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1 Εισαγωγή
1.1 Σκοπός του έργου Ware M&O
Το έργο WareM&O αποσκοπεί στην δημιουργία ενός Eικονικού Eμπορευματικού Kέντρου (Virtual Freight
Center) με την μορφή διαδικτυακής πλατφόρμας που θα έχει στόχο την άμεση προσαρμογή της αγοράς
στις νέες απαιτήσεις (όπως π.χ. τον εξορθολογισμό και μείωση των αποθεμάτων των επιχειρήσεων με
γνώμονα τις αρχές της Just in time παραγωγής, την ανάπτυξη του e-commerce) με το μικρότερο δυνατό
κόστος και παράλληλα να βοηθήσει στην αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών με
αποτελεσματικότερο τρόπο (Shared Capacity Model). Επιπρόσθετα, θα συνδράμει στην ανάπτυξη
συνεργατικών μοντέλων αποθήκευσης μεταξύ επιχειρήσεων μειώνοντας σημαντικά τα λειτουργικά
κόστη αποθήκευσης των εμπλεκόμενων φορέων και διευκολύνοντας την βραχυπρόθεσμη μίσθωση
αποθηκευτικού χώρου. Τέλος, το Eικονικό Eμπορευματικό Kέντρο (ΕΕΚ), θα προσφέρει στις επιχειρήσεις
τη δυνατότητα να προγραμματίσουν καλύτερα τις αποθηκευτικές ανάγκες και δραστηριότητές τους
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

1.2 Περιεχόμενα και στόχοι του παραδοτέου.
Η παρούσα έκθεση έχει ως στόχο την παρουσίαση της μελέτης βιωσιμότητας για την εμπορική
εκμετάλλευση του ΕΕΚ που θα προκύψει από το έργο WareM&O. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την
εκτίμηση της αγοράς στόχου και τον προσδιορισμό των αναμενόμενων εσόδων και εξόδων αλλά και
χρηματο-οικονομικές προβλέψεις. Τέλος παρατίθεται και συγκεκριμένο σενάριο με βάση την εκτίμηση
για τις επιπτώσεις απο την πανδημία λόγω της Covid-19 και το πως αυτό αναμένεται να επιδράσει στο
συνολικό μοντέλο.
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2 Αγορά-στόχος και μερίδιο αγοράς
2.1 Παρεχόμενες υπηρεσίες
Το WareM&O απευθύνεται σε πελάτες που αναζητούν λύσεις για τις ακόλουθες ανάγκες τους:
1. Αποθήκευση overstock: Η κύρια ανάγκη που καλύπτει το WareM&O είναι η υποστήριξη των
πελατών για αποθήκευση overstock εμπορευμάτων για να αντιμετωπίσουν έκτακτες συνθήκες
υπερπλήρωσης των αποθηκών ή για να καλύψουν ανάγκες εποχικότητας. Δεδομένου ότι οι
ανάγκες αυτές είναι περιστασιακές και συχνά έκτακτες το WareM&O διευκολύνει τους χρήστες
να βρουν τον κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο όποτε ακριβώς το ζητάνε και σε πολύ
ανταγωνιστικές τιμές.
2. Μακροπρόθεσμη αποθήκευση εμπορευμάτων: Δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις με στατικό
απόθεμα να το αποθηκεύσουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτή η υπηρεσία του WareM&O
αφορά κυρίως επιχειρήσεις με είδη που εμφανίζουν έντονη εποχικότητα, όπως αποθήκευση
εποχιακών ρούχων, επίπλων και γενικότερα ειδών που αφορούν μία συγκεκριμένη χρονική
περίοδο του έτους. Αυτή η κατηγορία πελατών είναι υποχρεωμένη να επενδύσει πολλούς
πόρους για να κατασκευάσει και να συντηρήσει αποθήκες που θα καλύπτουν τις μέγιστες
ανάγκες τους, και συνεπώς για μεγάλα χρονικά διαστήματα θα είναι άδειες. Με το WareM&O,
θα μπορούν να επιλέξουν το κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο για όποιο χρονικό διάστημα
επιθυμούν χωρίς να επωμίζονται τα κόστη κατασκευής και συντήρησης των αποθηκευτικών
χώρων.
3. Γρήγορη ανεύρεση και ευελιξία στην ανεύρεση υπηρεσιών logistics με διαφάνεια τιμών και
fair pricing: αφορά κυρίως μικρές και οι μεσαίες εμπορικές και e-commerce επιχειρήσεις που
ζητούν να έχουν άμεση ορατότητα χώρων και υπηρεσιών με διαφάνεια στις χρεώσεις που θα
κληθούν να πληρώσουν αποφεύγοντας παραπλανητικές τιμές μέσω του fair pricing. Επίσης,
δίνεται η δυνατότητα απλά και από το γραφείο τους, να έχουν πλήρη εικόνα για τις διαθέσιμες
υπηρεσίες logistics και να επιλέξουν εκείνες που ικανοποιούν τις ανάγκες τους, χωρίς να
χρειάζεται να καταναλωθούν πολλές εργατοώρες για επικοινωνία, διαβούλευση και
διαπραγματεύσεις.
Tα δε logistics services που παρέχονται μέσω του WareM&O είναι:
1. Αποθήκευση παλέτας, που χρεώνεται ανά παλετοημέρα
2. Παραλαβή και διαχείριση της προς αποθήκευση παλέτας
3. Εύρεση στην αποθήκη και παράδοση της παλέτας στην έξοδο της αποθήκης
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2.2 Εκτίμηση μεγέθους αγοράς
Με γνώμονα τις ανωτέρω υπηρεσίες το WareM&O στοχεύει να διεισδύσει σε δύο κύριες αγορές:
1. Υφιστάμενη αγορά των παρόχων υπηρεσιών logistics: Αφορά εμπορικές και βιομηχανικές
επιχειρήσεις, κυρίως μικρού μεγέθους και e-commerce που ήδη αγοράζουν υπηρεσίες
αποθήκευσης από τους υφιστάμενους παρόχους 3PL (3rd Party Logistics).
To WareM&O απλοποιεί τη διαδικασία ανεύρεσης αποθηκών και δίνει τη δυνατότητα στις
εμπορικές και βιομηχανικές εταιρείες, ανεξαρτήτου μεγέθους, να επιλέξουν μέσω της
πλατφόρμας και μέσα από ένα ευρύ φάσμα διαθέσιμων αποθηκών την αποθηκευτική λύση που
τους ταιριάζει και σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή, τουλάχιστον σε σύγκριση με την τιμή που
αγοράζουν σήμερα υπηρεσίες.
2. Νέα αγορά outsourcing υπηρεσιών logistics: Αφορά εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις
(πελάτες) , κυρίως μικρού μεγέθους και e-commerce που αυτή τη στιγμή δεν επιλέγουν λύσεις
outsourcing των logistics τους.
Αυτές οι εταιρείες έχουν αποφασίσει να διαχειρίζονται σε δικές τους εγκαταστάσεις το
υπερβάλλον απόθεμα τους δεδομένου ότι η υφιστάμενη αγορά δεν καλύπτει αποτελεσματικά
τις ανάγκες για διαφάνεια τιμών και παρεχόμενων υπηρεσιών, για ταχύτητα στην εύρεση
λύσεων διαχείρισης του πλεονάσματος αποθέματος, για ευελιξία μεταξύ peak και non-peak
περιόδων και για σύναψη βραχύχρονων συμβολαίων σε ανταγωνιστικές τιμές και χωρίς άλλες
δεσμεύσεις.
Εκτιμούμε ότι ένα εργαλείο σαν το WareM&O θα διευκολύνει αυτές τις επιχειρήσεις να βρουν
στην αγορά λύσεις outsourcing logistics που θα τους παρέχουν πραγματική αξία και θα
καλύπτουν τις ανάγκες.
Όπως θα αναλυθεί στις επόμενες υποενότητες το συνολικό μέγεθος των δύο αυτών αγορών στην έναρξη
λειτουργίας του WareM&O δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας 1. Μέγεθος αγοράς στόχου του WareM&O στην έναρξη των υπηρεσιών (€ εκατομμύρια)

Αγορά
3PL storage market
revenues (year 1)

Μέγεθος Επεξήγηση
Εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις και e-commerce
85,99 που ήδη αγοράζουν υπηρεσίες αποθήκευσης από τους
υφιστάμενους παρόχους 3PL
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New outsourcing market
(year 1)
Sub Total target market
(year 1)

Εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις και e-commerce
4,30 που αυτή τη στιγμή δεν επιλέγουν λύσεις outsourcing των
logistics
90,29

Η εκτιμώμενη συνολική αγορά υπηρεσιών logistics στην
έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας το 2022

2.2.1 Εκτίμηση μεγέθους αγοράς στόχου WareM&O
Στις υποενότητες που ακολοθούν εκτιμάται το συνολικό μέγεθος της αγοράς υπηρεσιών logstics στις δύο
κύριες αγορές:
1. Υφιστάμενη αγορά των παρόχων υπηρεσιών logistics (LSP1): Εμπορικές και βιομηχανικές
επιχειρήσεις, κυρίως μικρού μεγέθους και e-commerce που ήδη αγοράζουν υπηρεσίες
αποθήκευσης από τους υφιστάμενους παρόχους 3PL (3rd Party Logistics).
2. Νέα αγορά outsourcing υπηρεσιών logistics: Εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις (πελάτες)
, κυρίως μικρού μεγέθους και e-commerce που αυτή τη στιγμή δεν επιλέγουν λύσεις outsourcing
των logistics τους.

2.2.1.1 Συνολικό μέγεθος υφιστάμενης αγοράς LSP
Τα κύρια οικονομικά μεγέθη της αγοράς παροχής υπηρεσιών logistics καταγράφονται κατά κύριο λόγο
στις ετήσιες κλαδικές μελέτες της της ICAP2,3 για τον κλάδο των 3rd Party Logistics4. Η συγκεκριμένη
μελέτη παρουσιάζει τον ετήσιο κύκλο εργασιών καθώς και άλλα οικονομικά στοιχεία όπως ποσοστά
κέρδους, από 52 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των logistics. Ωστόσο, στα οικονομικά
αυτά στοιχεία ενσωματώνονται και έσοδα από άλλες πηγές, όπως έσοδα από δραστηριότητες
χονδρεμπορίου, διαχείριση ακινήτων κλπ. που δεν σχετίζονται με τις υπηρεσίες που προσφέρει το
WareM&O.
Για τις ανάγκες του παρόντος έργου μας ενδιαφέρουν τα έσοδα της αγοράς αποκλειστικά από υπηρεσίες
logistics. Αφαιρώντας λοιπόν τα έσοδα από τις μη-logistics δραστηριότητες, η μελέτη της ICAP εκτιμά τα
συνολικά έσοδα της αγοράς των 3PL από αμιγώς υπηρεσίες logistics για το 2018 και για το σύνολο των
εταιρειών του δείγματος της κλαδικής μελέτης της ICAP σε €380,16 εκατομμύρια.
Τα στοιχεία της κλαδικής μελέτης της ICAP αναφέρονται σε έσοδα του 2018, όταν ο κλάδος των logistics
βρισκόταν στο 2ο έτος ανοδικής πορείας του καθώς έβγαινε από την κρίση της προηγούμενης 8ετίας
1

LSP: Logistics Service Provider

2

Κλαδική Μελέτη “THIRD PARTY LOGISTICS” ICAP (2018). Ανάλυση PLANNING

3

Περαιτέρω ανάλυση της μελέτης της ICAP γίνεται στο Παράρτημα 1, Προσάρτημα 1

4

Σε συντομογραφία θα αναφέρεται ως 3PL (3rd Party Logistics) ή LSP (Logistics Service Providers)
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2009-2017. Με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας5, ο κλάδος των logistics συνέχισε αυτή
την ανοδική πορεία και το 2019 και παρουσίασε σημαντική αύξηση κατά 10,2%.
Συνεπώς, ως αφετηρία για το μέγεθος της αγοράς στόχου του WareM&O το 2020 θα χρειαστεί να
προσαυξήσουμε την εκτίμηση της ICAP του 2018 κατά το ανωτέρω ποσοστό 10,2% της Ελληνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας.
Πίνακας 2. Εκτίμηση εσόδων της υφιστάμενης αγοράς LSP στην Ελλάδα για το 2020 (€ million)

Μέγεθος αγοράς LSP @ 2018 (ICAP)
Αύξηση αγοράς 2018-2019 (ELSTAT)
Εκτίμηση αγοράς LSP @ 2020 (est.)

380,16
10,2%
418,90

Με βάση τα ανωτέρω τα συνολικά έσοδα της αγοράς LSP στην Ελλάδα το 2020
εκτιμώνται σε €418,9 εκ.

2.2.1.2 Εξειδίκευση αγοράς στόχου: παροχή υπηρεσιών warehousing
Συνεχίζοντας την προηγούμενη ανάλυση χρειάζεται να εκτιμήσουμε το τμήμα της αγοράς των υπηρεσιών
logistics που σχετίζεται με το υπηρεσίες του Ware M&O.
Και πάλι θα χρησιμοποιήσουμε τα συμπεράσματα της κλαδικής μελέτης της ICAP σύμφωνα με την
οποία:


59,5% των εσόδων της αγοράς LSP αφορά υπηρεσίες αποθήκευσης (warehousing)



34,0% αφορά υπηρεσίες διανομής (distribution)



3,5% αφορά αποσυσκευασία, ανασυσκευασία και ετικετοποίηση



3,0% αφορά άλλες υπηρεσίες όπως παρακολούθηση, λογισμική υποστήριξη, κλπ

Οι υπηρεσίες του WareM&O σχετίζονται μόνο με το πρώτο segment, δηλαδή τις υπηρεσίες
warehousing. Στον πίνακα που ακολουθεί εκτιμάται το μέγεθος του συγκεκριμένου segment στόχου του
WareM&O για το 2020, το οποίο σύμφωνα με την ICAP αποτελεί το 59,5% της συνολικής αγοράς LSP.

5

Ελληνική Στατιστική Αρχή: «Δεικτης κυκλου εργασιων στον τομεα των μεταφορων: δ΄ τριμηνο 2019»



Κλαδική Μελέτη “THIRD PARTY LOGISTICS” ICAP (2018). Ανάλυση PLANNING
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Πίνακας 3. Καταμερισμός συνολικής αγοράς LSP σε δύο κατηγορίες: warehousing που σχετίζεται με WareM&O και
άλλες υπηρεσίες

Συσχέτιση με
WMO
Αγορά στόχος
Μη-συσχέτιση με
WareM&O

Είδος συσχετιζόμενων υπηρεσιών
logistics
Παροχή υπηρεσιών warehousing
(Υπηρεσίες LSP που
υπηρεσίες WareM&O)

σχετίζονται

με

Άλλες υπηρεσίες logistics (nonwarehousing)

Μερίδιο
segment

Μέγεθος
segment

59,5%

€249,25 εκ.

40,5%

€169,66 εκ

Από το σύνολο της αγοράς 3PL των 418,90εκ το μέγεθος του segment της αγοράς
που σχετίζεται με υπηρεσίες warehousing και αφορά το WareM&O είναι τελικά
€249,25 εκ.

Ως υπηρεσίες warehousing, που θα υποστηρίζονται από την πλατφόρμα WareM&O νοούνται οι
ακόλουθες:


Υπηρεσίες παραλαβής και τακτοποίησης εμπορευμάτων στην αποθήκη



Υπηρεσίες αποθήκευσης παλετών, κιβωτίων ή μοναδιαίων αντικειμένων (units)



Υπηρεσίες picking (διαλογή και συλλογή) κιβωτίων και αντικειμένων προς αποστολή



Συσκευασία και ετοιμασία για αποστολή προϊόντων



Υπηρεσίες συνολικής διαχείρισης της παραγγελίας που αφορά παραγγελιοληψία, προετοιμασία
για αποστολή των παραγγελιών σε συνδυασμό με πρόσθετες υπηρεσίες όπως εκτύπωση
εγγράφων (δελτία αποστολής, τιμολόγια, κλπ.), customer service, κλπ.

Αντίθετα ως άλλες υπηρεσίες logistics που δεν θα υποστηρίζονται από την πλατφόρμα WareM&O
νοούνται οι ακόλουθες:


Υπηρεσίες μεταφοράς και διανομής



Ανάσυσκευασία και ετικετοποίηση



Διαχείριση επιστροφών,



Διάθεση και απόσυρση προϊόντων και καταστροφές
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Άλλες υπηρεσίες προστιθέμενης
παρακολούθηση, κλπ)

αξίας

(π.χ.

εκτελωνισμοί,

λογισμική

υποστήριξη,

2.2.1.3 Τελική εξειδίκευση αγοράς στόχου: παροχή υπηρεσιών storage
Για να προσδιορίσουμε τελικά την αγορά στην οποία απευθύνεται το WareM&O χρειάζεται να προβούμε
σε μία τελική εκτίμηση. Από το σύνολο των δραστηριοτήτων warehousing, οι τεχνολογίες του
WareM&O μπορούν άμεσα να καλύψουν τις δραστηριότητες αποθήκευσης.
Αντίθετα, οι δραστηριότητες picking, συσκευασίας και συνολικής διαχείρισης των παραγγελιών απαιτούν
πιο σύνθετες διαδικασίες τιμολόγησης και διαχείρισης, που δεν ενσωματώνονται στην παρούσα φάση
στο WareM&O, ούτε τεχνολογικά, ούτε επιχειρησιακά.
Με βάση εκτιμήσεις της PLANNING, τα έσοδα που προέρχονται αμιγώς από υπηρεσίες αποθήκευσης
παλετών εκτιμώνται ότι αναλογούν στο 34,5% των εσόδων του warehousing χωρίς να περιλαμβάνονται
σε αυτά οι χρεώσεις εισαγωγής και εξαγωγής παλετών.
Συνεπώς, η τελική αγορά στην οποία στοχεύει το WareM&O εκτιμάται στα επίπεδα
των €85,99 εκ. (20,5% του συνόλου)

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω αναλύσεων συνοψίζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί (Γράφημα 1).
Από μία συνολική αγορά 418,9εκ. για το 2020, το WareM&O στοχεύει στο επιμέρους segment της
αποθήκευσης εμπορευμάτων που αντιστοιχεί στο 20,5% της αγοράς και δημιουργεί έσοδα €85,99 εκ.
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Γράφημα 1.Funnel προσδιορισμού του μεγέθους της αγοράς στόχου του WareM&O (Έσοδα, € million)

Επανερχόμενοι στη μελέτη της ICAP, αξίζει να αναφερθεί ότι οι υπηρεσίες αποθήκευσης ξηρού φορτίου
αντιστοιχούν στο 75% των συνολικών εσόδων της αγοράς ενώ οι υπηρεσίες αποθήκευσης προϊόντων
υπό ψύξη αφορούν το υπόλοιπο 25%.
Συνεπώς, το σύνολο της αγοράς μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε


€64,49 εκ. (75%) που αφορούν υπηρεσίες warehousing για ξηρό φορτίο,



Και €21,5 εκ. (25%) που αφορούν υπηρεσίες warehousing ψυχρής αλυσίδας (cold chain) είτε για
συντήρηση είτε για κατάψυξη.

2.2.1.4 Εκτίμηση πρόσθετης αγοράς στόχου: ενίσχυση outsourcing
Όπως αναφέρθηκε στην αρχή της παρούσας ενότητας, ένα επίσης σημαντικό κομμάτι αγοράς
αναμένεται να προκύψει από την ενίσχυση του outsourcing στα logistics. Πολλές εμπορικές και
εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των online εμπορικών εταιρειών, αυτή τη
στιγμή δεν χρησιμοποιούν κάποιον πάροχο υπηρεσιών logistics αλλά αποθηκεύουν τα προϊόντα τους
στις δικές τους εγκαταστάσεις logistics.
Το outsourcing υπηρεσιών logistics στην ελληνική αγορά κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα μεταξύ 35%
έως 40% όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη ξεπερνάει το 70%. Πολλές εταιρείες επιλέγουν τη λύση in-house
είτε επειδή επιθυμούν να διατηρήσουν υψηλό έλεγχο στο κύκλωμα διανομής τους, είτε επειδή δεν έχουν
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εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες τρίτων, είτε επειδή δεν έχουν πλήρη ορατότητα για τιμές και συνθήκες
λειτουργίας της αγοράς των LSP.
Από την άλλη όμως, η προσέγγιση αυτή δημιουργεί κόστος και περιορίζει σημαντικά την ευελιξία τους,
ειδικά σε περιόδους έντονων διακυμάνσεων ή κρίσεων, όπως η πρόσφατη κρίση του κορονοϊού. Πολλές
είναι πλέον οι μικρές εμπορικές εταιρείες και εταιρείες e-commerce που ήδη εξετάζουν να
αναπροσαρμόσουν το μοντέλο τους ενισχύοντας σταδιακά κάποιες μορφές outsourcing όπως τη
διαχείριση των παραγγελιών σε περιόδους peak ή την αποθήκευση υπερβάλλοντος αποθέματος.
Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ενίσχυσης του outsourcing και η χρήση on-demand
λύσεων logistics αποτελεί ένα ακόμα εργαλείο στην φαρέτρα των εμπορικών επιχειρήσεων σε αυτή την
κατεύθυνση. Για τις ανάγκες του παρόντος έργου, ο στόχος του WareM&O στη συγκεκριμένη αγορά
βασίζεται στην παραδοχή ότι το outsourcing ειδικά για υπηρεσίες αποθήκευσης την επόμενη πενταετία
θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες και να φτάσει στα επίπεδα του 50% από 40%
που είναι σήμερα.
Με βάση τα ανωτέρω η πρόσθετη αγορά που εκτιμάται ότι θα δημιουργηθεί την
επόμενη πενταετία λόγω ενίσχυσης του outsourcing στην αποθήκευση
εμπορευμάτων ανέρχεται σε €21,5 εκ.

