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ABSTRACT 
 
 
Drawing information from the current  bibliography, websites, articles, as well as scientific 
and technical studies, this project introduces the various telecommunication strategies, 
which have been applied by the market leaders in order to attain their commercial and 
economic targets. It includes and at the same time interprets the basic competitive advantage 
strategies, making  a further analysis on the concept of the following strategies : Cost 
Leadership, Differentiation through Versioning, Service Diversification and Brand 
Elasticity, Focus through Niche, Concentration, Specialization, Customization and 
Personalization, Quality through Brand/Reputation and Customer Support and 
Technology Innovation  through   First Mover. In addition, the project outlines the 
strategies applied by various telecommunication enterprises of product and services, witch  
constitute the Best Practice in the local and worldwide telecommunication sector on the 
Internet, the Wireless and the Broadband in the U.S.A., Japan, Europe and Greece. 
Moreover, it deals with the most basic features of the various technologies, the products and 
the services, which constitute the main pivots of implementation of different strategies for the 
achievement of their goals. 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τις στρατηγικές τηλεπικοινωνιών, τις οποίες εφαρμόζουν 
οι ηγέτες της αγοράς για την επίτευξη των εμπορικών και οικονομικών στόχων τους, 
αντλώντας πληροφορίες από επίκαιρη βιβλιογραφία, δικτυακούς τόπους, άρθρα, καθώς 
επίσης επιστημονικές και τεχνικές μελέτες. Αναφέρει και ερμηνεύει τις βασικότερες 
στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, αναλύοντας περαιτέρω τις 
έννοιες των στρατηγικών: Ηγεσία Κόστους (Cost Leadership), Διαφοροποίηση 
(Differentiation) μέσω Εκδοχικότητας (Versioning), Διαποίκιλσης Υπηρεσιών (Service 
Diversification) και Ελαστικότητας Εμπορικού Σήματος (Brand Elasticity), Εστίαση 
(Focus) μέσω Θέσης (Niche), Συγκέντρωσης (Concentration), Εξειδίκευσης 
(Specialization), Εξατομίκευσης (Customization) και Προσωποποίησης (Personalization), 
Ποιότητα (Quality) μέσω Σηματοδοσίας/Φήμης (Brand/Reputation) και Υποστήριξης 
Πελατών (Customer Support) και τέλος Καινοτομία Τεχνολογίας (Technology Innovation) 
μέσω των Πρώτων Εκκινητών (First Mover). Αναφέρει και επισημαίνει τις στρατηγικές, τις 
οποίες εφαρμόζουν οι διάφορες επιχειρήσεις των τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και 
υπηρεσιών, οι οποίες αποτελούν “Καλή Πρακτική” (Best Practice) στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών σε τοπικό και σε παγκόσμιο επίπεδο στους τομείς του Internet 
(Διαδικτύου), Wireless (Ασύρματες Επικοινωνίες) και  Broadband (Ζώνη Μεγάλου Εύρους) 
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην Ιαπωνία, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. 
Επίσης, αναφέρει τα πλέον βασικά χαρακτηριστικά των διαφόρων τεχνολογιών, προϊόντων 
και υπηρεσιών που αποτελούν τους κύριους άξονες εφαρμογής της εκάστοτε στρατηγικής για 
την επίτευξη των στόχων, οι οποίοι την διέπουν. 
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1.  ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Η ραγδαία εξέλιξη της πληροφορικής τεχνολογίας (ΙΤ, Information Technology) φαίνεται 
να εκτυλίσσεται άτακτα, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να διακριθούν πρότυπα για να 
καθοδηγήσουν τις επαγγελματικές αποφάσεις. Όμως, στην ουσία υπάρχει τάξη, η οποία 
επιβάλλει κάποιες βασικές οικονομικές έννοιες  που ορίζουν και ερμηνεύουν τον τρόπο με 
τον οποίο αναπτύσσονται οι βιομηχανίες.  
 
Η πληροφορία έχει γίνει ο τέταρτος αποφασιστικής σημασίας συντελεστής της παραγωγής 
σχετικά με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του 21ου αιώνα. Λόγω της 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας  αποκαλύπτονται και διατίθενται προς 
χρήση όλο και περισσότερες πληροφορίες. Ο όρος πληροφορία χρησιμοποιείται ευρύτατα τα 
τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με την τεχνολογία. Με την έννοια αυτή κάθε τι, το 
οποίο μπορεί να ψηφιοποιηθεί-κωδικοποιηθεί ως ένας συρμός από bits, είναι πληροφορία, 
για τους σκοπούς της οποίας,  τα βιβλία, τα περιοδικά, οι βάσεις δεδομένων, οι ταινίες, η 
μουσική, τα αποτελέσματα πρόγνωσης του καιρού και οι ιστοσελίδες είναι πληροφοριακά 
αγαθά. Ως επί τω πλείστω, οι στρατηγικές των προμηθευτών της πληροφορίας βασίζονται 
στο γεγονός, ότι οι καταναλωτές διαφέρουν σημαντικά στον τρόπο, με τον οποίο εκτιμούν τα 
πληροφοριακά αγαθά και το κόστος τους καθορίζεται από πολλούς παράγοντες. Για 
ορισμένους καταναλωτές η πληροφορία έχει αξία διασκέδασης, ενώ για κάποιους άλλους έχει 
επιχειρηματική αξία. Είναι πλέον αναμφισβήτητο γεγονός, ότι ασχέτως του χώρου, από τον 
οποίο προέρχεται η πληροφορία, οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για 
αυτήν.  
 
Με τον όρο τεχνολογία εννοούμε την υποδομή, η οποία επιτρέπει την αποθήκευση, 
αναζήτηση, ανάκτηση, αντιγραφή, φιλτράρισμα, χειρισμό, άποψη, διαβίβαση και αποδοχή 
της  πληροφορίας. Η υποδομή  για την πληροφορία είναι ότι ο φάκελος για την επιστολή. Η 
τεχνολογία είναι η “εσώκλειση”, η οποία επιτρέπει την πληροφορία να διανεμηθεί στους 
τελικούς χρήστες. Το μοναδικό αντίγραφο του  λογισμικού ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
θα είχε μικρή αξία, αν δεν υπήρχε η τεχνολογία διανομής του, δεν θα ήταν σήμερα τόσο 
πολύτιμο, αν δεν ήταν τόσο ισχυρό και φθηνό το υλικό (Hardware) και η δικτυακή 
τεχνολογία. Οι αλματώδεις αλλαγές και η μαγεία της πληροφορικής οικονομίας 
καθοδηγούνται από  προόδους στην πληροφορική τεχνολογία και όχι από την θεμελιακή 
αλλαγή στη φύση της ίδιας της πληροφορίας. Η τρομερή ανάπτυξη της χρήσης της 
πληροφορικής τεχνολογίας έχει οδηγήσει σε ένα αυξημένο ενδιαφέρον κατανόησης των 
κοινωνικών και οικονομικών επιρροών και επηρεάζει τις προσωπικές, κοινωνικές και 
επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η χρήση της μεθοδολογίας των οικονομικών και 
κοινωνικών επιστημών συνεισφέρει στην σημαντική πρόοδο κατανόησης αυτών των 
επιρροών, ενώ οι επιχειρηματικές δραστηριότητες ορίζονται από την στρατηγική που 
ακολουθούν οι επιχειρήσεις.  
 
Η στρατηγική μίας επιχείρησης συνίσταται στον καθορισμό των μακροχρόνιων στόχων 
της,  την αποστολή, το όραμα και τον καθορισμό των δραστηριοτήτων της, σύμφωνα πάντα 
με το εσωτερικό και το εξωτερικό της περιβάλλον. Για μία επιχείρηση η αποδοχή μιας 
συγκεκριμένης στρατηγικής έχει και άλλες θετικές διαστάσεις, καθώς συντονίζει τις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τις δράσεις και τις θέσεις της εντός της επιχείρησης και 
απέναντι στους ανταγωνιστές της με βασικότερο στόχο την απόκτηση και διατήρηση 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, η ύπαρξη του οποίου εξασφαλίζει το κέρδος σε μία 
επιχείρηση. 
 
Οι τηλεπικοινωνιακή τεχνολογία έδωσε τη δυνατότητα σε μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις σε 
ολόκληρο τον κόσμο να χρησιμοποιήσουν δικτυωμένα συστήματα και το διαδίκτυο, με 
σκοπό να εντοπίσουν προμηθευτές και αγοραστές, να συνάψουν συμβόλαια μεταξύ τους και 
να υπηρετήσουν τις εμπορικές τους ανάγκες. 
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2.ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Μία επιχείρηση για να συντηρήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μπορεί να ακολουθήσει 
τις τρεις γενικές στρατηγικές block, run και team-up. Η στρατηγική φραγμού (block 
strategy) συνίσταται στη δημιουργία φραγμών γύρω από τον χώρο αγοράς των προϊόντων με 
δύο τρόπους : Πρώτον, αν οι ικανότητες της επιχείρησης σε κάποιο συστατικό του 
επιχειρησιακού μοντέλου της είναι ξεχωριστές και δεν μπορούν να τις μιμηθούν, ώστε να 
προσφέρουν στους πελάτες μοναδική αξία, τότε η εταιρία μπορεί να περιορίσει πρόσβαση σε 
αυτό και ως εκ τούτου να το προστατεύσει από τους ανταγωνιστές, όπως π.χ. η πνευματική 
περιουσία μίας εταιρίας σχετικά με πρότυπα, συγγραφικά δικαιώματα, εφαρμογές 
λογισμικού, κεφάλαια χώρου εφαρμογής (donain assets), “μάρκες” υπηρεσιών, εμπορικά 
σήματα και εμπορικά μυστικά. Δεύτερον, αν όλες οι εταιρίες έχουν τη δυνατότητα να 
παρέχουν τις προαναφερόμενες δραστηριότητες, τότε οι κατέχοντες της αγοράς (incumbents) 
μπορούν να προλάβουν μία διείσδυση απαντώντας με χαμηλότερες τιμές. Η διατήρηση  
φραγμού λειτουργεί μόνο όσο οι ικανότητες της επιχείρησης είναι μοναδικές και δεν μπορούν 
να μιμηθούν ή όσο διαρκούν οι φραγμοί εισόδου. 
 
Η στρατηγική ροής (run strategy) αναγνωρίζει, ότι οι αποκλεισμοί εισόδου είναι συχνά 
διαπερατοί ή πιθανώς και αλώσιμοι, όσο δεινοί και να φαίνονται. Όταν μία επιχείρηση κρατά 
μία θέση πίσω από τους αποκλεισμούς εισόδου, τότε δίνει χρόνο στους ανταγωνιστές να 
φθάσουν ή να περάσουν τους καινοτόμους (innovators), δεδομένου, ότι οι καινοτόμοι πρέπει 
να τρέχουν. Άλλωστε ροή (running) σημαίνει αλλαγή κάποιου υποσυνόλου συστατικών ή 
δεσμών (linkages) των επιχειρησιακών μοντέλων ή επινόηση από την αρχή  ολόκληρου του 
επιχειρησιακού μοντέλου για την προσφορά στους πελάτες καλύτερης αξίας. Στη σημερινή 
εποχή των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, η στρατηγική ροής γίνεται εξαιρετικά 
σημαντική, διότι η δημιουργία φραγμών είναι πάρα πολύ δύσκολη. 
 
Η στρατηγική συνεργασίας (team-up strategy) είναι ένα είδος στρατηγικής συμμαχίας 
(strategic alliance), συλλογικού τολμήματος (joint venture), απόκτησης (acquisition)ή 
ισότιμης θέσης (equity position), όπου συνίσταται σε συνεργασία με άλλες εταιρίες, όταν δεν 
έχουν τη δυνατότητα να ενεργήσουν μόνες. Η συνεργασία επιτρέπει σε μία εταιρία να 
μοιραστεί πόρους, τους οποίους δεν κατέχει και ίσως δεν θέλει ή δεν μπορεί να αποκτήσει, 
γεγονός βέβαια που εσωκλείει τον κίνδυνο εξάρτησης από πόρους άλλων εταιριών [2, 
p.71,72]. 
 
Η επίτευξη και η διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, συχνά απαιτεί ένα συνδυασμό 
και των τριών στρατηγικών. Το θέμα είναι, πότε πρέπει και μπορεί να εφαρμοστεί μία ή 
συνδυασμός των τριών στρατηγικών. Η επιλογή εξαρτάται πρώτον από τον τρόπο 
σχεδιασμού ενός κερδοφόρου επιχειρησιακού μοντέλου για μεγάλο χρονικό διάστημα και 
δεύτερον από τη σωστή χρονική στιγμή. Η στρατηγική, η οποία θα επιλεγεί  είναι  
συνάρτηση αφ’ ενός μεν της τεχνολογικής εξέλιξης, π.χ. του διαδικτύου εν προκειμένω και 
αφ’ ετέρου της υιοθέτησης ή σχεδιασμού της σχετικών στρατηγικών από τους εν δυνάμει 
ανταγωνιστές [1, p.5].  
 
Η ένταση, η οποία δημιουργείται από την στιγμή διάδοσης της πληροφορίας μέχρι που να 
λάβουν γνώση οι καταναλωτές για την προσφορά και να αποκτήσουν γνώμη για αυτήν, ώστε 
να χρεωθούν για αυτήν και να καλυφθούν τα έξοδα των επιχειρήσεων, είναι ένα βασικό 
πρόβλημα στην πληροφορική οικονομία. Για την  διαδικασία  αυτή χρησιμοποιούνται 
συγκεκριμένες στρατηγικές, όπως στρατηγική ηγεσίας κόστους, στρατηγική διαφοροποίησης 
με την εκδοχικότητα, διαποίκιλση υπηρεσιών και ελαστικότητα εμπορικού σήματος, 
στρατηγική εστίασης με niche, συγκέντρωση, εξειδίκευση, εξατομίκευση και 
προσωποποίηση, στρατηγική ποιότητας με σηματοδοσία /φήμη και εξυπηρέτηση πελατών, 
την στρατηγική εφαρμογής καινοτομικής τεχνολογίας με τους πρώτους εκκινητές και άλλες. 
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2.1  Ηγεσία κόστους (Cost Leadership) 
 
Η στρατηγική ηγεσίας κόστους ακολουθείται από μία επιχείρηση, όταν έχει ως στόχο να 
ξεπεράσει τους ανταγωνιστές της επιτυγχάνοντας χαμηλότερο κόστος στην παραγωγή των 
προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρει. Η κλασική στρατηγική ηγεσίας κόστους 
αναφέρεται στην προσφορά απλών και συνηθισμένων προϊόντων σε τυπικούς πελάτες στα 
πλαίσια μιας μεγάλης αγοράς-στόχου. Το πλεονέκτημα κόστους που έχει μια επιχείρηση 
μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της απόδοσής της, εφόσον δεν είναι υποχρεωμένη να 
προσφέρει τα προϊόντα της σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή από αυτή των ανταγωνιστών της. 
 
Η επιχείρηση που ακολουθεί στρατηγική ηγεσίας κόστους συνήθως απευθύνεται στο σύνολο 
της αγοράς και επιδιώκει μεγάλους όγκους παραγωγής που θα μειώσουν το κόστος των 
προϊόντων της. Χρησιμοποιεί τεχνικές μαζικής παραγωγής και επενδύει μεγάλα ποσά στην 
προσπάθειά της να ανακαλύψει νέους τρόπους μείωσης του κόστους. Συχνά, η πρόσβαση σε 
πρώτες ύλες δίνει τη δυνατότητα σε μία επιχείρηση να υιοθετήσει στρατηγική ηγεσίας 
κόστους. Ο τυπικός ηγέτης κόστους συνήθως διαφημίζει ελάχιστα τα προϊόντα του και τονίζει 
ιδιαίτερα τη χαμηλή τιμή τους σε σχέση με αυτά των ανταγωνιστών. 
 
Επιδίωξη κάθε επιχείρησης θα πρέπει να είναι η μείωση κάθε είδους κόστους που την επη-
ρεάζει, προκειμένου να αποκτήσει πλεονέκτημα. Η αλυσίδα αξίας κάθε επιχείρησης είναι 
ένας σωστός οδηγός για το πως κατανέμεται το κόστος στις διάφορες λειτουργίες. Με βάση 
αυτή, η επιχείρηση πρέπει να αναπτύξει μια στρατηγική μείωσης του κόστους, ενώ ο ηγέτης 
κόστους δεν μπορεί να αγνοεί τη διαφοροποίηση. Το προϊόν ή η υπηρεσία που προσφέρει η 
επιχείρηση πρέπει να μπορεί να συγκριθεί με το αντίστοιχο των ανταγωνιστών της. Αν το 
προϊόν της επιχείρησης δεν γίνεται αποδεκτό από τους καταναλωτές ως ίσο με τα υπόλοιπα, 
θα πρέπει να μειωθεί περαιτέρω η τιμή του, γεγονός που τελικά θα οδηγήσει στην εξαφάνιση 
του κοστολογικού πλεονεκτήματος.  
 
Η διατήρηση των πωλήσεων ενός πληροφοριακού προϊόντος σε υψηλό επίπεδο έχει σαν 
αποτέλεσμα τη μείωση των εξόδων του στο ελάχιστο και την εξασφάλιση μεγάλου κέρδους 
έναντι άλλων ομοειδών επιχειρήσεων. Βέβαια, η πώληση μεγάλων  ποσοτήτων προϊόντων, 
προϋποθέτει τη διατήρηση των τιμών σε χαμηλά επίπεδα, μάλιστα  πολύ χαμηλότερα από 
οποιωνδήποτε προσφερόμενων εκπτώσεων, οι οποίες διενεργούνται από άλλες επιχειρήσεις. 
O στόχος αυτός, αν και δύσκολος, διευκολύνει την απόδοση, χωρίς την διαφοροποίηση 
(differentiation) του προϊόντος, όταν αυτή μάλιστα δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί (Σχήμα 1).  
Η στρατηγική  των πωλήσεων του πληροφοριακού προϊόντος απαιτεί την επαγρύπνηση και 
πρόληψη για την μη αύξηση των πωλήσεων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Αυτό όμως 
εμπεριέχει τον κίνδυνο της αποτυχίας των συμμετεχόντων, η οποία προκύπτει από την ηγεσία 
αγοράς, όσον αφορά την οικονομία κλίμακας (scale economies) [1, p. 27-29].  
 
Από την άλλη άποψη, ενώ η μείωση των εξόδων παραγωγής στην παραδοσιακή βιομηχανία 
προϋποθέτει την μείωση των εξόδων κατά παραγόμενη μονάδα και ειδικότερα τη μείωση του 
κόστους των τμημάτων του προϊόντος, της συναρμολόγησης και της διανομής, εφαρμόζοντας 
διαχείριση αλυσίδας προμηθειών (supply chain management), ανάλυση ροής εργασιών 
(workflow analysis) και άλλα εργαλεία, το κόστος κατά παραγόμενη μονάδα στα 
πληροφοριακά προϊόντα  είναι αμελητέα και η διοίκηση αλυσίδας προμηθειών και οι άλλες 
σχετικές τεχνικές συνήθως δεν διαφοροποιούν το αποτέλεσμα των εξόδων για το πρώτο 
παραγόμενο αντίγραφο. Επομένως, στην πληροφοριακή αγορά (information market) είναι 
πολύ σημαντική η αύξηση του όγκου των πωλήσεων, προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση 
του μέσου όρου των εξόδων (average cost) [1, p. 27-29]. 
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2.2  Διαφοροποίηση  (Differentiation) 
 
Διαφοροποίηση είναι η στρατηγική, την οποία ακολουθεί μία επιχείρηση πληροφοριακών 
προϊόντων, κατά την οποία προσθέτει αξία στην ακατέργαστη πληροφορία και επομένως 
διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό. Ένα προϊόν είναι διαφοροποιημένο, αν οι 
καταναλωτές αντιλαμβάνονται, ότι έχει κάποια αξία που δεν έχουν άλλα προϊόντα. Η 
στρατηγική διαφοροποίησης εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο σε προϊόντα πολυτελείας, που 
απευθύνονται σε μικρή αγορά.    Μία επιχείρηση μπορεί να διαφοροποιεί τα προϊόντα της με 
οκτώ διαφορετικούς τρόπους : με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, τη σωστή χρονική 
στιγμή, τον τόπο, την υπηρεσία, το μείγμα προϊόντος, το δεσμό (linkage) μεταξύ λειτουργιών, 
το δεσμό (linkage) με άλλες εταιρίες και τη φήμη [2] . Η διαφοροποίηση συνίσταται στην 
ποιότητα και στην ποσότητα του πληροφοριακού προϊόντος, καθώς επίσης και στον τρόπο 
παροχής της υπηρεσίας. Η βασική αρχή της διαφοροποίησης είναι, ότι κάθε εταιρία πρέπει να 
κάνει κάθε τι, ώστε να μην έχει ανταγωνιστές στον ίδιο τομέα, όταν διαφοροποιεί το προϊόν 
της από άλλους. Η διαφοροποίηση εν μέσω ανταγωνιστών υποκρύπτει τον κίνδυνο της 
αντιγραφής του προϊόντος και κατ’ επέκταση την αποτυχία προώθησής του ή 
ελαχιστοποίησης του μεριδίου του στην αγορά. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση ο νόμος περί 
προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας  διασφαλίζει και προστατεύει τα πληροφοριακά 
προϊόντα [1, p. 25-27]. 
 
Η διαφοροποίηση των προϊόντων και των τιμών εγείρει ερωτήματα για κυβερνητική 
πολιτική. Το κόστος του πρώτου υψηλής ποιότητας αντιγράφου πληροφορίας και 
πληροφορικής τεχνολογίας αναπόφευκτα οδηγεί σε διαφοροποίηση προϊόντων και τιμών. Οι 
στρατηγικές, οι οποίες περιλαμβάνουν μαζική εξατομίκευση (customization), 
διαφοροποιημένη τιμολόγηση, προσωποποιημένο περιεχόμενο και  εκδοχικότητα 
(versioning) είναι φυσική έκβαση (outcame) σε τέτοιες βιομηχανίες. Όμως, αυτές οι 
στρατηγικές εγείρουν θέματα δυσπιστίας (μη εμπιστοσύνης ) (antitrust) για έντιμο 
ανταγωνισμό [1, p.298].  
 
Η στρατηγική διαφοροποίησης (differentiation) στοχεύει στην απόκτηση ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος μοναδικότητας, σε σχέση με τις άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον ίδιο κλάδο. Το πλεονέκτημα αυτό δημιουργείται από την παραγωγή και διάθεση 
προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία γίνονται αντιληπτά από τους καταναλωτές ως μοναδικά και 
ποιοτικά. Οι επιχειρήσεις, οι οποίες εφαρμόζουν αυτή την στρατηγική, λόγω της υψηλής 
διαφοροποίησης του προϊόντος τους από τα άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα, έχουν τη 
δυνατότητα να το τιμολογούν σε υψηλότερη τιμή από τη μέση τιμή της αγοράς και σαφώς η 
τιμή αυτή είναι υψηλότερη από την τιμή του προϊόντος της επιχείρησης που είναι ηγέτης 
κόστους. Η διαφοροποίηση όμως αυτή, όπως επίσης και η τιμολογιακή πολιτική των 
προϊόντων, δεν θα πρέπει να είναι ανεξέλεγκτες. Πρέπει πάντα να βρίσκονται στα αποδεκτά 
και επιτρεπτά όρια των καταναλωτών. Η αύξηση της τιμής του προϊόντος δεν θα πρέπει να 
είναι ανεξέλεγκτη, επειδή το προϊόν είναι διαφοροποιημένο. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
και η τιμή των ανταγωνιστών. 
 
Εν κατακλείδι, μια επιχείρηση, η οποία προτίθεται να ακολουθήσει τη στρατηγική 
διαφοροποίησης, θα πρέπει να εντείνει την προσοχή της στην τμηματοποίηση (segmentation), 
όπου πρέπει να αναγνωρίσει τα τμήματα της αγοράς της κατηγορίας στην οποία ανήκει το 
προϊόν της, στην επιλογή (selection), όπου πρέπει να επιλέξει τα τμήματα των αγοραστών 
που την ενδιαφέρουν, πρέπει να δει τις καταναλωτικές αξίες αυτών των ατόμων, καθώς 
επίσης και τα κριτήρια που χρησιμοποιούν για την επιλογή και αγορά προϊόντων, πρέπει να 
εντοπισθούν τα  στοιχεία μοναδικότητας της επιχείρησης, πάνω στα οποία θα στηριχθεί όλη η 
στρατηγική διαφοροποίησης και να γίνει προσδιορισμός του συνολικού κόστους από την 
υιοθέτηση της στρατηγικής διαφοροποίησης (Διαγράμματα 1, 2, 3)  
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Επίσης πρέπει, ακόμη, να συγκριθεί με τον αρχικό προϋπολογισμό της επιχείρησης, να 
βρεθούν τρόποι για μείωσή του, αν αυτό ξεπερνά τις προσδοκίες, λαμβάνοντας υπ' όψη το 
κόστος του ανταγωνιστή και το γεγονός, ότι η διαφοροποίηση δεν πρέπει να βλάψει τον 
τελικό καταναλωτή. 
 
Η ανάλυση του προϊόντος αποτελεί μία άλλη στρατηγική, κατά την οποία απαιτείται ο 
ακριβής καθορισμός των χαρακτηριστικών του, διαβλέποντας στην τμηματοποίηση της 
αγοράς βάσει αυτών. Σημαντικά χαρακτηριστικά είναι η καθυστέρηση, η διεπαφή  του 
χρήστη, η ανάλυση, η ταχύτητα, η μορφή, η ικανότητα ή ακόμη και άλλα χαρακτηριστικά, τα 
οποία μπορούν να επιτύχουν την τμηματοποίηση της αγοράς. 
 
Αν μία επιχείρηση γίνει πραγματικού χρόνου, προσφέροντας οτιδήποτε από ηγετική 
παραγωγή μέχρι επιλογή προϊόντων, προσφορές τιμών και διανομή από δυναμική τεχνολογία, 
μπορεί να μειώσει  τα βιομηχανικά έξοδα από 30 μέχρι 40 τοις εκατό. Για την απόκτηση 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, θα πρέπει οι επιχειρήσεις να διαφοροποιήσουν τις 
δυνατότητες των προϊόντων, ώστε να  προάγουν την αξία, να διεισδύσουν μέσα στις 
παγκόσμιες αγορές, ώστε να αυξήσουν τις πωλήσεις και τα περιθώρια, να εκσυγχρονίσουν 
(streamline) ολοκληρωμένες  λειτουργίες, ώστε να μειώσουν το κόστος πραγματοποίησης 
έργων για να διευθύνουν τις ανάγκες ανόμοιων πελατών [24]. 
 
 
2.2.1 Εκδοχικότητα (Versioning )    
 
Εκδοχικότητα είναι η δημιουργία πληροφοριακών προϊόντων με σκοπό να προσελκύσουν 
διαφορετικά τμήματα αγοράς, τα οποία θα πληρώσουν διαφορετικές τιμές για διαφορετικές 
εκδοχές (εκδόσεις). Η εκδοχικότητα προσφέρει μία σειρά προϊόντων και επιτρέπει τους 
αγοραστές  να  επιλέξουν  την  εκδοχή  του  προϊόντος  που  είναι  καταλληλότερη για αυτούς 
 [1, p.39]. 
 
Η πληροφορία έχει μεγαλύτερη αξία όσο είναι καινούργια.  Το γεγονός, ότι οι πελάτες της 
πληροφορίας  θέλουν την πλέον επίκαιρη πληροφορία σημαίνει, ότι είναι διατεθειμένοι να 
πληρώσουν περισσότερα για αυτήν, εκτιμώντας την αξία της απόκτησης και της παράδοσής 
της εντός κάποιου χρονικού ορίου. Λαμβάνοντας υπ’ όψη την αρχή αναζήτησης τρόπων κατά 
τους οποίους οι πελάτες διαφέρουν, σημαντική σημασία έχει το γεγονός, ότι οι πελάτες 
διαφέρουν σύμφωνα με το πόσο διακαείς είναι για διάφορους τύπους πληροφορίας. Αυτή η 
παρατήρηση υπόκειται στη συνηθισμένη τακτική εκδοχικότητας, την καθυστέρηση [1, p.56]. 
 
Μία άλλη δυνατότητα είναι η παροχή περισσότερο δυναμικών δυνατοτήτων αναζήτησης σε 
πελάτες που πληρώνουν καλά. Είναι διαφορετικό να προσφέρονται διαφορετικές δυνατότητες 
αναζήτησης σε έμπειρους και σε άπειρους χρήστες. Είναι φυσικό, ότι οι έμπειροι χρήστες 
είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερο και αυτό, διότι είναι οι πρώτοι που δηλώνουν 
να αγοράσουν την πληροφορία και γενικά να την χρησιμοποιήσουν εντατικότερα[1, p.57]. 
Άλλωστε η στρατηγική της εκδοχικότητας, η οποία είναι στενά συνδεδεμένη με την 
καθυστέρηση, αποτελεί έλεγχο της άνεσης περιορίζοντας τον χρόνο ή τον τόπο για τον οποίο 
χρησιμοποιείται μία πληροφοριακή υπηρεσία[1, p.58]. 
 
Μία άλλη άποψη τιμολόγησης της πληροφορίας είναι να εφαρμοστεί τιμολόγηση βασισμένη 
στην αξία, δηλαδή να πωλούνται τα προϊόντα σε διαφορετικές τιμές και σε διαφορετικούς 
πελάτες, σύμφωνα με το ποσό που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν. Υπάρχουν δύο είδη 
τιμολογήσεων : η προσωποποιημένη τιμολόγηση και η ομαδοποιημένη τιμολόγηση. Οι 
προσωποποιημένες τιμές απαιτούν γνώση, κατόπιν έρευνας, ατομικά για κάθε πελάτη. Η 
καλύτερη γνώση για τους πελάτες προκύπτει άμεσα από τους ίδιους, καθώς ανακοινώνουν τις 
ανάγκες τους και υποδεικνύουν τα προϊόντα, τα οποία θα ήθελαν να δουν, ή γνωστοποιούν 
τις κατηγορίες των πληροφοριών για τις οποίες ενδιαφέρονται [1, p.53].  
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Η μεγιστοποίηση των κερδών επιτυγχάνεται με την δημιουργία όσο το δυνατόν μεγαλύτερης 
τελικής αξίας και απόσπασης  από αυτήν την αξία όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος. Αυτή η 
παρατήρηση οδηγεί σε δύο βασικές αρχές για τον σχεδιασμό μίας σειράς πληροφοριακών 
προϊόντων: 

 
1. Προσφορά εκδοχών προσαρμοσμένες στις ανάγκες διαφορετικών πελατών. Μία 

πλήρης σειρά πληροφοριακών προϊόντων θα μεγιστοποιήσει την τελική αξία της 
πληροφορίας που παρέχεται 

2. Σχεδιασμός αυτών των εκδοχών για να τονιστούν οι ανάγκες διαφορετικών ομάδων 
πελατών. Η έμφαση των διαφορών των πελατών επιτρέπει στους πωλητές να εξάγουν 
περισσότερη από την αξία που έχουν δημιουργήσει, καθώς κάθε πελάτης επιλέγει την 
εκδοχή, η οποία ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες του 

 
Ο στόχος για την εκδοχικότητα του  πληροφοριακού προϊόντος είναι να πωληθεί σε 
διαφορετικά τμήματα αγοράς με διαφορετικές τιμές. Δημιουργώντας ατελείς και τέλειες 
εκδόσεις ενός προϊόντος, δίδεται η δυνατότητα διάθεσης του ίδιου προϊόντος στους πελάτες 
με σημαντικά διαφορετικά επίπεδα επιθυμίας πληρωμής. 
 
Στα πληροφοριακά προϊόντα, κατ’ αρχήν παράγονται οι υψηλής ποιότητας εκδόσεις (high-
quality versions) και κατόπιν αφαιρούνται από αυτές αξίες για να δημιουργηθούν οι χαμηλής 
ποιότητας εκδόσεις (low-quality versions). Βέβαια αυτό δεν ισχύει στην εκδοχικότητα που 
βασίζεται στην τεχνική υποστήριξη, όπου κοστίζει περισσότερο. Ο αριθμός των εκδόσεων 
ενός λογισμικού ή ενός πληροφοριακού προϊόντος που θα παραχθούν, εξαρτάται από το 
περιεχόμενο. Η μία έκδοση σίγουρα δεν είναι αρκετή για τους ευνόητους λόγους που 
προαναφέρθηκαν. Πολλές εκδόσεις απαιτούν μεγάλο κόστος συντήρησης. Γενικά, θα πρέπει 
να καθοριστεί σαφώς στους χρήστες ποια έκδοση είναι κατάλληλη για αυτούς. 
 
Για την δημιουργία ενός πληροφοριακού προϊόντος θεωρείται δοκιμασμένη στρατηγική ο 
σχεδιασμός πρώτα του υψηλού τελικού προϊόντος (high-end) και κατόπιν η αφαίρεση 
χαρακτηριστικών από αυτό για την δημιουργία του χαμηλού τελικού προϊόντος (low-end)  [1, 
p.68-69]. Πάντως, αν δεν μπορεί να καθοριστεί ο αριθμός των εκδόσεων, τότε θα πρέπει να 
επιλέγονται τρεις [1, p.72]. 
 
Η δεσμοποίηση (bundling) είναι μία ειδική μορφή εκδοχικότητας, κατά την οποία δύο ή 
περισσότερα διακριτά προϊόντα προσφέρονται σε πακέτο σε μία τιμή. Διακεκριμένο  
παράδειγμα αποτελεί η Microsoft  με το Microsoft Office, ένα προϊόν που δεσμοποιεί  έναν 
επεξεργαστή κειμένου, ένα πρόγραμμα λογιστικών φύλλων (spreadsheet), μία βάση 
δεδομένων και ένα εργαλείο παρουσίασης, το οποίο έχει φαινομενικά ανταπόκριση από τους 
καταναλωτές [1, p.74]. Δέσμες πληροφοριών αποτελούν σήμερα συνηθισμένη τακτική. Τα 
περιοδικά είναι δέσμες από άρθρα και οι συνδρομές είναι δέσμες από περιοδικά. 
 
Διακρίνονται διάφορες μορφές εκδοχικότητας83 των προϊόντων : 

- Διεπαφή του χρήστη (user interface). Η επαγγελματική έκδοση αλληλεπιδρά 
τελείως διαφορετικά με το χρήστη από ότι μια απλή έκδοση του προϊόντος. 

- Ευκολία (convenience). Η απλή και χαμηλή σε τιμή έκδοση είναι πολλές φορές 
δύσκολη ως προς το χειρισμό από το χρήστη, σε αντίθεση με την επαγγελματική που 
είναι πολύ απλή στη χρήση. 

- Ευελιξία στη χρήση (flexibility of use). Η χρήση ενός  low-end προϊόντος 
περιορίζεται σε συγκεκριμένες εργασίες, ενώ ένα high-end προϊόν είναι πιο ευέλικτο. 

- Δυνατότητες (capabilities). Ένα προϊόν στην επαγγελματική του έκδοση έχει 
περισσότερες δυνατότητες από ότι ένα προϊόν στην απλή του έκδοση. 

                                                 
83 http://www.sims.berkeley.edu/~hal/Papers/doc/doc.html  

http://www.sims.berkeley.edu/%7Ehal/Papers/doc/doc.html
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- Χαρακτηριστικά και λειτουργίες (features and functions). Ένα επαγγελματικό 
προϊόν έχει περισσότερα χαρακτηριστικά και λειτουργίες από ένα απλό προϊόν. 

- Περιεκτικότητα (comprehensiveness). Ένα προϊόν υπερέχουσας έκδοσης μπορεί να 
είναι περιεκτικότερο από μια άλλη περισσότερο απλή έκδοση. 

- Τεχνική υποστήριξη (technical support). Ένα προϊόν στην απλή του έκδοση δεν 
έχει αρκετή τεχνική υποστήριξη ή και καθόλου υποστήριξη, σε αντίθεση με την  
επαγγελματική του έκδοση. 

- Ενοχλήσεις (annoyance).  Σε κάποια προϊόντα, όπως π.χ. σε προγράμματα 
πληροφορικής απλής ή δοκιμαστικής έκδοσης, παρατηρούνται κατά την εκκίνηση 
του προγράμματος κάποιες καθυστερήσεις, όπου το πρόγραμμα προτρέπει τον 
χρήστη για εγγραφή με σκοπό να του δοθούν δυνατότητες χρήσης, ενώ σε 
επαγγελματικές εκδόσεις όπου ο χρήστης έχει πλήρη δικαιώματα χρήσης, δεν 
υπάρχουν τέτοιου είδους ενοχλήσεις. 

 
 
2.2.2 Διαποίκιλση υπηρεσιών (Service Diversification) 
 
Διαποίκιλση84  υπηρεσιών είναι η διαδικασία κατά την οποία μία επιχείρηση έχει τη 
δυνατότητα να επεκταθεί σε αγορές πέραν της κύριας δραστηριότητάς της και τα έξοδά της  
καλύπτονται από άλλες πηγές. Η ενέργεια αυτή  αποτελεί μεν ευκαιρία για να διεισδύσει σε 
άλλες αγορές, υποκρύπτει όμως κίνδυνο, διότι καλείται να αντιμετωπίσει μία άγνωστη αγορά, 
οι υπηρεσίες του νέου προϊόντος  είναι διαφορετικές από αυτές του βασικού προϊόντος της 
και διότι δεν διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία για τη διάθεση του νέου προϊόντος. Εν 
τούτοις, οι επιχειρήσεις έχουν βρει τον τρόπο να μειώσουν τον κίνδυνο διεισδύοντας σε 
συμπληρωματικές αγορές. Διακρίνονται δύο είδη διαποίκιλσης : 
 
1. Συσχετισμένη  ή ομόκεντρη, όπου οι εταιρίες επιλέγουν να μπουν σε μια αγορά που 
σχετίζεται με την παρούσα λειτουργία της. Καλείται επίσης ομόκεντρη, επειδή οι εταιρίες 
αναπτύσσουν έναν κύκλο σχετικών προϊόντων ή  υπηρεσιών. Οι λόγοι για την εφαρμογή 
συσχετισμένης διαφοροποίησης μπορεί να είναι  η μεταφορά ικανοτήτων, οι οικονομίες 
εύρους, η δύναμη στην αγορά, η μείωση της εξάρτησής της από μία δραστηριότητα κ.λ.π. 
 
2. Ασυσχέτιστη ή ανεξάρτητη συνένωση επιχειρήσεων, όπου οι εταιρίες διεισδύουν σε μια 
αγορά που είναι αντίθετη από τις παρούσες διαδικασίες της. Αυτή η δράση δημιουργεί ένα 
χαρτοφυλάκιο χωριστών προϊόντων ή υπηρεσιών, όπου περιλαμβάνει ημιαυτόνομα τμήματα 
(SSU, Strategic Sub-business Units). Οι λόγοι για την εφαρμογή ασυσχέτιστης διαποίκιλσης 
είναι οι πολλές υποσχόμενες επενδυτικές ευκαιρίες και η διασπορά κινδύνου. 
 
 
2.2.3 Ελαστικότητα εμπορικού σήματος  (Brand Elasticity) 
 
Με τον όρο ελαστικότητα εμπορικού σήματος εννοούμε την ελαστικότητα που έχει ένα 
εμπορικό σήμα να διεισδύει σε νέες αγορές διατηρώντας το όνομα του56. Η δύναμη του 
σήματος μπορεί να είναι αρκετή, ώστε να επηρεάσει σημαντικά την ελαστικότητα. Όσο πιο 
δυνατό είναι το σήμα του προϊόντος, τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να αγοραστεί 
από τον καταναλωτή ανεξαρτήτως ύψους τιμής57. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 
εταιρία Sony, η οποία διευρύνει το εμπορικό σήμα της και σε προϊόντα διασκέδασης. 
 
                                                 
84 http://www.wu-wien.ac.at/am/Download/wp98.pdf
56 http://www.brsgroup.com/positioning.htm  
57 http://www.bized.ac.uk/stafsup/options/elas.htm

http://www.wu-wien.ac.at/am/Download/wp98.pdf
http://www.brsgroup.com/positioning.htm
http://www.bized.ac.uk/stafsup/options/elas.htm
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2.3  Εστίαση (Focus) 
 
Η τρίτη βασική ανταγωνιστική στρατηγική είναι αυτή της εστίασης. Η στρατηγική εστίασης 
μπορεί να αντλεί στοιχεία, είτε από την στρατηγική διαφοροποίησης, είτε από τη στρατηγική 
ηγεσίας κόστους. Η ουσία της εστίασης είναι η επικέντρωση σε ένα συγκεκριμένο επιμέρους 
τμήμα της αγοράς. Η βασική διαφορά τους είναι, ότι η εστίαση βασίζεται στην ικανοποίηση 
ενός συγκεκριμένου τμήματος της αγοράς, ενώ η διαφοροποίηση και η ηγεσία κόστους 
απευθύνονται στο σύνολο της αγοράς. Επομένως, για να μπορέσει μια επιχείρηση να 
εφαρμόσει τη στρατηγική εστίασης θα πρέπει να ανακαλύψει και να εκμεταλλευθεί ένα 
τμήμα της αγοράς που έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, στις οποίες μπορεί να ανταποκριθεί 
αποτελεσματικότερα απ’ ό,τι οι ανταγωνιστές της. 
 
Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της στρατηγικής εστίασης αποτελεί, η διάκριση της 
αγοράς σε επιμέρους τμήματα και η επιλογή αυτού που ταιριάζει στις υπάρχουσες ή 
δυνητικές ικανότητες της επιχείρησης. Η τμηματοποίηση κατά κύριο λόγο στηρίζεται σε 
τρεις μεταβλητές: το γεωγραφικό χώρο, τον τύπο του καταναλωτή και τη γραμμή προϊόντος. 
Έτσι, η γεωγραφική τμηματοποίηση μπορεί να ορίζεται με βάση την περιοχή, τη χώρα ή το 
στάδιο ανάπτυξης της οικονομίας. Η τμηματοποίηση ανάλογα με τον τύπο του αγοραστή 
προϋποθέτει, ότι υπάρχουν αγοραστές με ιδιαίτερες ανάγκες, οι οποίες δεν ικανοποιούνται 
πλήρως από τις επιχειρήσεις που απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Έτσι, η επιχείρηση μπορεί να 
απευθύνεται στο νεανικό κοινό, στο κοινό με μεγάλη οικονομική ευχέρεια, ή στο κοινό που 
επιδιώκει την περιπέτεια. 
 
Δεύτερη προϋπόθεση για την επιτυχία της στρατηγικής εστίασης είναι το τμήμα της αγοράς 
που έχει επιλεγεί να έχει την κατάλληλη ελκυστικότητα. Κάθε τμήμα έχει τη δική του δομή, 
με αποτέλεσμα να διαφέρει όσον αφορά την απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων και τη 
δύναμη των προμηθευτών, των αγοραστών, των υποκατάστατων προϊόντων και των 
ανταγωνιστών. Συνεπώς, η επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει το τμήμα στο οποίο ο 
συσχετισμός δυνάμεων είναι ευνοϊκότερος γι' αυτήν, αφού βέβαια ερευνήσει πρώτα τις 
δυνατότητες ανάπτυξης και εκμετάλλευσης αυτού του τμήματος. Ορισμένα τμήματα παρά το 
γεγονός, ότι έχουν σαφείς ιδιαιτερότητες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση 
τμηματοποίησης, δεν προσφέρονται για την επιδίωξη μιας στρατηγικής εστίασης, είτε γιατί η 
επιχείρηση δεν έχει τις δυνατότητες να ανταποκριθεί στις ιδιαιτερότητες αυτές, είτε γιατί τα 
εν λόγω τμήματα ικανοποιούνται επαρκώς από ευρέως διαφοροποιημένες επιχειρήσεις, είτε 
γιατί το μέγεθος και η δυναμική τους δεν υπόσχονται ικανοποιητικές πωλήσεις. 
 
Υπάρχουν δύο δυνατότητες  επιδίωξης της στρατηγικής εστίασης:  
 

• η εστίαση με ηγεσία κόστους και  
• η εστίαση με διαφοροποίηση   
 

Η εστίαση με ηγεσία κόστους προϋποθέτει, ότι το κόστος ορισμένων δραστηριοτήτων και η 
αποτελεσματικότερη αλυσίδα αξίας της επιχείρησης διαφέρουν για ένα συγκεκριμένο τμήμα 
της αγοράς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μια επιχείρηση που θα εστιάσει στο συγκεκριμένο τμήμα 
μπορεί να γίνει ηγέτης κόστους σε αυτό. Όπως και στην εστίαση με ηγεσία κόστους, έτσι και 
στην εστίαση με διαφοροποίηση η στρατηγική της επιχείρησης βασίζεται στην επιλογή και 
εκμετάλλευση ενός τμήματος της αγοράς. Η στρατηγική εστίασης με διαφοροποίηση 
αποσκοπεί στον εντοπισμό των ιδιαίτερων αναγκών αυτού του τμήματος και στην καλύτερη 
ικανοποίησή τους, σε αντίθεση με τη γενική στρατηγική διαφοροποίησης, η οποία βασίζεται 
σε χαρακτηριστικά που επιθυμεί το ευρύ κοινό. 
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Παράδειγμα κλάδου, στον οποίο χρησιμοποιείται η στρατηγική εστίασης, είναι ο κλάδος 
ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων για διάφορους οργανισμούς, όπως νοσοκομεία, 
πανεπιστήμια, τοπικές αρχές κ.λ.π. Η ποικιλία και πολυπλοκότητα των αναγκών σε 
πληροφόρηση που έχουν οι οργανισμοί αυτοί, οδήγησε στην ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων 
που ειδικεύονται σε ορισμένα τμήματα της αγοράς, παράλληλα με τη λειτουργία των 
μεγάλων επιχειρήσεων εθνικού επιπέδου. Κατά συνέπεια υπάρχουν πολλοί τρόποι για να 
επιτύχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μια επιχείρηση που εστιάζει τις προσπάθειές της σε 
συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. [7] 
 
 
2.3.1 Θέση (Niche) 
 
Οι στρατηγικές θέσης συνεπάγονται ανάπτυξη μιας ιδιαίτερα εξειδικευμένης εμπειρίας σε 
ένα μικρό τμήμα της αγοράς. Το τμήμα αυτό θα πρέπει να είναι τόσο μικρό, ώστε να μην 
είναι δυνατό να χτυπηθεί με “πλευρικές” επιθέσεις από μεγάλες επιχειρήσεις. Συγχρόνως 
όμως, θα πρέπει να είναι και αρκετά μεγάλο, ώστε να εγγυάται στην επιχείρηση οικονομικά 
οφέλη,  ανάπτυξη και υποστήριξη κάποιου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Μια επιχείρηση 
που εφαρμόζει στρατηγική niche, μπορεί για παράδειγμα να είναι «ειδική» στην παραγωγή 
προϊόντων γοήτρου, στην παροχή άριστης εξυπηρέτησης, σε χαρακτηριστικά του προϊόντος, 
για ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών, για τελικούς χρήστες, για καταναλωτές-πελάτες 
κάποιου μεγέθους κλπ. 
 
Μία μελέτη που διεξήχθη από τον Καθηγητή Bantel του Πανεπιστημίου του Michigan το 
1997, απέδειξε, ότι μικρές επιχειρήσεις του τεχνολογικού τομέα μπορούν να υπερισχύσουν 
των ανταγωνιστών τους, αν αναπτύξουν ειδικές ικανότητες και γνώση για να υπηρετήσουν 
μία μικρή αγορά. Η μελέτη ανακαλύπτει, ότι αναπτύσσοντας μία αποδοτική στρατηγική 
niche, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης μεγάλου μεριδίου αγοράς σε ένα συγκεκριμένο 
τομέα, μπορεί να οδηγήσει σε υψηλή ισχύ, μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο και έξοδα και 
μπορεί να μειώσει την διαχειριστική πολυπλοκότητα και διπλασιασμό της προσπάθειας για 
τις περισσότερες επιχειρήσεις. Ειδικότερα,  προσπάθειες στρατηγικού σχεδιασμού μπορεί να 
είναι υψηλά εστιασμένες. Ο απλός εστιασμένος στρατηγικός σχεδιασμός  εξοικονομεί χρόνο 
και έξοδα για την niche φίρμα που έχει περιορισμένους πόρους, προκύπτοντας σε 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα[12]. 
 
 
2.3.2 Συγκέντρωση  (Concentration) 
 
Συγκέντρωση  είναι η στρατηγική, η οποία  βασίζεται στην εστίαση ενός σχετικά μεγάλου 
τμήματος αγοράς. Η διαφορά με την στρατηγική εστίασης niche έγκειται στο ότι το τμήμα-
στόχος είναι μεγαλύτερο και περιλαμβάνει περισσότερα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά των 
καταναλωτών.  
 
 
2.3.3 Εξειδίκευση (Specialization) 
 
 
Η εξειδίκευση85 προϊόντος σημαίνει δημιουργία προϊόντος με ειδικές προδιαγραφές πάνω 
στις απαιτήσεις του χρήστη. Η στρατηγική αυτή προσδίδει πλεονεκτήματα στο χρήστη λόγω 
ειδικών χρήσεων που προσφέρει το προϊόν, δηλαδή είναι ότι και η εξατομίκευση 
(Customization) μόνο που το προϊόν αυτό προσφέρει περισσότερες λειτουργίες στο χρήστη 
για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του [1]. 
 
                                                 
85 http://www.ttiinc.com/object/About_Specialization.html

http://www.ttiinc.com/object/About_Specialization.html
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2.3.4 Εξατομίκευση (Customization) 
 
Η εξατομίκευση (ή προσαρμογή) είναι διαδικασία κατά την οποία δημιουργείται ή αλλάζει 
ένα προϊόν έτσι, ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες του καταναλωτή. Στην περίπτωση 
αυτή ο χρήσης αποφασίζει για την λειτουργικότητα, τα χαρακτηριστικά και την 
αποδοτικότητα του προϊόντος. Η εξατομίκευση μπορεί να σχετίζεται  επίσης και με επέκταση 
των δυνατοτήτων ενός προϊόντος που ήδη διαθέτει ο πελάτης. Αυτό μπορεί να γίνει με 
προσθήκη νέων χαρακτηριστικών στο υπάρχον προϊόν. Εταιρίες με εξειδικευμένες 
τεχνολογίες παρέχουν  υπηρεσίες προσαρμογής και ειδικής τιμολόγησης προϊόντων, επίσης 
οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν ελαστικότητα παραγωγής πράγμα που τις δίνει τη 
δυνατότητα να παράγουν προϊόντα ειδικά προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του χρήστη. 
 
Η πληροφορική τεχνολογία επιτρέπει τη συγκέντρωση ενδιαφερόντων σε εξατομικευμένες 
δέσμες (customized bundles). Πρόσφατα, η pop music πωλείται σε CDs, τα οποία αποτελούν 
δέσμες ατομικών τραγουδιών. Αυτή η λογική στηρίζεται στο γεγονός, ότι οι άνθρωποι έχουν 
διαφορετικές προτιμήσεις , ώστε δημιουργώντας δέσμες τραγουδιών ελαττώνεται η διασπορά 
της επιθυμίας αγοράς. Ένα ακόμη βήμα της πληροφορικής τεχνολογίας  δίνει τη δυνατότητα 
στους χρήστες να δημιουργήσουν το δικό τους CD. 
 
Όσο σημαντική και όσο βασική είναι η εξατομίκευση για τους πωλητές, ακόμη περισσότερο  
ζωτικής σημασίας είναι για τους e-πωλητές, όπου οι αλλαγές στα άμεσης  επικοινωνίας 
(online) καταστήματα είναι μεγάλη. Στη σημερινή έκρηξη του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-
commerce), η δημιουργία σχέσεων και η πληροφόρηση για τους πελάτες μπορεί να σημαίνει 
τη διαφορά  μεταξύ επιβίωσης και αποτυχίας. Με τα τέσσερα δισεκατομμύρια πωλήσεις 
αυτόν τον χρόνο από το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι δικτυακοί τόποι που παρέχουν  την 
καλύτερη εμπορική εμπειρία για τους “ιστο-πελάτες”, έχουν να πάρουν ένα μεγάλο μερίδιο. 
Η εξατομίκευση είναι γενικώς αποδεκτή ως ένα από τα καλύτερα μέσα για αυτόν τον σκοπό 
και αποτελεί την τελευταία τάση στην ‘δικτυονομική’. Αυτό συμβαίνει, διότι παρόμοια με 
την παραδοσιακή πώληση, εγκαθιδρύει πελατειακή πίστη, η οποία οδηγεί σε 
επαναλαμβανόμενους επισκέπτες, οι  οποίοι με τη σειρά τους οδηγούν σε 
επαναλαμβανόμενες πωλήσεις και τελικά σε υψηλά κέρδη.  
 
Στην πραγματικότητα αρκετές έρευνες έχουν δείξει, ότι οι ιστοσελίδες, οι οποίες παρέχουν 
εξατομίκευση είναι πέντε φορές πιθανότερο να προσελκύσουν κατ’ επανάληψη επισκέπτες, 
παρά δικτυακοί τόποι μη προσαρμοσμένοι (non-customized). Ο ιστός και οι τεχνολογίες του 
επιτρέπουν τους e-πωλητές να εφαρμόζουν τις εξατομικευμένες στρατηγικές τους σε ένα 
υψηλότερο και περισσότερο  εκσυγχρονισμένο επίπεδο. 
 
Οι δύο κύριες κατηγορίες  στρατηγικών είναι  : 
 

• το φιλτράρισμα βασισμένο σε κανόνες (rules-based filtering) και  
• το συνεργατικό φιλτράρισμα (collaborative filtering).  

 
Η εξατομίκευση βασισμένη σε κανόνες παράγει ένα προφίλ για τον κάθε πελάτη, το οποίο 
αποθηκεύεται σε μία βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται για την εξακρίβωση των 
προτύπων συμπεριφοράς. Τα πρότυπα μεταφράζονται σε αξιώσεις ή κανόνες, οι  οποίοι 
χρησιμοποιούνται για την προφητεία των μελλοντικών επιθυμιών του. Κατόπιν ο πωλητής ή 
ο e-πωλητής μπορεί να προσαρμόσει το περιεχόμενό του ανάλογα και να επιτύχει πωλήσεις 
και αποτελέσματα διαφημίσεων. Το συνεργατικό φιλτράρισμα είναι η διαδικασία, κατά την 
οποία οι e-πωλητές ανιχνεύουν τις προτιμήσεις των πελατών και αναζητούν για πρότυπα  
παρόμοια με  άλλων πελατών. 
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2.3.5 Προσωποποίηση (Personalization) 
 
Προσωποποίηση ενός προϊόντος ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία ένα παραγόμενο 
προϊόν διατίθεται με συγκεκριμένη τιμή σε κάθε χρήστη ξεχωριστά. Η  προσωποποίηση58 
προϊόντων σημαίνει ευρύτερα συσχετισμός των προϊόντων με τις  ανάγκες των καταναλωτών.  
Προσωποποίηση είναι η στρατηγική της καθιέρωσης μίας εξατομικευμένης προσέγγισης για 
την εξυπηρέτηση των πελατών δια μέσου προϊόντων και υπηρεσιών και δια μέσου της 
στρατηγικής μάρκετινγκ. 
 
Τα προσωποποιημένα προϊόντα και οι υπηρεσίες αποτελούν ένα αποδοτικό τρόπο να 
δημιουργηθεί μία πίστη ανάμεσα στους πελάτες. Αν μία επιχείρηση παρέχει αισθητές 
(tangible) προσφορές, οι οποίες ταιριάζουν στις ιδιαίτερες ανάγκες  των πελατών, ενώ οι 
ανταγωνιστές δεν το κάνουν,  τότε η επιχείρηση θα έχει ένα ατόφιο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα. Η τιμολόγηση και ο σχεδιασμός ενός προϊόντος είναι δύο από τα 
σημαντικότερα στοιχεία για την επιτυχή προώθησή του στην αγορά. Ιδιαίτερη σημασία  έχει  
ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται και παρουσιάζεται στο αγοραστικό κοινό. Η δημιουργία 
μίας μοναδικής πηγής πληροφόρησης, όταν επιτυγχάνεται η αποφυγή της 
εμπορευματοποίησής της,  αφήνει περιθώρια ευελιξίας ως προς την τιμολόγηση και τον 
σχεδιασμό της. Γεννώνται όμως ερωτήματα σχετικά με τον καθορισμό του εύρους της 
ευελιξίας και του τρόπου εξαγωγής της μέγιστης αξίας  της πληροφόρησης, η οποία έχει 
δημιουργηθεί. Δύο είναι οι τρόποι, οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχία : Πρώτον, 
θα πρέπει να “προσωποποιηθεί” (personalize) και να εξατομικευτεί (customize)  το προϊόν, 
ώστε να παράγει τη μέγιστη αξία για τους πελάτες. Δεύτερον, θα πρέπει να καθιερωθούν 
διευθετήσεις τιμολόγησης, οι οποίες να εμπεριέχουν όσο το δυνατόν περισσότερη από την 
αξία του προϊόντος [1, 32]. 
 
Η προσωποποιημένη τιμολόγηση (personalized pricing) είναι η απόδοση τιμών σε προϊόντα , 
τα οποία πωλούνται με διαφορετική τιμή σε κάθε χρήστη [1, p.39]. Σήμερα η 
προσωποποιημένη τιμολόγηση χρησιμοποιείται σε παραδοσιακά έντυπα μέσα, όπως είναι οι 
κατάλογοι παραγγελιών, οι οποίοι περιέχουν με τον ένα ή άλλο τρόπο “ειδικές προσφορές”. 
Ο πωλητής στα πλαίσια έρευνας αγοράς μπορεί να προσφέρει διαφορετικές τιμές σε 
διαφορετικούς πελάτες, των οποίων μπορεί να διαφέρει η τοποθεσία, ή η αγοραστική 
συμπεριφορά τους στο παρελθόν. Η αποκριτικότητα (responsiveness) τιμών των 
διαφορετικών ομάδων καταναλωτών δίνει μερικές φορές πληροφορίες για την σημασία της. 
Όταν αυτό δεν βοηθά, τότε οι πωλητές καταφεύγουν στην έρευνα αγοράς. Σε κάθε περίπτωση 
η πληροφορική τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα ύπαρξης πολλών προσωπικών τιμών 
συνδυαζόμενες  με πολλαπλά δεδομένα, π.χ. αν ένα πρακτορείο τουρισμού γνωρίζει, ότι 
κάποιος πελάτης του είναι συλλέκτης νομισμάτων και επίσης, ότι οι συλλέκτες νομισμάτων 
συνήθως είναι εύποροι, θα θέλει πιθανώς να πωλήσει στον πελάτη του ένα ακριβό 
ταξιδιωτικό πακέτο[1, p.40]. 
 
Θα πρέπει λοιπόν να συλλέγονται, να αξιολογούνται και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα οι 
πληροφορίες των πελατών, ώστε να πωλούνται σε αυτούς προσωποποιημένα προϊόντα σε 
προσωποποιημένες τιμές. Αναλυτικότερα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα αγοραστικά 
ιστορικά, οι επιλογές αναζήτησης και η συμπεριφορά ακολουθίας κλίκς  (clickstream 
behavior), για να διαφοροποιούνται οι τιμές και τα προϊόντα.[1, p.51] 
 
Τα “Πιστωτικά Προγράμματα” θα μπορούν να διαχειρίζονται όλο και πιο εύκολα, δεδομένου, 
ότι οι εταιρίες διατηρούν όλο και περισσότερες πληροφορίες για τα πρότυπα των πελατών 
τους, αποσκοπώντας στην εφαρμογή των  προσωποποιημένων τιμών. Ήδη πολλοί  έμποροι 
συλλέγουν λεπτομερείς πληροφορίες για τα ατομικά αγοραστικά πρότυπα των πελατών τους.  

 
                                                 
58 http://www.personainc.com/White_Papers/personalization.pdf  

http://www.personainc.com/White_Papers/personalization.pdf
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Οι προμηθευτές έχοντας στη διάθεσή τους αυτές τις βάσεις δεδομένων είναι σε θέση να 
επιτύχουν τον στόχο τους προάγοντας προσπάθειες βασισμένες στο ιστορικό των 
αγοραστικών προτύπων των πελατών ή  προσφέροντας εκπτώσεις βασισμένες σε 
συσσωρευτικές αγορές. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό να επέλθει ένας “πόλεμος  άντλησης 
πληροφοριών ”, όπου οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο εξειδικευμένες 
πληροφορίες πελατών, τόσο για να επιτύχουν καινούργιες ελκυστικές προοπτικές, όσο και να  
πραγματοποιούν πιστωτικά προγράμματα για να διατηρήσουν υπάρχοντες πελάτες [1, p.128] 
                                                                                                                                                                                        
Οι επιχειρησιακοί στόχοι της προσωποποίησης μπορούν  να καθοριστούν ως εξής:  
 

1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντων σε σχέση με τις απαιτήσεις χρηστών.  
2. Εμπόριο και πώληση των προϊόντων σε σχέση με τις τιμές αγοραστών.  
3. Πώληση, παράδοση και υποστήριξη των προϊόντων με τρόπους που να συντονίζονται 

στις  ανάγκες πελατών.  
 
Η αποτελεσματικότητα του σχεδίου προϊόντων μπορεί να αξιολογηθεί από την εκπλήρωση 
των αναγκών και τη δημιουργία αξίας πελατών. Το αποτελεσματικό μάρκετινγκ προϊόντων  
έχει θετικές επιπτώσεις στην αντίληψη για την αξία και τη δυνατότητα του προϊόντος που 
στοχεύει στην εκπλήρωση των αναγκών. Η υπηρεσία έχει επιπτώσεις στην εμπειρία της 
εκπλήρωσης και της αξίας αναγκών. Κατά συνέπεια, η εξατομίκευση του σχεδίου προϊόντων, 
το μάρκετινγκ και η υπηρεσία, είναι κρίσιμοι καθοριστικοί παράγοντες της επιτυχίας ενός 
προϊόντος.  
 
 
2.4. Ποιότητα (Quality  ) 
 
Η ποιότητα ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας είναι πολύ σημαντική, τόσο για την επιχείρηση, 
όσο και για τους πελάτες της και στόχο έχει κυρίως στην αύξηση του κέρδους και στην 
δημιουργία ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, το οποίο πολύ δύσκολα αντιγράφεται 
από τον ανταγωνισμό. Σε μία επιχείρηση ποιότητας, όπου επιτελείται σωστά το έργο της σε 
όλα τα στάδια της διαδικασίας του, τείνουν να εκλείψουν οι περιττοί έλεγχοι, οι 
επαναληπτικές εργασιακές διαδικασίες, οι καθυστερήσεις και οι  αντιπαραθέσεις. 
 
Οι συνέπειες που προκύπτουν από την έλλειψη ποιότητας, εκτός της μείωσης των καθαρών 
κερδών, επηρεάζουν τα παρακάτω στοιχεία : 
 
Τη φήμη της (Reputation): η ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών ακολουθεί και 
χαρακτηρίζει πάντα το όνομα της εταιρίας.  
Το κόστος και το μερίδιο της αγοράς: κάθε προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας μπορεί 
να οδηγήσει σε αυξημένο μερίδιο αγοράς και μειωμένο κόστος παραγωγής των προϊόντων ή 
των υπηρεσιών, τα οποία και έχουν άμεση θετική επίδραση στην κερδοφορία της 
επιχείρησης. 
Την υπευθυνότητα για το προϊόν: οι πολύπλοκες εφαρμογές, στις οποίες χρησιμοποιούνται 
σήμερα πολλά από τα προϊόντα και οι αυξημένες ανάγκες για προστασία του καταναλωτή και 
του περιβάλλοντος δίνουν στην ποιότητα την εξέχουσα θέση μεταξύ των συγκεκριμένων 
χαρακτηριστικών των προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών. 
Τη διεθνή εικόνα: με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και διεθνείς συμβάσεις η αγορά 
στην οποία απευθύνονται οι εταιρείες τείνει όλο και περισσότερο προς τη διεθνοποίηση. Η 
ποιότητα λοιπόν είναι πια γεγονός με διεθνείς επιπτώσεις τόσο για την εταιρία όσο και για τη 
χώρα στην οποία αυτή βρίσκεται. 
Τον πελάτη, ο οποίος επενδύει ένα μέρος των χρημάτων του σε ένα συγκεκριμένο προϊόν ή 
υπηρεσία, η ποιότητα είναι πολύ σημαντικός παράγων και γι' αυτό πολλές φορές είναι 
διατεθειμένος να πληρώσει περισσότερο γι’ αυτήν [11]. 
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2.4.1 Σηματοδοσία / Φήμη  (Branding/Reputation)   
 
Σηματοδοσία είναι η συχνά υποσυνείδητη διαδικασία, κατά την οποία μία επιχείρηση 
μεταχειρίζεται στρατηγικές μάρκετινγκ για να κάνει τους ανθρώπους να θυμούνται εύκολα τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους περισσότερο από αυτές των ανταγωνιστών, δηλαδή, 
ουσιαστικά εφαρμόζεται ψυχολογία. Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό και με την εμπειρία του 
επιχειρησιακού κόσμου, οποιεσδήποτε αλλαγές σε διαδικασίες πρέπει να πραγματοποιούνται 
με εξαιρετικά μεγάλη προσοχή, εφ’ όσον η επιχείρηση έχει καθιερώσει μία συγκεκριμένη 
παρουσία στην αγορά και έχει επιτύχει. Ο λόγος που οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα 
οφείλεται στο γεγονός, ότι οι πελάτες προσαρμόζονται στην επιχείρηση, ώστε να αποτελούν 
μέλη αυτής. Οι αντιλήψεις τους και οι απόψεις τους θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπ’ 
όψη καθ’ όλη τη διάρκεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για κάθε θέμα και όχι μόνο 
ότι αφορά τα προϊόντα. Η σηματοδοσία δεν είναι μόνο το λογότυπο της επιχείρησης, αλλά 
είναι ολόκληρη η συναίσθηση που ταυτίζεται με την επιχείρηση.  
 
Το σήμα των επιχειρήσεων θα πρέπει να αποτελεί στοιχείο διαφοροποίησης, διότι ενέχει  
προσωπικότητα. Για να δοθεί σήμα σε κάτι, απαιτείται να  ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα. Άλλα 
στοιχεία που είναι σημαντικά για την σηματοδοσία είναι : η διατήρησή της όσο το δυνατό πιο 
απλή, η ασφάλειά της, δηλαδή να μην κινδυνεύει από πολιτισμικές συγκρούσεις και ο 
συνδυασμός των χρωμάτων της [25]. 
 
Για να καθοριστεί το εμπορικό σήμα (brand) μίας επιχείρησης θα πρέπει προηγουμένως να 
εκτιμηθεί η οργάνωση. Τα βασικά κεφάλαια, τα οποία διαφοροποιούν μία επιχείρηση από 
τους ανταγωνιστές της, θα πρέπει να βασίζονται στα χαρακτηριστικά του σήματος και του 
έργου της με το οποίο θέλει να συνδέεται με αυτήν, π.χ. καινοτομία, μακροχρόνια ισχύς, 
γνώση πελατών, μηχανική ακρίβειας (precision engineering), έρευνα και ανάπτυξη, 
μετρήσεις ανώτερης ασφάλειας κ.λ.π. 
 
Η σηματοδοσία απαιτεί σταθερή φροντίδα και ανατροφοδότηση. Η προστασία της 
σηματοδοσίας αποτελεί ίσως το δυσκολότερο, ακόμη και το πλέον αποθαρρυντικό έργο, 
ιδιαίτερα με το διαδίκτυο, όπου τίποτε δεν μένει κρυφό. Οι ιστοσελίδες αποτελούν τον τομέα 
στον οποίο εμφανίζονται περισσότερες καταστροφές σηματοδοσίας από οπουδήποτε αλλού. 
Υπάρχουν χιλιάδες ανενημέρωτες σελίδες επιχειρήσεων, οι οποίες επιδρούν σίγουρα πολύ 
αρνητικά. Θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψη τους οι ηγέτες των επιχειρήσεων, ότι η σηματοδοσία 
δεν είναι σήμερα πλέον επιλογή, διότι οι εταιρίες, οι άνθρωποι, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες 
σηματοδοτούνται με τον ένα ή άλλο τρόπο από τους πελάτες. Για παράδειγμα, καμία 
επιχείρηση  δεν εκτιμά περισσότερο την αξία της σηματοδοσίας από ότι η Dell Computers, η 
οποία εξαρτάται από άμεσες πωλήσεις για να επιτύχει. Η Dell Computers περιθάλπει και 
προφυλάσσει τον βαθμό πιστωτικής αξίας (rating) της ικανοποίησης των πελατών και 
γνωρίζει πολύ καλά, ότι οποιοδήποτε σφάλμα θα έχει αντίκτυπο στις πωλήσεις [26]. 
 
Φήμη (Reputation) 
 
Οι περισσότεροι παραγωγοί έχουν ξεπεράσει το πρόβλημα της εμπειρίας προϊόντος 
(experience good problem) δια μέσου του σήματος του προϊόντος και της φήμης . Η βασική 
αιτία που διαβάζουν σήμερα π.χ. οι γερμανοί το περιοδικό  “Der Spiegel”  είναι επειδή το 
έχουν βρει χρήσιμο στο παρελθόν. Το όνομα του σήματος του “Der Spiegel”  είναι ένα από 
τα κύρια κεφάλαιά του και η εταιρία επενδύει  πολλά χρήματα στην φήμη για ακρίβεια, 
επικαιρότητα και συνάφεια.  
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Αυτή η επένδυση παίρνει πολυάριθμες μορφές από τις εφημερίδες της εταιρίας στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην διακριτική εμφάνιση του ίδιου του χαρτιού και το 
ενσωματωμένο λογότυπό της. Το σήμα του περιοδικού μεταβιβάζει ένα μήνυμα σε εν 
δυνάμει αναγνώστες για την ποιότητα του περιεχομένου, υπερνικώντας το πρόβλημα της 
εμπειρίας του προϊόντος στα πληροφοριακά προϊόντα. 
 
Οι επιστήμονες των ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι σχεδίασαν τα πρωτόκολλα για το 
Internet και το  World Wide Web είχαν εκπλαγεί από την μεγάλη κυκλοφορία των εικόνων. 
Σήμερα περισσότερο από το 60% της κυκλοφορίας του διαδικτύου  είναι σε ιστοσελίδες και 
από την κυκλοφορία του ιστού σχεδόν τρία τέταρτα είναι εικόνες.  Η εικόνα είναι τα πάντα 
στην επιχείρηση της πληροφορίας, διότι η εικόνα φέρει το όνομα του σήματος και τη φήμη.  
 
Η συνέπεια της σηματοδοσίας εφαρμόζεται πλέον έντονα και στις ιστοσελίδες. Το λογότυπο 
της επιχείρησης πρέπει να εμφανίζεται σε κάθε σελίδα, το τοπικό όνομα (domain name) και 
μία σειρά με σχετικό σχόλιο θα πρέπει να περιέχεται σε κάθε e-mail. Η παραχώρηση 
ποιοτικού περιεχομένου στους επισκέπτες είναι τόσο σημαντική, όσο και η προέλευσή της, 
διότι η σηματοδοσία καθιερώνει δυνατότητες ανάκλησης από την ιστοσελίδα. 
 
 
2.4.2 Υποστήριξη πελατών (Customer Support) 
 
Η υποστήριξη πελατών συνίσταται στην πολιτική που ακολουθεί η επιχείρηση πριν και μετά 
την πώληση των προϊόντων της ή των υπηρεσιών της σχετικά με την παροχή σχετικής με το 
προϊόν βοήθειας στους πελάτες της. Χαρακτηριστικά στοιχεία μέτρησης αυτής της διάστασης 
είναι η ευγένεια με την οποία συμπεριφέρεται το προσωπικό, ο όγκος και η γεωγραφική 
κατανομή των διαθέσιμων καταστημάτων εκτέλεσης επισκευών και πώλησης 
ανταλλακτικών, ο χρόνος ανταπόκρισης στα παράπονα των πελατών, το κόστος, η ταχύτητα 
και η ευελιξία αποκατάστασης των βλαβών, η τεχνική ικανότητα του προσωπικού και η 
οργάνωση του δικτύου προώθησης. 
 
 
2.5. Καινοτομία τεχνολογίας (Technology Innovation) 
 
Η επιστήμη και η τεχνολογία απέκτησαν μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη των σύγχρονων 
κοινωνιών. Οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά εργαστήρια, 
παίρνουν ενεργά μέρος στην διαδικασία της δημιουργίας όλων αυτών των εννοιών που 
συμπεριλαμβάνονται στην γενική έννοια ως εθνική και /ή  τοπική επιστήμη και τεχνολογικών 
συστημάτων. Οι ενέργειες αυτών των συμμετεχόντων και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών  
καθορίζουν την επιρροή των επιστημονικών και τεχνολογικών  ενεργειών και γενικότερα των 
καινοτόμων στρατηγικών για την ευημερία των εθνών. Μία από τις πλέον σημαντικές 
προκλήσεις της μεγιστοποίησης αυτής της επιρροής, είναι  να κατανοηθούν και να 
διαχειριστούν οι σύνθετες διαδικασίες, οι οποίες υπόκεινται στις έρευνες  της παγκόσμιας 
επιστήμης και της τεχνολογίας, εμπορευματοποίηση και διαχείριση. Επί πλέον, η 
ολοκλήρωση της γνώσης σε σημαντικά αντικείμενα απαιτείται για την επαύξηση του 
οικονομικού πλούτου, τον διαμοιρασμό της ευημερίας και κοινωνική και πολιτισμική 
απορρόφηση. Με αυτήν την έννοια αυτός ο όγκος επίσης διευθύνει τόσο σημαντικά θέματα, 
όπως πολιτική και στρατηγικές για παγκόσμια υποστηριζόμενη ανάπτυξη[29]. 
 
Οι εταιρίες, οι οποίες αναπτύσσουν καινοτομία τεχνολογίας γενικά δέχονται θετικά τα 
πρότυπα, διότι διευρύνουν  την αγορά και λειτουργούν ως κινητήρια δύναμη για να φθάσουν 
στην πρώτη θέση. Οι καινοτόμοι, οι οποίοι επωφελούνται από ένα πρότυπο, προβάλλουν  
επιχειρήματα για να υποστηρίξουν την σημασία του.  
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Είναι πολλά τα πρότυπα που εισάγονται κάθε χρόνο. Οι “έξυπνες κάρτες” αποτελούν ένα 
καλό παράδειγμα. Οι πλαστικές αυτές κάρτες περιέχουν ένα μικρό ολοκληρωμένο κύκλωμα, 
το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει 500 φορές τα δεδομένα μίας μαγνητικής καρτοταινίας. Οι 
τράπεζες αναμένουν να ανέλθει η χρήση τους, διότι θα έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσουν αυτή την καινοτομική τεχνολογία για να προσφέρουν ένα μεγαλύτερο 
εύρος υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (value-added) στους πελάτες τους. Το ψηφιακό χρήμα 
μπορεί να αποθηκευθεί μέσα σε μία “έξυπνη κάρτα” αυξάνοντας την αξία του τραπεζικού on-
line. Άλλωστε οι “έξυπνες κάρτες” θα δώσουν τη δυνατότητα στις τράπεζες να 
ενσωματώσουν μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών από το ρευστό, ειδικά μικρές συναλλαγές, για 
τις οποίες οι πιστωτικές κάρτες είναι πολύ ακριβές. Για όλες αυτές τις αιτίες η Visa και η 
MasterCard δουλεύουν για να καθιερώσουν ένα πρότυπο “έξυπνων καρτών”, το οποίο θα 
επιτρέψει “έξυπνες κάρτες”, οι οποίες προσφέρονται σε διαφορετικούς προμηθευτές να 
εργάζονται στους ίδιους αναγνώστες καρτών[1, p. 236-237]. 
 
 
2.5.1 Πρώτος εκκινητής (First Mover) 
 
Πρώτος εκκινητής ονομάζεται η επιχείρηση ή ο επιχειρηματίας, ο οποίος διεισδύει στην 
αγορά προσφέροντας ένα προϊόν ή υπηρεσία διαφορετική από τις υπάρχουσες στην αγορά. Η 
κίνηση αυτή αποσκοπεί στην διεκδίκηση ενός σημαντικού μεριδίου της αγοράς πριν 
εμφανιστούν οι πρώτοι ανταγωνιστές του προϊόντος. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία  οι 
πρώτοι εκκινητές αποσπούν σημαντικό μερίδιο αγοράς εντός συγκεκριμένου χρονικού 
διαστήματος, το οποίο  μοιράζεται σημαντικά, όταν εισέλθει στην αγορά ο πρώτος 
ακόλουθος  (first follower). 
 
Τα πλεονεκτήματα των πρώτων εκκινητών μπορούν να είναι δυναμικά και μακροχρόνια σε 
κλειστές αγορές (lock-in), ειδικά αυτών των βιομηχανιών πληροφορίας, όπου οι οικονομίες 
κλίμακας είναι ουσιαστικές. Η εγκαθίδρυση μίας βάσης πριν την έλευση του ανταγωνισμού 
μπορεί να αναχαιτίσει την εισβολή εισερχομένων στην αγορά και να τους εμποδίσει να 
επιτύχουν τις οικονομίες κλίμακας που είναι αναγκαίες για τον ανταγωνισμό. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα στις συνηθισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας εισερχόμενος θα μπορέσει 
μόνο σταδιακά να προσελκύσει πελάτες μακριά από την δημιουργηθείσα βάση του πρώτου 
εκκινητή. Αυτό σημαίνει, ότι ο αντίπαλος θα είναι μικρότερος από τον πρώτο εκκινητή για 
κάποιο χρονικό διάστημα  και πολύ πιθανό λιγότερο αποδοτικός, αν οι οικονομίες κλίμακας 
είναι ουσιαστικές [1, p. 168]. 
 
Η απειλή της εμπορευματοποίησης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί προς όφελος των 
καινοτόμων. Η είσοδος στην αγορά  με επιθετικές τιμές μπορεί να σηματοδοτήσει ένα 
πιστικό μήνυμα. Στο στάδιο αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο να επενδύσει ένας ανταγωνιστής 
για να αντιγράψει την πληροφορία που διατίθεται, διότι η μείωση των τιμών του 
νεοεισαγόμενου πληροφοριακού προϊόντος  θα επιτύχει πάλι έναν νέο ανταγωνισμό. 
 
Ένας τρόπος για να διευρυνθεί η φήμη, όσο δύσκολο και να είναι στην αρχή, είναι να 
πραγματοποιηθεί αγώνας, ώστε να αντιμετωπιστούν ανταγωνιστικές εισαγωγές 
εξειδικευμένων πληροφοριακών προϊόντων, αφ’ ενός μεν για να διατηρηθεί η βάση του 
απειλούμενου προϊόντος και αφ’ ετέρου να σταλεί το μήνυμα στις εταιρίες, οι οποίες 
διαφορετικά θα προσπαθούσαν να επιτεθούν σε άλλους τομείς. Αν βέβαια ο καινοτόμος 
μπορεί να πείσει δυναμικούς εισερχόμενους, ότι θα απαντήσει με δραματικές μειώσεις τιμών 
αν εισέλθουν, τότε δεν χρειάζεται να μειώσει σε αυτήν την φάση τις τιμές για να αποθαρρύνει 
την εισαγωγή τους. Μία πειστική απειλή μειώσεων τιμών μετά μία εισαγωγή, θα είναι αρκετή  
για να πείσει υποψήφιους ανταγωνιστές, ότι δεν θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν την 
μείωση των τιμών και έτσι θα αποθαρρυνθεί η εισαγωγή τους στην πρώτη θέση της αγοράς.  
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Είναι αλήθεια, ότι η μείωση των τιμών σε αναμονή μίας εισόδου μπορεί να επισπεύσει ένα 
πόλεμο τιμών, οπότε θα πρέπει ο καινοτόμος να μειώσει τις τιμές μόνο, αν είναι σίγουρος, ότι 
θα νικήσει. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι με την μείωση των τιμών δεν εκτιμώνται μόνο οι 
δυναμικοί ανταγωνιστές, αλλά καθιερώνεται η φήμη ως ένας δεινός αντίπαλος, γεγονός που 
θα λειτουργήσει ανασταλτικά για τους εν δυνάμει εισερχόμενους [1, p. 31]. 
 
Η ηγεσία αγοράς εφαρμόζοντας πολιτική υψηλών τιμών μπορεί να είναι επιτυχημένη 
στρατηγική με την παρουσία των οικονομιών κλίμακας σε βιομηχανίες πληροφορίας 
(information industries). Όμως τέτοια ηγεσία ίσως δεν αξίζει να νικήσει, αν η νίκη επέλθει 
μόνο κατόπιν μιας αιματηρής μάχης τιμών. Ο καλύτερος τρόπος να διασφαλιστεί μία τέτοια 
θέση ηγεσίας  είναι δια μέσου μίας έγκαιρης παρουσίας στην αγορά, συνδυασμένη με μία 
προνοητική προσέγγιση στην τιμολόγηση. Ιστορικοί πρώτοι εκκινητές, όπως π.χ. η 
εγκυκλοπαίδεια Britannica σε πολλές αγορές πληροφορίας κινδυνεύουν σήμερα να χάσουν 
τις θέσεις  ηγεσίας, καθώς εμφανίζονται νέες τεχνολογίες, οι οποίες μειώνουν το κόστος 
δημιουργίας ή διανομής της πληροφορίας, η οποία ήταν ο στυλοβάτης τους. Κάποιες 
εταιρίες, όπως π.χ.  το  Reuters απαντά με φιλτράρισμα και ταξινόμηση της πληροφορίας του 
για να προσθέσει αξία. Άλλες έχουν προστατεύσει την θέση τους, π.χ. η West, 
χρησιμοποιώντας σύστημα κωδικών αριθμών από νόμιμες αναφορές [1, p. 29-31]. 
 
Οι εταιρίες αργούν να δεχθούν το αναπόφευκτο, ότι οι τεχνολογίες θα επιβάλλουν 
χαμηλότερες τιμές για βασικές πληροφορίες και θα βρεθούν να χάνουν μερίδιο αγοράς  
ραγδαίως σε όλα τα μέτωπα. Αν ένας καινοτόμος σκεφθεί, ότι η θέση του ως ένας ηγέτης 
αγοράς είναι τελείως σίγουρη, τότε θα πρέπει να αναλογιστεί την περίπτωση των CP/M, 
WordStar και VisiCalc, οι οποίες ταυτόχρονα είχαν ένα 100% μερίδιο αγοράς, αλλά επειδή οι 
παραγωγοί τους απέτυχαν να ανταποκριθούν στον ανταγωνισμό εγκαίρως, δεν υπάρχουν 
πλέον σήμερα  [1, p. 31-32]. 
  
