σχέση με τους πελάτες και να επεκτείνουμε τις πωλήσεις μας σε παγκόσμιο
επίπεδο. Όραμα της εταιρείας αποτελεί και η ιδέα να βρισκόμαστε στις πρώτες
θέσεις σε συνάρτηση με την εξυπηρέτηση των πελατών μας, καθώς και να
μεγιστοποιήσουμε την ικανοποίηση που λαμβάνουν από το προϊόν μας. Τα μέσα
που θα συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των στόχων αυτών είναι όχι μόνο η
καινοτομία που προσφέρει η εταιρεία μας αλλά και η θέληση μας να προσφέρουμε
στην επιχείρηση, με σκοπό να αλλάξουμε ριζικά την παραγωγή ενέργειας.
Επιπλέον, γνωρίζοντας τη σημασία παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,
κύριος στόχος μας είναι η μεγιστοποίηση της απόδοσης του προϊόντος μας στο
τομέα αυτό, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
Στην ουσία, η εταιρεία μας επιδιώκει την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση
των εγχώριων πόρων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ανάπτυξη της
ενεργειακής συνείδησης μέσω της διαφήμισης του προϊόντος.
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ΣΕΝΑΡΙΑ
ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Η εταιρεία μας αισιοδοξεί στην μελλοντική πορεία του προϊόντος μας και
στοχεύει στην μέγιστη απόδοση του. Πιο συγκεκριμένα, σε ιδανικές καιρικές
συνθήκες, περίπου 8 σημαδούρες θα μπορούσαν να ηλεκτροδοτήσουν ένα
σπίτι για μια ημέρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η χρήση μεγάλης ποσότητας των
προϊόντων μας, είναι ικανή σε ιδανικές καιρικές συνθήκες να ηλεκτροδοτήσει
μια μικρή πόλη. Για τον λόγο αυτό, προβλέπουμε σε αυξημένο αριθμό πωλήσεων
κυρίως σε νησιά και μικρές πόλεις.

ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και το ενδεχόμενο του απαισιόδοξου σεναρίου.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπου τα έξοδα των πωλήσεων θα είναι περισσότερα
από τα έσοδα που θα έχουμε, στοχεύουμε στη μείωση των εξόδων με σκοπό την
ισοστάθμιση ζημιών-κερδών. Θα επιδιώξουμε επιπλέον, να προσεγγίσουμε τους
καταναλωτές με διαφορετικό, πιο αποτελεσματικό και πιο προσωπικό τρόπο. Έτσι,
θα καταφέρουμε να
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΤΥΠΟΙ
Οι σημαντήρες κυμαίνονται σε διάμετρο από 1,5 μέτρα (4,9 πόδια) έως 12 μέτρα
(39 πόδια). Εκείνοι που τοποθετούνται σε ρηχά νερά είναι μικρότερα σε μέγεθος
και αγκυροβολημένοι χρησιμοποιώντας μόνο τις αλυσίδες, ενώ εκείνοι σε
βαθύτερα νερά χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό των αλυσίδων, νάιλον και έντονου
πολυπροπυλενίου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η σημαδούρα είναι ικανή να μετράει τη θερμοκρασία του αέρα πάνω από
την επιφάνεια του ωκεανού, την ταχύτητα του ανέμου (σταθερή και ριπές),
τη βαρομετρική πίεση και την κατεύθυνση του ανέμου. Από τη στιγμή που
βρίσκονται στους ωκεανούς και στις λίμνες, μπορούν επίσης να μετρήσουν τη
θερμοκρασία του νερού, το ύψος κύματος, και την κυρίαρχη περίοδο κύματος.
Επεξεργάζεται τα δεδομένα και μπορεί να συνδεθεί επί του σημαντήρα και
στη συνέχεια τα μεταδίδει μέσω ραδιοφώνου ή δορυφορικής επικοινωνίας σε
μετεωρολογικά κέντρα για χρήση στην πρόγνωση του καιρού και τη μελέτη του
κλίματος. Μετράει τη θερμοκρασία του νερού σε βάθος 3 μέτρων (9,8 πόδια).
Πέραν της χρήσης της ως πηγή των μετεωρολογικών δεδομένων, τα δεδομένα της
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων, την αντιμετώπιση
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στις χημικές διαρροές, μπορεί επίσης να
λειτουργήσει ως βοήθημα πλοήγησης.