Η ενίσχυση αυτή θα γίνει προφανώς σταδιακά. Για τις ανάγκες του έργου εκτιμούμε την ακόλουθη ετήσια
σταδιακή αύξηση του βαθμού outsourcing των υπηρεσιών αποθήκευσης (storage).
Πίνακας 4. Εκτίμηση ενίσχυσης outsourcing στα logistics (€ εκατ.) - βάση ανάλυσης: έσοδα υφιστάμενης αγοράς 2020

Έτος
Νέο μερίδιο outsourcing
Πρόσθετα έσοδα

2022
42,0%
4.3

2023
44,0%
8,6

2024
46,00%
12,9

2025
48,00%
17,2

2026
50,00%
21,5

Συνεπώς, το πρώτο έτος του έργου, το WareM&O στοχεύει σε μία πρόσθετη αγορά
€4,3εκ, που αφορά κυρίως μικρές εμπορικές επιχειρήσεις και εταιρείες ecommerce που σήμερα λειτουργούν με in-house logistics.

2.2.1.5 Μέγεθος συνολικής αγοράς στόχου του WareM&O
Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, η συνολική αγορά στόχος του WareM&O για το πρώτο έτος λειτουργίας του
WareM&O εκτιμάται σε €90,29εκ, όπως συνοψίζεται και στον πίνακα που ακολουθεί
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Πίνακας 5. Συνοπτική παρουσίαση εκτιμήσεων υπολογισμού μεγέθους αγοράς στόχου WareM&O

Αγορά

Μέγεθος Επεξήγηση
Μέγεθος αγοράς 2018 σύμφωνα με κλαδική μελέτη
ICAP

3PL market @ 2018 (ICAP)

380,16

Total 3PL market @ 2020 (est.)

418,90 Εκτίμηση + 10,2% για το 2020, βάσει ΕΛΣΤΑΤ

Warehousing revenues

249,25

Εκτίμηση μεριδίου 59,5% στο σύνολο της αγοράς για
τις υπηρεσίες warehousing

3PL storage market revenues
(year 1)

+85,99

Εκτίμηση μεριδίου 34,5% στο σύνολο
warehousing για τις υπηρεσίες storage

New outsourcing market (year
1)

+4,30

Total target market

=90,29

Εκτίμηση πρόσθετης αγοράς από
outsourcing στις υπηρεσίες storage

του

ενίσχυση

Η εκτιμώμενη συνολική αγορά υπηρεσιών logistics
στην έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας το 2022

2.2.2 Κατανομή αγοράς στόχου σε θερμοκρασιακές κλάσεις
Εν γένει οι υπηρεσίες logistics διαχωρίζονται σε τρεις κύριες θερμοκρασιακές κλάσεις:
1. Ambient (ξηρού φορτίου): Διαχείριση και αποθήκευση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος,
2. Chilled (ψυχόμενου φορτίου): Διαχείριση και αποθήκευση σε θερμοκρασία συντήρησης (0⁰C
έως +6⁰C) και
3. Frozen (κατεψυγμένου φορτίου): Διαχείριση και αποθήκευση σε θερμοκρασίες κατάψυξης (18⁰C)
Αναφερόμενοι και πάλι στην κλαδική μελέτη της ICAP6, τα έσοδα warehousing των LSP κατανέμονται σε
δύο επιμέρους κατηγορίες:
1. 75% των εσόδων αφορά αποθήκευση ξηρού φορτίου (χωρίς ψύξη)
2. 25% των εσόδων των LSP αφορά αποθήκευση προϊόντων ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας (ψύξη
και κατάψυξη)

6

Κλαδική Μελέτη “THIRD PARTY LOGISTICS” ICAP (2018). Ανάλυση PLANNING
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Για τα προϊόντα ψυχρής αλυσίδας, και με βάση την εμπειρία του Συμβούλου εκτιμάται ότι τα έσοδα των
υπηρεσιών storage προέρχονται κατά 80% από προϊόντα κατάψυξης και μόλις 20% των εσόδων
προκύπτει από προϊόντα συντήρησης (ψύξης).
Πίνακας 6. Επιμερισμός αγοράς στόχου «storage» ανά θερμοκρασιακή κλάση (€ million)

Α/Α Θερμοκρασιακή
κλάση
1
Ambient
2

Chilled

3

Frozen

Περιγραφή

Μερίδιο

Εμπορεύματα που φυλάσσονται σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος
Εμπορεύματα που φυλάσσονται στη
συντήρηση, δηλαδή από 0⁰C έως +6⁰C
Εμπορεύματα που φυλάσσονται στην
κατάψυξη, δηλαδή κάτω από -18⁰C
Συνολική αγορά storage

75%

Storage
market size
67,72

20%

18,06

5%

4,51

100%

90,29

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρεις ανωτέρω αγορές παρουσιάζουν εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Οι υπηρεσίες overstock για παράδειγμα είναι πιο έντονες στα προϊόντα κατάψυξης δεδομένης της
μακράς διάρκειας ζωής και της συχνά έντονης εποχικότητας. Αντίθετα, τα φρέσκα και ψυχόμενα
προϊόντα δεν παραμένουν πολύ καιρό σε overstock, εκτός από συγκεκριμένα προϊόντα αγροτικής
παραγωγής, όπως τα φρούτα που μπορούν να διατηρηθούν σε ψυγεία. Η ανάλυση των χαρακτηριστικών
της αγοράς ανά θερμοκρασιακή κλάση δίνεται στο Παράρτημα 1, Προσάρτημα 2. Στον πίνακα που
ακολουθεί συνοψίζονται οι εκτιμήσεις για το μερίδιο αγοράς που μπορεί να στοχεύσει το WareM&O ανά
θερμοκρασιακή κλάση.
Πίνακας 7. Εκτίμηση μεριδίου αγοράς ανά θερμοκρασιακή κλάση που σχετίζεται με υπηρεσίες WareM&O

Θερμοκρασιακή κλάση

Μερίδιο αγοράς WareM&O

Ξηρό φορτίο

35%

Ψυχόμενη

15%

Κατάψυξη

40%

2.2.3 Εκτίμηση μεγέθους αγοράς σε διακινούμενες παλέτες
Πριν προχωρήσουμε στις εκτιμήσεις των μεριδίων της αγοράς που θα στοχεύει το WareM&O, είναι
αναγκαίο να μετασχηματίσουμε τα έσοδα της αγοράς στόχου, όπως αυτά εκτιμήθηκαν στην
προηγούμενη παράγραφο, σε αριθμό διακινούμενων παλετών: δηλαδή στον αριθμό των παλετών που
πρέπει να εισέρθουν, αποθηκευτούν και εξαχθούν από εγκαταστάσεις logistics για να αποδώσουν τα
έσοδα των €90,29 εκ. που εκτιμήθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους.

Ware M&O - ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Αξιοποίηση και αναβάθμιση ανεκμετάλλευτων αποθηκευτικών χώρων, με έμφαση σε
μεγάλα αστικά κέντρα – κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-04383
18

Π4.1.: Μελέτη Βιωσιμότητας
2.2.3.1 Τιμές χρέωσης υπηρεσιών αποθήκευσης
Για τον μετασχηματισμό των εσόδων υπηρεσιών logistics σε αριθμό διακινούμενων παλετών, χρειάζεται
πρώτα να καθορίσουμε τις τιμές χρέωσης των επιμέρους υπηρεσιών. Διακρίνουμε τρεις επιμέρους
υπηρεσίες αποθήκευσης που σχετίζονται με το έργο του WareM&O:
1. Storage: Αποθήκευση μίας παλέτας για συγκεκριμένο αριθμό ημερών
2. Pallet in: Παραλαβή στην αποθήκη ανά παλέτα και κίνηση. Αφορά την εκφόρτωση ολόκληρης
παλέτας στη ράμπα, τη μεταφορά/εισαγωγή της εντός της αποθήκης και την τοποθέτησητακτοποίησή της σε κατάλληλη θέση.
3. Pallet out: Εξαγωγή από την αποθήκη ανά παλέτα και κίνηση. Αφορά την διαλογή ολόκληρης
παλέτας από το ράφι, τη μεταφορά της στην dispatch area και από εκεί τη μεταφορά της στην
ράμπα μέχρι και τη φόρτωσή της στο φορτηγό που θα την παραλάβει.
Οι τιμές πώλησης7 των ανωτέρω υπηρεσιών εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως ο όγκος των
παλετών ανά συναλλαγή, η ταχύτητα κίνησης του αποθέματος (γύρισμα), η εποχικότητα, το είδος των
εμπορευμάτων, η περιοχή, ο κλάδος, κλπ, καθώς και από αμιγώς εμπορικά κριτήρια όπως η ζήτηση σε
σχέση με τη προσφορά χώρων, η διαπραγματευτική ισχύ της κάθε πλευράς, το μέγεθος της εταιρείας, το
ιστορικό της κάθε εταιρείας, κλπ.
Ο κύριος βέβαια παράγοντας διαφοροποίησης των τιμών είναι η θερμοκρασιακή κλάση αποθήκευσης
και διαχείρισης του κάθε προϊόντος: ξηρό φορτίο, συντήρηση, κατάψυξη.
Με βάση τα στοιχεία της PLANNING από σειρά έργων που έχει αναλάβει και από biddings που έχει τρέξει
για υπηρεσίες μεταφοράς και logistics, στο Παράρτημα 2, Προσάρτημα 1 και Προσάρτημα 2 εκτιμώνται
οι τιμές πώλησης των υπηρεσιών storage, pallet in και pallet out ανά θερμοκρασιακή κλάση. Οι τιμές
αυτές αναδιατυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 8). Η συνολική τιμή υπηρεσίας ανά
παλέτα προκύπτει από το άθροισμα των τριών επιμέρους τιμών χρέωσης (αποθήκευση, pallet in, pallet
out).
Πίνακας 8. Μέσες τιμές χρέωσης υπηρεσιών αποθήκευση ανά παλέτα και θερμοκρασιακή κλάση και υπολογισμός
συνολικής τιμής υπηρεσίας logistics (€ ανά παλέτα)

7

Αναλυτική εκτίμηση των τιμών πώλησης δίνεται στο Παράρτημα 2, Προσάρτημα 1
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Θερμοκρασιακή
κλάση

Μέση τιμή αποθήκευσης
μίας παλέτας

Pallet
In

Pallet
Out

Συνολική τιμή υπηρεσίας
για μία παλέτα

10,55
18,81
81,29

1,38
1,69
2,50

1,50
1,95
2,88

13,05
21,61
85,59

Ambient
Chilled
Frozen

Με βάση τις ανωτέρω τιμές, μπορούμε τώρα να προσεγγίσουμε τον αριθμό των διακινούμενων παλετών
ανά έτος και ανά θερμοκρασιακή κλάση για την αγορά στόχο του WareM&O (βλ. Πίνακας 9).
Ο αριθμός των συνολικά διακινούμενων παλετών προκύπτει αν διαιρέσουμε το σύνολο των εσόδων της
αγοράς με την τιμή κάθε παλέτας που υπολογίσαμε στον προηγούμενο πίνακα. Τα αποτελέσματα
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 9).
Πίνακας 9. Εκτίμηση διακινούμενων παλετών στην υφιστάμενη αγορά storage των LSP που στοχεύει το WareM&O

Storage

Storage market size

Storage price

Storage market throughput

(€ million)

(€/pallet)

(pallets)

Ambient

64,49

10,55

6.112.013

Chilled

17,20

18,81

914.494

Frozen
Total

4,30
85,99

81,29

52.890
7.079.397

Όπως υπολογίζεται στον ανωτέρο πίνακα, τα συνολικά έσοδα των LSP για την αποθήκευση παλετών σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος ανέρχονται σε €64,49 εκατομμύρια και μεταφράζονται σε 6,112 εκ.
διερχόμενες παλέτες το έτος (throughput).

Οι μέσες τιμές πώλησης υπηρεσιών αποθήκευσης του πίνακα αναφέρονται σε
τιμές χονδρικής. Ως υπηρεσίες «χονδρικής» νοούνται η πώληση υπηρεσιών
logistics σε μεγάλους πελάτες που προφανώς έχουν μεγάλους όγκους και οι LSP
οφείλουν να τους παρέχουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.
Είναι προφανές ότι οι μικρότερες εμπορικές εταιρείες και ιδιαίτερα τα e-shop δεν
μπορούν να πετύχουν αυτές τις τιμές και στην πράξη αγοράζουν υπηρεσίες
logistics με κόστος σημαντικά υψηλότερο, ειδικά στη ψύξη και στην κατάψυξη.
Εκεί έρχεται το WareM&O να βοηθήσει αυτές τις εταιρείες να πετύχουν πιο
«δίκαιες» τιμές μέσω του αλγορίθμου fair pricing της πλατφόρμας, ενώ
παράλληλα και ανά πάσα στιγμή έχουν πλήρη διαφάνεια για τις τιμές της αγοράς.
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Αντίστοιχα για το ψυχόμενο φορτίο, το συνολικό throughput υπολογίζεται σε 914.494 διερχόμενες
παλέτες το χρόνο. Ακολουθώντας την ίδια συλλογιστική και για τις θερμοκρασίες κατάψυξης, το
throughput υπολογίζεται σε 52.890 παλέτες το έτος8.

Η μεθοδολογία υπολογισμού του εμβαδού που καλύπτει τις αποθηκευτικές ανάγκες βρίσκεται στο
Παράρτημα 2, Προσάρτημα 3
8
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Σημείωση για την αγορά ψυχρής αλυσίδας
Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί, ότι η αγορά ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας είναι
κατά πολύ μικρότερη σε σχέση με εκείνη του ξηρού φορτίου καθώς συχνά οι
ενδιαφερόμενες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικές
στο outsourcing των logistics.
Ειδικά στα προϊόντα συντήρησης όπως τρόφιμα και φάρμακα οι εμπορικές εταιρείες
προτιμούν λύσεις in-house για να έχουν τον πλήρη έλεγχο των συνθηκών αποθήκευσης και
της κατάστασης του αποθέματος. Για τις παραγωγικές εταιρείες τροφίμων δε, η
αποθήκευση συνδέεται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία και οι εγκαταστάσεις τους
διαθέτουν σχεδόν υποχρεωτικά και ψυγεία αποθήκευσης για πρώτες ύλες και έτοιμα
προϊόντα.
Από την άλλη ωστόσο, υπάρχει σαφής έλλειψη ψυχόμενων αποθηκευτικών χώρων, κάτι
που δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες στην αγορά των logistics και στο WareM&O, ειδικά
για την διατήρηση του overstock στη συντήρηση και κατάψυξη σε εποχιακούς κλάδους
όπως η παραγωγή, εμπορία και μεταποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων
(φρούτα, λαχανικά, κρέατα, έτοιμα γεύματα, κλπ.).
Οι επενδύσεις των LSP και των ιδιοκτητών αποθηκών σε ψυχόμενες αποθήκες είναι μάλλον
λίγες σε σχέση με τη ζήτηση καθώς υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες λόγω κόστους και
δέσμευσης του κτιρίου σε ένα συγκεκριμένο segment. Το πρόσθετο κόστος κατασκευής
μίας αποθήκης ψύξης 14.000 sqm μαζί με τα μηχανήματα ψύξης εκτιμάται ότι απαιτεί ένα
πρόσθετο κόστος επένδυσης πάνω από €300 ανά sqm κτιρίου σε σχέση με μια συμβατική.
Οι επενδυτές δυσκολεύονται να επωμιστούν το πρόσθετο αυτό κόστος και να δεσμευτούν
σε ένα κτίριο με πολύ συγκεκριμένη χρήση. Για τον λόγο αυτό ψυχόμενες αποθήκες
υλοποιούνται από LSPs που έχουν ιδιόκτητες αποθήκες ή που διασφαλίζουν με τους
ιδιοκτήτες πολύ μεγάλης διάρκειας μισθώσεις.
Αν και η αγορά ψυχόμενου φορτίου είναι μικρή, μέσω του WareM&Ο οι χρήστες που
ψάχνουν αποθηκευτικούς χώρους θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν περισσότερες
επιλογές και να τις συγκρίνουν για να επιλέξουν αυτή που ανταποκρίνεται περισσότερο στις
ανάγκες τους, αναζωπυρώνοντας το ενδιαφέρον της αγοράς και των LSP για επενδύσεις σε
ψυκτικούς θαλάμους και υπηρεσίες ψυκτικής εφοδιαστικής αλυσίδας.

2.3 Εκτίμηση διείσδυσης WareM&O στην αγορά
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, το WareM&O αναμένεται να διεισδύσει σε δύο αγορές
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1. Υφιστάμενη αγορά των παρόχων υπηρεσιών logistics: Εμπορικές και βιομηχανικές
επιχειρήσεις, κυρίως μικρού μεγέθους και e-commerce που ήδη αγοράζουν υπηρεσίες
αποθήκευσης από τους υφιστάμενους παρόχους 3PL (3rd Party Logistics).
2. Νέα αγορά outsourcing υπηρεσιών logistics: Εμπορικές, παραγωγικές και βιομηχανικές
επιχειρήσεις (πελάτες), κυρίως μικρού μεγέθους και e-commerce που αυτή τη στιγμή δεν
επιλέγουν λύσεις outsourcing των logistics τους.
Η εκτίμηση της διείσδυσης για κάθε μία από τις δύο αυτές αγορές δίνεται στη συνέχεια.

2.3.1 Διείσδυση στην υφιστάμενη αγορά LSP
Όσον αφορά την υφιστάμενη αγορά LSP, εκτιμάται ότι το πρώτο έτος λειτουργίας του, το WareM&O θα
πετύχει άμεση διείσδυση 2,5% στα εμπορεύματα που αποθηκεύονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος,
0,5% στην αγορά των προϊόντων συντήρησης και 3% σε θερμοκρασία κατάψυξης.
Έναν χρόνο μετά τα ποσοστά αυτά αναμένεται να έχουν φθάσει στο 3,6%, 1,0% και 4,8% αντίστοιχα, ενώ
μέχρι το τέλος του 2027 η διείσδυση στη συγκεκριμένη αγορά στόχο αναμένεται να αγγίξει το 4,2%, το
1,1% και το 5,9% αντίστοιχα.
Στους πίνακες που ακολουθεί παρουσιάζεται η εκτίμηση εξέλιξης της διείσδυσης του WareM&O στην
υφιστάμενη αγορά LSP μέχρι το 2026, ανά θερμοκρασιακή κλάση σε ποσοστό (Πίνακας 10) και σε αριθμό
παλετών (Πίνακας 11).
Πίνακας 10. Εξέλιξη βαθμού διείσδυσης WareM&O στην υφιστάμενη αγορά αποθήκευσης (ποσοστό)

Κλάση

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Ambient

2,5%

3,6%

3,9%

4,0%

4,1%

4,2%

Chilled

0,5%

1,0%

1,0%

1,1%

1,1%

1,1%

Frozen

3,0%

4,8%

5,2%

5,5%

5,8%

5,9%

Πίνακας 11.Εξέλιξη βαθμού διείσδυσης WareM&O στην υφιστάμενη αγορά αποθήκευσης (παλέτες)
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Κλάση

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Ambient

102.396

202.981

271.080

296.724

318.548

339.541

Chilled

3.209

6.906

10.573

11.462

12.305

12.988

Frozen

1.073

2.255

3.084

3.441

3.803

4.053

2.3.2 Διείσδυση στη νέα αγορά outsourcing
Για τη νέα αγορά outsourcing, εκτιμάται ότι το WareM&O θα έχει σαφώς μεγαλύτερη διείσδυση.
Άλλωστε, το WareM&O φιλοδοξεί να αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα ενίσχυσης του outsourcing,
δεδομένου ότι παρέχει στις εμπορικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να έχουν τον πλήρη έλεγχο για το
κόστος και την ποιότητα των δραστηριοτήτων logistics που έχουν δώσει ousourcing.
Τα ποσοστά διείσδυσης στη νέα αυτή αγορά απεικονίζονται στον Πίνακας 12 ως ποσοστό και στον
Πίνακας 13.Non-3PL overstock penetration share (pallets)Πίνακας 13 ως αριθμός παλετών.
Πίνακας 12. Non-3PL overstock penetration share (%)

Κλάση

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Ambient

3,5%

9,0%

9,9%

10,4%

10,8%

11,0%

Chilled

1,0%

2,0%

2,1%

2,3%

2,3%

2,4%

Frozen

5,0%

12,0%

13,2%

13,9%

14,4%

14,7%

Πίνακας 13.Non-3PL overstock penetration share (pallets)

Κλάση

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Ambient

4.845

32.093

82.830

152.563

208.744

222.500

Chilled

198

1.140

2.658

4.897

6.700

7.141

Frozen

60

384

942

1.736

2.375

2.532
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3 Μοντέλο εσόδων
3.1 Βασικές παραδοχές
Για τη δημιουργία του μοντέλου υπολογισμού εσόδων-εξόδων έχουν ληφθεί υπόψη οι ακόλουθες
παραδοχές.
Η πρώτη παραδοχή αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς logistics. Ο ρυθμός αυτός υπολογίζεται από
τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ και ενός πολλαπλασιαστή ειδικά για τα logistics, ο οποίος θεωρεί ότι το
φορτίο logistics αυξάνεται 1,5 φορές ταχύτερα από την αύξηση του ΑΕΠ. Η θεώρηση αυτή λαμβάνει
υπόψη διεθνή benchmarks και το γεγονός ότι η πτώση τιμών και οι προσφορές στα κύρια αγαθά οδηγούν
τελικά στην αύξηση των διακινούμενων φορτίων ακόμα και όταν η κατανάλωση είναι σταθερή.
Η εξέλιξη των παραμέτρων του ΑΕΠ και του πολλαπλασιαστή logistics τα έτη 2021 μέχρι 2026 φαίνεται
στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 14).
Πίνακας 14 Logistics Market Growth

2022
1,47
1,5
2,21

GDP growth (%)
Logistics multiplier
Main logistics growth (%)

2023
3,00
1,5
4,50

2024
3,50
1,5
5,25

2025
3,50
1,5
5,25

2026
3,50
1,5
5,25

2027
3,00
1,5
4,50

Άλλη μία βασική παραδοχή αφορά τον πληθωρισμό τόσο στις τιμές προμήθειας εξοπλισμού όσο και στη
μισθοδοσία των εργαζομένων. Το πρώτο επηρεάζει τόσο τα λειτουργικά έξοδα του WAREM&O (π.χ.
αγορά εξοπλισμού) αλλά κυρίως τα έσοδα καθώς επηρεάζει το κόστος χρέωσης των υπηρεσιών logistics
από τους χρήστες-πωλητές της πλατφόρμας, πάνω στην οποία υπολογίζεται η προμήθεια του WareM&O.
Η εκτίμηση διαβάθμισης του πληθωρισμού για το κόστος προμήθειας αγαθών/υπηρεσιών και για τη
μισθοδοσία για την περίοδο 2021-2026 δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 15).
Πίνακας 15. Δείκτες πληθωρισμού

Cost inflation (%)
Salary inflation (%)

2022
0,00
0,00

2023
1,20
1,80

2024
1,20
2,00

2025
1,50
2,00

2026
1,50
2,50

2027
2,50
2,50

3.2 Τιμολογιακή πολιτική
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Το μοντέλο εσόδων του WareM&O αναπτύσσεται σε δύο άξονες:


Προμήθειας επί των συναλλαγών 5% η οποία επιμερίζεται 2,5% στους χρήστες-πωλητές και
2,5% στους χρήστες αγοράστες



Μηνιαία συνδρομή-εγγραφή €20, για τη χρήση της πλατφόρμας ανεξάρτητα του αριθμού
των συναλλαγών



Παροχή bonus δωρεάν μηνών συνδρομής στα δύο πρώτα έτη (12 μήνες στο πρώτο έτος, 6
μήνες στο δεύτερο)

H προμήθεια επί των συναλλαγών που χρησιμοποιεί το WareM&O είναι σύνηθες μοντέλο εσόδων για
τις διεθνείς on-demand υπηρεσίες και ειδικά για εκείνες που έχουν το ίδιο αντικείμενο με το WareM&O
στο εξωτερικό9. Πιο συγκεκριμένα,


H Stowga στο Ηνωμένο Βασίλειο λαμβάνει προμήθεια 10% για τις συναλλαγές που
πραγματοποιούνται μέσω αυτής και αφορούν την αποθήκευση και το χειρισμό των παλετών.



