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1. Συµφωνητικό Εµπιστευτικότητας
1.1 Υπόβαθρο
Τα επιχειρηµατικά σχέδια είναι από την ίδια τη φύση τους έγγραφα εµπιστευτικά.
Μπορούν να προετοιµάζονται στο πλαίσιο µιας ανταγωνιστικής διαδικασίας και σε
συνεννόηση µε ένα ή περισσότερα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, άτοµα ή οµάδες
επενδυτών, συνεργατών και συµβούλων. Είναι σηµαντικό συνεπώς, ότι όλα αυτά τα
µέρη υπογράφουν συµφωνητικό εµπιστευτικότητας µε βάση τις οδηγίες που
ακολουθούν από την κατάρτιση ενός αρχικού πρόχειρου σχεδίου ως την τελική
έκδοση ενός επιχειρηµατικού σχεδίου.
1.2 Περιεχόµενο του Συµφωνητικού Εµπιστευτικότητας
Ο υπογράφων αναγνωρίζει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται µε το παρόν
επιχειρηµατικό σχέδιο είναι εµπιστευτικές. Εποµένως, ο υπογράφων συµφωνεί να
µην τις αποκαλύψει χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της [επωνυµία εταιρείας]
Αναγνωρίζεται από τον υπογράφοντα ότι οποιαδήποτε πληροφορία που παρέχεται µε
αυτό το επιχειρηµατικό σχέδιο είναι από κάθε άποψη εµπιστευτικού χαρακτήρα,
εκτός των πληροφοριών που παρέχονται δηµοσίως από άλλα µέσα και οποιαδήποτε
αποκάλυψη ή χρήση αυτής της εµπιστευτικής πληροφορίας από τον υπογράφοντα
αναγνώστη µπορεί να προκαλέσει σοβαρό πρόβληµα ή ζηµιά στη [επωνυµία
εταιρείας]
Κατόπιν αίτησης, αυτό το έγγραφο πρέπει να επιστραφεί άµεσα στη [επωνυµία
εταιρείας]

Υπογραφή
Σφραγίδα
Ηµεροµηνία

Σηµ.: Αυτό το έγγραφο αποτελεί επιχειρηµατικό σχέδιο. ∆εν συνεπάγεται προσφορά
εγγυήσεων.

2. Συνοπτική παρουσίαση
Αυτό το µέρος του κειµένου συµπληρώνεται αφού γραφτεί το επιχειρηµατικό σχέδιο.
Θα τονίσει όλα τα ορόσηµα στην ανάπτυξη της εταιρείας για τα επόµενα τρία χρόνια.
Θα πρέπει να συνοψίζει τους ακόλουθους τοµείς µε µια σύντονη περιγραφή του
καθενός, όπως αναφέρεται παρακάτω. Θυµηθείτε ότι δυνητικοί επενδυτές συχνά
παίρνουν µια προσωρινή απόφαση µε βάση την συνοπτική παρουσίαση και η
απόφασή τους να διαβάσουν το κύριο µέρος του επιχειρηµατικού σχεδίου θα
εξαρτηθεί από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται εδώ. Τα παραρτήµατα στο τέλος
του σχεδίου περιλαµβάνουν πιο λεπτοµερείς πληροφορίες για να υποστηρίξουν το
κύριο µέρος του επιχειρηµατικού σχεδίου.
•

Σκοπός του επιχειρηµατικού σχεδίου

Ο σκοπός αυτού του επιχειρηµατικού σχεδίου είναι να παρέχει ένα υπόβαθρο
ανάπτυξης έως σήµερα· να παραθέσει την προτεινόµενη µελλοντική εξέλιξη· να
αναφέρει λεπτοµερώς τον εξοπλισµό, το προσωπικού και τους οικονοµικούς πόρους
που απαιτούνται για τη διατήρηση και επέκταση της υπηρεσίας· να εξασφαλίσει τους
αναγκαίους οικονοµικούς πόρους από τους πιθανούς δανειστές και επενδυτές για την
υποστήριξη του κύριου φορέα της υπηρεσίας στην πόλη/χώρα.
•

Η υπηρεσία και τα πλεονεκτήµατά της

Η υπηρεσία CarSharing αποτελεί µια αξιόπιστη και οικονοµικά προσιτή εναλλακτική
λύση της ιδιοκτησίας αυτοκινήτου από ιδιώτες και επιχειρήσεις. Είναι µια
τεχνολογικά έξυπνη, οικονοµική, βιώσιµη και φιλική προς το περιβάλλον υπηρεσία
που απευθύνεται σε επιχειρήσεις και ιδιώτες. Αναφέρεται σε µετακινήσεις για τις
οποίες δεν βολεύουν τα µέσα µαζικής µεταφοράς ή σε µετακινήσεις εταιρικού
προσωπικού, που θα µπορούσε να πηγαίνει στη δουλειά µέσω δηµόσιας
συγκοινωνίας, µε ποδήλατο ή µε τα πόδια, γνωρίζοντας ότι υπάρχει όχηµα διαθέσιµο
για χρήση κατά τη διάρκεια της εργάσιµης ηµέρας, εφόσον χρειαστεί. Η υπηρεσία
δίνει στους πελάτες της ανεξαρτησία· τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν κράτηση
οχήµατος µέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου, για µία µόλις ώρα χρήσης ή για όσο
διάστηµα επιθυµούν. Μόλις φτάσουν στο όχηµα, χρησιµοποιούν την προσωπική τους
έξυπνη κάρτα για να ξεκλειδώσουν και µπαίνουν µέσα. Πληκτρολογούν τον κωδικό
PIN τους για να πάρουν το κλειδί του αυτοκινήτου και να οδηγήσουν. Μόλις η
διαδροµή τους τελειώσει, επιστρέφουν το όχηµα στην ίδια τοποθεσία και κλειδώνουν.
•

Ευκαιρίες στην αγορά

Πρόκειται για µια παγκόσµια επιχείρηση που αναπτύσσεται περισσότερο από 30%
ετησίως. Τελικά θα συµβάλει στη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα των
πελατών κατά 40%. Η υπηρεσία είναι µοναδική στην [πόλη/χώρα] αυτή τη στιγµή και
η επιτυχία της δίνει τη δυνατότητα επέκτασης και σε άλλες πόλεις και περιοχές.
•

∆ιοικητική οµάδα

Τα ονόµατα και οι αρµοδιότητες των µελών της διοικητικής οµάδας θα πρέπει να
παρατίθενται σε ένα απλό πίνακα, όπως φαίνεται εδώ:

Όνοµα
Α
Β
Γ
•

Αρµοδιότητα
∆ιευθύνων Σύµβουλος και ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών και Λειτουργιών
∆ιευθυντής Πωλήσεων και Marketing
Ιστορικό, εάν υπάρχει

Πολλές πόλεις στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αµερική και στην Αυστραλία έχουν ήδη
αυτό το είδος υπηρεσίας, χρησιµοποιώντας δοκιµασµένα συστήµατα και διαθέτοντας
ικανοποιηµένους πελάτες. Συµπεριλάβετε εδώ λεπτοµέρειες, αναλύοντας το ιστορικό
πιθανών έµπειρων συνεργατών.
•

Οικονοµικές προβλέψεις

Τονίζονται και συνοψίζονται οι οικονοµικές προβλέψεις. Ο παρακάτω πίνακας
προτείνεται ως οδηγός προς συµπλήρωση:
Στοιχείο
Έσοδα:
Ενοικίαση αυτοκινήτων
Αµοιβή διαχειριστή
Συνολικά έσοδα
Έξοδα:
Κόστος στόλου οχηµάτων
Κόστος γραφείου
Κόστος “back office”
Συνολικά έξοδα

201X €

201Y €

201Z €

Κέρδος πριν τα Τέλη
Φορολογία
Κέρδος µετά τα Τέλη
Παρακρατηθέντα Κέρδη
•

Υπολογισµός νεκρού σηµείου επένδυσης

Ο υπολογισµός του νεκρού σηµείου επένδυσης ανά όχηµα θα πρέπει να εκτιµηθεί και
θα µπορεί να παρουσιαστεί χωριστά για κάθε σταθµό αυτοκινήτων. Για παράδειγµα,
οι πάνω τρεις σειρές στον παρακάτω πίνακα µπορούν να δείξουν υπολογισµούς
βασιζόµενους σε όλα τα µέσα µηνιαία λειτουργικά κόστη ανά όχηµα,
συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού κόστους υποδοµής, αλλά εξαιρώντας τα
διαφηµιστικά έξοδα, τις κεντρικές διοικητικές δαπάνες και τα έξοδα προσωπικού. Οι
κάτω τρεις σειρές µπορούν να δείξουν υπολογισµούς βασιζόµενους σε όλα τα µέσα
µηνιαία λειτουργικά κόστη ανά όχηµα, συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού κόστους
υποδοµής, αλλά και των εξόδων προώθησης, των κεντρικών διοικητικών δαπανών
και των εξόδων προσωπικού, επιµερισµένα εξίσου ανά όχηµα για τα εκτιµώµενα
κόστη για το πρώτο έτος. Καθώς ο στόλος µεγαλώνει και τα επίπεδα δραστηριότητας
και τα κόστη αυξάνονται τα επόµενα χρόνια, το νεκρό σηµείο επένδυσης ανά όχηµα
θα αλλάξει.

Τοποθεσία

CS1
CS2
CSν
CS1
CS2
CSν

•

Μέσο µηνιαίο
κόστος ανά
όχηµα
Χ00
Υ00
Ζ00
Χ00
Υ00
Ζ00

Νεκρό σηµείο από αριθµό
ωρών ανά µήνα @ €X
ΧΧΧ-Χ% του χρόνου κράτησης
ΥΥΥ-Υ% του χρόνου κράτησης
ΖΖΖ-Ζ% του χρόνου κράτησης
ΧΧΧ-Χ% του χρόνου κράτησης
ΥΥΥ-Υ% του χρόνου κράτησης
ΖΖΖ-Ζ% του χρόνου κράτησης

Νεκρό σηµείο από αριθµό
διαδροµών ανά µήνα @ Χ
ώρες ανά διαδροµή
ΧΧ
ΥΥ
ΖΖ
ΧΧ
ΥΥ
ΖΖ

Απαιτήσεις χρηµατοδότησης

Ορίστε το ύψος του δανείου ή/και της επένδυσης που απαιτείται αρχικά για τη
σύσταση και κατά τα επόµενα έτη για την επέκταση. Είναι σηµαντικό να αναλυθεί εν
συντοµία πώς θα χρησιµοποιηθεί η χρηµατοδότηση, π.χ. ως κεφάλαιο κίνησης ή/και
για την απόκτηση αριθµού οχηµάτων, ικανού να ανταποκριθεί στη ζήτηση. Επίσης,
παρουσιάστε τους παράγοντες αποπληρωµής του δανείου ή/και της επένδυσης σε Χ
χρόνια, υποδεικνύοντας πότε θα επιτευχθεί κερδοφορία.

