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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

ηελ παξνχζα εξγαζία βαζηθφ ζηφρν απνηειεί ε ζηξαηεγηθή αλάιπζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε Avon Products, Inc. θαη ε πξφηαζε 

απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα κπνξνχζε λα αθνινπζήζεη καθξνπξφζεζκα. 

Η εξγαζία ρσξίδεηαη ζε πέληε ηκήκαηα. ην πξψην κέξνο παξνπζηάδεη ηελ επηρείξεζε 

θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο. ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο έρεη γίλεη αλάιπζε ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο εηαηξείαο κειεηψληαο ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν 

αληαγσλίδεηαη θαη ζρνιηάδνληαο ηε ζέζε ηεο ζε απηφλ. Σν ηξίην ηκήκα 

επηθεληξψλεηαη ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο εηαηξείαο, αλαιχνληαο ηνπο θχξηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο εξγαζίεο ηεο. ην επφκελν παξνπζηάδεηαη ε εηαηξηθή 

ζηξαηεγηθή θαη πξνηείλνληαη ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

αθνινπζεί ε εηαηξεία, ελψ, ηέινο, εμάγνληαη θάπνηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα. 

Η ζηξαηεγηθή αλάιπζε κηαο εηαηξείαο είλαη απαξαίηεηε ηφζν γηα έλαλ εμσηεξηθφ 

επελδπηή πνπ ζέιεη λα απνθαζίζεη αλ ζα επελδχζεη ζηελ εηαηξεία φζν θαη γηα ηελ ίδηα 

ηε Γηνίθεζή ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πάξεη νξζέο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο. 

 

ABSTRACT 

The main objective of the present paper is the strategic analysis of the environment in 

which Avon Products, Inc. operates and the proposition of effective strategies that 

could be applied long-term. 

The paper is divided in five sections. The first section describes the company and its 

operations. In the second part of the paper I have analyzed the external environment 

of the company by studying the industry in which it competes and commenting on its 

position in it. The third part is focused on the company’s internal environment, 

describing the most important factors that affect its operations. In the next section the 

corporate strategy is presented, along with recommended strategies the company 

could adopt, while, in the last part, some general conclusions have been drawn. 

The strategic analysis of a company is essential not only for an external investor 

trying to decide whether to invest on the company, but also for the company’s 

Management, so as to come up with the right strategic decisions.  

 



4 
 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

ΔΙΑΓΩΓΗ …………………………………………………………………………...6 

1. ΠΡΟΦΙΛ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ AVON ……...……………………………………..8 

1.1 ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ ……………………………………………….….8 

1.2 OVERVIEW ……………………………………………………………….11 

1.2.1 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ  …………………………….…........13 

1.2.2 ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ  ………………………….…14 

1.2.3 AVON FOUNDATION  ………………………………….………..15 

1.3 ΑΝΑΛΤΗ ΚΤΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ ………………….…17 

1.3.1 ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ …………………………………………….…18 

1.4 ΘΔΗ ΜΔΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ………………………………………….....19 

2. ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ……………………………………………...….21 

2.1 ΑΝΑΛΤΗ PEST ……………………………………………………….....21 

2.2 ΚΛΑΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ …………………………………………………...25 

2.3 ΑΝΑΛΤΗ 5 ΓΤΝΑΜΔΩΝ ΣΟΤ PORTER …………………………......27 

3. ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ………………………………………………...31 

3.1 ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΣΗΣΔ ……………………………………………...31 

3.1.1 ΠΟΡΟΙ …………..………………………………………………....31 

3.1.2 ΙΚΑΝΟΣΗΣΔ …………………………………………………….33 

3.2 ΑΛΤΙΓΑ ΑΞΙΑ ………………………………………………………...34 

3.2.1 ΚΤΡΙΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ……………………………………….…35 

3.2.2 ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ …………………………….37 

3.3 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΓΟΜΗ ……………………………………………….…...38 

3.4 ΓΗΛΩΗ ΑΠΟΣΟΛΗ …………………………………………….…....39 

3.5 ΑΝΑΛΤΗ  SWOT……………………………………………………...…43 

4. ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ……………………………………………….…...48 

4.1 ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ………………………………………………..48 

4.2 ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ……………………………………....49 

4.2.1 ΠΑΡΟΤΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ………………....49 



5 
 

4.2.2 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ………....50 

5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ .……………………………………………………….….52 

6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ………..………………………………………………….….55 

  



6 
 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

ηελ παξνχζα εξγαζία αληηθείκελν ηεο αλάιπζεο είλαη ε Avon Products Inc. ε νπνία 

απνηειεί θπξίαξρν παίθηε ζηελ αγνξά ησλ θαιιπληηθψλ θαη πξσηνπφξν ζηελ 

πψιεζε πξντφλησλ κέζσ θαλαιηψλ άκεζεο πψιεζεο.  

Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη ε πνξεία ηεο εηαηξείαο θαηά ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, απφ ηελ 

ίδξπζή ηεο έσο θαη ζήκεξα. Παξάιιεια, γίλεηαη κηα αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

θαη ηεο εζσηεξηθήο δνκήο ηεο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ θιάδν ηεο θαη παξνπζηάδνληαη ηα 

θπξηφηεξα πξντφληα ηεο θαη νη αγνξέο ζηηο νπνίεο  δξαζηεξηνπνηείηαη.  

ην δεχηεξν θνκκάηη, γίλεηαη εθηελήο αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληφο ηεο. 

Απηφ ζπκπεξηιακβάλεη κειέηε ησλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο, είηε αξλεηηθά είηε 

ζεηηθά, ηε ζχγθξηζε ηνπ αληαγσληζκνχ κε ηε ρξήζε ησλ 5 δπλάκεσλ ηνπ Porter, αιιά 

θαη ηελ νιφπιεπξε εμέηαζε ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί.  

Μεηά ηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο αθνινπζεί ην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ. Γηα ηε κειέηε ηνπ είλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζνχλ νη πφξνη θαη νη 

ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε, ζηνηρεία πνπ πξνζδίδνπλ ζεκαληηθά ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηεο, ψζηε λα γίλεη αλάιπζε ηεο αιπζίδαο αμίαο πνπ ζπλδέεη ηηο 

θχξηεο θαη ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. ε 

απηφ ην πιαίζην παξνπζηάδεηαη θαη ε νξγαλσηηθή δνκή ηνπ εγεηηθνχ δπλακηθνχ ηεο 

θαη αλαιχνληαη ην φξακα, νη αξρέο θαη νη αμίεο ηεο εηαηξείαο πνπ ηεο δίλνπλ ψζεζε 

θαη θίλεηξν λα βειηηψλεηαη δηαξθψο. Σέινο, κε ηε βνήζεηα ηεο αλάιπζεο SWOT, 

εμεηάδνληαη νη δπλάκεηο θαη αδπλακίεο ηεο Avon ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επθαηξίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη απφ ηελ αγνξά θαη ηηο απεηιέο κε ηηο νπνίεο έξρεηαη αληηκέησπε, 

πξνθεηκέλνπ λα βξεζνχλ ηξφπνη λα ηηο μεπεξάζεη θαη λα εθκεηαιιεπηεί ηα δπλαηά ηεο 

ζεκεία γηα λα επεθηαζεί ζηελ αγνξά. 

Με ηελ νινθιήξσζε απηψλ ησλ αλαιχζεσλ, αλαθέξεηαη ε ζηξαηεγηθή πνπ 

αθνινπζείηαη απφ ηελ επηρείξεζε θαη είλαη, πιένλ, επθνιφηεξν λα πξνηαζνχλ γηα 

άιιεο ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ αλάδεημε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο 

εηαηξείαο θαη ζηελ πξνζηαζία ηεο ελάληηα ζηνπο θηλδχλνπο πνπ ηελ απεηινχλ. Απηέο 

νη πξνηεηλφκελεο ζηξαηεγηθέο κπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ ζεκαληηθφ πξνβάδηζκα ζηελ 

επηρείξεζε γηα λα μεπεξάζεη ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. 
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Η εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ εμαγσγή γεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πεξηθιείνπλ φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο ηεο Avon θαη 

εθθξάδνληαο πξνβιέςεηο γηα ηελ επεξρφκελε πνξεία ηεο. 
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1. ΠΡΟΦΙΛ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ AVON 

1.1 ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ 
1
 

1886 - 1906: Η Avon ηδξχζεθε ην 1886 ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο απφ 

ηνλ David McConnell, ν νπνίνο εξγαδφηαλ σο πσιεηήο βηβιίσλ απφ πφξηα ζε πφξηα. 

Ο νξακαηηζηήο θαη δεκηνπξγηθφο David McConnell ζπλήζηδε,  κε ηελ πψιεζε θάζε 

βηβιίνπ ηνπ,  λα πξνζθέξεη σο δψξν ζηηο πειάηηζζεο ηνπ έλα δείγκα απφ ηα αξψκαηα 

πνπ παξαζθεχαδε ν ίδηνο κε έλα θίιν ηνπ θαξκαθνπνηφ. Γηαπηζηψλνληαο φηη ηα 

αξψκαηά ηνπ είραλ κεγαιχηεξε απήρεζε απφ ηα βηβιία ηνπ νδεγήζεθε ζηε 

δεκηνπξγία κηαο λέαο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο,  ηελ νπνία πινπνίεζε αξρηθά κε ηελ 

ίδξπζε ηεο εηαηξείαο California Perfume Company (CPC).  Πξψηε αληηπξφζσπνο ηεο 

εηαηξείαο ήηαλ ε θπξία Albee, ε νπνία ζεσξείηαη σο πξφηππν αθφκα θαη ζηηο κέξεο 

καο γηα ηνπο αληηπξνζψπνπο. ε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απνθηά έλα αξθεηά 

κεγάιν δίθηπν πσιεηξηψλ, πξάγκα δχζθνιν γηα ηελ επνρή εθείλε ζηηο ΗΠΑ εμαηηίαο 

ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ. Σν 1895 ε CPC αλεγείξεη ζηε 

Νέα Τφξθε ην πξψην ηεο εξγνζηάζην, ελψ έλα ρξφλν αξγφηεξα εθδίδεη θαη ηνλ πξψην 

ηεο θαηάινγν,  ν νπνίνο ην 1906 ζα απνθηήζεη θαη έγρξσκε κνξθή.  

 

1914 - 1957: To 1914 επεθηείλεηαη γηα πξψηε θνξά δηεζλψο,  αξρηθά ζην Μφληξεαι 

ηνπ Καλαδά θαη θαηφπηλ ζηε Νέα Τφξθε. Η επηηπρεκέλε εηαηξεία εθηνμεχεηαη ην 

1920 έρνληαο πεξηζζφηεξνπο απφ 10. 000 αληηπξνζψπνπο θαη αξηζκφ πσιήζεσλ πνπ 

μεπεξλνχλ ην $1 εθαηνκκχξην. Ορηψ ρξφληα αξγφηεξα ε εηαηξεία CPC δίλεη ζε κηα 

ζεηξά θαιιπληηθψλ θαζεκεξηλήο ρξήζεο ην φλνκα Avon, εκπλεπζκέλν απφ ηνλ 

νκψλπκν πνηακφ φπνπ γελλήζεθε ν αγαπεκέλνο ζπγγξαθέαο ηνπ McConnell William 

Shakespeare. Σν 1939 ε California Perfume Company κεηνλνκάδεηαη ζε Avon 

Products Inc. Η πξσηνπνξηαθή εηαηξεία εηζάγεη ηε κέζνδν δηνίθεζε αλά ηνκέα
2
 

έρνληαο ζαλ απνηέιεζκα νη πσιήζεηο ηεο λα θηάζνπλ ηα $21 εθαηνκκχξηα. Σν 1954 

πξαγκαηνπνηεί ηελ πξψηε ηεο ηειενπηηθή εκθάληζε κε ην δηαθεκηζηηθφ ζπνη «Ding 

Dong, Avon Calling» πνπ ζα αλαδεηρζεί ζηελ πην επηηπρεκέλε θαη καθξνρξφληα 

                                                           
1
 http://www.avoncosmetics.gr/PRSuite/125home.page 

2
 Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα απεπζείαο πψιεζεο θαηά ην νπνίν ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε επηβιέπνπλ ηηο 

πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο.  
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θακπάληα ηεο. εκαληηθφ εγρείξεκα ζηελ ηζηνξία ηεο Avon είλαη ε ίδξπζε ηεο Avon 

Foundation ην 1955 ζηηο ΗΠΑ, κία θηιαλζξσπηθή νξγάλσζε πνπ απνζθνπεί ζηε 

εμππεξέηεζε ησλ γπλαηθείσλ αλαγθψλ. Μέρξη ηφηε ε Avon έρεη 100.000 

αληηπξνζψπνπο θαη αξηζκφ πσιήζεσλ πνπ μεπεξλνχλ ηα $100 εθαηνκκχξηα.  

 

1958 - 1999: ην δηάζηεκα απηφ ε Avon επεθηείλεηαη ζε 60 ηνπιάρηζηνλ ρψξεο. Σε 

δεθαεηία ηνπ ’60 νη κεηνρέο ηηο Avon ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο 50 θαιχηεξεο. Σν 

γεγνλφο απηφ ζεκαηνδνηείηαη κε ηελ εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ ηεο ζην ρξεκαηηζηήξην 

ηεο Νέαο Τφξθεο ην 1964 θαη ηελ εθηφμεπζή ηνπο ηε δεθαεηία ηνπ ’70. ηηο αξρέο ηεο 

ίδηαο δεθαεηίαο ε Avon αζρνιείηαη θαη κε ηελ πψιεζε θνζκεκάησλ επηθέξνληάο ηεο 

θέξδε χςνπο $400 εθαηνκκχξηα θαη αλαδεηθλχoληάο ηελ ηνλ κεγαιχηεξν δηαλνκέα 

παγθνζκίσο. Η AVP ππήξμε πξψηε ζηε ρξήζε ζηαζεξνπνηεηηθήο ξεηηλφιεο κε ηελ 

θπθινθνξία ηνπ πξντφληνο BIOADVANCE (1986) θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο 

αληηγεξαληηθήο ηερλνινγίαο κέζσ ηεο ζεηξάο ANEW (1992). Σν 1996 γίλεηαη ε 

πξψηε εηαηξεία ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν πνπ δεκηνπξγεί ηζηνζειίδα ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ γηα ηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ζηνπο πειάηεο ησλ ΗΠΑ. Σν 1999 ζεσξείηαη 

ζεκείν ζηαζκφο γα ηελ Avon γηα δχν ιφγνπο: πξψηνλ αλαθνηλψλεηαη ε πξψηε 

γπλαίθα σο  γεληθή δηεπζχληξηα, ε Andrea Jung θαη δεχηεξνλ δηφηη θπθινθνξεί ηελ 

πξψηε ηεο παγθφζκηα δηαθεκηζηηθή θακπάληα κε ηίηιν “Let’s Talk”.  

 

2000 - ζήμεπα: Η εηαηξεία έρεη πιένλ θαηαθηήζεη ηελ παγθφζκηα αγνξά κε ηηο 

πσιήζεηο ηεο λα μεπεξλνχλ ηα $10 δηο, ήδε απφ ην 2008. Σελ ίδηα πεξίνδν ε Avon 

επεθηείλεη ην θηιαλζξσπηθφ ηεο έξγν θαη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ, ελψλνληαο ηηο δπλάκεηο ηεο κε ην United Nations 

Development Fund for Women (UNIFEM) θαη ην 2010 ζε κηα παγθφζκηα 

πξνζπάζεηα επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θηλήκαηνο ησλ γπλαηθψλ πξνο ηε θχζε 

αλαθνηλψλεη ην πξφγξακκα “Hello Green Tomorrow” πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ 

αλαδάζσζε. ήκεξα, πιένλ, ε Avon δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 100 

αγνξέο παγθνζκίσο. Οη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε ε παγθφζκηα αγνξά, 

θαζψο θαη νη απξφβιεπηεο ππνηηκήζεηο ζηελ αγνξά μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο νδήγεζαλ 

ζε κείσζε ησλ εζφδσλ ηεο Avon, ελψ ην ηκήκα ζηε Νφηην Ακεξηθή θαζπζηεξνχζε 

πνιχ λα επαλέιζεη ζε ζρέζε κε ηηο αλακελφκελεο πξνζδνθίεο. Πξνθεηκέλνπ λα 
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ζπλερίζεη ηε δξάζε ηεο ε εηαηξεία αλαθνίλσζε ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2015 ηε 

ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία ηεο κε ηε Cerberus Capital Management LP. Η ζπκθσλία 

νινθιεξψζεθε ηελ 1
ε
 Μαξηίνπ 2016 θαη πεξηειάκβαλε ην δηαρσξηζκφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο Avon ζηε Νφηην Ακεξηθή ζε κηα ηδησηηθή επηρείξεζε πνπ ζα 

δηνηθνχληαλ επί ην πιείζηνλ (80%) απφ ηε Cerberus, ππφ ηελ νλνκαζία New Avon 

LLP. 

 

 

3 

Σν ηέινο ηνπ 2015, ράξε ζηε ζπλεξγαζία κε ηε Cerberus, βξήθε ηελ Avon λα 

ζεκεηψλεη έζνδα χςνπο $6,2 δηο, δειαδή αχμεζε 3% ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν 

ρξφλν. Αχμεζε ζεκεηψζεθε θαη ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο θαη δφζεθε 

έκθαζε ζηελ ελδπλάκσζε ησλ θπξηφηεξσλ αγνξψλ ηεο. Η ηξέρνπζα ηηκή ηεο κεηνρήο 

ηεο εθηηκάηαη ζηα $6,76
4
. Η ηζρπξή κεηνρηθή βάζε ηεο εηαηξείαο απαξηίδεηαη απφ 

κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ κε βαζηθφηεξν κέηνρν ηελ Capital Research Global 

Investors κε πνζνζηφ 13,52%. Αθνινπζνχλ νη Vanguard Group Inc κε 8,3% θαη ε 

Yacktman Asset Management LP κε 6,49%.  

