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Robots εν δράσει!



1ον: Πώς κάνουμε τη διαφορά!

• Ποιο πρόβλημα βοηθάμε να λυθεί;
To πρόβλημα της ρύπανσης θαλασσών και παραλιών. 

• Ποια είναι η υπηρεσία/προϊόν μας;
Προσφέρουμε ένα μεταλλικό ρομπότ που θα καθαρίζει τα σκουπίδια από τις ακτές και τις θάλασσες.

• Ποιες ανάγκες των πελατών μας ικανοποιούμε;
Η ανάγκη που ικανοποιούμε είναι η καθαριότητα των παραθαλάσσιων  περιοχών, καθώς, με τη γρήγορη και εύκολη 
χρήση που έχει το robot, μπορούμε να συνεισφέρουμε στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Επιπλέον, ενισχύουμε τον 
τουρισμό και προσφέρουμε προστιθέμενη αξία στους εργαζόμενους των περιοχών που ωφελούνται από τη χρήση του 
robot και επενδύουν οι ίδιοι σ’ αυτό, βοηθώντας την επιχείρηση  τους .

• Τι αξία παρέχουμε στους πελάτες μας;
Η ιδέα ενός ρομπότ καθαριότητας εξυπηρετεί όχι μόνο τις δικές μας ανάγκες, αλλά και των θαλάσσιων οργανισμών. Πιο 
συγκεκριμένα το ρομπότ αυτό, καθώς είναι προορισμένο για να μαζεύει τα απορρίμματα από τη θάλασσα και τις 
παραλίες, συντελεί στην προστασία των θαλάσσιων οργανισμών, και στη  μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος. 
Επιπλέον προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας την άνεση να απολαμβάνουν τις παραλίες χωρίς απορρίμματα.



2ον: Πελάτες

• Σε ποιους πελάτες απευθυνόμαστε;
Απευθυνόμαστε κυρίως σε δήμους παραθαλάσσιων περιοχών, σε επιχειρήσεις κοντά στις ακτές καθώς και σε 
ομάδες εθελοντισμού – περιβαλλοντικές οργανώσεις, που είναι υπεύθυνες για ένα καθαρό και όμορφο 
περιβάλλον. Επιπλέον, απευθυνόμαστε σε ανθρώπους από άλλες χώρες που τους ενδιαφέρει το προϊόν .  

• Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί μας πελάτες;
Δήμοι και επιχειρηματίες παραθαλάσσιων περιοχών.

• Τι χαρακτηριστικά έχουν (πχ. ηλικία, επάγγελμα, οικογενειακή 
κατάσταση, άλλα χαρακτηριστικά κλπ);

Είναι άνθρωποι ανεξαρτήτως ηλικίας και οικονομικής κατάστασης που ενδιαφέρονται - για οικολογικούς ή 
επαγγελματικούς λόγους – για την καθαριότητα των παραθαλάσσιων περιοχών.



3ον: Επικοινωνία

• Με ποιο/ους τρόπο/ους θα μας γνωρίσουν οι πελάτες μας;
Για να μας γνωρίσουν οι πελάτες μας, θα δημιουργήσουμε μία ιστοσελίδα που θα περιλαμβάνει πληροφορίες 
για το ρομπότ και για εμάς. Επιπλέον θα μοιράσουμε διαφημιστικά φυλλάδια, κυρίως σε παραθαλάσσιες 
περιοχές.

• Τι μπορούμε να κάνουμε για να μας γνωρίσουν περισσότεροι;
Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κανάλι στο youtube, το οποίο θα έχει οδηγίες χρήσης του ρομπότ,  βίντεο 
με το ρομπότ σε ώρα λειτουργίας, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία μας.

• Πού μπορούμε να τους βρούμε/συναντήσουμε με βάση τα 
χαρακτηριστικά τους;

Μπορούμε να τους βρούμε μέσω του διαδικτύου και των ΜΜΕ.