3. Περιγραφή Εταιρείας
3.1 Υποστηρικτές και Μέτοχοι
Συνοπτικά στοιχεία της εταιρείας, οι τοποθεσίες έδρας/γραφείων, τα ονόµατα των
µετόχων και τα µερίδιά τους θα πρέπει να περιλαµβάνονται.
3.2 Σύµβουλοι
Οικονοµικοί, νοµικοί και άλλοι σύµβουλοι θα πρέπει να αναφέρονται, µε ονόµατα,
διευθύνσεις και στοιχεία επικοινωνίας.
3.3 Προϊόντα και Υπηρεσίες
Εξηγήστε µε σαφήνεια ποια είναι η υπηρεσία που παρέχεται και συµπληρώστε λοιπές
πληροφορίες σχετικές µε την υπηρεσία κάτω από τους ακόλουθους τίτλους.
Παραδείγµατα του περιεχοµένου των πληροφοριών έχουν επίσης συµπεριληφθεί.
•

Υπόβαθρο στην ανάπτυξη της υπηρεσίας

Συµπεριλάβετε στοιχεία της εταιρείας και των συνεργατών της, την έρευνα που
διενεργήθηκε και τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν, π.χ. τη «Μήτρα
Μεταβίβασης», η οποία αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του έργου MOMOCarSharing και δηµοσιεύτηκε ως Παραδοτέο 7.1. Κάθε συµφωνία µε τα τοπικά
συµβούλια, τους φορείς ανάπτυξης ή άλλους συνεργάτες, όπως εταιρείες διαχείρισης
στάθµευσης ή στέγασης, θα πρέπει να αναφέρονται λεπτοµερώς. Είναι επίσης
χρήσιµο το σχέδιο να τοποθετηθεί σε τοπική, περιφερειακή και εθνική βάση, στο
πλαίσιο παρόµοιων υπηρεσιών, νοµοθεσίας και πολιτικής που ήδη υπάρχουν.
•

Πλεονεκτήµατα και χαρακτηριστικά

Αυτό το είδος υπηρεσίας, που συνήθως ονοµάζεται CarSharing (Car Clubs στη
Βρετανία), λειτουργεί µε επιτυχία σε διάφορα µέρη της Ευρώπης για πάνω από 20
χρόνια, στη Βρετανία και τη Βόρεια Αµερική για πάνω από 10 χρόνια. Παρέχει
γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε αυτοκίνητο χωρίς την ταλαιπωρία και τις
υποχρεώσεις ιδιοκτησίας του. Οι πελάτες µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα οχήµατα
όπως και όποτε τα χρειάζονται. Οι ενέργειες που ακολουθούν είναι απλώς:
• να κάνουν κράτηση - ακόµα και για µία µόνο ώρα, µέσω διαδικτύου ή
τηλεφώνου. Η κράτηση µπορεί να γίνει πολλή ώρα πριν τη χρήση ή λίγα
λεπτά πριν.
• να ξεκλειδώσουν - τα οχήµατα βρίσκονται σε καθορισµένους χώρους
στάθµευσης στην περιοχή και είναι προσβάσιµα µέσω έξυπνης κάρτας.
• να οδηγήσουν - εισέρχονται στο όχηµα, εισάγουν κωδικό PIN, εκτελούν τη
διαδροµή τους και έπειτα επιστρέφουν το όχηµα.
• να πληρώσουν - η χρέωση περιλαµβάνει ΦΠΑ, κόστος καυσίµων,
συντήρησης, ασφάλισης και συνήθως εξοφλείται άµεσα από τον τραπεζικό
λογαριασµό των πελατών.
Η χρέωση συνήθως διαµορφώνεται από το χρόνο και την απόσταση οδήγησης,
εξοφλείται σε µηνιαία ή ετήσια βάση και µε καθορισµένα τέλη κατά την εγγραφή
στην υπηρεσία. Επίσης κατά την εγγραφή, η πληρωµή µπορεί να γίνεται µε τη χρήση
επιστρεφόµενης προκαταβολής.

•

Μοναδικά σηµεία παροχής της υπηρεσίας

Η αξιολόγηση του CarSharing έχει δείξει ότι αυτό συµβάλλει θετικά στο περιβάλλον.
Έρευνες στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αµερική δείχνουν ότι το CarSharing µειώνει
τo άγχος που σχετίζεται µε τη διαδικασία στάθµευσης, τις περιττές διαδροµές µε
αυτοκίνητο και βοηθά στην καταπολέµηση της ρύπανσης και της κυκλοφοριακής
συµφόρησης. Οι πελάτες του CarSharing είναι πιο πιθανό να περπατούν, να κάνουν
ποδήλατο, να χρησιµοποιούν τα µέσα µαζικής µεταφοράς και να µετακινούνται
περισσότερο βιώσιµα και λιγότερο µηχανοκίνητα, σε σχέση µε τους ιδιοκτήτες
αυτοκινήτων. Ο τύπος και το εύρος των οχηµάτων που παρέχονται προς χρήση
µπορούν να διαφοροποιήσουν την υπηρεσία από αυτήν άλλων φορέων ή
ανταγωνιστών.
•

Πλεονεκτήµατα για τους πελάτες

Σε πολλές πόλεις οι διαχειριστές CarSharing και δηµόσιας συγκοινωνίας παρέχουν
µια κοινή ολοκληρωµένη έξυπνη κάρτα ή/και άλλα οικονοµικά κίνητρα για τους
πελάτες τους, ώστε να χρησιµοποιούν απρόσκοπτα τις δύο υπηρεσίες. Στο Βέλγιο, η
κρατική σιδηροδροµική εταιρεία είναι µέτοχος στην εθνική εταιρεία CarSharing και
οι περιφερειακοί διαχειριστές δηµόσιας συγκοινωνίας στις Βρυξέλλες, στη Φλάνδρα
και στη Βαλονία είναι µέτοχοι στην επαρχιακή επιχείρηση CarSharing στην περιοχή
τους. Αυτό επιτρέπει µια ολοκληρωµένη προσέγγιση στην προώθηση των δηµόσιων
µεταφορών και του CarSharing ως συµπληρωµατικών µέσων µεταφοράς.
Πόλο έλξης στο CarSharing αποτελούν οι αποκλειστικοί χώροι στάθµευσης για κάθε
όχηµα. Βρίσκονται σε βολική τοποθεσία κοντά σε σπίτια και επιχειρήσεις.
Σε µικρές και µεγαλύτερες επιχειρήσεις, το CarSharing δίνει τη δυνατότητα σε έναν
οργανισµό ελέγξει οικονοµικά τις µετακινήσεις του προσωπικού του,
χρησιµοποιώντας ενεργειακά αποδοτικά οχήµατα. Το προσωπικό µπορεί να κάνει
κράτηση οχηµάτων µέσω διαδικτύου, ή ακόµα και τηλεφώνου, αποµακρύνοντας έτσι
το διαδικαστικό βάρος από κάποιο άτοµο που χρειάζεται για τη διατήρηση
ηµερολογίου και τη διευθέτηση διανοµής κλειδιών. Το προσωπικό µπορεί να πηγαίνει
στη δουλειά µε δηµόσια συγκοινωνία, ποδήλατο ή τα πόδια.
Ο διαχειριστής CarSharing αναλαµβάνει τη διαχείριση και φροντίζει τα αυτοκίνητα.
Ένας ενιαίος αναλυτικός λογαριασµός για όλη τη χρήση οχηµάτων από το προσωπικό
φθάνει µηνιαίως στον οργανισµό, ενώ επιτρέπει το κόστος µετακινήσεων να
διατηρηθεί υπό έλεγχο και η εξόφλησή του να ανατεθεί σε ειδικά κέντρα.
Οι εργοδότες πλέον δεν αντιµετωπίζουν πρόβληµα µε το προσωπικό τους να ψάχνει
για χώρους στάθµευσης. Μπορούν να σταµατήσουν να πληρώνουν µια περιουσία για
τη στάθµευση αυτοκινήτων και να απαλλαγούν από τη γραφειοκρατία (π.χ. για τη
λειτουργία ενός συστήµατος εταιρικού αυτοκινήτου, για το χειρισµό αιτηµάτων
κάλυψης εξόδων µετακινήσεων του προσωπικού ή για τη λειτουργία εταιρικού
στόλου αυτοκινήτων), µε µειωµένες σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις.

•

Μειονεκτήµατα ή αδύναµα σηµεία

Τυχόν µειονεκτήµατα ή αδύνατα σηµεία µπορούν να εξετασθούν µε την διεξαγωγή
Ανάλυσης SWOT, βλ. 3.6 παρακάτω. Αναφορά θα µπορούσε και πάλι να γίνει στη
«Μήτρα Μεταβίβασης», βλ. παραπάνω, µε την οποία αναθεωρούνται πιθανά εµπόδια
στην επιτυχή λειτουργία.
3.4 Μακροπρόθεσµος Στόχος της Επιχείρησης
Αναφέρετε το µακροπρόθεσµο στόχο της νέας επιχείρησης, για παράδειγµα ότι το
σχέδιο της εταιρείας είναι να αποτελέσει τον ηγετικό φορέα CarSharing στην πόλη,
περιοχή ή χώρα, εντός ενός ορισµένου χρονικού διαστήµατος.
3.5 Στόχοι και µελλοντική ανάπτυξη
Λεπτοµέρειες σχετικά µε την εκτιµώµενη ανάπτυξη θα πρέπει να συµπεριληφθούν,
παρουσιάζοντας τις προβλέψεις για τους πελάτες, τα οχήµατα και τους σταθµούς
οχηµάτων για κάθε τέλος του έτους για τα επόµενα χρόνια. Αυτές θα µπορούσαν
επίσης να κατανέµονται ανά περιοχή/πόλη που λαµβάνεται υπ’ όψιν στο εταιρικό
πλάνο ως τοποθεσία µελλοντικής ανάπτυξης κατά την χρονική περίοδο που καλύπτει
το Επιχειρηµατικό Σχέδιο.
3.6 Ανάλυση SWOT
Αναλύστε τα δυνατά σηµεία και τις αδυναµίες της επιχείρησης, τις ευκαιρίες που
υπάρχουν στην αγορά και τις απειλές προς τη βιωσιµότητα του έργου. Ο καλύτερος
τρόπος ανάλυσης γίνεται χρησιµοποιώντας το διάγραµµα-µήτρα όπως ακολουθεί
(µερικά παραδείγµατα έχουν συµπεριληφθεί στον παρακάτω πίνακα):
∆υνατά σηµεία
- έµπειρη και αφοσιωµένη διοικητική
οµάδα
- έµπειροι σύµβουλοι
- µοναδικός πάροχος υπηρεσίας στην
πόλη/χώρα
- δοκιµασµένη τεχνολογία
- ικανοποιηµένοι πελάτες
- κατάλληλα οχήµατα
- κατάλληλες θέσεις σταθµών
- υποστήριξη από το τοπικό συµβούλιο
- υποστήριξη από το κράτος