Η Stockbooking που δραστηριοποιείται στη Γαλλία ακολουθεί το ίδιο μοντέλο εσόδων,
δηλαδή προμήθειας επί των συναλλαγών, αλλά χρεώνει και ένα μηνιαίο κόστος διαχείρισης
στους παρόχους των αποθηκών το οποίο είναι κλιμακωτό με ελάχιστη τιμή τα 30€/μήνα.



Τέλος και η FLEXE στις ΗΠΑ χρεώνει τις υπηρεσίες της βάσει προμήθειας επί της συναλλαγής,
θέτοντας κατώτατο όριο συναλλαγής τα 500$.

Κρίνοντας από τις πρακτικές των παραπάνω εταιρειών, οι χρήστες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν
προμήθεια επί της συναλλαγής για να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που τους προσφέρει η πλατφόρμα
για να γλιτώσουν πολύτιμο χρόνο αλλά και για να απολαύσουν τις προνομιακές τιμές που τους εγγυάται
ο αλγόριθμος του fair pricing.
Στα πρώτα στάδια έναρξης λειτουργίας του WareM&O και για την άμεση προσέλκυση πελατών και
κυρίως χρηστών-πωλητών που παρέχουν χώρους αποθήκευσης, κρίνεται σκόπιμο να παρέχονται
δωρεάν μήνες συνδρομής που θα επιτρέψει στη πλατφόρμα να συγκεντρώσει την απαιτούμενη και
αναγκαία μάζα χρηστών.
Στην αρχή ο χρήστης δε γνωρίζει τη χρησιμότητα του WareM&O και πως μπορεί να το βοηθήσει στην
καθημερινότητά του. Το bonus δωρεάν συνδρομής είναι ένα κίνητρο για να εγγραφεί, να γνωρίσει τις
υπηρεσίες, να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα και να διαπιστώσει τα οφέλη. Για αυτό το λόγο, όσοι
εγγραφούν το 1ο εξάμηνο θα έχουν για ένα χρόνο απαλλαγή από τη συνδρομή. Ανάλογα με την

Αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας των πλατφόρμων του εξωτερικού δίνονται στο
Παράρτημα 4
9
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διείσδυση στην αγορά και τον αριθμό των χρηστών, το κίνητρο αυτό θα συνεχιστεί και το επόμενο έτος
λειτουργίας, για νέους χρήστες αλλά ενδεχόμενα και ως bonus διατήρησης των υφιστάμενων.
Αποδεικνύεται ότι με το συγκεκριμένο ποσοστό προμήθειας, το ποσό της συνδρομής καθώς και την
προωθητική ενέργεια που έχει επιλεγεί (δωρεάν συνδρομή για ένα χρόνο) το WareM&O είναι βιώσιμο
και υπάρχουν σημαντικά οφέλη για τους χρήστες, ώστε να το χρησιμοποιούν. Τα χρηματοοικονομικά
στοιχεία βιωσιμότητας του WareM&O αναλύονται διεξοδικότερα στην ενότητα 0, ενώ τα οφέλη για τους
χρήστες αναλύονται στην υποενότητα 3.3.3.

3.3 Έσοδα WareM&O
Τα έσοδα του WareM&O προκύπτουν από δύο κύριες πηγές (προμήθεια, και συνδρομές) και από
συνολικά πέντε επιμέρους κατηγορίες.
1. Έσοδα προμήθειας 5% επί της κάθε συναλλαγής. Περιλαμβάνει τρείς κατηγορίες
1.1. Προμήθεια επί του τζίρου των συναλλαγών logistics που θα προκύψουν από την υφιστάμενη
αγορά LSP
1.2. Προμήθεια επί του τζίρου των συναλλαγών που θα προκύψουν από τη νέα αγορά που θα
δημιουργηθεί λόγω ενίσχυσης του outsourcing
1.3. Προμήθεια επί του τζίρου των συναλλαγών που θα προκύψουν από τη μακροπρόθεσμη
αποθήκευση εμπορευμάτων
2. Μηνιαία συνδρομή-εγγραφή €20 των χρηστών της πλατφόρμας
2.1. Συνδρομή των εγγεγραμμένων πωλητών (sellers buyers)
2.2. Συνδρομή των εγγεγραμμένων αγοραστών (buyers)
Η πλήρης ανάλυση και υπολογισμός των εσόδων γίνεται στις επιμέρους υποενότητες που ακολουθούν.
Συγκεντρωτικά, τα έσοδα του WareM&O ανά κατηγορία εσόδου για την περίοδο 2021-2026 αναλύονται
στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 16), με το σύνολο των εσόδων να ξεκινάνε στις 88,1 χιλιάδες ευρώ
το πρώτο χρόνο και να ανέρχονται σε 892,9 χιλιάδες το 2027.

Πίνακας 16. Ανάλυση εσόδων WareM&O (€ ‘000)
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Τύπος εσόδων
Υφιστάμενη αγορά LSP
Νέα αγορά outsourcing
Συνολικά έσοδα προμήθειας
Συνδρομές παρόχων
Συνδρομές αγοραστών
Συνολικά έσοδα συνδρομών
Συνολικά έσοδα

2022
82,6
5,5

2023
194,7
26,7

2024
306,3
71,1

2025
406,3
137,0

2026
501,2
196,9

2027
563,8
221,6

--------

--------

--------

--------

--------

--------

88,1

221,4

377,4

543,2

698,1

785,4

0,0
0,0

1,2
13,4

2,6
43,2

4,3
67,9

6,7
96,0

7,0
100,6

--------

--------

--------

--------

--------

--------

0,0
88,1

14,6
236,1

45,8
423,2

72,2
615,5

102,7
800,8

107,5
892,9

Τα έσοδα μηνιαίας συνδρομής το πρώτο έτος είναι μηδενικά καθώς παρέχεται στους χρήστες bonus για
δωρεάν χρήση της πλατφόρμας με σκοπό να ενθαρρυνθούν οι εγγραφές όσο το δυνατόν περισσότερων
χρηστών. Για αντίστοιχο λόγο παραμένουν σχετικά χαμηλά και το δεύτερο έτος καθώς θεωρείται ότι
συνεχίζεται η προσφορά δωρεάν εγγραφών για όλους τους νέους χρήστες.

3.3.1 Έσοδα προμήθειας επί συναλλαγών
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως η χρέωση προμήθειας επί της συναλλαγής είναι η βασική ή η
μοναδική πηγή εσόδων στις on-demand πλατφόρμες ανεξαρτήτως τομέα και ειδικά για εκείνες που
αφορούν τα logistics και τις εμπορευματικές μεταφορές. Ειδικότερα, οι τρεις διεθνείς πλατφόρμες ondemand warehousing FLEXE, Stowga και Stockbooking εφαρμόζουν όλες προμήθεια από 10%-15% (βλ.
Παράρτημα 410).
Βάσει του εφαρμοζόμενου μοντέλου η προμήθεια εφαρμόζεται στον τζίρο κάθε συναλλαγής logistics
που πραγματοποιείται μέσω του WareM&O. Συνεπώς, τα συνολικά έσοδα της πλατφόρμας εξαρτώνται
από τη τιμή πώλησης της υπηρεσίας logistics, όπως αυτή συμφωνείται μεταξύ των χρηστών (πωλητήςαγοραστής) και από τον όγκο των παλετών που διακινούνται στην πλατφόρμα.
Ο όγκος των διακινούμενων παλετών που αφορά την υφιστάμενη αγορά LSP υπολογίστηκε στην ενότητα
2.3.1 ενώ για την πρόσθετη αγορά outsourcing στην ενότητα 2. Οι τιμές αυτές αναπαράγονται στον
Πίνακας 17, όπου υπολογίζεται ο συνολικά εκτιμώμενος όγκος διακινούμενων παλετών μέσω
WareM&O την περίοδο 2022-2027.
Επίσης στον
Πίνακας 18 δίνονται οι τιμές πώλησης υπηρεσιών LSP μέσω της πλατφόρμας για την περίοδο 2022-2027.

Στο Παράρτημα 4 περιγράφονται διεξοδικά τα κύρια χαρακτηριστικά, οι προσφερόμενες υπηρεσίες και η
τιμολογιακή πολιτική των τεσσάρων κυρίαρχων διεθνών πλατφορμών on-demand warehousing, FLEXE,
Stowga, STORD και Stockbooking. Όπως τεκμηριώνεται στην ανάλυση του παραρτήματος 4, όλες οι
πλατφόρμες χρεώνουν με βάση προμήθεια επί των συναλλαγών.
10
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Με βάση τα ανωτέρω στον
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Πίνακας 19 υπολογίζεται τελικά το μέγεθος (τζίρος) των συναλλαγών logistics που διακινείται μέσω του

WareM&O για την εκτέλεση του εκτιμώμενου όγκου διακινούμενων παλετών την περίοδο 2022-2027
και εφόσον εφαρμοστούν οι εκτιμώμενες τιμές fair pricing.

Πίνακας 17. Όγκος διακινούμενων παλετών WareM&O ανά segment αγοράς (παλέτες) (2022-2027)

Market segment

2022

2023

2024

2025

2026

2027

102.396

202.981

271.080

296.724

318.548

339.541

Chilled

3.209

6.906

10.573

11.462

12.305

12.988

Frozen

1.073

2.255

3.084

3.441

3.803

4.053

---------106.678

---------212.142

---------284.738

---------311.628

---------334.657

---------356.582

4.845

32.093

82.830

152.563

208.744

222.500

Chilled

198

1.140

2.658

4.897

6.700

7.141

Frozen

60

384

942

1.736

2.375

2.532

Συναλλαγές νέας αγοράς outsourcing

---------5.103

---------33.617

---------86.431

---------159.195

---------217.819

---------232.173

Σύνολο συναλλαγών

80.181

245.759

371.169

470.823

552.475

588.755

Ambient

Συναλλαγές υφιστάμενης αγοράς LSP
Ambient

Οι fair pricing τιμές πώλησης των υπηρεσιών LSP11 ανά θερμοκρασιακή κλάση δίνονται στον πίνακα που
ακολουθεί (
Πίνακας 18).
Πίνακας 18. Fair pricing τιμές πώλησης υπηρεσιών αποθήκευσης ανά παλέτα και θερμοκρασιακή κλάση (€ ανά παλέτα)

Market segment

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Ambient

14,38

14,54

14,83

15,12

15,50

15,89

Chilled

23,81

24,07

24,55

25,04

25,66

26,31

Frozen

94,31

95,33

97,24

99,19

101,66

104,21

Αναλυτικά, ο υπολογισμός των τιμών fair pricing πώλησης υπηρεσιών logistics μέσω της πλατφόρμας
WareM&O δίνονται στο Παράρτημα 2, Προσάρτμηα 2
11
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Πίνακας 19. Tζίρος συναλλαγών LSP μέσω WareM&O ανά segment (€ ‘000) (2022-2027)

Market segment

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1.473,6

3.419,1

5.247,9

6.795,4

8.174,6

8.931,1

Chilled

76,4

193,8

324,8

409,6

487,7

529,5

Frozen

101,3

251,7

391,6

513,5

628,1

686,2

---------1.651,3

---------3.864,7

---------5.964,2

---------7.718,4

---------9.290,4

---------10.146,8

96,8

467,0

1.228,2

2.307,5

3.236,1

3.535,6

Chilled

6,4

27,5

65,3

122,6

171,9

187,9

Frozen

7,7

36,6

91,6

172,2

241,5

263,8

Τζίρος νέας αγοράς outsourcing

---------110,9

---------531,1

---------1.385,1

---------2.602,2

---------3.649,5

---------3.987,3

Συνολικός τζίρος LSP

1.762,2

4.395,8

7.349,4

10.320,7

12.939,9

14.134,1

Ambient

Τζίρος υφιστάμενης αγοράς LSP
Ambient

3.3.1.1 Υπολογισμός εσόδων προμήθειας WareM&O
Η προμήθεια του WareM&O επί των συναλλαγών έχει οριστεί στο επίπεδο του 5%.
Εφαρμόζοντας προμήθεια 5% στο συνολικό τζίρο των συναλλαγών προκύπτουν τα συνολικά έσοδα του
WareM&O σε 88,1 χιλιάδες ευρώ το πρώτο έτος και 785,4 χιλιάδες το 6ο.
Πίνακας 20. Συγκεντρωτικός πίνακας υπολογισμού εσόδων προμήθειας WareM&O (€ ‘ 000)

Market segment

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Τζίρος υφιστάμενης αγοράς LSP

1.651,3

3.864,7

5.964,2

7.718,4

9.290,4

10.146,8

Τζίρος νέας αγοράς outsourcing

110,9

531,1

1.385,1

2.602,2

3.649,5

3.987,3

-------1.762,2

-------4.395,8

-------7.349,4

-------10.320,7

-------12.939,9

-------14.134,1

Έσοδα από υφιστάμενη αγορά LSP

82,6

194,7

306,3

406,3

501,2

563,8

Έσοδα από νέα αγορά outsourcing

5,5

26,7

71,1

137,0

196,9

221,6

--------

--------

--------

--------

--------

--------

88,1

221,4

377,4

543,2

698,1

785,4

Τζίρος υπηρεσιών μέσω πλατφόρμας

Συνολικός τζίρος υπηρεσιών LSP
Προμήθεια (5%)

Σύνολο εσόδων προμήθειας

3.3.2 Έσοδα από μηνιαία συνδρομή
Για τα έσοδα από τη μηνιαία συνδρομή χρειάζεται να εκτιμηθεί ο αριθμός των χρηστών που θα
εγγραφούν στο WareM&O:
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1. Sellers: χρήστες που προσφέρουν χώρο και υπηρεσίες logistics (χρήστες-πωλητές)
2. Buyers: χρήστες που αναζητούν χώρο και υπηρεσίες logistics (χρήστες-αγοραστές),
Στο Παράρτημα 3 εκτιμάται ο αριθμός των εγγεγραμμένων χρηστών ανά έτος. Ο
Πίνακας 21 αναπαράγει τα αποτελέσματα του παραρτήματος 3 για την περίοδο 2022-2027.
Όπως έχει ήδη η μηνιαία συνδρομή τόσο για τους sellers όσο και για τους buyers αντιστοιχεί στο ποσό
των €20,
Πίνακας 21. Υπολογισμός αριθμού χρηστών-πωλητών αποθηκευτικών χώρων στο WareM&O (επιφάνεια σε m2)

Area per seller
Registered sellers
Pallets per transaction
Transactions per buyer
Registered buyers

2022
1.343
22

2023
2.412
20

2024
2.533
23

2025
2.583
29

2026
2.635
35

2027
2.688
37

154,61
8,1
135

173,38
8,1
209

182,05
8,1
361

191,16
8,1
436

194,98
8,1
501

198,88
8,1
524

Πίνακας 22. Εκτίμηση εσόδων WareM&O από έσοδα συνδρομών (€ '000)

Αριθμός συνδρομητών Sellers
Αριθμός συνδρομητών Buyers
Έσοδα Συνδρομών
Sellers
Buyers
Μερίδια στο σύνολο εσόδων
Μερίδιο Sellers
Μερίδιο Buyers

2022
22
135

2022
20
209

2023
23
361

2024
29
436

2025
35
501

2026
37
524

0,0
0,0

1,2
13,4

2,6
43,2

4,3
67,9

6,7
96,0

7,0
100,6

0,0%
0,0%

0,5%
5,7%

0,6%
10,2%

0,7%
11,0%

0,8%
12,0%

0,8%
11,3%

Σημείωση: Το πρώτο έτος παρέχεται στους χρήστες bonus για δωρεάν χρήση της πλατφόρμας με σκοπό
να ενθαρρυνθούν οι εγγραφές όσο το δυνατόν περισσότερων χρηστών, αφενός για να δοκιμάσουν την
υπηρεσία και αφετέρου για να προχωρήσουν σε πραγματικές συναλλαγές που θα χρεωθούν με την
προμήθεια του 5%. Συνεπώς, το πρώτο έτος τα έσοδα από τη συγκεκριμένη υπηρεσία αναμένεται να
είναι μηδενικά. Επίσης το δεύτερο έτος η συμμετοχή της μηνιαίας συνδρομής στα συνολικά έσοδα της
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πλατφόρμας θα παραμένει εξαιρετικά μικρή, καθώς θα συνεχιστεί η προσφορά δωρεάν εγγραφών για
όλους τους νέους χρήστες.
Όπως γίνεται αντιληπτό, από τα παραπάνω, τα έσοδα των μηνιαίων συνδρομών δεν αποδεικνύονται
κρίσιμα για τη βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα του WareM&O.

3.3.3 Ανάλυση οικονομικού οφέλους για τους χρήστες
Με βάση τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της ανάλυσης βιωσιμότητας (βλ. ενότητα 0)
αποδεικνύεται ότι η χρέωση προμήθειας επί της συναλλαγής στα επίπεδα του 5% επαρκεί για τη γρήγορη
μετάβαση σε θετικό EBT από τον τρίτο χρόνο και μετά.
Παράλληλα όμως, η προμήθεια 5% αποτελεί ένα μέγεθος που κρίνεται ότι μπορούν να αποδεχτούν οι
χρήστες ως αντιστάθμισμα των ποιοτικών και οικονομικών ωφελημάτων που τους παρέχει το WareM&O,
όπως ορατότητα για διαθεσιμότητα χώρων και υπηρεσιών, ταχύτητα στην αναζήτηση χώρου και
διαφάνεια στις τιμές.
Πέραν των ποιοτικών ωφελειών, οι χρήστες μπορούν να δουν και συγκεκριμένα και μετρήσιμα ποσοτικά
οφέλη. Ο αναλυτικός υπολογισμός αυτού του οφέλους δίνεται στο Παράρτημα 3 Προσάρτημα 1 και
Προσάρτημα 2. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα αναπαράγονται στους πίνακες που ακολουθούν.
Συνοπτικά:


Οι μεν χρήστες-αγοραστές επωφελούνται από τη δυνατότητα να βρουν υπηρεσίες logistics σε
χαμηλότερες τιμές από ότι θα έβρισκαν με συμβατικούς τρόπους. Το συνολικό όφελος για κάθε
χρήστη-αγοραστή το πρώτο έτος λειτουργίας της πλατφόρμας ανέρχεται σε 9,72% και συνεχίζει
σε αντίστοιχα επίπεδα όλη την 6ετία (Πίνακας 23).



Οι δε χρήστες-πωλητές επωφελούνται από την ευκαιρία που τους παρέχει το WareM&O να
παρέχουν υπηρεσίες σε μία ευρύτερη αγορά και να αξιοποιήσουν αποθηκευτικούς χώρους που
σε διαφορετική περίπτωση θα έμεναν ανεκμετάλλευτοι. Όπως δείχνει και ο Πίνακας 24, κάθε
χρήστης-πωλητής επιτυγχάνει να αξιοποιήσει χώρους από 1.074 m2 το 2022 έως και 2.150 m2
το 2027 και να πετύχει καθαρό κέρδος από €15.067 έως €33.216, αντίστοιχα.

