
Ο Αλέξανδρος Ρίζος εργάζεται στον κλά-

δο Εστίασης και Ψυχαγωγίας επί 20 χρόνια, 

προερχόµενος από την αγορά της διαφή-

µισης και της επικοινωνίας. Στον κλάδο 

έχει αναλάβει θέσεις εµπορικού διευθυντή, 

διευθυντή λειτουργίας, financial controller, 

στελέχους ανάπτυξης εξωτερικού, συµβού-

λου λειτουργίας καταστηµάτων, µέσω των 

οποίων απέκτησε σφαιρική εµπειρία. Συµ-

µετείχε στην ίδρυση και λειτουργία πολλών 

και ποικίλων καταστηµάτων Εστίασης και 

Ψυχαγωγίας. Έχει συντονίσει την έκδοση 

περισσότερων από 100 αδειών λειτουργί-

ας καταστηµάτων και είναι υγειονοµικός 

και αγορανοµικός υπεύθυνος για δεκάδες 

από αυτά. Έχει εισηγηθεί, εκπονήσει και 

παρουσιάσει µεγάλο αριθµό κρίσιµων επι-

χειρηµατικών σχεδίων. Έχει συµµετάσχει, 

ως εκτελεστικό µέλος, αλλά και ως µέτοχος, 

στα διοικητικά συµβούλια σηµαντικών ανω-

νύµων εταιρειών του κλάδου. ∆ιαθέτει µε-

γάλη εµπειρία στη σύνταξη επιχειρηµατικών 

συµφωνητικών και στις διαπραγµατεύσεις. 

Κατέχει Bachelor στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσε-

ων µε ειδίκευση στο Μάρκετινγκ και MBA µε 

ειδίκευση στη Χρηµατοοικονοµική και Τρα-

πεζική ∆ιοίκηση. Πρωτίστως όµως, είναι ο 

άνθρωπος της πράξης και της δράσης, αγα-

πά το αντικείµενο και δεν αποµακρύνθηκε 

ποτέ από την «πρώτη γραµµή».
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Ποιες είναι οι εµπορικές, λειτουργικές, επιχειρηµατικές και εν γένει διοικητικές παρά-
µετροι που καθιστούν επιτυχηµένη µια επιχείρηση Εστίασης και Ψυχαγωγίας; 

Αναδεικνύοντας τους παράγοντες που καθορίζουν τη δηµιουργία, ίδρυση, και λειτουρ-
γία µίας επιχείρησης Εστίασης και Ψυχαγωγίας µε σταθερά κερδοφόρα πορεία και πα-
ράλληλα καταδεικνύοντας τα σηµεία όπου ελλοχεύουν οι κίνδυνοι της αποτυχίας, το βι-
βλίο φιλοδοξεί να οδηγήσει τον αναγνώστη στην απάντηση του παραπάνω ερωτήµατος.

Εξετάζονται οι συνθήκες µέσα στις οποίες ανταγωνίζονται οι επιχειρήσεις του κλάδου 
(εστι ατόρια, καφετέριες, ψητοπωλεία, µπαρ, catering, κέντρα διασκέδασης, φούρνοι, 
αλυσίδες συναφών καταστηµάτων, σχετικές επιχειρήσεις εντός ξενοδοχείων, κ.λπ.) σε 
µια έκδοση η οποία συνδυάζει τη θεωρία µε την πράξη και µπορεί να αποτελέσει:

• Ανάγνωσµα για τους φοιτητές των σχολών διοίκησης επιχειρήσεων και βοήθηµα για 
τους φοιτητές σχολών µε ειδίκευση στο αντικείµενο της Εστίασης και Ψυχαγωγίας, 
Food & Beverage κ.λπ.

• Πρακτικό οδηγό ∆ιοίκησης Μάρκετινγκ, ∆ιοίκησης Λειτουργιών και Χρηµατοοικο-
νοµικής ∆ιοίκησης για επιχειρήσεις Εστίασης και Ψυχαγωγίας

• Εγχειρίδιο για τον επιχειρηµατία, είτε δραστηριοποιείται µόνος του είτε µέσω 
franchise

• Βοήθηµα στον νέο ή στον έµπειρο επιχειρηµατία, ο οποίος για πρώτη φορά ει-
σέρχεται στον κλάδο Εστίασης και Ψυχαγωγίας και χρειάζεται να καταστρώσει το 
επιχειρηµατικό του πλάνο

• Καθοδήγηση για τους επαγγελµατίες που συνεργάζονται µε επιχειρήσεις του κλάδου
• Ανάγνωσµα για τα πολυάριθµα στελέχη των επιχειρήσεων του κλάδου τα οποία 

εξειδικεύονται στο µάρκετινγκ, στη λειτουργία ή στα οικονοµικά
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Με το βιβλίο αυτό, ο Αλέξανδρος Ρίζος, προσεγγίζει μέσω θεωρητικής αλλά και πρακτικής 
σκοπιάς τη διοίκηση επιχειρήσεων εστίασης και ψυχαγωγίας, έναν από τους πλέον δυνα-

μικούς και αναπτυσσόμενους κλάδους στη χώρα μας. 
Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους ενδιαφέρονται να διευρύνουν τη γνώση τους σε 

θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ένας κλάδος που, παρά την οικονομική 
κρίση που πλήττει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζει μεγάλη ανθεκτικότητα και 
προοπτική ανάπτυξης σε επιχειρηματικό, αλλά και επαγγελματικό επίπεδο. Κατά τον τρόπο 
αυτό, θα φανεί χρήσιμο τόσο σε ανθρώπους που αναζητούν ένα θεωρητικό υπόβαθρο να 
πλαισιώνει τις επερχόμενες επιχειρηματικές τους αποφάσεις όσο και σε στελέχη του κλάδου ή 
σπουδαστές που επιθυμούν να εμβαθύνουν περαιτέρω το γνωστικό τους πεδίο.