 

 

                                                           
3
 http://www. nasdaq. com/symbol/avp/ownership-summary 

4
 At close: 21/10/2016 

13. 
52% 8. 3% 

6. 49% 

6. 13% 

5. 56% 

60% 

Shareholder Structure 

Capital Research Global Investors

Vanguard Group Inc

Yacktman Asset Management LP

FMR LLC

Blackrock Fund Advisors

Others
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1.2 OVERVIEW 

Η Avon είλαη έλαο παγθφζκηνο θαηαζθεπαζηήο θαη έκπνξνο πξντφλησλ νκνξθηάο, ηα 

νπνία δηαλέκεη ζηνπο πειάηεο ηεο κέζσ ελφο δηθηχνπ άκεζσλ πσιήζεσλ. Οη 

αληηπξφζσπνί ηεο, νη νπνίνη είλαη αλεμάξηεηνη εξγνιάβνη, έξρνληαη ζε επηθνηλσλία κε 

ηνπο θαηαλαισηέο γηα ηελ πξνψζεζε θαη πψιεζε πξντφλησλ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν 

(Λαηηληθή Ακεξηθή, Μέζε Αλαηνιή θαη Αθξηθή, Αζία-Δηξεληθφ). Απφ ην ηέινο ηνπ 

2015 απαζρνινχληαη απφ ηελ εηαηξεία ζρεδφλ 6 εθαηνκκχξηα ελεξγνί αληηπξφζσπνη. 

Η επηηπρία ηεο Avon είλαη άκεζα εμαξηψκελε απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο θαη γηα 

απηφ ην ιφγν πξνζπαζεί δηαξθψο λα πξνζιακβάλεη λένπο θαη λα εμππεξεηεί 

ηθαλνπνηεηηθά ηνπο ήδε ππάξρνληεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2015 ηα ελνπνηεκέλα έζνδα ηεο εηαηξείαο πξνήιζαλ 

απνθιεηζηηθά απφ ιεηηνπξγίεο εθηφο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Σν Γεθέκβξην ηνπ 

2015 πξνρψξεε ζε ζπκθσλία κε ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείαο Cerberus Capital 

Management LP (Cerberus), ε νπνία ζπκπεξηειάκβαλε επέλδπζε $435 εθαηνκκπξηψλ 

ζηελ Avon απφ ηε Cerberus κέζσ ηεο αγνξάο πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ θαη ηεο 

δηάζπαζεο ηεο επηρείξεζεο ζηε Νφηηα Ακεξηθή απφ ηελ Avon. Πιένλ, ην θνκκάηη 

απηφ απνηειεί κηα ηδησηηθή επηρείξεζε, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη κηα ζπλεηζθνξά $100 

εθαηνκκπξίσλ απφ ηελ Avon, ε νπνία αλήθεη σο επί ην πιείζηνλ θαη ζα ιεηηνπξγεί 

χπν κηα ζπγαηξηθή ηεο Cerberus. Η Avon ζπκκεηέρεη ζε απηήλ ηε λέα ηδησηηθή 

επηρείξεζε κε πνζνζηφ πεξίπνπ 20%. Οη δηαδηθαζίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην 

πξψην κηζφ ηνπ 2016 θαη ην ηκήκα επηρεηξήζεσλ ζηε Νφηηα Ακεξηθή πνπ 

εθπξνζψπεπε ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο ζηηο ΗΠΑ, ηνλ Καλαδά θαη ην Πνπέξην 

Ρίθν παξνπζηάδεηαη σο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Σα ζπλνιηθά έζνδα ην 2015 ζε ζρέζε κε ην 2014 εκθάληζαλ κείσζε θαηά 19%, 

εμαηηίαο δπζκελψλ δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ. Σα ζηαζεξά έζνδα απμήζεθαλ θαηά 2%, 

γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηνπο θφξνπο ηεο Βξαδηιίαο απφ ην ζπλδπαζκφ ηεο 

αλαγλψξηζεο ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ηνπ 2014 πνπ δελ επαλαιήθζεθε ην 

2015 θαη απφ ην λέν Φφξν Βηνκεραληθήο Παξαγσγήο ζε θαιιπληηθά πνπ άξρηζε λα 

ηζρχεη απφ ην Μάην ηνπ 2015. Δπηπιένλ αξλεηηθή επίδξαζε θαηά πεξίπνπ 1 πφλην 

ζηα ζηαζεξά έζνδα είρε ε πψιεζε ηεο Liz Earle, ε νπνία νινθιεξψζεθε ηνλ Ινχιην 

ηνπ 2015. 
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Οη πσιήζεηο απφ ηελ θαηεγνξία πξντφλησλ νκνξθηάο ζεκείσζαλ κείσζε 20%, ελψ 

ησλ πξντφλησλ έλδπζεο θαη ζπηηηνχ 15%. Σα ζηαζεξά έζνδα ηεο εηαηξείαο θαίλεηαη 

λα σθειήζεθαλ απφ ηελ αλάπηπμε αγνξψλ πνπ παξνπζίαδαλ ζρεηηθά πςειφ 

πιεζσξηζκφ (Βελεδνπέια θαη Αξγεληηλή), ε νπνία ζπλεηζέθεξε θαηά πεξίπνπ 2 

πφληνπο ζηελ αλάπηπμε ησλ ζηαζεξψλ εζφδσλ. Πξνζζήθε ηεο ηάμεσο ηνπ 1% 

νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ ελεξγψλ αληηπξνζψπσλ θαη ηνπ κέζνπ αξηζκνχ 

παξαγγειηψλ. Απηή ε επέθηαζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αληηπξνζψπσλ νθείιεηαη θπξίσο 

ζηελ αλάπηπμε πνπ ζεκεηψζεθε ζηελ Δπξψπε, ηε Μέζε Αλαηνιή θαη Αθξηθή θαη, 

θπξηφηεξα, ζηε Ρσζία. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 2 εηψλ, ε θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο ππέθεξε 

ζεκαληηθά δεδνκέλεο ηεο δχλακεο ηνπ δνιαξίνπ έλαληη ησλ ζρεηηθψλ λνκηζκάησλ 

ησλ θπξηφηεξσλ αγνξψλ ηεο Avon. Ωο απνηέιεζκα, ηα έζνδα θαη ηα θέξδε 

παξνπζηάδνπλ κείσζε φηαλ κεηαηξέπνληαη ζε ακεξηθαληθά δνιάξηα θαη ηα πεξηζψξηα 

θέξδνπο έρνπλ επεξεαζηεί αξλεηηθά απφ ηε κίμε ρσξψλ, θαζψο ρψξεο νη νπνίεο 

παξνπζίαδαλ ζηαζεξά πςειφηεξα ιεηηνπξγηθά θέξδε αληηκεηψπηζαλ κεγάιε 

ππνηίκεζε ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηφο ηνπο. 

Σν Ννέκβξην ηνπ 2015 ε εηαηξεία αλαθνίλσζε εζσηεξηθή αλαδηάξζξσζε ηεο 

δηνηθεηηθήο δνκήο ηεο, ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη ηε δηνίθεζε ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη 

ηελ Δπξψπε, ηε Μέζε Αλαηνιή & Αθξηθή απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2016, νπφηε θαη 

αλαθνίλσζε θαη ην ζρέδην κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο. Απηφ πεξηιακβάλεη επελδχζεηο ζηελ 

αλάπηπμε, κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ελίζρπζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ζρεδίνπ, ε εηαηξεία αλακέλεη λα επελδχζεη 

$350 εθαηνκκχξηα ζηελ επηρείξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αθφινπζσλ 3 εηψλ, απφ ηα 

νπνία ηα $150 εθαηνκκχξηα ζα δνζνχλ ζηα θνηλσληθά κέζα θαη ζηελ πψιεζε κέζσ 

απηψλ, ελψ ηα ππφινηπα $200 εθαηνκκχξηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ κνληέινπ εμππεξέηεζεο πειαηψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο. Δπηπιένλ, ε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο ζα πξνέιζεη απφ ην κεηαζρεκαηηζκφ ελεξγεηψλ θαη απφ ηελ εθαξκνγή 

ζηξαηεγηθψλ κείσζεο θφζηνπο πνπ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ πηψζε ηνπ 

θφζηνπο θαηά $70 εθαηνκκχξηα θαηά ηνλ πξψην ρξφλν εθαξκνγήο.  
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1.2.1 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
5
 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηειεί ην δηαρεηξηζηηθφ θαη εθπξνζσπεπηηθφ φξγαλν ηεο 

αλψλπκεο εηαηξείαο. Δίλαη έλα ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ αλαιακβάλεη ηηο εζσηεξηθέο 

θαη εμσηεξηθέο ππνζέζεηο ηεο. Η εθινγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γίλεηαη απφ 

ηνπο κεηφρνπο κε ζθνπφ λα επηβιέπνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

πειαηψλ ηνπο. 

Απμοδιόηηηερ 

1) Βαζικέρ απμοδιόηηηερ: Κχξηα επζχλε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ είλαη λα αζθνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα 

ελεξγψληαο πξνο φθεινο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ κεηφρσλ ηεο. Με ηελ 

εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζα 

κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ηφζν ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο φζν θαη ζηνπο 

εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο θαη ειεγθηέο ηεο. Με βάζε ηνλ Κψδηθα 

πκπεξηθνξάο θαη ηελ πνιηηηθή ηεο Avon, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ νθείινπλ λα δηεθπεξαηψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, λα είλαη 

ζπλεπείο ζηα δηαρεηξηζηηθά ηνπο θαζήθνληα, φζνλ αθνξά ζηνπο κεηφρνπο, θαη 

λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

2) Παπακολούθηζη και ςμμεηοσή: Οη δηεπζπληέο νθείινπλ λα 

παξεπξίζθνληαη ζε φιεο ηηο ηαθηηθά πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Δπηηξνπψλ πνπ ππεξεηνχλ θαη λα 

παξαθνινπζνχλ ηηο εηδηθέο ζπλαληήζεηο θαη ηηο εηήζηεο ζπλεδξηάζεηο ησλ 

κεηφρσλ αμηνπνηψληαο φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο. 

Βαζηθφ θαζήθνλ θάζε δηεπζπληή Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη λα αθηεξψλεη 

ρξφλν θαη πξνζπάζεηα θαη λα δηαβάδεη ην πιηθφ πνπ ηνπ παξέρεηαη πξηλ απφ 

θάζε ζπλεδξίαζε έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ελεξγά, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο πξνηάζεηο ησλ ππνινίπσλ κειψλ.  

3) Πληποθόπηζη και ζςνεσήρ εκπαίδεςζη: Δληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ 

εθινγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,  ν δηεπζπληήο ιακβάλεη ζπκκεηνρή ζην 

πξφγξακκα ελεκέξσζεο ηεο εηαηξείαο γηα ην λέν ζπκβνχιην. Δπίζεο 

πξαγκαηνπνηεί ζπλαληήζεηο κε ηα αλψηεξα ζηειέρε πξνθεηκέλνπ λα 

                                                           
5
http://www.avoncompany.com/aboutavon/corporategovernance/docs/Avon_Corporate_Governance_G

uidelines.pdf 
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ελεκεξσζεί γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε ηεο εηαηξείαο,  ηηο ηδηφηεηεο θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο,  ηα ζηξαηεγηθά ηεο ζρέδηα θαη ηα νηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά 

ηεο δεηήκαηα. ηε ζπλέρεηα,  νη δηεπζπληέο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ 

ελεκεξψλνληαη γηα ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά,  

ξπζκηζηηθά θαη δηνηθεηηθά ζέκαηα πνπ ηελ αθνξνχλ θαζψο θαη ηα δεηήκαηα 

πνπ ελδερνκέλσο επεξεάδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο. Η Avon 

ελζαξξχλεη ηε ζπλερή επηκφξθσζε ησλ δηεπζπληψλ ηεο αλαιακβάλνληαο φια 

ηα απαξαίηεηα έμνδα. 

4) Δηήζια αςηοαξιολόγηζη: Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη νη Δπηηξνπέο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,  κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Γηνξηζκψλ θαη Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, ππνβάιινληαη θάζε ρξφλν ζε κία απηναμηνιφγεζε 

πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί εάλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη νη Δπηηξνπέο ηνπ 

ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά. Απηή ε εθηίκεζε βαζίδεηαη ελ κέξεη ζηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ θάζε δηεπζπληή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη θάζε 

Δπηηξνπήο πνπ εμππεξεηεί. Σα απνηειέζκαηα θάζε αμηνιφγεζεο ζπδεηνχληαη 

εθ ησλ πζηέξσλ κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.  

 

1.2.2 ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ 
6
 

Η Avon είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο. Η εηαηξεία 

έρεη δεζκεπηεί λα παξάγεη πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο, λα εμππεξεηεί ηνπο πειάηεο 

ηεο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν θαη λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο 

ησλ γπλαηθψλ. Όληαο κία επηηπρεκέλε θαη θεξδνθφξα εηαηξεία ζπλεηδεηνπνηεί ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο σο πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Έηζη κε ην λα είλαη θνηλσληθά 

ππεχζπλε, γλσξίδεη ηηο ζπλέπεηεο ησλ ελεξγεηψλ ηεο σο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη 

πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. Οη πξάμεηο απηέο εληζρχνπλ ηελ εηθφλα ηεο 

εηαηξείαο, πξνζειθχνληαο αθφκα πεξηζζφηεξνπο πειάηεο. Δπηπιένλ, απηέο νη πξάμεηο 

θνηλσληθήο επζχλεο απνηεινχλ εξγαιείν δεκνζίσλ ζρέζεσλ γηα ηελ Avon.  

Η Avon πξαγκαηνπνηεί παγθνζκίσο πνιπάξηζκεο ζεκαληηθέο ελέξγεηεο ζε φηη αθνξά 

ηηο γπλαίθεο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ « ε εθζηξαηεία ελάληηα ζηνλ 

θαξθίλν ηνπ καζηνχ » κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ πξφιεςε θαη ην πξφγξακκα 

« Avon Running » πνπ πξνσζεί ηε ζεκαζία ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο θάζε γπλαίθαο 

                                                           
6
 https://educheer.com/avon-social-responsibilty-women-company-environmental/ 
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πξνηείλνληαο απνηειεζκαηηθέο θαη πξνζηηέο αζθήζεηο. Παξάιιεια έρεη δεκηνπξγεζεί 

έλα ηακείν, ην νπνίν απμάλεηαη ζπλερψο, θαη δηαηίζεληαη γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ πγείαο πνπ αθνξνχλ ηηο γπλαίθεο παγθνζκίσο. 

ην πιαίζην ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο εληάζζεηαη θαη ε δηαηήξεζε ελφο 

θαζαξνχ θαη πγηνχο πεξηβάιινληνο. Ωο επηηπρεκέλε παγθφζκηα εηαηξεία ε Avon 

εγγπάηαη φηη νη επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη θηιηθέο πξνο ην 

πεξηβάιινλ θαη ηα πξντφληα ηεο είλαη αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθά γηα ηελ 

πξννξηδφκελε ρξήζε. Ωο εθ ηνχηνπ, ε εηαηξεία εκκέλεη ζε έλα ζχλνιν 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ε νπνία πεξηιακβάλεη: 

1. Όιεο νη κέζνδνη παξαγσγήο ζα πξέπεη λα δηεμάγνληαη θαη’ εληνιή ηεο Avon 

θαη λα είλαη θηιηθέο σο πξνο ην πεξηβάιινλ. 

2. Σήξεζε φισλ ησλ πξνζδνθηψλ θαη λφκσλ ζε φιεο ηηο ρψξεο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο Avon. 

3. Τπεχζπλε θαη άκεζε αληηκεηψπηζε ηπρφλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ Avon. 

4. Οη πξαθηηθέο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ Avon ζα πξέπεη λα 

απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

5. Παξνρή πεξηβαιινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε έκθαζε ηελ θνηλή 

επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή νξζψλ πεξηβαιινληηθψλ πξαθηηθψλ. 

 

1.2.3 AVON FOUNDATION 
7
 

Απφ ην 1955, ην Avon Foundation γηα ηηο γπλαίθεο πξνσζεί θαη ζπλεηζθέξεη ζε 

θηιαλζξσπηθέο, επηζηεκνληθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη αλζξσπηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζε απηέο πνπ βειηηψλνπλ ηε δσή ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο. To Avon Foundation γηα ηηο γπλαίθεο δηαρεηξίδεηαη πξνγξάκκαηα 

ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ζπλεξγάδεηαη κε ζπγαηξηθέο ηεο Avon Foundation θαη 

ηηο αγνξέο ηεο Avon ζε φιν ηνλ θφζκν.  

Οη πξνζπάζεηεο ηεο εηαηξείαο λα εμαιείςνπλ ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ θαη λα βάινπλ 

έλα ηέινο ζηελ ελδννηθνγελεηαθή θαη ζηε θπιεηηθή βία έρεη βνεζήζεη ψζηε απηά ηα 

                                                           
7
 https://www.avonfoundation.org/about/mission/ 
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δεηήκαηα λα ηεζνχλ ζε δεκφζην δηάινγν. Καη θαζψο νη ζηάζεηο πξνο απηά ηα 

δεηήκαηα εμαθνινπζνχλ λα αιιάδνπλ – απφ ην θφβν θαη ηελ απνκφλσζε ζηε γλψζε, 

ηε δξάζε θαη ηελ ελδπλάκσζε- ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο δσέο ακέηξεησλ 

γπλαηθψλ παληνχ. 

Μέρξη θαη ζήκεξα, ε Avon θαη ην Avon Foundation for Women έρνπλ ζπλεηζθέξεη 

πεξηζζφηεξα απφ $1 δηο ζε ζθνπνχο πνπ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηηο 

γπλαίθεο. 

Κπξηφηεξνο ζηφρνο ηεο εηαηξείαο ζε ζέκαηα ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ θαη ηεο 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο είλαη λα εληζρχζεη ηελ πξφνδν, ηελ επζχλε θαη αλαθάιπςε 

ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ, ελψ παξάιιεια αγσλίδεηαη λα κεηψζεη ην θνηλσληθφ ζηίγκα 

πνπ πνιιέο θνξέο νδεγεί ηηο γπλαίθεο λα θξαηνχλ ηέηνηα πεξηζηαηηθά θξπθά. 

Καμπάνια καηά ηος Καπκίνος ηος Μαζηού 

Ο θαξθίλνο ηνπ καζηνχ είλαη κηα απφ ηηο πην ζπρλά δηαγλσζκέλεο κνξθέο θαξθίλνπ 

ζηνλ θφζκν. Μφλν ζηηο ΗΠΑ κηα γπλαίθα ζα δηαγλσζηεί κε θαξθίλν θάζε ηξία ιεπηά. 

Δίλαη κία αζζέλεηα πνπ αγγίδεη ηηο δσέο εθαηνκκπξίσλ θάζε ρξφλν, θαη, πξνθεηκέλνπ 

λα ζπλεηζθέξεη ζηελ εμάιεηςή ηεο, ε Avon δεκηνχξγεζε ην Avon Global Breast 

Cancer Crusade. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 20 πεξαζκέλσλ εηψλ έρεη ππάξμεη ζηαζεξή 

ζηελ ππνζηήξημή ηεο πξνο ηηο γπλαίθεο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ 

καζηνχ, ηφζν κέζσ πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηηο αζζελείο 

πξφζβαζε ζε πςειήο πνηφηεηαο θξνληίδα φζν θαη κέζσ ηεο αλάζεζεο εξεπλεηηθψλ 

ρνξεγήζεσλ γηα λα βξεζεί ζεξαπεία. 

