
1. Μελισσοκομικά προϊόντα 

Η εταιρεία φιλοδοξεί να υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παραγωγής αποθήκευσης, 

συσκευασίας και προώθησης προϊόντων μελισσοκομίας με κύρια έμφαση στο μέλι. 

Το σύγχρονο μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης, απαιτεί ποιοτικό πρωτογενές προϊόν (που έχουμε 

το κλίμα και έδαφος και τις γνώσεις για να το παράγουμε στην Ελλάδα), σύγχρονα συστήματα 

διανομής (από direct internet sales, μέχρι “U-Pick Farming” στο χωράφι), σωστή σχέση ποιότητας 

και τιμής, και βέβαια αποτελεσματικές σύγχρονες μεθόδους προώθησης. 

Με άλλα λόγια χρειάζεται αποτελεσματικό marketing και σωστή διαχείριση των νέων ευκαιριών, 

που άλλες είναι ήδη εδώ, και άλλες πρόκειται να έλθουν και στην χώρα μας. 

Ευκαιρίες που εμφανίζονται κυρίως λόγω αλλαγής διατροφικών συνηθειών (όπως η επιστροφή 

στην υγιεινή μεσογειακή διατροφή), ή επιστημονικών ανακαλύψεων σχετικά με τις ευεργετικές 

ιδιότητες διαφόρων ζωικών και φυτικών προϊόντων, την χρήση τους στην φαρμακευτική 

βιομηχανία και στην βιομηχανία καλλυντικών. 

Μια τέτοια ευκαιρία είναι η μελισσοκομία, μια τέχνη που χάνεται στο βάθος των αιώνων. 

Ο συνδυασμός γεύσης με ευεργετικές ιδιότητες, που έχουν ήδη έχουν «καταγραφεί» σε έρευνες 

ανά τον κόσμο, και αφετέρου η δυνατότητα δημιουργίας χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας σε ένα 

τομέα όπου η χώρα μας έχει σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα λόγω βιοποικιλότητας και 

κλιματικών συνθηκών αποτελούν την καλύτερη αφορμή για να ασχοληθεί κάποιος με τη 

μελισσοκομία. 

 

2. Ξενοδοχείο 

Η Ξάνθη, η πόλη με τα χίλια χρώματα είναι μια πόλη της Θράκης με ιδιαίτερη ιστορικότητα. Η 

πόλη διαθέτει το μεγαλύτερο ενιαίο παραδοσιακό οικισμό στην Ελλάδα και γι’ αυτό προκαλεί το 

πανελλήνιο, αλλά και διεθνές τουριστικό ενδιαφέρον. 

Η Ξάνθη διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες πόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

διότι εκτός από τα αξιοθέατα της πόλης έχει να επιδείξει και δύο μεγάλης εμβέλειας θεσμούς: 

Το θεσμό του Ξανθιώτικου Καρναβαλιού και τις γιορτές Παλιάς Πόλης. 

Τα τελευταία χρόνια μάλιστα οι δύο αυτοί θεσμοί έχουν αποκτήσει εκτός από Πανελλαδική και 

Βαλκανική εμβέλεια. 

Όραμα λοιπόν της επιχείρησης είναι η γρήγορη καθιέρωσή της στην πόλη της Ξάνθης όχι μόνο 

μέσω της ποιότητας διαμονής, ανέσεων και εστίασης που θα προσφέρει, αλλά ειδικά και μέσω 

των νέων υπηρεσιών που θα παρέχει στους πελάτες της όπως η ανάδειξη του φυσικού πλούτου 

της περιοχής και οι επισκέψεις στα αξιοθέατα και μουσεία της περιοχής. 

Το Business plan του ξενοδοχείου θα αποτυπώσει το Επιχειρηματικό του Μοντέλο, σε 9 διακριτές 

ενότητες οι οποίες θα περιγράφουν: 

• σε ποιες ομάδες πελατών απευθύνεται 

• τι θα τους προσφέρει, 

• πως θα τους προσεγγίζει και θα δημιουργεί σχέσεις μαζί τους 

• μέσω ποιων πόρων συνεργασιών και δραστηριοτήτων θα επιχειρεί 

• πως θα κερδίζει χρήματα.  