Ένας από τους παράγοντες που δίνουν συγκριτικό πλεονέκτημα στον πρώτο εκκινητή είναι η 
τεχνολογία. Κάνοντας τη σωστή χρήση της στη σωστή στιγμή μπορεί να εισέλθει στην αγορά 
εκτοπίζοντας τους ανταγωνιστές. Επίσης  οι πρώτοι εκκινητές λόγω τεχνολογικής υποδομής 
μπορούν να μειώσουν την τιμή του προϊόντος, ώστε να είναι πιο ανταγωνιστικοί. Ακόμη ένας 
παράγοντας που δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα στον πρώτο εκκινητή  είναι η αντιγραφή της 
τεχνολογίας των ανταγωνιστών. Αυτό όμως είναι κάτι που διαρκεί προσωρινά. Τέλος κάποιες 
επιχειρήσεις  που είχαν διεισδύσει στο παρελθόν στην αγορά με καινούργια τεχνολογία και 
με επιτυχία προσπαθούν να ξαναχρησιμοποιήσουν την  τεχνολογία αυτή προβάλλοντας 
διαφορετικά το προϊόν ή την υπηρεσία. Αυτό γίνεται για λόγους οικονομικούς. Πολλές 
επιχειρήσεις έχουν επενδύσει αρκετά χρήματα σε τεχνολογική υποδομή και είναι ασύμφορα 
να αλλάξουν ξανά την υπάρχουσα υποδομή. Αν κάποια επιχείρηση έχει εκτοπιστεί από τον 
ανταγωνισμό λόγω τεχνολογικής υποδομής, τότε θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή της στις 
ανάγκες των υπαρχόντων πελατών. 
 
Η δυναμικότητα και η μακρόχρονη διατήρηση των πλεονεκτημάτων ενός πρώτου εκκινητή 
μπορούν να διασφαλιστούν, μόνο με τη καθιέρωση μίας σίγουρης βάσης πριν την εισαγωγή 
ανταγωνιστών στην αγορά. Ένας τρόπος να προωθηθεί αυτή η στρατηγική, ειδικότερα σε 
αγορές με σχετικά μικρό αριθμό πελατών, είναι ο έλεγχος του κύκλου lock-in με την 
εισαγωγή πολυετών συμβολαίων με μεγάλους πελάτες. Για να έχει ο πρώτος εκκινητής το 
μεγαλύτερο πλεονέκτημα, θα πρέπει ενσυνείδητα να εναλλάσσονται οι ημερομηνίες λήξης  
των συμβολαίων με διαφορετικούς πελάτες. Με αυτήν την επινόηση, οποιοσδήποτε 
εισερχόμενος θα πρέπει να χειριστεί μία κλίμακα αποδοτικότητας αρκετά χαμηλή για ένα 
χρονικό διάστημα. Έτσι το lock-in μπορεί να οδηγήσει σε lock-out, αν τα έξοδα εναλλαγής 
πελάτη (customer switching costs) κάνουν μη ελκυστική την είσοδο του αντιπάλου. Ένας 
άλλος τρόπος ελέγχου του μεγέθους του κύκλου είναι δια μέσου της συχνότητας και της 
κατάλληλης στιγμής (timing) νέων εκδόσεων και αναβαθμίσεων [1, p.168-169]. 
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3. INTERNET  (ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 
 
3.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το Διαδίκτυο είναι μία τεράστια συλλογή από δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα οποία 
είναι διασυνδεδεμένα με φυσικό τρόπο, αλλά  και μέσω της ικανότητάς τους να 
κωδικοποιούν και αποκωδικοποιούν ειδικά επικοινωνιακά πρωτόκολλα, όπως το 
ονομαζόμενο Πρωτόκολλο του Διαδικτύου (IP, Internet Protocol) και  το Πρωτόκολλο 
Ελέγχου Διαβίβασης (TCP, Transmission Control Protocol). Πρωτόκολλο είναι ένας 
προσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο οι υπολογιστές ανταλλάσσουν πληροφορίες. Το IP 
περιγράφει τον τρόπο με τον  οποίο η πληροφορία που διαβιβάζεται πρέπει να χωριστεί σε 
μικρά πακέτα, ενώ το TCP περιγράφει πως ένας συρμός από πακέτα πρέπει να ανασκευαστεί  
στην άλλη πλευρά και τι πρέπει να γίνει αν π.χ. χαθεί ένα πακέτο. Το πρωτόκολλο WWW 
είναι συνδεδεμένο περιεχόμενο , το οποίο είναι προσβάσιμο με τη βοήθεια του διαδικτύου 
και είναι γραμμένο στην HTML (Hyper Text Markup Language) και εμφανίζεται μέσω ενός 
φυλλομετρητή (Browser).  Επίσης οι κύριες εφαρμογές του διαδικτύου είναι το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (e-mail), συζήτηση (discussion), λίστες /ομάδες με νέα (lists/newsgroups), FTP 
(File Transfer Protocol) και remote login (telnet). Η υποδομή του διαδικτύου περιέχει πέντε 
συστατικά (Βλ. Σχήμα 2) : την ραχοκοκαλιά (backbone), τους δρομολογητές (routers),  
σημεία παρουσίας (Points Of Presence POPs), εξυπηρετητές (computer servers) και τους 
συνδεδεμένους υπολογιστές των χρηστών [2, p.6,12]. 
 
Το διαδίκτυο είναι τεχνολογία, η οποία διαθέτει ιδιότητες που έχουν  τη δύναμη να 
μετατρέπουν τον ανταγωνιστικό χάρτη πολλών βιομηχανιών, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί 
νέες ιδιότητες. Είναι ένα φθηνό πρότυπο με γρήγορη αλληλεπιδραστικότητα, μετριάζει το 
χρόνο, έχει μία παγκόσμια πρόσβαση, ενεργεί ως ένα κανάλι διαμοιρασμού (distribution 
channel) και μειώνει πληροφοριακές ασυμμετρίες μεταξύ τμημάτων διεκπεραίωσης. Αυτές οι 
ιδιότητες έχουν βαθιά επιρροή στα πέντε Cs  συντονισμός (coordination), εμπόριο 
(commerce), κοινωνία (community), περιεχόμενο (content) και επικοινωνία 
(communications) και επηρεάζουν τις συνδιαλλαγές μέσα στην επιχείρηση (intrafirm), από 
επιχείρηση-σε-επιχείρηση (B2B), από επιχείρηση-σε-καταναλωτή (B2C), από καταναλωτή-
σε-καταναλωτή (C2C) και από καταναλωτή-σε-επιχείρηση (C2B). 
 
Οι περισσότερες επιχειρήσεις οφείλουν την ύπαρξή τους στην προοπτική του κέδρους. Η 
υιοθέτηση νέων τεχνολογιών αποβλέπει στην εμπόδιση διείσδυσης, στην αποδυνάμωση,  ή 
ακόμη και στην απομάκρυνση  ανταγωνιστών, στην επιβολή ενός υπάρχοντος 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ή απλά στην εξασφάλιση κέρδους σε νέες αγορές. Οι 
καθοριστικής σημασίας παράγοντες για την επιτυχία, είναι η απόδοση της επιχείρησης (firm 
performance), η οποία προκύπτει από την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο επηρεάζεται 
από τις νέες τεχνολογίες, όπως π.χ. το διαδίκτυο (Internet) και πως μπορούν να 
εκμεταλλευτούν οι νέες τεχνολογίες. Διακρίνονται τρεις κύριες συνιστώσες της 
επιχειρησιακής απόδοσης : τα επιχειρησιακά μοντέλα, το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η 
επιχείρηση και η αλλαγή (Βλ. Σχήμα 3). Τα  επιχειρησιακά μοντέλα είναι μία μέθοδος με 
την οποία μία επιχείρηση δημιουργεί και χρησιμοποιεί τους πόρους της με σκοπό να 
προσφέρει στους πελάτες της καλύτερη αξία και έτσι να κερδίσει χρήματα. Το μοντέλο είναι 
αυτό που κάνει μία επιχείρηση να συντηρεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δηλαδή να 
δρα καλύτερα από ότι οι αντίπαλοί της επί μακρόν. Οι επιχειρήσεις συνυπάρχουν με τους 
ανταγωνιστές τους στο ίδιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι οποίοι έχουν τα δικά τους 
επιχειρηματικά μοντέλα, ενδιαφέρονται για το κέρδος και πιθανώς να είναι εξ ίσου ικανοί να 
προσφέρουν ιδίου επιπέδου αξία στους πελάτες τους. Ο τρίτος παράγων είναι η αλλαγή, η 
οποία  επηρεάζει τα επιχειρησιακά μοντέλα ή τα περιβάλλοντά τους με αποτέλεσμα το 
χαμηλό ή υψηλό κέρδος (profitability).Η αλλαγή μπορεί να επέλθει από τους ανταγωνιστές, 
τους προμηθευτές, τους πελάτες, από το ευρύ περιβάλλον ή την ίδια την επιχείρηση [2, p. 
3,4,5]. 
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3.1.1 ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   
 
Οι συμμετέχοντες στο διαδίκτυο μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες : στους χρήστες, 
στους προμηθευτές (παροχείς) τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (communication service 
providers) και  στους προμηθευτές (suppliers). Οι χρήστες είναι επιχειρήσεις, οι οποίες 
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο εντατικά εν μέσω των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, 
όπως εταιρίες ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), οι οποίες ανταλλάσσουν προϊόντα αντί 
πραγματικού χρήματος δια μέσου on-line καναλιών, οι προμηθευτές περιεχομένου (Content 
Aggregators), των οποίων οι εργασίες περιστρέφονται γύρω από την έντονη χρήση του 
διαδικτύου, όπως  η America Online, Netscape και Yahoo!, οι Market-Makers και  
Κτηματομεσίτες/Πράκτορες, οι οποίοι βασικά μεσολαβούν, ώστε να βρεθούν μεταξύ τους 
αγοραστές και πωλητές και τέλος  οι υπηρεσίες διαδικτύου, οι οποίες  περιλαμβάνουν 
υπηρεσίες υποστήριξης, όπως συμβουλευτική, ανάθεση έργου εκτός εταιρίας (outsourcing), 
σχεδιασμός ιστοσελίδων, ηλεκτρονική ανταλλαγή  δεδομένων, firewalls και backups 
αποθήκευσης δεδομένων. Οι προμηθευτές (παροχείς) τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 
διακρίνονται σε Παροχείς Υπηρεσιών Ραχοκοκαλιάς (Backbone Service Providers), σε 
ISPs/OSPs και σε  προμηθευτές του τελευταίου μιλίου (Last Mile Providers). Οι Παροχείς 
Υπηρεσιών Ραχοκοκαλιάς είναι οι εταιρίες που διατηρούν τις δικές τους γραμμές 
ραχοκοκαλιάς (backbone). O Παροχέας Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP, Internet Service 
Provider) παρέχει πρόσβαση σε πελάτες και μικρές μέχρι μεσαίες επιχειρήσεις. Οι 
προμηθευτές του τελευταίου μιλίου παρέχουν επιπλέον και περιεχόμενο σε συνδρομητές, 
όπως επίσης παρέχουν τη φυσική σύνδεση (τηλέφωνο, καλώδια ή ασύρματες συνδέσεις) 
στους καταναλωτές και σε μικρές μέχρι μεσαίες επιχειρήσεις . Οι προμηθευτές μπορούν να 
διακριθούν σε τρεις κατηγορίες στους δημιουργούς περιεχομένου (content creators), στους 
προμηθευτές λογισμικού (software suppliers) και στους προμηθευτές υλικού (hardware 
suppliers). Οι προμηθευτές μέσων /περιεχομένου είναι οι σχεδιαστές και κάτοχοι 
πνευματικού κεφαλαίου. Παράγουν έργα, όπως μουσική, παιχνίδια, γραφικά, εικόνες, video 
/κίνηση και κείμενο (άρθρα, νέα και άλλα είδη πληροφοριών). Οι μεγαλύτερες εταιρίες είναι 
η Disney και η AOL Time Warner, το έργο των οποίων επικεντρώνεται σε όλα τα παραπάνω. 
Οι προμηθευτές λογισμικού παρέχουν προϊόντα λογισμικού, όπως επεξεργασία κειμένου ή 
εφαρμογές λογιστικών φύλλων (spreadsheet), λειτουργικά συστήματα, οδηγούς εκτυπωτών, 
βάσεις δεδομένων, λογισμικό ηλεκτρονικού εμπορίου κ.α. Οι προμηθευτές υλικού 
διακρίνονται στους βιομηχάνους επικοινωνιακού εξοπλισμού, βιομηχάνους εξοπλισμού 
υπολογιστών και βιομηχάνους συστατικών υλικού[2]. 
 
 
3.1.2  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
 
Η έννοια του επιχειρηματικού μοντέλου του διαδικτύου (Internet Business Model) αποδίδεται 
στη μέθοδο με την οποία μία επιχείρηση σχεδιάζει μακροχρόνια να κερδίσει χρήματα με την 
χρήση του διαδικτύου. Η επιχείρηση επωφελείται από τις ιδιότητες του διαδικτύου, ώστε να 
δημιουργεί κάθε ένα από τα στοιχεία : αξία, πεδίο δράσης, πηγές εσόδων, τιμολόγηση 
(pricing), σχετικές δραστηριότητες, εκτέλεση, δυνατότητες, υποστηρικτικότητα 
(sustainability) και δομή κόστους, με σκοπό να τα συνδέει μεταξύ τους αποδίδοντας σε αυτές 
ιδιαίτερες δυνατότητες. Για παράδειγμα η ιδιότητα του διαδικτύου να παγκοσμιοποιείται και 
να μετριάζει το χρόνο, επιτρέπει τους υπαλλήλους μίας επιχείρησης εδρεύουσα σε 
διαφορετικά μέρη του κόσμου να συνεργάζεται για την ανάπτυξη προϊόντων, με αποτέλεσμα 
τη μείωση του χρόνου προώθησής τους στην αγορά, να επιτρέπει τους εμπόρους από τα 
σπίτια τους να διαθέτουν επί 24ώρου βάσεως τα εμπορεύματά τους και να επικοινωνούν με 
τους πελάτες τους από διάφορα μέρη του κόσμου [2, p.6,7]. 
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3.2    ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ   
 
3.2.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Μολονότι ο υπολογιστής και το τηλέφωνο είναι προϊόντα διαφορετικών τομέων, φαίνεται να 
έχει δημιουργηθεί το ένα για το άλλο. Το σημερινό τηλεφωνικό δίκτυο δεν θα υπήρχε, χωρίς 
τους τεράστιους πόρους για να επεξεργαστούν τις κλήσεις, να δρομολογήσουν την 
κυκλοφορία και να εκδώσουν τους τηλεφωνικούς λογαριασμούς. Συνεπώς, η ύπαρξη ενός 
παγκόσμιου τηλεφωνικού δικτύου επιτρέπει τους υπολογιστές να συνδέονται μεταξύ τους, 
ώστε οι χρήστες τους να ανταλλάσσουν πληροφορίες. 
 
Το ARPANET είναι το πρώτο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, το οποίο δημιούργησε το 
Υπουργείο Άμυνας των Η.Π.Α. στο τέλος της δεκαετίας του 1960. Από τότε, είναι σε 
λειτουργία και συνεχίζει να αναπτύσσεται, περιλαμβάνοντας σήμερα εκατομμύρια 
υπολογιστές εκτεινόμενο σε ολόκληρη την υδρόγειο. Η ανάπτυξη και η εξέλιξη των δικτύων 
μετά από  το ARPANET ήταν ραγδαία με αποτέλεσμα να βρίσκονται σήμερα σε λειτουργία 
πολυάριθμα δίκτυα τηλεπικοινωνιών σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό το δίκτυο απετέλεσε τη 
βάση για την ανάπτυξη των τεχνικών και των πρωτοκόλλων, τα οποία επικοινωνoύν δια 
μέσου του σημερινού  Διαδικτύου (Internet).  
 
Στις αρχές του 1990, δόθηκε σε δημόσια χρήση το διαδίκτυο, άλλοτε ένα κλειστό και 
δυσνόητο δίκτυο, το οποίο συνέδεε στρατιωτικά και ερευνητικά ινστιτούτα. Το διαδίκτυο 
προσέφερε ένα εκπληκτικό φάσμα πληροφοριών δημοσιευμένες από κυβερνήσεις, 
επιχειρήσεις και μεμονωμένοι χρήστες, οι οποίοι συνέρεαν κατά εκατομμύρια, 
παρακινούμενοι από την διαθεσιμότητα του φθηνού και πολλές φορές δωρεάν διατεθειμένου, 
εύκολου στη χρήση λογισμικού. Εννοιολογικά, το διαδίκτυο είναι το δίκτυο των δικτύων και 
περιγράφει έναν τεράστιο αριθμό από συμφωνίες, κανονισμούς και συνδέσεις. Σήμερα,  
χρησιμοποιείται από εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες σε ολόκληρο τον πλανήτη, με 
αποτέλεσμα να αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο των επιχειρήσεων και της καθημερινής 
ζωής εκατομμυρίων χρηστών. 
 
3.2.2   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
3.2.2.1 ΕΤΑΙΡΙΑ MCI 
 
Η εταιρία MCI (Microwave Communications Incorporated) κατέχει ηγετική θέση  μεταξύ 
των προμηθευτών τοπικών υπηρεσιών φωνής στις Η.Π.Α. Η εταιρία  προσφέρει εκτενές 
χαρτοφυλάκιο προϊόντων, το οποίο περιέχει τοπικές υπηρεσίες σε 48 πολιτείες, διεθνείς και 
υπεραστικές υπηρεσίες φωνής, προηγμένη αποστολή μηνυμάτων και πρόσβαση στο 
διαδίκτυο. Επίσης παρέχει υπηρεσίες επικοινωνιών σε κυβερνητικές οντότητες, σε πωλητές 
χονδρικού εμπορίου επικοινωνιών (communications wholesalers) και σε επιχειρήσεις όλων 
των μεγεθών  σε ολόκληρο τον πλανήτη31. 
 
Η εστίαση της εταιρίας είναι εμφανής και αποβλέπει στη χρήση της παγκόσμιας εμπειρίας 
και στην εξειδίκευση που έχει  για να διανέμει καινοτόμα προϊόντα, τα οποία παρέχουν 
απλότητα και υπέρτερη αξία στους πελάτες της. Η εταιρία έχει 20 εκατ. πελάτες-επιχειρήσεις 
και τοπικούς πελάτες, ενώ ηγείται στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων παγκοσμίως, 
κυβερνητικών γραφείων και τοπικών πελατών στις Η.Π.Α. 
Η εταιρία διανέμει ένα περιεκτικό χαρτοφυλάκιο δεδομένων τοπικών επιχειρήσεων σε 
επιχειρήσεις  παγκοσμίως, υπηρεσίες διαδικτύου και φωνής32.  

                                                 
31 http://global.mci.com/about/investor_relations/  
32 http://global.mci.com/about/company/  
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Η εταιρία MCI είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρία για υπεραστικές και τοπικές επικοινωνίες,  
η οποία βασιζόμενη στη φήμη της και στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών τον Απρίλιο 
2002 παρουσίασε “Τη Γειτονιά”, την πρώτη πραγματικά οποιασδήποτε απόστασης κλήση,  
συνδυάζοντας τοπικές και υπεραστικές κλήσεις σε εθνικό επίπεδο, την οποία προσέφερε 
στους πελάτες της για κλήσεις από το σπίτι, σε μία χαμηλή μηνιαία τιμή. “Η Γειτονιά” 
συνεχίζοντας την παράδοση της εταιρίας ως πρώτος εκκινητής, βασίζεται σε μονοπωλιακές 
αγορές που άνοιξαν, παρέχοντας καινοτόμες υπηρεσίες σε πελάτες σε εθνικό επίπεδο. 
 
Η  καινοτομία και η δύναμη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της MCI περιλαμβάνει 
τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Την μεγαλύτερη σε μήκος βιομηχανική ραχοκοκαλιά του διαδικτύου παγκοσμίως, 
εκτεινόμενη σε έξι ηπείρους, σε περισσότερες από 140 χώρες και  από 2.800 πόλεις 
και περισσότερα από 4.500 σημεία παρουσίας (PoPs, Points of Presence) στην 
Αμερική, στις περιοχές Ασίας-Ειρηνικού, στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική, με 
περισσότερα από 2 εκατομμύρια συσκευές modem παγκοσμίως 

2. To περισσότερο αυστηρά σχεδιασμένο δίκτυο ραχοκοκαλιάς ΙΡ, με περισσότερα από 
3,2 εκατομμύρια modems επιλογής (dial modems) 

3. Πάνω από 98.000 μίλια διαδρομής, που κατέχει και λειτουργεί, τα οποία περιέχουν 
γήινα και υποθαλάσσια καλώδια και συνδέουν περισσότερα από 87.000 κτίρια σε 
ολόκληρο τον κόσμο 

4. Την πλέον εύρωστη ομάδα συγκεντρωμένων επικοινωνιακών υπηρεσιών, η οποία 
περιέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες φωνής, δεδομένων  και Διαδικτύου 

5. Μία εξαπλωμένη παγκόσμια βάση πελατών, η οποία περιλαμβάνει ηγετικές εταιρίες 
6. Μία εξυπηρέτηση ποιότητας παγκοσμίως και εργατικό δυναμικό προσανατολισμένο 

τεχνολογικά, το οποίο περιλαμβάνει 50.000 υπαλλήλους με υψηλές επιδεξιότητες,, 
διασκορπισμένοι σε ολόκληρο τον κόσμο. 

 
Η MCI προάγει εύρωστο ανταγωνισμό, καινοτομία και συνδεσιμότητα σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Σε τοπικό και πολιτειακό επίπεδο, στην Ουάσιγκτον και διεθνώς υποστηρίζει την 
ανάπτυξη και την εκτέλεση δημόσιας πολιτικής που προάγει την επιλογή των χρηστών και 
την οικονομική αύξηση (economic growth). H εταιρία επινόησε τον ανταγωνισμό στις 
επικοινωνίες και συνεχίζει να μάχεται σήμερα για να διασφαλίσει, ότι οι ελεύθερες και υγιείς 
αγορές υπερισχύουν των μονοπωλίων. Η στρατηγική του πρώτου εκκινητή στον τομέα 
παροχής υπηρεσιών σε συνδυασμό με την διατήρηση της φήμης της και ταυτόχρονα 
ενδυνάμωση του εμπορικού της σήματος, εστιάζεται στην οργάνωση της Νομικής και 
Δημόσιας Πολιτικής (LPP, Law and Public Policy) εργάζεται παγκοσμίως και οι 
δραστηριότητές της περιλαμβάνουν συνεργασίες απ’ ευθείας με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή 
Επικοινωνιών, το Κογγρέσο των Η.Π.Α., τις  πολιτειακές επιτροπές και νομοθετικό σώμα, 
καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έργο της LPP είναι να προστατεύσει υπάρχοντες 
νόμους και κανονισμούς, οι οποίοι προάγουν τον ανταγωνισμό, ενώ ταυτόχρονα προλαμβάνει 
την  υιοθέτηση νέων, κανόνων και νόμων κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού33. 
Η στρατηγική της διαφοροποίησης εφαρμόζεται από την εταιρία, παρέχοντας στα προϊόντα 
της ασφάλεια με  Firewalls και πιστοποίηση34και προσφέρει τις υπηρεσίες : ATM, Frame 
Relay, Private Lines,  Corporate remote control,  VPNs, Security, Data Center Services, MCI 
Advantage35. 
 
 
 
 

                                                 
33 http://global.mci.com/about/publicpolicy/  
34 http://global.mci.com/us/enterprise/internet/security/  
 
35 http://global.mci.com/us/enterprise/data/vpn/private/  
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Το συμβόλαιο FTS2001 αποτελεί προϊόν στρατηγικής εξατομίκευσης (customization) και 
δίνει τη δυνατότητα στην εταιρία και στην Διαχείριση Γενικών Υπηρεσιών (GSA, General 
Service Administration) να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα από ευέλικτα τηλεπικοινωνιακά 
προϊόντα, υπηρεσίες και λειτουργικότητα των χαρακτηριστικών στην Ομοσπονδιακή 
Κυβέρνηση. Το FTS2001 περιέχει εσωτερικές και διεθνείς υπηρεσίες φωνής και δεδομένων, 
όπως εικονικές δικτυακές υπηρεσίες, Calling Card, Prepaid Cards, Toll Free Service, 
Audioconferencing, Videoconferencing, ιδιωτική γραμμή, Frame Relay, ATM, διαδίκτυο και 
Paging υπηρεσίες. Το εκτιμηθέν ποσό του κυβερνητικού έργου ανέρχεται σε πέντε 
δισεκατομμύρια δολάρια36. 
 
Η MCI παρέχει καινοτόμες ψηφιακές λύσεις για κυβερνητικούς πελάτες, όπως δίκτυα 
επόμενης γενιάς για  λύσεις εφαρμογών e-government, ή εξειδικευμένα προγράμματα για 
κρατικούς αντιπροσώπους37. 
 
 
3.2.2.2  Η ΕΤΑΙΡΙΑ TELEGLOBE 
 
Η εταιρία Teleglobe είναι ένας ηγετικός προμηθευτής  υπηρεσιών φωνής, ασύρματων 
επικοινωνιών και δεδομένων ΙΡ. Έχει στην κατοχή της και λειτουργεί ένα από τα πλέον 
εκτενή δίκτυα τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, παρέχοντας υπηρεσίες σε περισσότερες από 240 
χώρες και περιοχές με προηγμένες δυνατότητες δεδομένων. Η εταιρία έχει 272 απ’ ευθείας 
και διμερείς σχέσεις, μερίδιο ιδιοκτησίας σε  πάνω από 100 υποθαλάσσια και γήινα 
καλωδιακά συστήματα και είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές δορυφορικής 
χωρητικότητας συνδέοντας το διαδίκτυο38.  
 
Κατέχοντας τη μοναδική θέση του φορέα των φορέων, η εταιρία έχει ένα πλήρες 
χαρτοφυλάκιο διεθνών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Με περισσότερους από 1200 πελάτες 
χονδρικού εμπορίου, είναι ο φορέας επιλογής των περισσοτέρων ηγετικών 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων του κόσμου, των διαχειριστών ασύρματων επικοινωνιών και των 
προμηθευτών υπηρεσιών διαδικτύου. Μεταφέρει περίπου δέκα δισεκατομμύρια λεπτά και 
ένα σημαντικό τμήμα της κυκλοφορίας του διαδικτύου και ως εκ τούτου συγκαταλέγεται 
μεταξύ των πλέον εύρωστων και αξιόπιστων εταιριών τηλεπικοινωνίας. Ως ένας 
νεωτεριστής και κύριος διεθνής συντελεστής για πάνω  από 50 χρόνια με διεθνή φήμη η 
εταιρία χαίρει εμπιστοσύνης για αξιόπιστες διεθνείς τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε 
ανταγωνιστικές τιμές39. 
 
Η εταιρία παρέχει υπηρεσίες επικοινωνιών σε αρκετούς από τους πλέον απαιτητικούς 
πελάτες του κόσμου, στους οποίους συγκαταλέγονται περισσότεροι από 500 από τους 
μεγαλύτερους φορείς τηλεπικοινωνιών  στον κόσμο σε περισσότερες από 100 χώρες41. 
 
 
Η εταιρία δεσμεύεται να κατανοήσει τις απαιτήσεις των πελατών της στο τομέα των 
εργασιών τους, να ικανοποιήσει τις ανάγκες τους εξατομικεύοντας τις υπηρεσίες και τα 
προϊόντα της και να παρέχει το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών, δεδομένου, ότι διαθέτει το 
προσωπικό της επί 24ώρου βάσεως επί 7 ημέρες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
πελατών της . Επίσης η εταιρία  ανέπτυξε το πρόγραμμα  Customer Renewal  
προσαρμοσμένο στις ανάγκες δεδομένων και ΙΡ των πελατών της. Με το πρόγραμμά της 
αυτό, ακολουθώντας τη στρατηγική ηγεσίας κόστους δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να 
επωφεληθούν από τις χαμηλές τιμές άμεσα και αποδοτικά.  

                                                 
36 http://global.mci.com/us/enterprise/govt/federal_solutions/resource_guide/  
37 http://global.mci.com/us/enterprise/govt/state_solutions/digital_gov_enter/  
38 http://www.teleglobe.com/en/
39 http://www.teleglobe.com/en/about_teleglobe/company_information/default.asp  
41 http://www.teleglobe.com/en/customer_support/default.asp  
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H Teleglobe γνωρίζει, ότι σε αυτό το συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, ο 
προμηθευτής, ο οποίος κατανοεί τις ανάγκες των εργασιών των πελατών και τις προσδοκίες 
στην παροχή υπηρεσιών, είναι σημαντικός συντελεστής για την επιχείρησή τους. Η Teleglobe 
έχει εφαρμόσει έναν αριθμό από νέες εναλλακτικές για να διασφαλίσει, ότι η ελίτ του 
τμήματος των πελατών της των φορέων τηλεπικοινωνιών, της κινητής τηλεφωνίας και των 
ISPs, απολαμβάνουν τις υπηρεσίες που χρειάζονται από τον προμηθευτή του διεθνούς 
χονδρικού εμπορίου42. 
 
Η υπηρεσία VoIP (VoIP, Voice over Internet Protocol)  προσφέρει στους πελάτες την 
δυνατότητα να διεκπεραιώνουν συνομιλίες “πακεταρισμένης” φωνής σε οποιοδήποτε 
τηλέφωνο στον κόσμο. Χρησιμοποιώντας προτυποποιημένα βιομηχανικά πρωτόκολλα, 
αποφεύγει ιδιόκτητες λύσεις, οι οποίες δεν θα υποστηριχθούν στο μέλλον, γεγονός που 
σηματοδοτεί την ενσυνείδητη υποστήριξη των πελατών της. Αυτή η υπηρεσία 
χρησιμοποιείται για τις ίδιες εφαρμογές, όπως η πρότυπες υπηρεσίες φωνής και fax. Ωστόσο, 
η εταιρία καινοτομεί και μεταφέρει την κυκλοφορία στο δίκτυο φωνής που διαθέτει δια 
μέσου διαδικτύου, ώστε να προσφέρεται περισσότερο αποδοτικά σε κόστος από ότι με 
πρότυπες μεθόδους πρόσβασης φωνής43. 
 
Είναι γεγονός, ότι πολλοί από τους μεγαλύτερους φορείς στον κόσμο εξαρτώνται από την 
Teleglobe. Ο λόγος οφείλεται στο γεγονός, ότι το διαποίκιλτο χαρτοφυλάκιο της φωνής, των 
δεδομένων, της διαμετακόμισης ΙΡ και των υπηρεσιών ασύρματων επικοινωνιών, 
υποστηριζόμενα από την ολοκλήρωση και την εξειδίκευση της Teleglobe, κάνουν τους 
πελάτες να την εμπιστεύονται44.  Οι υπηρεσίες διαδικτύου της εταιρίας είναι : 
 
Πρόσβαση στην ραχοκοκαλιά του διαδικτύου (Access the Internet  Backbone) 
 
Υπηρεσίες συνδεσιμότητας  με διαδίκτυο 

1. International Internet Access Service 
2. Local Internet Access Service 
3. Half- or Full-Circuit Asymmetric Satellite Access 
4. Receive-Only (Simplex) Satellite Service 

Υπηρεσίες ιδιωτικών γραμμών 
     1.Full Circuit International  Private Line service 
     2. Correspondent International Private Line Service 
     3.Flexible Private Service 
Ο φορέας των φορέων  είναι ένας αξιόπιστος συνεργάτης στους φορείς, ο οποίος έχει ανάγκη 
να διανέμει ανταγωνιστική συνδεσιμότητα σε ολόκληρο τον κόσμο : 

1. Εκτείνει την πρόσβαση δικτύου για πελάτες φωνής 
2. Παρέχει στους πελάτες διεθνή Toll-Free πρόσβαση 
3. Εκτείνει την χωρητικότητα δικτύου ευρείας ζώνης 
4. Προσπελαύνει την ραχοκοκαλιά του διαδικτύου 
5. Παρέχει υπηρεσίες φωνής δια μέσου του διαδικτύου 

 
 
3.2.2.3  Η ΕΤΑΙΡΙΑ AT&T 
 
Η εταιρία ΑΤ&Τ, γνωστή ως  American Telephone and Telegraph Corporation ξεκίνησε τις 
δραστηριότητές της στις τηλεπικοινωνίες το 1900. Παρά τους συχνούς επιχειρησιακούς 
μετασχηματισμούς της,  κατάφερε να διατηρήσει την παρουσία της στην τηλεπικοινωνιακή 
αγορά.  

                                                 
42 http://www.teleglobe.com/en/teleglobe_initiatives/default.asp  
43 http://www.teleglobe.com/en/solutions/carriers/provide_voice_services_over_the_internet.asp  
44 http://www.teleglobe.com/en/services/default.asp  
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Σήμερα έχει εξελιχθεί από μία εταιρία που κυρίως χειριζόταν υπεραστικές κλήσεις, σε  
εταιρία που παρέχει επικοινωνίες δεδομένων και φωνής σε οποιαδήποτε απόσταση δια μέσου 
των δύο λειτουργικών μονάδων της AT&T Business και  AT&T Consumer. Συγκεκριμένα, η 
εταιρία διαφοροποιείται και παρέχει ενοποιημένες (bundled together) υπηρεσίες στους 
πελάτες της με ένα μόνο λογαριασμό, εφαρμόζοντας στρατηγική ηγεσίας κόστους45. Με 
αυτόν τον τρόπο κάνει στους χρήστες αυτών των υπηρεσιών σαφή την εξοικονόμηση χρόνου 
για τη διαχείρισή τους, ενώ τους παρέχει οικονομικότερες υπηρεσίες. Οι δέσμες των 
υπηρεσιών που παρέχει περιλαμβάνουν  τη χρήση διαδικτύου και σταθερού  τηλεφώνου με 
υπηρεσίες DSL με τοπικές και υπεραστικές κλήσεις, τη χρήση τοπικών και υπεραστικών 
κλήσεων με χαμηλή χρέωση που καλύπτει όλες τις τηλεφωνικές ανάγκες με 1,63 δολάρια την 
ημέρα  και τη χρήση ασύρματου και σταθερού τηλεφώνου με πολύ χαμηλή χρέωση τις νύχτες 
και τα Σαββατοκύριακα46. 
 
Η εταιρία προσφέρει DSL (Digital Subscriber Line) υπηρεσίες (29.95 δολάρια τον μήνα επί 
ένα χρόνο για νέους συνδρομητές) και εγγυάται πρόσβαση μεγάλης ταχύτητας μέσω 
υπάρχουσας τηλεφωνικής γραμμής και εύκολη εγκατάσταση του kit. Επίσης, προσφέρει 
υπηρεσίες διαδικτύου στους πελάτες της με 11,95 δολάρια το μήνα, υπηρεσία φωνής δια 
μέσου IP και αναπτύσσει καινοτομία τεχνολογίας με τη χρήση προπληρωμένων καρτών 
ιστού (prepaid web cents), οι οποίες διατίθενται σε ιστοσελίδες και με τις οποίες ο κάτοχος-
χρήστης αγοράζει ψηφιακό περιεχόμενο από το διαδίκτυο, χωρίς πιστωτική κάρτα47.  
 
Η εταιρία διαφοροποιείται από τους ανταγωνιστές της και διαθέτει τον συνδυασμό DSL και 
σταθερό τηλέφωνο μαζί σε ένα λογαριασμό με απεριόριστη υψηλής ταχύτητας  πρόσβαση 
στο διαδίκτυο (50 φορές γρηγορότερο από ότι dial-up), ταυτόχρονη είσοδο κλήσεων κατά τη 
διάρκεια online, δωρεάν kit εγκατάστασης, δωρεάν εξυπηρέτηση, εγγύηση 30 ημερών με 
επιστροφή χρημάτων48. 
 
Μία άλλη καινοτομική τεχνολογία που εφαρμόζει είναι το VoIP, το οποίο είναι μία νέα 
επαναστατική υπηρεσία ψηφιακής φωνής, η οποία συνδυάζει την ισχύ του τηλεφώνου και τη 
σύνδεση διαδικτύου υψηλής ταχύτητας. Η φωνή μετατρέπεται σε δεδομένα, δίνοντας την 
δυνατότητα γνωστών και νέων υπηρεσιών49. Η εταιρία AT&T έχει ήδη ανακοινώσει τη 
διεύρυνση των υπηρεσιών φωνής μέσω του πρωτοκόλλου του διαδικτύου (VoIP, Voice 
Internet Protocol) μέσα στο 2004, το οποίο μετατρέπει φωνή σε πακέτα δεδομένων μεγέθους 
συλλαβών για μεταφορά  τους μέσω διαδικτύου. Η διαφοροποίηση αυτή των υπηρεσιών της 
αποτελεί μία νέα πρωτοβουλία της εταιρίας με σκοπό να διανέμει πλήρες φάσμα φωνής μέσω 
διαδικτύου, αλλά  και να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αποφύγουν τα τέλη μεγάλων 
αποστάσεων, τα οποία καταβάλλουν με τη χρήση παραδοσιακών τηλεφωνικών  δικτύων. Με 
την εφαρμογή αυτής της νέας τεχνολογίας θα επωφεληθούν ιδιαιτέρως  οι επιχειρήσεις, των 
οποίων οι υπάλληλοι χρησιμοποιούν τηλεφωνικές συσκευές απομακρυσμένες από τα γραφεία 
της επιχείρησης, με αποτέλεσμα να χρεώνεται η επιχείρηση με υψηλούς λογαριασμούς για 
φωνή και Fax, καθώς επίσης και πολλά γραφεία με συχνή φωνητική τηλεπικοινωνία.  
 
Η μείωση του κόστους  είναι αναλόγως μεγαλύτερη, αν οι απομακρυσμένοι υπάλληλοι ή τα 
γραφεία βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη. Η νέα τεχνολογία αντιμετωπίζεται από τις 
περισσότερες παραδοσιακές τηλεφωνικές εταιρίες ως μία σοβαρή απειλή και ζητούν από το 
FCC (Federal Communications Commission) να ενταχθεί στα νομικά και κανονιστικά 
πλαίσια των παραδοσιακών τηλεφωνικών εταιριών. Βασικά, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι για 
την AT&T δεν πρόκειται για μία αλλαγή, διότι  από το 1997 προσέφερε υπηρεσίες  VoIP και 
αποβλέπει σε θετικά αποτελέσματα με την εφαρμογή της ηγεσίας κόστους που πρόκειται να 

                                                 
45 http://www.consumer.att.com/plans/bundles/  
46 http://www.consumer.att.com/  
47 http://www.consumer.att.com/plans/internet/  
48 http://www.usa.att.com/dsl/index.jsp?index=8082
49 http://www.business.att.com/products/subcategory.jsp?subcategoryid=voip&categoryid=vpn  

http://www.consumer.att.com/plans/bundles/
http://www.consumer.att.com/
http://www.consumer.att.com/plans/internet/
http://www.usa.att.com/dsl/index.jsp?index=8082
http://www.business.att.com/products/subcategory.jsp?subcategoryid=voip&categoryid=vpn
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εφαρμόσει, ισχυριζόμενη, ότι θα φέρει περισσότερη κυκλοφορία IP στο δίκτυό της παρά  
οποιαδήποτε άλλη αμερικάνικη εταιρία. Η  AT&T θα ξεκινήσει με επιλεκτικές αγορές της 
δυτικής ακτής ήδη το πρώτο τέταρτο του 2004 και θα εξαπλωθεί στις μεγαλύτερες πόλεις  της 
Αμερικής.[21].  
 
 
3.2.3  ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
Οι τηλεπικοικωνιακές επιχειρήσεις στις Η.Π.Α. προσφέρουν εκτενή χαρτοφυλάκια 
προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία περιέχουν προμήθειες τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και 
υπηρεσιών σε τηλεπικοινωνιακούς φορείς, επιχειρήσεις και ιδιώτες, καθώς επίσης τοπικές, 
διεθνείς και υπεραστικές υπηρεσίες φωνής, προηγμένη αποστολή μηνυμάτων και πρόσβαση 
στο διαδίκτυο. Οι στρατηγικές που ακολουθούν τις έχουν οδηγήσει σε ηγετικές θέσεις, 
προωθώντας τεχνολογία και υπηρεσίες στις Η.Π.Α., αλλά και σε πάρα πολλές άλλες χώρες 
του πλανήτη. 
 
Συγκεκριμένα, η εταιρία MCI  κατέχει ηγετική θέση  μεταξύ των προμηθευτών τοπικών 
υπηρεσιών φωνής. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει επίσης διεθνείς και υπεραστικές 
υπηρεσίες φωνής, αποστολής μηνυμάτων και πρόσβασης στο διαδίκτυο, τις οποίες προσφέρει 
σε επιχειρήσεις, ιδιώτες και πωλητές χονδρικού εμπορίου. Καινοτομεί σε προϊόντα και 
υπηρεσίες και διαφοροποιείται από τους ανταγωνιστές της, προσφέροντας ασφάλεια με 
Firewalls και πιστοποίηση στα προϊόντα της. Εφαρμόζει στρατηγικές εξατομίκευσης 
προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα από ευέλικτα τηλεπικοινωνιακά προϊόντα και υπηρεσίες. 
 