Με εμπειρία ετών στη διοίκηση μονάδων εστίασης, ο Αλέξανδρος Ρίζος, καταθέτει έναν 
πρακτικό οδηγό management που ξεχωρίζει και για την ολοκληρωμένη θεώρηση των 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει μια σύγχρονη επιχείρηση εστίασης (από ζητήματα 
ανθρωπίνου δυναμικού και μάρκετινγκ μέχρι χρηματοοικονομικών μεγεθών και παραγωγι-
κότητας), αλλά και για την χρηστικότητά του σε κάθε επαγγελματία ή θεωρητικό των επιχει-
ρήσεων, στον βαθμό που προέρχεται από ένα στέλεχος με αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία 
στον μεγαλύτερο όμιλο Εστίασης & Ψυχαγωγίας στην Ελλάδα. 

Προσωπικά και μέσα από την καρδιά μου θα ήθελα να χαιρετίσω το εγχείρημα αυτό και να 
ευχηθώ στον Αλέξανδρο Ρίζο η συγγραφική του δράση να χαρίζει σε εκείνον και το κοινό του, 
δημιουργικές αναζητήσεις και επιτυχίες.

Αθανάσιος Παπανικολάου
CEO Oμίλου Εστίασης 

Goody’s-Everest Group οf Companies

Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Επώνυμων Οργανωμένων Αλυσίδων Εστίασης



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκαν ραγδαίες αλλαγές στον εμπορικό χάρτη της Ελλάδας. 
Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων την περίοδο πριν την οικονομική κρίση, 

με τη συνακόλουθη μετάλλαξη της ελληνικής κοινωνίας σε αμιγώς καταναλωτική, επέδρασε 
καταλυτικά στη δραστηριότητα των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης. Οι ισχυρότατες εμπορι-
κές αγορές του κέντρου και των θεωρούμενων ως καλών συνοικιών της Αθήνας, που μέχρι 
τότε έσφυζαν από κίνηση και ζωή, παραχώρησαν αρχικά τη θέση τους στα εμπορικά κέντρα 
και στα εκπτωτικά χωριά και στη συνέχεια στη διστακτική αναβίωση της συνοικιακής-τοπικής 
αγοράς. Την ίδια στιγμή, τα μεγάλα οδικά έργα επέφεραν σημαντικότατες ανακατατάξεις τόσο 
στην εμπορική χαρτογράφηση του λεκανοπεδίου όσο και στις εμπορικές χρήσεις γύρω από 
τον οδικό άξονα, ενώ η ανάπτυξη της αγοράς αναψυχής ενίσχυσε τις ανάλογες δραστηριότη-
τες στα τουριστικά θέρετρα.

Οι μετακινήσεις των καταναλωτών βάσει των νέων αυτών δεδομένων και τάσεων, δημι-
ούργησαν πολλαπλές ευκαιρίες για ίδρυση ή μετεγκατάσταση επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, 
η ανάπτυξη των μεγάλων κλειστών εμπορικών κέντρων, συγκέντρωσε τεραστίους αριθμούς 
καταναλωτών, καλλιεργώντας ευνοϊκές συνθήκες για επιχειρηματικότητα. Το Μετρό και η 
ανάπτυξή του, άνοιξε ακόμα μία εντυπωσιακή προοπτική για το «επιχειρείν», με τα καταστή-
ματα τα οποία βρίσκονται στις εξόδους του να έχουν «εξασφαλισμένους» πελάτες. 

Σε αυτό το δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον, πρωτοστάτησαν οι επιχειρήσεις του 
κλάδου της Εστίασης και Ψυχαγωγίας* (εφεξής και Ε&Ψ). Εντυπωσιακά καταστήματα (κα-
φετέριες, εστιατόρια, σνακ μπαρ) δεσπόζουν στα μεγάλα εμπορικά κέντρα. Τα γνωστά σου-
βλατζίδικα του Ισθμού και το κλασικό ζαχαροπλαστείο Kazinό, μετά την παράκαμψη του αυ-
τοκινητόδρομου, παραχώρησαν τη θέση τους στους οργανωμένους σταθμούς εξυπηρέτησης 
των κλειστών αυτοκινητοδρόμων (ΣΕΑ), όπου δραστηριοποιούνται πλέον μόνο σύγχρονες 
αλυσίδες εστίασης. Η «καραβίσια» μακαρονάδα και ο απαράδεκτος καφές, που άλλοτε απο-
γοήτευαν τους επιβάτες της ελληνικής ακτοπλοΐας, αντικαταστάθηκαν από υψηλής ποιότητας 
προϊόντα που διαθέτουν καταστήματα Ε&Ψ υπό την επωνυμία των ισχυρότερων εμπορικών 
σημάτων του κλάδου, μέσα σε υπερσύγχρονα πλοία.

Το πιο εντυπωσιακό σε σχέση με την ανάπτυξη του κλάδου Ε&Ψ είναι ότι αυτή συνεχί-
στηκε παρά την οικονομική κρίση. Έτσι, μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες στράφηκαν στην 
ίδρυση επιχειρήσεων Ε&Ψ, με αποτέλεσμα ο αριθμός ίδρυσής τους πανελληνίως να αυξηθεί 
σημαντικά μέσα σε δύο μόλις έτη της κρίσης.1 Χαρακτηριστικό παράδειγμα περιοχής στην 
οποία σημειώθηκε μεγάλη αύξηση στον αριθμό καταστημάτων Ε&Ψ μεσούσης της οικονο-
μικής κρίσης αποτελεί ο Δήμος Αθηναίων, όπου οι άδειες λειτουργίας για καταστήματα του 
κλάδου εκτινάχθηκαν.2 Η δυναμική της ανάπτυξης του κλάδου σε σχέση με τους υπόλοιπους 
κλάδους του εμπορίου αποκαλύπτεται από το γεγονός ότι μεταξύ όλων των επιχειρήσεων 

* Επισιτιστικές και ψυχαγωγικές επιχειρήσεις με επίκεντρο την κατανάλωση τροφίμων και ποτών, δηλαδή εστιατόρια, καφετέριες, 
μπαρ, εταιρείες catering, κ.λπ. 
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που ιδρύθηκαν στη χώρα από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2014, από τις συνολικά 
7.300 ενάρξεις, οι 444 (ποσοστό 6,1%) αφορούσαν εστιατόρια και οι 327 (ποσοστό 4,47%) 
καφετέριες.3 καταλαμβάνοντας έτσι την 1η και 2η θέση μεταξύ των ενάρξεων όλων των νέων 
επιχειρήσεων. 