Δνδοοικογενειακή Βία 

1 ζηηο 4 γπλαίθεο ζηηο ΗΠΑ πέθηεη ζχκα βίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο, κε ηηο 

έθεβεο θαη λέεο γπλαίθεο λα απνδεηθλχνληαη πην επάισηεο. Δίλαη κηα επηδεκία πνπ 

ζπάληα ηίζεηαη ππφ ζπδήηεζε – θάηη πνπ ε Avon πξνζπαζεί λα αιιάμεη κέζσ ηεο 

πξσηνβνπιίαο “Speak Out Against Domestic Violence”. Με ηε βνήζεηα απηνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξνζπαζεί λα επαηζζεηνπνηήζεη, λα  κνξθψζεη θαη λα παξέρεη 

πξνγξάκκαηα άκεζεο εμππεξέηεζεο γηα λα ζπκβάιιεη ζηελ εμάιεηςε ηνπ 

θαηλνκέλνπ. 

Βοήθεια Έκηακηηρ Ανάγκηρ 

Ωο παγθφζκηνη εηαηξηθνί πνιίηεο ε Avon Products, Inc. θαη ην Avon Foundation for 
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Women καδί αληηδξνχλ άκεζα ζε εζληθέο θαη δηεζλείο πεξηπηψζεηο εθηάθηνπ 

αλάγθεο. Απφ ην 2001, έρνπλ ζπγθεληξψζεη πεξηζζφηεξα απφ $19 εθαηνκκχξηα ζε 

δσξεέο γηα γπλαίθεο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο πνπ επεξεάζηεθαλ απφ θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο ή θξίζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ην 2014 ζπγθέληξσζε πφξνπο γηα ην 

Παγθφζκην Δπηζηηηζηηθφ Πξφγξακκα γηα επηδψληεο ηνπ ηπθψλα Υατγηάλ. 

 

Γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ην Avon Foundation for Women 

αθνινπζεί 4 δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο: 

1. Υξεκαηνδνηεί ηα πην πνιιά ππνζρφκελα έξγα 

2. πγθεληξψλεη ππνηξφθνπο, ζπλεξγάηεο θαη άιινπο πλεπκαηηθνχο εγέηεο γηα 

λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα εμαζθήζνπλ ηηο θαιχηεξεο ελέξγεηεο γηα λα 

βειηηψζνπλ ηα απνηειέζκαηα 

3. Γίλεη έλαπζκα γηα λέεο θαηεπζχλζεηο θαη θαηλνηφκεο πξαθηηθέο ψζηε λα 

επηηαρπλζεί ε πξφνδνο θαη 

4. Δπηκνξθψλεη ην επξχ θνηλφ  θαη ζεκαληηθά αθξναηήξηα γηα λα αιιάμνπλ 

ζπκπεξηθνξά ψζηε λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

 

1.3 ΑΝΑΛΤΗ ΚΤΡΙΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΧΝ 

Η εηαηξία απνηειεί παγθφζκην θαηαζθεπαζηή θαη έκπνξν πξντφλησλ νκνξθηάο θαη 

πεξηπνίεζεο. Λεηηνπξγεί ζε έλαλ πςειά αληαγσληζηηθφ θιάδν θαη αληαγσλίδεηαη 

άιια ηππνπνηεκέλα θαηαλαισηηθά πξντφληα (CPG) θαη εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ην δίθηπν άκεζσλ πσιήζεσλ.  

Σα πξντφληα ηεο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο:  

1. Beauty θαη  

2. Fashion & Home 

Οη πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο πξαγκαηνπνηνχληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κέζσ ελφο 

δηθηχνπ, απηφ ησλ άκεζσλ πσιήζεσλ (direct selling channel). Σα ηκήκαηά ηεο 

βξίζθνληαη δηαζθνξπηζκέλα ζε φιν ηνλ θφζκν θαη δηαζέηνπλ θέληξα επηρεηξήζεσλ 

ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή, ζηελ Δπξψπε, ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ Αθξηθή, θαζψο 

θαη ζηελ πεξηνρή Αζίαο-Δηξεληθνχ. Δπηπιένλ, ιεηηνπξγεί θαη ζηελ αγνξά ηεο Ννηίνπ 
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Ακεξηθήο, ηκήκα ην νπνίν δηαρσξίζηεθε απφ ηελ Avon Products Inc ζε ζπκθσλία 

πνπ δηεμήρζε κε ηελ Cerberus Capital Management LP, ε νπνία απνηειεί πιένλ ηνλ 

θχξην κέηνρν ηνπ ηκήκαηνο απηνχ. 

 

*table 1
8 

 

1.3.1 ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ 

Beauty 

ε απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ πξντφληα θξνληίδαο ηνπ δέξκαηνο (ζηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνληαη  ηα πξντφληα πξνζσπηθήο θξνληίδαο), αξψκαηα θαη θαιιπληηθά. 

 

Fashion & Home 

Σα πξντφληα πνπ εληάζζνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία είλαη θνζκήκαηα, ξνιφγηα, 

έλδπζε, ππφδεζε, αμεζνπάξ, δψξα θαη δηαθνζκεηηθά πξντφληα, είδε ζπηηηνχ, 

πξντφληα δηαζθέδαζεο, πξντφληα γηα παηδηά θαη, ηέινο, είδε δηαηξνθήο. 

*table 2
9
 

 

 

                                                           
8
 Avon Annual Review: θέξδε θαη ιεηηνπξγηθά έζνδα αλά πεξηνρή ιεηηνπξγίαο 

9
 Avon Annual Review: πνζνζηφ επί ησλ πσιήζεσλ αλά θαηεγνξία πξντφληνο 

 2015 2014 2013 

Beauty  74% 75% 75% 

Fashion & Home 26% 25% 25% 
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1.4 ΘΔΗ ΜΔΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ 
10

 

Η Avon απνηειεί κία απφ ηηο θνξπθαίεο επηρεηξήζεηο άκεζεο πψιεζεο θαιιπληηθψλ 

παγθνζκίσο, ζπκπιεξψλνληαο 130 ρξφληα επηηπρεκέλεο πνξείαο. Η εηαηξεία 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ θαηαζθεπή θαη εκπνξία πξντφλησλ πεξηπνίεζεο θαη νκνξθηάο 

θπξίσο ζηε Βφξεηα θαη Λαηηληθή Ακεξηθή, ηελ Δπξψπε θαη ηελ Αζία. Παξφιν πνπ ε 

έδξα ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζηε Νέα Τφξθε, έρεη εγθαηαζηάζεηο ζε 70 ρψξεο 

πεξίπνπ αλά ηνλ θφζκν, έρεη επεθηαζεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ 100 αγνξέο θαη δηαζέηεη 

πεξηζζφηεξνπο απφ 6 εθαηνκκχξηα ελεξγνχο, αλεμάξηεηνπο αληηπξνζψπνπο ζε 

νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Σα θέξδε ηεο αλέξρνληαη ζηα $9 δηο εηεζίσο. 

Βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ Avon απνηειεί ε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο κέζσ ελφο 

νινθιεξσκέλνπ δηθηχνπ δηαλνκήο. Η δηαδηθαζία απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζηα θέληξα 

δηαλνκήο. Πξφθεηηαη γηα ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο παξαιακβάλνληαη, 

απνζεθεχνληαη, πξνεηνηκάδνληαη θαη δηαλέκνληαη νη παξαγγειίεο. Ωζηφζν ε Avon 

ρξεζηκνπνηεί ηε ζηξαηεγηθή Supply Chain, ε νπνία εζηηάδεη ζε ηξεηο βαζηθνχο 

παξάγνληεο, ζην θφζηνο, ηνλ άλζξσπν θαη ηελ εμππεξέηεζε, επηδηψθνληαο ηε δηαξθή 

εμέιημε ηνπο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο. 

πγθεθξηκέλα, ην 2013 ζε ζχγθξηζε κε ην 2012 ππήξμε κείσζε ηνπ θφζηνπο αλά 

παξαγγειία (CPO) θαη αλά ηεκάρην (CPU) θαηά 12% θαη 11% αληίζηνηρα. 

πγρξφλσο, κεηψζεθε θαη ην θφζηνο κεηαθνξψλ θαηά 9%  κε ηελ παξάιιειε 

βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο. 

Μία απφ ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο απνηειεί ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηφζν ζε ζέκαηα αζθαιείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, φζν 

θαη ζηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ηελ παξνρή θηλήηξσλ κε ζθνπφ 

ηελ αθνζίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Παξάιιεια, ράξε ζηελ πεξηβαιινληηθή 

ππεπζπλφηεηα θαη ηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα πνπ δηαζέηεη δίλεη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο 

ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα θέξδε ηεο εηαηξείαο. Δπηπιένλ, ε Avon δίλεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ εμππεξέηεζε ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο θξνληίδνληαο γηα ηε 

ζπλερή ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ ηεο θαη ηελ παξνρή ησλ βέιηηζησλ ζπζηεκάησλ 

επηθνηλσλίαο. 

11
πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο ε Avon παξνπζίαζε 

αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2016 θαηά 79,01% 

                                                           
10

 http://www.tlawards.gr/_pdf/transport_and_logistics_awards_2014.pdf (ζει.10) 

http://www.tlawards.gr/_pdf/transport_and_logistics_awards_2014.pdf
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εηεζίσο. Η αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηεο ήηαλ κεγαιχηεξε απφ ηε κέζε αχμεζε ησλ 

αληαγσληζηψλ ηεο (3,48%) πνπ παξαηεξήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ίδηνπ ηξηκήλνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
11

 http://csimarket.com/stocks/compet_glance.php?code=AVP 
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2.ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

2.1 ΑΝΑΛΤΗ PEST 

Political 

Αλαθέξεηαη ζην λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην κε βάζε ην νπνίν ιεηηνπξγεί ε Avon 

πξαγκαηνπνηψληαο ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ηεο. Δπηπιένλ,  

αλαθέξεηαη ζηνπο θπβεξλεηηθνχο θνξείο θαζψο θαη ζηηο δηάθνξεο νκάδεο πνπ αζθνχλ 

πηέζεηο ζηελ εηαηξεία επεξεάδνληαο ηελ κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν.  

Η δξαζηεξηνπνίεζε ηεο Avon ζε δηεζλέο επίπεδν ηελ θαζηζηά επάισηε ζε πνιηηηθνχο 

παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ φιεο ηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί. Η ιεηηνπξγία ηεο 

θαζνξίδεηαη  απφ λφκνπο, ηφζν εγρψξηνπο φζν θαη επξσπατθνχο, ζρεηηθά κε ηελ 

εκπνξία θαη ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ νκνξθηάο ηεο. Τπάξρνπλ θπξίσο Δπξσπατθέο 

νδεγίεο πνπ νξίδνπλ ηνπο θαλφλεο παξαγσγήο, κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο ησλ 

πξντφλησλ ηεο.  

Δπίζεο, θαζψο δξαζηεξηνπνηείηαη θαη έρεη θαηαζηήκαηα ζε δηάθνξεο ρψξεο, ηα 

δηαθνξεηηθά εξγαζηαθά, θνξνινγηθά θαη πγεηνλνκηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία ζε ρψξεο 

φπσο ε Διιάδα κεηαβάιινληαη ηαθηηθά, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε έληνλε 

κεηαβιεηφηεηα ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο. 

Σα θέξδε ηεο εηαηξείαο είλαη επάισηα ζηνπο δηάθνξνπο ζπλαιιαγκαηηθνχο θαη 

θεθαιαηαθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ ζηηο ρψξεο φπνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη. Η πηζαλφηεηα επηβνιήο δαζκψλ ζε ρψξεο πνπ εηζάγνπλ ηα 

πξντφληα ηεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηα θέξδε ηεο. 

ε δηεζλέο επίπεδν, ε Avon πξνθεηκέλνπ λα επεθηείλεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο 

δξαζηεξηφηεηα θαη λα δηεπξχλεη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηδηψθεη ηε ζχλαςε 

επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ αθνινπζψληαο ηηο δηεζλείο εμειίμεηο θαη ηάζεηο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε 

ζπκθσλία κε ηελ Cerberus, θαζψο επίζεο θαη ε πξνζπάζεηα λα εκπινπηίζεη ηελ 

γθάκα ησλ πξντφλησλ ηεο κέζσ ζπλεξγαζηψλ κε άιινπο γλσζηνχο νίθνπο, φπσο ε 

εηαηξεία Κνξξέο ζηελ Βξαδηιία.  
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Economical 

Πεξηιακβάλεη ηηο  δνκέο ηεο νηθνλνκίαο,  ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο,  ηνπο δείθηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ πιεζσξηζκφ, ηελ απαζρφιεζε,  ηελ πνξεία ηεο θεθαιαηαγνξάο θαη 

ησλ εηζνδεκάησλ, ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα θαζψο θαη ηηο δηεζλείο νηθνλνκηθέο 

ζρέζεηο θαη εμειίμεηο. 

Η εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πάλσ απφ 100 ρψξεο θη αλαιφγσο ρξεζηκνπνηεί ηα 

αληίζηνηρα λνκίζκαηα, κεηαμχ απηψλ ην επξψ, ην δνιάξην θαη ε αγγιηθή ιίξα. Δάλ 

νπνηνδήπνηε απφ απηά ηα λνκίζκαηα κεηαβιεζεί έλαληη ηνπ δνιαξίνπ, ζα ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο ρξεκαηνξξνέο ηεο εηαηξείαο. 

Λεηηνπξγεί ζηελ αγνξά ηεο Διιάδαο θαη ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ εμαζθαιίδνληαο 

θαηά θάπνην ηξφπν ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. Αλ θαη ε 

εηαηξεία επεξεάζηεθε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πεξηνξηζκνχ ζηα θεθάιαηα  θίλεζεο ηνλ 

Ινχιην ηνπ 2015, παξνπζηάδνληαο κία αηζζεηή  κείσζε  ηεο  θαηαλάισζεο  (πεξίπνπ 

θαηά 40%), θαηάθεξε λα ηελ εμνκαιχλεη σο ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ. 

Οη πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ θαηαλάισζε ησλ 

λνηθνθπξηψλ ζηελ Διιάδα θαη αζθαιψο ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά πξντφλησλ νκνξθηάο. 

Σν εηήζην εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ είλαη έλαο απφ ηνπο πην βαζηθνχο παξάγνληεο 

πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηα έζνδα ηεο εηαηξείαο θαη γηα ην ιφγν απηφ, ηδηαίηεξα 

ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο, ε Avon πξνζαξκφδεη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή 

ηεο ζηηο αλάγθεο ηεο επνρήο, πξνζθέξνληαο αληαγσληζηηθέο ηηκέο ζηνπο πειάηεο ηεο. 

Δπίζεο, άιινη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εηαηξεία είλαη ην 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα θαη ε θνξνινγία ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο θαη ησλ 

απηναπαζρνινχκελσλ.  

Social 

ρεηίδεηαη κε ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε ηεο θάζε ρψξαο,  ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο,  ην ζπλδηθαιηζηηθφ ηεο θίλεκα αιιά θαη ηηο πνιηηηζηηθέο θαη 

πξνζσπηθέο αμίεο ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ. Αθνξά νπζηαζηηθά ηελ θνπιηνχξα ηεο 

Avon,  ε νπνία απνηειεί έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα  νξγάλσζεο,  δηνίθεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο.  

Η χπαξμε ησλ social media θαη ν ζεκαληηθφο ξφινο πνπ παίδνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά καο κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο δηάρπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ζε κεγάιν 

κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ έρεη σο απνηέιεζκα λα ππάξρεη κεγαιχηεξε γλψζε γηα ηηο 
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ζεηηθέο ελέξγεηεο αιιά θαη αληίδξαζε γηα ηηο αξλεηηθέο πξαθηηθέο ηεο εηαηξείαο ζε 

φ,ηη αθνξά ζε δνθηκέο ζε δψα ή ηηκνινγηαθέο πνιηηηθέο. 

Η Avon είλαη γλσζηή γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε θηιαλζξσπηθέο,  αλζξσπηζηηθέο,  

επηζηεκνληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  δίλνληαο έκθαζε ζε εθείλεο πνπ 

βειηηψλνπλ ηε δσή ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Έρεη κία ηδηαίηεξε 

επαηζζεζία ζε θνηλσληθά ζέκαηα θαη ηζρπξή θνηλσληθή επζχλε. Ήδε απφ ην 1992,  

ππνζηεξίδεη ηελ εθζηξαηεία ελάληηα ζηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ δηαζέηνληαο 

πεξηζζφηεξα απφ $700 εθαηνκκχξηα κέρξη ζήκεξα γηα ηελ πξφιεςε,  έξεπλα θαη 

αληηκεηψπηζε απηήο ηεο αζζέλεηαο. Δπηπιένλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα ππνζηεξίδεη 

ελεξγά θαη ηελ εθζηξαηεία θαηά ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο. Η πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

έξγσλ απηψλ απνηειεί γηα ηελ Avon έλα ζηνηρείν πνιηηηζκνχ πνπ εληζρχεη ηε θήκε 

θαη ην θαιφ φλνκα ηεο εηαηξείαο, απμάλνληαο ηελ πειαηεηαθή ηεο βάζε θαη 

νδεγψληαο, θαη’ επέθηαζε, ζε πςειφηεξε θεξδνθνξία. 

Technological 

Πεξηιακβάλεη ηνλ απαξαίηεην εθζπγρξνληζκέλν ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ,  ζχγρξνλα 

εξεπλεηηθά θέληξα,  ηε δηαδηθαζία  λεσηεξηζκνχ,  ηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ηεο 

ηερλνινγίαο,  ην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηα δηαδηθηπαθά κέζα 

ελεκέξσζεο.  

Η ηερλνινγία θαη ε ζπλερήο ηερλνινγηθή έξεπλα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο. Η Avon πξνζπαζεί ζπλερψο λα βειηηψλεη ηερλνινγηθά φια 

ηα πξντφληα ηεο θαη λα δεκηνπξγεί δηαξθψο θαιχηεξα θαη πην εμειηγκέλα λέα 

πξντφληα.  

Αθφκε, έρεη πηνζεηήζεη εμειηγκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο απνζεθψλ θαη 

επεμεξγαζίαο παξαγγειηψλ ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα θέληξα δηαλνκήο πνπ δηαζέηεη. 