Η εταιρία Teleglobe είναι ο ηγετικός προμηθευτής  υπηρεσιών φωνής, ασύρματων 
επικοινωνιών και δεδομένων ΙΡ. Έχει στην κατοχή της και λειτουργεί ένα από τα πλέον 
εκτενή δίκτυα τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Ως ένας νεωτεριστής και κύριος διεθνής 
συντελεστής για μισό αιώνα με διεθνή φήμη, η εταιρία χαίρει εμπιστοσύνης για αξιόπιστες 
διεθνείς τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές.  Το χαρτοφυλάκιό της 
περιλαμβάνει διεθνείς τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Η φήμη της παγκοσμίως, η εξειδίκευσή 
της σε προϊόντα και υπηρεσίες, η ποιότητα των προϊόντων της και η υποστήριξη των πελατών 
της, διασφαλίζουν την εμπιστοσύνη των 1.200 πελατών της χονδρικού εμπορίου και όχι 
μόνο. 
 
Η εταιρία AT&T με την μακρόχρονη ιστορία της στην τεχνολογική καινοτομία με την ίδρυση 
των πρώτων ερευνών στους Η/Υ, την ανακάλυψη του τρανσίστορ και του πρώτου 
τηλεφωνικού modem, στηρίζει τη φήμη της συνεχίζοντας να καινοτομεί και να βρίσκεται στο 
επίκεντρο των ανταγωνιστικών εξελίξεων. Εξ’ αιτίας των καλών σχέσεων που είχε ανέκαθεν 
με τους πελάτες της κατάφερε και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την απελευθέρωση 
των τηλεπικοινωνιών το 1996, να διατηρήσει ένα μικρό από το μερίδιό της στην αγορά, 
διασφαλίζοντας την συνεχιζόμενη παρουσία της στις υπεραστικές υπηρεσίες μέχρι σήμερα. Η 
εταιρία εφαρμόζει τις στρατηγικές διαφοροποίησης και ηγεσίας κόστους παρέχοντας 
ενοποιημένες υπηρεσίες σε χαμηλές τιμές για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών. 
Καινοτομεί τεχνολογικά με την υπηρεσία προπληρωμένης κάρτας ιστού και του 
πρωτοκόλλου του διαδικτύου VoIP. 
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3.3  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ 
 
3.3.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Οι ιαπωνικές εταιρίες άρχισαν να προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στο χρήστη, μια εκ 
των οποίων ποιοτική και εξειδικευμένη υπηρεσία αποτελεί το I-mode της εταιρίας ΝΤΤ 
DoCoMo. Οι υπερεσίες γενικότερα των ιαπωνικών φορέων έχουν ποιοτικά αναβαθμιστεί  
και κάποιες από αυτές προσπαθούν να διατηρήσουν μια στρατηγική ηγεσίας κόστους με 
πολύ χαμηλές τιμές, τόσο σε υπηρεσίες Internet, όσο και σε ευρυζωνικές υπηρεσίες. Αυτό το 
οποίο  διαφοροποιεί την Ιαπωνία από τις άλλες χώρες είναι η ταχύτητα των ευρυζωνικών 
υπηρεσιών της και των υπηρεσιών Internet, καθώς επίσης και οι πολύ χαμηλές τιμές για 
αυτές τις υπηρεσίες (Βλ. σχήμα   4). 
 
 
3.3.2  Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΤΤ DoCoMo   
 
Η υπηρεσία mobile internet (Ι-mode ) επιτρέπει στους χρήστες να στέλνουν e-mails και να 
έχουν πρόσβαση σε ειδικά σχεδιασμένες σελίδες. Περίπου 5.000 σελίδες είναι 
καταχωρημένες στο μενού μιας I-mode κινητής συσκευής και περίπου 7.500 I-mode 
ιστοσελίδες είναι προσβάσιμες από μια τέτοια συσκευή. Η ΝΤΤ DoCoMo  ισχυρίζεται, ότι οι 
σελίδες στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση ο χρήστης, είναι 15.000. 
 
Το I-mode50 δεν είναι ακριβώς τεχνολογία. Είναι ένα λογισμικό υπηρεσιών με δυο βασικές 
ιδιότητες. Πρώτον, το I-mode βασίζεται σε μια γλώσσα προγραμματισμού, η οποία 
ονομάζεται compact HTML και έχει γραφτεί από την ΝΤΤ DoCoMo. Αποτελεί μια 
προσαρμογή της HTML γλώσσας και προσφέρει ένα πρότυπο προβολής ιστοσελίδων. Για να 
προβληθούν οι ιστοσελίδες σε μια I-mode συσκευή, θα πρέπει οι ιστοσελίδες να είναι 
σχεδιασμένες με αυτό το πρότυπο. Δεν είναι εφικτό να γίνει πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα 
γράφοντας http://www. Δεύτερον, το άλλο σημείο διαφοροποίησης είναι, ότι το I-mode  
βασίζεται στην τεχνολογία πακέτου (packet-switched). Η μεταγωγή πακέτου είναι 
περισσότερο κατάλληλη μετάδοση δεδομένων. Αυτός είναι ένας λόγος, για τον οποίο το I-
mode αποδείχθηκε περισσότερο αξιόπιστο από το ευρωπαϊκό μοντέλο WAP, το οποίο 
βασίζεται στην τεχνολογία μεταγωγής κυκλωμάτων. Η ιαπωνική τηλεπικοινωνιακή εταιρία 
διείσδυσε στην ευρωπαϊκή αγορά προσφέροντας αυτή την τεχνολογία και ο κύριος λόγος που 
έκανε αυτή τη διείσδυση είναι η ευρωπαϊκή τεχνολογία GPRS. Η εταιρία απειλεί τους 
ευρωπαϊκούς γίγαντες, ότι θα ενεργοποιήσει αυτή την τεχνολογία πριν ενεργοποιηθεί και 
γίνει ευρέως διαδεδομένο το 3G δίκτυο. 
 
Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι τον τελευταίο χρόνο παγκοσμίως έχουν δοθεί πολλές άδειες για 
3G υπηρεσίες, οι οποίες επιβραβεύτηκαν με διάφορες προσεγγίσεις, όπως με διαγωνισμούς 
ομορφιάς και auctions. Βέβαια, σε πολλές χώρες η διαδικασία συνδέθηκε με νομικές 
προκλήσεις, παγίωση της τελευταίας στιγμής και υψηλά τέλη αδειών. Άλλες χώρες ακόμη 
δεν άρχισαν τη διαδικασία. Σε αυτό το στάδιο, οι ερωτήσεις που πρέπει να ερευνηθούν 
περιέχουν τις επιρροές της επιλεγείσας κανονιστικής προσέγγισης για τις τιμές, δυναμικές 
αγοράς και στρατηγικές των επιχειρήσεων. Ένα άλλο σημαντικό θέμα, είναι η κανονιστική 
μεταχείριση των Εικονικών Χειριστών Δικτύων (VNOs, Virtual Network Operators) στο 
χώρο της κινητής τηλεφωνίας. Μολονότι μερικές  χώρες, όπως η Μ.Βρετανία έχει ερευνήσει 
με προσοχή την θέση των VNOs, το κλίμα δεν είναι ακόμη σίγουρο και οι περισσότερες 
χώρες έχουν να αντιμετωπίσουν το θέμα. 
 

 
 

                                                 
50 http://www.nttdocomo.co.jp/english/corporate/investor_relations/referenc/presentations/pdf/20040324_ir_pre.pdf  

http://www/
http://www.nttdocomo.co.jp/english/corporate/investor_relations/referenc/presentations/pdf/20040324_ir_pre.pdf
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Σε αντίθεση με το I-mode, η υπάρχουσα έκδοση του ευρωπαϊκού WAP είναι τεχνολογία 
βασισμένη στη μεταγωγή κυκλώματος και σχεδιασμένη σε μια WML γλώσσα. H WML είναι 
υποσύνολο της XML, η οποία αποτελεί την επόμενη έκδοση της HTML. Οι ευρωπαϊκές 
εταιρίες πίστευαν, ότι το WAP βασισμένο σε αυτή τη γλώσσα προγραμματισμού, θα 
αποτελέσει μια σημαντική τεχνολογία και θα διαδοθεί μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. 
Όμως, στην πράξη η τεχνολογία αυτή απεδείχθη πολύπλοκη και ασταθής. Ίσως πολλά 
προβλήματα λυθούν με τη ενεργοποίηση του GPRS. Πολλοί είναι οι χρήστες που είναι 
δυσαρεστημένοι από την τεχνολογία WAP και στοχεύουν να αλλάξουν δίκτυο και να 
κατευθυνθούν προς εκείνες που προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες. Η NTT DoCoMo 
πιστεύει, ότι η δεύτερη έκδοση του WAP θα είναι βασισμένη στο δικό της πρότυπο και έτσι 
θα αναδειχθεί σε μεγάλο ανταγωνιστή στην ευρωπαϊκή αγορά. Όσοι χρήστες προμηθεύτηκαν 
I-mode συσκευές και προσπάθησαν να μπουν στις ιστοσελίδες, δεν κατάφεραν να τις 
προβάλλουν σωστά, διότι η γλώσσα που έχει χρησιμοποιηθεί είναι η ιαπωνική. 
 
Εξ άλλου, στις 7 Νοεμβρίου 200359 η ιαπωνική εταιρία σύναψε συνεργασία με την ελληνική 
τηλεπικοινωνιακή εταιρία Cosmote για να προωθήσει και στην Ελλάδα την τεχνολογία I-
mode. Με αυτή την συνεργασία η Ιαπωνική εταιρία αποκτά τον 8ο συνέταιρό της για την 
τεχνολογία I-mode. Ανάμεσα στους συνεταίρους της βρίσκονται : η KG Γερμανίας, η KPN 
Mobile Ολλανδίας, η KG Telecom Ταϊβάν , η BASE v/SA Βελγίου, η BOUYGES Telecom 
Γαλλίας, η Telefonika Ισπανίας και η Wind Telecomunicazioni Ιταλίας. Στο παρακάτω σχήμα 
απεικονίζονται οι χώρες της  Ευρώπης, οι οποίες έχουν υιοθετήσει το I-mode. 
 

 
Σχήμα   3.3.2     Χώρες της Ευρώπης που υιοθέτησαν i-mode 
Πηγή:www.nttdocomo.com/presscenter/pressreleases/press/pressrelease.html?param[no]=391   
 

                                                 
59 www.nttdocomo.com/presscenter/pressreleases/press/pressrelease.html?param[no]=391  

http://www.nttdocomo.com/presscenter/pressreleases/press/pressrelease.html
http://www.nttdocomo.com/presscenter/pressreleases/press/pressrelease.html?param%5Bno%5D=391
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Ακόμη, η NTT DoCoMo προσφέρει την υπηρεσία mail spam61, η οποία είναι συμβατή σε 
ορισμένες κινητές συσκευές I-mode. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μπλοκάρει το 
ταχυδρομείο από συγκεκριμένα domains, καθώς και από επιλεγμένες εταιρίες. 
 
 
3.3.3 Η ΕΤΑΙΡΙΑ KDDI 
 
Επίσης, η ιαπωνική KDDI60 πρόκειται στο μέλλον να εισάγει στην αγορά καινοτομία 
τεχνολογίας , σύμφωνα με την οποία ο χρήστης έχοντας κινητό τηλέφωνο τρίτης γενιάς θα 
διαθέτει ταυτόχρονα και πιστωτική κάρτα πραγματοποιώντας διάφορες συναλλαγές σε 
καταστήματα. Η κάρτα αυτή (UIM card) θα είναι ενσωματωμένη στο κινητό τηλέφωνο και 
θα περιέχει επικοινωνιακά δεδομένα, δεδομένα χρήστη και υπηρεσίες συναλλαγών. Οι 
χρήστες θα έχουν δυνατότητα για On-line αγορές μέσω της υπηρεσίας EZWeb61 On-line 
shopping κάνοντας χρήση των κωδικών κάρτας προκειμένου τα στοιχεία της «πιστωτικής 
κάρτας» να μεταφερθούν δικτυακά στο κατάστημα για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. 
 
 
 

                                                 
61 www.nttdocomo.com/presscenter/pressreleases/press/pressrelease.html?param[no]=395
60 www.kddi.com/english/corporate/kddi/future/index.html  
61 www.au.kddi.com/english/ezweb/index.html  

http://www.nttdocomo.com/presscenter/pressreleases/press/pressrelease.html?param%5Bno%5D=395
http://www.kddi.com/english/corporate/kddi/future/index.html
http://www.au.kddi.com/english/ezweb/index.html
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3.4    ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
 
3.4.1 ΒΤ COMPANY 
 
Η στρατηγική της BT COMBANY είναι να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους μέσω της 
ύπαρξής της ως ο  καλύτερος προμηθευτής υπηρεσιών επικοινωνιών, να παρέχει λύσεις για 
όλους τους εταιρικούς πελάτες στην Ευρώπη, επιτυγχάνοντας  σφαιρική “προσιτότητα” μέσω 
συνεργασίας. Ενάντια  στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον έχει αναπτύξει η εταιρία στρατηγικές 
προτεραιότητες για να δώσει σαφήνεια και ευελιξία. Η πρόθεσή της είναι να κατευθύνει τις 
προσπάθειες των ανθρώπων προς την παράδοση των σημαντικών λειτουργικών και 
χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων. Η εταιρία διακρίνει οκτώ προτεραιότητες, κάθε μια 
εξίσου σημαντική για το μέλλον της επιχείρησης : 
   
- κρατήστε μια επιμονή εστίασης στη βελτίωση της ικανοποίησης πελατών  
- επιτύχετε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της ηγεσίας κόστους   
- βάλτε την ευρυζωνικότητα στην καρδιά της BT    
- οδηγήστε τον κόσμο σε δικτυακές λύσεις    
- δημιουργήστε κινητικές υπηρεσίες και τις λύσεις   
- μετασχηματίστε το δίκτυό σας σε ένα δίκτυο του 21ου αιώνα  
- παρακινήστε τους ανθρώπους  και δώστε τους αξία.   
 
Η ΒΤ έχει ως στόχο τις προηγμένες υπηρεσίες, τo μειωμένο λειτουργικό κόστος και την 
διατήρηση των τιμών σε χαμηλά επίπεδα. Επίσης επιθυμεί την ικανοποίηση του πελάτη, την 
εισαγωγή της ευρυζωνικότητας στην καρδία της εταιρίας και μια «καθαρή» δικτυακή 
στρατηγική για κάθε είδους πελάτη που να περιλαμβάνει νέες υπηρεσίες και νέα ελαστικά 
προϊόντα (brand extension). 
 
 
3.4.2  FRANCE TELECOM 
 
Το όραμα της εταιρίας62 είναι να παραμείνει η επιχείρηση που καλλιεργεί την τελειότητα 
(ποιότητα) και προσφέρει τις πιο καινοτόμες υψηλής απόδοσης υπηρεσίες για τους 
πελάτες της. Μέχρι το 2005, η France Telecom προσδοκεί να έχει επανακτήσει τον έλεγχό 
της και να επιστρέψει στη νόμιμη θέση της ως ένας από τους κορυφαίους 
τηλεπικοινωνιακούς φορείς παγκοσμίως.   
 
Οι τεχνολογίες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της θα είναι περισσότερο πελατο-κεντρικές 
παρά ποτέ, υποστηριγμένα από την τελειότητα και την υποχρέωση απέναντι στους 
ανθρώπους της.  Η στρατηγική της France telecom είναι μια στρατηγική που στρέφεται στην 
ικανοποίηση πελατών (ποιότητα) και το ενσωματωμένο λειτουργικό management 
υποστηρίζει την ηγεσία της ομάδας.  Επίσης, σκοπεύει να ακολουθήσει τις στρατηγικές 
συνεργασίες και στις περιοχές εκτός των βασικών δραστηριοτήτων της. 
 
Στον τομέα του Internet η γαλλική εταιρία έχει επιτύχει μια πολύ καλή συμμαχία με την 
εταιρία wanadoo που είναι αρκετά κερδοφόρα στον χώρο αυτό. Το αποτέλεσμα είναι η 
πληθώρα εκδόσεων των πακέτων Internet προσφέροντας επιπλέον και πρόσθετες υπηρεσίες, 
όπως πέντε λογαριασμούς e-mail και δωρεάν χώρο αποθήκευσης ιστοσελίδων. Επίσης, 
βασική στρατηγική στον τομέα αυτό της γαλλικής τηλεπικοινωνιακής εταιρίας είναι η 
υποστήριξη των πελατών με διάφορους τρόπους. Στο σχήμα 6 απεικονίζεται ο μέσος όρος 
κόστους πρόσβασης στο Internet. 
 

                                                 
62 http://www.francetelecom.com/en/group/vision/strategy/ambition/
 

http://www.francetelecom.com/en/group/vision/strategy/ambition/
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Η γαλλική εταιρία France Telecom51 έχει συνάψει συνεργασία με την wanadoo για την 
παροχή υπηρεσιών Internet. H wanadoo έχει ως στόχο την εύκολη πρόσβαση των πελατών 
στις υπηρεσίες της, καθώς και να ηγηθεί στην ευρωπαϊκή αγορά σε αυτές τις υπηρεσίες. Σε 
συνεργασία και με άλλες εταιρίες προσπαθεί να δημιουργήσει έναν δικτυακό κόσμο με 
πολυμεσικές εφαρμογές και μεγάλες ταχύτητες πρόσβασης στις υπηρεσίες της,. 
 
Η στρατηγική της wanadoo βασίζεται στις παρακάτω προτεραιότητες: 

- Αύξηση των συνδρομητών Internet στην Ευρώπη. Οι υπηρεσίες Internet  βασίζονται 
σε αξιόπιστα σχέδια και η εταιρία κάνει το καλύτερο προκειμένου να δώσει σε χρήση 
διαφόρων ειδών δίκτυα , κανάλια και συσκευές. 

- Αύξηση υπηρεσιών χρήσης Internet. Σύμφωνα με αυτή την στρατηγική, οι χρήστες  
κάνουν χρήση του δικτύου με τη βοήθεια προγραμμάτων προεγγραφών για 
απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

- Αύξηση του αριθμού των χρηστών Internet ευρυζωνικής πρόσβασης. Η εταιρία 
συνεχίζει να επενδύει και να προγραμματίζει στην ευρυζωνική πρόσβαση 
διεισδύοντας και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. 

 
Η wanadoo προσπαθεί να διατηρήσει, να αυξήσει και να εκπαιδεύσει τους συνδρομητές της. 
Σε κάθε νέα υπηρεσία που προσφέρει προσπαθεί να γίνει κατανοητή από τους χρήστες 
δίνοντάς τους τρόπους αξιοποίησης της εκάστοτε υπηρεσίας. Παρέχει ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο , υπηρεσία μηνυμάτων και διάφορα άλλα επικοινωνιακά εργαλεία. Επίσης οι 
συνδρομητές της μπορούν να διαφημίζονται στον δικτυακό της τόπο έναντι κάποιας χαμηλής 
χρηματικής αμοιβής, καθώς και να στέλνουν διαφόρων ειδών θέματα που ενδιαφέρουν τους 
χρήστες, όπως οικονομικού, κοινωνικού κ.λ.π. περιεχομένου. Τέλος στον δικτυακό της τόπο 
μπορεί να βρει ο χρήστης διάφορα προϊόντα προς πώληση. 
 
 
3.4.3 Η ΕΤΑΙΡΙΑ  T-ONLINE 
 
Στη Γερμανία οι συνδρομητές της T-online, συνεργαζόμενη εταιρία της Deutsche Telecom, 
αυξήθηκαν κατά 7% το έτος 2003. O λόγος για τον οποίο προκλήθηκε αυτή η αύξηση, ήταν 
οι υπηρεσίες που προσφέρει στους συνδρομητές της. Η T-online δημιούργησε ένα δικτυακό 
τόπο τον www.t-online.de τον Αύγουστο του 2003. Η πύλη (portal) διαθέτει διαφόρων ειδών 
προϊόντα , ειδησεογραφικό υλικό και on-line καταστήματα. Οι συνδρομητές της εταιρίας 
έχουν πρόσβαση σε υλικό και προγράμματα. Παρόλα αυτά, ο δικτυακός τόπος (site) έχει 
υψηλή ποιότητα και είναι ιδιαίτερα προσεγμένος και οι υπηρεσίες Internet διαφημίζονται με 
πολύ καλό τρόπο, πράγμα που αποτελεί προτέρημα για την εταιρία και την αύξηση των 
πελατών της (Βλ. Σχήμα 5).  

 
Επίσης το περιεχόμενό της προβάλλεται και σε άλλους δικτυακούς τόπους τονίζοντας το 
επιχειρηματικό μοντέλο, τις υπηρεσίες και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Μάλιστα τον Δεκέμβριο 
του 2003 η εταιρία t-online απέκτησε την Scout24 AG. Η εταιρία αυτή δραστηριοποιείται 
στο χώρο των αυτοκινήτων και θεωρείται από τις καλύτερες στην αγορά της Γερμανίας. Η 
εταιρία αυτή διατηρεί διαφόρων ειδών χαρτοφυλάκια όπως το JobScout24, FinanceScout24, 
FriendScout24, Scout24 Schweiz Αυτό επιτρέπει στην εταιρία να ανάπτυξη την στρατηγική 
της αυξάνοντας την αξία της σε τομείς Internet με το να προσθέσει το δικό της χαρτοφυλάκιο 
(διαποίκιλση) στην on-line δικτυακή αγορά. Η αγορά της Scout24 στοχεύει σε χρήστες στη 
Γερμανία , στην Ελβετία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η πολύ καλά οργανωμένη 
δικτυακή αγορά δίνει στην εταιρία T-online ένα προβάδισμα στη δημιουργία αξίας σε όλες 
τις υπηρεσίες της. Στο παρακάτω σχήμα  απεικονίζεται η αύξηση των πελατών της T-online 
μετά την ενεργοποίηση του δικτυακού της τόπου www.t-online.de: 
 
 
                                                 
51 http://www.francetelecom.com/en/financials/investors/data/20f/att00002297/Form20F_2002.pdf  

http://www.t-online.de/
http://www.t-online.de/
http://www.francetelecom.com/en/financials/investors/data/20f/att00002297/Form20F_2002.pdf
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3.4.4  Η ΕΤΑΙΡΙΑ DEUTSCHE TELECOM 
 
Προκειμένου η Deutsche Telekom52 να είναι περισσότερο ανταγωνιστική, επενδύει 
σημαντικά ποσά στην εκπαίδευση των υπαλλήλων προκειμένου αυτοί να είναι ενήμεροι και 
απολύτως καταρτισμένοι με τις νέες υπηρεσίες και να παρέχουν ποιοτική υποστήριξη των 
πελατών της. Νοητές αίθουσες (virtual classrooms) και e-learning υπηρεσίες βρίσκονται 
πάντα σε διαθεσιμότητα. Η τηλεπικοινωνιακή εταιρία έχει στη διάθεσή της 20 
εκπαιδευτικούς δικτυακούς τόπους, 39 κέντρα εκπαίδευσης, καθώς και 240 εργαστήρια σε 
ολόκληρη τη Γερμανία. Στην πύλη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning portal) 
υπάρχουν εκπαιδευτικές ενότητες (sessions) σχετικές με οποιαδήποτε καινούργια υπηρεσία. 
Επίσης στο εσωτερικό της δίκτυο (intranet) υπάρχουν 320 υπολογιστές που εξυπηρετούν τους 
υπαλλήλους στην εκπαίδευσή τους. Χάρη στην τεχνολογία WEB_TV οι χρήστες μπορούν να 
παρακολουθούν σύντομα εκπαιδευτικά προγράμματα. Αυτές οι επενδύσεις στον εκπαιδευτικό 
τομέα γίνονται με σκοπό η εταιρία να διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο τη φήμη της και να 
παρέχει όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και καλύτερη ποιότητα 
υποστήριξης των πελατών. Τονίζοντας αυτά τα χαρακτηριστικά η Deutsche Telecom 
επιτυγχάνει τη διατήρηση ακόμη και την επίτευξη συγκριτικού πλεονεκτήματος και επίσης 
προσπαθεί να τα προβάλει και σε άλλες χώρες. 
 
Μια ακόμη καινοτομική στρατηγική της T-Com (μέλος της Deutsche telecom) ήταν η 
σύνδεση της ονομασίας της με κάποια άλλη υπηρεσία (brand elasticity). Το έτος 2003 η 
εταιρία T-Com  συνεργάστηκε με μια μουσική εταιρία καθορίζοντας τις παραμέτρους για μια 
δικτυακή πλατφόρμα, η οποία θα περιλαμβάνει μουσική. Οι χρήστες της εταιρίας θα μπορούν 
νόμιμα να αποθηκεύουν μουσική από το δικτυακό τόπο www.musicload.de  και να 
δημιουργούν τα δικά τους μουσικά CD. Σημαντική υπηρεσία για την T-Com αποτελεί και το 
video on demand. Το Νοέμβριο του 2003 η εταιρία σε συνεργασία με την DreamWorks, 
Universal και MGM διαφοροποιήθηκε ενεργοποιώντας τον δικτυακό της τόπο από  όπου οι 
χρήστες  θα μπορούν να κατεβάζουν αποσπάσματα ταινιών η ακόμη και ολόκληρες ταινίες. 
Στην δεύτερη περίπτωση είναι καλύτερο ο χρήστης να διαθέτει κάποιο ευρυζωνικό πακέτο 
για πιο γρήγορες ταχύτητες. Οι χρήστες στην αρχή περίμεναν μια υπηρεσία, όπου θα υπήρχε 
η δυνατότητα στον χρήστη να βλέπει τηλεόραση από το δίκτυο. Η εταιρία T-Com έκανε κάτι 
καλύτερο έκτος από την ενεργοποίηση του παραπάνω δικτυακού τόπου ταινιών, σε 
συνεργασία με την Fujitsu-Siemens παρέχει ειδικές συσκευές στους πελάτες της, οι οποίες 
προσφέρουν τηλεόραση μέσω δικτύου. Οι συσκευές αυτές εισήλθαν στην αγορά στις αρχές 
του 2004. Επίσης μια καινοτομία για επιχειρήσεις μουσικής αποτελεί η δυνατότητα να ακούν 
οι χρήστες πρωτοεμφανιζόμενα κομμάτια και να πληρώνουν μέσω πιστωτικής κάρτας ή 
κάρτας προπληρωμένου χρόνου. Ακόμη μια καινοτομική υπηρεσία που κέρδισε το 
ενδιαφέρον των πελατών ήταν το NET PHONE, το οποίο παρουσιάστηκε από την T-Com και 
έδινε την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εγκαταστήσουν την τεχνολογία αυτή πάνω από ένα 
PBX δίκτυο προκειμένου να διαθέτουν φωνή μέσω ΙΡ (Voice over IP). 
 
 
3.4.5  Η ΕΤΑΙΡΙΑ MCI 
 
Στην Ευρωπη η εταιρία MCI παρέχει υπηρεσίες Internet, Data και Voice στις παρακάτω  
χώρες: Ανδόρα , Αλβανία, Αυστρία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κύπρος, Εσθονία, 
Ελβετία, Ελλάδα, Νορβηγία, Γερμανία, Δανία, Κροατία, Μονακό, Δημοκρατία Μακεδονίας, 
και Μ. Βρετανία. 
 
 

                                                 
52 http://www.geschaeftsbericht2003.telekom.de/site/en/lb/die_taktie/index.php?tcfs=f6aa2b90e9348c5d8556eed72ff9dda5  

http://www.musicload.de/
http://www.geschaeftsbericht2003.telekom.de/site/en/lb/die_taktie/index.php?tcfs=f6aa2b90e9348c5d8556eed72ff9dda5
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3.5    ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
3.5.1   Η ΕΤΑΙΡΙΑ TELLAS 

Το όραμα της Tellas53 είναι να αποτελέσει την κορυφαία, εναλλακτική εταιρία παροχής 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών Τηλεφωνίας και Internet της ελληνικής αγοράς.  Η αποστολή της 
Tellas είναι να εντοπίζει τις επιχειρηματικές και προσωπικές ανάγκες της αγοράς, ώστε να 
προσφέρει πρώτη προηγμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που βασίζονται σε τεχνολογικά 
καινοτομικά συστήματα και πρακτικές.Η στρατηγική που ακολουθεί η Tellas για το Internet 
είναι  η ηγεσία κόστους. Προσφέρει αρκετά πακέτα Internet σε πολύ χαμηλή τιμή. Επίσης 
προσπαθεί να διαφοροποιήσει την υπηρεσία της προσφέροντας στους πελάτες της δωρεάν 
Internet, χωρίς συνδρομή. Η Tellas διαφοροποιεί τα προϊόντα της σε ατομικά και 
επαγγελματικά, προσφέροντας ιδιαίτερα πακέτα και υπηρεσίες σε επαγγελματίες που 
επιθυμούν υψηλές ταχύτητες. Επίσης ο πελάτης έχει άμεση υποστήριξη για τις υπηρεσίες της 
κάνοντας χρήση ενός πανελλαδικού αριθμού κλήσης με χαμηλή χρέωση. 

 
3.5.2 Η ΕΤΑΙΡΙΑ FORTHnet 
 
Στόχος της εταιρίας είναι η σταθερή παροχή προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αξιοποιώντας την προηγμένη τεχνολογία, οι πελάτες 
της FORTHnet54 καλύπτουν μέσα από μία μοναδική σύνδεση όλες τις τηλεπικοινωνιακές 
τους ανάγκες (single line - multiple services) με τη χρήση του υφιστάμενου ή άλλου, 
δημόσιου ή ιδιωτικού, τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Η FORTHnet στο πλαίσιο του 
αναπτυξιακού της προγράμματος έχει θέσει ως άμεση   προτεραιότητα την εξέλιξή της σε 
ολοκληρωμένο παροχέα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις 
υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και παράλληλα στην ασύρματη σταθερή πρόσβαση (Βλ. 
σχήμα 3.5.2). 

  

Σχήμα  3.5.2    Υπηρεσίες σταθερής και ασύρματης τηλεφωνίας της FORTHnet 
Πηγή: www.tellas.gr/greek/investors/Annual2003.pdf
 

                                                 
53 www.tellas.gr/greek/investors/Annual2003.pdf  
54 www.forthnet.gr/company/annual.pdf  

http://www.tellas.gr/greek/investors/Annual2003.pdf
http://www.tellas.gr/greek/investors/Annual2003.pdf
http://www.forthnet.gr/company/annual.pdf
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Στον τομέα του Internet η FORTHnet ακολουθεί τη στρατηγική της διαφοροποίησης, 
διαθέτοντας ένα προϊόν (μια κάρτα προπληρωμένου χρόνου) μέσα από αλυσίδες 
καταστημάτων. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του προϊόντος είναι το χαμηλό κόστος, σαν 
αποτέλεσμα της στρατηγικής ηγεσίας κόστους που ακολουθεί, ενώ ένα σημαντικό 
πλεονέκτημά του είναι και η ”διάρκεια ζωής” του. Με  αυτό τον τρόπο  η εταιρία διευρύνει 
το φάσμα των πελατών της, προσελκύοντας τους πελάτες μιας άλλης εταιρίας. 
 
 
3.5.3  Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΕΝΕΤ 
 
Η ΟΤΕΝΕΤ63 ( www.otenet.gr ) είναι εταιρία παροχής προϊόντων και υπηρεσιών Internet. 
Ιδρύθηκε το 1996 με πρωτοβουλία του Oργανισμού Tηλεπικοινωνιών Ελλάδος και αποτελεί 
το επιστέγασμα της επιχειρηματικής στρατηγικής του στο χώρο των νέων τεχνολογιών. η 
ΟΤΕΝΕΤ προσφέρει υπηρεσίες, εφαρμογές και λύσεις διαδικτύου και υποδομών 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών πάνω από το πρωτόκολλο του Internet (ΙΡ) σε οικιακούς 
πελάτες , επιχειρήσεις και οργανισμούς.  
 
Οι συνεχείς επενδύσεις της ΟΤΕΝΕΤ σε δικτυακή υποδομή, η ανάπτυξη νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών καινοτομικής τεχνολογίας καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων και 
καταναλωτών, η άριστη εξυπηρέτηση των πελατών και το ευέλικτο οργανωτικό σχήμα είναι 
τα κύρια χαρακτηριστικά που ανέδειξαν την ΟΤΕΝΕΤ ως ηγέτη στο χώρο του Internet. 
Σήμερα οι πελάτες της ΟΤΕΝΕΤ έχουν στη διάθεσή τους την ποιότητα , την αξιοπιστία , την 
ταχύτητα, τη συνέπεια, τη φήμη του μεγαλύτερου φορέα υπηρεσιών Internet στη χώρα μας. 
Αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες του δικτύου της, το οποίο συνεχώς αναβαθμίζεται, 
η ΟΤΕΝΕΤ προσφέρει απόλυτη κάλυψη σε όλους τους χρήστες της , ιδιώτες επιχειρήσεις και 
ελεύθερους επαγγελματίες με τις εξής κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών: 

- βασικές υπηρεσίες πρόσβασης: Dial up πρόσβαση στο Internet, μέσω του απλού 
τηλεφωνικού δικτύου (PSTN) και του ψηφιακού δικτύου (ISDN). 

- Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ΙΡ: ολοκληρωμένες λύσεις ΙΡ για τις μικρομεσαίες και 
μεγάλες επιχειρήσεις που καλύπτουν τις ανάγκες πρόσβασης , διαδικτύωσης των 
εταιρικών τους υποκαταστημάτων με χρήση σύγχρονων πρωτοκόλλων ασφαλείας και 
κρυπτογράφησης, δικτυακής ασφάλειας και διαχείρισης του δικτυακού τους 
εξοπλισμού. 

- Υπηρεσίες ηλεκτρονικού επιχειρείν : υπηρεσίες ηλεκτρονικής παρουσίας (κατασκευή 
και φιλοξενία ηλεκτρονικών καταστημάτων και έτοιμες λύσεις για την κατασκευή 
ηλεκτρονικού καταστήματος). 

- Υπηρεσίες περιεχομένου: εξειδικευμένες υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών 
πληροφόρησης , επικοινωνίας ,αγορών, καθώς και τη δημιουργία ισχυρών χρηστικών 
υπηρεσιών και επιχειρηματικών εργαλείων. 

-  
Το έτος 2002 η ΟΤΕΝΕΤ εισήγαγε στην αγορά πλήθος νέων υπηρεσιών και προϊόντων, 
καλύπτοντας τις ανάγκες της καταναλωτικής και επιχειρηματικής αγοράς. Το πρώτο τρίμηνο 
του 2002 εισήγαγε προϊόντα υπηρεσιών, όπως τη νέα υπηρεσία WEB και την SYSTRAN 
plus για online μεταφράσεις σε πραγματικό χρόνο. Ο χρήστης γράφει το κείμενό του στη 
φόρμα και επιλέγει μεταξύ δεκαπέντε γλωσσών μετάφρασης. Στο ίδιο διάστημα, η εταιρία 
προσέφερε την υπηρεσία IQNEWS by OTEnet, μια νέα online εφαρμογή για έξυπνες 
αναζητήσεις ειδήσεων, καθώς και την υπηρεσία INTRAJOBS (σε συνεργασία με την e-On 
Integration) και το ΚάπαTEL που αποτελεί εργαλείο εύρεσης θέσεων εργασίας και στελεχών 
μέσω του διαδικτύου. Μέσα από συνεργασίες, η ΟΤΕΝΕΤ επένδυσε στον εμπλουτισμό του 
περιεχομένου της ιστοσελίδας της, προσφέροντας έτσι υπηρεσίες περιεχομένου, όπως το 
Astrologynet.gr και το Woman Today, ενημέρωση και Ψυχαγωγία. 
 
 
                                                 
63 http://www.ote.gr/oteweb/greek/investors/OTE2002a.pdf  
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Τον Αύγουστο του 2002, η ΟΤΕΝΕΤ ανακοίνωσε υπηρεσίες για τις εκλογές τις Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Μέσα από τον δικτυακό τόπο που δημιούργησε (www.grelections.gr), η 
ΟΤΕΝΕΤ παρείχε ένα σύνολο υπηρεσιών Internet για τους πολίτες αλλά και τους 
υποψήφιους – πολιτικούς. Έτσι οι χρήστες του Internet είχαν στη διάθεσή τους μια νέα 
διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης για τις εκλογές, ενώ οι υποψήφιοι-πολιτικοί των 
Νομαρχιακών και Δημοτικών εκλογών είχαν στη διάθεσή τους ολοκληρωμένα πακέτα , 
ειδικά σχεδιασμένα για την προβολή τους στο Internet και την άμεση επικοινωνία με τους 
πολίτες. 
Το Δεκέμβριο του 2002, η εταιρία ανακοίνωσε την εισαγωγή της στην αγορά των 
προπληρωμένων καρτών για την σύνδεση στο Internet προσπαθώντας έτσι να προσαρμοστεί 
στις απαιτήσεις των καταναλωτών. Η πρώτη κάρτα προπληρωμένου χρόνου με το όνομα 
LETS NET ήταν ένα καινοτομικό προϊόν. Η κάρτα αυτή παρέχει προπληρωμένο χρόνο 
σύνδεσης στο Internet μέσω του δικτύου της ΟΤΕΝΕΤ και δημιουργήθηκε για εκείνους που 
επιθυμούν περιορισμένης διάρκειας πλοήγηση στο διαδίκτυο. Επίσης είναι ιδανική για όσους 
θέλουν να δοκιμάσουν το Internet για πρώτη φορά. Επιπλέον διεύρυνε την οικογένεια των 
τηλεφωνικών καρτών, Smile, προσθέτοντας μια ακόμη κάρτα με χρόνο ομιλίας 15€. Η 
έκδοση αυτή του προϊόντος διαφοροποιείται σημαντικά έναντι του ανταγωνισμού, διότι ο 
χρήστης διαθέτει μια κάρτα με δύο χρήσεις: η μία χρήση είναι η παροχή τηλεπικοινωνιακών 
συνδιαλέξεων με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος στις κλήσεις προς Αμερική και η δεύτερη χρήση 
είναι αυτή του προπληρωμένου χρόνου Internet. Η κάρτα αυτή από το 2003 δίνεται σε πολύ 
χαμηλή τιμή (3€) διαφοροποιώντας την κοστολογικά από τον ανταγωνισμό.  
 
Η ΟΤΕΝΕΤ παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης. 
Αφ’ ενός συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα / προγράμματα και αφ’ ετέρου 
ερευνά και αναπτύσσει πιλοτικές υπηρεσίες, εξετάζοντας έτσι τις νέες τεχνολογίες και 
εφαρμογές. Το επιχειρηματικό πλάνο της ΟΤΕΝΕΤ για το 2003 θα αναπτυχθεί πάνω στη 
γερή βάση που έχει κτίσει η εταιρία τα τελευταία δυο χρόνια. Η ΟΤΕΝΕΤ θα συνεχίσει να 
προσεγγίζει την καταναλωτική και επιχειρηματική αγορά, στοχεύοντας στην αύξηση της 
συνολικής αγοράς παράλληλα με την αντίστοιχη αύξηση του μεριδίου της εταιρίας σε αυτή. 
Έμφαση θα δοθεί στις ολοκληρωμένες επιχειρηματικές λύσεις βασισμένες σε τεχνολογίες 
δικτύου, στρατηγική η οποία φάνηκε και από την δραστηριότητά της ΟΤΕΝΕΤ κατά το 2002. 
Πέρα από τις υπηρεσίες πρόσβασης και τις υπηρεσίες φιλοξενίας , η ΟΤΕΝΕΤ θα εντείνει 
κατά το 2003, τη δραστηριότητά της στο χώρο των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Όσον 
αφορά στα καταναλωτικά προϊόντα, ένας από τους στόχους της εταιρίας για το 2003 είναι να 
κάνει τη διαδικασία χρήσης του Internet ακόμη πιο φιλική προς τον πελάτη. Έμφαση θα 
δοθεί σε υπηρεσίες – προϊόντα πιο φιλικά προς το χρήστη, τα οποία λειτουργούν ως εργαλεία 
στην καθημερινή ζωή. 
 
Και η ελληνική Vodaphone64 παρέχει ανταγωνιστικές υπηρεσίες, οι οποίες προσφέρουν τη 
δυνατότητα σε κάθε εταιρία να έχει πρόσβαση το Internet για όσους χρήστες επιθυμεί και με 
τον τρόπο αυτό υποδεικνύουν τις ανάγκες της. Σε όλες τις περιπτώσεις η Vodafone εγγυάται 
υψηλή ποιότητα, ταχύτητα και ανταγωνιστικές χρεώσεις. Οι υπηρεσίες αυτές είναι υπηρεσίες 
dial up, internet dial up και business internet. 
Επίσης το GPRS Roaming (περιήγηση) παρέχει στους χρήστες της Vodafone που ταξιδεύουν 
στο εξωτερικό, καθώς επίσης στους επισκέπτες του Internet , αδιάκοπη πρόσβαση στις 
υπηρεσίες μέσω GPRS κατά την διάρκεια των ταξιδιών τους. Αρχικά τα δίκτυα, στα οποία 
ήταν διαθέσιμη η υπηρεσία ανήκαν στον όμιλο Vodafone και αφορούσαν τις χώρες Μ. 
Βρετανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ολλανδία και Ισπανία. Σήμερα η υπηρεσία 
προσφέρεται σε δέκα δίκτυα και αντίστοιχο αριθμό χωρών, ενώ η Vodafone επιδιώκει 
προοδευτικά να προσφέρει GPRS Roaming σε πολλές ακόμη χώρες και δίκτυα, καλύπτοντας 
σταδιακά ολόκληρη την Ευρώπη. 
                                                 
64 http://www.vodafone/investors/vodaphoneannual_report_2002_greek  
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Η ΟΤΕnet65 σε συνεργασία με δύο ακόμη εταιρίες την cosmoONE και την INFΟΤΕ 
προσφέρει ένα εξειδικευμένο πακέτο υπηρεσιών Internet σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Πρόκειται για το B2B X-tra Value, μια νέα προσφορά, η οποία θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 
και θα περιλαμβάνει: 

• Ετήσια Dial up σύνδεση στο Internet με το δίκτυο της OTEnet (PSTN ή ISDN 64K), 
• Ετήσια προβολή στον Πανελλαδικό Χρυσό Οδηγό Επιχειρείν Β2Β της INFOTE,  
• Ετήσια πρόσβαση στην ηλεκτρονική αγορά της cosmoONE με δυνατότητα αγορών 

σε προνομιακές τιμές, ειδών γραφικής ύλης, επίπλωσης γραφείου, επιχειρηματικών 
δώρων και αναλωσίμων από επιλεγμένους προμηθευτές. 