Τα παραπάνω στοιχεία, ωστόσο, σε πρώτη ανάγνωση, μοιάζουν παράδοξα. Ποιες μπορεί 
να είναι, λοιπόν, οι αιτίες οι οποίες οδηγούν τον ένα στους δέκα που επενδύουν στην Ελλάδα 
σήμερα να στρέφεται στην ίδρυση επιχειρήσεων Εστίασης & Ψυχαγωγίας; Γιατί όσοι επιχει-
ρούν επιμένουν να αγνοούν τις κρατικές εκκλήσεις για «στροφή στην καινοτομία» με στόχο 
την ταχύτερη ανάπτυξη, αλλά επιλέγουν την ίδρυση μη καινοτόμων επιχειρήσεων; Γιατί δεν 
αποθαρρύνονται ούτε από την αίσθηση «κορεσμού» που επικρατεί στην αγορά ούτε από τη 
μείωση των καταναλωτικών δαπανών για κατανάλωση στις καφετέριες και τα εστιατόρια κατά 
9,5%;4 

Αναζητώντας τα αίτια της αύξησης του αριθμού ίδρυσης επιχειρήσεων του κλάδου, θα 
πρέπει αρχικά να περιγράψουμε δύο νέες κατηγορίες επενδυτών, οι οποίοι, λόγω της οικονο-
μικής κρίσης, προστέθηκαν στους παλαιότερους επιχειρηματίες του κλάδου: 

1. Πρόσωπα που κατατάσσονται στη λεγόμενη «επιχειρηματικότητα ανάγκης»,5 όπως μι-
σθωτοί που έχασαν τη δουλειά τους και εισέπραξαν την αποζημίωσή τους, άνεργοι με 
κεφάλαια, οι οποίοι επιζητούν την επαγγελματική δραστηριοποίησή τους, μεσήλικες, 
συνήθως συνταξιούχοι, που μόλις πήραν το εφάπαξ και επιθυμούν να το επενδύσουν 
σε μια νέα επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα και επιλέγουν έναν κλάδο που 
θεωρούν σχετικά «ασφαλή».

2. Έμπειροι επαγγελματίες, προερχόμενοι από άλλους κλάδους, των οποίων οι συνήθεις 
δραστηριότητες λόγω της κρίσης δεν αποδίδουν τα προσδοκώμενα και έτσι αποφασίζουν 
να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο Ε&Ψ, όπως έμποροι, επιτηδευματίες, επιστήμονες, 
κ.λπ.

Παρατηρώντας αυτές τις νέες κατηγορίες επενδυτών, αντιλαμβανόμαστε ότι η βασική αιτία 
για την αύξηση των επιχειρήσεων Ε&Ψ που ιδρύονται παρά την κρίση είναι απλούστατα η 
ίδια η κρίση. Οι επενδυτές είναι άτομα που βρέθηκαν εκτός εργασιακού χώρου, οι οποίοι 
διαθέτουν ορισμένα κεφάλαια και πιθανώς διαθέτουν δεξιότητες ή/και γνώσεις. 

Ανάμεσα στους βασικούς στόχους τέτοιων επιχειρηματικών ενεργειών, κυριαρχεί ο στόχος 
της απασχόλησης των ίδιων των επιχειρηματιών, των τέκνων τους ή/και άλλων συγγενών, κα-
θώς και η εξασφάλιση σταθερού εισοδήματος.6 Δευτερευόντως, προσβλέπουν στη δημιουργία 
υπεραξίας για τις επιχειρήσεις που ιδρύουν, στην προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης, κ.ά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει ο λόγος για τον οποίο ο κλάδος Ε&Ψ και όχι κάποιος 
άλλος κλάδος, όπως π.χ. το λιανικό εμπόριο, προσελκύει αυτές τις δύο παραπάνω νεόφερτες 
κατηγορίες επενδυτών: οι επιχειρήσεις Ε&Ψ, αποτελούν μία δημοφιλή επαγγελματική δρα-
στηριότητα, για την οποία πάρα πολλοί ιδιώτες έχουν εμπεριστατωμένη άποψη εξαιτίας των 
πολλών, σχετικών εμπειριών τους. Πολύ μεγάλος αριθμός καταναλωτών στην Ελλάδα απο-
λαμβάνει, σχεδόν σε καθημερινή βάση, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα των καταστημάτων 
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εστίασης και ψυχαγωγίας: Μπορεί μερικοί να πίνουν τον καφέ τους το πρωί βιαστικά σε μια 
καφετέρια που βρίσκεται σε κομβικό σημείο ή να τον προμηθεύονται από κάποιο κατάστημα 
πριν μεταβούν στην εργασία τους, άλλοι να έχουν μια επαγγελματική συνάντηση σε ένα καφέ- 
εστιατόριο το μεσημέρι και άλλοι να δειπνούν με φίλους σε κάποιο εστιατόριο ή ταβέρνα, 
συζητώντας για κάποιο μπαρ που προβάλλει μία έξυπνη ιδέα. Στο πλαίσιο τέτοιων συχνών 
εμπειριών, ορισμένοι καταναλωτές, διαμορφώνουν την αντίληψη ότι αρκούν απλώς η κοινή 
λογική, και πιθανώς κάποια σχετική εμπειρία και εργατικότητα, για να επιτύχει κάποιος ιδρύ-
οντας μια επιχείρηση του κλάδου. 

Δηλαδή, ο βασικός λόγος για τον οποίο παρατηρείται τόσο έντονη επενδυτική δραστηρι-
ότητα στον κλάδο Ε&Ψ και όχι σε κάποιον άλλο κλάδο είναι γιατί απλούστατα οι επενδυτές 
είναι εξοικειωμένοι μαζί του στην προσωπική και καθημερινή τους ζωή. Συνήθως πρόκειται 
για δραστήριους και συχνά εξωστρεφείς ανθρώπους οι οποίοι, απολαμβάνοντας καθημερινά 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι επιχειρήσεις του κλάδου, πιστεύουν ότι θα 
τους άρεσε να δημιουργήσουν ένα κατάστημα, αισθάνονται ότι μπορούν να τα καταφέρουν, 
είναι αποφασισμένοι να επενδύσουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους και είναι πρόθυμοι να 
εργαστούν σκληρά.

