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Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζουμε επιγραμματικά τα σημαντικότερα 
μοντέλα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Στα επόμενα κεφάλαια αναλύουμε 
διεξοδικότερα κάθε ένα από τα μοντέλα αυτά. 
 
Ηλεκτρονικό Κατάστημα (storefront model ή e-shop) 
 
Πρόκειται κατ’ αρχήν για τη δικτυακή προβολή των προϊόντων μιας 
εταιρίας ή ενός καταστήματος. Με άλλα λόγια η εταιρεία επιτελεί τις 
λειτουργίες μάρκετινγκ μέσα από το δικτυακό της τόπο. Αν στους 
καταλόγους προϊόντων της εταιρείας προσθέσουμε δυνατότητες 
παραγγελίας και αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, τότε οδηγούμαστε σε 
αυτό που ονομάζουμε ηλεκτρονικό κατάστημα. Τα άμεσα ωφέλη για την 
εταιρεία είναι η αυξημένη ζήτηση, η παγκόσμια παρουσία με χαμηλό 
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κόστος και η μείωση εξόδων για διαφήμιση και πωλήσεις. Ως συνέπεια 
του προηγούμενου είναι ότι ο καταναλωτής απολαμβάνει χαμηλότερες 
τιμές σε σύγκριση με το παραδοσιακό εμπόριο και έχει περισσότερες 
επιλογές. Επίσης, λόγω της προσπάθειας που καταβάλλουν οι 
ηλεκτρονικές επιχειρήσεις για ανάπτυξη συγκριτικού πλεονεκτήματος ως 
προς τον ανταγωνισμό τους, ο καταναλωτής αποκτά καλύτερη 
πληροφόρηση. Αυτή μπορεί να εκφράζεται με την ηλεκτρονική διάθεση 
οδηγιών χρήσης και εγκατάστασης και με τη δυνατότητα καταγραφής 
σχολίων και παρατηρήσεων από άλλους καταναλωτές. Ένα ακόμα 
σημαντικό πλεονέκτημα είναι η 24ωρη λειτουργία των ηλεκτρονικών 
καταστημάτων και η ευκολία στην επιλογή, αγορά και παραλαβή των 
προϊόντων. Η επιδιωκόμενη βελτίωση των εσόδων για τους 
ηλεκτρονικούς εμπόρους, μπορεί να προέρχεται από τα μειωμένα έξοδα, 
τις αυξημένες πωλήσεις και από την διαφήμιση. Τα περισσότερα 
ηλεκτρονικά καταστήματα είναι της μορφής B2C (βλέπε κεφάλαιο 1). 
Τέτοια είναι βιβλιοπωλεία, πωλήσεις εισιτηρίων, κλπ. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου είναι το Amazon.com και στην 
Ελλάδα τα papasotiriou.gr, livanis.gr και protoporia.gr. 
 
Ηλεκτρονική Προμήθεια (e-procurement) 
 

Πρόκειται για τη μεταφορά του μοντέλου διενέργειας διαγωνισμού για 
την προμήθεια ενός (ή περισσοτέρων) ειδών. Σύμφωνα με το μοντέλο 
αυτό ο ενδιαφερόμενος εκδίδει (βγάζει στον αέρα) μία προκήρυξη που 
περιγράφει τα προς προμήθεια είδη και γνωστοποιεί και άλλες 
λεπτομέρειες του διαγωνισμού όπως, αν είναι μειoδοτικός ή αν θα 
επιλεγεί η συμφερότερη προσφορά, την ημερομηνία κατάθεσης των 
προσφορών, την ημερομηνία ανοίγματος των τεχνικών φακέλλων, την 
ημερομηνία ανοίγματος των οικονομικών προσφορών καθώς και άλλες 
λεπτομέρειες. Κατά τη μετατροπή του προαναφερθέντος μοντέλου σε 
ηλεκτρονική συναλλαγή απαιτείται τουλάχιστον η ανάπτυξη 
διαδικασιών, που θα δημιουργούν και θα μπορούν να αποστείλουν 
ηλεκτρονικές προκηρύξεις, θα λαμβάνουν ηλεκτρονικές προσφορές και 
θα συντάσουν αυτόματα συμβάσεις προμήθειας οι οποίες θα 
αποστέλονται στους επιλεχθέντες προμηθευτές. Η επιλογή των 
προμηθευτών δεν είναι ίσως η απλούστερη διαδικασία και μοιάζει 
δύσκολη η πλήρη αυτοματοποίηση της. Μεγάλες εταιρείες και κυρίως 
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δημόσιες υπηρεσίες είναι εκείνες που μπορούν να ωφεληθούν 
περισσότερο από την ανάπτυξη ηλεκτρονικών προμηθειών. 