Η σημαδούρα διαθέτει:
•ένα Arduino
•δύο πάνελ ηλιακά
•δύο ρυθμιστές τάσης για τα πάνελ
•δύο φορτιστές μπαταρίας
•ένα κύκλωμα με διαιρέτες τάσης για bluetooth και βολτόμετρα
•ένα Bluetooth
•ένα αξελερόμετρο {μετράει την επιτάχυνση σε κάθε άξονα (x, y, z)}
•ένα κύκλωμα που έχει έναν φωτοαντιστάτη και με την έλλειψη φωτός ανάβουν τα
LED
•Το Arduino στις αναλογικές εισόδους του (Α0-Α3) μετράει τις τάσεις στα 		
πάνελ, στο φακό Faraday και στη μπαταρία. Στις αναλογικές θύρες 			
(A4-A5) είναι οι είσοδοι του αξελερόμετρου. Στις θέσεις 5V και GND έχουμε 		
την τροφοδοσία του Bluetooth και του αξελερόμετρου. Στις θύρες 			
TX και RX είναι η είσοδος και η έξοδος του Bluetooth.
•Για να μετρήσουμε την τάση πρέπει, καθώς έχουμε ανοίξει την αναλογική 		
θύρα, να τοποθετήσουμε έναν διαιρέτη τάσης (μια σχέση αντιστάσεων) έτσι 		
ώστε το φορτίο το οποίο θα βγει από την αναλογική θύρα (επειδή 			
οι αναλογικές θύρες είναι και είσοδοι και έξοδοι) να καταναλωθεί πάνω 		
στις αντιστάσεις (για να μην μας δείξει λάθος μετρήσεις). Εφόσον θα συμβεί
αυτό κυκλωματικά θα πρέπει να συμπεριληφθεί μες στον κώδικα (η
τοπολογία των αντιστάσεων) για να λάβουμε τις σωστές μετρήσεις.
•Το Bluetooth έχει και αυτό έναν διαιρέτη τάσης στην θέση του RX και 			
συνδέεται στο Arduino στη θέση TX έτσι ώστε το ένα να στέλνει και το άλλο
να λαμβάνει. Η θέση ΤΧ του Bluetooth απλά συνδέεται στη θέση RX του 		
Arduino.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΓΟΡΑ-ΣΤΟΧΟΣ
Στόχος της εταιρείας μας είναι να επεκταθούν οι πωλήσεις μας σε παγκόσμιο
επίπεδο. Για τον λόγο αυτό, επιδιώκουμε το συνολικό μέγεθος αγοράς να είναι
αρκετά μεγάλο, ώστε να καλύπτει παγκοσμίως τις ανάγκες στον τομέα της
ανανεώσιμης πηγής ενέργειας.

ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Το αγοραστικό κοινό που απευθύνεται το προϊόν της εταιρείας μας, λόγω των
δυνατοτήτων της σημαδούρας και της ενέργειας που είναι ικανή να παράγει,
αποτελείται από τους παρακάτω πελάτες:
•International Atomic Energy Agency (IAEA)
•National Centre for Marine Research
•National Institute of Ocean Technology
•Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
•Υπουργείο Ανάπτυξης και Ναυτιλίας
•Υπουργείο Εθνικής Αμυνας

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Τα ήδη υπάρχοντα project που έχουν ως αντικείμενο μελέτης τα επονομαζόμενα
“weather buoys”, αποτελούν μαζί με άλλες εταιρείες που πουλάνε τα προϊόντα
τους, τους ανταγωνιστές του προϊόντος μας. Πιο συγκεκριμένα:
•LEAP Autonomous PowerBuoy, New Jersey, USA
•Seawatch buoy
•Nomad buoy
•Floatex
Το προϊόν μας παρουσιάζει μερικά συγκριτικά πλεονεκτήματα με τους
ανταγωνιστές μας. Ειδικότερα, το προϊόν κάθε μιας από τις παραπάνω εταιρείες,
παρουσιάζει περιορισμένη χρήση, σε αντίθεση με το δικό μας προϊόν που οι
χρήσεις του είναι ποικίλες.
Επιπλέον, το μέγεθος της σημαδούρας μας, το οποίο είναι ακριβώς ίδιο με μια
κανονική σημαδούρα, την καθιστά ιδανική και για προσωπική χρήση, επιτρέπει
όμως και την χρήση της για τα μπαλόνια των σκαφών.
Παράλληλα, εκμεταλλεύεται για την παραγωγή ενέργειας όχι μόνο τα κύματα αλλά
και τον ήλιο ταυτόχρονα.