Πίνακας 23. Εκτίμηση οικονομικού οφέλους ανά χρήστη-αγοραστή WareM&O (χρεώσεις σε €)
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2022
2023
2024
2025
Προφίλ αγορών ανά αγοραστή και ανά θερμοκρασιακή κλάση

2026

2027

95,4%
3,5%
1,1%

95,4%
3,4%
1,1%

95,5%
3,4%
1,1%

Όφελος σε σύγκριση με συμβατική χρέωση εκτός WareM&O
Ambient
1,25
1,26
1,29
1,31
Chilled
0,16
0,17
0,19
0,19
Frozen
0,25
0,27
0,28
0,29
------------------------------------Συνολικό όφελος
1,67
1,71
1,76
1,79
9,72%
9,82%
9,87%
9,87%

1,35
0,20
0,30
---------1,84
9,88%

1,38
0,20
0,31
---------1,89
9,87%

Ambient
Chilled
Frozen

96,0%
3,0%
1,0%

95,7%
3,3%
1,1%

95,4%
3,6%
1,1%

Πίνακας 24. Υπολογισμός οφέλους χρηστών-παρόχων

Area sold per seller via WareM&O (m2)
Εσοδα λόγω WareM&O (€)
WareM&O commission (€)
Net revenue (€)

2022
1.074
15.453

2022
2.050
29.804

2023
2.153
31.920

2024
2.196
33.210

2025
2.108
32.678

2026
2.150
34.165

386
-------15.067

750
-------29.054

820
-------31.101

874
-------32.336

882
-------31.797

949
-------33.216

Το οικονομικό όφελος είναι τόσο σημαντικό που θα δικαιολογούσε ακόμα και την
επιβάρυνση με προμήθεια μόνο της μίας από τις δύο κατηγορίες χρηστών: μόνο
τους χρήστες-αγοραστές ή μόνο τους χρήστες πωλητές.

Ωστόσο, η απόφαση του WareM&O είναι να επιβαρυνθούν ισόποσα και τα δύο συναλλασσόμενα μέρη:


Χρέωση προμήθειας 2,5% επί του χρήστη-πωλητή



Χρέωση προμήθειας 2,5% επί του χρήστη-αγοραστή
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4 Μοντέλο εξόδων
4.1 Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Για την ορθή λειτουργία του WareM&O εκτιμώνται οι δαπάνες προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού,
όπως ο server και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που θα χρησιμοποιούνται από το προσωπικό καθώς και
τα πάγια για τη διαμόρφωση του χώρου γραφείων που θα στεγάζει της εργασίες της ομάδας.
Το σύνολο των επενδύσεων λαμβάνει χώρα το πρώτο έτος λειτουργίας της πλατφόρμας.
Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 25) παρουσιάζονται αναλυτικά οι κεφαλαιουχικές δαπάνες.
Πίνακας 25. Ανάλυση CAPEX WareM&O

Asset
SQL Server license
PCs
Επίπλωση γραφείων
Εξοπλισμός άλλων χώρων (π.χ. κουζίνα)
Διαμόρφωση χώρων
Total CAPEX

Price(€)
5.000
12.000
8.000
5.000
11.000
41.000
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4.2 Λειτουργικές δαπάνες
Τα λειτουργικά έξοδα του WareM&O αφορούν τις εξής κατηγορίες:


Διοικητικά έξοδα: μισθοί διευθυντικών στελεχών και διοικητικού προσωπικού.



Έξοδα άμεσης εργασίας: Μισθοί developers και υπόλοιπων εργαζομένων.



Έξοδα marketing: δαπάνες για την εφαρμογή του πλάνου εμπορευματικής προώθησης.



Έξοδα ενοικίασης του χώρου γραφείων.



Έξοδα outsourcing: έξοδα για υπηρεσίες που αναθέτει σε τρίτους το WareM&O, όπως
δικηγόρο και λογιστή.



Λοιπά έξοδα: έξοδα για τη φιλοξενία του λογισμικού, τη διατήρηση του backup σε cloud
περιβάλλον, τη συντήρηση του server και τα αναλώσιμα.



Απόσβεση: Αφορούν τα έξοδα για την απόσβεση του εξοπλισμού.

Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 26) απεικονίζονται συνοπτικά τα λειτουργικά έξοδα για τα έτη 2022
μέχρι και 2027, όπου έχει ληφθεί υπόψη και η πληθωριστική αύξηση του κόστους βάσει
προκαθορισμένων ετήσιων συντελεστών (βλ. Πίνακας 15).
Πίνακας 26. Operational expenses (€)

Λειτουργικά Έξοδα
Διοικητικά
Άμεσης εργασίας
Marketing
Ενοικίασης
Outsourcing
Λοιπά έξοδα
Αποσβέσεις
Συνολικά έξοδα

2022
105.000,0
68.250,0
78.285,0
12.000,0
8.184,0
19.041,6
3.608,3

2023
139.605,4
86.590,7
54.277,0
12.078,3
8.264,2
19.579,1
4.100,0

2024
142.397,5
88.322,5
47.007,9
12.223,2
8.429,5
22.244,6
4.100,0

2025
145.245,4
90.088,9
45.435,2
12.406,6
8.598,1
24.015,8
4.100,0

2026
148.876,6
92.341,2
43.920,3
12.592,7
8.813,1
26.447,4
4.100,0

2027
152.598,5
94.649,7
42.879,6
12.907,5
9.033,4
28.386,3
4.100,0

294.369,0

324.494,7

324.725,2

329.890,0

337.091,2

344.555,0
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4.2.1 Διοικητικά έξοδα
Τα διοικητικά έξοδα αφορούν τους μισθούς του διοικητικού προσωπικού. Για τη λειτουργία του
WareM&O, όπως αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 27).
Πίνακας 27. Μισθοί διοικητικού προσωπικού το πρώτο έτος
Θέση εργασίας
CEO
Sales Officer
Customer Service

Μηνιαίες αποδοχές (€)
3.200
1.900
900

Το WareM&O εκτιμάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία το 2022. Τα διοικητικά έξοδα για το WareM&O για το
διάστημα 2022 μέχρι το 2027 φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 28).
Το 2023 τα διοικητικά έξοδα αυξάνονται καθώς το δυναμικό του WareM&O εμπλουτίζεται με ακόμα μία
θέση επικεφαλής πωλήσεων.
Στους υπολογισμούς έχει ληφθεί υπόψη η ετήσια αύξηση μισθολογικού κόστους καθώς και οι πάσης
μορφής επιβαρύνσεις για φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές.
Πίνακας 28. Εξέλιξη κόστους διοικητικού προσωπικού (€)

Διοικητικά έξοδα

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Management payroll

105.000

139.605

142.397

145.245

148.877

152.598

4.2.2 Έξοδα άμεσου εργατικού προσωπικού
Τα έξοδα αυτά αφορούν τη μίσθωση θέσεων που είναι χρειάζονται για την εύρυθμη λειτουργία του
WareM&O και αφορούν τη θέση ενός Senior Developer, τη θέση ενός Junior Developer και τη θέση ενός
Art Director. Οι μηνιαίοι μισθοί για κάθε θέση δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 29).
Πίνακας 29. Μισθοί προσωπικού το πρώτο έτος

Ρόλος
Senior Developer
Junior Developer
Art Director

Μηνιαίες αποδοχές (€)
1.700
1.000
1.200

Όπως ήδη αναφέραμε το WareM&O θα αρχίσει να λειτουργεί το 2022. Στον πίνακα που ακολουθεί
φαίνονται τα έξοδα για τις θέσεις άμεσης εργασίας για τα έτη 2022-2027 (Πίνακας 30). To 2023 το κόστος
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ανεβαίνει καθώς προσλαμβάνεται ένας ακόμα Junior Developer για την κάλυψη των αναγκών του
WareM&O.
Στους υπολογισμούς έχει ληφθεί υπόψη η ετήσια αύξηση μισθολογικού κόστους καθώς και οι πάσης
μορφής επιβαρύνσεις για φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές.
Πίνακας 30. Εξέλιξη κόστους άμεσου εργατικού προσωπικού (€)

Έξοδα άμεσης εργασίας

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Labor payroll

68.250

86.591

88.322

90.089

92.341

94.650

4.2.3 Έξοδα Marketing
Τα έξοδα marketing για το WareM&O έχουν αναλυθεί και παρουσιαστεί διεξοδικά στο πλάνο
εμπορευματικής προώθησης που έχει εκπονηθεί, όπου επεξηγούνται και οι λόγοι επιλογής αυτών των
δράσεων προώθησης. Ωστόσο, στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται μία σύνοψη των δαπανών αυτών στις
εξής κύριες κατηγορίες:


SEO marketing: Περιλαμβάνει το κόστος δημιουργίας και συντήρησης του Web site, τις
δράσεις για on-site SEO και off-site SEO και τη συντήρησή τους.



Digital marketing: Περιλαμβάνει το κόστος που αναλογεί σε καμπάνιες Google Ads, Social
Media Advertising και retargeting.



Έντυπη διαφήμιση: Περιλαμβάνει το κόστος που προκύπτει από την εκχώρηση διαφημίσεων
σε περιοδικά του χώρου.



Ηλεκτρονική διαφήμιση: Περιλαμβάνει το κόστος που προκύπτει από την εκχώρηση
διαφημίσεων (banners) σε ηλεκτρονικά portals και newsletters.



Συνέδρια: Περιλαμβάνει το κόστος για συμμετοχή σε συνέδρια ως χορηγός και σε εκθέσεις,
συμπεριλαμβανομένων του κόστους του βοηθητικού υλικού (προβολές) και του περιπτέρου.

Εποπτικά, τα έξοδα για τα έτη 2022 μέχρι και 2027 παρουσιάζονται στον πίνακα (Πίνακας 31).

Πίνακας 31. Εξέλιξη κόστους προώθησης και διαφήμισης (€)

Έξοδα marketing

2022

2023

2024

2025

2026

2027
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SEO marketing

9.750

2.100

2.125

2.157

2.189

2.244

24.300

19.500

16.774

16.174

15.596

15.187

Έντυπη διαφήμιση

5.440

6.157

5.296

5.107

4.924

4.795

Ηλεκτρονική διαφήμιση

3.395

4.620

3.974

3.832

3.695

3.598

Συνέδρια

35.400

21.900

18.838

18.165

17.516

17.056

Συνολικό κόστος

78.285

54.277

47.008

45.435

43.920

42.880

Digital marketing

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι κυριότερες δαπάνες θα πραγματοποιηθούν στην έναρξη λειτουργίας της
πλατφόρμας, όπως και είναι απαραίτητο για να γίνει γνωστό το WareM&O στην αγορά.
Τον πρώτο χρόνο το μεγάλο κόστος του SEO marketing οφείλεται στη δημιουργία του web site, το οποίο
στοιχίζει 6.000€ και στην ανάπτυξη των τεχνικών on-site SEO και off-site SEO. Τα υπόλοιπα χρόνια το
ποσό που αναμένεται να δαπανηθεί για αυτή την κατηγορία εξόδων είναι αισθητά μικρότερο, καθώς
αφορά κατά κύριο λόγο τη συντήρηση της υφιστάμενης υποδομής προώθησης.
Στους υπολογισμούς έχει ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός (βλ. Πίνακας 15) όπως και η σταδιακή μείωση
των εξόδων που απαιτούνται για την εμπορική προώθηση του WareM&O, καθώς όσο διευρύνεται στην
αγορά τόσο και λιγοστεύουν και οι διαφημιστικές ανάγκες.

4.2.4 Έξοδα μίσθωσης χώρων
Τα έξοδα μίσθωσης χώρων αφορούν την ενοικίαση χώρου 100 τ.μ. για τα γραφεία του WareM&O. Στον
πίνακα που ακολουθεί απεικονίζεται η εξέλιξη του κόστους έτη 2022 – 2027 (Πίνακας 32).
Πίνακας 32. Εξέλιξη κόστους άμεσου μίσθωσης χώρων (€)

Έξοδα ενοικίασης
Ενοίκιο

2022

2023

2024

2025

2026

2027

12.000,0

12.078,3

12.223,2

12.406,6

12.592,7

12.907,5

Στους υπολογισμούς έχει ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός (βλ. Πίνακας 15) που δίνεται στις βασικές
παραδοχές, όπου και οφείλεται η βαθμιαία αύξηση των εξόδων ενοικίασης.

4.2.5 Έξοδα outsourcing
Τα έξοδα outsourcing αφορούν υπηρεσίες που το WareM&O αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες και
συγκεκριμένα σε υπηρεσίες συμβουλευτικής και διεκπεραίωσης των λογιστικών και φορολογικών
υποχρεώσεων της νέας εταιρείας. Η εξέλιξη των δαπανών outsourcing στην περίοδο 2022 – 2027
φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 33).
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Πίνακας 33. Εξέλιξη κόστους Outsourcing (€)

Έξοδα outsourcing
Δικηγορικές υπηρεσίες
Λογιστικές υπηρεσίες
Σύνολο

2022
4.464,0
3.720,0
8.184

2023
4.507,8
3.756,5
8.264

2024
4.597,9
3.831,6
8.430

2025
4.689,9
3.908,2
8.598

2026
4.807,1
4.005,9
8.813

2027
4.927,3
4.106,1
9.033

Στους υπολογισμούς έχει ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός (βλ. Πίνακας 15).

4.2.6 Λοιπά έξοδα
Τα λοιπά έξοδα αφορούν τις δαπάνες που απαιτούνται για τη λειτουργία του WareM&O και δε
συμπεριλαμβάνονται σε κάποια από τις προηγούμενες κατηγορίες. Τα έξοδα αυτά αφορούν κόστη για
αναλώσιμα, για τη φιλοξενία και υποστήριξη της πλατφόρμας στο cloud, για τη χρήση Google Maps, για
διάφορα λογισμικά, καθώς και για τα πάγια έξοδα όπως λογαριασμοί ρεύματος, τηλεπικοινωνιών και
ύδρευσης.
Η διαβάθμιση των εξόδων τα έτη 2022 – 2027 φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 34).
Στους υπολογισμούς έχει ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός (βλ. Πίνακας 15), καθώς και η σταδιακή αύξηση
των εξόδων, τα οποία είναι απόρροια της αύξησης του πελατολογίου και των χρηστών της πλατφόρμας
του WareM&O και συνεπώς απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του WareM&O.
Πίνακας 34. Εξέλιξη άλλων λειτουργικών εξόδων (€)

Λοιπά έξοδα

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Hosting

4.200,0

4.227,4

4.705,9

5.015,4

5.345,1

5.752,7

Cloud backup

1.200,0

1.211,8

1.348,9

1.437,6

1.532,2

1.649,0

Google maps

441,6

853,8

1.644,1

1.986,2

2.856,2

2.984,1

SOFTLAYER

3.240,0

3.261,1

3.630,3

3.857,6

4.111,2

4.381,5

Intercom

1.560,0

1.570,2

1.747,9

1.857,3

1.979,5

2.109,6

Αναλώσιμα

3.600,0

3.623,5

4.033,7

4.286,2

4.568,0

4.868,3

Telecommunications

1.200,0

1.207,8

1.283,4

1.393,9

1.513,8

1.660,3

600,0

603,9

641,7

696,9

756,9

830,1

3.000,0

3.019,6

3.208,6

3.484,7

3.784,6

4.150,7

19.041,6

19.579,1

22.244,6

24.015,8

26.447,4

28.386,3

Electricity & water
Gas
Συνολικό κόστος

4.2.7 Έξοδα απόσβεσης
Το έξοδο αυτό αφορά την απόσβεση του εξοπλισμού που αποκτήθηκε στην αρχή λειτουργίας του
WareM&O σε επτά χρόνια. Οι ανάγκες της εταιρείας σε πάγια έξοδα παρουσιάστηκε στην προηγούμενη
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ενότητα (4.1). Το ποσό που αναλογεί στην απόσβεση του πάγιους εξοπλισμού της εταιρείας τα έτη 2022
– 2027 φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 35).
Πίνακας 35. Εξέλιξη κόστους απόσβεσης (€)

Απόσβεση

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Απόσβεση

3.608,3

4.100,0

4.100,0

4.100,0

4.100,0

4.100,0

Ware M&O - ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Αξιοποίηση και αναβάθμιση ανεκμετάλλευτων αποθηκευτικών χώρων, με έμφαση σε
μεγάλα αστικά κέντρα – κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-04383
41

Π4.1.: Μελέτη Βιωσιμότητας

5 Χρηματο-οικονομικές προβλέψεις
5.1 Πρόβλεψη αποτελεσμάτων χρήσεως (projected profit and loss)
Βασιζόμενοι στις αναλύσεις που προηγήθηκαν για τον υπολογισμό του όγκου του έργου που θα
προσελκύσει το WareM&O, τα εκτιμώμενα έσοδα αλλά και τις δαπάνες, καταλήγουμε στην πρόβλεψη
των αποτελεσμάτων χρήσεων για μία περίοδο 6 ετών.
Πίνακας 36 Πρόβλεψη profit & loss statement

(€ ‘000)
Total Revenues
Sellers commission revenues
Buyers commission revenues
Transactions fees

Operating costs
Direct Labour
Rent
Other

Gross profit (€ ‘000)
Overheads
EBITDA
Depreciation
EBIT
Interest Loan
Loan commitment fees
Interest income
EBT

2022

2023

2024

2025

2026

2027

0,0
0,0
88,1
---------88,1

1,2
13,4
221,4
---------236,1

2,6
43,2
377,4
---------423,2

4,3
67,9
543,2
---------615,5

6,7
96,0
698,1
---------800,8

7,0
100,6
785,4
---------892,9

68,3
12,0
19,0
---------99,3

86,6
12,1
19,6
---------118,2

88,3
12,2
22,2
---------122,8

90,1
12,4
24,0
---------126,5

92,3
12,6
26,4
---------131,4

94,6
12,9
28,4
---------135,9

(11,2)

117,8

300,4

489,0

669,5

757,0

(191,5)
---------(202,7)

(202,1)
---------(84,3)

(197,8)
---------102,6

(199,3)
---------289,7

(201,6)
---------467,8

(204,5)
---------552,5

(3,6)
---------(206,3)

(4,1)
---------(88,4)

(4,1)
---------98,5

(4,1)
---------285,6

(4,1)
---------463,7

(4,1)
---------548,4

(10,50)
(0,65)
1,22
---------(216,2)

(12,02)
0,00
0,05
---------(100,4)

(15,20)
0,00
0,09
---------83,4

(13,70)
0,00
0,96
---------272,8

(10,30)
0,00
3,10
---------456,5

(5,15)
0,00
6,48
---------549,7
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Στο πρώτο έτος παρουσιάζεται αρνητικό EBT €216 χιλιάδων το οποίο πρέπει να εξυπηρετηθεί με ίδια
κεφάλαια και δανεισμό. Αντίστοιχα, και το δεύτερο έτος παρουσιάζει σημαντικές ζημιές αν και έχουν
μειωθεί κάτω από το μισό της πρώτης χρόνιας. Και πάλι όμως θα χρειαστεί να ληφθεί ένα δεύτερο
μικρότερο συμπληρωματικό δάνειο (βλ. παρ. 5.2).
Σε συνδυασμό μάλιστα με τα CAPEX των €41.000 του πρώτο έτους, η εταιρεία θα χρειαστεί πρόσβαση
σε κατάλληλα κεφάλαια χρηματοδότησης της λειτουργίας και για τα δύο πρώτα χρόνια, όπως άλλωστε
αναλύεται και στις ταμειακές ροές της επόμενης ενότητας.
Κατά τα λοιπά, από το τρίτο έτος και μετά τα έσοδα της πλατφόρμας είναι ήδη πολύ σημαντικά
επιτρέποντας την άμεση αντιστροφή του EBIT από -37,5% το 2023 σε +24% το 2024. Διατηρώντας στη
συνέχεια ένα συντηρητικό μερίδιο στην αγορά στόχο που κινείται κοντά στο 5%, το WAREM&O αυξάνει
ραγδαία τα έσοδα του καθώς η αγορά μεγαλώνει και διευρύνεται με παράλληλη ενίσχυση του
outsourcing.

5.1.1 Προβλέψεις ταμειακών ροών (projected cash flow)
Πίνακας 37. Πρόβλεψη ταμειακών ροών

(€ ‘000)

2022

2023

EBITDA
Working capital

(202,7)
(16,6)

Operating cash flow
Capital expenditure

2024

2025

2026

2027

(84,3)
(39,1)

102,6
19,3

289,7
(21,7)

467,8
(20,2)

552,5
(9,1)

----------

----------

----------

----------

----------

----------

(219,2)

(123,4)

122,0

267,9

447,6

543,4

(41,0)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

----------

----------

----------

----------

----------

----------

(260,2)

(123,4)

122,0

268

448

543

210,0
0,0

0,0
0,0

0,0
(20,0)

0,00
(40,00)

0,00
(80,00)

0,00
(70,00)

Loan fees
Loan interest

(5,8)
(10,45)

0,0
(12,02)

0,0
(13,98)

0,0
(13,65)

0,0
(10,21)

0,0
(4,19)

Share capital
Dividends

80,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

----------

----------

----------

----------

----------

----------

13,6

(5,5)

88,0

214

337

419

Cash flow pre-financing
Loan drawdown
Loan repayment

Net cash flow
Opening cash
Closing cash

0,0

13,6

8,1

96

310

648

----------

----------

----------

----------

----------

----------

13,6

8,1

96,1

310

648

1.067
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Το σύνολο των κεφαλαιουχικών δαπανών λαμβάνει χώρα στο πρώτο έτος λειτουργίας, ενώ για τα
υπόλοιπα χρόνια δεν προβλέπουμε πρόσθετες δαπάνες παγίων, δεδομένου ότι αν απαιτηθούν θα είναι
πολύ μικρές για την προσαρμογή της αρχικής επένδυσης.
Ωστόσο, η κύρια ανάγκη χρηματοδότησης αφορά την κάλυψη των ζημιών λειτουργίας του πρώτου και
του δεύτερου έτους. Είναι προφανές ότι το WAREM&O θα πρέπει να τεθεί σε πλήρη λειτουργία με πλήρη
στελέχωση από την πρώτη μέρα για να προσελκύσει χρήστες-πελάτες ενώ και το κόστος της εμπορικής
προώθησης πρέπει να είναι εξαιρετικά μεγάλο ακόμα και πριν την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας.

5.2 Χρηματοδοτικό μοντέλο
Οι προβλέψεις που παρατέθηκαν ανωτέρω προϋποθέτουν τη χρηματοδότηση του έργου με €420.000.