Μπορούμε να αναφέρουμε: 

PublicBuy.Net (http://www.publicbuy.net), 
Ariba (http://www.ariba.com/solutions/procurement_overview.cfm) και 
SicommNet (http://www.sicomm.net/Public_WWW/index.html). 

Στα οφέλη του ενδιαφερόμενου για την προμήθεια οργανισμού (ή 
εταιρείας) περιλαμβάνονται η δυνατότητα μεγαλύτερης επιλογής από 
προμηθευτές, η μείωση τους κόστους διαχείρισης (για παράδειγμα με την 
ηλεκτρονική αποστολή της προκήρυξης), η βελτίωση της ποιότητας, και 
το μειωμένο κόστος προμηθειών. Επιπλέον, οι ηλεκτρονικές διαπραγμα-
τεύσεις και η ηλεκτρονική έκδοση των συμβάσεων μπορεί να οδηγήσουν 
σε ακόμη μικρότερους χρόνους και έξοδα και σε αυξημένη ευχρηστία. 
Για τους προμηθευτές τα πλεονεκτήματα είναι οι μεγαλύτερες ευκαιρίες 
προσφορών (πιθανότατα σε παγκόσμια κλίμακα) και τα χαμηλότερα 
έξοδα υποβολής προσφορών. Η βελτίωση των εσόδων τους επηρεάζεται 
σημαντικά από και αντανακλά τη μείωση των εξόδων. Οι βασικές 
λειτουργίες αυτού του επιχειρηματικού μοντέλου είναι οι ακόλουθες: 

• Ηλεκτρονική παρουσίαση καταλόγων ειδών προς προμήθεια, 
συνοδευόμενα από τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να 
πληρούν, 

• Ηλεκτρονική παρουσίαση όρων προκήρυξης, 
• Ηλεκτρονική Λήψη Προσφορών, 
• Μηχανισμός αξιολόγησης προσφορών, 
• Ηλεκτρονική παρουσίαση συμβάσεως προμήθειας, 
• Ηλεκτρονική Διαχείριση παραγγελιών και 
• Ηλεκτρονική Διαχείριση πληρωμών. 
 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία (e-auction) 
 
Πρόκειται για την υλοποίηση του μηχανισμού δημοπρασιών με 
ηλεκτρονικό τρόπο. Επιπλέον μπορεί να παρέχεται και μια πολυμεσική 
παρουσίαση των αγαθών. Το μοντέλο αυτό επιτρέπει σε άτομα να γίνουν 
είτε πωλητές, είτε αγοραστές κατά τη συναλλαγή τους. Από τη στιγμή 
που ένα αντικείμενο εκτίθεται στους καταλόγους της ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας, μπορούν ένα ή περισσότερα άτομα να το «χτυπήσουν» 
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(προσφέρουν τιμή, bid). Αυτό επιτρέπει σε υποψήφιους αγοραστές την 
πιθανότητα να το αποκτήσουν σε τιμές μικρότερες από αυτές του 
εμπορίου. Ένα από τα υπέρ του μοντέλου είναι ότι οι δημοπρασίες 
μπορούν να διαρκούν για αρκετές ημέρες. Ένα άλλο θετικό στοιχείο της 
ηλεκτρονικής δημοπρασίας είναι, ότι δεν υπάρχουν γεωγραφικοί 
περιορισμοί. 