πγθεθξηκέλα, ζην ηκήκα παξαγσγήο θαη πξνεηνηκαζίαο ρξεζηκνπνηεί ζπζηήκαηα 

απηνκαηηζκνχ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηε κείσζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο.  

Η Avon, ιακβάλνληαο ππφςε φηη δνχκε ζε κία ςεθηαθή επνρή, αζρνιείηαη κε ην 

Digital Marketing,  δειαδή ηελ αλάπηπμε κέζσ δηαδηθηχνπ θαη social media. 

Μάιηζηα, δηαζέηεη θαη έλα εμεηδηθεπκέλν ηκήκα πνπ αζρνιείηαη κε ηηο πξνζθνξέο,  

ηηο πξνσζήζεηο,  ηελ εθπαίδεπζε θαη ηα social media (φπσο Facebook,  Twitter,  

YouTube,  Instagram). 
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Έλα άιιν ζεκαληηθφ θνκκάηη πνπ βιέπνπκε ζηελ αγνξά είλαη ε ξαγδαία αχμεζε ηνπ 

omni channel – multi-channel κέζσ ησλ νπνίσλ παξαθνινπζεί φιεο ηηο εμειίμεηο ζε 

mobile applications, internet, social media. Σν omni channel – multi-channel, ή 

αιιηψο πνιχ-θαλαιηθφ ζχζηεκα πψιεζεο, είλαη έλα ζχζηεκα πνπ αθνξά φια ηα 

ζηάδηα ηεο πψιεζεο – παξαγγειία, απνζηνιή, παξάδνζε, ππεξεζίεο κεηά ηελ 

πψιεζε. Αληίζηνηρα, ην πνιχ-θαλαιηθφ κάξθεηηλγθ ζπλδπάδεη ηα ςεθηαθά θαη κε 

κέζα θαη απνηειεί πιένλ ζαθή ηάζε ζηελ αγνξά γεληθφηεξα θαη ζην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην εηδηθφηεξα. 

Η Avon είλαη κηα εηαηξεία πνπ βαζίδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηηο δηαδηθηπαθέο 

πσιήζεηο γηα ηα έζνδά ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ θξνληίδεη λα βειηηψλεη ζπλερψο ηελ 

παξνπζία θαη ηελ εηθφλα ηεο ζην δηαδίθηπν, θαζψο απνηειεί κία βαζηθή πεγή 

άληιεζεο λέσλ πειαηψλ θαη αληηπξνζψπσλ, ελψ ηαπηφρξνλα επελδχεη ζηελ πξνβνιή 

θαη πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο. 

 

Political 

Πνιηηηθή θαηάζηαζε ρσξψλ 

Δξγαζηαθά, Φνξνινγηθφ χζηεκα 

πλαιιαγκαηηθνί θαη Κεθαιαηαθνί 

Πεξηνξηζκνί 

Economical 

Ννκηζκαηηθέο Ιζνηηκίεο 

πκβάιιεη ζηε ζηαζεξφηεηα ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ Πεξηβάιινληνο 

Δηζφδεκα Καηαλαισηψλ 

Social 

Social Media 

Φηιαλζξσπηθφ έξγν 

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε 

Technological 

Σερλνινγηθφο Δμνπιηζκφο 

Καηλνηφκα πξντφληα 

πζηήκαηα Απηνκαηηζκνχ 

Digital Marketing 
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2.2 ΚΛΑΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ
12

 

Ο θιάδνο ησλ θαιιπληηθψλ απνηειείηαη απφ επηρεηξήζεηο νη νπνίεο εξεπλνχλ, 

αλαπηχζζνπλ θαη πξνζθέξνπλ ζηελ αγνξά πξντφληα νκνξθηάο, ηα νπνία ηθαλνπνηνχλ 

ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη δηαηεξνχλ ζε πςειφ επίπεδν ηηο πσιήζεηο ηνπο. Η 

πιεηνλφηεηα ησλ εηαηξεηψλ απηψλ αζρνινχληαη κε πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηεγνξίεο 

πξντφλησλ. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θιάδνπ απνηειεί ν έληνλνο αληαγσληζκφο 

κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, ηδηαίηεξα ζηα επξεία θαλάιηα δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ. 

Η εγρψξηα αγνξά ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα παξνπζηάδεη αχμεζε ζην ηκήκα 

παξαγσγήο θαιιπληηθψλ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ 

ζε ειιεληθά πξντφληα θαζψο θαη ζηελ απμεκέλε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κε βάζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ 22 επηρεηξήζεσλ 

(παξαγσγηθέο, εηζαγσγηθέο) πξνέθπςε φηη νη πσιήζεηο απμήζεθαλ θαηά 4,3% θαη ην 

κηθηφ θέξδνο θαηά 3,7%. Παξάιιεια, κεηψζεθαλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δαπάλεο ζε 

πνζνζηφ 14,4% , ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν, δηεπξχλζεθαλ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα 

επηδεηλψλνληαο ην ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα. Ωζηφζν, ην ηειηθφ απνηέιεζκα 

παξέκεηλε θεξδνθφξν θαη ηα δχν εμεηαδφκελα έηε (2015-2016). 

Οη πσιήζεηο θαιιπληηθψλ ην 2015 ζηηο επξσπατθέο ρψξεο απμήζεθαλ ζπγθξηηηθά κε 

ην πξνεγνχκελν έηνο θαηά 6,2% θηάλνληαο ηα $83 δηο. Αθνινπζνχλ νη ΗΠΑ κε €62 

δηο θαη ε Κίλα κε $45 δηο. χκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά ζηνηρεία ηνπ νίθνπ Hoovers, ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν 

παγθνζκίσο είλαη 3.082. ε παγθφζκην επίπεδν ηηο πξψηεο ζέζεηο ζην ρψξν ησλ 

θαιιπληηθψλ θαηέρνπλ ε Ιαπσλία, ε Βξαδηιία θαη ε Ιλδία, ελψ ζηελ Δπξψπε 

θπξηαξρνχλ ε Ιηαιία, ε Γαιιία θαη ε Ιζπαλία. 

Έπεςνα και ανάπηςξη 

Η δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ζε έλαλ 

ηφζν αληαγσληζηηθφ θιάδν φζν απηφο ησλ πξντφλησλ νκνξθηάο. Οη πξνζπάζεηεο ηνπ 

ηκήκαηνο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ αλάπηπμε 

λέσλ πξντφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνηειεζκαηηθψλ ζεξαπεηψλ νκνξθηάο 

πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ γπλαηθψλ, αιιά θαη γηα ηνλ επαλαζρεδηαζκφ 

ησλ ήδε ππαξρφλησλ πξντφλησλ. 

                                                           
12

 http://www.enikonomia.gr/economy/143995,icap-afxisi-stis-poliseis-kallyntikon-kata-13-to-

2016.html 
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Η Avon, πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο, έρεη δηαηεξήζεη ηελ 

εζηίαζή ηεο ζε λέεο ηερλνινγίεο θαη ζηελ θαηλνηνκία πξντφλησλ, ψζηε λα 

παξνπζηάδεη ζηελ αγνξά πξσηφηππα πξντφληα πνπ πξνζθέξνπλ εκθαλή νθέιε γηα 

ηνπο θαηαλαισηέο. 

Η παγθφζκηα κνλάδα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζην Suffern 

ηεο Νέαο Τφξθεο. Μηα νκάδα εξεπλεηψλ θαη ηερληθψλ εθαξκφδνπλ ηηο αξρέο ηεο 

επηζηήκεο ζηηο πξαθηηθέο πιεπξέο ηεο δεκηνπξγίαο πξντφλησλ γηα ηεο αγνξέο ζε φινλ 

ηνλ θφζκν. Οη ζρέζεηο κε δεξκαηνιφγνπο θαη άιινπο εηδηθνχο εληζρχνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα πξνζθέξεη λέεο θφξκνπιεο θαη πιηθά ζηελ αγνξά. 

Δπηπιένλ, ε Avon δηαζέηεη κνλάδα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμήο ζηε αλγθάε θαη 

δνξπθνξηθέο ιεηηνπξγίεο ζηελ Αξγεληηλή, ηε Βξαδηιία, ην Μεμηθφ, ηελ Πνισλία θαη 

ηε Νφηηα Αθξηθή. 

 

 

Πποοπηικέρ ηος κλάδος 

Η παγθφζκηα αγνξά θαιιπληηθψλ αλακέλεηαη λα ζπγθεληξψζεη $429,8 δηο έσο ην 

2022, ζεκεηψλνληαο CAGR
13

 4,3% θαηά ηελ πεξίνδν 2016 – 2022. Η ξαγδαία 

αχμεζε ηνπ θιάδνπ ησλ πξντφλησλ νκνξθηάο νθείιεηαη ζηηο ςεθηαθέο επηθνηλσλίεο, 

ζηε δσηηθφηεηα πξνεγκέλσλ θαλαιηψλ κάξθεηηλγθ θαη ζηε γξήγνξε άλνδν ησλ 

κεζαίσλ ηάμεσλ ζε λέεο αγνξέο φπσο απηή ηεο πεξηνρήο Αζίαο-Δηξεληθνχ, φπνπ νη 

πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο δεηάλε θπζηθά θαη πςειήο πνηφηεηαο πξντφληα νκνξθηάο. 

Η εθηελήο ρξήζε ηνπο θηλεί ηελ αγνξά, θαζψο ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ απμαλφκελε 

ζπλεηδεηφηεηα θαη αγνξαζηηθή δχλακε ησλ θαηαλαισηψλ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ 

αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα θαιιπληηθά. Δπηπιένλ, νη κεγάινη παίθηεο ηεο αγνξάο 

ιαλζάξνπλ δηαξθψο λέα πξντφληα, κε απνηέιεζκα ε αγνξά λα εληζρχεηαη πεξαηηέξσ. 

Σα πξντφληα νκνξθηάο παξνπζηάδνπλ εμέρνπζα πηνζέηεζε ζηηο αλαπηπζζφκελεο 

πεξηνρέο εμαηηίαο ηεο ηαρείαο αιιαγήο ζηνλ ηξφπν δσήο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηεο 

αχμεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο. Η Δπξψπε είλαη απηή ηε ζηηγκή ε πεξηνρή πνπ παξάγεη ην 

πςειφηεξν θέξδνο θαη αλακέλεηαη λα δηαηεξήζεη ηελ πξψηε ζέζε γηα ηελ 

πξνβιεπφκελε πεξίνδν 2016 – 2022. Όκσο, ε πεξηνρή Αζίαο-Δηξεληθνχ είλαη ε πην 

πξνζνδνθφξα αγνξά γηα ηνπο πξνκεζεπηέο θαιιπληηθψλ ιφγσ ησλ επλντθψλ 

                                                           
13
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παξαγφλησλ αλάπηπμεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηελ 

απμαλφκελε ζπλείδεζε ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή εκθάληζε κεηαμχ ησλ 

θαηαλαισηψλ, θπξίσο ζε ρψξεο φπσο ε Ιλδία, ε Κίλα θαη ε Ιαπσλία. 

Οη θπξίαξρνη παίθηεο ηεο αγνξάο αλαπηχζζνπλ θαηλνηφκα πξντφληα πςειήο 

πνηφηεηαο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο ησλ θαηαλαισηψλ. 

Δπηπιένλ, νη εηαηξείεο κεηαηνπίδνπλ ηελ εζηίαζή ηνπο ζε δηαδηθηπαθέο πχιεο, θαζψο 

έρνπλ αλαδεηρζεί ζε δεκνθηιέο κέζν γηα ηελ αγνξά πξντφλησλ νκνξθηάο, ηδηαίηεξα 

κεηαμχ ησλ λεφηεξσλ ειηθηαθψλ νκάδσλ.
14

 

 

2.3 ΑΝΑΛΤΗ 5 ΓΤΝΑΜΔΧΝ ΣΟΤ PORTER 

Γςναηόηηηα Διζόδος Νέυν Ανηαγυνιζηών 

Ο θιάδνο ησλ θαιιπληηθψλ θαη πξντφλησλ πεξηπνίεζεο είλαη πνιχ αληαγσληζηηθφο. 

Οη εηαηξείεο αληηκεησπίδνπλ αληαγσληζκφ απφ δηάθνξα πξντφληα θαη ζεηξέο 

πξντφλησλ ηφζν ζε εγρψξην φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. Ο αξηζκφο ησλ 

αληαγσληζηψλ θαζψο θαη ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ δηαθέξνπλ πνιχ απφ ρψξα ζε 

ρψξα. 

ε παγθφζκηα θιίκαθα, ε Avon αληαγσλίδεηαη πξντφληα ηα νπνία παξέρνληαη ζηνπο 

θαηαλαισηέο κέζσ δηάθνξσλ κεζφδσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθηχνπ άκεζσλ 

πσιήζεσλ κέζσ δηαδηθηχνπ θαη κέζσ θαλαιηψλ καδηθήο αγνξάο θαη ιηαληθήο 

πψιεζεο. πγθεθξηκέλα, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ δηθηχνπ άκεζσλ πσιήζεσλ, νη 

επηρεηξήζεηο αληαγσλίδνληαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. ε αληίζεζε κε κηα ηππηθή 

CPG εηαηξεία πνπ ιεηηνπξγεί ζε κεγαιχηεξε βάζε ησλ θαηαλαισηψλ, νη άκεζνη 

πσιεηέο αληαγσλίδνληαη γηα αληηπξνζσπεπηηθφ ή  επηρεηξεκαηηθφ ηαιέλην κε ην λα 

παξέρνπλ πην αληαγσληζηηθέο επθαηξίεο θέξδνπο, γηα κηα θαιχηεξε πξνζθνξά έλαληη 

ηνπ αληαγσληζκνχ. 

Η είζνδνο ζην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηνπ θιάδνπ απαηηεί πςειέο επελδχζεηο ζε 

θεθάιαην γηα ηελ έξεπλα, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνψζεζε λέσλ πξντφλησλ ζηελ 

αγνξά, επνκέλσο είλαη απαξαίηεην έλα ηζρπξφ ηκήκα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο, κε 

επελδχζεηο ζε εμνπιηζκφ θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ. Δπηπιένλ, ε δηαδηθαζία έγθξηζεο 

ελφο λένπ πξντφληνο είλαη ρξνλνβφξα θαη πεξηιακβάλεη δνθηκέο κέρξη λα εγθξηζεί θαη 

λα ηεζεί ζε θπθινθνξία. 

                                                           
14
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Η πξνζηαζία ησλ πξντφλησλ κε παηέληεο είλαη έλα αθφκε κεγάιν έμνδν θαη απαηηεί 

κηα νκάδα εμεηδηθεπκέλσλ δηθεγφξσλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά δχζθνιν θαη θνζηνβφξν 

γηα ηηο κηθξφηεξεο εηαηξείεο λα πξνζηαηεπζνχλ έλαληη ησλ κεγαιπηέξσλ. 

Σν ηζρπξφ brand name πνπ έρνπλ ρηίζεη νη ππάξρνπζεο εηαηξείεο θαη ε πίζηε θαη ε 

εκπηζηνζχλε πνπ δείρλνπλ νη θαηαλαισηέο ζε απηφ απνηειεί έλαλ αθφκε 

αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα πξνζπαζήζνπλ λα εηζέιζνπλ 

ζε απηφλ ηνλ θιάδν, θαζψο ζα είλαη δχζθνιν λα απνζπάζνπλ κεξίδην ηεο αγνξάο. 

Δπηπιένλ, πέξα απφ ηηο πνιχ ηζρπξέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ήδε ζηνλ 

θιάδν (Avon, Revlon, Clinique, Estee Lauder, Mac, Unilever), νη νπνίεο έρνπλ πνιχ 

κεγάιν κεξίδην ηεο αγνξάο, ππάξρνπλ θαη άιινη κηθξφηεξνη αληαγσληζηέο πνπ 

θαηέρνπλ έλα κηθξφ κεξίδην αγνξάο, κεηψλνληαο ηε ζπλνιηθή θεξδνθνξία ησλ 

εηαηξεηψλ ζηνλ θιάδν. 

πλνςίδνληαο, πηζηεχσ φηη ε απεηιή εηζφδνπ λενζχζηαησλ εηαηξεηψλ ζηνλ θιάδν 

παξαζθεπήο πξντφλησλ νκνξθηάο είλαη ζρεηηθά σαμηλή, γηαηί απαηηνχληαη 

επελδχζεηο γηα λα κπνξέζνπλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη θαη εμαηηίαο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κέρξη ηελ εκθάληζε θεξδψλ.  

Γιαππαγμαηεςηική Γύναμη Καηαναλυηών 

Η δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηίδεηαη κε ηε δχλακε πνπ 

δηαζέηνπλ νη θαηαλαισηέο πξνθεηκέλνπ λα επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ κε 

κεηαβνιέο ζηε δήηεζε. Όηαλ νη θαηαλαισηέο δηαζέηνπλ κεγάιε δχλακε, νη 

παξαζθεπαζηέο θαη έκπνξνη είλαη πηζαλφ λα κε κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ επαξθψο ηε 

κειινληηθή δήηεζε ηεο αγνξάο. Απηφ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ζηε 

καθξνρξφληα θεξδνθνξία ηεο εηαηξείαο, εμαηηίαο απξφβιεπησλ πξνηχπσλ δήηεζεο. 

Ο θιάδνο ησλ θαιιπληηθψλ παξνπζηάδεη ςτηλή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε 

θαηαλαισηψλ. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηνπ απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο θαιιπληηθψλ πξντφλησλ θαη πξντφλησλ πεξηπνίεζεο απφ κηα 

πιεζψξα θαηαζθεπαζηψλ. Δθφζνλ απηά ηα πξντφληα έρνπλ πνιιά ππνθαηάζηαηα, 

είλαη εχθνιν νη θαηαλαισηέο λα πηέζνπλ ηνπο θαηαζθεπαζηέο λα κεηψζεηο ηηο ηηκέο 

ησλ πξντφλησλ ηνπο κε ηελ απεηιή φηη ζα ηα αληαιιάμνπλ κε απηά ησλ αληαγσληζηψλ 

ηνπο. Απηή είλαη κηα πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ φινη νη θαηαζθεπαζηέο 

πξντφλησλ νκνξθηάο ζε παγθφζκηα θιίκαθα. 
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Γιαππαγμαηεςηική Γύναμη Ππομηθεςηών 

Ο ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο αλαιχεη ηε δχλακε πνπ δηαζέηνπλ νη πξνκεζεπηέο 

ζρεηηθά κε ηνλ επεξεαζκφ ηεο ηηκήο ησλ πξντφλησλ ηνπο. Πξνκεζεπηέο κε κεγάιε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάδνπλ ηηο αιιαγέο ησλ 

ηηκψλ ρξεζηκνπνηψληαο ζηξαηεγηθέο φπσο ε ρεηξαγψγεζε ηεο αγνξάο κέζσ ηεο 

ζπζζψξεπζεο θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο πξνζθνξάο. Παξ’ φιν πνπ κεξηθέο απφ απηέο 

ηηο ζηξαηεγηθέο είλαη παξάλνκεο ζε πνιιέο ρψξεο, νη πξνκεζεπηέο ζπλήζσο ηηο 

εμαζθνχλ φηαλ ζέινπλ λα πξνθαιέζνπλ αιιαγέο ζηηο ηηκέο.  