Το B2B X-tra Value, απευθύνεται κυρίως στην αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
δίνοντάς τους τη δυνατότητα, με ένα ολοκληρωμένο και παράλληλα οικονομικό πακέτο 
υπηρεσιών, να απολαμβάνουν τριπλό όφελος. 
 
 
3.5.4  Η ΕΤΑΙΡΙΑ COSMOTE 
 
H Cosmote στις 7 Νοεμβρίου ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την ιαπωνική DoCoMo 
προσκειμένου να προσφέρει την υπηρεσία I-mode. Η Cosmote θα χρησιμοποιήσει την 
υπηρεσία αυτή πάνω από το 2,5G GPRS δίκτυο και το 3G UTMS δίκτυο σε συνεργασία με 
την DoCoMo υποδεικνύοντας η τελευταία το know-how, την τεχνολογία και τα πρότυπα. Η 
υπηρεσία αυτή στοχεύει να καλύψει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 για τους οποίους η 
Cosmote είναι ο βασικός χορηγός. Επίσης η Ελληνική Τηλεπικοινωνιακή Εταιρία θα 
συνεργαστεί με την ιαπωνική και σε άλλες αγορές, όπου η Cosmote διαθέτει θυγατρικές, 
όπως την AMC στην Αλβανία την globul στην Βουλγαρία και την Cosmofon στην 
Δημοκρατία της Μακεδονίας.  
 
Με την υπηρεσία αυτή οι συνδρομητές της Cosmote θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν 
νέες εμπειρίες όπως: πρόσβαση στο Internet με πολύ πλούσιο περιεχόμενο στο κινητό τους, 
και μια ευρεία γκάμα κινητών τηλεφώνων σχεδιασμένα για τους συνδρομητές του I-mode. 
Με αυτή την συνεργασία η ιαπωνική εταιρία αποκτά τον 8ο συνέταιρό της. 

 
 

3.6   ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
Το διαδίκτυο, με κύρια ιδιότητά του να μεταμορφώνει τον ανταγωνιστικό χάρτη πολλών 
βιομηχανιών, αποτελεί μία από τις βασικότερες δυναμικές μίας σύγχρονης επιχείρησης. Οι 
συμμετέχοντες σε αυτό προμηθευτές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, προμηθευτές προϊόντων 
και χρήστες, προσφέρουν και λαμβάνουν  υπηρεσίες και προϊόντα με τρόπο που έχει 
υπαγορεύσει το διαδίκτυο. Οι επιχειρήσεις επωφελούνται από τις ιδιότητές του  
προσαρμοζόμενες σε αυτές για την επίτευξη του σημαντικότερου των στόχων τους, την 
διασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 
 
Οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών των Η.Π.Α κατέχουν αναμφισβήτητα την πρώτη θέση στην 
τηλεπικοινωνιακή τεχνολογία και στις υπηρεσίες που παρέχουν στους χρήστες παγκοσμίως. 
Η εμπειρία τους από την εφεύρεση του τηλεφώνου, την ανάπτυξη των πρώτων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, των πρώτων δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών μέχρι και σήμερα, τόσο στην 
τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών, όσο και στο μάρκετινγκ έχει σαν αποτέλεσμα να 
διακρίνονται στα παγκόσμια δρώμενα της κοινωνίας της πληροφορίας, στη μετάδοση 

                                                 
65 http://www.cosmoone.gr/news/press016.htm  

http://www.cosmoone.gr/news/press016.htm
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τεχνογνωσίας, αλλά και στην οργάνωση της τεχνολογικής εξέλιξης με την προτυποποίηση 
των προϊόντων. 
 
Στην Ιαπωνία η εταιρία NTT DoCoMo προωθεί στην αγορά την I-mode τεχνολογία, για την 
οποία  πιστεύει ότι θα  υπερτερήσει έναντι του  WAP. Η εταιρία έχει συνάψει συμφωνίες με 
εταιρίες ευρωπαϊκών χωρών, όπως στη Γερμανία, Ολλανδία, Ταϊβάν, Βέλγιο, Γαλλία, 
Ισπανία, στην Ιταλία και πρόσφατα και με την ελληνική εταιρία COSMOTE, η οποία θα 
προσφέρει από το Καλοκαίρι του 2004 την τεχνολογία I-mode, καθώς και νέες τηλεφωνικές 
συσκευές που θα την υποστηρίζουν. Επίσης  στον τομέα των Online συναλλαγών έχουν 
εφευρεθεί καινοτόμες υπηρεσίες, όπως η υπηρεσία EZWEB της τηλεπικοινωνιακής εταιρίας 
ΚDDI, σύμφωνα με την οποία ο χρήστης έχει πρόσβαση σε πληθώρα Online καταστημάτων 
και του δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει συναλλαγές εύκολα και γρήγορα, κάνοντας 
χρήση του κινητού τηλεφώνου. 
 
Στην Ευρώπη οι εταιρίες στοχεύουν να ηγηθούν στην αγορά του διαδικτύου 
διαφοροποιώντας  τις υπηρεσίες τους δίνοντας έμφαση στην online εκπαίδευση των 
συνδρομητών. Επίσης σε χώρες, όπως η Γερμανία με βάση την ελαστικότητα του εμπορικού 
σήματός τους διεισδύουν σε νέα αγορές προωθώντας έτσι τα προϊόντα τους. Άλλες εταιρίες 
δημιουργούν ποιοτικούς δικτυακούς τόπους με πολλές πρόσθετες υπηρεσίες για τους πελάτες 
τους, προβάλλοντας έτσι δυναμικά τις υπηρεσίες και  τα προϊόντα τους ενδυναμώνοντας με 
αυτόν τον τρόπο και τη  φήμη τους. 
 
Στην Ελλάδα οι εταιρίες χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την προβολή των 
προϊόντων τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το free-Internet της Tellas, 
εστιάζοντας σε ένα μεγάλο τμήμα της αγοράς, επίσης οι ελληνικές εταιρίες μέσα από 
ποιοτικά Portal προβάλλουν τα προϊόντα τους, καθώς και το όνομά τους δημιουργώντας έτσι 
από την πλευρά του πελάτη αίσθημα εμπιστοσύνης απέναντι στις νέες υπηρεσίες. Τέλος 
καινοτόμες υπηρεσίες αποτελούν οι κάρτες προπληρωμένου χρόνου για σύνδεση στο 
διαδίκτυο, στις οποίες διακρίνουμε σημαντική διαφοροποίηση. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα αποτελούν οι κάρτες Lets net, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα από την OTENET και η Smile, η οποία διατίθεται σε αρκετά σημεία πώλησης και σε 
χαμηλό κόστος, προσφέροντας δύο υπηρεσίες μαζί (διαδίκτυο και τηλεφωνικές συνδιαλέξεις) 
διαφοροποιώντας την έτσι από τον ανταγωνισμό. Δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε το 
ενδιαφέρον των τηλεπικοινωνιακών εταιριών για τις ελληνικές επιχειρήσεις προσφέροντας 
εξειδικευμένα πακέτα Β2Β και αρκετές προσφορές. 
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4.  WIRELESS   (ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ) 
 
4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η ασύρματη επικοινωνία προσφέρει κινητή πρόσβαση σε ζωτικής σημασίας δεδομένα. Η 
αξία θα πρέπει να είναι αυτονόητη και να εστιάζεται στον τρόπο με τον οποίο η ασύρματη 
τεχνολογία μπορεί να εκπληρώσει τις επιχειρησιακές ανάγκες. Η επιτυχία της επιχειρησιακής 
αγοράς όμως, θα επιτευχθεί μόνο με την σύσταση  στρατηγικών συμμαχιών εντός της 
αλυσίδας αξιών των επιχειρήσεων, οι οποίες επιλύουν τα θέματα πραγματικού χρόνου 
ασφαλούς απομακρυσμένης επιχειρησιακής προσβασιμότητας. Αναμφίβολα οι επιχειρήσεις 
θα ενδιαφέρονται περισσότερο για εφαρμογές Java, ως μέσο κρίσιμης επιχειρησιακής 
πληροφορίας  και δικτυακών εγγράφων (ή εγγράφων βασισμένων στο δίκτυο) 
απομακρυσμένης πρόσβασης.  
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4.2   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. 
 
4.2.1  Η ΕΤΑΙΡΙΑ  SPRINT    
 
Η εταιρία είναι προμηθευτής ολοκληρωμένων επικοινωνιών σε παγκόσμιο επίπεδο, 
εξυπηρετώντας περισσότερους από 26 εκατ. πελάτες σε περισσότερες από 100 χώρες. Η 
εταιρία με ένα τζίρο πάνω από 26 δισεκατομμύρια δολάρια το έτος 2003 έχει αναγνωριστεί 
για την ανάπτυξη και παράταξη δικτυακών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου 
σε εθνικό επίπεδο πλήρως ψηφιοποιημένο δίκτυο οπτικών ινών και της ραχοκοκαλιάς του 
διαδικτύου. Η εταιρία παρέχει τοπικές τηλεπικοινωνίες σε 39 πολιτείες και στην περιφέρεια 
της Κολομβίας και λειτουργεί το μεγαλύτερο 100% ψηφιακό,  σε εθνικό επίπεδο PCS 
ασύρματο δίκτυο στις Η.Π.Α. Αναπτύσσει τεχνολογία αιχμής (cutting-edge) και βρίσκεται 
στην πρώτη γραμμή της ολοκλήρωσης των επικοινωνιών μεγάλης απόστασης, των τοπικών 
και ασύρματων υπηρεσιών επικοινωνιών και είναι  ένας από τους μεγαλύτερους φορείς 
κυκλοφορίας διαδικτύου.  
 
Το νέο πρόγραμμα της Sprint PCS Fair & FlexibleSM   είναι το πρώτο πρόγραμμα 
τιμολόγησης (pricing) της βιομηχανίας των ασύρματων επικοινωνιών, το οποίο διατίθεται 
στους πελάτες σε εθνικό επίπεδο και το οποίο προσαρμόζεται αυτόματα (customization)για 
να ικανοποιήσει τη χρήση καταναλωτή από μήνα σε μήνα, ενώ ταυτόχρονα εξουδετερώνει τα 
υψηλά γενικά έξοδα. Είναι η πρώτη από πολλές αλλαγές, τις οποίες παρουσιάζει ο 
μετασχηματισμός της εταιρίας για την οργάνωση του τρόπου αντιμετώπισης των πελατών. 
Παίρνοντας το σύνθημα από τον πελάτη, η εταιρία έχει συντρίψει τους κανόνες της 
βιομηχανίας των ασύρματων επικοινωνιών, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που απαντά κατ’ 
ευθείαν στις επιθυμίες του πελάτη (customization) για να αλλάξει τα πράγματα στη 
βιομηχανία για το καλύτερο. 
 
Η κληρονομιά της εταιρίας για καινοτομία αναβίωσε με το νέο πρόγραμμα, το οποίο 
αντιπροσωπεύει μία τολμηρή παρέκκλιση από τις προτυποποιημένες πρακτικές της 
βιομηχανίας. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους της εταιρίας, οι αλλαγές αναμένεται να 
αποτελέσουν το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα συνεχίσει να μεγαλώνει την ανταγωνιστική της 
θέση και να δείχνει μία δυνατή οικονομική ισχύ. Αυτή η νέα προσφορά, η οποία επιβεβαιώνει 
την παραδοσιακή θέση της εταιρίας  για τιμολογιακά προγράμματα (φήμη), αναμένεται να 
προσθέσει στο μερίδιό της από τις αποφάσεις των πελατών και να στηρίξει το δυνατό μέσο 
όρο εσόδων ανά πελάτη. Το πρόγραμμα αναφέρεται σε ένα καινούργιο τρόπο αγοράς 
υπηρεσιών ασύρματων επικοινωνιών και βασίζεται στη δοξασία ότι οι άνθρωποι δεν 
χρειάζεται να μαντεύουν (εικάζουν) πόσα λεπτά θα χρησιμοποιήσουν. Οι πελάτες δεν θα 
χρεώνονται με επιβάρυνση, όταν ξεπερνούν το όριο ομιλίας  και δεν θα πληρώνουν πλέον για 
προγράμματα εκατοντάδων λεπτών που ποτέ δεν χρησιμοποίησαν. 
 
Το πρόγραμμα είναι δεσμευτικό για την τιμολόγηση παρέχοντας μία βάση για 300 “Λεπτά 
Οποιουδήποτε  Χρόνου” στην τιμή των 35 δολαρίων τον μήνα, κατόπιν αυτόματα 
προστίθενται περισσότερα “Λεπτά Οποιουδήποτε  Χρόνου” των 25 ή 50 λεπτών μόνο για 2,5 
δολάρια. Οι πελάτες που έχουν ποικιλία τηλεφωνικών χρήσεων από μήνα σε μήνα ή εμπειρία 
από υψηλά overage τέλη, θα βρουν αξία σε αυτό το πρόγραμμα, διότι θα τους ανακουφίσει  
από τα πολλά προβλήματα που είχαν με τα παραδοσιακά προγράμματα ασύρματης 
επικοινωνίας μέχρι σήμερα. Η  εταιρία πιστεύει ότι θα ενδυναμωθεί η μακροχρόνια πίστη των 
πελατών. Αντίθετα με τα πεπραγμένα παλαιότερα, όπου οι  νέοι πελάτες δεν είχαν τα 
πλεονεκτήματα των παλαιοτέρων, η εταιρία άλλαξε αυτήν την πρακτική για το καλύτερο, 
διαχωριζόμενη από την πρακτική της προτυποποιημένης  βιομηχανίας ασύρματων 
επικοινωνιών  δίνοντας πολλά οφέλη και στους νέους πελάτες. 
 
Η εταιρία εισήγαγε την στρατηγική break-out, αποσκοπώντας  στις συνεχείς αλλαγές της 
βιομηχανίας των ασύρματων επικοινωνιών, την πρώτη από μία σειρά πρωτοβουλιών της 
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εταιρίας, οι οποίες υπόσχονται μία σημαντική βελτίωση της συνολικής εμπειρίας για νέους 
και ήδη υπάρχοντες πελάτες σε ολόκληρη τη χώρα. Η αναγγελία της στις 3.5.2004 αλλάζει 
τον τρόπο που οι πελάτες θα αποκτήσουν από τις ασύρματες επικοινωνίες (wireless) από την 
αγορά μέχρι την φροντίδα, και θέτει την εξέδρα για μία θεμελιώδη περίοδο εργασίας, με τον 
τρόπο με τον οποίο η εταιρία πλησιάζει όλες τις προσφορές των προϊόντων και των 
υπηρεσιών της. 
 
Η εγγύηση PCS Καλύτερες Ασύρματες Επικοινωνίες  είναι  δέσμευση της εταιρίας να 
διασφαλίσει την ικανοποίηση των νέων και παλαιών πελατών για υπηρεσίες, προγράμματα 
και εξοπλισμό. Στους νέους πελάτες δίδεται η ευχέρεια επιστροφής του κινητού τους 
τηλεφώνου ή επιλογής άλλου προγράμματος που ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες τους. 
Παλαιοί πελάτες έχουν και αυτοί την δυνατότητα να αλλάξουν το πρόγραμμα που ήδη έχουν 
με ένα νέο που προσφέρει η εταιρία. 
  
Το πρόγραμμα application developers είναι αφιερωμένο στην καλλιέργεια μίας δυνατής 
κοινωνίας ανάπτυξης ασύρματων επικοινωνιών, η οποία θα θέλει να εμπλουτίσει την 
εμπειρία της στο ασύρματο διαδίκτυο και προωθεί την υιοθέτηση του ιστού δια μέσου 
καινοτομικού σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών.  Αν ο πελάτης δηλώσει συμμετοχή στο 
πρόγραμμα, τότε μπορούν να του παρασχεθούν κάποιες υπηρεσίες, όπως εργαλεία και πόροι, 
PCS σύνδεση περιεχομένου, φόρουμ σχεδιαστών και επικοινωνίες για την άντληση 
πληροφοριών για το PCS.  
 
4.2.2 TELEGLOBE 
 
Η εταιρία TELEGLOBE παρέχει τις παρακάτω  ασύρματες υπηρεσίες  : 
 
Expand network reach for voice customers60

Toll Free Service 
1. International Toll Free Service 
2. International Toll Free Service with Service Access Codes 
3. Universal International Free-Phone Number 

Transit Services 
1. Virtual Transit Service 
2. International Switched Transit Service 

Wireless Services 
1. Wireless Global Roaming Service 

Voice Over Internet protocol (VoIP) Service 
1. Inbound Collect Services 

ISDN Services 
      1.Switched Data Services 
 
 
4.2.3   Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΤ&Τ 
 
Η εταιρία AT&T έχει μία μακρόχρονη ιστορία στην εξέλιξη των ασύρματων επικοινωνιών88. 
Το 1947 στα εργαστήρια της  ΑΤ&Τ ανακαλύφθηκε  η ασύρματη τηλεφωνική υπηρεσία. Το 
1993 η εταιρία ανέπτυξε την πρώτη σε εθνικό επίπεδο τεχνολογία πακέτου ψηφιακών 
δεδομένων, επιτρέποντας ασύρματη επικοινωνία στους χρήστες των Η/Υ. Το 1997 εισάγει το 
πρώτο ασύρματο τηλέφωνο σε δικτυακή βάση. Το 2002 εισάγει την υπηρεσία 
εικονογραφημένου μηνύματος και τηλεφωνική κάμερα στις Η.Π.Α.  

                                                 
60 http://www.teleglobe.com/en/solutions/carriers/expand_network_reach_for_voice_customers.asp  
 
88 http://www.attwireless.com/our_company/history.jhtml  

http://www.teleglobe.com/en/solutions/carriers/expand_network_reach_for_voice_customers.asp
http://www.attwireless.com/our_company/history.jhtml
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Το 2002 συνάπτει στρατηγικές σχέσεις με την Microsoft  και αρχίζει να προσφέρει 
ασύρματες λύσεις δεδομένων για να ενώσει τους επιχειρησιακούς πελάτες. Το 2003 
σχηματίζει στρατηγικές σχέσεις με την Dell και αρχίζει να προσφέρει κινητές λύσεις για 
υπολογιστές σε πελάτες. Το 2003 η ΑΤ&Τ Wireless εισάγει την πρώτη πολυμεσική υπηρεσία 
μηνυμάτων στις Η.Π.Α., περιέχοντας εικόνα, κείμενο και ήχο. Το 2003 επίσης, σχηματίζει 
στρατηγική σχέση με την ΙΒΜ και προσφέρει ασύρματες λύσεις δεδομένων για εταιρικούς 
πελάτες (corporate customers). Το 2003 επίσης, σχηματίζει στρατηγική σχέση με την ΗΡ και 
προσφέρει ασύρματες λύσεις δεδομένων για εταιρικούς πελάτες. Το 2003 η εταιρία ΑΤ&Τ 
Wireless σχηματίζει το πρόγραμμα system integrator με ηγετικές εταιρίες για να βοηθήσει 
πελάτες-επιχειρήσεις να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν  end-to-end ασύρματες λύσεις 
δεδομένων. Το 2003 παρουσίασε το EDGE, το γρηγορότερο εθνικό ασύρματο δίκτυο 
δεδομένο στις Η.Π.Α. 
 
Η ΑΤ&Τ Wireless το 2001 χωρίστηκε από την ΑΤ&Τ και έγινε η μεγαλύτερη αυτοδύναμη 
εταιρία ασύρματων δικτύων στην Βόρεια Αμερική και μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες σε 
αποθέματα. Σήμερα ασχολείται αποκλειστικά με ασύρματες επικοινωνίες και εξυπηρετεί 
21.692 εκατ. συνδρομητές, παρέχοντας ένα φάσμα εκπληκτικών, οικονομικών 
επικοινωνιακών λύσεων, περιλαμβάνοντας φωνή, δεδομένα, υπηρεσίες διαδικτύου και 
κειμένου. Επίσης παρέχει ασύρματες υπηρεσίες προς περισσότερες από 220 χώρες με 6 σέντς 
/ λεπτό στο Ην. Βασίλειο, 9 σέντς στο Μεξικό, 32 σέντς στην Ινδία61

 
Οι υπηρεσίες κλήσεων (Calling Services) περιλαμβάνουν όλο το φάσμα των δυνατοτήτων 
παροχής τηλεφωνικών επικοινωνιών???, όπως υπεραστικές κλήσεις, διεθνείς κλήσεις, κλήσεις 
κατά την διάρκεια ταξιδιού (προπληρωμένες τηλεφωνικές κάρτες prePaid Phone Cards), 
calling carts, ταξιδιωτικές κάρτες (traveler), ασύρματο), καθώς επίσης και άλλες υπηρεσίες 
(φωνή μέσω ΙΡ, υπηρεσίες για στρατιωτικούς  σκοπούς κ.λ.π.) Η εταιρία παρέχει υπηρεσία 
CallVantage, η οποία περιλαμβάνει φωνητικό mail, προώθηση κλήσεων, αναμονή κλήσεων 
και ID καλούντος. Επίσης αναγγέλλει στους πελάτες της την πρόσθεση στα προϊόντα της 
νέων χαρακτηριστικών, ώστε να τους κρατά σε αναμονή. 
 
Η πόλη Garland του Τέξας έχει αντικαταστήσει το τηλεπικοινωνιακό της σύστημα βασισμένο 
σε κυτταρικό CDPD με κινητή τεχνολογία πλέγματος δικτύου (mesh networking technology), 
την πρώτη και μεγαλύτερη παράταξη (deployment) στο είδος της . Τα δίκτυα θα 
χρησιμοποιηθούν από την αστυνομία, την πυροσβεστική και το προσωπικό πρώτων 
βοηθειών, με σκοπό να διαβιβάσει δεδομένα με ρυθμούς μέχρι 1,5 Mbps σε ένα κινητό 
περιβάλλον. Η εταιρία που υπέγραψε το συμβόλαιο είναι η NexGen City87 . 
 
Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας πλέγματος έναντι Wi-Fi είναι, ότι το 
WiFi δεν  μπορεί να είναι κινητή, διότι το φυσικό επίπεδο της WiFi τεχνολογίας δεν μπορεί 
να υποστηρίζει κινητικότητα. Το δίκτυο της NexGen Garland βασίζεται σε μικροκυτταρική 
αρχιτεκτονική, όπου η λειτουργικότητα του router τοποθετείται σε κάθε συστατικό του 
δικτύου, δημιουργώντας ένα αυτομορφούμενο και αυτοθεραπευόμενο δίκτυο με ικανότητες 
δικτύου peer-to-peer. Το WiFi διατίθεται σε αεροδρόμια, καφετερίες, ρεστοράν και 
ξενοδοχεία, ακόμη και σε laptop ή PDA μπορεί να έχει πρόσβαση στο σύστημα. Οι πελάτες 
της εταιρίας AT&T που έχει εγκαταστήσει τα WiFi απλά χρειάζεται να μπούν στο δίκτυο 
χρησιμοποιώντας ένα WiFi ικανό laptop. Οι πελάτες-χρήστες ασύρματου δικτύου μπορούν 
να συνδεθούν στην υπηρεσία WiFi με πιστωτική κάρτα για 9,99 δολάρια για 24 ώρες στον 
ίδιο σταθμό.  

 

                                                 
61 https://www.attwireless.com/ocs/index.jhtml  
 
87 http://www.attwireless.com/personal/products/phones.jhtml?titleNumber=1  

https://www.attwireless.com/ocs/index.jhtml
http://www.attwireless.com/personal/products/phones.jhtml?titleNumber=1
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4.2.4 Η ΕΤΑΙΡΙΑ MCI 
 
Η MCI συνδυάζει τη δορυφορική τεχνολογία  και το εκτεταμένο γήινο δίκτυο για να 
δημιουργήσει υβριδικές δορυφορικές λύσεις με σκοπό να πραγματοποιήσει τις επίκαιρες και 
μελλοντικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Οι υπηρεσίες είναι : VSAT IP Networks, Satellite 
Custom Terminals (επέκταση δικτύου ώστε να υπάρχει επικοινωνία με τοποθεσίες σε 
απόσταση και κινητές ) και Internet Broadband Satellite (mid-range 128 Kbps X 1Mbps, 
high-end 256 Kbps X 1 Mbps) 
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4.3   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ 
 
4.3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Οι ιαπωνικές τηλεπικοινωνιακές εταιρίες έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ασύρματη 
δικτύωση. Τα λεγόμενα hotspots είναι πλέον εγκατεστημένα σε διάφορες επιχειρήσεις, όπως 
εστιατόρια, καφετέριες, αεροδρόμια, κάνοντας έτσι την ασύρματη δικτύωση περισσότερο 
ανταγωνιστική.  

 
Από το παρακάτω σχήμα διαπιστώνουμε, ότι υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις ακόμη και 
στις παρεχόμενες συχνότητες. Έτσι αναλόγως με τις ανάγκες τις εταιρίας και την εμβέλεια 
που επιθυμεί ο χρήστης, υπάρχουν τα ανάλογα πακέτα. 
 
Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν δείξει για τις πρώτες ασύρματες κινητές υπηρεσίες, οι 
οποίες αποκαλούνται MIS66 (Mobile Internet Services) και ο αριθμός των χρηστών αυτής της 
υπηρεσίας είναι αρκετοί. Κάποιες εταιρίες σκοπεύουν να παρουσιάσουν ασύρματη IP 
υπηρεσία στα PDA, γεγονός που υποδηλώνει, ότι υπάρχουν αρκετά προϊόντα και υπηρεσίες 
που προσαρμόζονται (customization)στις απαιτήσεις του κάθε χρήστη.  
 
 
4.3.2  Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΤΤ DoCoMo 
 
Στα πλαίσια της ασύρματης δικτύωσης η ιαπωνική ΝΤΤ DoCoMo ενισχύει το ασύρματο 
δίκτυό της συνάπτοντας συμφωνίες με αεροπορικές εταιρίες67. Συγκεκριμένα η NTT 
DoCoMo σύναψε συμφωνία με μια μονάδα της BOEING, με σκοπό να ενισχύσει το 
ασύρματο δίκτυό της προσφέροντας υψηλές ταχύτητες και πραγματικού χρόνου εφαρμογές 
ενισχύοντας έτσι την ασύρματη ζώνη πρόσβασης (Mzone) για τους χρήστες που 
χρησιμοποιούν ασύρματη δικτυακή πρόσβαση (Wireless LAN users). Με τη διαφοροποίηση 
αυτή της εταιρίας, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 
υψηλών προδιαγραφών κατά τη διάρκεια μιας πτήσης. Οι επιβάτες που θα έχουν λογαριασμό 
στο Mzone θα χρησιμοποιούν ένα κωδικό χρήστη και ένα κωδικό πρόσβασης και ταυτόχρονα 
θα λαμβάνουν πληροφορίες για την κατάσταση των λογαριασμών τους. Επίσης η εταιρία 
μετά από λίγο καιρό ανακοίνωσε, ότι θα επεκτείνει το δίκτυο Mzone στο διεθνές αεροδρόμιο 
του Τόκιο (Haneda). Τα σημεία του Mzone ανέρχονται σε 12 και περιλαμβάνουν ξενοδοχεία 
και γραφεία εντός της πόλης του Τόκιο. 
 
H NTT DoCoMo, ως πρώτος εκκινητής, έχει προωθήσει στην αγορά συσκευές με τις οποίες 
ο χρήστης μπορεί να κάνει συναλλαγές ασύρματα68. Το κινητό τηλέφωνο διαθέτει μια κάρτα, 
η οποία έχει δυο ρόλους. Ο πρώτος είναι, ότι η κάρτα κάνει χρήση των υπηρεσιών του 
τηλεφώνου και ο δεύτερος ρόλος είναι, ότι χρησιμοποιείται και ως πιστωτική. Η συναλλαγή 
ολοκληρώνεται μεταδίδοντας με τη βοήθεια των υπέρυθρων ακτινών από τη συσκευή τα 
στοιχεία της πιστωτικής κάρτας στην ασύρματη πιστωτική συσκευή, η οποία λαμβάνει τα 
στοιχεία του χρήστη. Η πιο πάνω συναλλαγή απεικονίζεται στο σχήμα 4.3.2 

                                                 
66 http://www.itu.int/osg/spu/casestudies/#japan  
67 http://www.nttdocomo.com/presscenter/pressreleases/press/pressrelease.html?param[no]=169  
68 http://www.nttdocomo.com/presscenter/investors/20040324_ir_pre  

http://www.itu.int/osg/spu/casestudies/#japan
http://www.nttdocomo.com/presscenter/pressreleases/press/pressrelease.html?param%5Bno%5D=169
http://www.nttdocomo.com/presscenter/investors/20040324_ir_pre
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Σχήμα 4.3.2. Τρόπος λειτουργίας της συσκευής ασύρματων συναλλαγών 
Πηγή: www.kddi.com/english/corporate/kddi/future/index.html  
 
Η ιαπωνική KDDI έχει αναπτύξει τη δική της πλατφόρμα ασύρματης δικτύωσης για CDMA 
κινητά τηλέφωνα. Η πλατφόρμα αυτή ονομάζεται BREW (Binary Runtime Environment for 
Wireless) και επιτρέπει στο χρήστη να κατεβάζει εφαρμογές με υψηλές ταχύτητες και με 
αναβαθμίσιμες υπηρεσίες μέσω κινητού τηλεφώνου. Το δίκτυο BREW απεικονίζεται  στο 
σχήμα 7 
 
Στην Ιαπωνία είχε δημιουργηθεί πριν από τρία έτη ένα σύστημα ασύρματης πρόσβασης το 
λεγόμενο FWA (Fixed Wireless System) ένα σύστημα στο οποίο συνέδεε τους χρήστες στο 
τηλεπικοινωνιακό τους δίκτυο με τη χρήση της ασύρματης δικτύωσης (Σχήμα 9). Το δίκτυο 
αυτό αποδείχθηκε, ότι ήταν πάρα πολύ φθηνό στην υλοποίησή του και θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί στα σημεία ασύρματης πρόσβασης, τα λεγόμενα hot-spots. To 2003 η εταιρία 
MPHPT δημιούργησε μια πλατφόρμα ασύρματης δικτύωσης στα 5Ghz, το οποίο υποσχόταν 
μεγάλες ταχύτητες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα σημεία πρόσβασης που βρίσκονται στα 
πάρκα , στους δρόμους και γενικά στους χρήστες. Η Ιαπωνία θεωρεί, ότι το μελλοντικό 
ασύρματο δίκτυο θα έχει νέα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, όπως τεχνολογία που αυτόνομα 
θα ελέγχει τις ραδιοσυχνότητες και θα βρίσκει το κατάλληλο και το καλύτερο μονοπάτι για 
την μεταφορά δεδομένων και θα έχει την παρακάτω μορφή: 
 
 
4.3.3  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ       
 
Οι μελλοντικές ανησυχίες της DoCoMo σχετίζονται με την ασύρματη πρόσβαση. Μετά την 
εφεύρεση της τεχνολογίας FOMA η ΝΤΤ προσπαθεί να εξελιχθεί ακόμα παραπέρα 
αναπτύσσοντας μια καινούργια τεχνολογία την HSDPA, η οποία επιτρέπει καλύτερη και 
ταχύτερη ασύρματη πρόσβαση που μπορεί να φτάσει τα 14Mbps, δηλαδή 30 φορές 
μεγαλύτερη ταχύτητα από την τεχνολογία FOMA. Η τεχνολογία HSDPA αναμένεται να 
ενεργοποιηθεί το  2005. Επίσης, έχει ξεκινήσει μια έρευνα σχετικά με την ανάπτυξη του 
δικτύου τέταρτης γενιάς  4G69 προσφέροντας τις εκπληκτικές ταχύτητες των 100Mbps, οι 
οποίες ανάγονται πλέον σε ασύρματη ευρυζωνική δικτύωση, πιστεύοντας ότι η ταχύτητα 
αυτή θα είναι υπέρ αρκετή για τους χρήστες.  

                                                 
69 www.nttdocomo.com/presscenter/pressreleases/press/pressrelease.html?param[no]=312
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Στα εργαστήρια έχουν πραγματοποιηθεί πειράματα μεταφοράς δεδομένων σε πάρα πολύ 
υψηλές ταχύτητες με επιτυχία και αυτό αποτελεί ένα κίνητρο για να συνεχίσουν τις έρευνές 
τους. Η ιαπωνική εταιρία σκοπεύει να θέσει το σύστημα αυτό σε λειτουργία το 2010. Οι 
ταχύτητες αυτές επιτρέπουν υψηλής ποιότητας video, καθώς και υψηλής ποιότητας 
τηλεοπτικό σήμα. Το πειραματιζόμενο 4G δίκτυο της ιαπωνικής εταιρίας κάνει χρήση 
τουVariable Speading Factor  (VSF) και τον κώδικα πολυπλεξίας Orthlogical Frequency 
Code Division Multiplexing (OFCDM) προκειμένου να επιτύχει ένα υψηλό εύρος ζώνης. Τα 
προαναφερόμενα στοιχεία υποδηλώνουν την αγωνία των εταιριών να κερδίσουν την πρώτη 
θέση του εκκινητή εφαρμόζοντας καινοτομικές τεχνολογίες.  
 
Η  εταιρία NTT DoCoMo σκοπεύει στο τρέχον έτος να προσφέρει κάποιες χρήσιμες 
υπηρεσίες στους συνδρομητές της. Ορισμένες από τις μελλοντικές υπηρεσίες αναγράφονται 
παρακάτω: 

- Προγράμματα αντιμετώπισης μαζικών διαφημιστικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων στα 
κινητά τηλέφωνα ή σε υπολογιστές παλάμης. 

- Λογισμικό εξέτασης ιών σε κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές χειρός. 
- Κάποιες ρυθμίσεις που αφορούν τα κινητά τηλέφωνα για την ασφαλή διαχείριση των 

υπηρεσιών. 
 
 
Η εταιρία  ΝΤΤ DoCoMo70, λειτουργώντας σύμφωνα με το εταιρικό σύνθημα "δημιουργία 
νέας κουλτούρας επικοινωνιών", χτίζει επάνω στον πυρήνα μετάδοσης φωνής προσπαθώντας 
να προωθήσει τις υπηρεσίες πολυμέσων και να βελτιστοποιήσει την αξία των μετόχων και 
των πελατών. Εξάλλου, η ιαπωνική κινητή αγορά τηλεπικοινωνιών φθάνει σε ένα στάδιο της 
ωριμότητας, ενώ η απαίτηση για τις μεταδόσεις στοιχείων επεκτείνεται σταθερά. Σε 
απάντηση σε αυτό, η NTT DoCoMo εφαρμόζει μέσο- και μακροπρόθεσμες στρατηγικές, 
σχετικά με τα πολυμέσα, την πανταχού παρουσία, και την παγκοσμιοποίηση. Η NTT 
DoCoMo θα προσπαθήσει επίσης να ενισχύσει τον πυρήνα της επιχείρησης μέσω της κοπής 
δαπανών και της διοικητικής ενίσχυσης.  Η NTT DoCoMo θα προσπαθήσει να παρέχει τις  
W-CDMA- μη φωνητικές υπηρεσίες για να υποκινήσει την περαιτέρω ζήτηση. Eπίσης, έχει 
αναπτύξει το W-CDMA υψηλό σύστημα πρόσβασης πακέτων (HSDPA) κοιτάζοντας 
περαιτέρω στο μέλλον με συνεχείς έρευνες και την ανάπτυξη του δικτύου της τέταρτης γενιάς 
(4G).   
 
Τα πολυμέσα έχουν μετασχηματίσει την κινητή επικοινωνία από "person-to-person" στην 
επαφή "person-to-machine". Από εδώ, υπάρχει ο στόχος να εισαχθεί η σφαίρα των 
επικοινωνιών "machine-to-machine". Οι σχετικές υπηρεσίες θα περιλάβουν τον τηλεχειρισμό 
των ευφυών εγχώριων συσκευών, την αυτοκίνητη τηλεπληροφορική, και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού εμπορίου χρησιμοποιώντας τα φορητά τερματικά πληροφοριών. Στο μέλλον, η 
εταιρία στοχεύει να προσθέσουμε την επικοινωνιακή δυνατότητα σε όλα τα κινητά 
αντικείμενα και να ανοίξει έναν νέο κόσμο διέγερσης της πανταχού παρουσίας (Ubiquity).  
Η NTT DoCoMo προωθεί τις τεχνολογίες i-mode και W- CDMA τρίτης γενιάς, καθώς  και 
τις υπηρεσίες πολυμέσων στον κόσμο. Σε όλες τις προσπάθειές της, εργάζεται μαζί με άλλες 
κύριες οργανώσεις με έναν τρόπο που επιτρέπει στην τεχνογνωσία και να μοιραστεί την 
εμπειρία για το μέγιστο όφελος όλων. Η εταιρία για να το επιτύχει αυτό, συνεισφέρει 
οικονομικά σε ένα ευρύ φάσμα οργανώσεων, προσφέρει τις ιδιόκτητες τεχνολογίες της για τη 
χορήγηση αδειών και την εργασία κατά τρόπο ιδιαίτερα συνεργάσιμο (Σχήμα 8).  
 
 

                                                 
70 http://www.nttdocomo.com/companyinfo/strategy.html

http://www.nttdocomo.com/companyinfo/strategy.html
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4.4   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΠΩΠΗ 
 
4.4.1 Η ΕΤΑΙΡΙΑ MMCE 
 
Νέες προοπτικές για την διαβίβαση δεδομένων ανοίγει ο  ευρωπαϊκός κλάδος κινητής 
τηλεφωνίας  με την εταιρία Melco Mobile Communications Europe (MMCE), η οποία με την 
ιαπωνική της μητρική εταιρία Mitsubishi Electric καταλαμβάνει όλο και περισσότερο μερίδιο 
αγοράς των πολυμεσικών κινητών τηλεφώνων στην Ευρώπη30( 23.2.2004). Η MMCE είναι ο 
ευρωπαϊκός κλάδος κινητής τηλεφωνίας της  Mitsubishi Electric με έδρα το Παρίσι. Ο στόχος 
των εταιριών είναι η ταχύτερη προσπέλαση σε περισσότερα περιεχόμενα και εκτενείς 
υπηρεσίες. Οι εταιρίες αναπτύσσουν  μαζί κοινές λύσεις   για  την  κινητή  τηλεφωνία της 
ευρωπαϊκής  αγοράς, από την συνεργασία των οποίων επωφελούνται οι ευρωπαίοι χρήστες 
κινητών τηλεφώνων. 
 
Η εταιρία MMCE ιδρύθηκε τον Απρίλιο 2003 ως μέρος μίας εκτενούς διαδικασίας 
βελτιστοποίησης, με σκοπό να ενώσει ιδανικά τις διάφορες δραστηριότητες κινητής 
τηλεφωνίας της  εταιρίας Mitsubishi Electric στην Ευρώπη. Με αυτήν την συνεργασία 
επωφελείται η ευρωπαϊκή αγορά ακόμη περισσότερο από τις τεχνολογίες που αναπτύσσονται 
στην  Ιαπωνία. Το κλειδί για την επιτυχία ήταν η ήδη στην Ιαπωνία επιτυχημένη τεχνολογία  
i-mode, η οποία αποτελεί “καλή πρακτική” (best practice) και στην οποία η εταιρία MMCE 
επικεντρώθηκε πλήρως τον πρώτο χρόνο.  

 
Η εν λόγω τεχνολογία  κάνει δυνατή την πρόσβαση μέσω κινητού τηλεφώνου σε διάφορα 
περιεχόμενα και υπηρεσίες. Το ιδιαίτερο πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας έγκειται στην 
ενιαία πλατφόρμα όλων των κινητών  i-mode, η οποία εγγυάται ιδανική συμβατότητα 
συσκευών και άμεση πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα περιεχόμενα και υπηρεσίες. 
 
Η MMCE εισήγαγε ως πρώτος εκκινητής στην Ευρώπη την τεχνολογία i-mode, με 
αποτέλεσμα να μπορέσει μέχρι το τέλος του 2003 να αποσπάσει το 20% του μεριδίου της 
αγοράς. Αυτόν τον καιρό η  Mitsubishi Electric αντιπροσωπεύεται από δύο κινητά τηλέφωνα  
τεχνολογίας i-mode στην ευρωπαϊκή αγορά το m21i στην Ισπανία (με το όνομα M222i) και 
το M341i, ενώ αυτόν τον χρόνο θα βγει στην αγορά το M342i. Όλα τα κινητά διατίθενται με 
το όνομα της Mitsubishi Electric και είναι σχεδιασμένα σε συνεργασία των προσφερόντων 
τεχνολογία i-mode. Σκοπός της εταιρίας για το 2004 είναι το ήδη κεκτημένο 20% του 
μεριδίου της ευρωπαϊκής αγοράς να αυξηθεί σε 25%. 
 
Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα γίνεται η τεχνολογία i-mode για τους χρήστες με την είσοδο των 
τεχνολογιών της τρίτης γενιάς (3G-Technology). Η χαρακτηριστική για την τρίτη γενιά 
ταχεία μεταφορά δεδομένων (Datenuebertragung) θα μπορούσε να κάνει το i-mode οδό για 
την επιδεικνυόμενη τεχνολογία , διότι κάνει δυνατή την πρόσβαση σε ακόμη περισσότερα 
δεδομένα και υπηρεσίες. Στην ιαπωνική αγορά η  Mitsubishi Electric πωλεί ήδη με επιτυχία 
κινητές τηλεφωνικές συσκευές της 3G. Στην Ευρώπη η επιχείρηση περιμένει  ευνοϊκές 
προϋποθέσεις, για να ξεκινήσει ως ένας από τους πρώτους προσφέροντες στην αγορά. 
 
Αυτό το διάστημα εργάζονται στα ερευνητικά κέντρα και στα κέντρα ανάπτυξης της 
Ευρώπης και της Ιαπωνίας με ενωμένες δυνάμεις για μία καλύτερη μεταφορά δεδομένων και 
συμβατότητα μεταξύ των προϊόντων της 2,5 και 3ης γενιάς.  Η ανάπτυξη των προϊόντων που 
προβλέπονται για την Ευρώπη στηρίζεται σε μία ακριβή ανάλυση του τηλεπικοινωνιακού 
δυναμικού ευρωπαίων χρηστών. Σχετικά με τον σχεδιασμό των προϊόντων, το έργο της 
MMCE στηρίζεται σε έρευνες αγοράς αναφορικά με τις τάσεις του design, οι οποίες 
διεξάγονται από τη γαλλική μονάδα μάρκετινγκ [30]. 
 
                                                 
30 www.mitsubishi-telecom.com/media_news_releases.asp?lan=de   

http://www.mitsubishi-telecom.com/media_news_releases.asp?lan=de
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4.4.2  Η ΕΤΑΙΡΙΑ SIEMENS 
 
Η εταιρία SIEMENS MOBILE διαφοροποιείται στον τομέα του ασύρματου σπιτιού και 
προσφέρει ολοκληρωμένη λύση με προϊόντα της για ασύρματη επικοινωνία. Στην Στοκχόλμη 
σε ένα διαμέρισμα των έξι δωματίων παρουσίασε με θεαματικό τρόπο τα προϊόντα ενός 
ασύρματου σπιτιού, όπως desktop PCs με DVD drive & notebooks, MP3 players, digital 
cameras, καθώς και ασύρματα τηλέφωνα, όπου όλες οι συσκευές είχαν την δυνατότητα να 
επικοινωνούν μεταξύ τους [100]. Το δίκτυο διέθετε broadband internet, γραμμή ISDN και 
αναλογικές συνδέσεις τηλεφώνου, ώστε να υπάρχει μεγάλη ποικιλία ως προς τους τρόπους 
επικοινωνίας. 
 
Τον Δεκέμβριο του 2003 η SIEMENS MOBILE παρουσίασε μία σειρά από κινητά και 
ασύρματα τηλέφωνα με κορυφαίο μοντέλο το SXI, το οποίο διαθέτει έγχρωμη οθόνη TFT 
65.536 χρωμάτων, ενσωματωμένη κάμερα, τεχνολογία BluetoothTM προσφέροντας πληθώρα 
multimedia εφαρμογών, όπως εγγραφή εικόνας και ήχου, ραδιόφωνο FM, mp3 player και 
δυνατότητα αποστολής e-mail, MMS και SMS. Εκτός από την “μάρκα” της μητρικής 
εταιρίας που ενισχύει την φήμη της στην αγορά, τα κινητά και ασύρματα τηλέφωνα της 
Siemens Mobile διαθέτουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τα κάνουν μοναδικά, όπως ο 
άψογος σχεδιασμός τους, η ποιότητα, η γερμανική αξιοπιστία καθώς και η ευκολία του 
μενού. 
 
4.4.3  Η ΕΤΑΙΡΙΑ FRANCE TELECOM                       
 
Στην Ευρώπη η ασύρματη δικτύωση  δέχεται αλλαγές, οι οποίες έχουν σημαντικό αντίκτυπο 
στον ανταγωνισμό και στις στρατηγικές που εφαρμόζουν διάφορες τηλεπικοινωνιακές 
εταιρίες. Η αγορά ωριμάζει σταδιακά φτάνοντας στα όρια από τότε που οι ασύρματες 
συσκευές έχουν διεισδύσει στην αγορά. Οι αγορά πολυμεσικών εφαρμογών κρίνεται 
αναγκαία, βασισμένη στο πρότυπο GPRS και αργότερα στο UTMS. Σύμφωνα με αναλυτές τα 
κέρδη, τα οποία βασίζονται σε ασύρματες τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές αναμένονται να 
αυξηθούν από 9,5% 2001 σε 18,8% το 2004. Το ποσοστό αυτό ισχύει για τις ευρωπαϊκές 
τηλεπικοινωνιακές εταιρίες. Νέοι ανταγωνιστές εμφανίζονται στο προσκήνιο, οι οποίοι 
ακολουθούν τα πρότυπα UTMS. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η αγορά των τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών να αποκτά νέους πελάτες με μεγάλο κόστος απόκτησής τους, προσπαθώντας να 
αυξήσουν την αξία των πελατών τους με το να προσφέρουν ποικιλία υπηρεσιών και να 
εφευρίσκουν συνεχώς καινούργιες υπηρεσίες. 71   
 
Στην Γαλλία η orange, θυγατρική της France Telecom, προσπαθεί να αυξήσει το μερίδιο των 
πελατών της εφαρμόζοντας την δική της στρατηγική προσπαθώντας να εφαρμόσει μια 
λειτουργικότητα κάνοντας τα εξής βήματα: 

• Διατηρεί και αποκτά τους πελάτες της δίνοντας τους αξία με τις υπηρεσίες που 
προσφέρει 

• Βελτιώνει το λειτουργικό κόστος με το να συνάπτει συνεργίες με τις θυγατρικές της 
εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες και 

• Ελέγχει τις επενδυτικές της πολιτικές και κυρίως τις επενδύσεις που αφορούν το 
πρότυπο UTMS, το οποίο θα αποτελέσει μια ισχυρή τεχνολογία κάλυψης της 
ασύρματης επικοινωνίας σε σχέση με το GSM. 

Τα τελευταία δύο σημεία αποτελούν μέρος του κορυφαίου προγράμματος της γαλλικής 
orange,  η οποία επιδιώκει την αύξηση των καθαρών κερδών της από 5 δις. € το 2003 σε 7δις. 
€ το 2005. Η παραπάνω στρατηγική μπορεί να πραγματοποιηθεί κάνοντας τις εξής  ενέργειες: 
μείωση των επενδύσεων κατά 50%, μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 40%  και 10% 
από τη μείωση των απαιτήσεων εργασιακού κεφαλαίου. 

                                                 
71 http://www.francetelecom.com/en/financials/investors/data/20f/att00002297/Form20F_2002.pdf
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Επίσης πολύ βασική στρατηγική της orange είναι να αναπτύξει person-to-person υπηρεσίες, 
όπως φωνή, μηνύματα κειμένου και multimedia. Το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της 
orange θα προκύψει  από την εκμετάλλευση αυτών των υπηρεσιών. Η στρατηγική που 
ακολουθεί για να πραγματοποιήσει αυτά τα κέρδη βασίζεται στα παρακάτω βήματα: 

• Στην ασύρματη επικοινωνία ακολουθεί στρατηγική προσωποποίησης, κατά την 
οποία διαχωρίζει τους πελάτες της, σε αυτούς που χρησιμοποιούν ευρέως την 
υπηρεσία και σε αυτούς που δεν τη χρησιμοποιούν αρκετά, προσφέροντάς τους 
πακέτα χρονοχρέωσης, τα οποία διαφοροποιούνται ως προς το κόστος, καθώς 
αυξάνεται η χρήση της υπηρεσίας. 

• Προωθεί με διάφορους τρόπους τα μηνύματα multimedia. 
• Ενισχύει τη θέση της σε χώρες, όπου το μερίδιο αγοράς της είναι χαμηλό, 

προσφέροντας καινούργιες λύσεις στις ασύρματες επικοινωνίες, όπως wireless e-
mail θυρίδες. 

• Συνεργάζεται με άλλες τηλεπικοινωνιακές εταιρίες προσπαθώντας να αυξήσει 
την εργονομία των τηλεφώνων της. 

• Τέλος η orange διαφοροποιείται από τους ανταγωνιστές και προσφέρει μια 
υπηρεσία στους συνδρομητές της, τη λεγόμενη SMS+, η όποια παρέχει 
περισσότερα πλεονεκτήματα στην ασύρματη επικοινωνία, όπως τοποθεσία και 
πιστοποίηση του χρήστη. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται με τη βοήθεια του 
GPRS. 

Η orange στην ασύρματη δικτύωση έχει δημιουργήσει διάφορα προγράμματα για τους 
χρήστες, τα οποία αναφέρονται παρακάτω: 

• Πρόσβαση με συμβόλαιο. Το συμβόλαιο αυτό είναι αρκετά ευέλικτο και ο 
χρήστης μπορεί να χρεώνεται, είτε με το δευτερόλεπτο, είτε έχοντας πρόσβαση 
για κάποιες ώρες. Η πρώτη περίπτωση απευθύνεται σε χρήστες που δεν 
χρησιμοποιούν την ασύρματη δικτύωση αρκετά, ενώ η δεύτερη περίπτωση 
απευθύνεται σε πιο «βαρείς» χρήστες. Για κάθε μία από τις παραπάνω 
περιπτώσεις προσφέρει κάποιες πρόσθετες υπηρεσίες, όπως δωρεάν μηνύματα, 
εκπτώσεις σε ανανεώσεις κλπ. 

• Προπληρωμένη πρόσβαση. Ο καταναλωτής κάνοντας χρήση της ειδικής κάρτας 
μπορεί να κάνει χρήση του δικτύου για ορισμένο χρόνο με κόστος πιο υψηλό από 
την πρόσβαση με συμβόλαιο. Κι εδώ υπάρχουν εκπτώσεις και υπηρεσίες, όπως 
το roaming (περιήγηση). 

Επίσης, έχει δημιουργήσει ένα ασύρματο multimedia portal, το οποίο προσφέρει πολλές 
υπηρεσίες. Τα πλεονεκτήματα του portal είναι η απλότητα στη χρήση, η πρόσβαση από ένα 
μεγάλο φάσμα συσκευών και ο τρόπος  διαχείρισης του δικτυακού τόπου από τις συσκευές. 
Μερικές ενδιαφέρουσες υπηρεσίες αποτελούν οι διευθύνσεις mail που βασίζονται στον 
αριθμό του κινητού τηλεφώνου και η υπηρεσία on- line συνομιλίας. Εφαρμόζει την 
στρατηγική ηγεσίας κόστους και διατηρεί τη χρέωση αυτών των υπηρεσιών σε αρκετά 
χαμηλό επίπεδο (6€ το μήνα). Επίσης, η orange δεν θα ξεχνούσε τη χρήση του multimedia 
portal για τις επιχειρήσεις. Η εταιρία παρέχει 24η υποστήριξη πελατών με προσωπική 
επικοινωνία, διαθέτοντας αρκετά μεγάλο αριθμό από καταρτισμένους υπαλλήλους (1000 
υπάλληλοι), όπως επίσης και ασφάλεια ως προς την μεταφορά των δεδομένων. 
 
Σε γενικές γραμμές η orange στον τομέα των ασύρματων υπηρεσιών έχει δημιουργήσει ένα 
όνομα (φήμη) με αποτέλεσμα να την εμπιστεύονται αρκετοί συνδρομητές. Ως leader στην 
ευρωπαϊκή αγορά ακολουθεί κάποιες αξίες που την ανεβάζουν στην ιεραρχία όπως: ο 
σεβασμός στον πελάτη και στις ανάγκες του, η προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών και η 
παροχή της καλύτερης ποιοτικής υπηρεσίας (διαφοροποίηση), πάντα σε συνδυασμό με την  
αξιοπιστία και την κάλυψη. Έχει γίνει κατανοητό από την εταιρία, ότι στην αγορά 
εισέρχονται νέοι «παίκτες» προσφέροντας ασύρματες υπηρεσίες. Η στρατηγική της όμως 
συνεχίζεται δημιουργώντας αξίες, οι οποίες καθορίζουν τη φήμη της και το όνομά της 
αγνοώντας τον ανταγωνισμό.  
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4.4.4  Η ΕΤΑΙΡΙΑ T-COM 
 
 
Στην Γερμανία το 2003 η εταιρία T-Com (μέλος της Deutsche telecom), προώθησε το WLAN 
κάνοντας μια διαφημιστική εκστρατεία σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του. 
Παράλληλα με τις επιτυχημένες ευρυζωνικές υπηρεσίες η εταιρία προσφέρει υπηρεσίες και 
λύσεις για αυτούς που χρειάζονται την ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση. Στο μέλλον η 
εταιρία υπόσχεται να προσφέρει ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες προορισμένες για 
διασκέδαση και επαγγελματικούς σκοπούς. Το Δεκέμβριο του 2003 η T-Com σε συνεργασία 
με την T-mobile αποφάσισε να επεκτείνει τα ασύρματα σημεία (hotspots) έτσι, ώστε οι 
χρήστες να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στο δίκτυο. 
 
 
Στο τέλος του 2003 προστέθηκαν 30 hotspots και η T-Com παράλληλα με την  T-Mobile 
σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν περισσότερα από 10.000 hotspots στη Γερμανία. Επίσης, 
πρέπει να αναφερθεί, ότι στην έκθεση της CeBit που πραγματοποιήθηκε στο Ανόβερο το 
2003 η T-Com παρουσίασε ένα ασύρματο δίκτυο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις το DDV-M 
Ethernet 100. Οι πωλήσεις του ήταν αρκετά ικανοποιητικές, αφού εστιαζόταν σε ένα τμήμα 
της αγοράς που είχε ανάγκη την ασύρματη δικτύωση. 
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4.5   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
4.5.1 Η ΕΤΑΙΡΙΑ VODAFONE 
 
Το Δεκέμβριο του 2002, σε συνεργασία με το διεθνή αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος 
Βενιζέλος» υλοποιήθηκε η πρώτη πιλοτική εφαρμογή ασύρματης πρόσβασης στο Internet για 
τους επισκέπτες του αεροδρομίου. Η Vodafone καινοτομεί μέσω των υπηρεσιών wireless 
office,  παρέχοντας πλέον τη δυνατότητα στο προσωπικό της να εργάζεται μακριά από το 
γραφείο, χωρίς την ανάγκη σταθερής τηλεφωνικής γραμμής ή μόνιμης διασύνδεσης με το 
εταιρικό δίκτυο. Συνεπώς, κάθε χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε εφαρμογές του 
εταιρικού του δικτύου, καθώς επίσης και στο Internet, ή να στέλνει fax, e-mail από το κινητό 
του με τον πιο γρήγορο και ασφαλή τρόπο. Οι υπηρεσίες αυτές είναι Vodafone remote 
access, GPRS wireless internet, GPRS corporate access, πρόγραμμα χρήσης data/fax, fax από 
κινητό (sms plus fax) και email από κινητό (net office). 
 
Οι υπηρεσίες διαχείρισης και επικοινωνίας παρέχουν σε κάθε εταιρία τη δυνατότητα 
επικοινωνίας με τους συνεργάτες της (προσωπικό, πελάτες) με άμεσο, περιεκτικό και 
οικονομικό τρόπο, μέσω γραπτών μηνυμάτων, καθώς και πλήρους ελέγχου των εταιρικών της 
στόλων οχημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι υπηρεσίες αυτές είναι : διαχείριση 
στόλου οχημάτων, μαζική αποστολή μηνυμάτων. Οι υπηρεσίες της ασύρματης πρόσβασης 
των εταιρικών της πελατών αναβαθμίζουν την έννοια της επικοινωνίας και προσφέρουν νέες 
δυνατότητες αξιοποίησης των εταιρικών της υπηρεσιών μέσω: τεχνικής υποστήριξης 
εξοπλισμού, τηλεφωνικής εξυπηρέτησης εταιρικών πελατών (corporate line) ηλεκτρονική 
ανάλυση εταιρικών λογαριασμών (call manager), εξειδικευμένης ομάδας πωλήσεων. 
 
Στις αρχές του έτους 2003 η Vodafone εγκαινίασε τη νέα καινοτομική υπηρεσία Vodafone 
remote access. Πρόκειται για μια, προσαρμοσμένη στο δίκτυο της Vodafone κάρτα 
δεδομένων, η οποία εφαρμόζεται στον φορητό υπολογιστή του χρήστη (στη θύρα PCMCIA) 
και παρέχει γρήγορη και αξιόπιστη πρόσβαση στο Internet, στο δίκτυο της εταιρίας του, 
καθώς και στα e-mails του, χωρίς καλώδια και τηλεφωνικές συνδέσεις. Η Vodafone remote 
access βασίζει τη λειτουργία της στην τεχνολογία GPRS, γεγονός που εξασφαλίζει γρήγορη 
σύνδεση και υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών. Με την πραγματοποίηση της σύνδεσης 
ο χρήστης εισάγεται με μερικές απλές κινήσεις σε μια ολοκληρωμένη εφαρμογή με φιλικό 
περιβάλλον εργασίας. Μέσα σε αυτό μπορεί να πλοηγηθεί στο Internet, να διαβάσει τα e-
mails του, να στείλει μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα και το κυριότερο να συνδεθεί με το 
δίκτυο της εταιρίας του έχοντας πρόσβαση σε όλες τις εταιρικές εφαρμογές. 
 
Η συγκεκριμένη υπηρεσία απευθύνεται, τόσο σε εργαζόμενους εταιριών, όσο και σε 
ελεύθερους επαγγελματίες που βρίσκονται πολλές ώρες εκτός γραφείου, όσο και σε 
ελεύθερους επαγγελματίες που επιθυμούν άμεση πρόσβαση στο εταιρικό τους δίκτυο, το 
Internet και τα e-mails τους. 
 
Από τη στιγμή που πραγματοποιεί τη σύνδεση ο χρήστης είναι μονίμως συνδεδεμένος, ενώ οι 
χρεώσεις  βασίζονται στον όγκο δεδομένων που στέλνει ή λαμβάνει ανεξάρτητα από το 
χρόνο σύνδεσης. Επιπλέον η Vodafone επέκτεινε την παροχή υπηρεσιών με τη χρήση 
καινοτομικής τεχνολογίας της LMDS (Local Multipoint Distribution System). Η εταιρία 
αξιοποιώντας τη συγκεκριμένη τεχνολογία πρόσβασης, εξελίσσει τις δυνατότητες των 
υπηρεσιών της προς τους εταιρικούς πελάτες. Έχοντας αποκτήσει την άδεια σταθερής 
ασύρματης πρόσβασης έχει ήδη εγκαταστήσει σταθμούς βάσης (LMDS Hubs) σε επτά 
γεωγραφικά σημεία στην Αθήνα, στον Πειραιά και δύο στη Θεσσαλονίκη. Με τον τρόπο 
αυτό επιτυγχάνεται γεωγραφική κάλυψη στις πλέον εμπορικές περιοχές της Αττικής και της 
Θεσσαλονίκης. Στα άμεσα σχέδια της εταιρίας περιλαμβάνεται η επέκταση της κάλυψης στο 
ευρύτερο λεκανοπέδιο της Αττικής, καθώς και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης.  
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4.5.2 Η ΕΤΑΙΡΙΑ COSMOTE 
 
Η Cosmote72, επίσης προσπαθεί να εισέλθει δυναμικά στον ανταγωνισμό προσφέροντας κι 
αυτή με τη σειρά της υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Η μόνη διαφοροποίηση στον τομέα 
αυτό σχετικά με τι υπόλοιπες εταιρίες είναι, ότι ο εξοπλισμός και οι υπηρεσίες που προσφέρει 
είναι πλήρως αναβαθμίσιμες. Μια πρωτοποριακή υπηρεσία ειδικά σχεδιασμένη και 
προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις εταιριών αποτελεί το Wireless office. Σύμφωνα με αυτό οι 
κλήσεις μεταξύ των κινητών τηλεφώνων στο χώρο της εταιρίας δρομολογούνται από ένα 
τοπικό mini GSM εταιρικό δίκτυο, που εγκαθίσταται από την Cosmote στις εγκαταστάσεις 
της εταιρίας πελάτη και δεν χρεώνεται. Η συγκεκριμένη υπηρεσία συμβάλλει σημαντικά στη 
διατήρηση των εταιρικών συνδέσεων. Παρόμοια υπηρεσία με την υπηρεσία της Vodafone 
remote access, η Cosmote διαθέτει την υπηρεσία Office on the move με αρκετές πρόσθετες 
υπηρεσίες, πολλές από αυτές διατίθενται χωρίς κόστος. 
 
 
4.5.3 Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΝΝΕΤ 
 
Ο τηλεπικοινωνιακός φορέας ΛΑΝΝΕΤ73 σχετικά καινούργιος στον κόσμο των 
τηλεπικοινωνιών προσφέρει επίσης ασύρματες υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις 
του χρήστη. Η εταιρία αναγνωρίζει  τις εξειδικευμένες τηλεπικοινωνιακές ανάγκες του κάθε 
εταιρικού πελάτη της ξεχωριστά και του παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις (customization/ 
tailor- made products) μέσα από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που του εξασφαλίζουν υψηλή 
ποιότητα και ανταγωνιστικό κόστος. Έτσι, ο πελάτης δεν χρειάζεται να προστρέξει σε 
περισσότερους προμηθευτές εξοπλισμού και υπηρεσιών για να εξασφαλίσει την 
τηλεπικοινωνιακή του υποστήριξη, αλλά λαμβάνει όλες τις σχετικές υπηρεσίες από την 
εταιρία. Αντίθετα οι υπόλοιποι εναλλακτικοί τηλεπικοινωνιακοί φορείς επικεντρώνονται 
στην παροχή μεμονωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (ασύρματες υπηρεσίες, υπηρεσίες 
φωνής και Internet) σε μια ευρύτερη πελατειακή βάση με ανάγκες εξυπηρέτησης 
μεμονωμένων αναγκών. 
 
 
4.5.4 Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΜ 
 
Ένας άλλος τηλεπικοινωνιακός φορέας η Ελληνική ΤΙΜ σύναψε μια συμφωνία με την 
Europrom SA για την σταθερή ασύρματη πρόσβαση και την σχετική άδεια (FWA Fixed 
Wireless Access), όπως επίσης για την αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία του σταθερού 
ασύρματου δικτύου, δημιουργώντας έτσι μια one-stop shop λύση για την επιχειρηματική 
αγορά, κάνοντας χρήση της συχνότητας του δικτύου GSM. 
 
Η εταιρία απλά ακολούθησε μια πολιτική που συνηθίζεται από τις ευρωπαϊκές χώρες και η 
οποία τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2003. Οι προσπάθειές της ενισχύθηκαν και από 
την ευρωπαϊκή ένωση δικτύου GSM. 
 
 
4.5.5 Η ΕΤΑΙΡΙΑ TELLAS 
 
Η στρατηγική που ακολουθεί η Tellas για την ασύρματη δικτύωση είναι η ποιότητα. Η 
εταιρία εστιάζει σε μεγάλες εταιρίες με ιδιαίτερες απαιτήσεις στην ασύρματη δικτύωση. Η 
ποιότητά της εκτείνεται και στην υποστήριξη των πελατών της χάρη στο άρτιο 
εκπαιδευμένο προσωπικό και στις τεχνολογίες που διαθέτει όπως: 
                                                 
72 http://www.otebusiness.gr/otelink.asp  
73 http://www.lannet.gr/company/LANET%202002%20Annual%20Report.pdf 

http://www.otebusiness.gr/otelink.asp
http://www.otebusiness.gr/otelink.asp
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• Εξελιγμένα εργαλεία παρακολούθησης κυκλωμάτων 
• Μηχανισμούς εντοπισμού & ταχείας επίλυσης προβλημάτων 
• Δίκτυο σχεδιασμένο με εναλλακτικές διόδους 
• 24ωρη επίβλεψη & διαχείριση δικτύου 
• Κεντρικό πλήρως επανδρωμένο NOC (Network Operation Center). 

Κατά την διάρκεια εγκατάστασης της υπηρεσίας, αφιερώνεται στον πελάτη ένας 
συγκεκριμένος μηχανικός της TELLAS, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την υποστήριξή του 
μέχρι να εγκατασταθεί και να παραδοθεί η υπηρεσία. Όταν η υπηρεσία καταστεί ενεργή, το 
έμπειρο προσωπικό της τεχνικής υποστήριξης μεγάλων πελατών είναι διαθέσιμο όλο το 
24ωρο και μπορεί ο πελάτης να αναφέρει τηλεφωνικά κάθε πρόβλημα διασύνδεσης που 
τυχόν μπορεί να προκύψει.  Τέλος οι τιμές των ασύρματων υπηρεσιών είναι προσαρμοσμένες 
στις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη (personalized pricing) και κατά συνέπεια η τελική τιμή 
θα προκύψει κατά τη διάρκεια της μελέτης και ανάλογα με τη λύση που θα επιλεγεί. 
 
 
4.6  ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
Μέλημα κάθε επιχείρησης κινητής επικοινωνίας θα πρέπει να είναι η εστίαση στις ανάγκες 
του καταναλωτή και ο τρόπος με τον οποίο η εφαρμογή της ασύρματης επικοινωνίας και 
υπηρεσιών θα ικανοποιήσει  και θα υπερβάλλει αυτές τις ανάγκες καλύτερα από ένα 
ανταγωνιστικό προϊόν. Επίσης κατά την παροχή ασύρματης υπηρεσίας είναι σημαντική η 
εστίαση στα οφέλη, τα οποία θα παράγει μία συγκεκριμένη υπηρεσία και όχι  στην 
τεχνολογία. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διασφαλίσει, ότι η στρατηγική της ασύρματης 
επικοινωνίας ενσωματώνει μία τεχνολογία, η οποία όχι μόνο εργάζεται για επίκαιρες 
ανάγκες, αλλά θα παραμείνει σταθερή για το άμεσο μέλλον. 
 
 Οι συσκευές , οι οποίες βασίζονται σε Java έγιναν εκ των πραγμάτων πρότυπο ασύρματης 
επικοινωνίας και σύμφωνα με την αρμόδια ομάδα (Gartner Group), θα παραμείνει το 
επικρατούν πρότυπο τουλάχιστον για τα επόμενα πέντε χρόνια. Οι προμηθευτές θα πρέπει να 
απαιτούν ένα ασύρματο επιχειρησιακό σύστημα, το οποίο να παρέχει επικοινωνία 
πραγματικού χρόνου, ασφάλεια και εύκολη προσπέλαση σε εταιρικές εφαρμογές. Σοβαρούς 
επιχειρησιακούς κινδύνους και το ενδεχόμενο απόλεσης εσόδων και μείωσης της 
παραγωγικότητας στην προσπέλαση και στην διαδικασία της πλέον επίκαιρης πληροφορίας, 
αποτελούν οι καθυστερήσεις και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αγρυπνούν για την αποφυγή 
των .  
 
Συμπεραίνοντας, όσον αφορά την ασύρματη δικτύωση οι τηλεπικοινωνιακές εταιρίες των 
Η.Π.Α. προσφέρουν ευέλικτα προγράμματα προσαρμοσμένα στους χρήστες, ευέλικτα 
τιμολογιακά προγράμματα και πληθώρα υπηρεσιών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 
αποτελούν οι λύσεις της εταιρίας ΑΤ&Τ για τους πελάτες της σε συνεργασία με μεγάλες 
εταιρίες , όπως η Microsoft και η IBM. Οι υπηρεσίες της έχουν διεισδύσει και σε ασιατικές 
αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η Ινδία. 
 
Στην Ιαπωνία έχει δοθεί έμφαση στο M-zone δίκτυο, το οποίο αποτελείται από πολλά hot-
spots εγκατεστημένα στα αεροδρόμια της Ιαπωνίας, διευρύνοντας έτσι, ο ιαπωνικός 
κολοσσός το ασύρματο δίκτυο και την ποιότητα των υπηρεσιών της, διευκολύνοντας έτσι 
στους πελάτες της  την εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η αξιοποίηση αυτού του δικτύου 
εντάσσεται στα μελλοντικά σχέδια της Ιαπωνίας, κάνοντας χρήση νέων τεχνολογιών, οι 
οποίες υπόσχονται μεγαλύτερη ταχύτητα πρόσβασης. 
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Στην Ευρώπη παρατηρούμε, ότι και εδώ υπάρχουν διαφοροποιημένες και  προσωποποιημένες 
υπηρεσίες προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο κάποιες εταιρίες, όπως για παράδειγμα η 
γαλλική τηλεπικοινωνιακή εταιρία France Telecom να ενισχύσει το μερίδιο της αγοράς της. 
Στον τομέα του διαδικτύου η γαλλική εταιρία σε συνεργασία με τις θυγατρικές της προσπαθεί 
να εφαρμόσει στρατηγική ηγεσίας κόστους, όπως επίσης παρατηρούμε στην Ευρώπη αύξηση 
του αριθμού των hot spots. 
 
Τέλος στην Ελλάδα παρέχονται καινοτόμες υπηρεσίες από τις ελληνικές τηλεπικοινωνιακές 
εταιρίες κάνοντας χρήση νέων τεχνολογιών, εξασφαλίζοντας έτσι επαγγελματικές λύσεις. 
Επίσης οι εταιρίες εστιάζουν , όπως η Tellas, σε μεγάλες εταιρίες με ιδιαίτερες απαιτήσεις 
ασύρματης πρόσβασης, διαθέτοντας εργαλεία, τεχνολογικό εξοπλισμό, καταρτισμένο 
προσωπικό και 24ωρη εξυπηρέτηση 
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5.  BROADBAND   (ΕΥΡΕΙΑ ΖΩΝΗ) 
 
5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το διαδίκτυο εξελίχθηκε από ένα δίκτυο μερικών εκατοντάδων υπολογιστών σε ένα 
παγκόσμιο δίκτυο εκατομμυρίων υπολογιστών. Την ίδια στιγμή, ένα μεγάλο μέρος του 
περιεχομένου στο διαδίκτυο εξελίχθηκε από απλό κείμενο σε γραφικά, κινούμενα σχέδια, 
video και ήχο. Το περιεχόμενο των πολυμέσων απαιτεί περισσότερο εύρος ζώνης από ότι 
απλό κείμενο και για αυτόν τον λόγο έκαναν την εμφάνισή τους πολλές τεχνολογίες, με 
σκοπό να παρέχουν στους χρήστες γρήγορες και περισσότερο αξιόπιστες συνδέσεις 
διαδικτύου. Αυτές οι γρήγορες συνδέσεις ονομάζονται συνδέσεις ευρείας ζώνης 
(broadband)74. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από μία ποικιλία συνδέσεων, 
οι οποίες περιέχουν ISDN, DSL και τεχνολογίες καλωδιακού modem (cable modem 
technologies).  
 
Οι διεθνείς επιχειρήσεις δεδομένων τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζουν την πρόκληση και 
ταυτόχρονα τον προβληματισμό για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από τον 
όγκο των πληροφοριών που πρέπει να διαβιβαστούν. Με την παρουσία του υπερεφοδιασμού 
του διεθνούς εύρους ζώνης (Broadband) στην αγορά, οι περισσότερες τηλεπικοινωνιακές 
εταιρίες και οι εταιρίες ISP (Internet  Service Providers) έχουν στραφεί στις πτώσεις τιμών. 
 
Ωστόσο, ο Ασύγχρονος Τρόπος Μεταφοράς (ΑΤΜ, Asynchronous Transfer Mode) δίνει την 
ευελιξία στους χρήστες να υποστηρίζουν τις εφαρμογές τους με τη βοήθεια μίας απλής 
δικτυακής διεπαφής  πρόσβασης, η οποία είναι διαθέσιμη διεθνώς. To ATM είναι ιδανικό για 
τη μεταφορά ψηφιοποιημένης φωνής και video, διότι τα μικρά κελιά προσφέρουν μικρή 
καθυστέρηση, καθώς διαβιβάζονται μέσω του διαδικτύου. Το ΑΤΜ είναι μία από τις κύριες 
τεχνολογίες του παγκόσμιου διαδικτύου. Η υπηρεσία αυτή προσφέρει στους πελάτες 
βαθμιαίες ευρυζωνικές λύσεις για να πραγματοποιήσουν τις απαιτήσεις δικτυακών 
δεδομένων. Οι υπηρεσίες του δικτύου ΑΤΜ Ευρείας Περιοχής (WAN) έχουν αποδειχθεί, ότι 
είναι μία αποδοτική μέθοδος για τη μείωση του αριθμού των γραμμών προσπέλασης, 
απλοποιώντας τη διαχείριση της τεχνολογίας και παρέχοντας τον τρόπο της ολοκλήρωσης 
όλων των τύπων της κυκλοφορίας. 
 
Το ATM είναι μία μέθοδος πολυπλεξίας και μεταγωγής μεγάλης ταχύτητας, η οποία 
χρησιμοποιεί κελιά σταθερού μήκους των 53 οκτάδων για να υποστηρίξει πολλαπλών τύπων 
κυκλοφορία. Είναι  μία δικτυακή τεχνολογία , η οποία μειώνει τον αριθμό των γραμμών 
πρόσβασης που χρειάζεται ο χρήστης, απλοποιώντας σε μεγάλο βαθμό την διαχείριση της 
τεχνολογίας. Το ΑΤΜ μεταφέρει δεδομένα σε προκαθορισμένου μεγέθους κελιά. Επειδή τα 
κελιά έχουν πάντα το ίδιο μέγεθος, το ΑΤΜ μπορεί να μεταβιβάσει διαφόρων τύπων 
δεδομένων, φωνή, video κ.α., χωρίς οποιοσδήποτε τύπος να εμποδίσει  την γραμμή. 
 
Όταν μεταφέρει δεδομένα το ΑΤΜ δημιουργεί ένα σταθερό κανάλι μεταξύ δύο σημείων. 
Αυτό βέβαια είναι διαφορετικό από το TCP/IP, το οποίο διαιρεί τα δεδομένα σε πακέτα, τα 
οποία κάνουν διαφορετική διαδρομή προορισμού το κάθε ένα. Η μέθοδος σταθερού καναλιού 
μπορεί να μειώσει γενικά έξοδα και να διευκολύνει την ανίχνευση χρήσης δεδομένων δια 
μέσου του δικτύου. 
 
 
 

                                                 
74 http://www.ericsson.com/multiservicenetworks/BuildArticle.asp?ArticleId=80A75E0E-C6F0-452E-
8E6F-A37CD8631E14&SelectedStructureNodeId=913CBC40-5B3A-11D5-A8AB-0002B315F24E
 

http://www.ericsson.com/multiservicenetworks/BuildArticle.asp?ArticleId=80A75E0E-C6F0-452E-8E6F-A37CD8631E14&SelectedStructureNodeId=913CBC40-5B3A-11D5-A8AB-0002B315F24E
http://www.ericsson.com/multiservicenetworks/BuildArticle.asp?ArticleId=80A75E0E-C6F0-452E-8E6F-A37CD8631E14&SelectedStructureNodeId=913CBC40-5B3A-11D5-A8AB-0002B315F24E
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Επειδή τα τέλη για την τοπική πρόσβαση αποτελούν προς το παρόν το 40 % από αυτά των 
τηλεπικοινωνιών ευρείας ζώνης, τα οποία θα φθάσουν το 60% μέχρι το 2005, η κατοχή 
δικτύου σε τοπικό επίπεδο θα είναι ένας σημαντικός παράγων  με αυξητικές τάσεις (an 
increasingly key factor) για το μέλλον, η κατοχή end-to-end δικτύων πελατών θα είναι ένας 
σημαντικός παράγων για την αύξηση των επιπέδων των υπηρεσιών. 
 
 



 61

5.2    ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΙΣ Η.Π.Α  
 
5.2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Μέχρι πρόσφατα, οι εταιρίες σχεδίαζαν και δεχόταν περιοδικές δικτυακές διακοπές ως ένα 
αναπόφευκτο μέρος για την εκτέλεση ενός έργου. Σήμερα,  η ασφαλής, μη διακεκομμένη 
πρόσβαση είναι σημαντική για την συνέχιση των εργασιών και την αποδοτική παραγωγή. Οι 
επιχειρήσεις πρέπει να σχεδιάζουν και να ελέγχουν την ασφάλεια, διαθεσιμότητα και τα 
προγράμματα επαναφοράς για να διασφαλίσουν  την βελτιστοποίηση  του δικτυακού 
περιβάλλοντος. Στον ολοένα διαστελλόμενο (expanded) κόσμο της ηλεκτρονικής επιχείρησης 
(e-business), όλο και περισσότερες εφαρμογές λειτουργούν 24Χ7 και απαιτούν μηδενικό 
χρόνο διακοπής (zero downtime). Η απόφαση για το τι και πως θα διασφαλίσει την 100%   
διαθεσιμότητα και ελαστικότητα είναι κρίσιμος παράγων επιτυχίας. Περισσότερες 
επιχειρήσεις παρά ποτέ προηγούμενα, απαιτούν μία δοκιμασμένη αξιοπιστία από τους 
προμηθευτές.. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται προμηθευτές, οι οποίοι να συνεργάζονται μαζί 
τους για τον σχεδιασμό και την διαχείριση του δικτυακού περιβάλλοντος.  
 
Η παράταξη (deployment) δικτυακών εφαρμογών  πέραν των επιχειρησιακών συνόρων προς 
τους προμηθευτές, συνεργάτες και πελάτες τροφοδοτεί όλο και μεγαλύτερη ανάγκη ευρείας 
ζώνης (Broadband). Η αποτελεσματική ισχύς των εφαρμογών είναι ένας βασικός παράγων 
για την βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών, ελαττώνει τις εργασιακές ροές, βελτιώνει τις 
σχέσεις και αφαιρεί χρόνο και έξοδα από την εφοδιαστική αλυσίδα (supply chain). Η επιτυχία 
εξαρτάται από την προσβασιμότητα, την ισχύ end-to-end και την ασφάλεια. 
 
 
5.2.2   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
5.2.2.1  Η ΕΤΑΙΡΙΑ MCI 
 
Η εταιρία MCI διαθέτει ένα εκτεταμένο παγκόσμιο δίκτυο πελατών, γεγονός που αποτελεί 
σημαντικό πλεονέκτημα για τους  ίδιους τους πελάτες της, οι οποίοι είναι επιχειρήσεις όλων 
των μεγεθών. Λειτουργεί παγκόσμιο δίκτυο Frame Relay, ΑΤΜ και δίκτυα μεταφοράς φωνής 
με περισσότερους από 2.400 μεταγωγείς (switches). Επίσης λειτουργεί το πλέον εκτεταμένο 
ΙΡ δίκτυο, το οποίο διασφαλίζει τη δυνατότητα σύνδεσης σε  περισσότερες από 100 χώρες 
και λειτουργεί σε ταχύτητες του ταχύτερου τύπου που είναι διαθέσιμος στη σύγχρονη 
αγορά89. Διαθέτουν περισσότερα από 130 κέντρα δεδομένων (data centers) σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Προκειμένου να διασφαλίσει τη μέγιστη απόδοση των δικτύων της, η MCI διαθέτει 
πέντε διεθνή κέντρα επιχειρήσεων δικτύου (NOC) σε διάφορες τοποθεσίες σε ολόκληρο τον 
κόσμο, όπου οι τεχνικοί της παρακολουθούν την απόδοση του δικτύου επί 24ώρου βάσεως 
όλες τις ημέρες του χρόνου. 
 
Σύμφωνα με την εταιρία οι λόγοι, οι οποίοι συγκλίνουν στο παγκόσμιο ΑΤΜ είναι οι εξής : 
 

1. Χειρισμός της αγοραστικής δύναμης 
2. Μείωση των γενικών εξόδων 
3. Πραγματοποίηση  καλύτερης κλίμακας των οικονομιών 
4. Μείωση των απαιτήσεων σε εξοπλισμό 
5. Βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας των δικτύων 
6.  