Αδυναµίες
- έλλειψη ιδίων χρηµατοδοτικών
πόρων
- έλλειψη επενδύσεων
- ταµειακές ροές

Ευκαιρίες
- να αποτελέσει µια ιδέα ενσωµατωµένη
στην εθνική κουλτούρα και τον τρόπο
ζωής
- συµβάσεις µε εταιρικούς πελάτες
- εθνικά προγράµµατα/θετικές
αποφάσεις
- η υποσχόµενη νοµοθεσία προχωρά
- δηµιουργία συνεργασιών για την
ένταξη ηλεκτρικών οχηµάτων στο στόλο
- προσφορές για τους πελάτες µέσω

Απειλές
- εθνικά προγράµµατα/αρνητικές
αποφάσεις
- υποσχόµενη νοµοθεσία που δεν
προχωρά
- ανταγωνιστές µε ισχυρότερη
χρηµατοδότηση
- προβλήµατα συνεχούς πίστωσης και
ρευστότητας στην οικονοµία
- ανάπτυξη βραδύτερη της
αναµενόµενης

διαφηµιστικής εκστρατείας
- συνεργασία µε τους διαχειριστές της
δηµόσιας συγκοινωνίας
- συνεργασία µε ποδηλατικά σχήµατα
- ενίσχυση marketing χρησιµοποιώντας
των νέων µέσων επικοινωνίας

4. Ανάλυση Αγοράς
4.1 Αγορά – στόχος
Ανάλογα µε το αν υπάρχει ήδη CarSharing στην πόλη, περιοχή ή χώρα, µπορεί να
είναι πολύ δύσκολο να εξακριβωθεί η φύση της αγοράς, να παρέχεται µια συνολική
αποτίµηση αγοράς, να εντοπιστούν οι τάσεις της αγοράς και να παρέχονται τα προφίλ
των ανταγωνιστών. Σε περίπτωση που το CarSharing δεν υπάρχει ήδη στην πόλη,
περιοχή ή χώρα, προκειµένου να διαπιστωθεί το µέγεθος της αγοράς, καθώς και η
ανάπτυξή της, µπορεί να είναι χρήσιµο να εξετασθεί πώς το CarSharing έχει
αναπτυχθεί σε παρόµοιες πόλεις, περιφέρειες ή άλλες χώρες, όπως η Ελβετία και το
Βέλγιο. Στην πρώτη περίπτωση, όπου η έννοια του CarSharing υπάρχει πάνω από 20
χρόνια, ο αριθµός των πελατών του µοναδικού διαχειριστή ανήλθε σε περίπου
100.000 µε 2.500 οχήµατα σε 1.200 σταθµούς αυτοκινήτων σε 450 τοποθεσίες από το
τέλος του 2010. Στο Βέλγιο, η υπηρεσία ξεκίνησε το Σεπτέµβριο του 2002 και έχει
αναπτυχθεί σε περίπου 8.000 πελάτες µε 300 οχήµατα σε 129 σταθµούς αυτοκινήτων
σε 19 πόλεις από τα τέλη του 2010.
Μια σειρά από παραδοχές θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί για το ποιος είναι πιο πιθανό
να διαπιστώσει ότι το CarSharing ταιριάζει στον τρόπο ζωής του, µε βάση την
εµπειρία και τα δεδοµένα που προκύπτουν από τη λειτουργία του CarSharing αλλού
στην Ευρώπη. Αυτή η διεργασία περιλαµβάνει την αναζήτηση για περιοχές
εφαρµογής της υπηρεσίας, οι οποίες έχουν έναν ισχυρό συνδυασµό παραγόντων,
όπως:
• υψηλή πυκνότητα πληθυσµού και απασχόλησης
• περιορισµένη πρόσβαση σε ιδιόκτητο όχηµα
• υψηλή χρήση µέσων µεταφοράς εκτός αυτοκινήτου για τακτικές µετακινήσεις
στη δουλειά, το σχολείο ή το πανεπιστήµιο και σύντοµες διαδροµές προς
αυτούς τους προορισµούς
• νοικοκυριά µε χαµηλό ποσοστό πολύ νέων ή ηλικιωµένων
• κάτοικοι σε µεγάλες πολυκατοικίες ή εργατικές κατοικίες ή φοιτητικές εστίες,
που είναι αρκετά πιθανό να αντιµετωπίζουν πρόβληµα µε την αναζήτηση
στάθµευσης
• υψηλό εισόδηµα κατοίκων και υψηλή κοινωνική τάξη
• υψηλά ποσοστά απασχόλησης
• υψηλά ποσοστά ευµάρειας, χαµηλά ποσοστά στέρησης
H υπηρεσία CarSharing θα πρέπει να έχει ένα εύρος από µέλη που θα χρησιµοποιούν
το αυτοκίνητο διαφορετικές ώρες της ηµέρας. Οι πιο επιτυχηµένες λειτουργίες
υπηρεσίας CarSharing διαθέτουν έχουν ένα µείγµα χρηστών από επιχειρήσεις και
ιδιώτες, όπως για παράδειγµα:
• Το τοπικό συµβούλιο µπορεί να έχει στη διάθεσή του κατά τη διάρκεια της ηµέρας
αυτοκίνητα για να χρησιµοποιούνται από το προσωπικό του, ενώ τις υπόλοιπες ώρες
της ηµέρας και τα Σαββατοκύριακα τα ίδια αυτοκίνητα θα µπορούν να
χρησιµοποιούνται από τους κατοίκους της περιοχής.
• Το προσωπικό του τοπικού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος µπορεί να
χρησιµοποιεί τα οχήµατα για εσωτερικές µετακινήσεις λόγω απαιτήσεων εργασίας
µες τη µέρα, ενώ το προσωπικό και οι φοιτητές µπορούν να οδηγούν για προσωπική
χρήση τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα.

Άλλες επιχειρήσεις πιθανές ως πελάτες της υπηρεσίας µπορεί να εµπίπτουν στις
ακόλουθες κατηγορίες:
• Επιχειρησιακά κέντρα
• Κρατικές υπηρεσίες
• Χώροι υγείας, όπως νοσοκοµεία και κέντρα περίθαλψης
• Εταιρείες διαχείρισης στέγασης

4.2 Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα
4.2.1 Μοναδικά χαρακτηριστικά

Τέτοιο χαρακτηριστικό µπορεί να είναι ότι οποιαδήποτε νέα υπηρεσία θα
προσφέρεται από τον µοναδικό πάροχο στην πόλη/περιφέρεια/χώρα. Η καταγραφή, η
κράτηση οχήµατος, η διαχείριση των πελατών και του στόλου οχηµάτων µέσω
συστηµάτων ICT µπορούν να δοκιµαστούν, να ελεγχθούν ή και να αναπτυχθούν
εσωτερικά.
Η εξάπλωση και ο αριθµός των σταθµών αυτοκινήτων, καθώς και ο αριθµός και το
εύρος τύπων οχηµάτων µπορούν να υπερβαίνουν τα αντίστοιχα του κάθε
ανταγωνιστή.
4.2.2 Τιµή

Είναι σηµαντικό να συγκριθούν τιµές και τιµολόγια µε τους άµεσους ανταγωνιστές
και µε παρόµοια είδη υπηρεσιών, όπως οι παραδοσιακές εταιρείες ενοικίασης
αυτοκινήτων. Παρά το γεγονός ότι το CarSharing είναι µια διαφορετική υπηρεσία και
έχει µια διαφορετική δοµή τιµολογίων από τις παραδοσιακές ενοικιάσεις
αυτοκινήτων, οι τιµές συχνά συγκρίνονται µεταξύ τους. Τον πρώτο καιρό και
ανάλογα µε το µέγεθος του αρχικού στόλου, µπορεί να είναι προτιµότερο να
υπάρχουν οχήµατα στη διάθεση των πελατών για πιο σύντοµο χρονικό διάστηµα
χρήσης και έτσι οι τιµές να προσδιοριστούν αναλόγως για να ενθαρρύνουν τους
πελάτες. Οι τιµές πρέπει να διαµορφωθούν έτσι, ώστε να καλύπτονται οι άµεσες
δαπάνες λειτουργίας και να είναι πολύ ανταγωνιστικές στην εναλλακτική της
ιδιοκτησίας αυτοκινήτου, εκτός αν οι άνθρωποι έχουν αυτοκίνητα τα οποία έχουν
πλήρως αποσβεσθεί ή αν αυτά δεν συνοδεύονται από κάποια µορφή δανείου. Το
CarSharing θα πρέπει επίσης να είναι πολύ ανταγωνιστικό µε τις τιµές των ταξί και
πιο ευέλικτο.
4.2.3 Νέες τεχνολογίες ή συστήµατα

Τεχνολογίες και συστήµατα θα πρέπει ιδανικά να δοκιµάζονται, να ελέγχονται και να
είναι απλά στη χρήση τους από τους πελάτες. Πολλά ανεξάρτητα συστήµατα είναι
διαθέσιµα, αλλά µπορεί να είναι χρήσιµο να δηµιουργηθεί µια συνεργασία µε έναν
υπάρχοντα διαχειριστή CarSharing, ο οποίος θα ήταν πρόθυµος να παρέχει
εκπαίδευση και συνεχή τεχνική υποστήριξη.

