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Σε 30 λεπτά,
η καλύτερη τιμή της αγοράς!



Οι δημοπρασίες έχουν να κάνουν 
με σφυριά, με αγαθά και υπηρεσίες…

…μα πάνω απ’ όλα, έχουν να κάνουν με την 
ταχύτητα.

? Πως θα έχετε σε 30 λεπτά την καλύτερη 
τιμή της αγοράς
? Πως θα κάνετε σε λίγο χρόνο, πολλά 
σπουδαία για την επιχείρηση
? Και πως θα αποφασίσετε σήμερα, για το 
αύριο των προμηθειών



Ας δούμε πως οι Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες 
μπορούν να σας βοηθήσουν σε τρία πράγματα:

1. Να βελτιώνουν τους δείκτες της επιχείρησής σας, στα κόστη, 
τα κέρδη και το cash, σε 30 λεπτά κάθε φορά!

2. Να προφέρουν λύσεις χειροπιαστές
• εντός επιχείρησης, στα στελέχη της, και
• εκτός επιχείρησης στους συνεργάτες, 

στην εικόνα και στη φήμη της.
3.   Να κάνουν εσάς, τους Διευθυντές Προμηθειών, 

παράδειγμα, για τον τρόπο που οδηγείτε τα 
πράγματα στην επόμενη μέρα: χωρίς θόρυβο, 
με λίγες κινήσεις και σημαντικό αποτέλεσμα.



Οι Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες έχουν:
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Διοργανωτής
Εσάς, 
που επιδιώκετε την καλύτερη τιμή αγοράς.
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Διοργανωτής Διεκδικητές

Τους προμηθευτές, 
που φιλοδοξούν να σας 

προσφέρουν την καλύτερη 
τιμή της αγοράς.
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Δεν περιορίζονται σε μια προσφορά!
Ανταγωνίζονται συνεχώς, έως ότου κάποιος 
δώσει την τελική τιμή.
Κι αυτή η διαφορά στην τιμή, είναι που κάνει 
και τη διαφορά στα πάντα!

Διεκδικητές



Αγοραστής Πωλητές

Διοργανωτής Διεκδικητές
Αυτοί είναι λοιπόν οι 
παίκτες της δημοπρασίας.

Διοργανωτές είναι οι 
υπεύθυνοι προμηθειών, 
δηλαδή αγοραστές σαν κι 
εσάς, που απευθύνονται 
σε πωλητές.



Πωλητής Αγοραστές

ΔιεκδικητέςΔιοργανωτής
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Δημοπρασίες μπορούν να 
κάνουν και όσοι πωλούν –
για παράδειγμα αγαθά προς 
εκποίηση.

Τότε, ο διοργανωτής είναι ο 
πωλητής και επιδιώκει την 
υψηλότερη δυνατή τιμή.
Δηλαδή ίδια διαδικασία –
ίδια καλά αποτελέσματα.



Συμπέρασμα:

Χρησιμοποιούμε τις δημοπρασίες 
είτε θέλουμε να αγοράσουμε, 
είτε θέλουμε να πουλήσουμε.



Στην Ελλάδα σήμερα, με τις Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες

ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ σε
ιδιωτικό τομέα
δημόσιο τομέα
παραγωγή
κατασκευές
εμπόριο
διανομή στη λιανική
υπηρεσίες…

…επιχειρήσεις κάθε μεγέθους –
από τη μικρότερη μέχρι 
τη μεγαλύτερη. 



€

…ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ σε πολλά! Αλλά σε ένα περισσότερο…

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ! 

Οι πελάτες μας κερδίζουν

κατά μέσο όρο 80.000 Ευρώ / ημέρα 

από τις διαφορές τιμών που επιτυγχάνουν -

κάθε μέρα που περνάει!



Αντικείμενο

Άρα πότε κάνεις δημοπρασία;

Όταν η τιμή έχει σημασία!
Όταν η τιμή έχει σημασία, πας για δημοπρασία!

Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες γίνονται για τα πάντα!



Αγαθά Ομάδες ειδών

Υπηρεσίες



Ενέργεια
Σε κάθε μορφή της, όπου σήμερα συμβαίνουν τεκτονικές 
αλλαγές, και θα αλλάξουν τα πάντα στα οικονομικά των 
προμηθειών σας.



Έργα
Για μεγάλα, σύνθετα και πολύπλευρα, δηλαδή για 
πράγματα στα οποία η τιμή δεν είναι το παν.



Κι αυτή είναι μία από τις πιο κρίσιμες ερωτήσεις των 
Διευθυντών προμηθειών: 

Τι γίνεται όταν η τιμή δεν είναι το μοναδικό κριτήριο; 
Τι γίνεται όταν έχουμε κι άλλους συντελεστές 
απόφασης; 
Μπορούμε και τότε να κάνουμε δημοπρασίες;
H απάντηση είναι ΝΑΙ!
Και θα δούμε πως. 