Όμως, είναι πράγματι έτσι; Έχει δηλαδή ο εκάστοτε συχνός χρήστης των καταστημάτων 
Ε&Ψ, ο οποίος παράλληλα είναι δραστήριος, έξυπνος, λογικός, εργατικός, φιλόξενος, ίσως 
και μορφωμένος, την ικανότητα να ιδρύσει (ή να αγοράσει) και να λειτουργήσει μια επι-
χείρηση εστίασης και ψυχαγωγίας, κατορθώνοντας να κερδίζει από αυτή, ή τουλάχιστον να 
αποσβέσει την επένδυσή του; 

Δυστυχώς, οι αριθμοί πιστοποιούν το αντίθετο. Εκτός από τις επιχειρήσεις που ανοίγουν, 
υπάρχουν και οι επιχειρήσεις που κλείνουν – και δεν είναι λίγες. Οι διαγραφές των επιχειρή-
σεων του κλάδου έχουν αυξηθεί σημαντικά,7 σε βαθμό που να υπερβαίνουν αριθμητικά τις 
ενάρξεις.

Ποιες είναι λοιπόν εκείνες οι εμπορικές, λειτουργικές, επιχειρηματικές και εν γένει διοι-
κητικές παράμετροι που καθιστούν επιτυχημένη μια επιχείρηση Εστίασης και Ψυχαγωγίας; 

Αναδεικνύοντας τους παράγοντες που καθορίζουν τη δημιουργία, ίδρυση, και λειτουργία 
μιας επιχείρησης Εστίασης και Ψυχαγωγίας, με σταθερά κερδοφόρα πορεία, και παράλληλα 
καταδεικνύοντας τα σημεία όπου ελλοχεύουν οι κίνδυνοι της αποτυχίας της, το παρόν βιβλίο 
φιλοδοξεί να οδηγήσει τον αναγνώστη στην απάντηση του παραπάνω ερωτήματος. Έτσι, 
μπορεί να αποτελέσει:

• Ανάγνωσμα για τους φοιτητές των σχολών διοίκησης επιχειρήσεων, οι οποίοι θέλουν να 
εντρυφήσουν στο ειδικό αντικείμενο των επιχειρήσεων του κλάδου Ε&Ψ.

• Βοήθημα για τους φοιτητές σχολών με ειδίκευση στο αντικείμενο της Ε&Ψ, Food & 
Beverage ή όπως αλλιώς αναφέρεται.

• Πρακτικό οδηγό Διοίκησης Μάρκετινγκ, Διοίκησης Λειτουργιών και Χρηματοοικονομικής 
Διοίκησης για επιχειρήσεις Ε&Ψ.

• Εγχειρίδιο για τον επιχειρηματία, είτε δραστηριοποιείται μόνος του είτε μέσω franchise, 
εξοπλίζοντάς τον με σφαιρικές γνώσεις και εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στη 
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βελτιστοποίηση της κερδοφορίας και στην προσθήκη αξίας στην επιχείρησή του.
• Βοήθημα στον νέο ή στον έμπειρο επιχειρηματία, ο οποίος για πρώτη φορά εισέρχεται 

στον κλάδο Ε&Ψ και χρειάζεται να καταστρώσει το επιχειρηματικό του πλάνο.
• Καθοδήγηση για τους επαγγελματίες που συνεργάζονται με επιχειρήσεις του κλάδου, 

όπως λογιστές, συμβούλους, διαφημιστές, κ.λπ., προκειμένου να κατανοήσουν σφαιρικά 
το αντικείμενο και έτσι να συνεισφέρουν πιο ουσιαστικά στη βελτίωση της επιχείρησης του 
πελάτη τους.

• Ανάγνωσμα για τα πολυάριθμα στελέχη των επιχειρήσεων του κλάδου, τα οποία απορ-
ροφημένα από το αντικείμενό τους, το μάρκετινγκ, τη λειτουργία ή τα οικονομικά, πε-
ριορίζονται να παρακολουθούν τη δραστηριότητα από μία μόνο οπτική γωνία, αλλά τα 
ενδιαφέρει να αντιληφθούν το σύνολό της.

Η ενδεικτική λίστα του είδους των επιχειρήσεων τα οποία το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί να κα-
λύψει είναι η εξής:

• Εστιατόρια (γενικά)
• Εστιατόρια γρήγορης 
 εξυπηρέτησης
• Ταβέρνες 
• Ψητοπωλεία
• Σουβλατζίδικα
• Σνακ μπαρ (τυροπιτάδικα, 
 σαντουιτσάδικα, κ.λπ.)
• Καφετέριες
• Καφενεία
• Bars

• Φούρνοι και άλλες επιχειρήσεις που 
παράλληλα διαθέτουν φαγητό ή καφέ 
Catering δεξιώσεων

• Κέντρα νυκτερινής διασκέδασης
• Καντίνες
• Κυλικεία
• Αναψυκτήρια
• Εταιρείες διαχείρισης καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος
• Αλυσίδες εστιατορίων, καφετεριών, κ.λπ.
• Αντίστοιχα τμήματα εντός ξενοδοχείων

Γενικά θεωρείται ότι συνυπάρχουν τρεις διακριτές περιοχές που συμφύονται σε κάθε επιχεί-
ρηση: Διοίκηση Μάρκετινγκ, Διοίκηση Λειτουργιών και Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Όλοι 
οι άλλοι κλάδοι τοποθετούνται κάτω από έναν ή από περισσότερους αυτούς από τους τομείς.8 
Για παράδειγμα, ο κλάδος των χρηματοοικονομικών συμπεριλαμβάνει ζητήματα επενδύσεων, 
ασφαλιστικά, τραπεζικά, θέματα κ.ά. Το βιβλίο συμπεριλαμβάνει ακριβώς αυτά τα τρία κεφά-
λαια. Διοίκηση Μάρκετινγκ, Διοίκηση Λειτουργιών και Χρηματοοικονομική Διοίκηση:

Το Πρώτο Κεφάλαιο, το οποίο ασχολείται με τη Διοίκηση Μάρκετινγκ, επιχειρεί να γεφυ-
ρώσει τη θεωρία με την πράξη. Συγκεκριμένα, επιδιώκει να δώσει στους επαγγελματίες την 
ευκαιρία να αντιληφθούν τι υποστηρίζει η θεωρία και πώς αυτό μπορεί να μετουσιωθεί σε 
ενέργειες τόσο για την ενίσχυση των πωλήσεων όσο και για την ίδρυση και ανάπτυξη της 
επιχείρησης. Παράλληλα, εξηγεί στους θεωρητικούς πώς η θεωρία εφαρμόζεται στην πραγ-
ματική, εξειδικευμένη αγορά των επιχειρήσεων του κλάδου.