Επιπλέον, λόγω της ευκολίας της χρήσης και του μεγέθους του προϊόντος μας,
απευθυνόμαστε επίσης και σε καταναλωτές που στοχεύουν την προσωπική χρήση
του προϊόντος.
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SWOT ANALYSIS

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ

Με τον παρακάτω πίνακα βλέπουμε του πόρους και τις δυνατότητες της
επιχείρησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος, καθώς και την απουσία ορισμένων θετικών στοιχείων.
Ευδιάκριτες είναι επίσης και οι δυνατότητες/ευκαιρίες κέρδους και ανάπτυξης
της επιχείρησης, όπως και οι μεταβολές στο εξωτερικό περιβάλλον, οι οποίες
μπορούν να δημιουργήσουν ενδεχόμενες απειλές στην εταιρεία

•Παράγει ενέργεια
•Ενημερώνει για
την κατάσταση της
θάλασσας
•Διαθέτειγυροσκόπιο
•Χρήση στα μπαλόνια
σκαφών
•Προειδοποίηση
για κακοκαιρία

•Προσπάθεια
αύξησης
αγοραστικού κοινού
μέσω παρουσίασης
προϊόντος σε
εκδηλώσεις
•Διαφήμιση σε
sites που
ασχολούνται με
ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας

11

MINDERS 2017

•Δεν παράγει πολύ
ενέργεια το πηνίο
•Χωρίς ήλιο
χρειάζεται 9 ώρες
για να φορτίσει τις
μπαταρίες
•Δεν είναι
δυνατή η εύρεση
συντεταγμένων.

•Αυξημένος
ανταγωνισμός
εξαιτίας της
τεχνολογικής
ανάπτυξης
στον κλάδο της
ανανεώσιμης πηγής
ενέργειας
•Οικονομική κρίση

Λόγω του ότι είμαστε μία νέο-εισερχόμενη εταιρεία στο κλάδο της ανανεώσιμης
πηγής ενέργειας και για να προσελκύσουμε νέους πελάτες στην επιχείρηση μας,
εφαρμόζουμε πολιτική χαμηλής τιμολόγησης στα προϊόντα μας.
Επιπλέον καθώς το κόστος παραγωγής της σημαδούρας μας είναι χαμηλότερο σε
σχέση με τους ανταγωνιστές μας, στοχεύουμε μεν στο ίδιο ποσοστό κέρδους με
αυτό που έχουν οι ανταγωνιστές μας, πουλώντας όμως πολύ φθηνότερα. Με αυτό
το τρόπο επιτυγχάνουμε όχι μόνο καλύτερες τιμές σε προϊόντα ίδιας ποιότητας
με τα προϊόντα των ανταγωνιστών αλλά και προσελκύουμε πολλούς νέους
πελάτες.

ΠΛΑΝΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Καθώς επιδιώκουμε να προσελκύσουμε πελάτες και να χτίσουμε μια υγιή και
πετυχημένη σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους η εταιρεία μας θα ακολουθήσει τις
παρακάτω προωθητικές ενέργειες:
•Μέσω εκδηλώσεων με θέμα την εξέλιξη του κλάδου των ανανεώσιμων 			
πηγών ενέργειας θα παρουσιάσουμε την εταιρεία και το προϊόν μας.
•Διαφήμιση στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας μας και των μέσων 			
κοινωνικής δικτύωσης.
•Δημιουργία forum αποκλειστικά για τους πελάτες μας, με σκοπό τη 			
δημοσιοποίηση της εμπειρίας του πελάτη μετά την αγορά.
•Email marketing ώστε να κρατάμε ενήμερους ανθρώπους με του οποίους 		
έχουμε αναπτύξει επαγγελματικές σχέσεις.
•Χορηγίες με σκοπό την διαφήμιση της εταιρείας και του προϊόντος.
•Διαφήμιση σε εμπορικά κέντρα.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ
Η διανομή των προϊόντων στοχεύουμε να πραγματοποιείται είτε online είτε
απευθείας από το κατάστημα. Με αυτόν τρόπο ο πελάτης μπορεί να επιλέξει τον
τρόπο διανομής που επιθυμεί εκείνος. Έτσι, όχι μόνο θα γνωρίσουν οι πελάτες
το κατάστημα και την εταιρεία καλύτερα, θα αποκτήσουμε ακόμα ένα συγκριτικό
πλεονέκτημα σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας, που ακολουθούν μόνο
απευθείας διανομή προϊόντος από το κατάστημα.
MINDERS 2017
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EMAIL:

info@minders.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22950-29840
www.facebook.com/MindersGR

www.minders.gr