Οι επιχειρήσεις που διοργανώνουν ηλεκτρονικές δημοπρασίες δεν 
περιορίζονται μόνο σε αυτές τις υπηρεσίες. Άλλες υπηρεσίες που μπορεί 
να προσφέρουν είναι κατάρτιση συμβάσεων μεταξύ πωλητή και 
αγοραστή, διαμεσολάβηση για την ηλεκτρονική διενέργεια των 
πληρωμών καθώς και επιτέλεση της παράδοσης των δημοπρατηθέντων 
ειδών. Οι πηγές εσόδων για τις επιχειρήσεις που διοργανώνουν τις 
δημοπρασίες προέρχονται από τη χρέωση των πωλητών με μία μικρή 
αμοιβή για την προσθήκη των ειδών του στους καταλόγους των προς 
δημοπράτηση ειδών και από την είσπραξη ενός μικρού ποσοστού από 
την τιμή στην οποία τελικά δημοπρατήθηκε το είδος. Άλλες αμοιβές 
προέρχονται από τη διαφήμιση. Τα οφέλη για τους προμηθευτές και τους 
αγοραστές αφορούν την αυξημένη αποδοτικότητα. Λόγω των μειωμένων 
εξόδων γίνεται εφικτή η προσφορά πώλησης μικρότερων ποσοτήτων σε 
χαμηλές τιμές. Οι προμηθευτές ωφελούνται καθώς ελαττώνεται το 
πλεονάζων στοκ τους, από τη μείωση των γενικών τους εξόδων, ενώ 
επιτυγχάνεται καλύτερη χρησιμοποίηση του όγκου παραγωγής. Από την 
άλλη τα οφέλη για τους αγοραστές είναι η ελάττωση των γενικών 
εξόδων αγοράς καθώς και η μείωση των τιμών των προσφερόμενων 
αγαθών και υπηρεσιών. Ορισμένες πολύ γνωστές διευθύνσεις 
ηλεκτρονικών δημοπρασιών είναι οι ακόλουθες: 

• eBay (http://www.ebay.com), 
• Yahoo Auctions (http://auctions.yahoo.com), 
• FairMarket, Inc, 
• DoveBid, Inc (http://www.dovebid.com/company/introduction.asp), 
• WorldCall Exchange, 
• Haggle Online, 
• Onsale, 
• Auctions.com, 
• uBid (http://www.ubid.com/about/companyinfo.asp), 
• NECX Online Exchange, 
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• SciQuest (http://www.sciquest.com/). 
 
Ηλεκτρονικά Εμπορικά Κέντρα (e-malls) 
 
Τα ηλεκτρονικά εμπορικά κέντρα είναι μια συλλογή από ηλεκτρονικά 
καταστήματα τα οποία προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους 
μέσα από το ίδιο δικτυακό τόπο. Συνήθως ο δικτυακός αυτός τόπος έχει 
ένα πολύ γνωστό εμπορικό σήμα, ενώ είναι δυνατό να εμπλουτιστεί με 
μια διαδεδομένη και εγγυημένη μέθοδο πληρωμών. Τα οφέλη για τους 
πελάτες είναι τα οφέλη που έχουν ούτως η άλλως όταν επισκέπτονται 
ένα ανεξάρτητο ηλεκτρονικό κατάστημα με την επιπλέον ευκολία που 
τους δίνεται από τη χρήση του ιδίου περιβάλλοντος στην πρόσβαση και 
άλλων καταστημάτων. Τα οφέλη για τα επιμέρους καταστήματα είναι τα 
μειωμένα, σε σχέση με την ανεξάρτητη δημιουργία ηλεκτρονικού 
καταστήματος, κόστη. Επίσης σημαντική είναι πρόσθετη κίνηση που 
δημιουργείται τόσο από τα γειτονικά καταστήματα του ηλεκτρονικού 
εμπορικού κέντρου όσο και από την εμπορική επωνυμία κάτω από την 
οποία φιλοξενούνται. 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα ηλεκτρονικά εμπορικά κέντρα 
ειδικεύονται σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα της αγοράς. Στην περίπτωση 
αυτή έχουμε τις λεγόμενες βιομηχανικές αγορές που προσφέρουν 
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Τέτοιες είναι κατάλογοι με συχνά 
υποβαλλόμενες ερωτήσεις, με τις απαντήσεις τους, πίνακες συζητήσεων 
και κλειστές ομάδες χρηστών. Ενδεικτικά θα αναφερθούμε στο 
mobile.net, το οποίο αφορά την (κάθετη) αγορά αυτοκινήτων. 