Το Δεύτερο Κεφάλαιο (Διοίκηση Λειτουργιών) ενθυλακώνει τις επιτυχημένες πρακτικές 
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λειτουργίας των επιχειρήσεων του κλάδου στο γνωστικό αντικείμενο της διοίκησης της λει-
τουργίας, προσφέροντας καθοδήγηση με δοκιμασμένες πρακτικές γνώσεις, έντυπα, κ.λπ.

Τέλος, στο Τρίτο Κεφάλαιο (Χρηματοοικονομική Διοίκηση) ο αναγνώστης εισάγεται στις 
έννοιες των χρηματοοικονομικών, υπό το πρίσμα όμως των επιχειρήσεων του κλάδου. Ανα-
λύει και παρουσιάζει όλες τις αναγκαίες χρηματοοικονομικές πρακτικές, δίνοντας έμφαση 
στη δημιουργία επιτυχημένων επιχειρηματικών σχεδίων για την ίδρυση και ανάπτυξη επιχει-
ρήσεων εστίασης και ψυχαγωγίας.

Θα ακολουθήσουμε αυτή τη σειρά όχι επειδή πρόκειται για σειρά σπουδαιότητας, αλλά 
γιατί πιστεύω ότι θα βοηθήσει στην κατανόηση του αντικειμένου του κλάδου καταστημάτων 
Εστίασης και Ψυχαγωγίας.*

* Ο αναγνώστης του βιβλίου μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του συγγραφέα www.fbmanagement.gr. Εκεί μπορεί να βρει 
χρήσιμα έντυπα και να επικοινωνήσει με τον συγγραφέα ώστε να λάβει βοηθήματα, οικονομικά πλάνα και ηλεκτρονικά έντυπα, 
με τη χρήση των οποίων μπορεί να καταρτίσει επιχειρηματικό σχέδιο για μια επιχείρηση Ε&Ψ.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
MAΡKETINΓΚ

Το Μάρκετινγκ, ως οργανωμένη προσπάθεια μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού να 
ικανοποιήσει τις ανάγκες, αλλά και τις επιθυμίες, των καταναλωτών, διέπεται από θεωρί-

ες και πρακτικές. Η κάθε επιχείρηση συνθέτει με ένα συγκεκριμένο τρόπο τη δική της στρα-
τηγική μάρκετινγκ προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες της αγοράς στόχου της. Επίσης, 
το μάρκετινγκ με τη συνεισφορά των επιστημών της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, της 
κοινωνικής ανθρωπολογίας και των οικονομικών, μελετά τη συμπεριφορά των καταναλωτών 
προκειμένου να γίνει κατανοητή η διαδικασία λήψης των αποφάσεών τους αναφορικά με το 
πώς, πού, πότε και γιατί αγοράζουν ή δεν αγοράζουν ένα προϊόν.

Ολόκληρη η στρατηγική μάρκετινγκ χτίζεται πάνω στο τρίπτυχο Τμηματοποίηση-Στόχευ-
ση-Τοποθέτηση. Μία επιχείρηση πρώτα ανακαλύπτει διαφορετικές ανάγκες και τμήματα στην 
αγορά, έπειτα στοχεύει σε εκείνες τις ανάγκες και στα τμήματα που μπορεί να υπηρετήσει με 
πλεονεκτικό τρόπο και στο τέλος τοποθετεί εκείνο το οποίο προσφέρει (προϊόν/υπηρεσία) 
κατά τρόπο ώστε η αγορά-στόχος της να το αναγνωρίσει σαν κάτι ξεχωριστό. Κάθε εταιρεία 
θα πρέπει να αντιλαμβάνεται ποια από αυτές τις ανταγωνιστικές θέσεις κατέχει στην αγορά 
και σε συνδυασμό με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται στον «κύκλο ζωής», θα αποφασίσει εάν 
θα πρέπει να επενδύσει, να διατηρηθεί, να θερίσει ή να εξέλθει από την αγορά. 

Με κύριο εργαλείο την έρευνα αγοράς, το μάρκετινγκ επιχειρεί να αντιστοιχίσει τα προϊόντα 
ή τις υπηρεσίες που παράγει με τον πελάτη-στόχο που τα χρειάζεται ή τα επιθυμεί, ή σε ακόμη 
υψηλότερο επίπεδο, αφού κατανοήσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη-στόχου, να 
σχεδιάσει τα αντίστοιχα προϊόντα/υπηρεσίες με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που ο 
πελάτης αναζητά, να του τα γνωστοποιήσει μέσω της διαφήμισης και της προώθησης, και να 
τα καταστήσει διαθέσιμα μέσα από τα κανάλια διανομής (τα καταστήματα και τις τοποθεσίες 
που αυτά είναι διαθέσιμα) στην τιμή που θα πρέπει αυτά να πωλούνται.