4.3 Οφέλη για τους πελάτες
4.3.1 Εξοικονόµηση χρηµάτων

Είναι δύσκολο να εκτιµηθεί αυτός ο παράγοντας, καθώς εξαρτάται από τις
υπάρχουσες εναλλακτικές των πελατών, τη χρηµατοδότηση αγοράς αυτοκινήτου και

το επίπεδο χρήσης αυτοκινήτου. Ωστόσο, τα περισσότερα συστήµατα κρατήσεων
παρέχουν υπολογιστή κόστους µετακίνησης στην ιστοσελίδα τους, ώστε οι
υπάρχοντες και οι µελλοντικοί πελάτες να µπορούν να εξετάσουν αν το CarSharing
αποτελεί την κατάλληλη επιλογή για αυτούς. Η εταιρεία cambio στο Βέλγιο έχει
αναπτύξει ένα διαδικτυακό εργαλείο για να διευκολύνει τους δυνητικούς πελάτες να
εξετάσουν εάν η υπηρεσία που παρέχεται είναι η κατάλληλη επιλογή για αυτούς.
4.3.2 Εξοικονόµηση χρόνου και µείωση ταλαιπωρίας

Το CarSharing είναι ένα πλήρες µοντέλο υπηρεσίας, έτσι ώστε οι πελάτες απλώς να
οδηγούν και ο διαχειριστής της υπηρεσίας να έχει αναλάβει τα υπόλοιπα.
4.3.3 Αύξηση αποδοτικότητας

Σε µικρές και µεγαλύτερες επιχειρήσεις, το CarSharing δίνει τη δυνατότητα σε έναν
οργανισµό ελέγξει οικονοµικά τις µετακινήσεις του προσωπικού του,
χρησιµοποιώντας ενεργειακά αποδοτικά οχήµατα. Το προσωπικό µπορεί να κάνει
κράτηση οχηµάτων µέσω διαδικτύου, ή ακόµα και τηλεφώνου, αποµακρύνοντας έτσι
το διαδικαστικό βάρος από κάποιο άτοµο που χρειάζεται για τη διατήρηση
ηµερολογίου και τη διευθέτηση διανοµής κλειδιών. Το προσωπικό µπορεί να πηγαίνει
στη δουλειά µε δηµόσια συγκοινωνία, ποδήλατο ή τα πόδια.
Ο διαχειριστής CarSharing αναλαµβάνει τη διαχείριση και φροντίζει τα αυτοκίνητα.
Ένας ενιαίος αναλυτικός λογαριασµός για όλη τη χρήση οχηµάτων από το προσωπικό
φθάνει µηνιαίως στον οργανισµό, ενώ επιτρέπει το κόστος µετακινήσεων να
διατηρηθεί υπό έλεγχο και η εξόφλησή του να ανατεθεί σε ειδικά κέντρα.
Οι εργοδότες πλέον δεν αντιµετωπίζουν πρόβληµα µε το προσωπικό τους να ψάχνει
για χώρους στάθµευσης. Μπορούν να σταµατήσουν να πληρώνουν µια περιουσία για
τη στάθµευση αυτοκινήτων και να απαλλαγούν από τη γραφειοκρατία (π.χ. για τη
λειτουργία ενός συστήµατος εταιρικού αυτοκινήτου, για το χειρισµό αιτηµάτων
κάλυψης εξόδων µετακινήσεων του προσωπικού ή για τη λειτουργία εταιρικού
στόλου αυτοκινήτων), µε µειωµένες σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις.

5. Στρατηγική Marketing (Προώθησης) / Πωλήσεων
5.1 Στρατηγική Marketing
5.1.1 Τοµείς της αγοράς πρώτοι σε στόχο

Έχοντας εντοπίσει τις πλέον υποσχόµενες τοποθεσίες για σταθµούς αυτοκινήτων, µε
βάση τους παράγοντες επιτυχίας που περιγράφονται στο 4.1 ανωτέρω, είναι
σηµαντικό να επικεντρωθούµε στις περιοχές που βρίσκονται αµέσως γύρω τους,
πράγµα που σηµαίνει διανοµή φυλλαδίων σε τοπικό επίπεδο, µε στόχο τους
κατοίκους και τους εργαζοµένους επιχειρήσεων που έρχονται στην περιοχή.
5.1.2 Πώς θα γίνει η ανάπτυξη, ώστε να απευθύνεται στην πλήρη αγορά-στόχο;

Η εµπειρία έχει δείξει ότι ο καλύτερος τρόπος ανάπτυξης είναι να προσδιοριστούν οι
σχετικές θέσεις, π.χ. καταστήµατα, καφετέριες, παµπς και γραφεία, όπου οι άνθρωποι
συγκεντρώνονται στην περιοχή, στις οποίες να παρέχονται φυλλάδια και αφίσες για
την προώθηση της υπηρεσίας, καθώς και να διανέµονται φυλλάδια στο δρόµο
έξω από αυτές. Ο καλύτερος τρόπος για την ενθάρρυνση των τοπικών επιχειρήσεων
να εγγραφούν στην υπηρεσία είναι να ενηµερωθούν µία προς µία.
5.1.3 Πώς θα διαφοροποιηθεί η υπηρεσία;

∆ιευκρινίστε τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που παρέχετε, ιδίως την
τοποθεσία των οχηµάτων κοντά σε κατοικίες και επιχειρήσεις και την δυνατότητα
που προσφέρεται για διάθεση οχήµατος, ακόµα και για µια µόλις ώρα.
5.1.4 Ποια βασικά οφέλη θα τονιστούν;

Επισηµάνετε την ικανότητα της υπηρεσίας να απαλλάσσει τον πελάτη από
ταλαιπωρία, την οικονοµική της αποδοτικότητα και τη συµβολή της στην προστασία
του περιβάλλοντος.
5.1.5 Ποιοι πιθανοί πελάτες αποτελούν ήδη στόχο;

Αναφέρετε λεπτοµέρειες για τυχόν προπαρασκευαστικές εργασίες που έχετε
αναλάβει, όπως για παράδειγµα στόχευση των κατοίκων στις περιοχές όπου πρόκειται
να βρίσκονται σταθµοί αυτοκινήτων και οποιεσδήποτε προσεγγίσεις τοπικών
επιχειρήσεων, παρέχοντας πληροφορίες µε σχετικές συµφωνίες/συνεργασίες.
5.1.6 Ποιες επαφές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση της αγοράς και την
ενίσχυση των πωλήσεων;

∆ώστε λεπτοµέρειες των επαφών µε ανθρώπους και επιχειρήσεις, καθώς και
µε διάφορα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τόσο σε τοπικό όσο και εθνικό επίπεδο.
Αναφέρετε εµφανίσεις στην τηλεόραση σε τοπικά και εθνικά προγράµµατα ειδήσεων,
ραδιοφωνικά προγράµµατα συµπεριλαµβανοµένων αυτών που σχετίζονται µε
επιχειρήσεις, καθώς και σε τοπικές και εθνικές εφηµερίδες. Άνθρωποι αναγνωρίσιµοι
από το ευρύ κοινό µπορούν επίσης να εγγραφούν ως «πρεσβευτές» της υπηρεσίας και
να εµφανίζονται για να δοκιµάσουν την υπηρεσία είτε αρχικά είτε όταν εισέρχονται
στην εταιρεία νέοι τύποι οχηµάτων ή νέοι σταθµοί.
5.1.7 Ποιος θα αναλάβει το marketing;

Καθορίστε ποιο ανώτερο στέλεχος της διοικητικής οµάδας θα είναι υπεύθυνο και πώς
το εν λόγω πρόσωπο θα υποστηρίζεται από άλλους ανθρώπους που συµµετέχουν
στην επιχείρηση.

5.2 Πηγές εσόδων
5.2.1 Συνεισφορά σε έσοδα και κέρδη

Εάν η εταιρεία είναι αφιερωµένη αποκλειστικά στην παροχή της υπηρεσίας
CarSharing, τότε όλα τα έσοδα και κάθε κέρδος που προκύπτει από την υπηρεσία θα
πρέπει να συµβάλουν άµεσα στα έσοδά της και στην αύξηση των κερδών. Αν όχι,
τότε είναι απαραίτητο να αναφέρεται το ποσοστό των εσόδων της εταιρείας και κάθε
κέρδους που παράγεται, το οποίο θα αναλογεί στο CarSharing.
5.3 Στρατηγική Πωλήσεων
Ορίστε ποια από τα µέλη του προσωπικού θα είναι υπεύθυνα για την εκπόνηση της
στρατηγικής πωλήσεων, µε ποιον τρόπο θα την υποστηρίξουν και ποια κύρια
εργαλεία θα χρησιµοποιούνται. Το εν λόγω προσωπικό θα πρέπει να περιλαµβάνει
ένα ανώτερο µέλος της οµάδας προσωπικού και άλλα µέλη προσωπικού πωλήσεων
και να διευκρινιστεί πώς θα πληρώνονται, π.χ. µόνο µε προµήθεια. Η Στρατηγική
Πωλήσεων θα πρέπει επίσης να υποστηριχθεί από την Στρατηγική Marketing και
Επικοινωνίας, βλ. 5.5 κατωτέρω.
Τα κύρια εργαλεία µπορεί να περιλαµβάνουν φυλλάδια και αφίσες, ειδικά
σχεδιασµένα για να παρασύρουν τον κόσµο στην αντίστοιχη ιστοσελίδα, η οποία θα
πρέπει να περιλαµβάνει στοιχεία, όπως ένα σύντοµο βίντεο που να δείχνει πώς
λειτουργεί η υπηρεσία, καθώς και υλικό διαθέσιµο για λήψη, συµπεριλαµβανοµένου
του Εγχειριδίου Πελάτη, το οποίο περιέχει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις
συµµετοχής.
5.4 Τιµολόγηση
Η τιµολόγηση των διαφόρων στοιχείων της υπηρεσίας θα εξαρτηθεί από το κόστος
της υπηρεσίας, αλλά µπορεί να υπάρξει µια αίσθηση για τα επίπεδα κόστους µέσω
της σύγκρισης της υπηρεσίας µε άλλες παρόµοιες στην πόλη ή χώρα. Εάν δεν υπάρχει
κάτι ανάλογο στην πόλη ή χώρα, τότε η εξέταση των τιµολογίων από άλλες χώρες
µπορεί να αποτελέσει µια καλή βάση, καθώς αυτά θα έχουν διαµορφωθεί από τη
χρόνια χρήση και συµπεριφορά των πελατών.
Ωστόσο, ο κατάλληλος τρόπος δράσης µπορεί να είναι η παροχή αρχικώς µιας απλής
δοµής τιµολογίου και διαµόρφωσης τιµών, µε δυνατότητα αναθεώρησης βάσει της
εµπειρίας από τη χρήση των πελατών και τη συµπεριφορά τους. Το τιµολόγιο θα
πρέπει να περιλαµβάνει διοικητικά τέλη, όπως χρέωση µηνιαία, εγγραφής και
χρόνου-απόστασης χρήσης. Αυτές οι χρεώσεις συνήθως περιλαµβάνουν το κόστος
ασφάλισης, καυσίµων και λοιπές επιβαρύνσεις. ∆ιαφορετικές τιµές ενδέχεται να
ισχύουν για τους πελάτες ιδιώτες και τους πελάτες επιχειρήσεις, για τους κύριους
οδηγούς πελάτες και για τους πρόσθετους µη τακτικούς, καθώς και για διάφορες
κατηγορίες διαθέσιµων οχηµάτων.
Πρέπει επίσης να υπάρξει µια σειρά από προκαθορισµένες οικονοµικές κυρώσεις και
πρόστιµα, καθώς και συγκεκριµένες οικονοµικές επιστροφές, που θα καθορίζονται µε
σαφήνεια στο Εγχειρίδιο, το οποίο θα παρέχεται σε όλους τους πελάτες.