Έργο πόντισης καλωδίων για τη 
ζεύξη Πελοποννήσου – Κρήτης
Σύνθετη προμήθεια, στην οποία το πρόβλημα ενδεχομένως 
ήταν αντίστροφο: θα μπορούσε να διεκπεραιωθεί το ίδιο 
καλά χωρίς ηλεκτρονική συνδρομή;

400+ εκατομμύρια προϋπολογισμός και βήμα βελτίωσης 
στα € 700.000, 700 σε κάθε κλικ!

Παράδειγμα σύνθετου έργου με πολλούς συνετελεστές:



€

Είναι ένας κόσμος ευκαιριών 
και κέρδους,

σε κάθε προμήθεια, αλλά και σε 
κάθε εκποίηση αυτοκινήτων, 
ακινήτων, scrap, κλπ.



Διαδικασία 
& κανόνες

Μέχρι στιγμής είπαμε για τους παίκτες και για το σκοπό.
Ας δούμε τώρα το παιχνίδι.



Πρόσκληση & Αξιολόγηση 
(δηλαδή τα όσα προηγούνται της δημοπρασίας)

Βελτίωση τιμών

Σύμβαση

Οι τρεις φάσεις της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας:
αυστηρές, έγκυρες και συγκεκριμένες για να φέρνουν αποτέλεσμα. 



Οι προμηθευτές που μετέχουν:

1. Πληρούν κριτήρια ως συνεργάτες
2. Ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προμήθειας
3. Αποδέχονται τη συνολική διαδικασία

Τα σημαντικά:



Και μόλις τελειώσει…
… είμαστε έτοιμοι για τη σύμβαση!

Αυτός είναι ο σκοπός της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. 
Πήραμε την καλύτερη τιμή και είμαστε έτοιμοι για σύμβαση. 

Μετά τη δημοπρασία δεν γίνεται καμία άλλη διαπραγμάτευση. 
Η διαδικασία έχει κλείσει. 

Η ίδια η διαδικασία εκτελείται σε πραγματικό χρόνο, 
ηλεκτρονικά, έγκυρα, και με διαφάνεια. 



x x x

Οι κανόνες αυτοί είναι αμοιβαία αποδεκτοί. Οι προμηθευτές γνωρίζουν από 
την αρχή ό,τι:

1. ο αγοραστής δρα με αρχή, μέση και τέλος,
2. η δημοπρασία δεν είναι έρευνα αγοράς,
3. αλλαγές δεν γίνονται, οι κανόνες είναι αυστηροί, δίκαιοι, και δεν αλλάζουν 

στη μέση του παιχνιδιού για κανέναν. 



… και όλα τα προηγούμενα δεν έχουν να κάνουν με τα χρήματα 
ή τα κέρδη, ούτε με τη διαδικασία ή την οργάνωση.

Έχουν να κάνουν με τον σεβασμό που χαίρουν οι επιχειρήσεις για 
τον τρόπο συνεργασίας και διεύθυνσης.



Νικητής

Ως διοργανωτές Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, 
θα ορίσετε τους κανόνες του νικητή.

Τρία πιθανά σενάρια:
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1. Χαμηλή τιμή (best bid) 

Όποιος δίνει το best bid παίρνει τη δουλειά 
(το απλούστερο και το συνηθέστερο).



€
2. Προσαρμοσμένη τιμή
(transformational bid) 

Αυτή που σταθμίζεται με συντελεστές που 
περιγράφουν ό,τι έχει σημασία και για την 
προμήθεια και για την επιχείρηση.



3. Καθαρή παρούσα αξία (NPV)

€

Τα παραπάνω κριτήρια μπορεί να αξιολογούνται είτε για άμεση 
πληρωμή στο σύνολό τους, είτε με βάση την καθαρή παρούσα αξία 
τους για κάθε εκροή που σχετίζεται με την προμήθεια.



Οι Ηλεκτρονικές Προμήθειες φέρνουν γρήγορα αποτελέσματα…

…στα οικονομικά (χρήματα)
…στα πρακτικά
και στα πολιτικά – σε θέματα μέσα κι έξω από την επιχείρηση.

Όμως υπάρχει και κάτι άλλο… για το μέλλον…



Οι Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες είναι για τις προμήθειες ότι πλησιέστερο 
υπάρχει από τον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης και της θεωρίας των 
παιγνίων.

Είναι ότι πιο χειροπιαστό υπάρχει σήμερα για την κατανόηση, τον έλεγχο και 
την εκμετάλλευση ενός κόσμου που έρχεται.

Και υπό αυτή την έννοια, δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο, γιατί τα πράγματα 
συμβαίνουν γρήγορα.



Σε 30 λεπτά,
η καλύτερη τιμή της αγοράς!
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