Ο θιάδνο ησλ θαιιπληηθψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ σαμηλή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ, 

εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ παηθηψλ ζηελ αγνξά θαη ηεο κεγάιεο πξνζθνξάο 

δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά. Τπάξρνπλ πνιιά πξντφληα νκνξθηάο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη θαη απφ κεγάιεο αιιά θαη κηθξήο θιίκαθαο θαηαζθεπαζηψλ. 

πλεπψο, ιφγσ ηεο ηεξάζηηαο πξνζθνξάο, νη θαηαλαισηέο έρνπλ ηε δχλακε λα 

επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο ηεο αγνξάο έλαληη ησλ πξνκεζεπηψλ. 

Απειλή Τποκαηάζηαηυν Πποφόνηυν 

Η απεηιή απφ ηελ είζνδν ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά πξνθχπηεη φηαλ 

δεκηνπξγνχληαη παξφκνηα πξντφληα απφ αληαγσληζηέο ηα νπνία ηθαλνπνηνχλ ηηο 

αλάγθεο ηεο αγνξάο. Όηαλ νη θαηαλαισηέο έρνπλ πξφζβαζε ζε ππνθαηάζηαηα 

πξντφληα πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπο, ηφηε νη θαηαζθεπαζηέο θαη νη 

πξνκεζεπηέο ράλνπλ ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε. Οη θαηαλαισηέο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αγνξάζνπλ ηα πξντφληα ησλ αληαγσληζηψλ φηαλ δελ είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ ηηκή ή ηελ πνηφηεηα. Πξνθεηκέλνπ νη πξνκεζεπηέο λα 

εμαιείςνπλ ηελ απεηιή ησλ ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ, πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ 

θαηλνηφκα πξντφληα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο πνπ 

είλαη ν ζηφρνο ηνπο. 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ζηνλ θιάδν ησλ πξντφλησλ νκνξθηάο ππάξρνπλ πνιινί 

αληαγσληζηέο. Ωο απνηέιεζκα, ε απεηιή ησλ ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ είλαη πολύ 

ςτηλή. Δάλ νη θαηαζθεπαζηέο πξνζθέξνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζε ηηκέο πςειφηεξεο, ή 

ηα πξντφληα ηνπο είλαη ρακειφηεξεο πνηφηεηαο, ηφηε νη θαηαλαισηέο ζα απεπζπλζνχλ 

ζηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα πνπ πσινχληαη απφ ηνπο πνιινχο αληαγσληζηέο πνπ 

είλαη παξφληεο ζηελ αγνξά. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη ηεξάζηηαο ζεκαζίαο γηα ηνπο 
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παίθηεο ηεο αγνξάο θαιιπληηθψλ λα δεκηνπξγνχλ θαηλνηφκα πξντφληα, εάλ ζέινπλ λα 

εμαιείςνπλ ηελ απεηιή ησλ ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ. 

Ένηαζη ηος Ανηαγυνιζμού 

Ο θιάδνο ησλ πξντφλησλ νκνξθηάο είλαη έλαο απφ ηνπο πην αληαγσληζηηθνχο θαη 

ζπλερψο κεηαβαιιφκελνπο, θαζψο απνηειείηαη απφ πνιιέο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο.  

Κχξηνο παξάγνληαο πνπ νμχλεη ηνλ αληαγσληζκφ είλαη νη ζπλερείο πξνζπάζεηεο ησλ 

εηαηξεηψλ λα αλαθαιχςνπλ ην επφκελν θαηλνηφκν πξντφλ. Η αλαθάιπςή ηνπ κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε εθαηνκκχξηα εζφδσλ απφ πσιήζεηο θαη παηέληεο θαη ν πξψηνο πνπ ζα 

ην παηεληάξεη ζα απνιαχζεη θαη φια ηα νθέιε, γη’ απηφ θαη ε πξνζπάζεηα γηα 

γξήγνξε αλάπηπμε είλαη εθηεηακέλε. 

Δπηπιένλ, νη κεγάινη θαηαζθεπαζηέο θαιιπληηθψλ φπσο ε Avon, ε Revlon, ε 

Clinique, ε Estee Lauder, ε Mac θαη ε Unilever δαπαλνχλ κεγάια πνζά ζηε 

δηαθήκηζε θαη πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη ηεο κάξθαο ηνπο. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηε θήκε πνπ έρεη απνθηήζεη ε θάζε εηαηξεία θαη ηελ εκπηζηνζχλε απφ ηελ πιεπξά 

ησλ πειαηψλ, θαζηζηά πολύ ςτηλή ηελ έληαζε αληαγσληζκνχ ζηνλ θιάδν. 
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3.ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

3.1 ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΣΗΣΔ 

Η ζεσξία ησλ πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ βαζίδεηαη θπξίσο ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

ηεο επηρείξεζεο ρσξίο, φκσο, λα παξαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Τπνζηεξίδεη φηη θάζε επηρείξεζε δηαθέξεη απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο 

σο πξνο ηνπο πφξνπο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη, θαζψο επίζεο θαη απφ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηνπο εθκεηαιιεχεηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πφξνη θαη νη 

ηθαλφηεηεο πνπ δελ κπνξνχλ εχθνια λα αληηγξαθνχλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο κπνξνχλ 

λα δεκηνπξγήζνπλ ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα θαη θαηά ζπλέπεηα επηθξάηεζε έλαληη 

ησλ αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ.
15

 Οη πφξνη κηαο επηρείξεζεο, πνπ απνηεινχλ ην 

ελεξγεηηθφ ηεο, δηαθξίλνληαη ζε πιηθνχο θαη άπινπο. 

 

3.1.1 ΠΟΡΟΙ 

Άςλοι Πόποι 

Σεσνολογία 

Η Avon δηαζέηεη αξθεηά ρξήκαηα ζην ηκήκα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο, ελψ ην 

πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ζηα δηάθνξα πεδία έξεπλαο είλαη πνιχ θαηαξηηζκέλν, 

γεγνλφο πνπ έρεη δψζεη ζηελ εηαηξεία ηελ επθαηξία λα εηζάγεη ζηελ αγνξά κηα 

πιεζψξα επηηπρεκέλσλ πξντφλησλ νκνξθηάο θαη θξνληίδαο. 

Φήμη 

Η εηαηξεία δηαζέηεη έλα πνιχ ηζρπξφ brand name. Πνιιά απφ ηα πξντφληα ηεο είλαη 

δηεζλψο αλαγλσξίζηκα θαη πξνζθέξνληαη ζε ρακειέο ηηκέο κε ηελ πςειφηεξε δπλαηή 

πνηφηεηα γηα ηνπο θαηαλαισηέο (value for money). Υάξε ζε απηήλ ηε ζρέζε 

πνηφηεηαο – ηηκήο, ε Avon έρεη θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ θαη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη άιισλ εηαηξεηψλ. 

 

 

 

Τλικοί Πόποι 

                                                           
15

 ηξαηεγηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ: Διιεληθή θαη Γηεζλήο Δκπεηξία, Β. Παπαδάθεο 
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Υπημαηοοικονομικοί Πόποι 

Η Avon δηαζέηεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θηάλνπλ ηα $3,4 εθαηνκκχξηα, γεγνλφο 

πνπ ηεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα αλαλεψλεη ην βξαρππξφζεζκν θαη 

καθξνπξφζεζκν δαλεηζκφ ηεο. Η πηζηνιεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα κεηψζεθε απφ Ba2 ζε 

Ba3, ζχκθσλα κε ηε Moody’s, ηνλ Ινχιην ηνπ 2016. Η κείσζε απηή νθείιεηαη ζηελ 

πςειή κφριεπζε ηεο εηαηξείαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειή κεηαβιεηφηεηα πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηνλ θιάδν, αιιά θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ζρεηηθά 

κε ηε δηάξζξσζε ησλ θαλαιηψλ άκεζεο πψιεζεο. 

Παξά ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα, ε εηαηξεία θαηάθεξε λα έρεη Gross Margin 60,32% 

ζην ηέινο ηνπ 2016.
16

Απηφ επηηεχρζεθε ράξε ζηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο θαη ζηηο πςειέο πσιήζεηο πνπ ζεκεηψλεη ιφγσ ηελ 

εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαλαισηψλ ζην φλνκα θαη ηε θήκε ηεο εηαηξείαο. 

Avon in $ MN. 2014 2015 2016 

Revenue 7.648 6.160 5.717 

Gross Profit 4.641 3.715 3.460 

Gross Margin 62,47% 58,71% 60,32% 

*Table 4
17

 

 

Δγκαηαζηάζειρ 

Η εηαηξεία δηαζέηεη εμνπιηζκφ θαη εγθαηαζηάζεηο ζε πνιιέο ηνπνζεζίεο αλά ηνλ 

θφζκν, φπσο νη ΗΠΑ, ε Απζηξαιία θαη ε Κίλα. Πξφζθαηα πξνρψξεζε ζε ζπκθσλία 

κε ηε Cerberus παξέρνληάο ηεο ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηνρψλ γηα ην θνκκάηη ηεο 

Ννηίνπ Ακεξηθήο, πξνθεηκέλνπ λα απνδεζκεπηεί απφ εγθαηαζηάζεηο πνπ δελ ηεο 

απέθεξαλ θέξδε θαη λα απμήζεη έηζη ζεκαληηθά ηε ξεπζηφηεηά ηεο. 

Σαπηφρξνλα, κε ην επίπεδν ξεπζηνχ πνπ δηαζέηεη, επελδχεη ζε λέεο ηερλνινγίεο πνπ 

ηεο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη εχθνια ζε αιιαγέο ζην 

πεξηβάιινλ ηεο. 

                                                           
16

 https://ycharts.com/companies/AVP/gross_profit_margin 
17

 https://finance.yahoo.com/quote/AVP/financials?p=AVP 
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Ανθπώπινοι Πόποι 

Η εηαηξεία παξέρεη έλα απφ ηα θαιχηεξα εξγαζηαθά πεξηβάιινληα ζηνλ θιάδν 

δεκηνπξγψληαο, έηζη, ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο θαη πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα 

απφ πιεπξάο ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαηαθέξλεη θαη λα δηαηεξεί ην εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ ηεο. 

Σέινο, ε πςειή αθνζίσζε ησλ πειαηψλ ηεο, ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο ζηε ζρέζε 

πνηφηεηαο θαη ηηκήο πνπ πξνζθέξεη αιιά θαη ζην θηιαλζξσπηθφ ηεο έξγν, δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηελ εηαηξεία λα απνιακβάλεη ηα νθέιε απφ ηελ εηζαγσγή ζηελ αγνξά 

ελφο επηηπρεκέλνπ πξντφληνο γηα πνιιά ρξφληα. 

 

 

3.1.2 ΙΚΑΝΟΣΗΣΔ 

Οπιακέρ Ικανόηηηερ 

Έπεςνα και Ανάπηςξη 

Η θχζε ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Avon θαζηζηά απαξαίηεηε ηε 

ζπλερή έξεπλα θαη αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχεη λένπο 

πειάηεο αιιά θαη λα δηαηεξεί ηνπο ήδε ππάξρνληεο. Η Avon δηαζέηεη έλα πνιχ 

απνδνηηθφ ηκήκα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηε δηαξθή 

πξνζθνξά λέσλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά. Παξάιιεια, έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο 

ζηφρνπο ηεο εηαηξείαο γηα ην κέιινλ απνηειεί ε πεξαηηέξσ επέλδπζε ζηελ Έξεπλα 

θαη Αλάπηπμε, πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ηξηεηέο ζρέδην κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο. 

Κάθεηη Ολοκλήπυζη 

Όπσο ε πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν, έηζη θαη ε 

Avon δηαζέηεη ην δηθφ ηεο παξαγσγφ πξντφλησλ νκνξθηάο θαη κέζσ ηνπ δηεπξπκέλνπ 

δηθηχνπ ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο θαηαθέξλεη λα πξνκεζεχεη ηελ αιπζίδα παξαγσγήο ηεο 

ζε φιν ηνλ θφζκν. 

 

Θεμελιώδειρ Ικανόηηηερ 

Γίκηςο Άμεζυν Πυλήζευν 
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Η ιεηηνπξγία ηεο Avon βαζίδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ 

ηεο κέζσ αληηπξνζψπσλ. Απνηειεί πξσηνπφξν ζηελ αγνξά κε ηε δεκηνπξγία ελφο 

δηθηχνπ άκεζσλ πσιήζεσλ πνπ επεθηείλεηαη ζρεδφλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Απαξηίδεηαη 

απφ πεξηζζφηεξνπο απφ 6 εθαηνκκχξηα αληηπξνζψπνπο, νη νπνίνη έξρνληαη ζε 

επηθνηλσλία κε ηνπο θαηαλαισηέο γηα ηελ πξνψζεζε θαη πψιεζε ησλ πξντφλησλ ηεο 

εηαηξείαο. Απηή ε ηαθηηθή πσιήζεσλ απνδείρζεθε ηφζν επηηπρήο πνπ άιιεο 

εηαηξείεο, απφ θάζε θιάδν, έζπεπζαλ λα ηε κηκεζνχλ κε απνηέιεζκα ην δίθηπν 

άκεζσλ πσιήζεσλ λα έρεη αλαδεηρζεί ζην πην δηαδεδνκέλν θη επηθεξδέο κέζν 

πσιήζεσλ, ηδηαηηέξσο ζηελ Ακεξηθή. 

Brand Name 

Η θήκε ηεο εηαηξείαο απνηειεί ην κεγαιχηεξφ ηεο πιενλέθηεκα έλαληη ησλ 

αληαγσληζηψλ ηεο. Η αλαγλσξηζηκφηεηά ηεο θηάλεη ην 90% ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν 

θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη απηφ ην πιενλέθηεκα, έρεη εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηεο 

ζηελ επέλδπζε ζηε δηαθήκηζε, θπξίσο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Cost Management 

Δλ φςεη ηνπ ηξηεηέο ζρεδίνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο εηαηξείαο, νη πξνζδνθίεο γηα ηελ 

πνξεία ηεο έρνπλ αιιάμεη θαηεχζπλζε, αλακέλνληαο κεγαιχηεξα θέξδε θαη 

ρακειφηεξα θφζηε ήδε απφ ην λέν νηθνλνκηθφ έηνο. Ωο απνηέιεζκα, ε Avon 

αλακέλεη βειηίσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηεο θφζηνπο ην 2017. ην ρακειφ θφζηνο 

ζπκβάιιεη κεηαμχ άιισλ θαη ην δίθηπν άκεζσλ πσιήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

εηαηξεία γηα ηηο πσιήζεηο ηεο. 

 

3.2 ΑΛΤΙΓΑ ΑΞΙΑ 

Η αιπζίδα αμίαο απνηειείηαη απφ ηηο θχξηεο ιεηηνπξγίεο (inbound logistics, 

operations, marketing & sales, services) θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο 

(procurement, technology, HR management, firm infrastructure).
18

 

Η Avon δηαζέηεη έλα δίθηπν απνηεινχκελν απφ 6 εθαηνκκχξηα αληηπξνζψπνπο ζε 

πάλσ απφ 50 ρψξεο παγθνζκίσο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ επίηεπμε 

ζπλεξγαζηψλ ζε φιν ην κήθνο ηεο αιπζίδαο αμίαο. 

 

                                                           
18

 http://apythanos.blogspot.gr/2012/10/porter.html 
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3.2.1 ΚΤΡΙΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ 

Inbound Logistics 

Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο εηαηξείαο απνηειεί ην γεγνλφο φηη θαηαζθεπάδεη θαη 

ζπζθεπάδεη κφλε ηεο ηελ πιεηνςεθία ησλ πξντφλησλ ηεο. Σηο πξψηεο χιεο, πνπ 

απνηεινχληαη θπξίσο απφ αηζέξηα έιαηα, ρεκηθά, δνρεία θαη πιηθά γηα ηηο 

ζπζθεπαζίεο, ηηο αγνξάδεη απφ δηάθνξνπο πξνκεζεπηέο. Αληίζεηα, φζνλ αθνξά ζηα 

πξντφληα έλδπζεο θαη ζπηηηνχ, ηα πξνκεζεχεηαη θπξίσο απφ ηξίηνπο. Δπηπιένλ, ε ίδηα 

ε εηαηξεία ζρεδηάδεη ηνπο θαηαιφγνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη αληηπξφζσπνί ηεο γηα 

ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ. 

Η απψιεηα ελφο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δε ζα είρε ζεκαληηθή επίπησζε ζηε 

δπλαηφηεηα ηεο Avon λα απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο πξψηεο χιεο γηα ηα πξντφληα 

νκνξθηάο, έλδπζεο θαη ζπηηηνχ ή ην ραξηί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηχπσζε ησλ 

θαηαιφγσλ ηεο.  

Οη ζπζθεπαζίεο, πνπ απνηεινχληαη απφ δνρεία θαη ζπζηαηηθά ζπζθεπαζηψλ, 

ζρεδηάδνληαη απφ ην πξνζσπηθφ ησλ θαιιηηερλψλ θαη ζρεδηαζηψλ ηεο εηαηξείαο. Ο 

ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ελφο πξντφληνο επεξεάδνληαη απφ ην θφζηνο θαη ηε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ πιηθψλ, φπσο ην γπαιί, ην πιαζηηθφ θαη ηα ρεκηθά. 

Η επηρείξεζε είλαη βέβαηε φηη ζα ζπλερίζεη λα πξνκεζεχεηαη επαξθείο πξψηεο χιεο 

θαη πξνκήζεηεο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηεο ζην 

πξνβιεπφκελν κέιινλ.  

Operations 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2015 νη δηεζλείο ιεηηνπξγίεο ηεο Avon πξαγκαηνπνηνχληαλ 

θπξίσο κέζσ ζπγαηξηθψλ ζε 57 ρψξεο θαη ηνπνζεζίεο εθηφο ησλ Ηλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ. Αθφκε, ηα πξντφληα ηεο δηαλέκνληαλ ζε 15 αθφκε ρψξεο θαη ηνπνζεζίεο. 

