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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

• ΕΙΣΑΓΩΓΗ

• ΜΕΡΟΣ 1ο

� ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ

� ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

� ∆ΙΑΝΟΜΗ

• ΜΕΡΟΣ 2ο

� ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

� ΣΥΓΚΡΙΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ

� ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ



Ορισµός Supply Chain Management

Με τον όρο Εφοδιαστική Αλυσίδα (ΕΑ) εννοούµε την ροή

υλικών, πληροφοριών και υπηρεσιών από τους προµηθευτές

πρώτων υλών µέσα από τα εργοστάσια και τις αποθήκες, στους
τελικούς πελάτες.

Ως ∆ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCM/∆ΕΑ) ορίζεται ο
σχεδιασµός, η οργάνωση, και ο συντονισµός όλων των

δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας.



Κανάλι  ∆ιανοµής Supply Chain Management



∆ραστηριότητες / Λειτουργίες που αφορούν το SCM

• Καθορισµός Επιθυµητού Επιπέδου Εξυπηρέτησης του Πελάτη

• ∆ιαδικασία Παραγγελιών

• Επικοινωνίες ∆ιανοµής

• ∆ιοίκηση Αποθεµάτων

• Πρόβλεψη Ζήτησης

• Μεταφορές

• Αποθήκευση και Φύλαξη

• Επιλογή Τοποθεσίας Χώρου Εγκαταστάσεων και Αποθήκευσης

• ∆ιαχείριση Υλικών

• Ανεφοδιασµός-∆ιαδικασίες Προµηθειών

• Βοηθητικές Υπηρεσίες και ∆ιαδικασίες

• Συσκευασία

• ∆ιάθεση Αποβλήτων

• ∆ιαχείριση επιστροφών



Logistics είναι το τµήµα της ∆ιαχείρισης Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας που σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει την αποδοτική 

και αποτελεσµατική ροή και αποθήκευση των προϊόντων, 

υπηρεσιών και πληροφοριών από το σηµείο προέλευσής τους 

έως το σηµείο κατανάλωσής τους.

Ορισµός Logistics



Κανάλι  και ∆ραστηριότητες/Λειτουργίες ∆ιανοµής 
Logistics



Το Μάρκετινγκ είναι µια οργανωσιακή λειτουργία κι ένα

σύνολο διαδικασιών για τη δηµιουργία, επικοινωνία και

παράδοση «αξίας» στους πελάτες και τη διαχείριση των

πελατειακών σχέσεων µε τρόπο που να ικανοποιεί την

επιχείρηση και τις οµάδες συµφερόντων (stakeholders) που
συνδέονται µαζί της.

Ορισµός Marketing



Κανάλι  ∆ιανοµής Supply Chain Management



• ∆ιαχείριση παραγγελιών

• ∆ιαχείριση αποθεµάτων

• Αποθήκευση προϊόντων

• Μεταφορά στα σηµεία πώλησης

∆ραστηριότητες / Λειτουργίες Marketing που αφορούν το 
SCM



Μεθοδολογία

∆ευτερογενή στοιχεία:

•Συγκεκριµένη αλλά και η προληπτική µέθοδος συγκέντρωσης 
δευτερογενών στοιχείων 

•Εσωτερικές αλλά και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης. 

Πρωτογενή στοιχεία: 

•Μέθοδος της δειγµατοληψίας κρίσεως (judgement sampling). 



Case Studies

Πρόοδος ΑΕ
Κανάλι ∆ιανοµής: Χονδρέµποροι
Τζίρος: 132.273.299 €

Ωµεγα

Κανάλι ∆ιανοµής: Αντιπρόσωποι / Πράκτορες
Τζίρος: 48.737.013 €

Barilla
Κανάλι ∆ιανοµής: Χονδρέµποροι, Λιανέµποροι
Τζίρος: 2,202 δις €

Avon
Κανάλι ∆ιανοµής:  Αντιπρόσωποι, Πωλήσεις µέσω Internet
Τζίρος: 1 δις $



Συµπεράσµατα

• Το µάρκετινγκ καθορίζει κατά κύριο λόγο το πού θα διανέµεται ένα

προϊόν, ενώ η εφοδιαστική αλυσίδα καθορίζει το πώς θα φτάσει

µέχρι εκεί ένα προϊόν.

• Τα κανάλια διανοµής marketing και logistics, έχουν την αντίθετη

φορά.

• Το µάρκετινγκ επιδιώκει την διατήρηση και αύξηση της ζήτησης,
ενώ η διοίκηση της logisticsστοχεύει στην ικανοποίηση της.

• Χρησιµοποιούν διαφορετικά εργαλεία και πρακτικές.

• Οργανωτική δοµή µιας εταιρείας.

• Σηµείο επικοινωνίας: εξυπηρέτηση πελατών.

• Συγκριτικό πλεονέκτηµα στην αγορά έναντι των ανταγωνιστών της.



Βιβλιογραφία