Για το μοντέλο αυτό υπάρχουν έντονες αμφισβητήσεις, γιατί τα οφέλη 
του δεν είναι και πολύ πραγματικά. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι 
χρήστες του διαδικτύου είναι στις περισσότερες περιπτώσεις έμπειροι 
χρήστες, ίσως να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το υποτιθέμενο 
προτέρημα κοινού interface σε όλα τα καταστήματα του εμπορικού 
κέντρου είναι μάλλον ένας λόγος να βαριώνται οι χρήστες. Από την άλλη 
τα γειτονικά καταστήματα του ηλεκτρονικού εμπορικού κέντρου στην 
πραγματικότητα είναι τόσο γειτονικά, όσο και τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά 
καταστήματα του διαδικτύου. 
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Ηλεκτρονική Πύλη (e-portal) 
 
Πρόκειται για δικτυακούς τόπους οι οποίοι αποτελούν κύρια σημεία 
έναρξης των χρηστών, όταν συνδέονται στο διαδίκτυο. Οι ηλεκτρονικές 
πύλες επιτρέπουν στους επισκέπτες τους να βρουν ότιδήποτε και αν 
αναζητούν από ένα μοναδικό δικτυακό τόπο. Συχνά παρέχουν μια 
κεντρική σελίδα αγορών από την οποία επιτρέπουν στους χρήστες να 
συνδεθούν με πολλούς δικτυακούς τόπους για ηλεκτρονικές αγορές. Οι 
πύλες παρέχουν στους χρήστες τους: 

• καταλόγους από άλλα Web sites 
• εργαλεία αναζήτησης άλλων Web sites 
• ειδήσεις 
• πληροφορίες για τον καιρό 
• λογαριασμούς E-mail 
• δείκτες χρηματιστηρίων 
• τηλεφωνικούς καταλόγους και χάρτες οδών και περιοχών 
• πληροφορίες για διασκέδαση 

Υπάρχουν δύο τύποι από ηλεκτρονικές πύλες: Οριζόντιες ή Γενικές 
Πύλες και Κάθετες ή Εξειδικευμένες Πύλες. Οι Γενικές Πύλες παρέχουν 
συνολικές πληροφορίες για ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων και βοηθούν 
τους χρήστες να βρουν οτιδήποτε αναζητούν. Σε αυτή την κατηγορία 
περιλαμβάνονται τα: Yahoo, Excite, Netscape, Lycos, CNET, Microsoft 
Network, και AOL.com. Στην Ελλάδα μπορούμε να αναφέρουμε το 
in.gr. Οι εξειδικευμένες Πύλες παρέχουν ένα μεγάλο όγκο πληροφορίας 
σε μία θεματική περιοχή. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται τα: 
Garden.com (για κηπουρούς), Fool.com (για επενδυτές), SearchNT.com 
(για Διαχειριστές Windows NT). Στην Ελλάδα μπορούμε να αναφέρουμε 
το iatriki.gr. 
 
Μοντέλα Δυναμικής Διαμόρφωσης Τιμών (Dynamic 
Pricing Models) 
 
Υπάρχουν αρκετά μοντέλα δυναμικής διαμόρφωσης τιμών. Στη συνέχεια 
θα αναφέρουμε μόνο τα κυριώτερα από αυτά. 
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Name Your-Price Model 
Επιτρέπει στους χρήστες να επιλέξουν την τιμή που προτιμούν ή να 
επιλέξουν μια τιμή από ένα εύρος τιμών για κάποια προϊόντα ή κάποιες 
υπηρεσίες. 
 
Comparison Pricing Model 
Το μοντέλο αυτό επιτρέπει στους πελάτες να συγκρίνουν τις τιμές 
προϊόντων και υπηρεσιών από διαφορετικούς κατασκευαστές. 
 
Demand-Sensitive Pricing Model 
Επιτρέπει στους καταναλωτές όταν διαπραγματεύονται μεγάλες 
ποσότητες να μπορούν να διεκδικήσουν καλύτερες υπηρεσίες και 
φθηνότερες τιμές. 
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