FRANCHISE}STORIES

Καινοτόµες
ιδέες
και προτάσεις

Για την Digital Business Networks, η ανάπτυξη µέσω franchise αποτελεί στρατηγική επιλογή
από το 2000. Γι’ αυτό το σκοπό δηµιουργήθηκαν δύο franchise concepts στην ευρύτερη
αγορά Πληροφορικής: α) των εκπαιδευτικών κέντρων ExpertIN και β) των καταστηµάτων
ολοκληρωµένων λύσεων Πληροφορικής click2buy. Ήδη σήµερα απαριθµούνται 43 σηµεία
παρουσίας των concepts της DBN ανά την Ελλάδα. Συγκεκριµένα το δίκτυο ExpertIN αριθµεί
31 µέλη-συνεργάτες, ενώ το click2buy αποτελείται από 12 καταστήµατα.

Μοντέλο ανάπτυξης
Το δίκτυο των εκπαιδευτικών κέντρων ExpertIN δραστηριοποιείται
από το Μάιο του 2003, ενώ το δίκτυο των καταστηµάτων click2buy
από τον Οκτώβριο του 2005. ExpertIN: Πρόκειται για έναν απόλυτα
εξειδικευµένο εκπαιδευτικό οργανισµό Πληροφορικής που παρέχει
ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και πιστοποίησης για κάθε ηλικιακή
οµάδα, σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό αντικείµενο Πληροφορικής. Κύρια διαφοροποίηση είναι η εξειδίκευση των κέντρων ExpertIN καθώς
διδάσκουν µόνο Πληροφορική, ο ευρύτατος ακαδηµαϊκός σχεδιασµός
και οι εναλλακτικοί τρόποι εκπαίδευσης.
Click2buy: Κάθε κατάστηµα εξυπηρετεί δύο µεγάλες κατηγορίες
πελατών, ιδιώτες και επαγγελµατίες στη λιανική, αλλά και επιχειρήσεις
και οργανισµούς στο χώρο τους, µε: α) την υλοποίηση του µοντέλου
Virtual Store -µικρά καταστήµατα µε χαµηλά λειτουργικά έξοδα και
ποικιλία προϊόντων για να βρίσκει ο καταναλωτής ό,τι θέλει στην τρέχουσα τιµή της αγοράς, χωρίς κίνδυνο απαξίωσης αποθηκευµένων
εµπορευµάτων (στοκ)- και β) την πραγµατοποίηση της ιδέας «One-Stop
IT supplier» - προµήθεια εξοπλισµού µηχανογράφησης, εγκατάσταση
και υποστήριξη πάσης φύσεως επιχειρησιακού λογισµικού, σχεδια-

σµός και ανάπτυξη ολοκληρωµένων δικτυακών τόπων και εφαρµογών
για το WEB, εγκατάσταση δικτύων Η/Υ, αλλά και τεχνική υποστήριξη
στον τοµέα της εξυπηρέτησης επιχειρήσεων και οργανισµών.

Πρόταση franchise
Καθένα από τα πακέτα franchise των concepts ExpertIN και Click2buy
αποτελείται από µια πλούσια, λεπτοµερώς καταγεγραµµένη τεχνογνωσία όσον αφορά όλα τα επίπεδα λειτουργίας της νέας επιχείρησης. Η
τεχνογνωσία αυτή, καθώς και η εξοικείωση µε τα µηχανογραφικά συστήµατα που συνοδεύουν κάθε franchise concept, µεταφέρεται στους
νέους συνεργάτες µέσα από µια άρτια κατάρτιση/εκπαίδευση. Από την
εύρεση του κατάλληλου σηµείου για την έναρξη ενός εκπαιδευτικού
κέντρου ExpertIN ή ενός καταστήµατος click2buy µέχρι τη διαρκή αξιολόγηση των αριθµοδεικτών απόδοσης της επιχείρησης, εξειδικευµένα
στελέχη της µητρικής εταιρίας στηρίζουν τις ενέργειες των συνεργατών τους, ώστε καθεµία επιχειρηµατική µονάδα να είναι επιτυχηµένη
και κερδοφόρα. Άλλωστε η επιτυχηµένη πορεία των παραπάνω δικτύων στην αγορά είναι η πιο µεγάλη απόδειξη, αλλά παράλληλα και η
µεγαλύτερη εγγύηση για τη µελλοντική τους ανάπτυξη.