Οη δηεζλείο ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξείαο ππφθεηληαη ζε θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηε δξαζηεξηνπνίεζε ζην εμσηεξηθφ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνλ θίλδπλν δπζκελψλ 

κεηαβνιψλ ζηηο μέλεο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ηνπο πεξηνξηζκνχο εκβαζκάησλ ζε 

μέλα λνκίζκαηα θαη δπζκελείο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο. 

Αθφκε, πηζηή ζην πεξηβαιινληηθφ ηεο έξγν, ε εηαηξεία θαηά ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία 

ρξεζηκνπνηεί απνδνηηθέο κεζφδνπο απνζηνιήο ησλ πξντφλησλ πξνθεηκέλνπ λα 

κεηψζεη ην αληίθηππν πνπ έρνπλ ζην πεξηβάιινλ. Γηα λα ην θαηαθέξεη απηφ ζπρλά 
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ζπλεξγάδεηαη κε κεηαθνξηθνχο θαη ινγηζηηθνχο εηαίξνπο γηα λα εθκεηαιιεπηεί ηηο 

θαιχηεξεο επηινγέο θαη ηελ εηδηθφηεηά ηνπο. 

Όζνλ αθνξά ζηελ ειιεληθή αγνξά, ε Avon δηαζέηεη έλα νινθιεξσκέλν δίθηπν 

δηαλνκήο κε έδξα ζηελ Παηαλία Αηηηθήο πνπ εθηείλεηαη ζε 2.700 ηεηξαγσληθά κέηξα. 

Σν θέληξν δηαλνκήο είλαη ρσξηζκέλν ζε ηξεηο κεγάινπο ηνκείο, ηελ απνζήθε πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ηελ παξαιαβή, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή φισλ ησλ πξντφλησλ, ην 

θνκκάηη πξνεηνηκαζίαο παξαγγειηψλ θαη ηνλ ηνκέα ηεο δηαλνκήο. Η δηαλνκή γίλεηαη 

ηφζν κε νδεγνχο ηεο Avon φζν θαη ζε ζπλεξγαζία κε εηαηξείεο courier θαη κε ηε 

ρξήζε pick up point.
19

 

Outbound Logistics 

Η Avon ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ ησλ πξντφλησλ πνπ παξέρεη ζηελ αγνξά, βαζίδεηαη 

ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δηαθήκηζε γηα λα απμήζεη ηηο πσιήζεηο ηεο. Γηα λα θηάζεη ζην 

επξχ θνηλφ, ε εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί θπξίσο έλα δίθηπν πσιεηψλ θαη αληηπξνζψπσλ, 

ελψ έρεη δεκηνπξγήζεη θαη κηα ηζηνζειίδα γηα λα παξέρεη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο 

γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ  πξντφλησλ ηεο ζηνπο δηάθνξνπο πσιεηέο θαη 

αληηπξνζψπνπο. 

Τπηπεζίερ Μεηά ηην Πώληζη 

Η Avon παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα ηεο ζηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ηνπο θαηαλαισηέο ηεο. Δπηπιένλ, παξέρεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

ηε δπλαηφηεηα ηειεθσληθήο ή ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο αληηπξνζψπνπο 

ηεο ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί. 

 

 

 

 

3.2.2 ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ 

Έπεςνα και Ανάπηςξη 

Η θαξδηά ηνπ ηκήκαηνο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο βξίζθεηαη ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο, 

ζηε Νέα Τφξθε. Δζηηάδεη ηφζν ζηε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ φζν θαη ζηελ εχξεζε 

λέσλ ρξήζεσλ γηα ηα ππάξρνληα ή λέσλ αγνξψλ (ειηθησκέλνη, παηδηά). 

                                                           
19

 http://www.tlawards.gr/_pdf/transport_and_logistics_awards_2014.pdf 
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Σν ηκήκα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο αθνινπζεί κηα δηεπηζηεκνληθή 

πξνζέγγηζε φηαλ δεκηνπξγεί αξψκαηα, θαιιπληηθά, πξντφληα θξνληίδαο ηεο 

επηδεξκίδαο θαη πξνζσπηθήο θξνληίδαο, ηα νπνία είλαη πςειήο ηερλνινγίαο, πςειήο 

πνηφηεηαο θαη άθξσο ειθπζηηθά γηα ηνπο ζχγρξνλνπο θαηαλαισηέο. 

Ππομήθειερ 

Η Avon ρξεζηκνπνηεί ηφζν ηηο δηθέο ηεο παξαζθεπαζηηθέο εγθαηαζηάζεηο φζν θαη 

ηξίηνπο θαηαζθεπαζηέο γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηεο. Σα ίδηα δηεζλή 

πξφηππα πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηζρχνπλ γηα φια ηα πξντφληα ηεο, είηε παξάγνληαη 

είηε εκπνξεχνληαη, εμαζθαιίδνληαο φηη νη θαηαλαισηέο ιακβάλνπλ ηελ ίδην πνηφηεηα, 

αζθάιεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ. 

Firm Infrastructure 

Ωο παγθφζκηνο εγέηεο άκεζσλ πσιήζεσλ πξντφλησλ νκνξθηάο, ε Avon έρεη ρηίζεη 

κηα εηαηξεία θαη κηα θήκε ράξε ζηελ θαηλνηφκν επηρεηξεζηαθή πξαθηηθή ηεο θαη ζηελ 

εμαηξεηηθή εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. Σα έζνδά ηεο αλέξρνληαη ζε δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα θαη ε εηαηξεία θαηαγξάθεη πσιήζεηο κέζσ ηνλ αληηπξνζψπσλ, ηνπ 

ηειεθψλνπ θαη, φιν θαη απμαλφκελα, κέζσ δηαδηθηχνπ.  

Γηα φια απηά νθείιεηαη ην καδηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ IT network ην νπνίν επηηξέπεη 

ζηελ επηρείξεζε λα ιεηηνπξγεί νκαιά, επεμεξγαδφκελν ηα πάληα απφ κηζζνχο κέρξη 

ηελ δηεθπεξαίσζε παξαγγειηψλ. 

Human Resources 

Η κεγάιε επηηπρία ηεο εηαηξείαο νθείιεηαη ζην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο ζηελ 

παξαγσγή θαη ζηελ έξεπλα, θαζψο θαη ζην κεγάιν δίθηπν ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο πνπ 

πξνσζνχλ ηα πξντφληα ηεο ζηνπο θαηαλαισηέο. Υσξίο ηε ζπκβνιή ηνπ αλζξψπηλνπ 

παξάγνληα ε Avon δε ζα είρε δεκηνπξγήζεη ηφζν ηζρπξφ brand name θαη ηφζν πηζηή 

πειαηεηαθή βάζε. 

 

3.3 ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΗ ΓΟΜΗ 

Η νξγαλσηηθή δνκή ηεο Avon θαζνξίδεη πσο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε θαηαλνκή 

εξγαζηψλ, ν ζπληνληζκφο θαη ε επίβιεςε θαζνδεγνχληαη πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ 

oξγαλσζηαθνχ ζηφρνπ. 
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Σν παξαπάλσ δηάγξακκα απνηειεί ην management committee. Απηφ πεξηιακβάλεη 

κέιε απ' φια ηα Commercial Business Units θαη fuctions ηεο εηαηξείαο. Κάησ απφ ηνλ 

ηίηιν ηνπ θαζελφο έρεη πνηεο ρψξεο ή πνηα ηκήκαηα αληηπξνζσπεχεη. Έπεηηα θάζε 

ρψξα έρεη ην δηθφ ηεο Management Team πνπ πεξηιακβάλεη κέιε απ' φια ηα ηκήκαηα 

φπσο Γεληθφο Γηεπζπληήο, Πσιήζεηο, Οηθνλνκηθφ, Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα θαη 

Δμππεξέηεζε Πειαηψλ, Γηαρείξηζε Πξνζσπηθνχ, Πιεξνθνξηθή, Δπηρεηξεζηαθή 

Αλάιπζε, Γηαρείξηζε Έξγσλ θαη ηέινο Marketing. 

Κάζε ηξεηο εβδνκάδεο πεξίπνπ ζπγθεληξψλνληαη φια ηα κέιε θαη αλαιχνληαη ηα 

ηξέρνληα ζέκαηα ηεο εηαηξείαο φπσο: 

1) Απνηειέζκαηα ηεο ηειεπηαίαο πεξηφδνπ θαη πξνβιέςεηο κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ 

2) Αλάιπζε ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ αξηζκνδεηθηψλ θαη πσιήζεσλ 

3) Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ 

4) Αλάιπζε ξίζθσλ θαη επθαηξηψλ 

5) Θέκαηα εμππεξέηεζεο πειαηψλ θαη εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

6) Παξνπζίαζε ηεο πξνφδνπ ησλ έξγσλ θαη ζηξαηεγηθψλ ηεο εηαηξείαο 

7) Παξνπζίαζε ηνπ Marketing Plan 

Σν management committe θάζε ρψξαο ζπγθεληξψλεηαη 4 θνξέο ην ρξφλν 

παξνπζηάδνληαο ηα παξαπάλσ ζέκαηα ζην κέινο ηνπ Management Committe 

ζχκθσλα κε ηηο ρψξεο πνπ αληηπξνζσπεχεη, ζρεδηάδνληαο ηε ζηξαηεγηθή θαη ηα 

Andrea Jung 

Executive Chairman 
& CEO 

Sheri S. McCoy 

Chief Executive 
Officer 

Jim Scully 

EVP, Chief 
Operating Officer & 

Chief Financial 
Officer 

Nilesh Patel 

SVP & President 
Asia Pacific 

Fernando Acosta 

EVP, Chief 
Marketing & Social 

Selling Officer 

John Higson 

EVP, EMEA & Latin 
America 

Susan Ormiston 

SVP, Human 
Resources *& Chief 

HR Officer 

Jeff Benjamin 

SVP, General 
Counsel & Chief 

Ethics & Compliance 
Officer 

Kimberly A. Ross 

EVP, Chief Financial 
Officer 
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επφκελα βήκαηα πνπ ζα αθνινπζήζεη πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ νη βέιηηζηεο 

απνθάζεηο γηα ηελ επίιπζε ηνπο. 

 

3.4 ΓΗΛΧΗ ΑΠΟΣΟΛΗ 

Όπαμα 

Σν φξακα ηεο Avon ζπλνςίδεηαη ζην ζχλζεκά ηεο: «Η εηαηξεία γηα ηηο γπλαίθεο». 

Απηφ γηα ηελ Avon ζεκαίλεη λα θαηαλνεί θαη λα αληαπνθξίλεηαη φζν ην δπλαηφλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα ζηηο αλάγθεο ησλ γπλαηθψλ ζε φιν ηνλ θφζκν γηα πξντφληα 

νκνξθηάο, λα ηνπο παξέρεη άκεζε εμππεξέηεζε θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνζσπηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ γπλαηθψλ ζε παγθφζκην επίπεδν.  

 

 

Αποζηολή 

Η απνζηνιή ηεο εηαηξείαο δηαθξίλεηαη ζε 6 ηκήκαηα: 

1. Παγθφζκηνο εγέηεο ζην ρψξν ηεο νκνξθηάο: Η Avon απνηειεί ήδε παγθφζκην 

παίθηε ζηε βηνκεραλία πξντφλησλ νκνξθηάο. Απνζηνιή ηεο είλαη λα 

αλαπηχζζεηαη θαη λα βειηηψλεηαη δηαξθψο ζην ρψξν ζηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί, 

νηθνδνκψληαο ηηο βάζεηο ζην ρψξν ηεο νκνξθηάο,  δεκηνπξγψληαο έλα ηζρπξφ 

φλνκα θαη απνθηψληαο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κε ηελ πξνζθνξά πνηνηηθψλ 

θαη θαηλνηφκσλ πξντφλησλ.  

Όραμα 

• Η εταιρεία για τισ 
γυναίκεσ 

Αποςτολή 

• Παγκόςμιοσ ηγζτησ 
ςτην αγορά 

• Ενδυνάμωςη 
γυναικών 

• Φιλανθρωπικό και 
επιςτημονικό ζργο 

• Συμμόρφωςη ςτα 
ηθικά πρότυπα 

Αξίεσ 

• Εμπιςτοςφνη 

• Σεβαςμόσ ςτον 
άνθρωπο 

• Ακεραιότητα 

• Ταπεινοφροςφνη 

• Πίςτη 
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2. Η επηινγή ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά: θνπφο ηεο επηρείξεζεο είλαη λα γίλεη ν 

«αγνξαζηηθφο πξννξηζκφο» ησλ γπλαηθψλ, πξνζθέξνληαο έλα κεγάιν αξηζκφ 

απφ κάξθεο θαη θαλάιηα, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειή πξνζσπηθή ηεο 

εκπεηξία ζηελ αγνξά βνεζά ζην λα δεκηνπξγήζεη καθξνρξφληεο ζρέζεηο κε ηνπο 

πειάηεο ηεο.  

3. Πξψηε ζηελ θαηεγνξία ηεο άκεζεο πψιεζεο: Η εηαηξεία βαζίδεη ηα θέξδε ηεο 

ζηηο πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη αληηπξφζσπνί ηεο κέζσ ησλ θαλαιηψλ 

άκεζεο πψιεζεο. πλεπψο, βαζηθφο ζηφρνο ηεο είλαη λα επεθηείλεηαη δηαξθψο 

ζην ρψξν ησλ απεπζείαο πσιήζεσλ, κέζσ ηεο θαηάιιειεο εμππεξέηεζεο θαη 

ππνζηήξημεο ησλ πειαηψλ ηεο, αιιά θαη κε ηελ αλαθάιπςε θαηλνηφκσλ 

πξντφλησλ πνπ απεπζχλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ ζχγρξνλσλ γπλαηθψλ.  

4. Καιχηεξν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ: Πξνηεξαηφηεηα ηεο εηαηξείαο είλαη ε 

δεκηνπξγία ελφο αζθαινχο θαη αηζηφδνμνπ  πεξηβάιινληνο πνπ ζα αληαλαθιά ηε 

πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο, παξέρνληαο ίζεο επθαηξίεο ζε 

φινπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο ηνπο 

ζπκβάιινληαο ζηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζεο.  

5. Avon Foundation, Σν κεγαιχηεξν ίδξπκα γπλαηθψλ: Δδψ θαη πεξηζζφηεξα απφ 

60 ρξφληα ην Avon Foundation αζρνιείηαη ελεξγά κε θηιαλζξσπηθά, εξεπλεηηθά 

θαη αλζξσπηζηηθά έξγα κε ζθνπφ λα βειηηψζεη ηηο ζπλζήθεο δσήο ησλ γπλαηθψλ 

ζε φιν ηνλ θφζκν. Η ζπκβνιή ηνπ ηδξχκαηνο απηνχ ζηε δσή ησλ γπλαηθψλ είλαη 

ζεκαληηθή θαη γηα ην ιφγν απηφ ε Avon έρεη ζέζεη σο απνζηνιή ηεο λα 

εμαζθαιίζεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ψζηε εμαθνινπζεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

βειηίσζε ηεο δσήο φισλ ησλ γπλαηθψλ, θπξίσο κέζσ ησλ θηιαλζξσπηθψλ 

θηλεηνπνηήζεσλ ηεο γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ θαη ηεο 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο.  

6. Να έρεη ηνλ ηίηιν ηεο πην επηηπρεκέλεο εηαηξείαο: Η Avon επηζπκεί λα επεθηαζεί 

ζηελ αγνξά θαη λα απμήζεη ηελ πειαηεηαθή ηεο βάζε θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηα 

θέξδε ηεο. Παξφια απηά απνηειεί κηα εηαηξεία ζηαζκφ γηα ηηο γπλαίθεο ζε φιν 

ηνλ θφζκν, θαζψο αγσλίδεηαη γηα θαιχηεξεο ζπλζήθεο δσήο, γηα ηεο 

ελδπλάκσζε ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα θαη γηα ηελ 

παγθφζκηα ρεηξαθέηεζή ηνπο. Με ιίγα ιφγηα ε εηαηξεία ζα αθνζησζεί ζηελ 

αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ κεηνρψλ ηεο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνθεηκέλνπ λα 
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απνθηήζεη πεξηζζφηεξα θέξδε, αιιά πξσηαξρηθφο ηεο ζηφρνο είλαη λα 

απνηειέζεη πξφηππν θαη γηα άιιεο επηρεηξήζεηο,  πξνβάιινληαο ηελ εζηθή θαη 

ηελ ππεπζπλφηεηά ηεο κέζα απφ ην έξγν ηεο. 

Απσέρ 

 Να παξέρεη ζε θάζε άηνκν ηελ επθαηξία θέξδνπο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

επεκεξίαο θαη ηεο επηπρίαο ηνπ.  

 Να εμππεξεηεί νηθνγέλεηεο απφ φιν ηνλ θφζκν πξνζθέξνληαο ηνπο πξντφληα 

πςειήο πνηφηεηαο κε εγγχεζε ηθαλνπνίεζεο ηεο Avon.  

 Σν επίπεδν εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ λα δηαθξίλεηαη γηα ηελ επγέλεηα θαη ηε 

ρξεζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη.  

 Να αλαγλσξίδεη πιήξσο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο,  νη 

νπνίνη κε ην έξγν ηνπο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηηο εηζθνξέο ηεο.  

 Να κνηξάδεηαη κε φινπο ηελ επηηπρία θαη ηελ αλάπηπμή ηεο.  

 Να εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηαηξεία επηηπγράλνληαο 

ηελ επεκεξία ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί.  

 Να δηαηεξεί θαη λα θξνληίδεη ην θηιηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηελ Avon.  

Αξίερ 

Η Avon απφ ηελ ίδξπζή ηεο κέρξη θαη ζήκεξα, βαζηζκέλε ζηνλ θψδηθα 

ζπκπεξηθνξάο πνπ αθνινπζεί,  δηέπεηαη απφ πέληε βαζηθέο αμίεο. Οη αμίεο απηέο 

απνηεινχλ ηελ πεγή απφ ηελ νπνία αληιεί δχλακε, πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαηψζεη κε 

ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ην έξγν ηεο. Απηέο είλαη: 

Δκπηζηνζχλε (Trust): Έρνληαο εκπηζηνζχλε δεκηνπξγείηαη έλα επράξηζην θαη θηιηθφ 

πεξηβάιινλ κεηαμχ ησλ ζπλεξγαηψλ. Απηφ ζπκβάιιεη ζηελ αλνηρηή επηθνηλσλία 

κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ, ζηελ ειεπζεξία έθθξαζεο ηδεψλ θαη απφςεσλ, ζηελ 

ελζάξξπλζή ηνπο λα αλαιακβάλνπλ ξίζθα θαη λα είλαη εηιηθξηλείο κε ηνπο ζπλεξγάηεο 

ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνάγεηαη ην πλεχκα ηεο νκαδηθφηεηαο κεηαμχ ηνπο 

αλεμάξηεηα ηεο δηνηθεηηθήο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ.  