Το αντικείμενο του μάρκετινγκ είναι συνεπώς ευρύτατο. Στην αγορά της εστίασης και 
ψυχαγωγίας, μεγάλη μερίδα των εμπλεκομένων δεν έχει κατανοήσει τι ακριβώς είναι, ενώ 
παράλληλα θεωρεί ότι (μάλλον) πρόκειται για τεχνικές που μπορούν να βελτιώσουν τις πω-
λήσεις και αφορούν κυρίως σε προωθητικές ενέργειες και διαφήμιση. Συχνά δε, η τεράστια 
συνεισφορά του μάρκετινγκ δεν γίνεται αντιληπτή ούτε καν από τα στελέχη των άλλων διευ-
θύνσεων της επιχείρησης. Το μάρκετινγκ, όπως και κάθε άλλος τομέας της διοίκησης επιχει-
ρήσεων, προσεγγίζει το ζητούμενο, δηλαδή την αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας, 
από τη δική του σκοπιά. Η Διεύθυνση Μάρκετινγκ χρησιμοποιεί τη διαφήμιση και την προώ-
θηση, ενώ η Διεύθυνση Λειτουργίας την οργάνωση του προσωπικού και τη βελτιστοποίηση 
της εργονομίας της επιχείρησης, ώστε οι πελάτες που θα προσελκύσει το μάρκετινγκ να 
εξυπηρετηθούν σωστά και να μείνουν ευχαριστημένοι. Όταν, όμως, η διεύθυνση μάρκετινγκ 
επιλέγει, για παράδειγμα, να διαφημίσει ένα προϊόν που είναι κερδοφόρο, αλλά πολύ δύ-
σκολο στη διαχείρισή του, επηρεάζεται και η λειτουργία, η οποία πιθανώς να δυσκολευτεί να 
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υποστηρίξει την αυξημένη ζήτηση. Παράλληλα, τα στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης μπο-
ρεί να αντιδρούν στο γεγονός ότι η αυξημένη ζήτηση για το νέο προϊόν αυξάνει το εργατικό 
κόστος επειδή απαιτεί νέες προσλήψεις. Ένα τέτοιο νέο προϊόν πιθανώς να αποφέρει στην 
επιχείρηση σημαντικά οφέλη, οι λοιπές διευθύνσεις της επιχείρησης όμως να μην κατανοούν 
τον μηχανισμό. Στην πραγματικότητα, δεν αντιλαμβάνονται ότι το μάρκετινγκ διέπεται από 
κανόνες, αξιώματα και θεωρίες των οποίων η εφαρμογή απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες, γνώση 
και εμπειρία.

Το μάρκετινγκ των επιχειρήσεων Ε&Ψ είναι ένας τομέας με ιδιαιτερότητες και στο βιβλίο 
αυτό επιχειρείται η προσέγγιση των κυριότερων σημείων του και η ανάδειξη των σημαντικό-
τερων ζητημάτων γύρω από αυτό. Αυτή η προσέγγιση διέρχεται μέσα από τη θεωρητική δομή 
του μάρκετινγκ. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε να αναπτυχθούν εκείνα τα στοιχεία της θεωρίας 
του μάρκετινγκ που είναι απαραίτητα για την κατανόηση της αγοράς που εξετάζουμε. Έτσι, 
μέσα από τη θεωρία του μάρκετινγκ, ο αναγνώστης θα έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί ακέ-
ραιη τη λογική του, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες της αγοράς επιχειρήσεων εστίασης 
και ψυχαγωγίας. 

Θα χρησιμοποιηθούν παραδείγματα από την αγορά Ε&Ψ και θα εμβαθύνουμε στα εξει-
δικευμένα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. Επιχειρείται λοιπόν να αποδοθεί με τρόπο 
κατανοητό στο στέλεχος της επιχείρησης που διαθέτει διαφορετική ειδίκευση, στον επαγγελ-
ματία ή τον πρακτικό νεοεισερχόμενο στον κλάδο, η θεωρητική προσέγγιση και ο τρόπος με 
τον οποίο εφαρμόζεται το μάρκετινγκ στην εν λόγω αγορά.

Ι. ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε&Ψ

Η Αγορά Στόχος (Target Market) είναι ένα σύνολο καταναλωτών με ορισμένα κοινά χα-
ρακτηριστικά, προς την οποία μια επιχείρηση αποφασίζει να επικεντρώσει τις εμπορικές της 
προσπάθειες για τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών της,9 ενώ το Μίγμα Μάρ-
κετινγκ (Marketing Mix) είναι οι ελεγχόμενες μεταβλητές τις οποίες μια επιχείρηση συνθέτει 
με συγκεκριμένο τρόπο προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες της αγοράς-στόχου της.10 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των πελατών στους οποίους στο-
χεύει η επιχείρηση. Μπορεί να στοχεύσει στην ανάδειξη των διαφορετικών χαρακτηριστικών 
που ενδεχομένως παρουσιάζει ένα προϊόν είτε στους τρόπους με τους οποίους τα προϊόντα 
μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες μιας αγοράς-στόχου. Μπορεί 
να αλλάξει το όνομα ενός προϊόντος ή ενός σήματος, αλλά και να χρησιμοποιήσει ποικιλία 
από διαφημιστικά οχήματα. Μπορεί, επίσης, να διαμορφώσει κατάλληλα τις τιμές, να προβεί 
σε προσφορές ή εκπτώσεις, κ.ο.κ. Η εξέταση τέτοιων αλληλοεξαρτώμενων μεταβλητών κατα-
λήγει στην επιλογή του κατάλληλου μίγματος πού αντιστοιχεί στους στόχους της επιχείρησης.

Απλουστευμένα, το μίγμα μάρκετινγκ απαρτίζεται από τέσσερις τέτοιες κύριες μεταβλητές, 
γνωστές και ως 4Π (4Ps), δηλαδή τη Διανομή (Place), το Προϊόν (Product), την Προώθηση 
(Promotion) και την Τιμή (Price).11 
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Στον τομέα των υπηρεσιών, όπου εντάσσονται και οι περισσότερες επιχειρήσεις Ε&Ψ, 
όμως, το μίγμα μάρκετινγκ περιλαμβάνει και τρεις επιπρόσθετες μεταβλητές (3Ps), που απο-
τελούν σημαντικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της ποιότητας των παρεχομένων υπηρε-
σιών. Τα στοιχεία αυτά είναι οι Άνθρωποι (People), οι Διαδικασίες (Processes) και το Φυσικό 
Περιβάλλον της επιχείρησης (Physical Evidence).12

Ο έλεγχος του συνόλου αυτών των στοιχείων διαμορφώνει τη δημιουργία του μίγματος 
μάρκετινγκ.