 

3. Προϊόντα ζύμης 

Η φιλοσοφία της επιχείρησης στηρίζεται στις αρχές της διατροφικής, της ιδεολογικής, της 

ενεργειακής και της πολιτιστικής αυτάρκειας, παράγει προϊόντα και υπηρεσίες με στόχο την 



ποιοτική αναβάθμιση της τροφής και κατ’ επέκταση της ζωής του ανθρώπου, ενισχύοντας τις 

παραδοσιακές καλλιέργειες, τις παραδοσιακές τέχνες και τις ήπιες μεθόδους μεταποίησης. Η 

επιχείρηση παράγει προς το παρόν αλεύρι, ζυμαρικά και τραχανάδες. 

Σκοποί της επιχείρησης είναι 

• η προστασία, διάσωση και διάδοση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος με κάθε 

δυνατό νόμιμο μέσον. 

• Η ανάπτυξη και προώθηση μεθόδων ήπιας τεχνολογίας φιλικών προς το περιβάλλον. 

• Η διατήρηση και ενίσχυση παραδοσιακών καλλιεργειών, επαγγελμάτων και η προώθηση 

της ήπιας μεταποίησης και η ποιοτική αναβάθμιση της τροφής του κοινωνικού συνόλου. 

• Η προώθηση και ενίσχυση της καλλιτεχνικής δραστηριότητας. 

• Η διατήρηση και προώθηση ενεργειακά αυτόνομων κατοικιών με παραδοσιακά και 

φιλικά προς το περιβάλλον υλικά για τη δημιουργία κατοικιών που σέβονται το 

περιβάλλον και προωθούν την ποιοτική και αρμονική ζωή των ανθρώπων. 

 

4. Μαρμελάδες και γλυκά 

Το σύγχρονο μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης, απαιτεί ποιοτικό πρωτογενές προϊόν (που έχουμε 

το κλίμα και έδαφος και τις γνώσεις για να το παράγουμε στην Ελλάδα), σύγχρονα συστήματα 

διανομής, σωστή σχέση ποιότητας και τιμής, και βέβαια αποτελεσματικές σύγχρονες μεθόδους 

προώθησης. Με άλλα λόγια χρειάζεται αποτελεσματικό marketing και σωστή διαχείριση των 

νέων ευκαιριών, που άλλες είναι ήδη εδώ, και άλλες πρόκειται να έλθουν και στην χώρα μας. 

Ευκαιρίες που εμφανίζονται κυρίως λόγω αλλαγής διατροφικών συνηθειών, ή επιστημονικών 

ανακαλύψεων σχετικά με τις ευεργετικές ιδιότητες διαφόρων καλλιεργούμενων φυτών, την 

χρήση τους στην φαρμακευτική βιομηχανία και στην βιομηχανία καλλυντικών.  

Η εταιρεία φιλοδοξεί να υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο καλλιέργειας και προώθησης 

ελληνικών blueberries, που θα βασιστεί σε σύγχρονες μεθόδους μάρκετινγκ και επικοινωνίας, με 

συνεργασίες και networking με σημαντικούς «παίκτες» στο χώρο της διάθεσης και της 

μεταποίησης. 

 

5. Γυναικεία ενδύματα 

Πρόκειται για μια δυναμική επιχείρηση παραγωγής και εμπορίας γυναικείων ενδυμάτων, που 

τοποθετείται στις ηγετικές εταιρείες του κλάδου στη χώρα μας. Ο κλάδος των γυναικείων 

ενδυμάτων έχει ισχυρή παράδοση στη χώρα μας και λειτουργεί σε ένα περιβάλλον έντονου 

ανταγωνισμού, με την ενδυνάμωση μεγάλων λιανεμπορικών αλυσίδων και σοβαρή εισαγωγική 

διείσδυση. 

Στη διάρκεια της πρώτης οκταετίας της λειτουργίας της η εταιρία αναπτύχθηκε εντυπωσιακά και 

σήμερα η δραστηριότητα της περιλαμβάνει ένα εργοστάσιο παραγωγής στη βιομηχανική ζώνη 

της Ξάνθης, και 25 καταστήματα στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, εκ των οποίων 10 της 

εταιρίας και 15 δικτύου δικαιόχρησης. 

Στρατηγική της είναι η κατάκτηση υψηλότερης θέσης στην αγορά, με την εμβάθυνση και 

διεύρυνση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της, που αφορούν κυρίως στην καταναλωτική 

υποδοχή του ονόματος και στην υγιή χρηματοοικονομική βάση της εταιρίας. 