€80.000 (19%) θα προέρχεται από ίδια κεφάλαια των μετόχων της εταιρείας



€340.000 (81 %) θα καλυφθούν με ανοιχτό τραπεζικό δανεισμό και αποπληρωμή εντός έξι ετών.

Η άντληση του δανεισμού θα γίνει σε δύο δόσεις:
I.

€210.000 τον πρώτο μήνα του 2022 με επιτόκιο +4,5% πάνω από το επιτόκιο Euribor και

II.

€130.000 τον ένατο μήνα του 2023 και με επιτόκιο Euribor + 3,5%

Ο τρόπος αποπληρωμής του δανείου δίνεται στον πίνακα χρηματοδότησης που ακολουθεί. Το επιτόκιο
EURIBOR εκτιμάται σε 0,50% για τα 7 χρόνια της ανάλυσης.
Πίνακας 38 Projected loans drawdown and repayment

Κίνηση δανείου
Structural loan phase 1
Drawdown
Repayment
Structural loan phase 2
Drawdown loan 1
Repayment loan 1
Total balance

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

210,00
0,00

0,00
0,00

0,00
(20,00)

0,00
(40,00)

0,00
(80,00)

0,00
(70,00)

0,00
0,00

0,00
0,00
---------210,00

130,00
0,00
---------340,00

0,00
0,00
---------320,00

0,00
0,00
---------280,00

0,00
(20,00)
---------180,00

0,00
(50,00)
---------60,00

0,00
(60,00)
---------0,00

5.2.1.1 Προβλεπόμενος ισολογισμός (projected balance sheet)
Πίνακας 39 Projected balance sheet
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(€ ‘000)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

41,0
(3,6)
---------37,4

41,0
(7,7)
---------33,3

41,0
(11,8)
---------29,2

41,0
(15,9)
---------25,1

41,0
(20,0)
---------21,0

41,0
(24,1)
---------16,9

Current assets
Current liabilities

33,8
(2,6)

51,0
(22,7)

150,3
(74,5)

388,3
(136,4)

748,6
(159,0)

1.179,1
(101,3)

Net current assets

31,2

28,4

75,9

251,9

589,5

1.077,8

Long term loans

210,00

320,00

280,00

180,00

60,00

0,00

Total Net assets

(141,4)

(258,4)

(175,0)

97,0

550,5

1.094,7

80,0
(216,2)
---------(136,2)

80,0
(316,6)
---------(236,6)

80,0
(233,20)
---------(153,2)

80,0
39,64
---------119,6

80,0
496,18
---------576,2

80,0
1.045,89
---------1.125,9

Fixed assets
Cost
Depreciation
Net book value

Shareholder funds
Share capital
Reserves
Total net equity

5.2.1.2 Απόδοση επένδυσης
Για την εξαετία ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης IRR του έργου προβλέπεται στο 49,6%.
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6 Covid-19 scenario
Εφόσον, η πλατφόρμα αναπτύσσεται αυτή την εποχή που βιώνουμε όλοι τις επιδράσεις του κοροναϊού,
είναι ορθό κατά τη διαμόρφωση του μοντέλου να ληφθούν και να διαμορφωθούν κατάλληλα οι
παράγοντες που άμεσα θα επηρεαστούν και η αλλαγή τους θα έχει περαιτέρω επιρροή στα υπόλοιπα
στοιχεία του μοντέλου.
Θεωρείται, λοιπόν, πως η κατάσταση που διαμορφώνεται εξαιτίας του covid-19 θα επηρεάσει το ρυθμό
ανάπτυξης του ΑΕΠ καθώς και το ρυθμό ανάπτυξης των logistics. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται
πως θεωρείται πως καθορίζονται οι συντελεστές θα επηρεαστούν (Πίνακας 40)
Πίνακας 40. Συντελεστής διαμόρφωσης λόγω covid-19
2022

2023

2024

2025

2026

2027

GDP growth multiplier

0,00%

1,50%

3,00%

3,00%

3,50%

3,00%

Logistics growth

1,00%

1,50%

2,40%

2,40%

1,50%

1,50%

Total Covid logistics growth

1,00%

3,00%

5,40%

5,40%

5,00%

4,50%

Αν και σε αυτό το σενάριο οι όγκοι έργου θα μειωθούν λόγω του μειωμένου ρυθμού ανάπτυξης το
WareM&O συνεχίζει να είναι βιώσιμο ακολουθώντας τον ίδιο δανεισμό με ελαφρώς μειωμένες τις
ταμειακές ροές. Πιο αναλυτικά το σύνολο του covid-19 σεναρίου παρουσιάζεται στη συνέχεια.
Επομένως, με δεδομένο πως θα επηρεαστούν σε διαφορετικό βαθμό οι όγκοι έργου σε αυτό το σενάριο
λόγω του διαφορετικού ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ και των υπηρεσιών logistics δίνεται στον Πίνακας 41
που ακολουθεί ο όγκος έργου σε παλέτες ανά θερμοκρασιακή κατηγορία για την υφιστάμενη αγορά LSP
καθώς και για την αγορά outsourcing.
Πίνακας 41.. Όγκος διακινούμενων παλετών WareM&O ανά segment αγοράς (παλέτες) (2022-2027)
Market segment

2022

2023

2024

2025

2026

2027

101.395

197.331

264.035

289.425

309.974

330.401

Chilled

3.180

6.711

10.299

11.180

11.974

12.638

Frozen

1.063

2.192

3.004

3.356

3.700

3.944

---------105.637

---------206.234

---------277.338

---------303.962

---------325.649

---------346.984

4.779

31.177

80.677

148.810

203.125

216.511

Chilled

196

1.108

2.589

4.776

6.519

6.949

Frozen

59

373

918

1.693

2.311

2.463

---------5.034

---------32.658

---------84.185

---------155.279

---------211.956

---------225.923

Ambient

Συναλλαγές υφιστάμενης αγοράς LSP
Ambient

Συναλλαγές νέας αγοράς outsourcing
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Σύνολο συναλλαγών

79.109

238.893

361.523

459.241

537.604

572.907

Βασιζόμενοι στις αναλύσεις για τα εκτιμώμενα έσοδα που προηγήθηκαν καταλήγουμε στην πρόβλεψη
εσόδων για τις δύο κατηγορίες εσόδων του WareM&O, τα έσοδα από προμήθειες και τα έσοδα από
μηνιαίες συνδρομές που παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 42).

Πίνακας 42.Ανάλυση εσόδων WareM&O (€ ‘000)
Τύπος εσόδων

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Υφιστάμενη αγορά LSP

81,8

189,1

298,3

396,3

487,7

548,7

Νέα αγορά outsourcing

5,5

26,0

69,3

133,6

191,6

215,6

--------

--------

--------

--------

--------

--------

87,2

215,1

367,6

529,9

679,3

764,3

Συνδρομές παρόχων

0,0

1,1

2,6

4,3

6,5

6,7

Συνδρομές αγοραστών

0,0

13,0

42,0

66,2

93,6

97,9

--------

--------

--------

--------

--------

--------

0,0

14,2

44,6

70,6

100,1

104,6

87,2

229,4

412,2

600,4

779,4

868,9

Συνολικά έσοδα προμήθειας

Συνολικά έσοδα συνδρομών
Συνολικά έσοδα

Με βάση τον όγκο του έργου που θα προσελκύσει το WareM&O, τα εκτιμώμενα έσοδα αλλά και τις
δαπάνες, καταλήγουμε στην πρόβλεψη των αποτελεσμάτων χρήσεων για μία περίοδο 6 ετών.
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Πίνακας 43.Πρόβλεψη profit & loss statement

(€ ‘000)

2022

Total Revenues
Sellers commission revenues
Buyers commission revenues
Transactions fees

Operating costs
Direct Labour
Rent
Other

Gross profit (€ ‘000)
Overheads
EBITDA
Depreciation
EBIT
Interest Loan
Loan commitment fees
Interest income
EBT

2023

2024

2025

2026

2027

0,0
0,0
87,2
---------87,2

1,1
13,0
215,2
---------229,4

2,6
42,0
367,6
---------412,2

4,3
66,2
529,9
---------600,4

6,5
93,6
679,3
---------779,4

6,7
97,9
764,3
---------868,9

68,3
12,0
19,0
---------99,3

86,6
12,1
19,6
---------118,2

88,3
12,2
22,2
---------122,8

90,1
12,4
24,0
---------126,5

92,3
12,6
26,4
---------131,4

94,6
12,9
28,4
---------135,9

(12,0)

111,2

289,5

474,0

648,1

733,1

(191,5)
---------(203,5)

(202,1)
---------(91,0)

(197,8)
---------91,6

(199,3)
---------274,7

(201,6)
---------446,5

(204,5)
---------528,5

(3,6)
---------(207,1)

(4,1)
---------(95,1)

(4,1)
---------87,5

(4,1)
---------270,6

(4,1)
---------442,4

(4,1)
---------524,4

(10,50)
(0,65)
1,22
---------(217,1)

(12,02)
0,00
0,05
---------(107,0)

(15,20)
0,00
0,09
---------72,4

(13,70)
0,00
0,96
---------257,7

(10,30)
0,00
3,10
---------434,9

(5,15)
0,00
6,48
---------525,2

Στο σενάριο υπολογισμού όπου λαμβάνεται υπόψη η επίδραση του covid-19, στο πρώτο έτος
παρουσιάζεται αρνητικό EBT €217 χιλιάδων, ελαφρώς μεγαλύτερο από το προηγούμενο σενάριο, το
οποίο πρέπει να εξυπηρετηθεί με ίδια κεφάλαια και δανεισμό. Αντίστοιχα, και το δεύτερο έτος
παρουσιάζει ζημιές, οπότε θα χρειαστεί ένα συμπληρωματικό δάνειο.

6.1.1 Προβλέψεις ταμειακών ροών (projected cash flow)
Πίνακας 44.Πρόβλεψη ταμειακών ροών
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(€ ‘000)

2022

2023

EBITDA
Working capital

(203,5)
(16,2)

Operating cash flow
Capital expenditure

2024

2025

2026

2027

(91,0)
(37,8)

91,6
19,3

274,7
(21,3)

446,5
(19,5)

528,5
(8,8)

----------

----------

----------

----------

----------

----------

(219,7)

(128,7)

111,0

253,4

427,0

519,8

(41,0)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

----------

----------

----------

----------

----------

----------

(260,7)

(128,7)

111,0

253

427

520

210,0
0,0

0,0
0,0

0,0
(20,0)

0,00
(40,00)

0,00
(80,00)

0,00
(70,00)

Loan fees
Loan interest

(5,8)
(10,46)

0,0
(12,02)

0,0
(13,98)

0,0
(13,66)

0,0
(10,27)

0,0
(4,36)

Share capital
Dividends

80,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

----------

----------

----------

----------

----------

----------

13,0

(10,7)

77,0

200

317

395

Cash flow pre-financing
Loan drawdown
Loan repayment

Net cash flow
Opening cash
Closing cash

0,0

13,0

2,3

79

279

596

----------

----------

----------

----------

----------

----------

13,0

2,3

79,3

279

596

991

Οι παραπάνω προβλέψεις προϋποθέτουν τη χρηματοδότηση του έργου με €420.000, όπως και στο
κανονικό σενάριο λειτουργίας:


€80.000 (19%) θα προέρχονται από ίδια κεφάλαια των μετόχων της εταιρείας



€340.000 (81%) θα καλυφθούν με ανοικτό τραπεζικό δανεισμό και αποπληρωμή εντός έξι
ετών.

Επομένως, ο δανεισμός θα πραγματοποιηθεί όπως έχει ήδη σχεδιαστεί.
Ο τρόπος αποπληρωμής του δανείου δίνεται στον πίνακα χρηματοδότησης που ακολουθεί. Το επιτόκιο
EURIBOR εκτιμάται σε 0,50% για τα 7 χρόνια της ανάλυσης.
Πίνακας 45.Projected loans drawdown and repayment
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Κίνηση δανείου
Structural loan phase 1
Drawdown
Repayment
Structural loan phase 2
Drawdown loan 1
Repayment loan 1
Total balance

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

210,00
0,00

0,00
0,00

0,00
(20,00)

0,00
(40,00)

0,00
(80,00)

0,00
(70,00)

0,00
0,00

0,00
0,00
---------210,00

130,00
0,00
---------340,00

0,00
0,00
---------320,00

0,00
0,00
---------280,00

0,00
(20,00)
---------180,00

0,00
(50,00)
---------60,00

0,00
(60,00)
---------0,00

6.1.2 Προβλεπόμενος ισολογισμός (projected balance sheet)
Πίνακας 46.Projected balance sheet

(€ ‘000)

2023

2024

2025

2026

2027

41,0
(3,6)
---------37,4

41,0
(7,7)
---------33,3

41,0
(11,8)
---------29,2

41,0
(15,9)
---------25,1

41,0
(20,0)
---------21,0

41,0
(24,1)
---------16,9

Current assets
Current liabilities

33,0
(2,6)

43,9
(22,7)

132,2
(74,4)

355,1
(136,4)

693,9
(159,0)

1.100,4
(101,2)

Net current assets

30,4

21,2

57,7

218,7

535,0

999,2

Long term loans

210,00

320,00

280,00

180,00

60,00

0,00

Total Net assets

(142,2)

(265,5)

(193,1)

63,8

496,0

1.016,0

80,0
(217,1)
---------(137,1)

80,0
(324,1)
---------(244,1)

80,0
(251,71)
---------(171,7)

80,0
5,96
---------86,0

80,0
440,84
---------520,8

80,0
966,09
---------1.046,1

Fixed assets
Cost
Depreciation
Net book value

Shareholder funds
Share capital
Reserves
Total net equity

2022

6.1.3 Απόδοση επένδυσης
Για την εξαετία ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης IRR του έργου προβλέπεται στο 46,2%.
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7 Παράρτημα 1:
7.1 Προσάρτημα 1: Κύρια στοιχεία ελληνικής αγοράς LSP
7.1.1 Συνολικό μέγεθος αγοράς LSP
Η κύρια πηγή στοιχείων για την αγορά των logistics στην Ελλάδα είναι η κλαδική μελέτη της ICAP12 για
τον κλάδο των 3rd Party Logistics13. Η συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζει τον ετήσιο κύκλο εργασιών
καθώς και άλλα οικονομικά στοιχεία όπως ποσοστά κέρδους, από 52 επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον τομέα των logistics. Για την εκπόνηση της μελέτης πραγματοποιήθηκε
πρωτογενής έρευνα σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων του κλάδου. Ακόμα, συλλέχθηκαν και
επεξεργάστηκαν οικονομικά στοιχεία αρκετών εταιρειών, οι οποίες είναι καταχωρημένες στην ICAP
Databank. Παράλληλα, αντλήθηκαν στοιχεία από δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης (ΕΛ.ΣΤΑΤ., World
Bank κ.ά.).
Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μελέτη οι συνολικές πωλήσεις των εξεταζόμενων επιχειρήσεων ανέρχονται
στα €947,7 εκατομμύρια. Ωστόσο, στα οικονομικά αυτά στοιχεία ενσωματώνονται και έσοδα από άλλες
πηγές, όπως έσοδα από δραστηριότητες χονδρεμπορίου, διαχείριση ακινήτων κλπ. και γενικότερα
υπηρεσιών διαφορετικών από υπηρεσίες logistics, οι οποίες, συνεπώς, δεν σχετίζονται με τις υπηρεσίες
που προσφέρει το WareM&O.
Όπως είναι φανερό, για τις ανάγκες του παρόντος έργου μας ενδιαφέρουν τα έσοδα της αγοράς
αποκλειστικά από υπηρεσίες logistics. Σε αυτή την κατεύθυνση από τη μελέτη της ICAP έπειτα από την
αφαίρεση των εσόδων από τις μη-logistics δραστηριότητες, τα συνολικά έσοδα της αγοράς των 3PL από
αμιγώς υπηρεσίες logistics για το 2018 ανέρχονται σε €380,16 εκατομμύρια.
Το σύνολο των εσόδων από τις υπηρεσίες logistics χωρίζεται σε:

12
13

•

45,5% αποθήκευση και διαχείριση εμπορευμάτων χωρίς ψύξη

•

14% αποθήκευση και διαχείριση εμπορευμάτων υπό ψύξη

•

34% διανομή

•

3,5% αποσυσκευασία, ανασυσκευασία, ετικετοποίηση

•

3% λοιπές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (παρακολούθηση, λογισμική υποστήριξη κ.α.)

Κλαδική Μελέτη “THIRD PARTY LOGISTICS” ICAP (2018). Ανάλυση PLANNING
Σε συντομογραφία θα αναφέρεται ως 3PL (3rd Party Logistics) ή LSP (Logistics Service Providers)
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Ποσοστό εσόδων υπηρεσιών logistics
3,50% 3%

45,50%
34%

14%
Αποθήκευση ξηρού φορτίου

Αποθήκευση ψυχρού φορτίου

Διανομή

Αποσυσκευασία, ανασυσκευασία, ετικετοποίηση

Λοιπές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας
Γράφημα 2. Κατανομή εσόδων υπηρεσιών logistics ανά κατηγορία υπηρεσίας

7.1.2 Συνολικό μέγεθος αγοράς παρόχων υπηρεσιών logistics
Αξιοποιώντας τα στοιχεία της ICAP , στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι 20
μεγαλύτεροι πάροχοι υπηρεσιών logistics στην Ελλάδα με βάση τα έσοδά τους το 2018. Στην πέμπτη
(τελευταία στήλη) του πίνακα, αποτυπώνεται το συνολικό μέγεθος των εγκαταστάσεων logistics που
λειτουργεί ο κάθε ένας από τους 20 μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών logistics της χώρας.

14



Τα έσοδα των LSP προκύπτουν από τη μελέτη της ICAP. Τα συνολικά έσοδα κάθε εταιρείας
προσαρμόζονται ώστε να περιλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τα έσοδα από δραστηριότητες
warehousing & distribution. Αφαιρούνται δηλαδή έσοδα από εμπορικές δραστηριότητες καθώς
και από υπηρεσίες διαμεταφοράς, διεθνούς μεταφοράς και εθνικής μεταφοράς. Η προσαρμογή
γίνεται για κάθε LSP χωριστά, εκτιμώντας τη συμμετοχή των υπηρεσιών warehousing &
distribution στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών του14.



Τα μεγέθη των αποθηκευτικών χώρων προκύπτουν από τα αποτελέσματα του παραδοτέου 1.
Συγκεκριμένα, για τις 20 μεγαλύτερες εταιρείς παροχής υπηρεσιών logistics καταχωρήθηκαν μία
προς μία οι εγκαταστάσεις τους βάσει στοιχείων από έργα της PLANNING ή από άλλες πηγές
όπως οι ιστότοποι των εταιρειών, άρθρα και ανακοινώσεις, στοιχεία της κλαδικής μελέτης της

Εκτιμήσεις PLANNING με βάση το έργο κάθε παρόχου
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ICAP και τέλος μέσω google maps, γνωρίζοντας τη θέση της εγκατάστασης και μετρώντας το
περίγραμμά της.
Όπως φαίνεται και στον πίνακα, τα συνολικά προσαρμοσμένα έσοδα των 20 μεγαλύτερων LSP από
υπηρεσίες warehousing & distribution εκτιμώνται τελικά σε €295,7 εκ. όταν το σύνολο του δείγματος
της κλαδικής μελέτης της ICAP ανέρχεται σε €380,16 εκατομμύρια.
Πίνακας 47. Προσαρμοσμένα logistics έσοδα15 (Υ2017) των μεγαλύτερων LSP και μέγεθος αποθηκευτικών χώρων
(Υ2020) των 20 μεγαλύτερων LSP | Έσοδα (€ ‘000), Επιφάνεια WH (m2)

AA Company name

LSP revenue

LSP market share

WH Επιφάνεια

1

ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ

38.635

10,2%

122.030

2

GOLDAIR CARGO

36.922

9,7%

69.700

3

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ

32.987

8,7%

82.870

4

ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ, ΟΡΦΕΥΣ

25.501

6,7%

62.500

5

SARMED

22.609

5,9%

143.190

6

PAEGAE

16.430

4,3%

125.400

7

ΜΑΚΙΟΣ

15.746

4,1%

35.000

8

KUEHNE + NAGEL

14.101

3,7%

48.251

9

DHL GLOBAL FRWDING

12.717

3,3%

46.000

10

SYNERGY Α.Ε.

9.696

2,6%

50.500

11

METRON LOGISTICS

8.169

2,1%

12.500

12

MED FRIGO

7.299

1,9%

10.500

13

SCHENKER

7.271

1,9%

5.000

14

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ

7.181

1,9%

12.000

15

LOGIKA

7.118

1,9%

14.000

16

TRANSCOMBI EXPRESS

7.077

1,9%

30.000

17

DELATOLAS

6.961

1,8%

21.500

18

TRADE LOGISTICS

6.860

1,8%

35.000

19

UNILOG

6.508

1,7%

10.000

20

MED LOG

5.972

1,6%

5.582

295.760

77,7%

943.623

84.404

22,3%

Μερικό Σύνολο
72

Άλλες 52 εταιρείες

Από την αρχική λίστα της ICAP δεν συμμετέχουν επιχειρήσεις με εμπορική δραστηριότητα (π.χ. Leader,
FEBO, MULTIPART). Με bold οι εταιρείες που τα έσοδά τους δεν έχουν προσαρμοστεί και είναι (WH
revenues=total revenues)
15
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Σύνολο

380.164

100,0%

Όσον αφορά το μέγεθος των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, οι 20 μεγαλύτεροι 3PL λειτουργούν ένα
συνολικό δίκτυο αποθηκών 943,6 στρεμμάτων.
Στο Παραδοτέο 1 είχε αναλυθεί διεξοδικά το μέγεθος του αποθέματος logistics της χώρας, όπου
αφορούσε εγκαταστάσεις εταιρειών logistics αλλά και αποθήκες εμπορικών, βιομηχανικών και
παραγωγικών επιχειρήσεων που λειτουργούν τις δικές τους εγκαταστάσεις με ίδια μέσα. Το συνολικό
απόθεμα εγκαταστάσεων logistics της ελληνικής αγοράς είχε εκεί εκτιμηθεί να ξεπερνάει τα 3,2 εκ.
τετραγωνικά μέτρα.
Με βάση τα ανωτέρω: το συνολικό αυτό απόθεμα εγκαταστάσεων logistics διακρίνεται σε


Απόθεμα εγκαταστάσεων LSP που εκτιμάται σε 1,2 εκ. m2, και αντιστοιχεί στο 38% του
συνολικού αποθέματος της χώρας, δεδομένου ότι ο βαθμός outsourcing στην Ελλάδα το
2020 εκτιμάται16 στο 35%-40%



Απόθεμα εγκαταστάσεων logistics εμπορικών, βιομηχανικών και άλλων παραγωγικών
επιχειρήσεων που καλύπτει το υπόλοιπο 60% και εκτιμάται τελικά σε περίπου 2,0
εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα.