Εισαγωγικές και περιστασιακές προσφορές, όπως απαλλαγή από το τέλος εγγραφής ή
µείωση % κόστους στις αρχικές διαδροµές, µπορούν επίσης να συµπεριληφθούν στη
διαδικασία τιµολόγησης.
5.5 Στρατηγική Marketing και Επικοινωνίας
Η στρατηγική θα πρέπει να λάβει τη µορφή ενός ευρέος φάσµατος προσεγγίσεων και
µερικά παραδείγµατα παρατίθενται παρακάτω.
5.5.1 Οµάδα πωλήσεων

Αναφέρετε λεπτοµέρειες για την οµάδα πωλήσεων, όπως αν τα µέλη της θα
εργάζονται µε µερική ή πλήρη απασχόληση, αν αποζηµιώνονται µε βάση την
απόκτηση νέων πελατών και την αυξηµένη χρήση οχηµάτων ή αν πληρώνονται
απλώς µε ένα βασικό µισθό. Αποσαφηνίστε τους τοµείς των αρµοδιοτήτων τους,
δηλαδή γεωγραφικές περιοχές για τις οποίες είναι ο καθένας υπεύθυνος και πώς αυτές
είναι σχετιζόµενες µε τις πωλήσεις σε ιδιώτες και εταιρείες.
5.5.2 ∆ιανοµή φυλλαδίων στις τοποθεσίες των σταθµών αυτοκινήτων και των γύρω
περιοχών

Αναφέρετε λεπτοµέρειες για το ποιος θα υλοποιήσει την παραπάνω διαδικασία και
ποιες θα είναι οι ειδικές υποχρεώσεις του, π.χ. εστιάζοντας στις τοποθεσίες των
σταθµών αυτοκινήτων και στις κατοικίες και επιχειρήσεις που βρίσκονται στην
άµεσα κοντινή περιοχή, καθώς και σε κύρια σηµεία συγκέντρωσης και σε τοπικές
εκδηλώσεις.
5.5.3 ∆ιασυνδεδεµένο ιογενές marketing

Αυτό πλέον αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο µάρκετινγκ. Είναι πιθανό ότι µια
εταιρεία θα πρέπει να προωθηθεί ενεργά µέσω του διασυνδεδεµένου κοινωνικού
marketing µε Facebook, Twitter, YouTube, φόρουµς, blogs, κλπ., και αυτή η εργασία
µπορεί να γίνει εσωτερικά από το προσωπικό της εταιρείας. Μπορεί να περιλαµβάνει
µια συνεχιζόµενη εκστρατεία προώθησης της υπηρεσίας µέσω ειδήσεων,
δηµιουργικών ιδεών, βραβείων, δηµοσίων σχέσεων, οµάδων, δικτύων και
διαγωνισµών. Οι πελάτες θα µπορούσαν επίσης να ενθαρρυνθούν για να προωθήσουν
την υπηρεσία στα κοινωνικά τους δίκτυα, φίλων και συναδέλφων.
5.5.4 Ενηµέρωση του περιεχοµένου της ιστοσελίδας

Είναι απαραίτητο να ενσωµατώνεται περιεχόµενο στο µπροστινό µέρος της
ιστοσελίδας σε συνεχή βάση. Ένα χρήσιµο εργαλείο θα ήταν να υπάρχει ένα βίντεο
άµεσα συνδεδεµένο στην κεντρική σελίδα του ιστοτόπου, να επανεξετάζεται τακτικά
για να διασφαλίζεται η εγκυρότητα και η ισχύς του.
5.5.5 Χορηγία εκδηλώσεων

Αφού το CarSharing αποτελεί µια τοπική και κοινοτική επιχείρηση, είναι απαραίτητη
µια σταθερή τοπική χορηγία εκδηλώσεων. Αυτό θα πρέπει να γίνει συνώνυµο µε τη
διαβίωση στην πόλη. Έτσι, είναι σηµαντική η ενηµέρωση για τοπικές εκδηλώσεις και
δραστηριότητες, όπως ευκαιρίες δικτύωσης τοπικών επιχειρήσεων και πολιτιστικές
εκδηλώσεις.
5.5.6 ∆ιαδικτυακή διαφήµιση

Θα πρέπει να εξεταστούν και να εφαρµοστούν δυνατότητες διαφήµισης, όπως
σχετικό έµβληµα (banner) και διαγωνισµοί σε ιστοσελίδες που ασχολούνται µε
τοπικά νέα, ψυχαγωγία, εκδηλώσεις, αναζήτηση εργασίας και κατοικίας, µέσα

ενηµέρωσης, συµπεριλαµβανοµένων ειδικών προσφορών του διαδικτύου σε σχετικές
ιστοσελίδες.
5.5.7 ∆ηµόσιες Σχέσεις

Θα ήταν ίσως χρήσιµο να χρησιµοποιηθούν οι υπηρεσίες µιας επαγγελµατικής
εταιρείας δηµοσίων σχέσεων, προκειµένου να παραµένει σταθερά η ιδέα του
CarSharing, ιδίως µέσω του γραπτού τύπου, στους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και
τους τακτικούς επισκέπτες.
5.5.8 Ράδιο

Το τοπικό ραδιόφωνο αποτελεί µια τέλεια προσέγγιση από στόµα σε στόµα. Ένας
τρόπος χρήσης του ραδιοφώνου µπορεί να είναι η δηµιουργία καµπάνιας σε τοπικό
και εθνικό επίπεδο, στην οποία χορηγείται συγκεκριµένο σχετικό περιεχόµενο και
χαρακτηριστικά.
5.5.9 Σήµανση τοποθεσίας

Η σήµανση στο δρόµο νέων θέσεων σταθµών αυτοκινήτων έχει αποδειχθεί ότι είναι
ένας πολύ αποτελεσµατικός τρόπος διαφήµισης.
5.5.10 Βίντεο

Τα οπτικά εργαλεία είναι πολύ χρήσιµα για την παρουσίαση και προώθηση του
CarSharing και µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην ιστοσελίδα, στο κοινωνικό
marketing µε χρήση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, καθώς και για παρουσιάσεις
και εκθέσεις. Το βίντεο µπορεί να ενηµερώνεται κάθε χρόνο µε καινούριο ετήσιο,
επικεντρωµένο στις πρόσφατες εξελίξεις, σε διαφορετικές οµάδες πληθυσµού και
χρήσεις πελατών.
5.5.11 Εκθέσεις

Σχετικά υλικά, π.χ. αναδυόµενες αφίσες, µπορούν να δηµιουργηθούν και να
εξακολουθούν να παράγονται για να υποστηρίζουν τη συµµετοχή σε τοπικές και
εθνικές εταιρικές εκθέσεις/εκδηλώσεις, όπως αυτές κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής
Εβδοµάδας Κινητικότητας κάθε Σεπτέµβριο.
5.5.12 Συµµετοχή σε Εταιρικούς Οργανισµούς

Γίνετε µέλος των τοπικών επιχειρηµατικών δικτύων, όπως το Εµπορικό
Επιµελητήριο, καθώς αυτά δίνουν την ευκαιρία για προώθηση της υπηρεσίας σε
δυνητικούς πελάτες, για συναλλαγές µε άλλες οργανώσεις· ακόµη βρείτε δυνητικούς
εταίρους ή εξωτερικούς επενδυτές.
5.5.13 Ενηµερωτικό δελτίο µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (E-mail newsletter)

Η εσωτερική επικοινωνία µε τους πελάτες είναι πολύ σηµαντική, οπότε είναι θεµιτό
να παρέχεται ένα τακτικό e-mail newsletter στους πελάτες. Αυτό µπορεί επίσης να
αποστέλλεται σε άλλους οργανισµούς για την κυκλοφορία του στους πελάτες τους ή
τα µέλη των οργανισµών αυτών.
5.5.14 ∆ιαφηµιστικά ∆ώρα

Τα διαφηµιστικά και διαγωνιστικά βραβεία για υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες
αποτελούν ένα τρόπο διατήρησης ή απόκτησης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία. Τα
δώρα µπορούν να προωθηθούν µέσω ενηµερωτικού δελτίου και µε διαγωνισµούς σε
κοινωνικά δίκτυα µε τη χρήση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, µε παραποµπή σε
κίνητρα για τους πελάτες και µε καµπάνιες σε νέους σταθµούς αυτοκινήτων.

6. Έρευνα και Ανάπτυξη
6.1 Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α)
Είναι σηµαντικό να παρουσιαστεί ότι, όπου ενδείκνυται και είναι εφικτό, νέες τάσεις
στον τοµέα της τεχνολογίας, αναπτυσσόµενες για να κάνουν το CarSharing
περισσότερο αποτελεσµατικό και οικονοµικά βιώσιµο, εξετάζονται, ερευνώνται,
δοκιµάζονται και εφαρµόζονται.
Παρόλο που η Ε&Α έχει συµβάλει στην αρχική σύσταση της υπηρεσίας, η
συνεχιζόµενη Ε&Α είναι µια σηµαντική δραστηριότητα για τη διατήρηση της αξίας
των διάφορων πόρων που χρησιµοποιούνται για να λειτουργήσει η υπηρεσία. Αυτό
µπορεί να περιλαµβάνει τη βελτίωση των διάφορων λογισµικών προγραµµάτων, που
προωθούν τις υποστηρικτικές υπηρεσίες διαχείρισης εξυπηρέτησης πελατών, στόλου
και κρατήσεων, καθώς και τη βελτίωση και ανάπτυξη της ιστοσελίδας και των
τρόπων µε τους οποίους οι πελάτες µπορούν να κάνουν κράτηση και χρήση των
οχηµάτων.
Οι διαχειριστές CarSharing συµµετέχουν επίσης ενεργά στη λειτουργία ή την εξέταση
του τρόπου µε τον οποίο θα ενσωµατωθούν στο στόλο οχήµατα που κινούνται µε
βιοκαύσιµα ή ηλεκτρική ενέργεια. Το γεγονός αυτό είχε ήδη συνέπειες στην κράτηση
οχηµάτων και στα συστήµατα πρόσβασης των πελατών, καθώς και σε άλλες
λειτουργικές διαδικασίες.
6.2 Συνεργάτες τεχνικοί
∆ώστε λεπτοµερή στοιχεία των υφιστάµενων τεχνικών εταίρων, όπως αυτών που
εµπλέκονται στην παροχή software και hardware υλικού διαχείρισης των πελατών και
των οχηµάτων, των ίδιων των οχηµάτων και των σταθµών αυτοκινήτων.
6.3 IP, Ευρεσιτεχνίες, Πνευµατικά ∆ικαιώµατα, Μάρκες
∆ώστε λεπτοµέρειες κάθε συµφωνίας που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την πνευµατική
ιδιοκτησία, τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και τα πνευµατικά δικαιώµατα, που
σχετίζονται κυρίως µε ειδικά λογισµικά προς χρήση, παραγόµενο διαφηµιστικό
υλικό, καθώς και κάθε σύµπραξης µε βασικούς εταίρους.
Μπορεί επίσης να είναι απαραίτητη η προστασία του ονόµατος της υπηρεσίας,
περιλαµβάνοντάς το στο όνοµα της εταιρείας και/ή ως εταιρική επωνυµία της
επιχείρησης. Για παράδειγµα, το όνοµα της εταιρείας µπορεί να είναι Χ Πόλη
CarSharing, αλλά το όνοµα της υπηρεσίας µπορεί να είναι EasiCar X. Το τελευταίο
θα πρέπει να αποτελεί εγγεγραµµένη επωνυµία της εταιρείας.