 
 
                                                 
89 http://global.mci.com/about/network/  
 

http://global.mci.com/about/network/
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Ο Ασύγχρονος Τρόπος Μεταφοράς (ΑΤΜ) δίνει στους χρήστες τη διαβάθμιση της ευρείας 
ζώνης που χρειάζονται για να υποστηρίξουν φωνή, δεδομένα πολυμέσα και εφαρμογές video 
δια μέσου μίας μονής δικτυακής πρόσβασης. Με τον ΑΤΜ μπορούν οι χρήστες να 
ολοκληρώσουν  όλους τους τύπους της κυκλοφορίας και ασφαλή μεταφορά μέσω ενός 
παγκόσμιου ιδιωτικού δικτύου. Οι λόγοι που συγκλίνουν στο  U.S. ΑΤΜ είναι οι εξής : 

1. Άψογη ολοκλήρωση πολλαπλών τύπων κυκλοφορίας με υποστήριξη πολλών 
κλάσεων υπηρεσιών 

2. Υψηλή ταχύτητα παγκόσμιας ραχοκοκαλιάς 
3. Διαλειτουργικότητα δικτύου και λύσεις ολοκλήρωσης 
4. Ευέλικτο εύρος ζώνης, το οποίο μπορεί να ελέγχει ο χρήστης από τον Η/Υ του 
5. Συνδυασμός υψηλής ταχύτητας μεταγωγής κυκλώματος 
6. Διαδικτυακή διαβάθμιση, η οποία προσφέρει μία ποικιλία ταχυτήτων πρόσβασης και 

εύροι ζώνης διαβίβασης. 
7. Υποστήριξη ενός ευρύ φάσματος  εφαρμογών ευρείας ζώνης, όπως εικόνες υψηλής 

ανάλυσης και υψηλής ταχύτητας μεταφορά δεδομένων για πολυμεσικές εφαρμογές  
8. Μεγιστοποίηση υπαρχόντων επενδύσεων με την χρήση του Frame Relay σε ATM 

Service Interworking (FRASI) 
 
Το ATM επιχειρησιακών δεδομένων (Enterprice Data ATM) υποστηρίζει πολλαπλές 
εφαρμογές, όπως φωνή, δεδομένα, πολυμέσα και video. Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να 
κοστίσουν πολλά χρήματα στην επιχείρηση και να γίνουν σύνθετες. Στο παρελθόν, οι 
επιχειρήσεις έλυναν το πρόβλημα με ένα από τους δύο τρόπους: δίκτυα πολλαπλής 
κληρονομιάς (multiple legacy) για να αντιμετωπίσουν  διαφορετικών τύπων κυκλοφορία ή 
ακριβό εύρος ζώνης για να αντιμετωπίσουν το φορτίο. Με την υπηρεσία ΑΤΜ της MCI είναι 
δυνατή η υποστήριξη των εφαρμογών δια μέσου ενός μόνο δικτύου, το οποίο είναι διαθέσιμο 
στους χρήστες των Η.Π.Α. και ολόκληρου του κόσμου. Το ΑΤΜ υποστηρίζει, διασύνδεση 
LAN, διαβίβαση φωνής, μεταφορά δεδομένων μεγάλης ταχύτητας, εξομοίωση κυκλώματος 
ιδιωτικής γραμμής, εικονογράφηση μεγάλης ανάλυσης, μεταφορά video υψηλής σαφήνειας, 
πολυμεσικές επικοινωνίες, διαδικτύωση host-to-host, διαλειτουργικό και ταυτόχρονο 
engineering και PBX interconnect. 
 
ΑΤΜ χρησιμοποιούν οικονομικά ιδρύματα (financial institutions) για να έχουν σταθερή 
σύνδεση πραγματικού χρόνου και πρόσβαση στο Διαδίκτυο, νοσοκομεία και άλλες  
οργανώσεις πρόνοιας για την αξιοπιστία των δικτυακών συνδέσεων για την ανταλλαγή 
ακτινών Χ και άλλων ιατρικών τεχνικών και πανεπιστήμια για να προάγουν την 
τηλεκπαίδευση. Στις H.Π.A. το ATM είναι διαθέσιμο από περισσότερα σημεία παρουσίας 
(Points of Presence) δια μέσου των 48 πολιτειών. Άψογες διεθνείς υπηρεσίες είναι διαθέσιμες 
σε ένα αριθμό χωρών με τις διευκολύνσεις της ΜCI, παρέχοντας μία ολοκληρωμένη 
παγκόσμια λύση σε end-to-end παγκόσμια σύνδεση. 

 
Με το MCI Advantage, το οποίο διαθέτει η εταιρία, είναι το μόνο βιομηχανικό προϊόν που 
βασίζεται σε δίκτυο ΙΡ και υπηρετεί μεγάλες επιχειρήσεις και μικρές εταιρίες στις Η.Π.Α. Το 
δίκτυο αυτό αποδείχθηκε, ότι αντιμετωπίζει την υπηρεσία φορτίου (service load) περιορίζει 
τον τεχνολογικό κίνδυνο και τα έξοδα90

 
Οι εταιρίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν MCI Advantage για να εκσυγχρονίσουν  τις 
δικτυακές συνδέσεις με μία σύνδεση για όλες τις υπηρεσίες, φωνή, δεδομένα και διαδίκτυο 
αντί της χρήσης ξεχωριστών loops  πρόσβασης, για να συγκεντρώσουν τοπικές και μεγάλων 
αποστάσεων υπηρεσίες σε ένα δίκτυο και να επωφεληθούν από εύρωστα χαρακτηριστικά, 
όπως τηλέφωνα ΙΡ, δικτυακό ταχυδρομείο φωνής κ.λ.π. και να απλοποιήσουν τη διαχείριση 
επικοινωνιών για τους διαχειριστές της πληροφορικής τεχνολογίας με εργαλεία διαχείρισης 
βασισμένα στον ιστό.  
                                                 
90 http://global.mci.com/us/enterprise/data/connection/diagram/

http://global.mci.com/us/enterprise/data/connection/diagram/
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Το ΑΤΜ έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά :  
 
1.Αξία και απλότητα : Προγραμματισμένα έξοδα με ανταγωνιστικά προγράμματα      
   τιμολόγησης (ηγεσία κόστους). 
2.Συγκέντρωση : Συγκεντρώνει τοπικές και  μεγάλης απόστασης υπηρεσίες πάνω σε ένα νέο  
   ή υπάρχον δίκτυο δεδομένων 
3.Άνεση : Ελέγχει χαρακτηριστικά και δρομολόγηση κλήσεων σε όλες τις σελίδες δια μέσου  
   του φυλλομετρητή ιστού (Web browser) 
4.Ποιότητα υπηρεσιών (QoS) : Κρατά εύρος ζώνης για κλήσεις φωνής για να διασφαλίσει  
   ιδανική ποιότητα φωνής 
5.Εξυπηρέτηση και υποστήριξη 
6.Διαθεσιμότητα σε 94 μητροπολιτικές περιοχές 

 
 

5.2.2.2  Η ΕΤΑΙΡΙΑ TELEGLOBE 
 
Η υπηρεσία ΑΤΜ είναι μία ευέλικτη, χαμηλής τιμής εναλλακτική υπηρεσία σε διεθνείς 
ιδιωτικές γραμμές (IPL, International Private  Line) με εύρος ζώνης μεταξύ 64 Kbps και 155 
Mbps. Η χωρητικότητα και η έκταση του εξαπλωμένου δικτύου ευρείας ζώνης παρέχει τις 
ακόλουθες υπηρεσίες93 : 
ATM Services 94

1. ATM Services 
Private Line Services 

1. Correspondent International Private Line Service 
2. Flexible Private Line Service 

Optical  Services 
1. Wavelength Service 
2. High Speed Optical Services 

 
 
 
  
  

                                                 
93 http://www.teleglobe.com/en/services/data_services/atm/access_to_research_applications.asp
94 http://www.teleglobe.com/en/services/data_services/atm/full_description.asp  

http://www.teleglobe.com/en/services/data_services/atm/access_to_research_applications.asp
http://www.teleglobe.com/en/services/data_services/atm/full_description.asp
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5.3  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ 
 
5.3.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ     
 
Στην έκθεση της ITU (ITU, International Telecommunication Union)  στη Γενεύη με τίτλο 
“Το πουλί της Ευρυζωνικής” έγινε γνωστό, ότι εκτός από την Δημοκρατία της Κορέας, το 
Χόνγκ-Κόνγκ και τον Καναδά, η διείσδυση της Ζώνης Μεγάλου Εύρους  (Broadband) στις 
αναπτυσσόμενες οικονομίες μέχρι το τέλος του 2002 ήταν ακόμη σε μονά ψηφία, καθώς 
επίσης και ότι απέραντες εκτάσεις της γης παραμένουν ακόμη άθικτες από την Ζώνη 
Μεγάλου Εύρους , δηλαδή περισσότερες από 120 χώρες του κόσμου. Μολονότι τα ποσοστά 
υιοθέτησης της ΖΜΕ ολοένα αυξάνονται στις ανεπτυγμένες χώρες λόγω χαμηλών τιμών 
συνδέσεων, παρά ταύτα συνεχίζει να υφίσταται το πρόβλημα της δημιουργίας κέρδους των 
προμηθευτών υποδομής μεγάλης ταχύτητας συνδέσεων και υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο. 
Είναι γεγονός, ότι αν δεν διευθετηθεί αυτό το θέμα, τότε κινδυνεύει να ματαιωθεί ο στόχος 
των κυβερνήσεων και των ρυθμιστών να αποτρέψουν έναν ψηφιακό διαχωρισμό και να 
δημιουργήσουν οικονομίες βασισμένες στη γνώση. 
 
Η πραγματικότητα είναι, ότι οι παράγοντες αναζητούν ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια 
υπηρεσιών, τα οποία θα διευρύνουν τις δυνατότητες πέραν του μη ελκυστικού 
επιχειρησιακού μοντέλου της μη μετρήσιμης ταχύτατης πρόσβασης στο διαδίκτυο. Άλλωστε 
μία έρευνα που διεξήχθη από την ITU δείχνει, ότι σε χώρες όπου η διείσδυση της ΖΜΕ είναι 
πολύ μεγάλη και ο ανταγωνισμός έχει αρχίσει, οι τιμές λιανικής της ΖΜΕ ανά μήνα είναι 
μικρό ποσοστό από τα μηνιαία έσοδα, γεγονός, το οποίο αναμφισβήτητα αποδεικνύει μία 
προσπάθεια στον τομέα της ευρείας ζώνης. Τον Ιούλιο του 2003 στην Ιαπωνία π.χ. η λιανική 
τιμή των 100 Kbps ήταν λιγότερο από 0,01% από τα μηνιαία έσοδα, ενώ στη Δημοκρατία της 
Κορέας ήταν 0,03%. 
 
Για την επίτευξη καλύτερων προοπτικών οι προμηθευτές υποδομών ευελπιστούν να 
μεσολαβήσουν οι κυβερνήσεις, ίσως μέσω οικονομικών παρακινήσεων, ώστε να επιτύχουν 
τους ευρύτερους πολιτικούς στόχους της κοινωνίας της πληροφορίας και της οικονομικής 
ανάπτυξης. Πάντως σίγουρο είναι, ότι απόντος του μεγάλου ανταγωνισμού και ενώ 
υπαγορεύονται τα βήματα της ανάπτυξης των δικτύων από τους αξιωματούχους,  η διανομή 
της ευρείας ζώνης θα καθοριστεί από τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αντιληπτή η 
οικονομική ορθότητά της ή διαφορετικά, οι προμηθευτές υποδομών δεν θα διέπονται από τις 
αλτρουιστικές κοινωνιολογικές θεωρήσεις ή την εθνικιστική υπερηφάνεια σε υψηλά ποσοστά 
διείσδυσης της ευρείας ζώνης. 
 
5.3.2   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
5.3.2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η Ιαπωνία θεωρεί τα ευρυζωνικά δίκτυα75  κρίσιμα για τη μελλοντική ανάπτυξή της. Για να 
επιτρέψει τη γρήγορη πολιτική εφαρμογή σχετικά με την καθιέρωση της προηγμένης 
κοινωνίας των πληροφοριών, η κυβέρνηση της Ιαπωνίας έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα και 
έχει επιβάλλει το βασικό νόμο σχετικά με το σχηματισμό προηγμένων πληροφοριών και ενός 
δικτύου τηλεπικοινωνιών που ορίζει το πλαίσιο της έδρας, καθώς και τα προγράμματα 
προτεραιότητας.  Η στρατηγική θέτει έναν φιλόδοξο στόχο για να είναι το πιο προηγμένο 
κράτος σε τεχνολογία επικοινωνίας στον κόσμο μέσα σε πέντε έτη. Τον Μάρτιο του 2001, η 
κυβέρνηση της Ιαπωνίας  αποκάλυψε το "πολιτικό πρόγραμμα"  προτεραιότητας για την 
Ιαπωνία, για να διευκρινίσει τα συγκεκριμένα προγράμματα δράσης στη στρατηγική των 
επικοινωνιών. Θέτει επίσης πέντε πολιτικές περιοχές στις οποίες η Ιαπωνία πρέπει να 
                                                 
75 www.itu.org/ITU_D/free_statistics/broadband.pdf  
 

http://www.itu.org/ITU_D/free_statistics/broadband.pdf
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εστιάσει. Είναι οι εξής: (1) υποδομή, (2) ανθρώπινο δυναμικό, (3) e-commerce, (4) e-
government και (5) ασφάλεια δικτύων (Βλ. σχήμα 10). Μια σημαντική αντίθεση μεταξύ των 
χωρών είναι ποιος παίρνει την πρωτοβουλία στην ανάπτυξη υποδομής. Το πρόγραμμα 
δηλώνει ότι, "ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να  διαδραματίσει έναν κύριο ρόλο στον τομέα της 
της Τηλεπικοινωνίας. Αυτό το πρόγραμμα αναθεωρείται κάθε έτος. Μεταξύ 220 
προγραμμάτων τα 103 ήταν ολοκληρωμένα (Βλ. σχήμα 11, 12 α-γ). 
 
Η στρατηγική διαβλέπει, ότι περίπου 30 εκατομμύρια χρήστες θα χρησιμοποιήσουν τις 
ευρυζωνικές υπηρεσίες για DSL, CATV και για ασύρματη πρόσβαση και τουλάχιστον 10 
εκατομμύρια χρήστες θα χρησιμοποιήσουν τις πολύ υψηλές ταχύτητες, όπως FTTH (Fiber To 
The Home) μέχρι το τέλος του 2005. Επίσης η ιαπωνική κυβέρνηση έχει θέσει ένα 
πρόγραμμα ανάπτυξης το λεγόμενο IT Human Recourse Development plan, το οποίο 
στοχεύει να παρέχει γνώσεις για τις νέες τεχνολογίες στα σχολεία, να προσφέρει στους 
ανθρώπους ευκαιρίες χρήσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην καθημερινή τους ζωή και να 
δημιουργήσει ανθρώπινους πόρους με ειδικές γνώσεις πάνω στις ευρυζωνικές υπηρεσίες, οι 
οποίες θα ενισχύουν την δημιουργικότητα. Το σχήμα 5.3.2.1 απεικονίζει το ποσοστό ευρείας 
ζώνης ανά 100 κατοίκους το 2003 στην Ιαπωνία 

 
Πηγή : http://www.itu.int/ASIA2004/marketing/index.html
Σχήμα 5.3.2.1     Ευρυζωνικές υπηρεσίες στην Ιαπωνία 
 
5.3.2.2 Η ΕΤΑΙΡΙΑ  ΝΤΤ DoCoMo 
 
Οι στρατηγικές που ακολουθούν οι ιαπωνικοί  τηλεπικοινωνιακοί φορείς βασίζονται σε νέες 
τεχνολογίες με σκοπό την «απελευθέρωση των υπηρεσιών». Χαρακτηριστική είναι η 
υπηρεσία FOMA της ΝΤΤ DoCoMo, η οποία βασίζεται στα δίκτυα τρίτης γενιάς και 
χαρακτηρίζεται από την ποιότητα των υπηρεσιών του.  Στο σχήμα 5.3.2.2 απεικονίζεται η 
σύγκριση ευρυζωνικών δικτύων μεταξύ των χωρών που κάνουν χρήση αυτών. 

 
Πηγή: ITU annual reports 
Σχήμα  5.3.2.2 α      Σύγκριση ευρυζωνικών δικτύων 
 
 

http://www.itu.int/ASIA2004/marketing/index.html
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Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει πρόσβαση στο κινητό δίκτυο (mobile network) με ταχύτητες 
από 64Kbps έως 384Kbps σε αντίθεση με το GPRS που προσφέρει ταχύτητες μέχρι 115Kbps. 
Το 3G δίκτυο της ΝΤΤ DoCoMo προσφέρει μια πληθώρα υπηρεσιών, όπως internet, 
μεταφορά αρχείων, απομακρυσμένη πρόσβαση και Internet μέσω τηλεφώνου. Οι υπηρεσίες 
φωνής είναι άκρως ικανοποιητικές και  η μετάδοσή τους φτάνει μέχρι και 12,2kbps.  
 

 
Σχήμα  5.3.2.2 β      Το δίκτυο FOMA 
Πηγή: http://www.nttdocomo.com/corebiz/foma/services/index.html  
Το δίκτυο FOMA76 βασίζεται στην τεχνολογία ATM,  η οποία διαχειρίζεται την μεταγωγή 
πακέτου και την μεταγωγή κυκλώματος στον ίδιο δικτυακό κόμβο, διευθετώντας 
αποτελεσματικά διάφορες μορφές κίνησης για την επίτευξη μιας ικανοποιητικής πρόσβασης 
σε multimedia περιεχόμενο (Βλ. Σχήμα 5.3.2.β και παραρτήματος 13 α, 13β, 13γ).  
 
Ευφυή δίκτυα (intelligent networks) έχουν χρησιμοποιηθεί από την τηλεπικοινωνιακή εταιρία 
και τα δίκτυα αυτά έχουν αναπτυχθεί και σε άλλες γειτονικές χώρες προκειμένου να 
προσφέρουν περιαγωγή στους χρήστες της. Το κόστος ανάπτυξης μπορεί να ελεγχθεί πιο 
αποτελεσματικά και έτσι οι υπηρεσίες να προσφέρονται σε χαμηλό κόστος. 
 
Η τεχνολογία FOMA έχει μια εξαιρετική ικανότητα να διαχειρίζεται υψηλών προδιαγραφών 
περιεχόμενο, όπως ήχο, βίντεο και φωτογραφία. Πολλοί χρήστες μπορούν να έχουν 
πρόσβαση σε τέτοιου είδους περιεχόμενο κάνοντας χρήση της μεθόδου “spread-spectrum 
method”. Με τη χρήση αυτής, οι χρήστες μοιράζονται τις «θύρες» ελαχιστοποιώντας τα 
άχρηστα δεδομένα με αποτέλεσμα να ενισχύεται η αποτελεσματικότητα της μετάδοσης. 
 

 
 
Σχήμα  5.3.2.2   γ      Η έννοια του W-CDMA 
Πηγή: http://www.nttdocomo.com/presscenter/pressreleases/press/pressrelease.html?param[no]=197  
                                                 
76 http://www.nttdocomo.com/corebiz/foma/services/index.html  

http://www.nttdocomo.com/corebiz/foma/services/index.html
http://www.nttdocomo.com/presscenter/pressreleases/press/pressrelease.html?param%5Bno%5D=197
http://www.nttdocomo.com/corebiz/foma/services/index.html
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H NTT DoCoMo, ως πρώτος εκκινητής, έχει παρουσιάσει στην αγορά την κάρτα77 τύπου 

compact flash, την πρώτη κάρτα που επιτρέπει 3G υπηρεσίες στους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και υπολογιστές παλάμης. Ο χρήστης έχει τη 
δυνατότητα να απολαμβάνει υψηλές μεταφορές στον προσωπικό του 
υπολογιστή με υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων. Απαραίτητα στοιχεία 
για τον χρήστη αποτελούν η κάμερα και ένα λογισμικό εικονοτηλεφώνου. Η 
ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων φτάνουν τα 384kbps για λήψη και 20Kbps για 
αποστολή δεδομένων. Η κάρτα αυτή είναι συμβατή και με υπολογιστές που δεν 
έχουν θύρα compact flash, καθώς στην κάρτα συμπεριλαμβάνεται διακόπτης για 
την USB θύρα. 

 
Στο τέλος του έτους η NTT ανακοίνωσε την υπηρεσία WORLD WING78, η οποία επιτρέπει 
στους χρήστες να δημιουργούν και να λαμβάνουν κλήσεις από χρήστες της ευρυζωνικής 
υπηρεσίας FOMA, καθώς ταξιδεύουν εκτός χώρας. Πάνω σε αυτή την υπηρεσία έχει 
προσθέσει και πολλά χαρακτηριστικά ιδιαίτερα προσαρμοσμένα (customization) στις 
απαιτήσεις του χρήστη. Οι επιπρόσθετες υπηρεσίες είναι: 

- Quick M: επιτρέπει στους χρήστες να στέλνουν μηνύματα σε πολλούς αποδέκτες 
ταυτόχρονα, ευρισκόμενοι σε διαφορετικές χώρες και το κόστος να παραμένει το 
ίδιο. 

- Quick Do: επιτρέπει την κατηγοριοποίηση των χρηστών και την ταυτόχρονη 
επικοινωνία με σημαντικά πλεονεκτήματα κόστους 

- Quick K: επιτρέπει στους χρήστες να εκπέμπουν μηνύματα συσκευών pagers και να 
στέλνουν μηνύματα από υπολογιστή. 

- M-stage: επιτρέπει την αποστολή και λήψη πραγματικού video από συσκευές PDA. 

                                                 
77 www.nttdocomo.com/presscenter/pressreleases/press/pressrelease.html?param[no]=394
 
78 www.nttdocomo.com/companyinfo/services.html
 

http://www.nttdocomo.com/presscenter/pressreleases/press/pressrelease.html?param%5Bno%5D=394
http://www.nttdocomo.com/companyinfo/services.html
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5.4   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΠΩΠΗ 
 
5.4.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
Η δομή της οικονομίας πλέον βασίζεται στις καινούργιες δικτυακές υποδομές, στις 
καινούργιες υπηρεσίες, στα καινούργια μοντέλα χρήσης και στις εφαρμογές προστιθέμενης 
αξίας που στηρίζονται σε αυτές. Τα ευρυζωνικά δίκτυα επιτρέπουν την δημιουργία 
προσοδοφόρων ηλεκτρονικών και κινητών υπηρεσιών που θα εντείνουν την αύξηση του e-
επιχειρείν. Το eEurope 2005 σκοπεύει να ενθαρρύνει τη δημιουργία ασφαλών υπηρεσιών, 
εφαρμογών και περιεχομένου με τη χρήση ευρυζωνικών δικτύων. Καινούργιες τεχνολογίες 
που εξασφαλίζουν την διαλειτουργικότητα χρησιμοποιούνται (π.χ. XML, Web Services) για 
την ανάπτυξη πρωτοπόρων υπηρεσιών και καινοτόμων προϊόντων. 
 
Η δημιουργία νομικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. οδηγία 1999/93/ΕΚ) και σε 
εθνικό επίπεδο (π.χ. Π.Δ. ISO/2000) για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπογραφών και τη 
διασφάλιση των συναλλαγών ενθαρρύνει ακόμα περισσότερο το e-επιχειρείν. Συγκεκριμένες 
οδηγίες προωθούν συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως η οδηγία 2001/115/Ε.Κ. περί ασφαλούς 
δημιουργίας, διακίνησης και αποθήκευσης ηλεκτρονικού τιμολογίου, μια υπηρεσία που θα 
αποτελέσει μοχλό για την περαιτέρω οικονομική εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ενοποιώντας όλες  τις τοπικές αγορές. 
 
Η επαναστατική όμως εξέλιξη και υιοθέτηση των καινούργιων τεχνολογιών σε όλους τους 
τομείς (ιδιωτικού και δημόσιου) θα εντείνει τα προβλήματα ασφάλειας. Τα γνωστά μέτρα 
ασφάλειας δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις καινούργιες απειλές που παρουσιάζονται. Ο 
οργανισμός CERT Coordination Center of the Software Engineering Institute του 
Πανεπιστημίου Garnegie Mellon αναφέρει, ότι ο αριθμός των παραβιάσεων ασφάλειας στο 
πρώτο ήμισυ του 2003 ανέβηκε στις 76.404 έναντι 82.094 που ήταν για όλο το 2002. 
 
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση καινούργιων προϊόντων απαιτούν την υιοθέτηση καινούργιων 
μηχανισμών και τεχνολογιών ασφάλειας (π.χ. XML-security, Java-security) βασισμένες σε 
πρότυπα (π.χ. WS-security). Η έλλειψη μηχανισμών ασφάλειας θα περιορίσει την ποικιλία 
των καινούργιων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (π.χ. e-τιμολόγιο, e-αρχειοθέτηση, e-
δημοπρασίες, e-τράπεζα, e-χρηματιστήριο, e-έκδοση εισιτηρίου) σε υπηρεσίες διασκέδασης 
και ενημέρωσης, που είναι λιγότερο προσοδοφόρες με αποτέλεσμα να μην αξιοποιηθούν 
επαρκώς οι καινούργιες υποδομές. 
 
Η αξιοποίηση των δικτυακών έργων, των υποδομών και των καινούργιων υπηρεσιών θα είναι 
εφικτή μόνο, όταν οικοδομηθεί το αίσθημα εμπιστοσύνης σε όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς στο e-επιχειρείν (χρήστες, καταναλωτές, προμηθευτές). Οι τηλεπικοινωνιακοί 
οργανισμοί και οι οργανισμοί ανάπτυξης εφαρμογών πρέπει να εντείνουν την συνεργασία 
τους ως προς την αντιμετώπιση των απειλών που ελλοχεύουν τα ευρυζωνικά δίκτυα, τις 
κινητές τηλεπικοινωνίες και τις καινούργιες υπηρεσίες και να ενημερώνουν τις επιχειρήσεις 
και τους χρήστες ως προς τα μέτρα που πρέπει να παίρνουν για την αντιμετώπισή τους. 
Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί πρέπει να αναβαθμίζουν και να μάθουν να ακολουθούν 
πιστά τις πολιτικές ασφάλειάς τους. 
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5.4.2  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
Στην Ιταλία οι τηλεπικοινωνιακές εταιρίες έχουν επενδύσει σημαντικά στην ευρυζωνική 
πρόσβαση79. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες και 
συγκεκριμένα η εξ αποστάσεως εκπαίδευση χρησιμοποιώντας την ευρυζωνική πρόσβαση. Οι 
τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον τομέα αυτό αναλύονται παρακάτω: 

- Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Όπως αναφέρθηκε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
αποτελεί έναν τομέα, όπου είναι απαραίτητη πλέον η πρόσβαση με υψηλές ταχύτητες 
λόγω του περιεχομένου που προσφέρει, όπως multimedia και άλλα σημαντικά 
εργαλεία για την εκπαίδευση. Πολλοί είναι αυτοί που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα εξ αποστάσεως συμπεριλαμβανομένου και των επιχειρήσεων που 
συνεχώς προσφέρουν εκπαιδευτική κατάρτιση στο προσωπικό τους. Οι 
τηλεπικοινωνιακές εταιρίες έχουν προσαρμόσει αυτές τις υπηρεσίες ανάλογα με τις 
ανάγκες των πελατών τους και με κόστος, το οποίο κυμαίνεται σε χαμηλά όχι όμως 
ανταγωνιστικά σε σύγκριση με άλλες χώρες επίπεδα. Αυτό συμβαίνει, διότι το 
κόστος των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Ιταλία κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. 
Μερικά παραδείγματα εφαρμογών που είναι απαραίτητα για την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση: 

- συγχρονισμός μεταξύ οπτικοακουστικών μέσων 
- Η δυνατότητα να γίνεται χρήση υλικού σε πραγματικό χρόνο και να υπάρχει 

αλληλεπίδραση με τον διδάσκοντα. 
- Η δυνατότητα λήψης video. 
- Η δυνατότητα να επιλέγει ο χρήστης την μορφή εκπαιδευτικού υλικού που  

του είναι χρήσιμο. 
- Δυνατότητα αλληλεπίδρασης με συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναμικού (HRM systems), τα οποία θα αξιολογούν την επίδοση του χρήστη. 
- Δυνατότητα δημιουργίας εσωτερικού δικτύου αποκλειστικά για εκπαίδευση. 

- Βιντεοδιάσκεψη (videoconference). Ένας ακόμη τομέας που χρησιμοποιείται και 
εκτός εκπαιδευτικών σκοπών είναι η on- line παρουσία ενός χρήστη ή μίας ομάδας 
χρηστών σε μια διάσκεψη κάνοντας χρήση ταυτόχρονα της εικόνας και του ήχου. Το 
κόστος των υπηρεσιών αυτών είναι αρκετά προσιτό. 

- Διαχείριση εγγράφων κειμένου. Πλέον τα έγγραφα που χρησιμοποιούν οι χρήστες 
έχουν αυξηθεί σε όγκο και η πρόσβαση σε αυτά με υψηλές ταχύτητες είναι 
επιτακτική ανάγκη. Πολλές  εταιρίες προσφέρουν δωρεάν χώρο αποθήκευσης στους 
χρήστες, όπως επίσης και κάποια προγράμματα να διαχειρίζονται και να ανακτούν 
τους διαφόρους τύπους εγγράφων. Ακόμη, δίδεται η δυνατότητα να δημιουργούν 
ευρετήρια για τα ψηφιακά έγγραφα. 

- Τηλεϊατρική. Ένας τομέας που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις 
τηλεπικοινωνιακές εταιρίες. Κι εδώ οι τηλεπικοινωνιακές εταιρίες δίνουν το παρόν 
προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες. Για να διεξαχθεί μια ιατρική διάγνωση και 
χειρουργικές επεμβάσεις απαιτούνται υψηλές ταχύτητες, οι οποίες πολλές φορές 
γίνονται με τη χρήση βιντεοδιάσκεψης. Οι τηλεπικοινωνιακές εταιρίες προσφέρουν 
ποιοτικά προϊόντα, κατάλληλο εξοπλισμό και πολύτροπη εξυπηρέτηση πελατών. 

Θα πρέπει να αναφέρουμε, ότι οι υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων δεν είναι και τόσο προσιτές 
για τον μέσο χρήστη για τον λόγο που αναφέρθηκε παραπάνω (το κόστος των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών είναι υψηλό) και γι’ αυτό το λόγο η καταναλωτική αγορά αυτής της υπηρεσίας 
βρίσκεται σε εμβρυακό στάδιο. 
 
 
 

                                                 
79 http://www.ilog.com/products/jtgo/success/index.cfm
 

http://www.ilog.com/products/jtgo/success/index.cfm
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5.4.2.1  Η ΕΤΑΙΡΙΑ ISLANDSSIMI 
 
Στην Ισλανδία μια προσπάθεια να αυξηθεί η χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών από τους 
χρήστες η Islandssimi80, τηλεπικοινωνιακός φορέας της Ισλανδίας, έκανε μια επιθετική 
διαφημιστική καμπάνια γνωστή ως ADSL II. Το πακέτο, το οποίο προσέφερε, εφαρμόζοντας 
στρατηγική ηγεσίας κόστους, ήταν ευρυζωνικής πρόσβασης στα 512 Kbps στην τιμή των 
256 Kbps. Η καμπάνια απεικόνιζε μια ιδεατή ταχύτητα πρόσβασης χρησιμοποιώντας έναν 
τεράστιο «ποντικό- υπολογιστή» και είχε ως στόχο να καταστήσει κατανοητό στους χρήστες,  
ότι υπήρχε διαφορά πρόσβασης από μια γραμμή ISDN σε σχέση με μια γραμμή ADSL. 
Κάνοντας χρήση αυτής της καμπάνιας οι πελάτες της εταιρίας αυξήθηκαν ραγδαία και 
επιπλέον οι εγγραφές των πελατών κάθε μήνα αυξανόταν κατά 500, όπως στο σχήμα 14. 
 
Επίσης τηλεπικοινωνιακές εταιρίες στην Ισλανδία συνεργάζονται με εταιρίες παιχνιδιών 
προκειμένου να διαφημίσουν τα παιχνίδια τους, όπως η siminn’s. Η siminn’s θέλοντας να 
προσελκύσει πελάτες που να χρησιμοποιούν την ευρυζωνική πρόσβαση εστίασε στην αγορά 
παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι «games» αποτελούν σημαντικό κομμάτι 
χρηστών και ενδιαφέρονται συνεχώς για ολοένα και υψηλότερες ταχύτητες για περιπτώσεις 
παιχνιδιών που παίζονται στο δίκτυο και για κατέβασμα παιχνιδιών προς δοκιμή. Η 
τηλεπικοινωνιακή εταιρία Islandssimi, θέλοντας να επιδείξει την ευρυζωνική πρόσβαση και 
να αποσπάσει πελάτες από την simmi’s, εφάρμοσε μια διαφημιστική καμπάνια με θέμα το 
“Ping Time”. Όταν ένα παιχνίδι παίζεται στο διαδίκτυο υπάρχει καθυστέρηση ως προς τη 
μεταφορά και την αποστολή δεδομένων. Για τον χρήστη αυτό σημαίνει καθυστέρηση στην 
πορεία του παιχνιδιού και επηρεάζει τη διασκέδαση του χρήστη. Σε αυτήν την διαφημιστική 
καμπάνια η Islandssimi έδωσε έμφαση στον προσανατολισμό των χρηστών της Ισλανδίας 
στα Ευρωπαϊκά παιχνίδια λόγω πολιτιστικών σχέσεων. 
 
Επίσης τόνισαν την μικρή καθυστέρηση που έχει ο χρήστης παίζοντας στο δίκτυο της 
Ευρώπης. Με αυτόν τον τρόπο η τηλεπικοινωνιακή εταιρία Islandssimi κέρδισε μια 
σημαντική μερίδα χρηστών του ανταγωνιστή στις ευρυζωνικές υπηρεσίες. 
 
 
5.4.2.2  Η ΕΤΑΙΡΙΑ T-COM 
 
Στην Γερμανία η εταιρία T-com (μέλος της Deutsche Telecom) έχει αυξήσει τους 
συνδρομητές ευρυζωνικής πρόσβασης χάρη στην τεχνολογία MDCS (Media Distribution and 
Cashing Service). Η υπηρεσία αυτή δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες μέσα από ένα φιλικό 
περιβάλλον να έχουν πρόσβαση σε multimedia περιεχόμενο μέσω της υψηλής τους σύνδεσης. 
Η εταιρία εφαρμόζοντας την στρατηγική της διαφοροποίησης έχει δημιουργήσει ένα 
έξυπνο δίκτυο (intelligent network) και τα δεδομένα κινούνται με υψηλές ταχύτητες. Κάθε 
μήνα τα δεδομένα που μεταφέρονται στο δίκτυο της T-Com ξεπερνούν τα 30.000 terabytes. 
Το Φεβρουάριο του 2003 η εταιρία λειτούργησε το βοηθητικό τμήμα (Help Desk), το οποίο 
διαχειρίζεται σημαντική ποσότητα πληροφορίας στη Γερμανία.. Χάρη στην υποδειγματική 
παρακολούθηση και στην λειτουργία αντιμετώπισης προβλημάτων, τα κέντρα εξυπηρέτησης 
πελατών ευρυζωνικής πρόσβασης υπόσχονται άριστες και ποιοτικές υπηρεσίες 
εξυπηρέτησης στη Γερμανία. Η στρατηγική ηγεσίας κόστους εφαρμοζόμενη καθιστά  μη 
ανταγωνιστικές τις ευρυζωνικές υπηρεσίες. Τα προγράμματά της “Aktivplus xxl” και 
“Activplus calltime 120”, σημείωσαν μια αύξηση κατά 1,3 εκατομμύρια συνδρομητές για το 
έτος 2003. Κατά την διάρκεια του έτους 2003 η εταιρία προώθησε κι άλλα νέα προγράμματα 
βασισμένα στην τεχνολογία T-DSL για χρήστες και για επιχειρήσεις. Σκοπός των 
προγραμμάτων αυτών ήταν να εστιάσει η εταιρία σε επαγγελματικούς χρήστες. Η εταιρία 
σκοπεύει μέσα στο 2004 να προσφέρει κι άλλα ευρυζωνικά πακέτα προσιτά και για τους 
οικιακούς χρήστες (T-DSL1000,2000,3000). 
 
                                                 
80 http://www..itu.int/osg/spu/ni/promotebroadband/iceland.pdf   

http://www..itu.int/osg/spu/ni/promotebroadband/iceland.pdf
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Επίσης, στον τομέα της ψυχαγωγίας η εταιρία είχε σημαντική επιτυχία προωθώντας την 
κονσόλα FasTPasth για παιχνίδια on-line. Η κονσόλα αυτή είναι συμβατή με την κονσόλα 
της Microsoft Xbox. Το ίδιο έτος η T-com προώθησε στην αγορά μια ποικιλία ευρυζωνικών 
συσκευών. Η πρώτη συσκευή που προώθησε ήταν το κέντρο T-concept XI524 DSL PBX. Με 
τον ενσωματωμένο δρομολογητή το σύστημα μπορεί να συνδεθεί απευθείας στο δίκτυο T-
DSL. Χάρη στις υπηρεσίες της T-online, όπως multimedia περιεχόμενο το T-DSL 
προωθήθηκε ακόμη περισσότερο στην αγορά. 
 
5.4.2.3  Η ΕΤΑΙΡΙΑ FRANCE TELECOM 
 
Η γαλλική εταιρία France Telecom έχει αναπτύξει ένα  δίκτυο e-commerce μέσα από το 
οποίο πωλεί και άλλα προϊόντα όπως βιβλία, ταινίες και μουσικά κομμάτια. Η στρατηγική 
που ακολουθεί είναι η ελαστικότητα του σήματος  (brand elasticity) στοχεύοντας και σε 
άλλους πελάτες.  
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5.5   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
5.5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η Ελλάδα 81 ακολουθώντας το παράδειγµα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, αν και µε αρκετή 
καθυστέρηση, έχει συστήσει µε την υπ’ αριθµ. 151.488/ΚτΠ 641/08.03.2002 απόφαση του 
Eιδικού Γραµµατέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας του ΥΠΟΟ, ομάδα εργασίας (task 
force) για την ευρυζωνική πρόσβαση. Σύµφωνα µε τις διεθνείς πρακτικές, οι οµάδες 
εργασίας για θέµατα που άπτονται των νέων τεχνολογιών θεωρούνται μείζονος σηµασίας για 
την προετοιµασία και σύνταξη ενός επιτυχηµένου στρατηγικού σχεδιασµού. Αντίστοιχες 
οµάδες εργασίας για την ευρυζωνική πρόσβαση υπάρχουν σε κράτη σε όλο τον κόσµο εδώ 
και χρόνια επηρεάζοντας τις εξελίξεις θετικά, ώστε ορισµένες χώρες να θεωρούνται πλέον e-
ready, όπως η Νότια Κορέα, Σουηδία, Αγγλία, κ.α., σύµφωνα µε πρόσφατες μελέτες.  
Κύριες δραστηριότητες της Ελληνικής οµάδας εργασίας για την ευρυζωνική πρόσβαση 
σύµφωνα µε το στρατηγικό κείµενο που κατατέθηκε από την οµάδα είναι:  

• Ο συντονισµός και η γνωµοδότηση προς την διαχειριστική αρχή του ΕΠΚτΠ επί των 
σχετικών δράσεων σε όλους τους άξονες του ΕΠ  

• Η κατάθεση συγκεκριµένων προτάσεων για έργα που προωθούν την ανάπτυξη των 
ευρυζωνικών υπηρεσιών σε περιφερειακή βάση µε προτεραιότητα στους χώρους της 
δηµόσιας διοίκησης, της εκπαίδευσης και της υγείας  

• Η στήριξη της διεθνούς εκπροσώπησης της χώρας, αλλά και η συλλογή και 
επεξεργασία διεθνών πρακτικών µε σκοπό τη μεταφορά τους στα ελληνικά δεδοµένα 
µε κριτήριο την ταχεία και επιτυχή υιοθέτηση τους  

• Ο σχεδιασµός και οι προτάσεις δράσεων ευαισθητοποίησης σε διάφορα επίπεδα  

• Η παροχή σχετικών προτάσεων προς όλους τους δηµόσιους φορείς µε στόχο τον 
συντονισµό των πολιτικών για τη δηµιουργία «βασικής πλατφόρµας» σύµφωνα µε 
τις διεθνείς πρακτικές, που θα καλύπτει αρχικά την προσφορά και ζήτηση 
ευρυζωνικών υπηρεσιών κυρίως από τη δηµόσια διοίκηση και τις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.  

Η σύνταξη και υποβολή κειµένου στρατηγικής που αφορά στην ανάπτυξη των υπηρεσιών 
πρόσβασης ευρείας ζώνης στην πολιτική ηγεσία των αρµόδιων Υπουργείων,  εξειδικεύει τις 
σχετικές δράσεις.  

Η οµάδα εργασίας κατέληξε σε αρκετά χρήσιµα συµπεράσµατα ως προς τον τρόπο της 
εισαγωγής των ευρυζωνικών υπηρεσιών και δοµών στην ελληνική πραγµατικότητα, 
τονίζοντας την ανάγκη µιας ταχύτατης εκτέλεσης δράσεων αρχικής υλοποίησης προκειµένου, 
να αναδειχθούν οι πιθανές αλλαγές που χρειάζονται σε νοµοθετικό και ρυθµιστικό επίπεδο, 
να ενηµερωθούν οι τελικοί χρήστες για τις δυνατότητες των ευρυζωνικών υπηρεσιών και να 
ενεργοποιηθούν οι περιφέρειες και οι τοπικές κοινωνίες µε την παροχή κινήτρων, ώστε να 
εισαχθούν κατάλληλες ευρυζωνικές υποδοµές στην περιοχή τους.  

Πέρα από τις παραπάνω προτάσεις θέτονται σοβαρά θέµατα σε επίπεδο στρατηγικής82, 
καθώς η Ελλάδα, σε αντίθεση µε τις περισσότερες χώρες που έχουν εφαρµόσει επιτυχηµένα 
προγράµµατα εισαγωγής των ευρυζωνικών υπηρεσιών παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες 
που δυσκολεύουν την εισαγωγή τους.  