Με βάση τα ανωτέρω οι χώροι αποθήκευσης των 20 μεγαλύτερων LSP του Πίνακα 1
υπολογίζεται ότι αντιστοιχούν στο 80% του αποθέματος εγκαταστάσεων logistics της
αγοράς LSP ή στο 30% του συνολικού αποθέματος εγκαταστάσεων logistics της χώρας

Στοιχεία και εκτιμήσεις της αγοράς που συμβαδίζουν με την εμπειρία της PLANNING από τα δικά της
έργα για σειρά εμπορικών και παραγωγικών επιχειρήσεων
16
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Σχήμα 1. Διάγραμμα αποτύπωσης αποθέματος εγκαταστάσεων logistics (απόσπασμα από Παραδοτέο 1)

7.1.3 Κερματισμένο δίκτυο αποθηκών
Αν και στην αγορά υπάρχει κάποια σχετική συγκέντρωση εσόδων στην κορυφή δεν συμβαίνει το ίδιο με
την γεωγραφία των αποθηκευτικών χώρων. Το δίκτυο αποθηκών των LSP είναι κατά κύριο λόγο
κερματισμένο κάτι που επιβαρύνει το κόστος λειτουργία τους και μειώνει την αποδοτικότητα τους. Το
γεγονός αυτό είναι πολύ έντονο στο Θριασίο Πεδίο όπου η πλειονότητα των LSP διατηρούν περισσότερες
από μία αποθήκες σε Ασπρόπυργο, Μάνδρα και Μαγούλα καθώς υπάρχει σαφής έλλειψη προσφοράς
μεγάλων οικοπέδων και μεγάλων ενιαίων εγκαταστάσεων. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα από
έναν μεγάλο LSP που διατηρεί τις αποθήκες που δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Να σημειωθεί επίσης ότι στην Ελλάδα η πλειοψηφία των εγκαταστάσεων logistics έχει αναπτυχθεί χωρίς
σχέδιο και εκτός οργανωμένων υποδοχέων με πολύ μικρές εξαιρέσεις τη ΒΙΠΕ Σίνδου και κάποιες
ιδιωτικές πρωτοβουλίες της SARMED όπου σε ένα ενιαίο ιδιόκτητο χώρο στη Μάνδρα, ενσωματώνει
κτίρια συνολικής χωρητικότητας 91.680 m2 και της TRANSCOMBI που σχεδιάζει στα Οινόφυτα ένα
εμπορευματικό πάρκο που σήμερα είναι στα 24.000 m2 και στοχεύει να το αναπτύξει μέχρι τα 100.000
m2, εφόσον βρεθούν και οι κατάλληλοι επενδυτές.
Πίνακας 48. Παράδειγμα κερματισμένου δικτύου αποθηκών από LSP17

Cluster

Region

Επιφάνεια

Αττική

Αττική

>10.000

Ασπρόπυργος

Ήμερος Τόπος

>20.000

Επίτηδες, κάποιες περιοχές και μεγέθη αποθηκών δεν δίνονται με ακρίβεια (πλάγιοι λατινικοί
χαρακτήρες) ώστε να μην φωτογραφίζεται η συγκεκριμένη εταιρείας
17
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Ασπρόπυργος

Ήμερος Τόπος

10.000

Ασπρόπυργος

Ασπρόπυργος

>20.000

Ασπρόπυργος

Ασπρόπυργος

9.500

Αττική

Αττική

>20.000

Ασπρόπυργος

VIPANOT ASPROPYRGOY

<8.000

Ελλάδα

Ελλάδα

<5.000

Βόρεια Ελλάδα

Βόρεια Ελλάδα

>20.000

Σύνολο

>100.000

Συνεπώς, υπάρχει σαφής έλλειψη μεγάλων και ενιαίων χώρων στην ελληνική αγορά. Είναι προφανές ότι
οι μεγάλοι LSP θα προτιμούσαν να βρίσκονται σε μεγάλες εγκαταστάσεις και οργανωμένους υποδοχείς.
Οι μεγάλες αποθήκες επιτυγχάνουν τις επιθυμητές οικονομίες κλίμακας και είναι πιο ελκυστικές για τους
μεγάλους πελάτες τους. Μάλιστα, μετά το 2017 οι μεγάλοι εργολάβοι και επενδυτές ακινήτων στο
Θριάσιο αναπτύσσουν πλέον μόνο μεγάλες αποθήκες που ξεπερνούν τα 20.000 m2 ή συγκρότημα
αποθηκών σε ενιαία έκταση που ξεπερνούν τα 40.000m2.
Ωστόσο, για λόγους ευελιξίας και γρήγορης κλιμάκωσης οι περισσότεροι LSP υποχρεώνονται να
διατηρούν, επενδύουν και αποεπενδύουν σε μικρότερες εγκαταστάσεις ανάλογα με την αυξομείωση των
αποθηκευτικών τους αναγκών (κάλυψη νέας ζήτησης/νέων πελατών χωρίς μεγάλες δεσμεύσεις)
Αν και στα πρώτα βήματα του WareM&O, αναμένεται οι μεγάλοι LSP θα είναι σχετικά επιφυλακτικοί με
τη χρήση του και την αποτελεσματικότητά του ή ακόμα και να το βλέπουν ανταγωνιστικά, μεσοπρόθεσμα
υπάρχει μία ξεκάθαρη ευκαιρία για την πλατφόρμα εφόσον εξελίξει και διευρύνει τις υπηρεσίες της στην
παροχή υπηρεσιών απομακρυσμένης διαχείρισης αποθηκών (cloud- warehouse management system) να
την ευκαιρία μεσοπρόθεσμα να υποστηρίξει τους LSP στην καλύτερη διαχείριση του εκ-των-πραγμάτων
κερματισμένου δικτύου αποθηκών
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7.2 Προσάρτημα
2:
Χαρακτηριστικά
θερμοκρασιακή κλάση

αγοράς

στόχου

ανά

Είναι γεγονός ότι, το WareM&O έρχεται να υποστηρίξει κατά κόρον ένα πολύ επιλεγμένο τμήμα της
αγοράς στόχου. Αυτό το segment αφορά πελάτες που αγοράζουν υπηρεσίες full-pallet. Δηλαδή
υπηρεσίες αποθήκευσης παλετών που εισέρχονται ολόκληρες και εξέρχονται ολόκληρες ακριβώς όπως
είχαν εισαχθεί στην αποθήκη, χωρίς να σπάσουν ή να επανά-παλετοποιηθούν.
Ωστόσο, η πλειονότητα των δραστηριοτήτων logistics δεν αφορά full-pallets. Αντίθετα, αφορά σύνθετες
και απαιτητικές υπηρεσίες logistics όπου κάθε παλέτα, αφού αποθηκευτεί ολόκληρη για κάποιο
διάστημα, μετά κατεβαίνει στις θέσεις picking και σπάει σε επιμέρους κιβώτια ή ακόμα και αντικείμενα.
Ανάλογα με τις παραγγελίες, διαλέγονται (picking) τα προϊόντα ανά παραγγελία, τα οποία στη συνέχεια
ομαδοποιούνται σε νέες παλέτες ή αποστέλλονται δέμα-δέμα προς τους τελικούς προορισμούς.
Το μερίδιο που καταλαμβάνουν οι υπηρεσίες full-pallet εξαρτάται έντονα από τη θερμοκρασιακή κλάση
του προϊόντος. Γενικά η χρήση full-pallet υπηρεσιών είναι έντονη μόνο στην κατάψυξη, είναι σχετικά
χαμηλή στο ξηρό φορτίο και βρίσκει πολύ μικρή εφαρμογή στην ψύξη. Αντίστοιχα και ο βαθμός
διείσδυσης του WareM&O εκτιμάται ότι θα είναι υψηλότερος στην κατάψυξη, ενώ ακολουθεί το ξηρό
φορτίο και τρίτο έρχεται το φορτίο συντήρησης.
Πίνακας 49. Χαρακτηριστικά δυναμικότητας αγοράς στόχου ανά θερμοκρασιακή κλάση

Θερμοκρασιακή
κλάση

Χαρακτηριστικά αγοράς στόχου

Ξηρό φορτίο

(Εκτίμηση Full pallet share = 35%)
H πλειονότητα των εμπορευμάτων της αγοράς αφορά προφανώς
προϊόντα ξηρού φορτίου χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις για τις συνθήκες
θερμοκρασίας, υγρασίας και χειρισμού.
Η συγκεκριμένη αγορά εμφανίζει γενικά μέση ταχύτητα αναπλήρωσης
και άρα παρουσιάζονται ανάγκες μεσοπρόθεσμης ή ακόμα και
μακροπρόθεσμης αποθήκευσης. Η ανάγκη για overstock είναι επίσης
σημαντική αν και όχι έντονη και εξαρτάται από τον κλάδο της αγοράς και
την εμπορική πολιτική του προμηθευτή.
Ωστόσο, καθώς οι ροές από την Ασία δυναμώνουν, η τάση για
δημιουργία μεγαλύτερων αποθεμάτων γίνεται όλο και πιο έντονη,
δημιουργώντας ανάγκες για πρόσθετους χώρους αποθήκευσης στην
αποθήκευση και διαχείριση full-pallet.
Εκτιμάται, συνεπώς ότι το μέγεθος της αγοράς full pallet στο σύνολο της
αγοράς warehousing εμπορευμάτων ξηρού φορτίου δεν θα υπερβαίνει
το 35%.
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Θερμοκρασιακή
κλάση

Χαρακτηριστικά αγοράς στόχου

Ψυχόμενη

(Εκτίμηση Full pallet share = 15%)
Τα ψυχόμενα αγαθά έχουν μικρή διάρκεια ζωής και άρα έχουν σαφώς
μικρότερες ανάγκες overstock και σχεδόν μηδενικές ανάγκες
μακροπρόθεσμης αποθήκευσης.
Επίσης, η πλειονότητα των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων
που διαχειρίζεται προϊόντα σε συντήρηση και ειδικά η βιομηχανία των
τροφίμων προτιμάει έντονα τις in-house υπηρεσίες για να έχει πλήρη
έλεγχο των συνθηκών αποθήκευσης, των παραγγελιών και της
κατάστασης του αποθέματος.
Επίσης, είναι γενικά μικρό το ποσοστό των περιπτώσεων που χρειάζεται
να δημιουργηθεί overstock και άρα απαιτείται η εύρεση πρόσθετων,
έκτακτων αποθηκευτικών χώρων για διαχείριση full-pallet.
Δημιουργούνται κάποιες ευκαιρίες overstock στην αγροτική παραγωγή
λόγω της εποχιακής κυκλικότητας που χαρακτηρίζει την πρωτογενή
παραγωγή (π.χ. φρούτα). Αντίστοιχα, μικρότερες ευκαιρίες
δημιουργούνται στη διαχείριση παραφαρμακευτικών προϊόντων
(βιταμίνες, συμπληρώματα διατροφής και άλλα μησυνταγογραφούμενα).

Κατάψυξη

(Εκτίμηση Full pallet share = 40%)
Σε αντίθεση με τα ψυχόμενα, τα προϊόντα κατάψυξης έχουν συχνά
μεγάλη διάρκεια ζωής και άρα σημαντικές απαιτήσεις για μακροχρόνια
αποθήκευση και αποθήκευση overstock. Η διαχείριση δε αυτών των
προϊόντων για overstock γίνεται σχεδόν εξολοκλήρου με full-pallet
φορτία.
Επίσης, πολλοί μικροί παραγωγοί βρίσκονται στην επαρχία και θα
επιθυμούσαν να βρουν εύκολες και δυναμικές λύσεις logistics σε
ανταγωνιστικές τιμές για να βρουν πρόσβαση στα καταναλωτικά δίκτυα
της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, χωρίς δεσμεύσεις σε μεγάλα
συμβόλαια, και με την ευκολία να διαχειρίζονται οι ίδιοι τις ροές και το
απόθεμα όπως ταιριάζει στην παραγωγή τους.
Συνεπώς, η αγορά των προϊόντων κατάψυξης ταιριάζει καλύτερα στα
χαρακτηριστικά υπηρεσιών του WareM&O. Εκτιμάται ότι από το σύνολο
της αγοράς ένα 40% θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο της
πλατφόρμας.
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8 Παράρτημα 2:
8.1 Προσάρτημα 1: Εκτίμηση τιμών πώλησης υπηρεσιών logistics
Οι τρεις κύριες υπηρεσίες logistics που θα παρέχονται μέσω του WareM&O είναι οι ακόλουθες:
4. Storage: Αποθήκευση μίας παλέτας για συγκεκριμένο αριθμό ημερών
5. Pallet in: Παραλαβή στην αποθήκη ανά παλέτα και κίνηση. Αφορά την εκφόρτωση ολόκληρης
παλέτας στη ράμπα, τη μεταφορά/εισαγωγή της εντός της αποθήκης και την τοποθέτησητακτοποίησή της σε κατάλληλη θέση.
6. Pallet out: Εξαγωγή από την αποθήκη ανά παλέτα και κίνηση. Αφορά την διαλογή ολόκληρης
παλέτας από το ράφι, τη μεταφορά της στην dispatch area και από εκεί τη μεταφορά της στην
ράμπα μέχρι και τη φόρτωσή της στο φορτηγό που θα την παραλάβει.
Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες διαφοροποίησης των τιμών χρέωσης των υπηρεσιών
logistics είναι η θερμοκρασία αποθήκευσης του προϊόντος. Όπως έχει αναφερθεί μπορούμε να
διαχωρίσουμε τις υπηρεσίες logistics σε τρεις θερμοκρασιακές κλάσεις:
4. Ambient: Διαχείριση και αποθήκευση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος,
5. Chilled: Διαχείριση και αποθήκευση σε θερμοκρασία συντήρησης (0⁰C έως +6⁰C) και
6. Frozen: Διαχείριση και αποθήκευση σε θερμοκρασίες κατάψυξης (-18⁰C)
Οι τιμές χρέωσης των υπηρεσιών logistics επηρεάζονται και από σειρά άλλων παραγόντων όπως είναι το
μέγεθος και η σχέση με τον πελάτη, το είδος και οι συνθήκες διαχείρισης ενός προϊόντος, οι μέρες
αποθήκευσης, οι ποσότητες, η εποχικότητα, η ταχύτητα αναπλήρωσης του αποθέματος, κλπ.
Για τις ανάγκες του έργου διακρίνουμε διαφορετικές κατηγορίες τιμών παροχής υπηρεσιών logistics.
Πιο συγκεκριμένα όταν γίνεται αναφορά σε τιμές χονδρικής, εννοούνται οι τιμές πώλησης των
υπηρεσιών logistics σε μεγάλους πελάτες που προφανώς έχουν μεγάλους όγκους εμπορευμάτων προς
αποθήκευση και οι LSP οφείλουν να τους παρέχουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. Οι τιμές χονδρικής
για τις τρεις βασικές υπηρεσίες logistics, στις τρεις θερμοκρασιακές κατηγορίες δίνονται στον πίνακα που
ακολουθεί (Πίνακας 50).
Πίνακας 50. Τιμές χονδρικής υπηρεσιών logistics
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Storage

Pallet In

Pallet Out

(€/day)

(€/παλέτα, κίνηση)

(€/παλέτα, κίνηση)

Ambient

0,17

1,20

1,30

Chilled

0,35

1,30

1,50

Frozen

0,70

2,00

2,30

Θερμοκρασιακή
κλάση
Τιμές χονδρικής

Όμως, οι μικρότερες εμπορικές εταιρείες και ιδιαίτερα τα e-shops δεν μπορούν να πετύχουν αυτές τις
τιμές και στην πράξη αγοράζουν υπηρεσίες logistics με κόστος σημαντικά υψηλότερο, ειδικά στη ψύξη
και στην κατάψυξη. Ειδικότερα, για την αποθήκευση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος η τιμή είναι 20%
ακριβότερη, σε σχέση με την αντίστοιχη χονδρική τιμή ενώ για ψυχόμενο η τιμή αυξάνεται κατά 30% και
για κατάψυξη κατά 40%. Όσον αφορά, την εισαγωγή και την εξαγωγή των παλετών σε θερμοκρασίες
περιβάλλοντος οι τιμές αυξάνονται κατά 20% και κατά 30% και 25% για συντήρηση και κατάψυξη
αντίστοιχα. Πιο αναλυτικά οι τιμές παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 51).
Πίνακας 51. Τιμές υπηρεσιών logistics για μικρές επιχειρήσεις

Storage

Pallet In

Pallet Out

(€/day)

(€/παλέτα, κίνηση)

(€/παλέτα, κίνηση)

Ambient

0,20

1,44

1,56

Chilled

0,47

1,69

1,95

Frozen

0,98

2,50

2,88

Θερμοκρασιακή
κλάση
Τιμές για μικρές επιχειρήσεις

Σε αυτό το σημείο έρχεται το WareM&O για να δώσει την ευκαιρία στις μικρές επιχειρήσεις να επιτύχουν
καλύτερες τιμές από αυτές που θα απολάμβαναν χωρίς αυτό, καθώς χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο του
fair pricing για να προσφέρει στους χρήστες τις πιο «δίκαιες» τιμές σύμφωνα με τις συνθήκες που
επικρατούν ανά πάσα στιγμή στην αγορά παρέχοντας πλήρη διαφάνεια. Οι τιμές αυτές αν και
ακριβότερες από τις τιμές χονδρικής είναι σημαντικά φθηνότερες από τις τιμές των υπηρεσιών που
συνήθως επιτυγχάνουν οι μικρότερες επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι τιμές μέσω του fair pricing είναι
10% ακριβότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές χονδρικής και δίνονται αναλυτικά στον πίνακα που
ακολουθεί (Πίνακας 52).
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Πίνακας 52. Τιμές fair pricing για παροχή υπηρεσιών logistics

Storage

Pallet In

Pallet Out

(€/day)

(€/παλέτα, κίνηση)

(€/παλέτα, κίνηση)

Ambient

0,19

1,32

1,43

Chilled

0,39

1,43

1,65

Frozen

0,77

2,20

2,53

Θερμοκρασιακή
κλάση
Τιμές fair pricing

8.2 Προσάρτημα 2: Υπολογισμός
logistics ανά διερχόμενη παλέτα

τιμών

πώλησης

υπηρεσιών

Για να μπορέσουμε από τα έσοδα των LSP να υπολογίσουμε τις αποθηκευτικές ανάγκες πρέπει να
ανάγουμε τις τιμές των υπηρεσιών logistics στο κόστος για την αποθήκευση μίας παλέτας ανάλογα με τη
θερμοκρασιακή κατηγορία που ανήκει.
Τα κόστη που συνθέτουν το κόστος αποθήκευσης μίας παλέτας είναι το κόστος εισαγωγής της παλέτας,
το κόστος αποθήκευσης πολλαπλασιασμένο με τις αντίστοιχες ημέρες αποθήκευσης και το κόστος
εξαγωγής μίας παλέτας.
Τα κόστη εισαγωγής και εξαγωγής είναι συγκεκριμένα ανά θερμοκρασιακή κατηγορία και βαραίνουν από
μία φορά την κάθε παλέτα που αποθηκεύεται. Όμως, το κόστος αποθήκευσης εξαρτάται από τις μέρες
που θα μείνει αποθηκευμένη η εκάστοτε παλέτα.
Σε αυτήν την κατεύθυνση, γνωρίζοντας το γύρισμα για κάθε θερμοκρασιακή κατηγορία στην οποία
ανήκουν τα προϊόντα που πρόκειται να αποθηκευτούν, υπολογίζονται το χρονικό διάστημα
αποθήκευσης των εμπορευμάτων.
Πιο συγκεκριμένα, διαιρώντας τις μέρες ενός έτους (365) με το γύρισμα κάθε θερμοκρασιακής
κατηγορίας, υπολογίζονται οι μέρες αποθήκευσης των αποθεμάτων στους LSP.
Εφόσον υπολογίστηκαν το χρονικό διάστημα αποθήκευσης μίας παλέτας μπορεί να υπολογιστεί και το
συνολικό κόστος αποθήκευσης μίας παλέτας ανά θερμοκρασιακή κατηγορία. Το κόστος αυτό είναι οι
μέρες αποθήκευσης μίας παλέτας επί το αντίστοιχο κόστος, αυξημένο με το κόστος εισαγωγής της
παλέτας στην αποθήκη και το κόστος εξαγωγής της παλέτας από την αποθήκη για τις τιμές
χονδρικής(Πίνακας 53)
Πίνακας 53. Γύρισμα, ημέρες αποθήκευσης και κόστος αποθήκευσης παλέτας ανά θερμοκρασιακή κατηγορία
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Storage