ΑΓΟΡΑ
ΣΤΟΧΟΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ
•	 Σημείο πώλησης
•	 Delivery

ΠΡΟΪΟΝ
•	 Κατηγορίες

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΣΗ
•	 Εμπορική
•	 Περιβάλλον
•	 Ατμόσφαιρα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ
•	 Διαφήμιση
•	 Προώθηση
•	 Προσωπική πώληση
•	 Άμεσο μάρκετινγκ
•	 Δημόσιες σχέσιες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
•	 Υπηρεσίες
•	 Προϊόντα

ΑΝΘΡΩΠΟΙ
•	 Διοίκηση
•	 Εξυπηρέτηση
•	 Κουλτούρα

ΤΙΜΗ
•	 Στρατηγικές

τιμολόγησης

Σχήμα	1.1:	Το	Μίγμα	Μάρκετινγκ

1. ΔΙΑΝΟΜΗ
Ο όρος Δινομή (Place) στο μίγμα μάρκετινγκ αναφέρεται στο κανάλι ή τη διαδρομή, μέσω του 
οποίου τα εμπορεύματα κατευθύνονται από την πηγή στον τελικό χρήστη. Δηλαδή συσχετίζε-
ται πρωτίστως με το σημείο διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών ή αλλιώς με την ευκολία με 
την οποία ένας καταναλωτής μπορεί να έχει πρόσβαση σε εκείνα που διαθέτει μια επιχείρηση 
Ε&Ψ. Επίσης, αναφέρεται στη γεωγραφική κάλυψη της επιχείρησης. Αποφάσεις που σχετί-
ζονται με τα κανάλια διανομής έχουν πολύ μεγάλη σημασία, διότι τα σημεία διάθεσης των 
προϊόντων, επηρεάζουν άμεσα τις πωλήσεις.

Η κατάλληλη θέση διανομής αντιστοιχεί σε μεγαλύτερες πιθανότητες πωλήσεων κατά τη 
διάρκεια μιας μακρύτερης χρονικής περιόδου. Αυτό μεταφράζεται σε υψηλότερο μερίδιο 
αγοράς, περισσότερα κέρδη και μεγαλύτερη δυνατότητα της επιχείρησης να παρακολουθεί 
τις αλλαγές στην αγορά, στον τρόπο σκέψης των καταναλωτών, στο στιλ, στη μόδα και στις 
ανάγκες.
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Διευκρινίζεται ότι η διανομή διαφορέρει από το φυσικό περιβάλλον (βλ. σ. 77 του βιβλίου). 
Στο παρόν κεφάλαιο, το σημείο διανομής θα εξεταστεί ως προς την ιδιότητά του ως σημείου 
πώλησης, δηλαδή ως προς τη «φυσική» του θέση, σε σχέση με την εμπορική σημασία του 
και τη δυνατότητά του, από λειτουργικής απόψεως, να εξυπηρετεί και να πραγματοποιεί 
τις προσδοκώμενες πωλήσεις, ενώ το φυσικό περιβάλλον αποτελεί στοιχείο του μίγματος 
μάρκετινγκ των υπηρεσιών και εξετάζει παραμέτρους όπως είναι η ατμόσφαιρα του κατα-
στήματος, η χωροταξική και η εταιρική ταυτότητα της επιχείρησης.

Η θέση στην οποία βρίσκεται ένα κατάστημα Ε&Ψ, διαδραματίζει κατά πολλούς τον ση-
μαντικότερο ρόλο στην εμπορική του πορεία. Στην αγορά επικρατεί μία απλούστευση που 
αποτυπώνει αυτή την αντίληψη και εκφράζεται και σαν τα 3Ls,13 ήτοι «Location-Location-
Location», υπονοώντας ότι η καλή τοποθεσία είναι το μόνο απαιτούμενο για τη δημιουρ-
γία μιας επιτυχημένης επιχείρησης Ε&Ψ. Εν ολίγοις, προϊόν υπάρχει. Σημασία έχει αυτό 
το προϊόν να διατίθεται στο κατάλληλο σημείο. Η βαρύτητα της διανομής εντείνεται στις 
περιπτώσεις όπου η πώληση πραγματοποιείται λόγω βολικής τοποθεσίας (convenience), 
για παράδειγμα εκεί που ο μεγαλύτερος τζίρος πραγματοποιείται από διερχόμενους κατανα-
λωτές, είτε όταν ένα μεγάλο ποσοστό των πωλήσεων αφορά παρορμητικές αγορές (impulse) 
και συνδέεται με τη σημασία του σημείου. Πολλές φορές, ακόμη και λίγα μέτρα διαφορά στη 
θέση ενός καταστήματος σε σχέση με το ανταγωνιστικό κατάστημα μπορούν να αποβούν  
καθοριστικά στην εξελικτική του πορεία. Ιδανικά, ο επιχειρηματίας θα πρέπει, πριν προβεί 
σε επιχειρηματικό σχεδιασμό, να έχει βρει ή να έχει τουλάχιστον εστιάσει σε ένα συγκεκρι-
μένο ακίνητο και όχι απλώς σε μια περιοχή. Αντίστροφα βέβαια, μπορεί να αναζητήσει το 
ακίνητο που ανταποκρίνεται στο επιχειρηματικό σχέδιο που έχει καταρτίσει. Εάν, λοιπόν, 
προσδοκά υψηλές πωλήσεις, θα πρέπει απλούστατα να στοχεύει σε ισχυρά εμπορικά σημεία.