4ον: Έσοδα

• Τι είναι αυτό που παρέχουμε και οι πελάτες μας θα θέλουν να 
αγοράσουν; Τι αξία τους δίνουμε; 

Η ιδέα του συγκεκριμένου robot  συνεισφέρει στη μείωση  της μόλυνσης του περιβάλλοντος και προσφέρει τη 
δυνατότητα στο κοινό να απολαμβάνει τις παραλίες χωρίς απορρίμματα.

• Πώς θα προτιμούσαν να πληρώσουν (πχ. μια κι έξω; Με δόσεις; Με 
χρήματα; Με κάποιο άλλο τρόπο;);

Θεωρούμε ότι η καλύτερη λύση είναι να πληρώνουν με κάρτα ή αντικαταβολή μέσω του site μας. 



5ον: Πόροι

•Τι χρειαζόμαστε για:
 Τη δημιουργία του προϊόντος;

Α.΄Υλικά: Μέταλλο, δίχτυ, μαγνήτη, δαγκάνες, προπέλα, αδιάβροχη κάμερα. Το ρομπότ θα είναι από 
μέταλλο και θα έχει μια προπέλα στο πίσω μέρος για να κινείται μέσα στην θάλασσα. Στο κεφάλι θα έχει 
μια αδιάβροχη κάμερα και έναν μικρό φακό για το βράδυ. Θα αποτελείται από δυο δαγκάνες με 
μαγνήτη. Επιπλέον μια εφαρμογή θα επιτρέπει το χειρισμό από το χρήστη μέσω κάμερας.

Β. Χώρους εργασίας.

Την επικοινωνία του προϊόντος;

Site, κανάλι στο youtube, χορηγούς επικοινωνίας.

Την επαφή μας με τους πελάτες;

Τα παραπάνω, καθώς και διαφημιστικά φυλλάδια.



6ον: Συνεργάτες

• Ποιοι συνεργάτες μπορούν να μας βοηθήσουν;
Οι άνθρωποι που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό και τη διαχείριση του site.

• Με ποιους τρόπους;
Οι συνεργάτες επιλέγουμε να είναι μόνιμοι, καθώς θα δημιουργηθεί μια καλύτερη συνεργασία με τον καιρό. 
Αρχικά θα προσλάβουμε δέκα συνεργάτες και θα τους χωρίσουμε σε δύο ομάδες. Η μία θα ασχολείται με την 
κατασκευή του ρομπότ και τις ικανότητες του και η άλλη με τη διαχείριση του site και των πελατών. 

• Ποιοι είναι οι προμηθευτές μας;
Αυτοί που θα μας παρέχουν τα υλικά για/και την κατασκευή του robot και οι άνθρωποι που θα σχεδιάσουν το 
site. 



Εμείς!

• Ποιοι είμαστε, οι ρόλοι μας και οι ικανότητές μας! 
Είμαστε το Α2 του 2ου Γυμνασίου Νέου Ψυχικού και θέλουμε ένα καθαρότερο περιβάλλον για μας και τις 
επόμενες γενιές!!

Α2 Συμμετέχοντες
Οικονομικά  Αγάπη Εξωμανίδη, Ανδριάνα Λελεδάκη, Αιμίλια 

Παναγιωτάκη, Μυρτώ Κακλαμάνου
Διοίκηση Νικόλας Καβαλιέρος, Τάσος Κανδυλάκης, Κων/νος Ζέρβας, 

Θάνος Λεονάρδος
Παραγωγή Ράνια Θεολογή, Άλκηστη Δαβουλάρη, Ελένη Ζαφειριάδου,

Βασιλική Μαυρίδη
Πωλήσεις  Σταύρος Αγγελακόπουλος, Θωμάς Δεληγιάννης, Σοφία 

Κοκκαλιάρη
Ανθρώπινο 
Δυναμικό

Μαριεύη Κολοβού, Γιοβάνα Καβαλιέρου, Στέλλα Καυκιά

Μάρκετινγκ  Ιωάννα Μηνά, Αδαμαντία Κωσταροπούλου, Κυριακή 
Λογοθέτη
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