Γύρισμα

Ημέρες
αποθήκευσης

Ambient
Chilled
Frozen

5,8
6,7
3,1

62
54
116

Storage price
(€/pallet)
13,05
21,61
85,59

Με δεδομένα το κόστος αποθήκευσης μίας διερχόμενης παλέτας και το τζίρο των LSP ανά
θερμοκρασιακή κατηγορία μπορεί να υπολογιστεί ο όγκος των διερχόμενων παλετών.
Ειδικότερα, διαιρώντας τα συνολικά έσοδα αποθήκευσης κάθε θερμοκρασιακής κατηγορίας με την
αντίστοιχη τιμή αποθήκευσης μίας παλέτας προκύπτει το σύνολο των διερχόμενων παλετών ανά
θερμοκρασιακή κατηγορίας (Πίνακας 54).
Πίνακας 54. Σύνολο διερχόμενων παλετών ανά θερμοκρασιακή κατηγορία

Storage

Storage market
size

Storage price
(€/pallet)

(€ million)

Storage market
throughput (pallets)

Ambient

10,55

64,49

6.112.013

Chilled

18,81

17,20

914.494

Frozen
Total

81,29

4,30
85,99

52.890
7.079.397

8.3 Προσάρτημα 3: Μετατροπή όγκου διακινούμενων παλετών σε
αποθηκευτικό χώρο LSP
Η μετατροπή των διερχόμενων παλετών στον αναγκαίο αποθηκευτικό χώρο είναι το τελευταίο στάδιο
μετατροπής των εσόδων σε αποθηκευτικές ανάγκες.
Για τον σκοπό αυτό διαιρώντας το διερχόμενο φορτίο με το γύρισμα κάθε θερμοκρασιακής κατηγορίας,
δηλαδή τις φορές εναλλαγών αποθέματος ανά έτος προκύπτει η αναγκαία αποθηκευτική ικανότητα σε
παλέτες που πρέπει να έχει το σύνολο των διαθέσιμων χώρων.
Με βάση τον αριθμό των αναγκαίων παλετοθέσων μπορούμε πλέον να υπολογίσουμε το συνολικό
απαιτούμενο εμβαδόν αποθηκευτικού χώρου για την αποθήκευση των παλετών αυτών. Για το λόγο αυτό
θα υπολογίσουμε το εμβαδόν που καταλαμβάνει μία παλέτα.
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Σχήμα 2. Γραφική απεικόνιση και κύριες διαστάσεις ενός τυπικού αποθηκευτικού module με ράφια back-to-back

Το εμβαδόν υπολογίζεται με βάση τον αναγκαίο χώρο παλετών σε ένα κλασικό αποθηκευτικό module με
κλασικά ράφια back-to-back. Για να υπολογιστεί ο χώρος που καταλαμβάνει μία παλέτα σε μία αποθήκη,
θεωρούμε την τυποποιημένη ευρωπαλέτα ISO-1 πλάτους 0,80m και μήκους 1,20m. Το μήκος ενός
αποθηκευτικού module είναι 2,80m καθώς κάθε ράφι χωράει 3 παλέτες στη σειρά και στηρίζεται
αριστερά και δεξιά από δοκίδα πλάτους 0,20m (άρα σε κάθε module αντιστοιχεί το μισό πλάτος κάθε
δοκίδας).
Σε κάθε module υπάρχουν δύο ράφια με τον μεταξύ τους διάδρομο να ανέρχεται σε 3m για την κίνηση
και στροφή ενός συμβατικού περονοφόρου. Συνεπώς, το βάθος του module είναι 5,40m και τελικά κάθε
module έχει εμβαδόν 15,12m2.
Κάθε σειρά παλετών έχει κατά μέσο όρο 4 ράφια σε ύψος, οπότε το συνολικό module μπορεί να
αποθηκεύσει 24 (4x3) παλέτες. Επομένως, ο χώρος που αναλογεί σε μία παλέτα είναι 0,63m2 .
Λαμβάνοντας υπόψη έναν μέσο συντελεστή αξιοποίησης μιας αποθήκης στο 75% καθώς και ότι
απαιτείται dispatch area που να είναι τουλάχιστον 20% του αποθηκευτικού χώρου, προκύπτει τελικά
ότι το απαιτούμενο εμβαδόν κάλυψης ενός χώρος για την αποθήκευση μίας παλέτας είναι 1,05m2.
Συνεπώς, πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των απαιτούμενων παλετοθέσεων με το εμβαδόν που
χρειάζεται μία παλέτα για την αποθήκευσή της σε μία αποθήκη, καταλήγουμε σε 1.267.718m2 ,το
εμβαδόν αποθηκών που ικανοποιεί τη συγκεκριμένη αγορά αποθήκευσης.

9 Παράρτημα 3
9.1 Προσαρτήμα 1: Ανάλυση οφέλους για χρήστες αγοραστές
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Όσον αφορά τους χρήστες-αγοραστές, οι οποίοι είναι κατά κύριο λόγο μικρές εμπορικές και e-commerce
εταιρείες με μικρές ανάγκες αποθήκευσης και με μικρά αποθέματα, μπορούν να αξιοποιήσουν το fair
pricing του αλγορίθμου και τη διαφάνεια τιμών και υπηρεσιών που παρέχει το WareM&O για να
επιτύχουν σημαντικά χαμηλότερες τιμές χρέωσης των υπηρεσιών logistics σε σύγκριση με τις τιμές που
επιτυγχάνουν σήμερα και μάλιστα πολύ κοντά στις τιμές χονδρικής της αγοράς, όπως παρουσιάστηκε
στο Παράρτημα 2:Προσάρτημα 1.
Η πλειοψηφία των πωλήσεων μέσω του WareM&O αφορά κατά κόρο τα προϊόντα ξηρού φορτίου
(ambient θερμοκρασιακή κλάση). Με βάση τις εκτιμήσεις για το συνολικό όγκο πωλήσεων μέσω του
WareM&O, το μέσο προφίλ αγορών ανά εγγεγραμμένο χρήστη-αγοραστή ανά θερμοκρασιακή κλάση
υπολογίζεται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 55)
Εκτιμώντας τώρα ότι η αγορά των υπηρεσιών logistics ανά θερμοκρασιακή κλάση θα γίνεται με τιμές fair
pricing, υπολογίζονται οι τιμές χρέωσης για το μέσο προφίλ αγορών.
Συγκρίνοντας το κόστος αυτό με το αντίστοιχο κόστος χρέωσης υπηρεσιών logistics για το ίδιο προφίλ
αγορών εκτός της πλατφόρμας του WareM&O εκτιμάται το συνολικό όφελος για κάθε χρήστη, όπου για
το πρώτο έτος λειτουργίας της πλατφόρμας ανέρχεται σε 9,72%.
Το συνολικό όφελος 9,72% στην τιμή αγοράς των υπηρεσιών logistics που απολαμβάνει ο χρήστηςαγοραστής υπερκαλύπτει το κόστος προμήθειας του WareM&O που ανέρχεται σε 2,5% επί κάθε
συναλλαγής. Μάλιστα, το κόστος προμήθειας αντιστοιχεί σε περίπου 25,8% επί του συνολικού οφέλους
που απολαμβάνει ο χρήστης, επιτρέποντας ένα καθαρό όφελος του χρήστη αγοραστή της τάξης του
7,2%.
Πίνακας 55. Οφέλη προς χρήστες - αγοραστές
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2022

2023

2024

2025

2026

2027

Μέσο προφίλ αγορών ανά αγοραστή και ανά θερμοκρασιακή κλάση
Ambient
96,0%
95,7%
95,4%
95,4%
Chilled
3,0%
3,3%
3,6%
3,5%
Frozen
1,0%
1,1%
1,1%
1,1%

95,4%
3,4%
1,1%

95,5%
3,4%
1,1%

Τιμές χρέωσης WareM&O (fair pricing)
Ambient
14,38
14,54
Chilled
23,81
24,07
Frozen
94,31
95,33

14,83
24,55
97,24

15,12
25,04
99,19

15,50
25,66
101,66

15,89
26,31
104,21

Πληρωμές ανά πελάτη
Ambient
Chilled
Frozen

14,14
0,88
1,05

14,43
0,87
1,09

14,80
0,88
1,14

15,17
0,90
1,17

Όφελος σε σύγκριση με συμβατική χρέωση εκτός WareM&O
Ambient
1,25
1,26
1,29
1,31
Chilled
0,16
0,17
0,19
0,19
Frozen
0,25
0,27
0,28
0,29
------------------------------------Συνολικό όφελος
1,67
1,71
1,76
1,79
9,72%
9,82%
9,87%
9,87%

1,35
0,20
0,30
---------1,84
9,88%

1,38
0,20
0,31
---------1,89
9,87%

13,80
0,72
0,95

13,91
0,79
1,02

9.2 Προσάρτημα 2: Ανάλυση οφέλους για χρήστες-πωλητές
Από την πλευρά των παρόχων χώρων και υπηρεσιών αποθήκευσης, το WareM&O τους δίνει τη
δυνατότητα να απευθυνθούν σε ένα μεγαλύτερο κοινό, και να επιτύχουν είτε μεγαλύτερα ποσοστά
πληρότητας είτε την αξιοποίηση μικρών αποθηκευτικών χώρων που θα έμεναν εντελώς
ανεκμετάλλευτοι.
Εκτιμάμε ότι το πρώτο έτος, ο μέσος χρήστης-πωλητής θα προσφέρει στο WareM&O περίπου 1.340 m2
αποθηκευτικών χώρων και από αυτά θα αξιοποιείται μέσω της πλατφόρμας το 80%. Εξελικτικά, ο μέσος
όρος θα αυξάνεται, όσο αυξάνεται η διείσδυση της πλατφόρμας στην αγορά.
Με βάση το μέσο αποθηκευτικό χώρο ανά χρήστη ανά έτος και τις τιμές χρέωσης των υπηρεσιών βάσει
fair pricing προκύπτουν τα συνολικά έσοδα ανά χρήστη-πωλητή που δίνονται στον και ανέρχονται σε
κάτι παραπάνω από €29.000 το 2023 και μετά.
Με βάση την προμήθεια που καλείται να πληρώσει στο WareM&O, τα καθαρά του έσοδα μειώνονται
κατά 2,5% και δίνονται επίσης στον Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε..
Πίνακας 56. Όφελος για χρήστες - πωλητές
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2022
Via WareM&O
Area sold per seller (m2)
Area utilized coefficient
Final area sold per seller (m2)
Συνολικά έσοδα (€)
WareM&O Commission
WareM&O Commission payments (€)
Net revenue (€)

2023

2024

2025

2026

2027

1.343
80%
1.074
--------

2.412
85%
2.050
--------

2.533
85%
2.153
--------

2.583
85%
2.196
--------

2.635
80%
2.108
--------

2.688
80%
2.150
--------

15.453

29.804

31.920

33.210

32.678

34.165

2,50%
386
--------

2,52%
750
--------

2,57%
820
--------

2,63%
874
--------

2,70%
882
--------

2,78%
949
--------

15.067

29.054

31.101

32.336

31.797

33.216
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10 Παράρτημα 4
10.1 Περιγραφή πλατφόρμων εξωτερικού
10.1.1

FLEXE

Έδρα: Seattle, ΗΠΑ18

10.1.1.1

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η FLEXE διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:


eCommerce Fulfillment19: H FLEXE παρέχει μία ενιαία, απλή, κλιμακούμενη πλατφόρμα, μέσω
της οποίας μπορούν να εκπληρωθούν όλες οι διαδικασίες ώστε να φτάσει το προϊόν στον τελικό
καταναλωτή.



Διανομή σε κανάλια λιανικής πώλησης20: Παρέχει χώρο αποθήκευσης για πελάτες που
διανέμουν αγαθά σε κανάλια λιανικής. Δίνει τη δυνατότητα εκμηδενισμού του last-mile καθώς
τα προϊόντα τοποθετούνται στην πλησιέστερη αποθήκη στο κανάλι διανομής και μέσω της
ενιαίας και απλής κονσόλας της FLEXE ελέγχεται η αποστολή τους και η αναπλήρωσή τους, όποτε
κρίνεται απαραίτητο.



Αποθήκευση υπερβάλλοντος αποθέματος21: Παρέχει χώρο αποθήκευσης για να
αντιμετωπιστούν έκτακτες συνθήκες υπερπλήρωσης των αποθηκών ή για να καλυφθούν
ανάγκες εποχικότητας συνδυάζοντας τη δυνατότητα επιλογής χώρου πλησιέστερα στο κανάλι
διανομής.

18

https://www.flexe.com/

19

https://www.flexe.com/what-we-do/ecommerce-fulfillment

20

https://www.flexe.com/what-we-do/retail-distribution

21

https://www.flexe.com/what-we-do/inventory-overflow
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10.1.1.2

Δίκτυο Αποθηκών

Η βάση δεδομένων της FLEXE περιλαμβάνει περισσότερους από 1000 αποθηκευτικούς χώρους22 σε όλη
την Αμερική και τον Καναδά.
Όλες οι αποθήκες πριν εγγραφούν στην πλατφόρμα έχουν αξιολογηθεί για να εξακριβωθεί αν πληρούν
τις προϋποθέσεις που η FLEXE θέτει, για την παροχή της βέλτιστης ποιότητας υπηρεσιών που εγγυάται
στους πελάτες της. Οι διαδικασίες που ακολουθούν όλοι οι αποθηκευτικοί χώροι που βρίσκονται στην
πλατφόρμα τυποποιούνται, σύμφωνα με την τεχνολογία που παρέχει η FLEXE, ώστε απρόσκοπτα να
διενεργούνται όλες οι εργασίες.
Κατά την εγγραφή της μία επιχείρηση στη βάση δεδομένων αποθηκών της FLEXE, συμπληρώνει της
συνθήκες αποθήκευσης που μπορεί να εξυπηρετήσει, το σύνολο των υπηρεσιών που μπορεί να
προσφέρει καθώς και το κόστος για αποθήκευση και εργασία, οποίο είναι ορατό στους δυνητικούς
πελάτες. Τα κόστη για τις υπηρεσίες είναι ορατά κατόπιν επικοινωνίας με τον επιθυμητό χώρο
αποθήκευσης.
Ακόμα, δεδομένα από τις ροές προϊόντων στο σύνολο των αποθηκών συλλέγονται από το λογισμικό που
παρέχει η FLEXE, για την επιτήρηση και διασφάλιση της επίδοσης των αποθηκών αλλά και για να
χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση τμημάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας.

10.1.1.3

Μοντέλο Εσόδων

Το μοντέλο εσόδων που ακολουθεί η FLEXE βασίζεται στην προμήθεια που λαμβάνει επί των
συναλλαγών που γίνονται. Συγκεκριμένα, η FLEXE κρατάει το 20% κάθε συναλλαγής. Ωστόσο, υπάρχει
ένα κατώτατο όριο για τη χρήση των υπηρεσιών της που ορίζεται στην αποθήκευση 50 παλετών για 30
μέρες ή αλλιώς οι υπηρεσίες που παρέχει να ανέρχονται τουλάχιστον στα 500$.23
Η εγγραφή στην πλατφόρμα της και η παραχώρηση του λογισμικού και των προϊόντων τεχνολογίας που
απαιτούνται για την επίτευξη της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων είναι δωρεάν.

10.1.1.4

Προστιθέμενη Αξία των υπηρεσιών της

Η FLEXE με τις υπηρεσίες που προσφέρει ξεχωρίζει έναντι των συμβατικών μεθόδων παροχής υπηρεσιών
logistics.
Η ενοποιημένη, απλή, κλιμακούμενη πλατφόρμα καθιστά ικανό το χρήστη να χειριστεί κάθε περίσταση,
ολοκληρωμένα, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες.
Αποτελείται από μία εξειδικευμένη και αφοσιωμένη ομάδα logisticians που υπόσχονται να βρουν τη
βέλτιστη λύση για κάθε πρόβλημα.

22

https://www.flexe.com/find-space

23

https://www.flexe.com/faq , https://www.geekwire.com/2016/flexe-raises-14-5m-demand-warehousingmarketplace
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Διαθέτει ένα μεγάλο, ανοικτό, τυποποιημένο δίκτυο αποθηκών που μέσω του λογισμικού της
συνεργάζεται και επικοινωνεί, με σκοπό τη δημιουργία του καλύτερου μίγματος για την εξυπηρέτηση
των αναγκών των πελατών.
Όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία ολόκληρης της εφοδιαστικής
αλυσίδας μία επιχείρησης μπορούν να εκπληρωθούν μέσω της πλατφόρμας που προσφέρει η FLEXE και
αποτελεί το κέντρο ελέγχου.
Εξαιτίας του μεγάλου δικτύου αποθηκών και των ανταγωνιστικών τιμών που παρέχονται, επιτυγχάνεται
βελτίωση του χρόνου παράδοσης και μείωση του κόστους των υπηρεσιών.
Παρέχονται δεδομένα και μετρήσεις για τη δημιουργία αναφορών που θα καταδείξουν τα προβλήματα
και πως μπορεί να βελτιωθούν όλες οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα.
Δε χρειάζεται κεφάλαιο εκκίνησης και σύναψη μακροπρόθεσμων συμβολαίων έναντι της συμβατική
μεθόδων συνάψεων συμφωνιών με 3PLs.
Οι αποθηκευτικοί χώροι που χρησιμοποιούνται ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες αποθήκευσης,
σε σύγκριση με το συμβατικό μοντέλο που ενδέχεται να μισθώνουν χώρους που αφήνουν τελικά κενούς.
Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναδείξουν το brand τους και όχι αυτό της 3PL,
καθώς τους επιτρέπει να παραδίδουν τα προϊόντα στους καταναλωτές με το λογότυπό τους επάνω στη
συσκευασία.
Όσο αφορά τους παρόχους αποθηκευτικών χώρων τους βοηθά να διευρύνουν το δίκτυο πελατών τους,
καθώς τους φέρνει σε επαφή με πελάτες που διαφορετικά δε θα είχαν πρόσβαση.
Επίσης, τους δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης όλης της δυναμικότητας των αποθηκών, αύξηση κερδών

10.1.1.5

Customer Segmentation

Οι υπηρεσίες της FLEXE απευθύνονται σε τρεις κατηγορίες πελατών:


Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο eCommerce.

Πρόκειται για επιχειρήσεις που δεν έχουν φυσικά καταστήματα και πραγματοποιούν τη δραστηριότητες
τους μέσω διαδικτύου.



Επιχειρήσεις που, συνήθως, έχουν δικές τους αποθήκες και το χρησιμοποιούν για να διευρύνουν
το δίκτυο τους ή να διαχειριστούν υπερβάλλον απόθεμα.
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Αποθήκες ή 3PLs που έχουν διαθέσιμο χώρο και θέλουν να τον αξιοποιήσουν για να αυξήσουν
τα κέρδη τους.

10.1.1.6

Συνεργασίες

Το Μάρτιο του 2018, η FLEXE ανακοίνωσε συνεργασία με τη Shopify24 παρέχοντας τη δυνατότητα στους
εμπόρους να ακολουθήσουν τις απαιτήσεις των καταναλωτών και να επικεντρωθούν στην αύξηση των
πωλήσεων. Η συνεργασία στοχεύει στις επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται με το ηλεκτρονικό εμπόριο
και δε θέλουν να συνεργαστούν με την Amazon, διότι ζητάνε μεγαλύτερη αυτονομία στη δική τους
εφοδιαστική αλυσίδα.

10.1.2

Stowga

Έδρα: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο25

10.1.2.1

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Stowga διαχωρίζονται σε έξι κατηγορίες:


Ecommerce fulfillment: Σκοπός αυτής της υπηρεσίας είναι να ενοποιήσει το ηλεκτρονικό
κατάστημα μίας επιχείρησης με έναν αποθηκευτικό χώρο, στον οποίο φθάνουν παραγγελίες από

24

https://www.supplychaindive.com/news/flexe-shopify-partner-fulfillment-e-commerce-

merchants/519678/
25

https://www.stowga.com/
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το ηλεκτρονικό κατάστημα της, και αυτό αναλαμβάνει να τις εκτελέσει και να τις παραδώσει
στον τελικό καταναλωτή.26


Βραχυπρόθεσμη αποθήκευση αποθεμάτων: Η υπηρεσία αυτή παρέχει τη δυνατότητα σε
επιχειρήσεις να αποθηκεύσουν για σύντομο χρονικό διάστημα τα προϊόντα τους εξαιτίας μη
αναμενόμενης υπερπλήρωσης των αποθηκών ή λόγω εποχικότητας.27



Μακροπρόθεσμη αποθήκευση αποθεμάτων: Ο ρόλος της υπηρεσίας αυτής είναι να δίνει τη
δυνατότητα σε επιχειρήσεις με στατικό απόθεμα να το αποθηκεύσουν για μεγάλα χρονικά
διαστήματα. Αυτή η υπηρεσία αφορά απόθεμα που δε χρειάζεται περαιτέρω χειρισμούς εκτός
από την είσοδο και έξοδο του από την αποθήκη.28



Σύναψη συμβολαίων με εταιρείες logistics: Η εξωτερική ανάθεση της διαχείρισης της
εφοδιαστικής αλυσίδας μίας επιχείρησης. Συγκεκριμένα, η σύμπραξη μέσω της πλατφόρμας με
μία εταιρεία 3PL με σκοπό την επίτευξη ευνοϊκότερων συμφωνιών.29



Υπηρεσίες last-mile: Αναφέρεται στην παράδοση στον τελικό καταναλωτή και αφορά κυρίως eshops.30.