Στην έννοια της διανομής ενσωματώνεται και η γεωγραφική κάλυψη. Είναι σαφές ότι ένα 
μεγάλο δίκτυο καταστημάτων πλεονεκτεί σε αρκετά σημεία έναντι ενός μοναδικού σημείου 
πώλησης, ακόμη και του πιο επιτυχημένου ανταγωνιστή. Το δίκτυο μπορεί να πετύχει πολ-
λαπλάσιες πωλήσεις, αλλά και κέρδη. Στην περίπτωση της ανάπτυξης δικτύων καταστημά-
των εξάλλου, μπορούν να εφαρμοστούν διάφορες στρατηγικές, όπως η εντατική διανομή, 
η επιλεκτική διανομή, η αποκλειστική διανομή και η δικαιόχρηση (franchising). Η έννοια 
διαχωρίζει επίσης την απευθείας διάθεση των προϊόντων από την επιχείρηση που τα παρά-
γει ή/και τα εμπορεύεται, ή μέσω «αντιπροσώπου», π.χ. δικαιοδόχου, ενώ σημειώνεται ότι, 
σε επίπεδο μικροπεριβάλλοντος ή αγοράς, είναι σκόπιμο να γίνεται διαχωρισμός σε πώληση 
στο κατάστημα, σε περαστικούς και σε κατ’ οίκον διανομή.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω μέσα στο σύγχρονο εμπορικό περιβάλλον, όπου οι 
αλλαγές του χάρτη των κατάλληλων σημείων για την ίδρυση καταστημάτων εστίασης και 
ψυχαγωγίας είναι ταχύτατες, επιχειρηματίες και στελέχη ανάπτυξης προσπαθούν να διακρί-
νουν τα καλύτερα σημεία πώλησης για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους. Δεν θα παρα-
θέσουμε πληροφορίες που αφορούν στη δημιουργία δικτύων, με τα οποία ασχολούνται οι 
μεγάλες εταιρείες που διαθέτουν πληθώρα εξειδικευμένων στελεχών και συνεργατών, αλλά 
θα εστιάσουμε στα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το κατάλληλο σημείο διάθεσης για τη 
δημιουργία ενός καταστήματος Ε&Ψ και σε ορισμένες λεπτομέρειες για το σωστό ακίνητο.



Ο Αλέξανδρος Ρίζος εργάζεται στον κλά-

δο Εστίασης και Ψυχαγωγίας επί 20 χρόνια, 

προερχόµενος από την αγορά της διαφή-

µισης και της επικοινωνίας. Στον κλάδο 

έχει αναλάβει θέσεις εµπορικού διευθυντή, 

διευθυντή λειτουργίας, financial controller, 

στελέχους ανάπτυξης εξωτερικού, συµβού-

λου λειτουργίας καταστηµάτων, µέσω των 

οποίων απέκτησε σφαιρική εµπειρία. Συµ-

µετείχε στην ίδρυση και λειτουργία πολλών 

και ποικίλων καταστηµάτων Εστίασης και 

Ψυχαγωγίας. Έχει συντονίσει την έκδοση 

περισσότερων από 100 αδειών λειτουργί-

ας καταστηµάτων και είναι υγειονοµικός 

και αγορανοµικός υπεύθυνος για δεκάδες 

από αυτά. Έχει εισηγηθεί, εκπονήσει και 

παρουσιάσει µεγάλο αριθµό κρίσιµων επι-

χειρηµατικών σχεδίων. Έχει συµµετάσχει, 

ως εκτελεστικό µέλος, αλλά και ως µέτοχος, 

στα διοικητικά συµβούλια σηµαντικών ανω-

νύµων εταιρειών του κλάδου. ∆ιαθέτει µε-

γάλη εµπειρία στη σύνταξη επιχειρηµατικών 

συµφωνητικών και στις διαπραγµατεύσεις. 

Κατέχει Bachelor στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσε-

ων µε ειδίκευση στο Μάρκετινγκ και MBA µε 

ειδίκευση στη Χρηµατοοικονοµική και Τρα-

πεζική ∆ιοίκηση. Πρωτίστως όµως, είναι ο 

άνθρωπος της πράξης και της δράσης, αγα-

πά το αντικείµενο και δεν αποµακρύνθηκε 

ποτέ από την «πρώτη γραµµή».
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Ποιες είναι οι εµπορικές, λειτουργικές, επιχειρηµατικές και εν γένει διοικητικές παρά-
µετροι που καθιστούν επιτυχηµένη µια επιχείρηση Εστίασης και Ψυχαγωγίας; 

Αναδεικνύοντας τους παράγοντες που καθορίζουν τη δηµιουργία, ίδρυση, και λειτουρ-
γία µίας επιχείρησης Εστίασης και Ψυχαγωγίας µε σταθερά κερδοφόρα πορεία και πα-
ράλληλα καταδεικνύοντας τα σηµεία όπου ελλοχεύουν οι κίνδυνοι της αποτυχίας, το βι-
βλίο φιλοδοξεί να οδηγήσει τον αναγνώστη στην απάντηση του παραπάνω ερωτήµατος.

Εξετάζονται οι συνθήκες µέσα στις οποίες ανταγωνίζονται οι επιχειρήσεις του κλάδου 
(εστι ατόρια, καφετέριες, ψητοπωλεία, µπαρ, catering, κέντρα διασκέδασης, φούρνοι, 
αλυσίδες συναφών καταστηµάτων, σχετικές επιχειρήσεις εντός ξενοδοχείων, κ.λπ.) σε 
µια έκδοση η οποία συνδυάζει τη θεωρία µε την πράξη και µπορεί να αποτελέσει:

• Ανάγνωσµα για τους φοιτητές των σχολών διοίκησης επιχειρήσεων και βοήθηµα για 
τους φοιτητές σχολών µε ειδίκευση στο αντικείµενο της Εστίασης και Ψυχαγωγίας, 
Food & Beverage κ.λπ.

• Πρακτικό οδηγό ∆ιοίκησης Μάρκετινγκ, ∆ιοίκησης Λειτουργιών και Χρηµατοοικο-
νοµικής ∆ιοίκησης για επιχειρήσεις Εστίασης και Ψυχαγωγίας

• Εγχειρίδιο για τον επιχειρηµατία, είτε δραστηριοποιείται µόνος του είτε µέσω 
franchise

• Βοήθηµα στον νέο ή στον έµπειρο επιχειρηµατία, ο οποίος για πρώτη φορά ει-
σέρχεται στον κλάδο Εστίασης και Ψυχαγωγίας και χρειάζεται να καταστρώσει το 
επιχειρηµατικό του πλάνο

• Καθοδήγηση για τους επαγγελµατίες που συνεργάζονται µε επιχειρήσεις του κλάδου
• Ανάγνωσµα για τα πολυάριθµα στελέχη των επιχειρήσεων του κλάδου τα οποία 

εξειδικεύονται στο µάρκετινγκ, στη λειτουργία ή στα οικονοµικά
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