7. Προσωπικό και λειτουργίες
7.1 Οργάνωση ∆ιοίκησης (συµπεριλαµβανοµένου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου)
Παρουσιάστε µια λίστα µε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τις αρµοδιότητές
τους, για παράδειγµα όπως αναφέρεται κατωτέρω:
Όνοµα
Α
Β
Γ

Αρµοδιότητα
∆ιευθύνων Σύµβουλος και ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών και Λειτουργιών
∆ιευθυντής Πωλήσεων και Marketing

Αναφέρετε και άλλα µέλη του προσωπικού και τις αρµοδιότητές τους, όπως:
Όνοµα
∆
Ε
Ζ

Αρµοδιότητα
∆ιαχειριστής Λογαριασµών και Πελατών
Βοηθός Τεχνικών Υπηρεσιών και Λειτουργιών
Βοηθός Πωλήσεων

Καθορίστε την κατανοµή διαδικασιών και καθηκόντων και τους υπεύθυνους ανά
περίπτωση, για παράδειγµα όπως ορίζεται στον παρακάτω πίνακα:
∆ιαδικασίες

Καθήκοντα

Ποιος

Οικονοµική
διαχείριση

Έλεγχος µηνιαίων λογαριασµών.
Προληπτικός πιστωτικός έλεγχος.
Ανάλυση κόστους και απόδοσης.
Εβδοµαδιαίες και µηνιαίες εκθέσεις διαχείρισης.
Παρακολούθηση / ανταπόκριση σε διαδικτυακά και τηλεφωνικά αιτήµατα.
Παρακολούθηση διαδικασίας εγγραφής του κάθε πελάτη.
Προετοιµασία και έκδοση SmartCard, PIN, εγχειριδίων πελάτη.
Παρακολούθηση εγγραφής πελατών µέσω ταχυδροµείου.
Πληροφορίες µέσω e-mail ή / και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού δελτίου.
∆ιαχείριση παραπόνων.
Κρατήσεις µέσω τηλεφώνου.
Θέµατα στόλου - έλεγχος οχηµάτων και καθαρισµός; υλικό εξοπλισµού
(hardware) οχηµάτων; αντιµετώπιση εσφαλµένων µηνυµάτων.
Ενηµερωτικές συναντήσεις
Ενηµέρωση πληροφοριών ιστοσελίδας
Ενίσχυση του προφίλ της εταιρείας/µάρκας µε συνδυασµό κάλυψης από τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης και εµπορικές πρωτοβουλίες.
Προετοιµασία υλικού marketing.
∆ιανοµή διαφηµιστικού υλικού, π.χ. φυλλαδίων.
Ενηµέρωση επιχειρηµατικών σχεδίων και αναζήτηση επενδυτών

B&∆
B&∆
A&B
A&∆
Γ&Ζ
B&∆
Γ, ∆ & Ζ
Γ&Ζ
Γ&Ζ
B&∆

Πωλήσεις

Εξυπηρέτηση
πελατών
Λειτουργίες
Marketing και
∆ηµόσιες
σχέσεις

Μελλοντική
ανάπτυξη

τηλ. κέντρο

B&E
Γ&Ζ
Γ
Γ&Ζ
Γ&Ζ
Γ&Ζ
A - βοήθεια
του ∆.Σ.

7.2 Στελέχωση
∆ώστε λεπτοµέρειες των µελλοντικών αναγκών σε προσωπικό κατά την περίοδο που
αναφέρεται το επιχειρηµατικό σχέδιο και τη λογική για τις ανάγκες αυτές. Αυτό
µπορεί να σηµαίνει ότι αντί να αυξάνεται ο αριθµός των µελών του προσωπικού, θα
αυξηθούν οι ώρες εργασίας του υπάρχοντος προσωπικού και το εθελοντικό
προσωπικό θα αντικατασταθεί από έµµισθο̇ ότι η όποια αύξηση προσωπικού θα
αφορά βοηθούς σε τοπικές πωλήσεις και σε τεχνικές υπηρεσίες/λειτουργίες, σε
υφιστάµενες τοποθεσίες ή σε νέες, σε άλλα σηµεία στην πόλη/περιοχή/χώρα, καθώς
η υπηρεσία επεκτείνεται.

7.3 Εκπαιδευτικά Προγράµµατα
Αναφέρετε πληροφορίες για την εκπαίδευση που έχει γίνει µέχρι σήµερα και από
ποιον, καθώς και ποια θα µπορούσε να είναι η µελλοντική κατάρτιση. Για
παράδειγµα, εκπαίδευση και τεχνική βοήθεια αναφορικά στη χρήση ICT συστήµατος
θα µπορούσαν να παρέχονται στο βασικό προσωπικό από συναδέλφους άλλων
τεχνικών εταιρειών και συνεργατών, οι οποίες µπορούν να ενισχυθούν µέσω
εσωτερικής συνέχισης της εκπαίδευσης από το βασικό προσωπικό στα υπόλοιπα µέλη
της οµάδας. Η µελλοντική εκπαίδευση θα µπορούσε να στηρίζεται σε παρόµοια
βάση, µαζί µε τεχνική βοήθεια παρεχόµενη σε συνεχή βάση από τεχνικούς
συνεργάτες, καθώς το ICT σύστηµα αναβαθµίζεται και ενηµερώνεται.
7.4 Λειτουργίες
7.4.1 Φυσικές απαιτήσεις της επιχείρησης
7.4.1.1 Οχήµατα

∆ώστε λεπτοµέρειες για τα οχήµατα που πρόκειται να χρησιµοποιούνται αρχικά, το
σκεπτικό για την επιλογή τους και για την επιλογή οποιωνδήποτε νέων τύπων
οχηµάτων πρόκειται να αποκτηθούν στο µέλλον. Η επιλογή των οχηµάτων θα
εξαρτηθεί από τα αποτελέσµατα µιας µελέτης σκοπιµότητας ή µιας έρευνα αγοράς,
καθώς και από τη διαθεσιµότητα. ∆εδοµένου ότι οι πιο πολλές λειτουργίες
CarSharing ξεκινούν µε µικρό στόλο, θα είχε περισσότερο νόηµα να επιλεγεί ο πιο
ευέλικτος τύπος οχήµατος της ίδιας µάρκας, µε ένα πολύ περιορισµένο εύρος 2/3
διαφορετικών µοντέλων. Καθώς αυξάνει η ζήτηση και οι πελάτες κάνουν προτάσεις
για άλλα µοντέλα, όπως µεγαλύτερα ηµιφορτηγά ή µεταφορείς πολλών ατόµων, η
κατηγορία και το είδος των οχηµάτων µπορεί να ποικίλουν περισσότερο. Επιπλέον,
θα πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψιν το επίπεδο της ποιότητας των χαρακτηριστικών,
π.χ. ηλιοροφών, ψυχαγωγίας (CD player), υποδοχών για προσωπικά αντικείµενα,
όπως κινητά τηλέφωνα και Bluetooth.
7.4.1.2 Εγκαταστάσεις

∆ώστε λεπτοµέρειες για όλες τις εγκαταστάσεις που έχουν ήδη αποκτηθεί και τη
φύση των υφιστάµενων συµφωνιών που αφορούν τις εγκαταστάσεις. Αν οι
εγκαταστάσεις δεν έχουν ήδη αποκτηθεί, τότε ορίστε τη φύση των ιδανικών ή εν
δυνάµει χώρων και το πιθανό κόστος τους.
7.4.1.3 Εξοπλισµός

Αναφέρετε όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό, όπως τον τυπικό εξοπλισµό γραφείου,
συµπεριλαµβανοµένου ηλεκτρονικού/φορητού υπολογιστή, πολυµηχανήµατος
εκτυπωτής/scanner/φωτοτυπικό.
Εκτός από τον εξοπλισµό γραφείου, παραθέστε κατάλογο του εξοπλισµού που
σχετίζεται µε τα οχήµατα, όπως ενσωµατωµένο υπολογιστή, πληκτρολόγιο,
αναγνώστη καρτών, ηχείο και µικρόφωνο, καθώς και εγχειρίδιο, παιδικό κάθισµα,
φακό, γιλέκο υψηλής ορατότητας, κουτί πρώτων βοηθειών, προειδοποιητικό τρίγωνο,
οµπρέλα και φωτογραφική µηχανή µιας χρήσεως. Υπολογίστε το κόστος αυτών των
στοιχείων ανά όχηµα, συµπεριλαµβανοµένης της εγκατάστασης του εξοπλισµού
συστήµατος ICT.

7.4.1.4 Υποδοµές

Αναφέρετε τα κύρια στοιχεία των υποδοµών, που θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν
τον εξοπλισµό που τοποθετείται σε κάθε χώρο στάθµευσης αυτοκινήτων για την
οριοθέτησή του και τη σήµανση της εταιρείας σε κάθε σταθµό αυτοκινήτων.
Το κόστος των εν λόγω υποδοµών θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπ’ όψιν.
Σε ορισµένες περιοχές οι διαχειριστές CarSharing έχουν ξεχωριστές θυρίδες για τα
κλειδιά των οχηµάτων, που είναι προσβάσιµες µε ειδική κάρτα (smartcard). Τέτοιες
θυρίδες (βλ. παρακάτω φωτογραφίες) αντικαθιστούν την ανάγκη για κύριο εντός του
οχήµατος υπολογιστή και πληκτρολόγιο και κοστίζουν περίπου 4 φορές όσο ο
εξοπλισµός εντός οχήµατος.