εβαζκφο (Respect): Παξάιιεια κε ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα απμήζεη ηελ παξαγσγή 

θαη ηηο πσιήζεηο θαηλνηφκσλ πξντφλησλ ε Avon  επηδηψθεη λα δεκηνπξγεί 

εκπηζηνζχλε θαη λα θεξδίδεη ζεβαζκφ απφ ηα κεγαιχηεξα αθξναηήξηά ηεο, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ, ησλ πνιηηηθψλ ηζπλφλησλ, ησλ 

πιεξσηψλ θαη, πξψηα απ’ φια, ησλ πειαηψλ ηεο. 

Πίζηε (Faith): Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα θάζε ππάιιειν είλαη λα πηζηεχεη ζηνλ εαπηφ 

ηνπ θαη ζηνπο άιινπο θάλνληαο ην θαιχηεξν δπλαηφ πνπ κπνξεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

εηαηξεία πνπ εθπξνζσπεί. Έηζη, ζπκβάιιεη ζηε δηαξθή ελδπλάκσζή ηεο θαη βνήζα 

ζηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο κε επηηπρία.  

Σαπεηλνθξνζχλε (Humility): Με γλψκνλα ηελ ηαπεηλνθξνζχλε νη ππάιιεινη 

καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα απνδέρνληαη ηα ιάζε ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα δε 

δηζηάδνπλ λα απεπζπλζνχλ ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο γηα βνήζεηα ή ζπκβνπιέο. 

Δηδηθφηεξα, ηα αλψηεξα ζηειέρε δε ζα πξέπεη λα ππνηηκνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο 

θαηψηεξσλ ζέζεσλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηνχλ βνήζεηα ην θιίκα ηεο εηαηξείαο 

ηνπο ελζαξξχλεη λα ηε δεηήζνπλ.  

Αθεξαηφηεηα (Integrity): Η αθεξαηφηεηα απνηειεί ην ζήκα θαηαηεζέλ θάζε εηαίξνπ 

ηεο Avon. Θέηνληαο πςειά εζηθά πξφηππα θαη ελεξγψληαο ζσζηά εθπιεξψλεη ην 

θαζήθνλ ηεο γηα θξνληίδα, φρη κφλν πξνο ηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο θαη ηνπο πειάηεο 

πνπ εμππεξεηεί, αιιά θαη πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο εαπηνχο ηνπο. 

Γηα ην ιφγν απηφ θξνληίδνπλ λα δηαηεξνχλ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπο ζε θάζε πεξίπησζε,  

ρσξίο λα επηηξέπνπλ λα θινλίδεηαη απφ ηπρφλ πηέζεηο, πεηξαζκνχο θαη πηζαλέο 

ζπλέπεηεο.  

Πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη λα εμειίζζεηαη θαη αλ είλαη πξνεηνηκαζκέλε λα 

αληηκεησπίζεη ή λα κεηξηάζεη πηζαλέο πξνθιήζεηο πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζην 

ζπλερψο κεηαβαιιφκελν ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ ηεο, δεζκεχεηαη γα πιήξε 

ζπκκφξθσζε ζηα πξνγξάκκαηα εηαηξηθή επζχλεο ηεο, ελψ πξνηεξαηφηεηά ηεο 

παξακέλεη πάληα ε αθεξαηφηεηά ηεο. 

χκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηεο CEO ηεο εηαηξείαο, ε Avon δεζκεχεηαη λα δηαηεξήζεη 

ηα πην πςειά εζηθά πξφηππα ζε φινπο ηνπο ηνκείο, απφ ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε 

κέρξη θαη ηηο πσιήζεηο θαη ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ. Δίλαη εζηηαζκέλε ζηε 

δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ην νπνίν δηαζέηεη πνηθηιία ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηεο, δηαηεξψληαο κηα πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη πξνζθέξνληαο 

ζηηο θνηλφηεηεο φπνπ απηνί δνπλ θαη εξγάδνληαη. Σέινο, είλαη αθνζησκέλε ζην λα 

επηδηψθεη ζπλερψο ηελ πξφνδν ζηελ θαηλνηνκία επελδχνληαο ηνπο πφξνπο ηεο κε 

ζχλεζε θαη κε ην λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο εηαίξνπο ηεο ζε φιν ηνλ θφζκν. 
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*Avon Worldwide Markets 

 

3.5 ΑΝΑΛΤΗ SWOT
20

 

Strengths 

 

Η Avon απνηειεί παγθφζκην παίθηε ζηε βηνκεραλία πξντφλησλ νκνξθηάο, 

ιεηηνπξγψληαο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 65 δηαθνξεηηθέο ρψξεο παγθνζκίσο κέζσ ελφο 

θαλαιηνχ άκεζεο πψιεζεο, ελψ κέζσ αληηπξνζψπσλ ηα πξντφληα ηεο δηαλέκνληαη ζε 

40 επηπιένλ ρψξεο. Απηή ε θπξίαξρε ζέζε ηεο ζηελ παγθφζκηα αγνξά απνηειεί 

δηαξθή πφιν έιμεο λέσλ πειαηψλ. 

 Σα έζνδά ηεο πξνέξρνληαη απφ 6 μερσξηζηά γεσγξαθηθά ηκήκαηα κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ βξίζθνληαη θαη αλαδπφκελεο αγνξέο φπσο απηέο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη 

ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, δίλνληάο ηεο ηε δπλαηφηεηα λα εθκεηαιιεπηεί ηηο 

δπλακηθέο πξνβιέςεηο γηα αλάπηπμε ζηηο πεξηνρέο απηέο. Δπηπιένλ, ράξε ζε απηήλ 

ηελ γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε δελ βαζίδεηαη ζε κία κφλν αγνξά γηα ηα έζνδά ηεο, 

γεγνλφο πνπ ηελ πξνζηαηεχεη απφ δπζκελείο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη ηεο δίλεη ηε 

                                                           
20

 http://mahasagarpublications.blogspot.gr/2014/04/avon-products-inc-swot-analysis.html 
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δπλαηφηεηα λα κεηαβάιιεη ηελ παξαγσγηθή ηεο βάζε ζε πην θζελέο θαη επηθεξδείο 

ηνπνζεζίεο.  

Η Avon είλαη αλακθηζβήηεηα κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο άκεζεο πψιεζεο 

πξντφλησλ νκνξθηάο ζηνλ θφζκν. Δθφζνλ νη άκεζεο πσιήζεηο είλαη εθ θχζεσο έλα 

επηρεηξεζηαθφ κνληέιν ρακεινχ θφζηνπο κε ζρεηηθά ρακειά θφζηε εθθίλεζεο, 

επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε λα επεθηείλεηαη ζε λέεο αγνξέο. 

Αλ θαη νη άκεζεο πσιήζεηο απνηεινχλ ην θπξίαξρν κνληέιν πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο, 

δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε απηφ. Πξαγκαηνπνηεί πσιήζεηο θαη κέζσ θαηαιφγσλ, 

πεξηπηέξσλ ζε εκπνξηθά θέληξα, θαζψο θαη δηαδηθηπαθά. Απηή ε πνιπεπίπεδε 

πξνζέγγηζε ελδπλακψλεη ηελ πξνζθνξά ηεο Avon αθφκε θαη ζε πεξηφδνπο πνπ ην 

θαλάιη άκεζσλ πσιήζεσλ αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο. 

ε αληίζεζε κε πνιινχο απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο ζηνλ ηνκέα άκεζσλ πσιήζεσλ, ε 

Avon εζηηάδεη θπξίσο ζηελ πψιεζε θαιιπληηθψλ θαη πξντφλησλ νκνξθηάο, παξφιν 

πνπ πξνζθέξεη θαη πξντφληα γηα ηα καιιηά, θνζκήκαηα θαη ελδπκαζία. Απηά 

απνηεινχλ επαθφινπζν ζην ραξηνθπιάθην πξντφλησλ νκνξθηάο απ’ φπνπ πξνέξρεηαη 

ε πιεηνλφηεηα ησλ θεξδψλ ηεο. Απηή ε εμεηδίθεπζε ηεο δίλεη ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο.  

Σέινο, ε θήκε θαη ε αλαγλψξηζε ηεο εηαηξείαο ηεο επηηξέπνπλ λα δηαηεξεί πςειφ 

αξηζκφ πσιήζεσλ θαη, επνκέλσο, ηελ θπξίαξρε ζέζε ηεο ζηελ αγνξά πξντφλησλ 

νκνξθηάο, ελψ ηαπηφρξνλα επεθηείλεηαη ζε λέεο αγνξέο κε επθνιία. 

Weaknesses 

Απφ ην γφεηξν ηεο Avon εμαθνινπζεί λα ιείπεη ε αίγιε πνπ ραξαθηεξίδεη φιν θαη 

πεξηζζφηεξεο πεηπρεκέλεο εηαηξείεο ζηε βηνκεραλία ησλ πξντφλησλ νκνξθηάο, παξά 

ηελ νπζηαζηηθή έκθαζε ηεο εηαηξείαο ζηε δηαθήκηζε. Οη θαηαλαισηέο εμαθνινπζνχλ 

λα ζπλδένπλ ην φλνκα ηεο Avon κε ην κνληέιν άκεζσλ πσιήζεψλ ηεο παξά κε ηα 

πξντφληα ηεο. 

Παξά ηε δπλαηφηεηα ηεο Avon λα επαλαπξνζδηνξίδεη ηελ ηνπνζέηεζή ηεο, παξακέλεη 

κηα κάξθα καδηθήο αγνξάο. Απηφ ην ηκήκα ηεο αγνξάο πξντφλησλ νκνξθηάο ππέζηε 

ζνβαξή ηηκνινγηαθή πίεζε εμαηηίαο κεγάισλ αιπζίδσλ θαηαζηεκάησλ (πρ. Wal-

mart), γεγνλφο πνπ απνηέιεζε πιήγκα ζηελ αμία ηεο εηαηξείαο. Σα ιεηηνπξγηθά έζνδά 

ηεο κεηψζεθαλ ζεκαληηθά απφ 5.7% ην 2014 ζε 2.7% ην 2015, ελψ ηα ζπλνιηθά 

έζνδά ηεο παξνπζίαζαλ πηψζε 1.5 δηο ηελ ίδηα πεξίνδν.  
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Η παξνπζία ηεο Avon ζηελ πεξηνρή Αζίαο-Δηξεληθνχ  είλαη αζζελήο ζπγθξηηηθά κε 

ηηο άιιεο πεξηνρέο, παξά ηελ πξνβιεπφκελε αχμεζε ζηα έζνδα απφ απηήλ. Η 

εηαηξεία, επίζεο, παξακέλεη κηθξφο παίθηεο θαη ζηελ αγνξά ηεο Αθξηθήο θαη ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο, πνπ απνηειεί ηε δεχηεξε ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελε αγνξά 

πξντφλησλ νκνξθηάο κεηά ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε. 

Καζψο ε εηαηξεία αλαγθάδεηαη λα εμππεξεηεί ην δηαξθψο απμαλφκελν αξηζκφ ησλ 

εθπξνζψπσλ πσιήζεσλ, ιφγσ ηεο πξνζζήθεο λέσλ αγνξψλ θάζε ρξφλν, ην ζχζηεκα 

δηαλνκήο ηεο γίλεηαη πην πεξίπινθν. Απηφ ζπλεπάγεηαη κείσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο, πςειφηεξε πηζαλφηεηα γηα ζνβαξά ιάζε 

θαη κηθξφηεξν έιεγρν ηνπ θφζηνπο. 

Opportunities 

Η ήδε δηαδεδνκέλε πνιηηηθή άκεζσλ πσιήζεσλ ζαλ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε 

γηα γπλαίθεο ζε αλαδπφκελεο αγνξέο ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή, ζηελ Αλαηνιηθή 

Δπξψπε, ζηελ πεξηνρή Αζίαο-Δηξεληθνχ θαη ζηελ Αθξηθή θαη ζηελ Μέζε Αλαηνιή 

πξνβιέπεηαη λα απμεζεί ζην θνληηλφ κέιινλ, δίλνληαο ζηελ Avon ηε δπλαηφηεηα λα 

ππξνδνηήζεη ηελ αλάπηπμή ηεο. 

Αχμεζε ησλ δαπαλψλ Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο κπνξνχλ λα ζηνρεχνπλ ζηελ επέθηαζε 

ηεο εηαηξείαο ζηνλ ηνκέα πξντφλησλ θξνληίδαο ηνπ πξνζψπνπ θαη αληηγεξαληηθήο 

δξάζεο. Ο φγθνο πσιήζεσλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα απμάλεηαη δηαξθψο θαη ε Avon είλαη 

θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλε γηα λα εθκεηαιιεπηεί απηήλ ηελ επθαηξία εμέιημεο πνπ ζα 

δψζεη ζεκαληηθή ψζεζε ζηηο πσιήζεηο ηεο.  

Πεξαηηέξσ δαπάλεο κπνξνχλ λα ζηνρεχνπλ ζε δηαθήκηζε ζε ηαρχηαηα αλαδπφκελεο 

αγνξέο, φπσο ε Βξαδηιία, ε Ρσζία θαη ε Κίλα. Απηφ ζα εληζρχζεη ηε θήκε ηεο 

εηαηξείαο θαη ζα ηεο δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα αληαγσλίδεηαη πην απνηειεζκαηηθά 

άιιεο θπξίαξρεο εηαηξείεο παξαγσγήο πξντφλησλ νκνξθηάο, θαζψο θαη λα βειηηψζεη 

ηηο ηηκέο ηεο. 

Δπηπιένλ, κπνξεί λα επελδχζεη ζηελ παξνπζία ελφο «πξνζψπνπ» γηα ην φλνκά ηεο. 

Σν 2007 είρε ππνγξάςεη ζπκθσλία κε ηελ ληθήηξηα Όζθαξ Jennifer Hudson λα είλαη ε 

νκηιήηξηά ηεο γηα ην λέν άξσκα ηεο ζεηξάο Imari θαη ηελ Reese Witherspoon γηα 

παγθφζκηα πξεζβεπηή ηεο εηαηξείαο. 

Σν ζηαζεξφ ηζηνξηθφ ηεο εηαηξείαο ζηελ εμέιημε πξντφλησλ ζα εμαθνινπζήζεη λα 

απνηειεί κηα απφ ηηο θπξίαξρεο πεγέο πηζαλήο αλάπηπμεο. ε αληίζεζε κε πνιινχο 
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αληαγλσληζηέο ηεο, ην ραξηνθπιάθην πξντφλησλ ηεο θαίλεηαη λα είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθφ γηα ηελ εηαηξεία φζν θαη ε αλάπηπμε βάζεσλ δηαλνκήο. 

Threats 

Η κεγαιχηεξε απεηιή γηα ηελ Avon είλαη ε νηθνλνκηθή χθεζε ζε αλαδπφκελεο 

αγνξέο. Σν 65% απφ ηα έζνδά ηεο πξνέξρεηαη απφ αγνξέο ζε αλαδπφκελεο πεξηνρέο 

νη νπνίεο εηζέξρνληαη πην γξήγνξα ζε πθέζεηο ζε ζρέζε κε ψξηκεο αγνξέο. Κάζε 

πηζαλή χθεζε πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ζην κέιινλ ζα έρεη δεκηνγφλα απνηειέζκαηα 

ζηηο πσιήζεηο θαη ηα θέξδε ηεο εηαηξείαο. 

Η Avon, σο κάξθα καδηθήο αγνξάο, καθξνπξφζεζκα είλαη επάισηε ζηηο πηέζεηο απφ 

άιια θαλάιηα δηαλνκψλ, φπσο ζνππεξκαξθεη θαη εμεηδηθεπκέλεο αιπζίδεο ιηαληθήο 

πψιεζεο. Μέζσ απηψλ νη θαηαλαισηέο έρνπλ πιένλ επξχηεξε πξφζβαζε ζε κηα 

πιεζψξα θαιιπληηθψλ θαη πξντφλησλ νκνξθηάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξντφλησλ 

κε εηηθέηα θαηαζηήκαηνο, ηα νπνία γίλεηαη αληηιεπηφ φηη παξέρνπλ πςειή ζρέζε 

πνηφηεηαο θαη ηηκήο. 

Δπηπιένλ, πθίζηαηαη ηζρπξέο πηέζεηο απφ κεγάιεο εηαηξείεο θξνληίδαο νκνξθηάο. 

Πνιπεζληθέο φπσο ε Procter & Gamble, ε Unilever θαη ε L’ Oreal ζα ζπλερίζνπλ λα 

απεηινχλ ην κεξίδην αγνξάο ηεο Avon ζε φια ηα πξντφληα. Η ιηαληθή δνκή επλνεί ηελ 

αλάπηπμε ησλ πνιπεζληθψλ θαη ε Avon κπνξεί λα δεη κείσζε ησλ πσιήζεψλ ηεο 

θαζψο νη θαηαλαισηέο ζα δείμνπλ πξνηίκεζε ζε ζπκβαηηθέο κνξθέο ιηαληθήο. 

Παξάιιεια, απηφ κπνξεί λα θάλεη δπζθνιφηεξε ηελ εχξεζε αλεμάξηεησλ 

εθπξνζψπσλ ηεο Avon. 
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Strengths 

Παγθφζκνηνο Παίθηεο  

Γηαθνξνπνίεζε Αγνξψλ 

Κπξίαξρε ζην Γίθηπν Άκεζσλ Πσιήζεσλ 

Δζηηαζκέλε Παξαγσγή 

Φήκε 

 

Weaknesses 

Σηκνινγηαθέο Πηέζεηο  

Αζζελήο Παξνπζία ζε Αλαδπφκελεο 

Αγνξέ 

Πεξίπινθν χζηεκα Γηαλνκήο 

Opportunities 

Θέζεηο Δξγαζίαο ζε Αλαδπφκελεο Αγνξέο 

Πξντφληα Αληηγεξαληηθήο Γξάζεο 

Γηαθήκηζε 

Αλάδεημε Πξεζβεπηή 

 

Threats 

Οηθνλνκηθή Ύθεζε 

Πηέζεηο απφ Καλάιηα Γηαλνκψλ 

Πνιπεζληθέο Δηαηξείεο 
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4.ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

4.1 ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 

Η εηαηξηθή ζηξαηεγηθή ηεο Avon βαζίδεηαη ζηελ ζηελή εζηίαζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

κεξίδην ηεο αγνξάο ζην νπνίν πξνζθέξεη είηε έλα κνλαδηθφ πξντφλ είηε ην 

πιενλέθηεκα ηνπ ρακεινχ θφζηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο . Η Avon 

ζέηεη ζεκαληηθά φξηα ζηελ είζνδν λέσλ εηαηξεηψλ ζηνλ θιάδν, γεγνλφο πνπ κεηψλεη 

ηηο αληαγσληζηηθέο απεηιέο θαη απμάλεη ηα έζνδά ηεο. Αθφκε, νη πεηξακαηηζκνί ηεο 

εηαηξείαο ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ μεπεξλνχλ 

ηηο αληαγσληζηηθέο απεηιέο θαη δεκηνπξγνχλ καθξνπξφζεζκε αμία.  