Ενοικιάσεις εγκαταστάσεων: Η υπηρεσία αυτή λειτουργεί ως μεσίτης, δίνοντας τη δυνατότητα
ενοικίασης εγκαταστάσεων, χωρίς ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή χωρίς να περιλαμβάνουν
υπηρεσίες logistics.31

10.1.2.2

Δίκτυο Αποθηκών

Η βάση δεδομένων της Stowga έχει πάνω από 4000 αποθήκες, με παρουσία σε 10 χώρες, όπως Αγγλία,
Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία, Ιρλανδία, Ολλανδία.
Η εγγραφή μίας αποθήκης στη βάση δεδομένων της Stowga, καθώς και η λήψη αιτημάτων για τη χρήση
του χώρου από δυνητικούς πελάτες είναι εντελώς δωρεάν. Ο πάροχος του αποθηκευτικού χώρου πρέπει
μόνο να γνωστοποιήσει στη βάση δεδομένων της Stowga, τη διαθεσιμότητα αποθηκευτικού χώρου που
έχει και τις υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας που μπορεί να προσφέρει. Οι επιχειρήσεις που αναζητούν

26

https://resources.stowga.com/blog/new-ways-for-warehouses-to-acquire-customers

27

https://resources.stowga.com/blog/startup-guide-to-warehousing-part-1

28

https://resources.stowga.com/blog/introducing-deep-storage-warehousing-by-stowga

29

https://resources.stowga.com/blog/startup-guide-to-warehousing-part-1

30

https://resources.stowga.com/blog/startup-guide-to-warehousing-part-1

31

https://resources.stowga.com/blog/new-ways-for-warehouses-to-acquire-customers
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λύσεις αποθήκευσης μπορούν να δουν σε πραγματικό χρόνο το κόστους των αποθηκών και τα
χαρακτηριστικά τους.

10.1.2.3

Μοντέλο Εσόδων

Το μοντέλο εσόδων της Stowga βασίζεται στην προμήθεια επί των συναλλαγών που πραγματοποιούνται
μέσω της πλατφόρμας της. Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνουν προμήθεια 10% για την αποθήκευση και το
χειρισμό των παλετών και 5% για όποια άλλη επιπρόσθετη υπηρεσία. Αυτή η προμήθεια είναι, ήδη,
συμψηφισμένη στις τιμές που έχει πρόσβαση ο πελάτης. Ακόμα, η Stowga λαμβάνει προμήθεια μόνο για
τους πρώτους 12 μήνες του συμβολαίου. Αν συνεχιστεί η συνεργασία, δεν επιβαρύνεται ο πάροχος με
προμήθεια.32

10.1.2.4

Προστιθέμενη Αξία των υπηρεσιών της

Η Stowga διαθέτει ένα σύνολο χαρακτηριστικών που την κάνουν να ξεχωρίζει έναντι των συμβατικών
μεθόδων εύρεσης υπηρεσιών logistics.
H μεγάλη βάση δεδομένων με αποθηκευτικούς χώρους που διαθέτει δίνει τη δυνατότητα εύκολης
σύγκρισης και επιλογής.
Ολόκληρη η διαδικασία αναζήτησης και κράτησης αποθηκευτικού χώρου είναι ψηφιοποιημένη και
εύκολα προσβάσιμη από οποιοδήποτε, οπουδήποτε, παρέχοντας σου και τη δυνατότητα της περιήγησης
σε διάφορους αποθηκευτικούς χώρους και προβολής των τιμών τους.
Αποτελεί την πιο οικονομική, αποτελεσματική και ευέλικτη λύση αποθήκευσης, καθώς πληρώνεις μόνο
για ό,τι χρησιμοποιείς, όταν το χρειάζεσαι, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιείται ο χρόνος για την εύρεση
ενός αποθηκευτικού χώρου. Ακόμα, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων.
Η Stowga παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας διασκορπισμένου δικτύου αποθηκών, δίνοντας την
ευελιξία στους χρήστες της να έχουν διάφορες αποθηκευτικές μονάδες σε καίρια για αυτούς γεωγραφικά
σημεία.
Ακόμα, οι χρήστες της πλατφόρμας μπορούν να δοκιμάσουν το άνοιγμα τους σε νέες αγορές, χωρίς αυτό
να προϋποθέτει την εκμίσθωση αποθηκευτικών χώρων και την καταβολή μεγάλο κεφαλαίων για την
οργάνωση μίας αποθηκευτικής μονάδας στη συγκεκριμένη αγορά.

10.1.2.5

Customer Segmentation

Οι υπηρεσίες που παρέχει η Stowga απευθύνονται στις εξής κατηγορίες κοινού:

32

https://resources.stowga.com/faqs/suppliers
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Διαπιστευμένες αποθήκες33: Πρόκειται για αποθήκες που διακινούν προϊόντα με ειδικές
απαιτήσεις, όπως φαρμακευτικά προϊόντα, χημικά, ραδιενεργά υλικά.



Bonded Αποθήκες34 : Αφορούν επιχειρήσεις που εισάγουν αγαθά από χώρες με πιο πολύπλοκη
διαδικασία και επιβάλλονται τελωνειακοί περιορισμοί.



Κατασκευαστικές εταιρείες35: Δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στον τομέα των κατασκευών να βρουν τον κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο στην περιοχή
ενδιαφέροντος τους και να τον δεσμεύσουν για όσο διάστημα επιθυμούν.



FBA προετοιμασία36: Πρόκειται για μία υπηρεσία που αφορά όσες επιχειρήσεις πωλούν μέσω
της Amazon, καθώς αυτή θέτει κάποιες απαιτήσεις προετοιμασίας των προϊόντων που
αποστέλλονται και αποθηκεύονται στα κέντρα εκπλήρωσης της Amazon.



Food & Organic37 : Απευθύνεται σε διεθνείς εταιρίες που εισάγουν βιολογικά προϊόντα στο
Ηνωμένο Βασίλειο και χρειάζονται αποθηκευτικό χώρο που να έχει την κατάλληλη πιστοποίηση.



Fulfilment services38: Προσφέρει σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες που αφορούν την παραλαβή,
επεξεργασία και παράδοση παραγγελιών στους πελάτες τους.



Government & Cities39: Δίνει τη δυνατότητα σε διοικητικές υπηρεσίες να μην κατέχουν
αποθηκευτικά κέντρα ή να δημιουργούν νέες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, απελευθερώνοντας
χώρο προς αξιοποίηση για πιο δημιουργικούς σκοπούς και εξοικονομώντας σημαντικά
χρηματικά ποσά.



Grey Space40: Αφορά της επιχειρήσεις που έχουν αχρησιμοποίητους αποθηκευτικούς χώρους και
μπορούν να τους εκμεταλλευτούν, κερδίζοντας παράλληλα χρήματα.

33

https://resources.stowga.com/resources/accredited-warehouses-resource

34

https://resources.stowga.com/resources/bonded-warehouse-resource Q

35

https://resources.stowga.com/resources/construction-industry-resource

36

https://resources.stowga.com/resources/amazon-fulfilment-fba-prep

37

https://resources.stowga.com/resources/food-and-organic-warehousing-resource

38

https://resources.stowga.com/resources/warehousing-fulfilment-services

39

https://resources.stowga.com/resources/warehousing-resources-government-and-cities

40

https://resources.stowga.com/resources/greyspace
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Healthcare & Pharma41: Πρόκειται για τομείς που έχουν πολύ αυστηρούς και συγκεκριμένους
κανόνες και απαιτήσεις για τη διαλογή, τη συσκευασία, την αποθήκευση και την αποστολή
προϊόντων και μέσω της Stowga οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν χώρους που πληρούν
αυτά τα κριτήρια.



Pallet Storage42: Αναφέρεται σε λύσεις μακροπρόθεσμης αλλά και βραχυπρόθεσμης
αποθήκευσης σε ένα μεγάλο εύρος εμπορικών πελατών, προσφέροντας τους ευέλικτα και
ασύγκριτα επίπεδα υπηρεσιών, όσον αφορά την αποθήκευση και τη διανομή των προϊόντων
τους.



Real Estate43: Ουσιαστικά αποτελεί το μεσάζοντα για την άμεση εύρεση αποθηκών προς
ενοικίαση ή αγορά, και το αντίστροφο.



Retail44: Απευθύνεται σε επιχειρήσεις λιανικής πώλησης δίνοντας τους την ευκαιρία να
προσαρμόζουν το δίκτυο των αποθηκευτικών τους χώρων, ανάλογα με τις ανάγκες αποθήκευσης
που συντρέχουν την κάθε δεδομένη στιγμή, καθιστώντας τους περισσότερο ευέλικτους.



Telcos & Utilities45: Παρέχει βραχυπρόθεσμες και ευέλικτες αποθηκευτικές λύσεις σε
κατασκευαστές τηλεπικοινωνιών και εξοπλισμών δικτύων που ικανοποιούν τα αυστηρά κριτήρια
ποιότητας και τα ανάλογα πρότυπα ασφαλείας.



Temperature Controlled Warehouses46: Στη βάση δεδομένων της έχει ένα υποσύνολο αποθηκών
που εξασφαλίζουν ελεγχόμενη θερμοκρασία, ανάλογα με τις ανάγκες των αποθεμάτων.



Transport & Logistics47: Δίνει την ευκαιρία σε εταιρίες 3PL, να αξιοποιήσουν τον κενό τους χώρο
και μέσω της πλατφόρμας της Stowga να διευρύνουν το πελατολόγιο τους.

41

https://resources.stowga.com/resources/healthcare-industry-warehousing-resource

42

https://resources.stowga.com/resources/pallet-storage-warehouse-resource

43

https://resources.stowga.com/resources/warehousing-resources-real-estate

44

https://resources.stowga.com/resources/warehouse-resource-retail

45

https://resources.stowga.com/resources/warehousing-resources-telcos-and-utilities

46

https://resources.stowga.com/resources/ambient-chilled-frozen-temperature-controlled-warehouses

47

https://resources.stowga.com/resources/warehousing-resources-transport-and-logistics
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Vehicle & Outdoor48: Απευθύνεται σε επιχειρήσεις μεταπώλησης οχημάτων, βρίσκοντας τους τον
κατάλληλο χώρο στην επιθυμητή τοποθεσία διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εμπορευμάτων
τους.

10.1.2.6

Συνεργασίες

Το Magna Park Lutterworth παρέχει υψηλής ποιότητας περιβάλλον για επιχειρήσεις με αντικείμενο τις
υπηρεσίες logistics και διανομής προϊόντων. Η συνεργασία έχει ως στόχο να αξιοποιήσει
ανεκμετάλλευτους χώρους στις εταιρίες που φιλοξενούνται μέσα σ΄ αυτό, αυξάνοντας τα έσοδά τους.

10.1.3

STOCKBOOKING

Έδρα: Στρασβούργο, Γαλλία49

10.1.3.1

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η STOCKBOOKING διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:


Στην άμεση εύρεση αποθηκευτικών χώρων που ικανοποιούν τις εκάστοτε ανάγκες της
επιχείρησης, διαμέσου του δικτύου αποθηκών που διαθέτει.



Στη διευκόλυνση επιλογής υπηρεσιών logistics, οι οποίες εναρμονίζονται με τους στόχους της
επιχείρησης, προσφέροντας της ταχύτητα, ευελιξία και αύξηση της κερδοφορίας της.

Στα μελλοντικά σχέδια της STOCKBOOKING βρίσκεται η ανάπτυξη ενός λογισμικού που θα επιτρέπει το
χειρισμό μέσω μίας οθόνης, ολόκληρου του δικτύου αποθηκών μίας επιχείρησης, που έχει επιλέξει τη
STOCKBOOKING, για τη διαμόρφωση, ολόκληρης ή ενός τμήματος, της εφοδιαστικής αλυσίδας της.

10.1.3.2

Δίκτυο Αποθηκών

Η βάση δεδομένων της STOCKBOOKING περιλαμβάνει περισσότερους από 250 συνεργαζόμενους
χώρους, με παρουσία σε Γαλλία, Βέλγιο και Ισπανία50.
Η εγγραφή στην πλατφόρμα της STOCKBOOKING για τους παρόχους αποθηκών είναι απλή51. Αφού η
STOCKBOOKING πραγματοποιήσει επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του παρόχου για να μπορεί να εγγυηθεί
με ασφάλεια το εύρος των υπηρεσιών που ο κάθε χώρος μπορεί να προσφέρει και ενώ έχει γίνει ήδη η

48

https://resources.stowga.com/resources/warehouse-resources-vehicle-and-outdoor

49

https://www.stock-booking.com/

50

https://www.stock-booking.com/find-a-storage-space

51

https://www.stock-booking.com/offre/
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δημιουργία προφίλ από το πάροχο, η καταχώρηση είναι ενεργή και ορατή στους ενδιαφερόμενους.
Ακόμα, γίνεται επιβεβαίωση όλων των πιστοποιητικών, των χώρων και των συνθηκών που
χαρακτηρίζουν κάθε εγκατάσταση.

10.1.3.3

Μοντέλο Εσόδων

Η STOCKBOOKING ακολουθεί το μοντέλο “pay per use” ,δηλαδή, λαμβάνει προμήθεια που εφαρμόζεται
στο σύνολο της υπηρεσίας και περιλαμβάνεται ήδη στις τιμές που αναφέρονται52.
Ακόμα, υπάρχει ένα μηνιαίο κόστος διαχείρισης, το οποίο εφαρμόζει στους παρόχους αποθηκών, που
κυμαίνεται κλιμακωτά, αναλόγως τη συναλλαγή, και έχει ως ελάχιστο τα 30€/μήνα.

10.1.3.4

Προστιθέμενη Αξία των υπηρεσιών της

Υπάρχουν τρία σημαντικά χαρακτηριστικά, για τα οποία η STOCKBOOKING έχει θέση υπεροχής έναντι
των συμβατικών μοντέλων που ακολουθούνται για την εύρεση αποθηκευτικών χώρων και υπηρεσιών
εφοδιαστικής αλυσίδας.
Η απλότητα της διαδικασίας είναι ένα από αυτά, καθώς παρέχει εύκολη πρόσβαση σε ένα μεγάλο και
ποικίλο δίκτυο από παρόχους υπηρεσιών logistics, με τους οποίους έχει ήδη διαπραγματευτεί τους
όρους και τις τιμές των συμβολαίων που θα συνάψουν.
Δεύτερο σημείο αποτελεί η ευελιξία που προσφέρει, καθώς όλες οι υπηρεσίες που παρέχει
εναρμονίζονται ακριβώς στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης για την επίτευξη του βέλτιστου
αποτελέσματος και ο χρήστης πληρώνει μόνο για ό,τι έχει χρησιμοποιήσει.
Τέλος, η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών της είναι ένα χαρακτηριστικό που τους ξεχωρίζει, καθώς η
πείρα τους αλλά και το ευρύ δίκτυο αποθηκευτικών εγκαταστάσεων που διαθέτουν τους βοηθούν να
βρουν τη σωστή λύση για την κάθε περίπτωση.

10.1.3.5

Customer Segmentation

Υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες πελατών στους οποίους απευθύνεται, σύμφωνα με τις υπηρεσίες
που τους προσφέρει.


Προσωρινές εργασίες κατά απαίτηση53: Αφορά βραχυπρόθεσμες ή μεσοπρόθεσμες απαιτήσεις
απομακρυσμένης αποθήκευσης, με ή χωρίς εναλλαγή προϊόντων, παραλαβή παραγγελιών, με ή
χωρίς σχετική μεταφορά.



Λύσεις logistics «διπλανής πόρτας» : Πρόκειται για τη διαχείριση αρκετών τοπικών
αποθηκευτικών εγκαταστάσεων με υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας, με κεντρική
παρακολούθηση.

52

https://www.stock-booking.com/faq

53

https://www.stock-booking.com/
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Μακροπρόθεσμες λειτουργίες δικτύου: Αναφέρεται σε μακροχρόνιες απομακρυσμένες ανάγκες
αποθήκευσης, με ή χωρίς την εκτέλεση παραγγελιών, με ή χωρίς σχετική αποστολή
παραγγελιών.

10.1.3.6

Συνεργασίες

Η STOCKBOOKING έχει συνάψει συνεργασίες με μεγάλους ομίλους, αλλά κυρίως με μικρό – μεσαίες
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην γαλλική επικράτεια και τη χρησιμοποιούν και για να βρουν
αποθηκευτικές λύσεις αλλά και για να αξιοποιήσουν τους ανεκμετάλλευτους χώρους που έχουν.

10.1.4

STORD

Έδρα: Ατλάντα, ΗΠΑ54

10.1.4.1

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η STORD διαχωρίζονται σε τρεις κύριες κατηγορίες:


Υπηρεσίες αποθήκευσης55: Το δίκτυο αποθηκών της STORD που περιλαμβάνει περισσότερες από
500 εγκαταστάσεις σε όλη την επικράτεια, παρέχει αποθήκευση και υπηρεσίες ολοκλήρωσης
ηλεκτρονικών παραγγελιών, σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη, διατηρώντας μία
βελτιστοποιημένη μορφή εφοδιαστικής αλυσίδας.



Βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδα και σχεδιασμός δικτύου56: Αφού η ομάδα της STORM
αναλύσει δεδομένα αποστολής, αποθέματος και παραγγελιών, προτείνει λύσεις που
βελτιστοποιούν την εφοδιαστική αλυσίδα και συμβάλλουν στη μείωση του κόστους μεταφοράς
και των αποθεμάτων και βελτίωση των επιπέδων εξυπηρέτησης των πελατών.
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https://www.stord.com/
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https://www.stord.com/services#warehousing

56

https://www.stord.com/services#consultative
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Υπηρεσίες μεταφοράς57: Όποια κι αν είναι η ανάγκη για τη μεταφορά εμπορευματικών φορτίων,
η STORD αναλαμβάνει να συντονίσει τις διαδικασίες, λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται για να
φτάσουν οι επιχειρήσεις το καταναλωτικό τους κοινό.

10.1.4.2

Δίκτυο Αποθηκών

Η βάση δεδομένων της STORD περιλαμβάνει περισσότερες από 500 εγκαταστάσεις σε όλη την
επικράτεια των ΗΠΑ.
Πρόκειται για ένα κλειστό δίκτυο αποθηκών58, καθώς όλες οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο δίκτυο
της STORD ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες λειτουργίας και έχουν την ίδια τιμολόγηση. Η πλειονότητα
των αποθηκών είναι μικρές, οικογενειακές, επαρχιακές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες
που ανήκουν σε δίκτυο κτηματομεσιτών για εγκαταστάσεις logistics (PROLOGIS). Το σύνολο των
εγκαταστάσεων βρίσκεται τοποθετημένο σε θέσης στρατηγικής σημασίας, ώστε να βρίσκεται κοντά σε
κάθε σημαντική αγορά.

10.1.4.3

Μοντέλο Εσόδων

Η STORD δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της να διαλέξουν αν επιθυμούν να συνάψουν συμβόλαιο
για τις υπηρεσίες που τους παρέχει ή αν θέλουν να πληρώνουν σύμφωνα με ένα μοντέλο που βασίζεται
στην προμήθεια επί των συναλλαγών που κάνουν59.
Έχει υπολογιστεί ότι το κατά μέσο όρο κόστος ανά παλέτα ανέρχεται στα 15$ - 20$, μέσο στο οποίο έχουν
συμπεριληφθεί όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες60.

10.1.4.4

Προστιθέμενη Αξία των υπηρεσιών της

Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν τη STORD και την καθιστούν καλύτερη επιλογή για
τους δυνητικούς πελάτες, έναντι των συμβατικών μεθόδων σχεδιασμού υπηρεσιών logistics.
Η ομάδα της STORD προσφέρει σχεδιασμό και διαχείριση ενός ευέλικτου, συνδεδεμένου δικτύου
διανομής. Στόχος της είναι να βελτιστοποιήσει τα ήδη υπάρχοντα δίκτυα που είχαν σχεδιαστεί υπό τους
περιορισμούς των προηγούμενων συστημάτων.
Ακόμα, δίνει τη δυνατότητα ορατότητας 360 ͦ της εφοδιαστικής αλυσίδας σε πραγματικό χρόνο στο
σύνολο των αποθεμάτων, ανεξαρτήτως του τόπου στο οποίο βρίσκονται οι αποθηκευτικές
εγκαταστάσεις, αφήνοντας πίσω παρωχημένες και χρονοβόρες τακτικές που ακολουθούνταν μέχρι τώρα.
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https://www.stord.com/freight

58

https://www.forbes.com/sites/forbestreptalks/2018/01/02/a-startup-stord-is-building-an-on-demandwarehouse-service-for-companies-competing-with-amazon/#2b6ec1a22f5b
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https://www.stord.com/freight
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https://www.forbes.com/sites/forbestreptalks/2018/01/02/a-startup-stord-is-building-an-on-demandwarehouse-service-for-companies-competing-with-amazon/#7bc6479f2f5b
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Το λογισμικό της STORD είναι κατάλληλα κατασκευασμένο, έτσι ώστε να μπορεί να συνδεθεί και να
ολοκληρωθεί με οποιοδήποτε ERP, WMS και TMS χρησιμοποιεί ήδη η εκάστοτε επιχείρηση, με σκοπό να
επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη ροή δεδομένων κατά μήκος ολόκληρου του συστήματος.
Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας μίας στάσης, το οποίο
διευκολύνει την παράδοση προϊόντων αποτελεσματικά και έγκαιρα με το δίκτυο αποθήκευσης,
διανομής, εμπορευμάτων και τελευταίων μιλίων της STORD, εξασφαλίζοντας την ικανοποίηση των
τελικών καταναλωτών.

10.1.4.5

Customer Segmentation

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες που παρέχει η STORD, ουσιαστικά απευθύνεται σε τρεις κατηγορίες
επιχειρήσεων.


Επιχειρήσεις με ανάγκες αποθήκευσης και εκπλήρωσης των παραγγελιών τους. Μέσα από το
δίκτυο αποθηκευτικών εγκαταστάσεων που έχει, βρίσκει το κατάλληλο μίγμα για να
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών της.



Επιχειρήσεις που έχουν ήδη χώρους αποθήκευσης αλλά θέλουν να βελτιστοποιήσουν τις
διαδικασίες τους, αναδιαρθρώνοντας τις λειτουργίες της εφοδιαστικής τους αλυσίδας.



Επιχειρήσεις που αναζητούν λύσεις μεταφοράς των εμπορευμάτων τους.

10.1.4.6

Συνεργασίες

Η STORD έχει συνάψει συμβόλαια με τις επιχειρήσεις Advance Auto Parts, Crystal Geyser, Candela,
Polyair που αφορούν εξ ολοκλήρου το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση όλων των διαδικασιών της
εφοδιαστικής τους αλυσίδας.
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