7.4.1.5 Παροχές Επικοινωνίας

∆ώστε λεπτοµέρειες σχετικά µε τις απαιτούµενες βασικές παροχές επικοινωνίας.
Αυτές σχετίζονται µε τους υπολογιστές σε κάθε όχηµα ή σε κάθε θυρίδα κλειδιών,
που συνήθως πληρείται από µια απλή κάρτα SIM κινητής τηλεφωνίας. Αυτό
επιτρέπει την επικοινωνία µεταξύ των οχηµάτων/θυρίδων κλειδιών µε τον κύριο
διακοµιστή κράτησης και το τηλεφωνικό κέντρο κράτησης. Επιπλέον, θα πρέπει να
αναφέρονται στοιχεία για κάθε τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας που χρησιµοποιείται
από τα µέλη του προσωπικού. Αυτή θα µπορούσε να κυµαίνεται από απλά κινητά
τηλέφωνα έως πιο εξελιγµένα smart phones, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιούνται
για τους τακτικούς ελέγχους των οχηµάτων.
7.4.1.6 Προµηθευτές
∆ώστε στοιχεία των προµηθευτών όλου του εξοπλισµού και υλικού που
χρησιµοποιείται ή πρόκειται να χρησιµοποιηθεί στη νέα υπηρεσία. Θα πρέπει να
περιλαµβάνεται ο εξοπλισµός ICT εντός του οχήµατος, οι θυρίδες κλειδιών, τα
λογισµικά συστήµατα του γραφείου υποστήριξης, η τεχνική υποστήριξη και
εκπαίδευση, το τηλεφωνικό κέντρο και η ιστοσελίδα, ο εξοπλισµός οριοθέτησης των
χώρων στάθµευσης, οι πινακίδες πληροφοριών και οι σηµάνσεις της εταιρείας, ο
σχεδιασµός και η εκτύπωση διαφηµιστικού και ενηµερωτικού υλικού, οι τηλεµατικές
υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των καρτών SIM, οι κάρτες καυσίµων και φυσικά
τα ίδια τα οχήµατα.

8. Οικονοµικές Προβλέψεις
Αυτό το µέρος του σχεδίου θα πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
• βασικές παραδοχές
• λογαριασµοί κερδών και ζηµιών
• ισολογισµοί
• προβλέψεις ταµειακών ροών
8.1 Βασικές παραδοχές
8.1.1 Πηγές εισοδήµατος

∆ώστε λεπτοµέρειες σχετικά µε τις εκτιµήσεις των ποσοστών απόκτησης νέων
πελατών και λάβετε υπ’ όψιν οποιαδήποτε προαιρετικά στοιχεία από νέους και
υπάρχοντες πελάτες, όπως τυχόν πλεόνασµα µείωσης του τέλους για
εξουσιοδοτηµένους οδηγούς· µηνιαία/ετήσια διοικητικά τέλη που καταβάλλονται από
όλους τους νέους πελάτες και επιπλέον οδηγούς· τέλη χρήσης µε βάση το µέσο
αριθµό ωρών ανά διαδροµή και τη µέση απόσταση ανά διαδροµή, µε τις εκτιµήσεις
των % νέων πελατών και των % υφιστάµενων πελατών που χρησιµοποιούν ένα
όχηµα κάθε µήνα. Τα στοιχεία αυτά µπορούν να ληφθούν από άλλους διαχειριστές
CarSharing, προκειµένου να παρέχουν αρχικές εκτιµήσεις και θα πρέπει να
παρακολουθούνται στενά για να γίνει αντιληπτό πώς αλλάζουν οι µέσοι όροι
διαδροµής µε την πάροδο του χρόνου· τότε νέοι µέσοι όροι θα πρέπει να
χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση του εισοδήµατος.
Κάθε πακέτο τελών κράτησης για εταιρικούς ή ιδιώτες οργανωτικούς πελάτες θα
πρέπει επίσης να περιλαµβάνεται ως µέρος συµφωνίας µαζί τους, παρέχοντας
λεπτοµέρειες για τη δοµή κάθε πακέτου σε κάθε περίπτωση.
8.1.2 Αριθµός υπαλλήλων που προβλέπεται για κάθε έτος και προβλεπόµενοι µισθοί

Χρησιµοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να αναφέρετε τα διάφορα επίπεδα
προσωπικού και τα αρχικά και επόµενα επίπεδα των µισθών τους.
Θέση

€

∆ιευθύνων Σύµβουλος και ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών και Λειτουργιών
∆ιευθυντής Πωλήσεων και Marketing
∆ιαχειριστής Λογαριασµών και Πελατών
Βοηθός Τεχνικών Υπηρεσιών και Λειτουργιών
Βοηθός Πωλήσεων

από X,000 το 201X προς Y,000 το 201Z
από X,000 το 201X προς Y,000 το 201Z
από X,000 το 201X προς Y,000 το 201Z
από X,000 το 201X προς Y,000 το 201Z
από X,000 το 201X προς Y,000 το 201Z
από X,000 το 201X προς Y,000 το 201Z

8.1.3 Υπολογισµοί Εξόδων

∆ώστε λεπτοµέρειες των λειτουργικών εξόδων, περιλαµβάνοντας το αναλογικό
κόστος αγοράς των οχηµάτων, τη µίσθωση και ενοικίαση οχηµάτων, την αγορά
εξοπλισµού εντός των οχηµάτων ή άλλου εξοπλισµού ICT, µαζί µε τις σχετικές
δαπάνες για τον ανεφοδιασµό καυσίµων, τον καθαρισµό, τη συντήρηση και την
επισκευή των οχηµάτων, καθώς και τη σήµανση της υπηρεσίας και το συνεχές
διαφηµιστικό υλικό.
8.1.4 Υπολογισµός νεκρού σηµείου επένδυσης

Ο υπολογισµός του νεκρού σηµείου επένδυσης ανά όχηµα θα πρέπει να εκτιµηθεί και
θα µπορεί να παρουσιαστεί χωριστά για κάθε σταθµό αυτοκινήτων. Για παράδειγµα,
οι πάνω τρεις σειρές του παρακάτω πίνακα µπορούν να δείξουν υπολογισµούς

βασιζόµενους σε όλα τα µέσα µηνιαία λειτουργικά κόστη ανά όχηµα,
συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού κόστους υποδοµής, αλλά εξαιρώντας τα
διαφηµιστικά έξοδα, τις κεντρικές διοικητικές δαπάνες και τα έξοδα προσωπικού. Οι
κάτω τρεις σειρές µπορούν να δείξουν υπολογισµούς βασιζόµενους σε όλα τα µέσα
µηνιαία λειτουργικά κόστη ανά όχηµα, συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού κόστους
υποδοµής, αλλά και των εξόδων προώθησης, των κεντρικών διοικητικών δαπανών
και των εξόδων προσωπικού, επιµερισµένα εξίσου ανά όχηµα για τα εκτιµώµενα
κόστη για το πρώτο έτος. Καθώς ο στόλος µεγαλώνει και τα επίπεδα δραστηριότητας
και τα κόστη αυξάνονται τα επόµενα χρόνια, το νεκρό σηµείο επένδυσης ανά όχηµα
θα αλλάξει.
Τοποθεσία

CS1
CS2
CSν
CS1
CS2
CSν

Μέσο µηνιαίο
κόστος ανά
όχηµα
Χ00
Υ00
Ζ00
Χ00
Υ00
Ζ00

Νεκρό σηµείο από αριθµό
ωρών ανά µήνα @ €X
ΧΧΧ-Χ% του χρόνου κράτησης
ΥΥΥ-Υ% του χρόνου κράτησης
ΖΖΖ-Ζ% του χρόνου κράτησης
ΧΧΧ-Χ% του χρόνου κράτησης
ΥΥΥ-Υ% του χρόνου κράτησης
ΖΖΖ-Ζ% του χρόνου κράτησης

Νεκρό σηµείο από αριθµό
διαδροµών ανά µήνα @ Χ
ώρες ανά διαδροµή
ΧΧ
ΥΥ
ΖΖ
ΧΧ
ΥΥ
ΖΖ

8.2 Κέρδος και Ζηµιά
Στοιχείο
Έσοδα:
Ενοικίαση αυτοκινήτων
Αµοιβή διαχειριστή
Συνολικά έσοδα
Έξοδα:
Κόστος στόλου οχηµάτων
Κόστος γραφείου
Κόστος “back office”
Συνολικά έξοδα

201X €

201Y €

201Z €

Κέρδος πριν τα Τέλη
Φορολογία
Κέρδος µετά τα Τέλη
Παρακρατηθέντα Κέρδη

8.3 Προβλέψεις ταµειακών ροών 201X-201Z
Οι προβλέψεις ταµειακών ροών θα πρέπει να καθορίζονται σε µηνιαία βάση για κάθε
έτος και µπορούν να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε τοποθεσία στον
πρώτο πίνακα και για τη συνολική λειτουργία στο δεύτερο πίνακα. Χρησιµοποιώντας
το λογισµικό υπολογιστικών φύλλων είναι δυνατή η τροποποίηση, αναθεώρηση και
ενηµέρωση αυτών εύκολα, αφού τα κελιά συνδέονται µεταξύ τους και
περιλαµβάνονται σε φόρµουλες κατάλληλες ανά περίπτωση.