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο Avon είλαη λα πξννδεχεη θαη λα βειηηψλεηαη ζπλερψο. 

Βαζηδφκελε ζε απηφλ, ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2016 αλαθνίλσζε έλα λέν ηξηεηέο ζρέδην 

κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ απνηειείηαη απφ 3 βαζηθά βήκαηα: 

1. Δπέλδπζε ζηελ αλάπηπμε 

2. Μείσζε ηνπ θφζηνπο 

3. Αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλζεθηηθφηεηαο 

 

ε απηφ ζπκβάιιεη θαη ε ζπκθσλία ηεο εηαηξείαο κε ηελ Cerberus, ε νπνία 

εμαγφξαζε ην θνκκάηη ηεο Avon ζηελ αγνξά ηεο Ννηίνπ Ακεξηθήο πνπ είρε πάςεη λα 

απνθέξεη θέξδνο ζηελ εηαηξεία θαη ηα θφζηε ζπληήξεζήο ηνπ ήηαλ πνιχ πςειά. Η 

Avon εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί κεξίδην ζηελ αγνξά απηή, ην νπνίν αλέξρεηαη ζην 

20%. 

Improve 
Financial 

Resilience 
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4.2 ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 

4.2.1 ΠΑΡΟΤΑ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 

Low Price Strategy 

Η παξνχζα ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγία ρακεινχ θφζηνπο. 

Μέζσ ηνπ δηεπξπκέλνπ ραξηνθπιαθίνπ πξντφλησλ ηεο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

γεγνλφο φηη θαηαζθεπάδεη ε ίδηα κηα πιεζψξα απφ ηα πξντφληα ηεο θαζψο θαη ηηο 

ζπζθεπαζίεο ηνπο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη ζηελ αγνξά ρακειέο ηηκέο.  

Η ζηξαηεγηθή ρακεινχ θφζηνπο παξέρεη ζηελ εηαηξεία ηε δπλαηφηεηα λα παξαθηλεί 

ηε δήηεζε θαη λα θεξδίδεη κεξίδην ηεο αγνξάο. Απνηειεί κία απφ ηηο ηξεηο γεληθέο 

ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ πνπ κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ απφ κηα επηρείξεζε θαη 

ελδείθλπηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ην πξντφλ δε δηαζέηεη ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ή φηη κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο κέζσ ηεο 

αχμεζεο ηεο παξαγσγήο. 

Diversification Strategy 

Η δηαθνξνπνίεζε είλαη κία απφ ηηο 4 ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο ηνπ 

πίλαθα ηνπ Ansoff. Η ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο επηηπγράλεη αλάπηπμε 

δεκηνπξγψληαο πξντφληα ζε λέεο αγνξέο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη εμ νξηζκνχ πην 

ξηςνθίλδπλε, θαζψο νη επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ εκπεηξία ζηηο λέεο αγνξέο. Δπηπιένλ, νη 

ηθαλφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη ζε φξνπο κάξθεηηλγθ θαη ιεηηνπξγίαο ζπρλά απαηηνχλ 

ζεκαληηθά πνζά επελδχζεσλ, ηα νπνία ζπλήζσο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηεο 

εμαγνξάο εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ήδε ζηε λέα αγνξά. 

Μηα επηρείξεζε πνπ πηνζεηεί απηή ηε ζηξαηεγηθή πξέπεη λα έρεη κηα μεθάζαξε εηθφλα 

ηνπ ηη αλακέλεη λα θεξδίζεη ζε φξνπο ηεο δηθήο ηεο αλάπηπμεο. Αθφκε ρξεηάδεηαη λα 

θάλεη κηα εηιηθξηλή εθηίκεζε ησλ ξίζθσλ πνπ εκπεξηέρνληαη. Η δηαθνξνπνίεζε 

πνιιέο θνξέο απνηπγράλεη, επεηδή νη νξγαληζκνί πνπ ηελ επηρεηξνχλ δελ έρνπλ 

αληαγσληζηηθά πξντφληα ή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε αγνξέο πνπ ζπξξηθλψλνληαη. 

Όκσο, γηα απηέο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ θαηαθέξλνπλ λα βξνπλ ηε ζσζηή ηζνξξνπία 

κεηαμχ θηλδχλνπ θαη απφδνζεο, ε ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο κπνξεί λα απνδεηρζεί 

εμαηξεηηθά επηθεξδήο. 
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Η Avon πξαγκαηνπνηεί ζηξαηεγηθή θάζεηεο δηαθνξνπνίεζεο, γεγνλφο πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηελ απφθαζή ηεο λα ζπκκεηέρεη ε ίδηα ζηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηεο. 

Δπηπιένλ, αθνινπζεί θαη νξηδφληηα δηαθνξνπνίεζε, εθφζνλ πξνσζεί ηα πξντφληα ηεο 

κέζσ ησλ ήδε ππαξρφλησλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο θαη, επίζεο, πξαγκαηνπνηεί ηηο 

πσιήζεηο ηεο απφ ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν αιιά θαη απφ ηα θαλάιηα ιηαληθήο ηεο. 

 

 

 

 

4.2.2 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΔ ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ 

Δπέκηαζη ηυν Κύπιυν Πποφόνηυν  

Η ζχγρξνλε θνηλσλία έρεη δεκηνπξγήζεη αλζξψπνπο νη νπνίνη επηζπκνχλ λα 

θξνληίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα δείρλνπλ ειθπζηηθνί, γεγνλφο πνπ έρεη νδεγήζεη ζε 

αικαηψδε αλάπηπμε ηεο αγνξάο θαιιπληηθψλ.  

πλεπψο, ε Avon ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ηε γξακκή ησλ πξντφλησλ ηεο 

πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεί θαιχηεξα θαη πην απνηειεζκαηηθά ηηο ζπλερψο 

απμαλφκελεο θαη κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. Η ζηξαηεγηθή απηή 

θάλεη πηζαλέο ηηο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ, ελψ 

εληζρχεηαη ηφζν απφ ηελ γλψζε ηεο Avon γηα ηηο ππάξρνπζεο θνπιηνχξεο θαη κφδεο 

φζν θαη απφ ην πνιχ απνηειεζκαηηθφ ηκήκα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο πνπ δηαζέηεη. 

Απνηειεί ήδε ζηφρν ηεο ε επέλδπζε ζηελ έξεπλα, φπσο αλαθέξζεθε ζην ηξηεηέο 

ζρέδην κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο, θαη απηφ δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ 

πξντφλησλ πνπ ζα απνζπάζνπλ κεξίδην ηεο αγνξάο απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο 

εηαηξείαο. 

Δζηίαζη ζηη Γημιοςπγία Οπγανικών Πποφόνηυν 

Η Avon ήηαλ αλέθαζελ επαηζζεηνπνηεκέλε πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηε δεκηνπξγία 

πξντφλησλ ηα νπνία δελ ην επηβαξχλνπλ θαη δελ δνθηκάδνληαη ζε δψα. Μέζα ζηα 

πιαίζηα ηεο πεξηβαιινληηθήο ηεο ζπλείδεζεο, ζα κπνξνχζε λα ζηξέςεη ηελ πξνζνρή 

ηεο ζηε δεκηνπξγία κηαο λέαο ζεηξάο πξντφλησλ, ηα νπνία ζα δεκηνπξγνχληαη απφ 

θπζηθέο πξψηεο χιεο ρσξίο ηε ρξήζε ρεκηθψλ. 
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Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη παξαηεξεζεί έληνλε πξνηίκεζε γηα πξντφληα θξνληίδαο θαη 

νκνξθηάο πνπ παξάγνληαη θπζηθά θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ρεκηθά ζηνηρεία. Δάλ ε 

Avon εθκεηαιιεπηεί απηήλ ηελ επθαηξία, κπνξεί λα ιαλζάξεη κηα γξακκή νξγαληθψλ 

θαιιπληηθψλ θαη πξντφλησλ θξνληίδαο ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ καιιηψλ, πνπ ζα είλαη 

πξνζηηή σο πξνο ηηο ηηκέο. Ωο απνηέιεζκα, ζα πξνζειθχζεη κηα λέα κεξίδα πειαηψλ 

θαη ζα αλαγλσξίδεηαη σο θαηλνηφκνο θαη ππεχζπλε επηρείξεζε. 

Δζηίαζη ζηην Σεσνολογία και ηα Social Media 

Ήδε ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο πξνέξρεηαη απφ ηε 

δηεθπεξαίσζε παξαγγειηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη 

εληείλεη θαη ηελ πξνψζεζε θαη δηαθήκηζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζε κηα πξνζπάζεηα λα πξνζειθχζεη ην λεφηεξν θαηαλαισηηθφ 

θνηλφ. 

Πξνηείλσ λα ζπλερίζεη λα εθκεηαιιεχεηαη ηε δχλακε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ social 

media γηα λα νδεγεί ηηο παγθφζκηεο πσιήζεηο. Καζψο ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

απνθηνχλ δηαξθψο πεξηζζφηεξε δχλακε, ε Avon έρεη ηελ επθαηξία λα ζπλερίζεη λα 

επελδχεη ζε απηήλ ηελ αγνξά γηα ηελ πψιεζε θαη πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο. 

Λφγσ ηεο θχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ε εηαηξεία δηαζέηεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα 

ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο ζηνλ θιάδν ησλ θαιιπληηθψλ.  

Δπέκηαζη ηηρ Παπαγυγήρ Καλλςνηικών 

Η Avon δηαρσξίδεη ηελ παξαγσγή ηεο ζε δχν θαηεγνξίεο πξντφλησλ – ηα πξντφληα 

νκνξθηάο θαη πεξηπνίεζεο θαη ηα πξντφληα έλδπζεο θαη ζπηηηνχ. Σν ηζρπξφ brand 

name ηεο νθείιεηαη ζηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ ηεο ζηελ πξψηε θαηεγνξία 

παξαγσγήο ηεο. Σν φλνκα ηεο εηαηξείαο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηελ πψιεζε 

θαιιπληηθψλ θαη πξντφλησλ θξνληίδαο πνπ ζπλδπάδνπλ ρακειέο ηηκέο κε πςειή 

πνηφηεηα. 

Μηα πξνηεηλφκελε ζηξαηεγηθή, επνκέλσο, είλαη ε δηαθνπή ηεο παξαγσγήο ησλ 

πξντφλησλ έλδπζεο θαη ζπηηηνχ θαη ε επηζηξνθή ζηελ πψιεζε απνθιεηζηηθά 

πξντφλησλ νκνξθηάο. Όκσο, ε εηαηξεία δελ πξέπεη λα παξακείλεη εθεί. Μπνξεί λα 

αθνζησζεί ζηελ επέθηαζε ησλ πξντφλησλ νκνξθηάο θαη θξνληίδαο πνπ απεπζχλνληαη 

ζην αληξηθφ θνηλφ, θάηη πνπ ζα ηε βνεζήζεη λα απμήζεη ζεκαληηθά ηελ πειαηεηαθή 

ηεο βάζε θαη λα απνζπάζεη έλα αθφκε θνκκάηη ηεο αγνξάο ζην νπνίν νη 
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αληαγσληζηέο ηεο δελ έρνπλ επελδχζεη ηδηαίηεξα θαη, έηζη, ζα απνθηήζεη ζεκαληηθφ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 
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5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Απηή ηε ζηηγκή ε Avon έρεη αθηεξψζεη φιν ηεο ην ελδηαθέξνλ θαη φιεο ηεο ηηο 

πξνζπάζεηεο ζηνλ αγψλα γηα λα βειηηψζεη ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ θαη λα 

βνεζήζεη ηηο γπλαίθεο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπο κέζσ ηνπ Avon 

Foundation γηα ηηο Γπλαίθεο. πγρξφλσο, ε επηρείξεζε κπνξεί λα επεθηείλεη ηελ 

αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο κάξθαο ηεο θαη λα βειηηψζεη ηελ εηθφλα ηεο κε ην λα δηαηεξεί 

απηέο ηηο ελέξγεηεο γηα θνηλσληθνχο ζθνπνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αγψλσλ ηεο 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Η Avon ηα ηειεπηαία ρξφληα αληηκεησπίδεη ζεκαληηθή κείσζε ησλ θαζαξψλ ηεο 

εζφδσλ θπξίσο ιφγσ ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηνπ πνιχ δηεπξπκέλνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Παξφια απηά, θαηάθεξε λα παξακείλεη απφ 

ηηο θπξίαξρεο ζηνλ θιάδν ησλ θαιιπληηθψλ κε ζπλερείο επελδχζεηο ζηελ έξεπλα θαη 

αλάπηπμε θαη δηαηεξψληαο ηελ αμηνπηζηία ηνπ brand name ηεο. 

Δθφζνλ ε Avon ιεηηνπξγεί ζε έλαλ ηφζν πςειά αληαγσληζηηθφ θιάδν, πξέπεη λα έρεη 

σο ζηφρν φρη κφλν λα δηαηεξεί ηα θπξηφηεξα αληαγσληζηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα 

(φπσο ε άκεζε πψιεζε) αιιά θαη λα δηαθνξνπνηεί ηηο ζηξαηεγηθέο πξνψζεζεο θαη 

πσιήζεσλ γηα λα ζπκβαδίδεη κε ηηο ξαγδαίεο θνηλσληθέο αιιαγέο ζε παγθφζκην 

επίπεδν. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε εηαηξεία δηεμάγεη ηηο εξγαζίεο ηεο κε κεγάιε επηηπρία ζηηο 

αγνξέο ηεο, ζα πξέπεη λα εζηηάζεη ζηηο αδπλακίεο ηεο θαη ζην πσο ζα ηηο 

ειαρηζηνπνηήζεη πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη άξα ηελ 

θεξδνθνξία ηεο. Γηα παξάδεηγκα ε δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ ηεο πεξηνξίδεηαη ζε 

θπιιάδηα, θαηαιφγνπο θαη επξεηήξηα. Γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο 

ζπγρξνλεο θνηλσλίαο ζα πξέπεη λα επεθηαζεί θπξίσο ζην δηαδίθηπν θαη ηελ 

πξνψζεζε κέζσ ηζηνζειίδσλ, δηαθεκίζεσλ θαη δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ, ελέξγεηα 

πνπ ζα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ηδηαίηεξα ηνπ λεφηεξνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. 

Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιακβάλεη ζηηο θακπάληεο ηεο κνληέια κε 

δηαθνξεηηθέο εκθαλίζεηο θαη ζηπι πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηελ εηθφλα ησλ 

θαζεκεξηλψλ γπλαηθψλ θαη αληξψλ, θάλνληαο έηζη ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο πην 

ειθπζηηθά θαη απμάληνληαο ηηο πσιήζεηο ηεο. 

Έλα αθφκε κεηνλέθηεκα πνπ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί είλαη ην γεγνλφο φηη ηα 

πξντφληα ηεο Avon δελ παξέρνληαη ζηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο θαη νη 

θαηαλαισηέο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηα δνθηκάζνπλ πξηλ πξνρσξήζνπλ ζε 
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αγνξά. Η εηαηξεία ζα κπνξνχζε, ινηπφλ, λα δηαλέκεη ηα πξντφληα ηεο θαη κέζσ 

αιπζίδσλ ιηαληθήο γηα πξντφληα νκνξθηάο θαη θξνληίδαο πξνζθέξνληαο έηζη 

κεγαιχηεξε επειημία ζηνπο πειάηεο ηεο θαη απμάλνληαο ηελ πειαηεηαθή ηεο βάζε. 

Σέινο, ην ηζρπξφ brand name ηεο εηαηξείαο, πνπ απνηειεί θαη ην κεγαιχηεξν 

αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα, πξέπεη λα δηαθπιάζζεηαη κε θάζε ηξφπν 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηε θήκε ηεο θαη λα ζπλερίζεη λα πξνζθέξεη ζηνπο 

θαηαλαισηέο πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο ζε πξνζηηέο ηηκέο. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί 

απηφ είλαη απαξαίηεην νη αληηπξφζσπνη ηεο εηαηξείαο λα ιεηηνπξγνχλ κε ην ήζνο θαη 

ηηο αξρέο πνπ δηαζέηεη θαη πξνσζεί ε εηαηξεία θαη λα ζηνρεχεη ζηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαη ζηελ επίηεπμε ησλ θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

ζηφρσλ ηελ εηαηξείαο. 

Υάξε ζηηο πξφζθαηεο ελέξγεηεο ηεο Avon, νη νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε δηαθνπή 

ησλ εξγαζηψλ ηεο ζηε Νφηηα Ακεξηθή θαη ηε ζηαδηαθή εθαξκνγή ηνπ ηξηεηέο ζρεδίνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο, θαηάθεξε ήδε λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηα ιεηηνπξγηθά θαη 

ζηαζεξά ηεο θφζηε, ηα νπνία αλακέλεηαη λα κεησζνχλ πεξαηηέξσ, ελψ ηαπηφρξνλα ηα 

θέξδε ηεο πξνβιέπεηαη λα παξνπζηάζνπλ κέζε εηήζηα αχμεζε 48.72% έσο ην 2018. 

Δίλαη εκθαλέο φηη ε εηαηξεία, παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη, έρεη ηζρπξά 

ζεκέιηα, ήζνο, αμίεο θαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ, γεγνλφο πνπ ηεο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρεη ζε ειθπζηηθέο θαη αλαπηπζζφκελεο αγνξέο θαη λα 

βειηηψλεη ηελ θεξδνθνξία ηεο θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο ζηαζεξφηεηα γηα λα 

απμάλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο. 
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Πνιιέο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρσ ρξεζηκνπνηήζεη έρνπλ πξνέιζεη απφ 

ζηειέρε ηεο Avon, ηνλ Σζηιηγηάλλε πχξν, ηελ Οηθνλφκνπ Δχε θαη ηε Νάλνπ 

Μαξηάλλα. 
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