 

 

                                                 
81 http://www.broad-band.gr/content/docs/euryzwnika1.pdf
 
82 http://www.infosociety.gr/content/downloads/strathgikh.pdf  

http://www.broad-band.gr/content/docs/euryzwnika1.pdf
http://www.infosociety.gr/content/downloads/strathgikh.pdf
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Παρακάτω  αναφέρονται οι παράγοντες που δυσχεραίνουν την εισαγωγή των ευρυζωνικών 
υποδοµών και υπηρεσιών στη χώρα µας: 

- ∆ύσκολη γεωγραφική σύνθεση που δυσκολεύει την ανάπτυξη δικτυακών υποδοµών  
- Μικρή σε μέγεθος αγορά 
- Ψηφιακό χάσμα 
- Ελάχιστος ανταγωνισμός στην αγορά ευρυζωνικών στοιχείων 
- Αδιαμόρφωτο κανονιστικό πλαίσιο 

 
 
5.5.2  ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
5.5.2.1 Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΕ 
 
O μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός φορέας της Ελλάδας είναι αναμφισβήτητα ο Οργανισμός  
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (ΟΤΕ). Σε ένα δυναμικό και απελευθερωμένο περιβάλλον 
επικοινωνιών, προσδοκεί να προσφέρει μία συνεχώς αυξανόμενη αξία στους πελάτες και 
στους μετόχους. Το όραμα της εταιρίας με την προσφορά υψηλής ποιότητας προϊόντων και 
υπηρεσιών είναι η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του καταναλωτή, η σταθερή αύξηση των 
εσόδων και του μεριδίου του Ομίλου σε μια ανταγωνιστική αγορά συμμετέχοντας στις 
εμπορικές, οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές μεταβολές που συντελούνται σε 
παγκόσμιο επίπεδο, και  η κατάκτηση της θέσης μέσα στις πέντε πρώτες επιχειρήσεις της 
αγοράς επικοινωνιών της Ευρώπης. 
Οι στρατηγικοί στόχοι της εταιρίας είναι : 
•  Να διατηρεί τον ηγετικό του ρόλο στην παροχή υπηρεσιών σε μία ανταγωνιστική ελληνική  
   αγορά επικοινωνιών. 
•  Να πρωταγωνιστήσει στην αγορά επικοινωνιών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της  
   Μέσης Ανατολής. 
• Να εδραιώσει ισχυρή θέση στην αγορά επικοινωνιών της Ευρώπης. 
 
Οι στρατηγικοί άξονες του ΟΤΕ είναι : 
• Ενεργή δραστηριοποίηση στην οικοδόμηση ενός δίκαιου, θεσμικού και κανονιστικού    
  πλαισίου για όλους τους τομείς της ελληνικής αγοράς επικοινωνιών, που θα μεγιστοποιήσει  
  την ανάπτυξη των επικοινωνιών, αλλά και την ικανοποίηση του καταναλωτή σε περιβάλλον  
  ανοικτού ανταγωνισμού. 
• Σταθερή αύξηση των εσόδων μέσω μεγέθυνσης μιας ανταγωνιστικής αγοράς και αύξηση  
  μεριδίου του ΟΤΕ σε αυτή με εμπορική αριστοποίηση της υποδομής. 
• Μεταμόρφωση σε μια λειτουργική ευέλικτη επιχείρηση, με ικανότητες ταχείας και  
  εύστοχης αντίδρασης στην αντιμετώπιση των τεχνολογικών, εμπορικών, οικονομικών και  
  κοινωνικών μεταβολών με συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας. 
 
 
5.5.2.2  Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΕΝΕΤ 
 
Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τις πιλοτικές λειτουργίες εφαρμογών–υπηρεσιών, η 
ΟΤΕΝΕΤ προχώρησε στην πρώτη πανελλαδική επίδειξη της πιλοτικής υπηρεσίας, που 
αναπτύσσει με την εταιρία Media Communications (MCOM), για τη ζωντανή και κατ’ 
απαίτηση (on demand) μετάδοση περιεχομένου video-audio μέσω Internet. Η υπηρεσία αυτή, 
που βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης, βασίζεται σε ευρυζωνικές συνδέσεις και υλοποιείται 
πάνω στην πλατφόρμα ΜediaStream της MCOM και σε λειτουργικά συστήματα της 
Microsoft.  
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Όσον αφορά το δίκτυό της , η ΟΤΕΝΕΤ προέβη σε αναβάθμιση το Μάιο του 2002 και ήταν η 
πρώτη εταιρία στην Ελλάδα (καινοτομία τεχνολογίας) που προσέφερε στους συνδρομητές 
της το πιο γρήγορο Internet, με ταχύτητα 310Mbps για τις διεθνείς συνδέσεις. Επιπλέον, 
αναβαθμίστηκαν σε V.92 τα Modems που χρησιμοποιούνται στους ιδιόκτητους κόμβους της 
εταιρίας παρέχοντας τη δυνατότητα στους PSTN συνδρομητές να έχουν 20%- 60% 
μεγαλύτερη ταχύτητα στο download και 50% ταχύτερη υλοποίηση σύνδεσης, εφόσον κι 
αυτοί διαθέτουν το αντίστοιχο modem.  
 
Ακολουθώντας μια πελατοκεντρική φιλοσοφία, η ΟΤΕΝΕΤ έδωσε και την ανάλογη 
βαρύτητα στην εξυπηρέτηση του πελάτη, ενισχύοντας το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών 
NEXT2U, το οποίο παρέχει πληροφορίες, ενημέρωση και τεχνική υποστήριξη 
ακολουθώντας το πρόγραμμα 365-7-24, δηλαδή εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες 
την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο. Η κλήση γίνεται σε τηλέφωνο με αστική κλήση από όλη 
την Ελλάδα. 
 
 
5.5.2.3  Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΝΝΕΤ 
 
Επίσης η εταιρία ΛΑΝΝΕΤ που δραστηριοποιείται στο χώρο τον τηλεπικοινωνιών έχει δείξει 
ενδιαφέρον για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες. Μετά το 2003 η εταιρία πιστεύει, ότι ο 
κυριότερος παράγων ανάπτυξης αναμένεται να είναι η ταχεία υιοθέτηση από το 
καταναλωτικό κοινό και επαγγελματικό κοινό των υπηρεσιών τρίτης γενιάς και η δυνατότητα 
εύκολης και με χαμηλό κόστος απόκτησης από τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες 
σταθερών συνδέσεων ευρέως φάσματος. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η εξέλιξη των 
μεγεθών της ελληνικής αγοράς για ευρυζωνικές υπηρεσίες και εξοπλισμό: 
 

 
Σχήμα 5.5.2.3  Εξέλιξη ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα 
 
 
5.5.2.4  Η ΕΤΑΙΡΙΑ  FORTHnet 
 
Η στρατηγική της FORTHnet στον τομέα αυτό είναι η εκδοχικότητα. Προσφέρει πολλά 
πακέτα ευρείας διαδικτύωσης σε διάφορες ταχύτητες και τιμές χωρίς όμως καμία εγγύηση 
ποιότητας για τις πολύ υψηλές ταχύτητες. 
 
 
5.5.2.5  Η ΕΤΑΙΡΙΑ TELLAS 
 
Στον τομέα ευρείας ζώνης η Tellas προσφέρει πληθώρα προϊόντων προσαρμοσμένα 
(customization) τις ανάγκες του πελάτη. 
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5.6   ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
Οι Η.Π.Α. διαθέτει ένα εκτεταμένο παγκόσμιο δίκτυο Frame Relay, ΑΤΜ και δίκτυα 
μεταφοράς φωνής και λειτουργεί το πλέον εκτεταμένο ΙΡ δίκτυο, το οποίο διασφαλίζει τη 
δυνατότητα σύνδεσης με πάρα πολλές χώρες και λειτουργεί σε ταχύτητες του ταχύτερου 
τύπου που είναι διαθέσιμος στη σύγχρονη αγορά. Διασφαλίσει τη μέγιστη απόδοση των 
δικτύων της, διαθέτοντας πέντε διεθνή κέντρα επιχειρήσεων δικτύου (NOC) σε διάφορες 
τοποθεσίες σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου οι τεχνικοί της παρακολουθούν την απόδοση του 
δικτύου επί 24ώρου βάσεως όλες τις ημέρες του χρόνου.  Η  ποιότητα  των ευρυζωνικών 
υπηρεσιών, η οποία προσφέρεται από το εγκατεστημένο δίκτυο ΑΤΜ είναι μεγάλη. Στις 
Η.Π.Α. διατίθενται πολλοί κόμβοι ΑΤΜ στις πολιτείες, κάνοντας έτσι τα προϊόντα τους 
περισσότερο ανταγωνιστικά  και διατηρώντας την τιμολογιακή πολιτική τους σε χαμηλά 
ανταγωνιστικά επίπεδα 
 
Στην Ιαπωνία παρατηρούμε μια έντονη κυβερνητική υποστήριξη για τα προγράμματα 
ευρυζωνικής πρόσβασης. Η εταιτρία NTT DoCoMo προωθεί μία επαναστατική ευρυζωνική 
τεχνολογία την ονομαζόμενη FOMA, η οποία βασίζεται στην τεχνολογία ΑΤΜ και σε έξυπνα 
δίκτυα προσφέροντας ταχύτητες των 384 Kbps. Επίσης, πρόσφατα η τεχνολογία αυτή 
υποστηρίζει περιήγηση (roaming) δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν 
υψηλές ταχύτητες και σε άλλες γειτονικές χώρες.  Στα μελλοντικά της σχέδια συγκαταλέγεται  
μία υπηρεσία που θα προσφέρει τηλεόραση μέσω τηλεφώνου, κάνοντας χρήση της FOMA 
τεχνολογίας. Η τεχνολογία αυτή θα επιτευχθεί σε συνεργασία με συνδρομητικό τηλεοπτικό 
σταθμό που αναμένεται το 2005 παράλληλα με την έλευση των νέων συσκευών που θα 
υποστηρίζουν τη νέα αυτή υπηρεσία. Τέλος η ιαπωνική εταιρία  έχει εστιάσει στους κινητούς 
χρήστες προσφέροντας ειδικό εξοπλισμό, όπως οι κάρτες compact flash (FOMA), οι οποίες 
συνδέονται σε οποιονδήποτε υπολογιστή 
 
Στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ιταλία έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην 
τηλεκπαίδευση και στην  τηλεϊατρική κάνοντας χρήση των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Στην 
Ισλανδία οι τηλεπικοινωνιακές εταιρίες χρησιμοποιούν πρωτοποριακές διαφημίσεις, 
προκριμένου να αποσπάσουν μερίδια αγοράς, τονίζοντας έτσι τις ποιοτικές τους υπηρεσίες. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εταιρία Islandssimi της Ισλανδίας, η οποία σε 
συνεργασία με εταιρίες παιχνιδιών κατάφερε να εστιάσει και να αποσπάσει νέους χρήστες 
που ενδιαφέρονται για παιχνίδια μέσω του διαδικτύου και το εύρος ζώνης είναι σημαντικός 
παράγων για αυτούς. 
 
Τέλος στην Ελλάδα, παρόλο το ενδιαφέρον των εταιριών για ευρυζωνικές υπηρεσίες 
υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι δυσχεραίνουν την εισαγωγή αυτών των υπηρεσιών, όπως το 
ψηφιακό χάσμα την δύσκολη γεωγραφική σύνθεση της χώρας και το αδιαμόρφωτο 
κανονιστικό πλαίσιο. Οι παράγοντες αυτοί από κάποιες εταιρίες έχουν παρακαμφθεί και 
προσφέρουν ευρυζωνικές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα  αποτελεί η OTENET, η 
οποία σε συνεργασία με την M-Com προσφέρει πραγματική ροή video-ήχου (real video- 
audio streaming) επίσης είναι η πρώτη στην Ελλάδα σε θέματα ταχυτήτων σε διεθνείς 
συνδέσεις και προσφέρει 24ωρη εξυπηρέτηση ακολουθώντας το σύστημα 365Χ24Χ7. 
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6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Τα τελευταία χρόνια, ο τομέας των τηλεπικοινωνιών έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές 
παγκοσμίως. Η κυριότερη αυτών είναι η πλήρης απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών σε 
όλους τους τομείς, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν οι στρατηγικές επιλογές των 
τηλεπικοινωνιακών εταιριών. Οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, αναγκάζουν τις 
εταιρίες τηλεπικοινωνιών να διατηρούν στάση διαρκούς εγρήγορσης, ώστε να βρίσκονται στο 
σωστό μέρος, τη σωστή χρονική στιγμή, προσφέροντας το σωστό προϊόν, γεγονός που τις 
υποχρεώνει εκ των πραγμάτων να καινοτομούν συνεχώς, ώστε να παρέχουν υψηλού επιπέδου 
προϊόντα και υπηρεσίες. 
 
Οι οργανώσεις, οι επιχειρήσεις και οι άλλοι δημόσιοι, επιστημονικοί και ιδιωτικοί φορείς 
εργάζονται αγωνιωδώς, χρησιμοποιώντας την εμπειρία και την γνώση για την επίτευξη των 
στόχων που έχουν θέσει, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες της εποχής σε επιχειρηματικό, 
οικονομικό, επιστημονικό, εμπορικό και κοινωνικό επίπεδο. Λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων ο τομέας των τηλεπικοινωνιών βρίσκεται σε μια περίοδο ριζικών αλλαγών και ως 
προς τις συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων. Ο μεγάλος ανταγωνισμός ωθεί τις 
επιχειρήσεις να συνάπτουν συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις του ιδίου ή παρεμφερή 
κλάδου, τοπικές ή και παγκόσμιες, με σκοπό να κερδίσουν κάποιο μερίδιο αγοράς σε ένα νέο 
τομέα, να διεισδύσουν σε ξένες αγορές ή ακόμη να προστατεύσουν το ίδιο μερίδιο αγοράς. 
 
Η πληροφορική και τηλεπικοινωνιακή τεχνολογική εξέλιξη έχει σαν  στόχο της τον 
καταναλωτή και οι επιχειρήσεις εν μέσω μεγάλου ανταγωνισμού εφαρμόζουν διάφορες 
στρατηγικές για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Οι απαιτήσεις του 
καταναλωτή, ο χρόνος παράδοσης και η τιμή πώλησης αποτελούν ένα μαγικό τρίγωνο, στο 
οποίο όταν καθορισθούν οι δύο γωνίες η τρίτη αποτελεί μία εξαρτημένη μεταβλητή. Σε ένα 
οικονομικό σύστημα προσανατολισμένο προς την αγορά οι κατασκευαστές ανταγωνίζονται 
για να κερδίσουν την προτίμηση των πελατών. Έτσι προσφέρουν προϊόντα με συγκεκριμένες 
ιδιότητες και χρόνους παράδοσης. Για το σχεδιασμό, την κατασκευή και την πώληση του 
προϊόντος ο παραγωγός έχει κάποιο συγκεκριμένο κόστος, το οποίο προσδιορίζει τον βαθμό 
του ανταγωνισμού. 
 
Αναμφισβήτητα, οι δύο μεγαλύτερες ιστορίες επιτυχιών  στις τηλεπικοινωνίες την τελευταία 
δεκαετία απετέλεσαν το διαδίκτυο (Internet) και η κινητή τηλεφωνία (Wireless). Σήμερα, ο 
άψογος συνδυασμός τους, δίνει την υπόσχεση σε συστήματα επικοινωνίας του “οπουδήποτε, 
και οποτεδήποτε”. Ωστόσο, τις αυξημένες ανάγκες  των τηλεπικοινωνιών για φωνή, video και 
δεδομένα, καλείται να καλύψει η τεχνολογία της Ζώνης Μεγάλου Εύρους (Broadband). 
 
Το διαδίκτυο (Internet), το οποίο μόλις το 1990 δόθηκε προς ελεύθερη χρήση, έγινε σήμερα 
το “at hoc”μέσο άντλησης και διάδοσης κάθε είδους πληροφορίας από οπουδήποτε και αν  
προέρχεται, από κυβερνήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, οργανισμούς ή 
μεμονωμένους χρήστες. Συγκεκριμένα, τεράστιος είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων που 
προβάλλουν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους μέσω του διαδικτύου και αναρίθμητοι 
οι καταναλωτές που δέχονται όλες αυτές τις πληροφορίες. 
 
Το όραμα πολλών ηγετικών επιχειρήσεων και οργανώσεων για την τρίτη γενιά (3G) κινητών 
συστημάτων προβλέπει αυτή την σύγκλιση σταθερού και κινητού πρωτοκόλλου ΙΡ για 
μελλοντικές υπηρεσίες μεγάλης ταχύτητας, ολοκληρώνοντας φωνή και δεδομένα με 
καινοτόμες προσφορές. Όμως, το όραμα αυτό προϋποθέτει, ότι θα είναι δυνατόν για τους 
χρήστες να περιφέρονται ελεύθερα με τις χειροσυσκευές τους (handsets) και να έχουν 
αποτελεσματική πρόσβαση σε ανάλογα προϊόντα και υπηρεσίες.  
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Σήμερα, τεχνικά αποδοτική περιήγηση (roaming) υπάρχει για το πρότυπο GSM δια μέσου 
Ευρώπης, τμήματα της Αφρικής, της Ασίας και της Νότιας Αμερικής.  Ωστόσο, απέχει από 
την παγκόσμια πρόσβαση δεδομένου, ότι η περιήγηση από και προς την Αμερική και την  
Ιαπωνία απαιτεί ειδικές μετρήσεις και οι χρήστες ίσως ακόμη χρησιμοποιούν συνηθισμένες 
υπηρεσίες και καταβάλλουν φόρους σχετικά με τη χρήση των χειροσυσκευών στο εξωτερικό. 
Η περιήγηση τρίτης γενιάς με τις επιπρόσθετες επιπλοκές των πολλαπλών συχνοτήτων των 
ζωνών, τεχνολογιών ραδιοδιαβίβασης και πρόσβασης στο διαδίκτυο, ίσως θα απαιτεί  
επιπρόσθετο διεθνή συντονισμό ή νέες κανονιστικές προσεγγίσεις. 
 
Η ραγδαία εξέλιξη του διαδικτύου και του περιεχομένου του, σηματοδότησε την αρχή μίας 
άλλης εξέλιξης, αυτή των συνδέσεων. Το περιεχόμενο του διαδικτύου μετατράπηκε από απλό 
κείμενο σε γραφικά, κινούμενα σχέδια, video και ήχο, με αποτέλεσμα την απαίτηση μεγάλου 
εύρους ζώνης. Τις ανάγκες αυτές καλείται  να καλύψουν οι συνδέσεις ευρείας ζώνης 
(broadband). Οι γρήγορες αυτές συνδέσεις δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να επιλέξουν 
από μία ποικιλία συνδέσεων, οι οποίες περιέχουν ISDN, DSL και τεχνολογίες καλωδιακού 
modem (cable modem technologies). Ο Ασύγχρονος Τρόπος Μεταφοράς (ATM) στην 
προκειμένη περίπτωση, είναι ιδανικός για τη μεταφορά ψηφιοποιημένης φωνής και video και 
ως εκ τούτου είναι μία από τις κύριες τεχνολογίες του παγκόσμιου διαδικτύου. 
 
Είναι αναμφισβήτητο γεγονός, ότι οι επιχειρήσεις υπάρχουν για να κερδίζουν χρήματα. Το 
επιχειρησιακό μοντέλο κάθε επιχείρησης παίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του 
στόχου. Το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί μία επιχείρηση και οι αλλαγές, τις οποίες 
αντιμετωπίζει επίσης παίζουν σημαντικό ρόλο. Το διαδίκτυο και οι σχετικές τεχνολογίες 
υπάρχουν για να καθιερώσουν νέες στρατηγικές επιχειρήσεων, παράλληλα με τη δημιουργία 
ευκαιριών κέρδους. Για να επωφεληθεί μία επιχείρηση από αυτά απαιτείται να συλλάβει και 
να υιοθετήσει ένα καλό διαδικτυακό επιχειρησιακό μοντέλο. Ένα τέτοιο μοντέλο δεν πρέπει 
να έχει μόνο τα σωστά συστατικά, αλλά και τις σωστές συνδέσεις μεταξύ αυτών και του 
περιβάλλοντός του. 
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7.3 ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
 
[100] analysen, Deutsch-Griechische Industrie und Handelskammer, 11-12 2002 
 
 
8. ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 
 
ADSL  Asymmetric Digital Subscriber Line 
ASP  Applications Service Provider 
ATM  Asynchronous Transfer Mode (Ασύγχρονος Τρόπος Μεταφοράς ) 
B2B   Business-to-Business (επιχείρηση-σε-επιχείρηση) 
B2C   Business-to-Consumer (επιχείρηση-σε-καταναλωτή) 
BREW   Binary Runtime Environment for Wireless 
C2C   Consumer-to-Consumer (καταναλωτή-σε-καταναλωτή) 
C2B  Consumer-to-Business (καταναλωτή-σε-επιχείρηση) 
CATV  Cable TV 
CDMA  Code Division Multiple Access 
DSL  Digital Subscriber Line 
FCC  Federal Communications Commission 
FTTH   Fiber To The Home 
FTTH  Fiber To The Home 
FRASI  Frame Relay σε ATM Service Interworking  
FWA   Fixed Wireless System 
GMPCS Global Mobile Personal Communications by Satellite 
GPRS  Global Packet Radio Signal 
GSC  Global Standards Collaboration 
HSDPA High Speed Data Packet Access 
IMT  International Mobile Telecommunications 
IP  Internet Protocol (Πρωτόκολλο του Διαδικτύου) 
IPL  International Private  Line 
ISP  Internet Service Provider 
ΙΤ  Information Technology 
HTML               Hyper Text Markup Language 
LMDS   Local Multipoint Distribution System 
LML  Last Mile Link 
MCI  Microwave Communications Incorporated 
MDCS   Media Distribution and Cashing Service 
MIS  Mobile Internet Services 
NOC  Network Operation Center 
OFCDM  Orthlogical Frequency Code Division Multiplexing  
OΤΕ  Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας 
PBX  Private Branch Exchange 
PCMCIA Personal Computer Memory Card International Association 
SSU   Strategic Sub-business Units 
TCP  Transmission Control Protocol (Πρωτόκολλο Ελέγχου Διαβίβασης) 
UTMS  Universal Transmission Mobile System 
VoIP  Voice Internet Protocol 
VNO  Virtual Network Operator 
VPN                  Virtual Private Networking (εικονική ιδιωτική δικτύωση) 
VSF  Variable Speading Factor   
WAP  Wireless Application Protocol 
WLAN  Wireless Local Area Network 
WML  Wireless Modeling Language 
ZME  Ζώνη Μεγάλου Εύρου  (Broadband) 
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9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
 
 
9.1 ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 
Altruism  = the fact of caring about (ενδιαφέρονται) the needs and happiness  

   of other people more than your own 
Best Practice  = καλύτερη πρακτική 
Branding  = σηματοδοσία, μαρκάρισμα, στιγμάτιση 
Brand   = εμπορικό σήμα, “μάρκα”, προϊόν ορισμένου κατασκευαστή 
Brand name  = “μάρκα”, όνομα προϊόντος 
Concentration  = αυτοσυγκέντρωση, συγκέντρωση 
Cost Leadership  = ηγεσία κόστους 
Customization  = making or changing sth to suit the needs of the owner, 
   =  προσαρμογή στις ειδικές ανάγκες του πελάτη, 

= εξατομίκευση προϊόντος 
Deploy   = παρατάσσω, αναπτύσσω 
Diversification  = διαποίκιλση, διαφοροποίηση 
First Mover  = πρώτος εκκινητής  
Focus   = εστίαση, σημείο εστίασης, σημείο σύγκλισης 
Goods   = αγαθά, εμπορεύματα 
High-end product = προϊόν υψηλής ποιότητας 
Imitability  = το μιμητό 
Incumbent  = υποχρεωτικός, επικείμενος, αξιωματούχος, κατέχων 
Individualize  = δίδω ατομικότητα, ξεχωρίζω 
Innovation  = καινοτομία 
Leadership  = ηγεσία 
Leapfrog  =  to get to a higher position or rank by going past sb else or by  

    missing out some stages 
= υπερπηδώ, ξεπερνώ 

Linkage  = δεσμός  
Low-end product = προϊόν χαμηλής ποιότητας 
Niche   = θέση, κόγχη 
On-line   = άμεσης επικοινωνίας 
Personalization  = προσωποποίηση, εξατομίκευση 
Premium  = υπερτίμηση, βραβείο, πριμ 
Promotion  = προβολή, προαγωγή 
Reputation  = υπόληψη, φήμη, “όνομα”, περιωπή, “αναγνώριση” 
Roaming  = περιήγηση 
Scale economies = οικονομίες κλίμακας 
Scale   = ιεράρχηση, κλίμακα 
Soundness  = βάθος, υγεία, ορθότητα 
Specialization  = ειδίκευση, εξειδίκευση 
Support   = στήριξη, στήριγμα, υποστήριξη, συμπαράσταση 
Tightly held  = σφιχτά κρατημένα  
Traffic contract  = συμβόλαιο κίνησης 
Underpin  = υποστηρίζω, θεμελιώνω 
Version   = εκδοχή 
Versioning  = εκδοχικότητα 
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9.2 ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Η στρατηγική ηγεσίας κόστους  (Cost Leadership) ακολουθείται από μία επιχείρηση, 
όταν έχει ως στόχο να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές της επιτυγχάνοντας χαμηλότερο κόστος 
στην παραγωγή των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρει. 
 
Διαφοροποίηση (Differentiation) είναι η στρατηγική, την οποία ακολουθεί μία επιχείρηση 
πληροφοριακών προϊόντων, κατά την οποία προσθέτει αξία στην ακατέργαστη πληροφορία 
και επομένως διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό. Ένα προϊόν είναι διαφοροποιημένο αν 
οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται ότι έχει κάποια αξία που δεν έχουν άλλα προϊόντα. 
 
Εκδοχικότητα (Versioning )   είναι η δημιουργία πληροφοριακών προϊόντων με σκοπό να 
προσελκύσουν διαφορετικά τμήματα αγοράς, τα οποία θα πληρώσουν διαφορετικές τιμές για 
διαφορετικές εκδοχές (εκδόσεις). Η εκδοχικότητα προσφέρει μία σειρά προϊόντων και 
επιτρέπει τους αγοραστές να επιλέξουν την εκδοχή του προϊόντος που είναι καταλληλότερη 
για αυτούς. 
 
Διαποίκιλση υπηρεσιών (Service Diversification)είναι η διαδικασία κατά την οποία μία 
επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί σε αγορές πέραν της κύριας δραστηριότητάς της 
και τα έξοδά της  καλύπτονται από άλλες πηγές. 
 
Με τον όρο ελαστικότητα εμπορικού σήματος (Brand Elasticity) εννοούμε την 
ελαστικότητα που έχει ένα εμπορικό σήμα να διεισδύει σε νέες αγορές διατηρώντας το όνομα 
του. Η δύναμή του σήματος μπορεί να είναι αρκετή, ώστε να επηρεάσει σημαντικά την 
ελαστικότητα. 
 
Εστίαση (Focus) είναι η τρίτη βασική ανταγωνιστική στρατηγική. Η στρατηγική εστίασης 
μπορεί να αντλεί στοιχεία, είτε από την στρατηγική διαφοροποίησης, είτε από τη στρατηγική 
ηγεσίας κόστους. Η βασική διαφορά τους είναι, ότι η εστίαση βασίζεται στην ικανοποίηση 
ενός συγκεκριμένου τμήματος της αγοράς, ενώ η διαφοροποίηση και η ηγεσία κόστους 
απευθύνονται στο σύνολο της αγοράς. 
 
Οι στρατηγικές θέσης (Niche) συνεπάγονται την ανάπτυξη μιας ιδιαίτερα εξειδικευμένης 
εμπειρίας σε ένα μικρό τμήμα της αγοράς. Το τμήμα αυτό θα πρέπει να είναι τόσο μικρό, 
ώστε να μην είναι δυνατό να χτυπηθεί με “πλευρικές” επιθέσεις από μεγάλες επιχειρήσεις. 
Συγχρόνως όμως, θα πρέπει να είναι και αρκετά μεγάλο, ώστε να εγγυάται στην επιχείρηση 
οικονομικά οφέλη,  ανάπτυξη και υποστήριξη κάποιου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 
 
Συγκέντρωση (Concentration) είναι η στρατηγική, η οποία  βασίζεται στην εστίαση ενός 
σχετικά μεγάλου τμήματος αγοράς. Η διαφορά με την στρατηγική εστίασης niche έγκειται 
στο ότι το τμήμα-στόχος είναι μεγαλύτερο και περιλαμβάνει περισσότερα συμπεριφορικά 
χαρακτηριστικά των καταναλωτών.  
 
 
Η εξειδίκευση  (Specialization) προϊόντος σημαίνει δημιουργία προϊόντος με ειδικές 
προδιαγραφές πάνω στις απαιτήσεις του χρήστη. Η στρατηγική αυτή προσδίδει 
πλεονεκτήματα στο χρήστη λόγω ειδικών χρήσεων που προσφέρει το προϊόν, δηλαδή είναι 
ότι και η εξατομίκευση (Customization) μόνο που το προϊόν αυτό προσφέρει περισσότερες 
λειτουργίες στο χρήστη για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. 
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Η εξατομίκευση ( Ή προσαρμογή) (Customization) είναι διαδικασία κατά την οποία 
δημιουργείται ή αλλάζει ένα προϊόν έτσι, ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες του 
καταναλωτή. Στην περίπτωση αυτή ο χρήσης αποφασίζει για την λειτουργικότητα, τα 
χαρακτηριστικά και την αποδοτικότητα του προϊόντος. Η εξατομίκευση μπορεί να σχετίζεται  
επίσης και με επέκταση των δυνατοτήτων ενός προϊόντος που ήδη διαθέτει ο πελάτης. 
 
Προσωποποίηση (Personalization)ενός προϊόντος ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία 
ένα παραγόμενο προϊόν διατίθεται με συγκεκριμένη τιμή σε κάθε χρήστη ξεχωριστά. Η  
προσωποποίηση προϊόντων σημαίνει ευρύτερα συσχετισμός των προϊόντων με τις  ανάγκες 
των καταναλωτών. 
 
Η ποιότητα (Quality)ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας είναι πολύ σημαντική, τόσο για την 
επιχείρηση, όσο και για τους πελάτες της και στόχο έχει κυρίως στην αύξηση του κέρδους και 
στην δημιουργία ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, το οποίο πολύ δύσκολα 
αντιγράφεται από τον ανταγωνισμό. 
 
Σηματοδοσία / Φήμη  (Branding/Reputation)  είναι η συχνά υποσυνείδητη διαδικασία, 
κατά την οποία μία επιχείρηση μεταχειρίζεται στρατηγικές μάρκετινγκ για να κάνει τους 
ανθρώπους να θυμούνται εύκολα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους περισσότερο από αυτές 
των ανταγωνιστών, δηλαδή, ουσιαστικά εφαρμόζεται ψυχολογία. 
 
Η υποστήριξη πελατών (Customer Support) συνίσταται στην πολιτική που ακολουθεί η 
επιχείρηση πριν και μετά την πώληση των προϊόντων της ή των υπηρεσιών της σχετικά με 
την παροχή σχετικής με το προϊόν βοήθειας στους πελάτες της. 
 
Οι εταιρίες, οι οποίες αναπτύσσουν καινοτομία τεχνολογίας (Technology Innovation) 
γενικά δέχονται θετικά τα πρότυπα, διότι διευρύνουν  την αγορά και λειτουργούν ως 
κινητήρια δύναμη για να φθάσουν στην πρώτη θέση. Οι καινοτόμοι, οι οποίοι επωφελούνται 
από ένα πρότυπο, προβάλλουν  επιχειρήματα για να υποστηρίξουν την σημασία του. 
 
Πρώτος εκκινητής (First Mover)ονομάζεται η επιχείρηση ή ο επιχειρηματίας, ο οποίος 
διεισδύει στην αγορά προσφέροντας ένα προϊόν ή υπηρεσία διαφορετική από τις υπάρχουσες 
στην αγορά. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην διεκδίκηση ενός σημαντικού μεριδίου της 
αγοράς πριν εμφανιστούν οι πρώτοι ανταγωνιστές του προϊόντος. 
 
Complementary assets (συμπληρωματικά κεφάλαια) = είναι όλες οι άλλες επιδεξιότητες, 
εκτός αυτών που θεμελιώνουν την τεχνολογία ή την εφεύρεση, τις οποίες η εταιρία 
χρειάζεται για να εκμεταλλευτεί την τεχνολογία  
 
Imitability (το μιμητό) = είναι η έκταση κατά την οποία η τεχνολογία μπορεί να αντιγραφεί, 
υποκατασταθεί ή ξεπεραστεί (leapfrog) από ανταγωνιστές. 
 
Cannibalization = εισαγωγή νέων προϊόντων καθιστώντας λιγότερο ανταγωνιστικά ήδη 
υπάρχοντα, αφαιρώντας μερίδια αγοράς εξ ιδίων 
 
Bundled ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία δύο ή περισσότερα χαρακτηριστικά, 
πιθανώς διαχωρισμένα, προσφέρονται ενωμένα  
 
Economies scale  είναι ένα μέτρο της αποδοτικότητας της οικονομίας, το οποίο καθορίζει 
ποιος παράγει ένα προϊόν ή υπηρεσία με το λιγότερο ανά μονάδα κόστος και το ιδανικό ποσό 
παραγωγής 
 
Elasticity on demand είναι η ένταση της προτίμησης για ένα προϊόν ή υπηρεσία, βασισμένη 
στην αντίδραση του χρήστη σε μία αύξηση ή μείωση στην τιμή 
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Elasticity on supply : πως αντιδρούν οι καταναλωτές σε αλλαγές της διαθεσιμότητας ενός 
προϊόντος ή υπηρεσίας 
 
Incumbent carriers  είναι οι κατέχοντες φορείς, οι οποίοι έχουν εγκαταστήσει εκτενές 
δίκτυο και έχουν αντιμετωπίσει περιορισμένο ανταγωνισμό 
 
Multipoint : χρησιμοποιώντας τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για να εξυπηρετηθούν 
περισσότερες από μία τοποθεσίες 
 
PBX  (Private Branch Exchange) Μία συσκευή αλλαγής της τηλεφωνικής γραμμής, 
τοποθετημένη κατ’ επιθυμία των χρηστών με ένα αριθμό τηλεφώνων και γραμμών 
 
Roamer  Ένα άτομο, το οποίο επιθυμεί να χρησιμοποιεί μία τηλεπικοινωνιακή συσκευή, 
πιθανώς ένα κυτταρικό ραδιοτηλέφωνο, ενώ βρίσκεται μακριά από τον τόπο, όπου παρέχεται 
συνήθως η υπηρεσία 
 
Telecommunications Act of 1996 είναι μία πράξη του συμβουλίου των Η.Π.Α., η οποία 
ουσιαστικά αναθεώρησε και διόρθωσε την τηλεπικοινωνιακή πράξη του 1934 για την 
προαγωγή του ανταγωνισμού 
 
Throughput  είναι το ποσό των δεδομένων, το οποίο κρατά ένα συγκεκριμένο ποσό 
χωρητικότητας σε ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο 
 
Traffic είναι τα μηνύματα, τα προγράμματα, τα αρχεία και άλλες μεταφορές που απαιτούν 
ευφυΐα από μία τοποθεσία σε μία άλλη 
 
Transceiver είναι μία συσκευή, η οποία περιέχει συστατικά, τα οποία διαβιβάζουν και 
παίρνουν ραδιοσήματα 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

 
2.1 Cost Leadership 

 
 ΗΓΕΣΙΑ 

ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΧΑΜΗΛΟ 
(κυρίως μέσω 
της τιμής) 

ΥΨΗΛΟ  
(κυρίως μέσω 
μοναδικότητας) 

ΧΑΜΗΛΟ ή 
ΥΨΗΛΟ 
 (μέσω τιμής ή 
μοναδικότητας) 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ 

ΧΑΜΗΛΟ 
(μαζική αγορά) ΥΨΗΛΟ  

(πολλά τμήματα) 
ΧΑΜΗΛΟ 
(ένα ή λίγα 
τμήματα) 

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ  ΣΤΟ 
ΕΚΑΣΤΟΤΕ 
ΤΜΗΜΑ 

Σχήμα 1 : Στρατηγικές επιλογές της επιχείρησης και ανταγωνιστικές στρατηγικές 

Πηγή: Hill C. & Jones G., Strategic Management Theory: An Integrated Approach. Third Edition, Boston, Houghton 
Mifflin Company, 1995, pp 171 

 
2.2 Διαφοροποίηση      (Διαγράμματα 1, 2, 3) 
 
Κάποιες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί προσπαθώντας να μετρήσουν τη σχέση 
διαποίκιλσης και αποτελεσματικότητας κατέληξαν σε τρία συμπεράσματα. 

- Το γραμμικό μοντέλο. Βάση αυτού του μοντέλου μια αύξηση στη στρατηγική 
διαποίκιλση έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης. Αυτό απεικονίζεται στο 
παρακάτω σχήμα : 

 

 
 
Διάγραμμα 1 
 
 

- Το u-shaped μοντέλο. Βάση αυτού του μοντέλου υπάρχει μια βέλτιστη μορφή 
διαποίκιλσης. Όταν αυτό το σημείο δεν έχει επιτευχθεί από την επιχείρηση, τότε 
υπάρχει πιθανότητα για αύξηση της αποτελεσματικότητας. Όταν όμως το σημείο  
έχει επιτευχθεί, τότε δεν υπάρχει περιθώριο αύξησης Το σχήμα απεικονίζεται 
παρακάτω : 

 



 

 
Διάγραμμα 2 
 
 

- Το bounded μοντέλο, έχει μια θετική επίδραση στην αποτελεσματικότητα και μετά 
από κάποιο σημείο δεν έχει αρνητική επίδραση 

 
 
 

 
 

Διάγραμμα 3 
 
 

Πηγή : Product Diversification in an Artificial Strategy Environment Roland Bauer,Albert 
Schwingenschleogl, Rudolf  Vetschera,  August 2003. 
http://www.wu-wien.ac.at/am/Download/wp98.pdf

 
 
 
 
 
 

http://www.wu-wien.ac.at/am/Download/wp98.pdf


ΜΕΡΟΣ 1     INTERNET 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Σχήμα 2      Συστατικά του διαδικτύου 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 3      Συνιστώσες της απόδοσης της επιχείρησης 
 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ 
Ενδεικτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα οι υπάρχουσες τιμές 
 

 
Σχήμα 4 
 
 
 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ  T-ONLINE 
 

 
Σχήμα 5 
 
 
 
 
 



FRANCE TELECOM1

 
Σχήμα  6 
 

Μέσος όρος κόστους πρόσβασης στο ίντερνετ στις ευρωπαικές χώρες σε ευρώ
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Πηγή: www.itu.org (Denmark case study) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 http://www.francetelecom.com/en/group/vision/strategy/ambition/
 

http://www.francetelecom.com/en/group/vision/strategy/ambition/


 
ΜΕΡΟΣ 2      WIRELESS 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ 
 
Το δίκτυο BREW απεικονίζεται  στο σχήμα 7 
 

 
 
Πηγή: www.kddi.com/english/corporate/kddi/future/index.html
Σχήμα 7 
 
 
Η Ιαπωνία θεωρεί, ότι το μελλοντικό ασύρματο δίκτυο θα έχει νέα τεχνολογικά 
χαρακτηριστικά, όπως τεχνολογία που αυτόνομα θα ελέγχει τις ραδιοσυχνότητες και θα 
βρίσκει το κατάλληλο και το καλύτερο μονοπάτι για την μεταφορά δεδομένων και θα έχει 
την παρακάτω μορφή: 

 
Σχήμα 8 
Πηγή: http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eng/report.pdf
 

http://www.kddi.com/english/corporate/kddi/future/index.html
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eng/report.pdf


 
 
Σχήμα  9 
 

 
 
 
Πηγή: MPHPT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΜΕΡΟΣ 3      BROADBAND 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ 

 
Πηγή: Γραφείο πρωθυπουργού Ιαπωνίας (http://www.kantei.go.jp/foreign/policy_e.html). 
Σχήμα 10. Οι πέντε περιοχές εστίασης. 
 
 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ  ΝΤΤ DoCoMo 
Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζονται οι συνδρομητές Internet και ευρυζωνικών δικτύων στην 
Ιαπωνία.  

 
Πηγή: MPHTP, NTT Holding. 
Σχήμα 11 Συνδρομητές Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στην Ιαπωνία 



 
Στα παρακάτω σχήματα (Σχήματα 12 α-γ) απεικονίζεται αναλυτική περιγραφή του αριθμού 
των χρηστών στις ευρυζωνικές τεχνολογίες. 
 
Σχήμα 12 α 

 
Πηγή: MPHPT (http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eng/index.html) 
 
Σχήμα 12β 

 
Πηγή: MPHPT (http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eng/index.html) 
 
 
Σχήμα 12γ 

 
Πηγή: MPHPT (http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eng/index.html) 
 
 
 
 
 

http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eng/index.html
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eng/index.html
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eng/index.html


 

 
Πηγή: http://www.nttdocomo.com/companyinfo/strategy.html
Σχήμα 13 α 
 
 

 
 
Σχήμα 13β 
 

http://www.nttdocomo.com/companyinfo/strategy.html


 

 
 Σχήμα 13 γ 
 

 
Πηγή: http://www.nttdocomo.com/companyinfo/services.html
 
Σχήμα 13 δ 
 

http://www.nttdocomo.com/companyinfo/services.html


Σχήμα 14 
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