Τοποθεσία Χ/Υ
Έσοδα
Νέοι πελάτες
Πλεόνασµα µείωσης τελών
Μηνιαία τέλη
Τέλη µίσθωσης
Κράτηση µπλοκ – συµβούλιο
Κράτηση µπλοκ – εταιρικό
Συνολικά έσοδα

Λειτουργικά έξοδα
Τοπικοί υπάλληλοι
Καύσιµα
Καθαρισµός
Προώθηση
Υποδοµές σταθµών αυτοκινήτων
Ενοικίαση χώρων στάθµευσης
Εξοπλισµός εντός οχηµάτων
Leasing αυτοκινήτων
Ασφάλιση αυτοκινήτων
Επισκευές
Μερικό σύνολο
Συνολικά έξοδα

ΧΥΖ Υπηρεσία CarSharing
Έσοδα
Νέοι πελάτες
Πλεόνασµα µείωσης τελών
Μηνιαία τέλη
Τέλη µίσθωσης
Συµβούλιο Χ
Συµβούλιο Υ
Κράτηση µπλοκ – εταιρικό
Επένδυση
∆άνεια
ΦΠΑ/επιστροφή φόρου
Συνολικά έσοδα

∆απάνες διαχείρισης
Μισθοί βασικού προσωπικού & κοινωνικά/φορολογικά έξοδα
Έξοδα ταξιδιών & διαµονής
Τηλεπικοινωνίες
Ασφάλιση
Γραφική ύλη & είδη γραφείου
Έξοδα ταχυδροµείου
Φωτοτυπίες & εκτυπώσεις
Ενοίκιο, θέρµανση και φως
Έλεγχος, λογιστικός & νοµικός
Τραπεζικά έξοδα & τόκοι
Σύστηµα ICT
Μερικό σύνολο
Πληρωµή ΦΠΑ
Αποπληρωµή δανείων
Μερικό σύνολο
Λειτουργικές δαπάνες

Τοποθεσία Χ
Μερικό σύνολο

Τοποθεσία Υ
Μερικό σύνολο
Αµοιβές συµβάσεων
Συνολικά έξοδα

9. Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης
9.1 Πηγές
9.1.1 Κεφάλαια υποστηρικτών

Αναφέρετε λεπτοµέρειες για κεφάλαια, είτε µέσω δανείων ή επενδύσεων, των
υποστηρικτών από τους ιδίους πόρους τους.
9.1.2 Τραπεζική δανειοδότηση

∆ώστε λεπτοµέρειες σχετικά µε τυχόν δάνεια ή/και διευκολύνσεις υπερανάληψης από
την τράπεζα, συµπεριλαµβανοµένων των όρων αποπληρωµής των δανείων και την
περίοδο αναθεώρησης των διευκολύνσεων υπερανάληψης.
9.1.3 Επιδοτήσεις ή δάνεια από οργανισµούς

∆ώστε λεπτοµέρειες για τις επιδοτήσεις ή/και τα δάνεια από κρατικούς φορείς, καθώς
και τους σχετικούς όρους και τις προϋποθέσεις επιδότησης/δανειοδότησης.
9.1.4 Υπάρχουσες επενδύσεις

∆ώστε λεπτοµέρειες σχετικά µε επενδύσεις που έχουν ήδη προχωρήσει,
συµπεριλαµβανοµένων αυτών από τους ίδιους τους υποστηρικτές και από
εξωτερικούς επενδυτές, µαζί µε τη φύση των επενδύσεων, π.χ. δάνεια ή/και ιδία
συµµετοχή, µε τους συναφείς όρους και προϋποθέσεις.
9.1.5 Επιδιωκόµενες επενδύσεις

Αναφέρετε λεπτοµέρειες σχετικά µε τυχόν πρόσθετες επενδύσεις που έχουν
αναζητηθεί και πότε αυτές θα γίνουν απαραίτητες, συµπεριλαµβάνοντας τις
αντίστοιχες ηµεροµηνίες, τα ακριβή ποσά και τις συνθήκες αποπληρωµής ή τα
µετοχικά δικαιώµατα που θα είναι διαθέσιµα.

9.2 Εφαρµογή χρηµατοδότησης
∆ώστε λεπτοµέρειες για το πώς η χρηµατοδότηση που έχει ήδη παραληφθεί ή έχει
αναζητηθεί, έχει ή πρόκειται να χρησιµοποιηθεί. Οι πιθανοί τρόποι αξιοποίησης
αναφέρονται παρακάτω.
9.2.1 Εξοπλισµός

Οχήµατα και συναφής εξοπλισµός ICT, υποδοµή σταθµών αυτοκινήτων και σήµανση
υπηρεσίας.
9.2.2 Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α)

Ενσωµάτωση ηλεκτρικών οχηµάτων στο στόλο και συναφείς προσθήκες στα
συστήµατα κράτησης και παρακολούθησης.
9.2.3 Marketing

∆ιάφορα στοιχεία, όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο 5 αυτού του επιχειρηµατικού
σχεδίου.
9.2.4 Στελέχωση

Προσωπικό διαχείρισης, τεχνικών υπηρεσιών, λειτουργιών, πωλήσεων και διοίκησης.

9.3 Στρατηγική αποχώρησης
Οι επενδυτές και οι µέτοχοι της εταιρείας θα χρειαστεί να ενηµερώνονται για τις
στρατηγικές εξόδου και έτσι είναι σηµαντικό ότι αυτές θα εξετάζονται προσεκτικά.
Παραδείγµατα κάθε τύπου που αναφέρονται παρακάτω.
9.3.1 Για τους µεµονωµένους επενδυτές

Εφόσον η επένδυση είναι δάνειο, περιορισµένου χρόνου επιστροφή κεφαλαίου συν
τους τόκους, συµφωνηθείσα κατά τη στιγµή της επένδυσης.
Εάν η επένδυση αποτελεί ίδια κεφάλαια, είτε µεταβίβαση είτε πώληση των µεριδίων
σε άλλους µετόχους ή εξαγορά των µετοχών από την εταιρεία άµεσα ή πώληση των
µετοχών σε νέους επενδυτές.
9.3.2 Για την εταιρεία

Στην ιδανική περίπτωση, δεν θα υπήρχε στρατηγική εξόδου για την επιχείρηση, αφού
αυτή θα είχε την πρόθεση να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες, να προχωρήσει προς
την κερδοφορία και την επέκταση. Σε αυτήν την περίπτωση είναι πιθανό να
χρειάζεται η έλξη πρόσθετων επενδύσεων, ώστε να επιτευχθεί η αξιοποίηση του
πλήρους δυναµικού και να ενσωµατωθούν νέα µοντέλα, τεχνολογίες και αγορές.
Εναλλακτικά, για την επίτευξη κερδοφορίας, επέκτασης και αξιοποίησης του πλήρους
δυναµικού, ίσως να χρειαστεί η εταιρεία να πωληθεί σε ανταγωνιστή ή σε
νεοεισερχόµενο στην αγορά ή σε νέο σύνολο επενδυτών.

10. Παραρτήµατα
10.1 Περιγραφή περιεχοµένου
Το κεφάλαιο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να παρέχει λεπτοµερή στοιχεία, στα
οποία βασίζεται το κυρίως κείµενο του επιχειρηµατικού σχεδίου και επιπλέον
πληροφορίες που ενδιαφέρουν τους αναγνώστες του σχεδίου. Τα θέµατα που
περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα συνήθως είναι µερικά ή όλα από τα ακόλουθα:
• Βιογραφικά προφίλ των υποστηρικτών
• Λεπτοµερείς οικονοµικές παραδοχές
• Πρόσφατοι εταιρικοί ελεγµένοι λογαριασµοί (εάν υπάρχουν)
• Πίνακας χρήσης κεφαλαίων και ιστορικό επενδύσεων
• Όροι συµµετοχής για δυνητικούς επενδυτές
• Ευρήµατα λεπτοµερούς έρευνας αγοράς (µελέτη σκοπιµότητας)
• ∆ιαφηµιστικά έντυπα (αφίσες, φυλλάδια, έντυπα)
• Πληροφορίες για το προϊόν ή την υπηρεσία (εγχειρίδια πελατών, οχηµάτων)
• Συµφωνίες µε τοπικά συµβούλια και άλλους στρατηγικούς εταίρους
• Στοιχεία του ιστοτόπου της εταιρείας (βλέπε 10.2 που ακολουθεί)
• Συστάσεις ή επιστολές πρόθεσης από τους πελάτες (βλέπε 10.3)

10.2 Περιγραφή του ιστοτόπου
Η ιστοσελίδα της εταιρείας είναι www.xxxxxx.com.
Χάρτης προτεινόµενης ιστοσελίδας:
Κεντρική σελίδα:
Σύνδεση µε σύντοµο επεξηγηµατικό βίντεο
Σύνδεση µε τη διαδικασία εγγραφής/αίτησης
Σύνδεση µε τα Τιµολόγια
Σύνδεση µε τις Τοποθεσίες
Σύνδεση µε τα Οχήµατα
Νέα
Είσοδος (µε αριθµό πελάτη και µοναδικό PIN) για κρατήσεις και
πρόσβαση στα προσωπικά δεδοµένα
Σύνδεσµοι σε
Τι είναι το CarSharing;
Facebook, Twitter και Blog
Λήψεις
Εγχειρίδιο πελατών
Φυλλάδια
Συχνές Ερωτήσεις

10.3 Παραδείγµατα Συστάσεων
10.3.1. Ιδιώτης πελάτης

Σκοπεύω να γίνω πελάτης, γιατί χρειάζεται να µεταφέρω ορισµένα µεγάλα αντικείµενα.
Ένα ηµιφορτηγό θα ήταν πολύ καλή λύση. Θα εξετάσω το ενδεχόµενο να ξεφορτωθώ το
αυτοκίνητό µου, αφού η υπηρεσία CarSharing είναι πολύ πιο αξιόπιστη και βολική για
στάθµευση στο κέντρο της πόλης.

10.3.2 Εταιρικός πελάτης

Έχουµε δύο γραφεία στη χώρα. Το προσωπικό µας ταξιδεύει τακτικά από το ένα
γραφείο στο άλλο και επισκέπτεται τους πελάτες µας λίγο έξω από τις πόλεις όπου
βρίσκονται τα γραφεία µας. Θα είναι πιο βολικό τα µέλη του προσωπικού να
µετακινούνται µε το τρένο και να χρησιµοποιούν την υπηρεσία CarSharing για τις
επισκέψεις στους πελάτες.
Το όφελος είναι διπλό· πρώτον η δυνατότητα να εργαζόµαστε κατά τη διαδροµή µες στο
τρένο και δεύτερον η διευκόλυνση να βρίσκονται τα οχήµατα στο σταθµό, που σηµαίνει
ότι απλά διασχίζουµε το δρόµο για να χρησιµοποιήσουµε το αυτοκίνητο, και
αντιστοίχως στην επιστροφή, απλά παρκάρουµε στο σταθµό και παίρνουµε το τρένο.
Υπάρχει επίσης προστιθέµενο οικονοµικό όφελος στη χρήση CarSharing αντί ταξί,
κάνουµε οικονοµίες και έχουµε κάποια ανεξαρτησία. ∆ιαπιστώνουµε επίσης ότι οι
υπάλληλοί µας θα προτιµήσουν να χρησιµοποιήσουν την υπηρεσία CarSharing, καθώς
οι πληρωµές είναι συγκεντρωτικές, αντί να χρειάζεται να πληρώνουν µε µετρητά για
ταξί και να ζητούν πίσω τα έξοδα.

