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1. Παρουσίαση του Συνεταιρισμού ΘΕΣγάλα

Ο Συνεταιρισμός ΘΕΣγάλα, ιδρύθηκε το 2011 από μια ομάδα παραγωγών με νέες απόψεις και φιλοσοφία.

Η δημιουργία του ΘΕΣγάλα προσδοκά σε μια διαφορετική προσέγγιση στη συνεταιριστική αντίληψη. Με κεντρικό σύνθημα “Συνεταιριζόμαστε
διαφορετικά!”, ο ΘΕΣγάλα προασπίζει τα συμφέροντα των μελών του, με μέγιστο απώτερο σκοπό τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους. Στο ίδιο
πλαίσιο, συνδυάζει την παροχή υψηλής ποιότητας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στους καταναλωτές σε τιμές εξαιρετικά ανταγωνιστικές

Παράγει καθημερινά 110 τόνους φρέσκου αγελαδινού γάλακτος, που αντιπροσωπεύει περίπου το 10% της εγχώριας παραγωγής. Αποτελεί τον πλέον
πρότυπο Συνεταιρισμό στην Ελλάδα, που με την καινοτομία των αυτόματων πωλητών, που εγκατέστησε το 2013, σε πρώτη φάση στην Λάρισα, κατάφερε
να διαθέτει καθημερινά, απ’ ευθείας στους καταναλωτές, το φρέσκο γάλα που παράγεται στις φάρμες του, σε λιγότερο από 24 ώρες από την παραγωγή
του.

Τα γαλακτοκομικά προϊόντα του ΘΕΣγάλα, παρασκευάζονται αποκλειστικά από το φρέσκο γάλα που παράγουν οι αγελαδοτρόφοι μέλη, στις φάρμες
του ΘΕΣγάλα στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία

1.1 Ιστορικά στοιχεία και φιλοσοφία του Συνεταιρισμού



Στόχοι του ΘΕΣγάλα

Η διάθεση του προϊόντος που παράγουν τα μέλη του

Συνεταιρισμού γίνεται με δύο τρόπους:

Α) για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εισήγαγε νομικά κατοχυρωμένες

συμφωνίες (συμβόλαια) για τη διάθεση του γάλακτος σε εγχώριες

γαλακτοβιομηχανίες. Τα συμβόλαια προασπίζουν τα συμφέροντα

των παραγωγών (εγγυημένη τιμή, χρόνος πληρωμής), των

βιομηχανιών (εγγυημένη ποιότητα πρώτης ύλης, μείωση σε

μεταφορικά και άλλα κόστη) αλλά και των καταναλωτών.

Β) ο δεύτερος τρόπος αφορά στην ιδιοδιάθεση μέρους της

παραγόμενης ποσότητας, απευθείας στους καταναλωτές μέσω των

Αυτόματων Πωλητών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Με

τη χρήση της καινοτομίας, η οποία, αναφορικά με το γάλα,

βασίστηκε στο διαχωρισμό του προϊόντος από τη συσκευασία,

αλλά και απαλλάσσοντας το από το κόστος της μεταπώλησης, ο

Συνεταιρισμός διαφοροποιήθηκε από τον ανταγωνισμό και

προσφέρει στους καταναλωτές ένα προϊόν (γάλα - τυροκομικά)

υψηλής ποιότητας, σε εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή, απευθείας

από τον παραγωγό στον καταναλωτή. Αυτή είναι και η φιλοσοφία

του εγχειρήματος.

Στους στόχους του Συνεταιρισμού συγκαταλέγονται 
επίσης:

Γ) η μείωση του κόστους παραγωγής για τις εκμεταλλεύσεις των
μελών με την μαζική προμήθεια πρώτων υλών, και την εφαρμογή
της Συμβολαιακής Γεωργίας.

Δ) η διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος

Ε) ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των εκμεταλλεύσεων

ΣΤ) η βελτίωση της παραγωγικότητας του ζωικού κεφαλαίου

Ζ) και τέλος η δημιουργία συνεργειών σε όλο το φάσμα του

πρωτογενούς τομέα και της αγοράς. 

1.2. Υποδομές του Συνεταιρισμού ΘΕΣγάλα

Στο συνεταιρισμό ΘΕΣγάλα συμμετέχουν 90 αγελαδοτρόφοι
παραγωγοί – μέλη, με 40 μονάδες παραγωγής αγελαδινού
γάλακτος σε Θεσσαλία και Μακεδονία. Ανώτατο όργανο Διοίκησης
είναι η Γενική Συνέλευση ενώ το 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο
προέρχεται από τους παραγωγούς – μέλη του Συνεταιρισμού. Η
Διοίκηση του Συνεταιρισμού εδρεύει στη Λάρισα, στη συμβολή των
οδών Σαμουηλίδου 5 & Κων. Καραμανλή και τα στελέχη της στην
πλειοψηφία τους είναι πτυχιούχοι πανεπιστημίου με προϋπηρεσία
σε μεγάλες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.



1.2.1 Παρουσίαση Δομής Συνεταιρισμού ΘΕΣγάλα



1.2.2 Ιδιόκτητο Εργοστάσιο παστερίωσης και εμφιάλωσης 
φρέσκου γάλακτος

Ο ΘΕΣγάλα προχώρησε σε μία σημαντική επένδυση κατασκευής και λειτουργίας του ιδιόκτητου εργοστασίου παστερίωσης
γάλακτός του στη Φαλάνη Λάρισας. Πρόκειται για μια υπερσύγχρονη, πιστοποιημένη και πλήρως αυτοματοποιημένη εγκατάσταση,
με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.

Στον ίδιο χώρο στεγάζεται και το τμήμα ποιότητας του Συνεταιρισμού που περιλαμβάνει και τα εργαστήρια αναλύσεων των
δειγμάτων του γάλακτος, ενώ επίσης υπάρχει και το ειδικό σύστημα απολύμανσης C.I.P και πλήρωσης των δεξαμενών φρέσκου
γάλακτος που διακινούνται στα καταστήματα των τριών πόλεων. Επιπρόσθετα υπάρχει γραμμή συσκευασίας φρέσκου γάλακτος
σε χαρτοκυτία και ασκούς που διακινούνται στη Λιανική και σε ενδιαφερομένους επιχειρηματίες εστίασης. Εντός του χώρου του
εργοστασίου βρίσκεται και η υπερσύγχρονη εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού. Στο εργοστάσιο απασχολούνται περίπου 20
άτομα προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων ενώ υπάρχει η δυνατότητα για επέκταση των γραμμών παραγωγής και σε άλλα
προϊόντα.



1. Στη Λάρισα 16 καταστήματα 

2. Στη Θεσσαλονίκη 17 καταστήματα 

3. Στην Αθήνα 30 καταστήματα 

Η επιλογή των ανωτέρω καταστημάτων έγινε σύμφωνα 

με τα κατωτέρω κριτήρια (ενδεικτικά): 

• εγγύτητα στην οικία των καταναλωτών, 

• πυκνοκατοίκηση, 

• χαρακτηριστικά τοπικής αγοράς 

• προσβασιμότητα καταναλωτών 

• εύρυθμη λειτουργία του συστήματος διακίνησης. 

• χαρακτηριστικά καταστήματος (μέγεθος, τιμή, ύπαρξη άδειας 
υγειονομικού ενδιαφέροντος) 

1.2.3. Αυτόματοι πωλητές γάλακτος ΘΕΣγάλα



1.2.3.1 Παρουσίαση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων 
των Αυτόματων Πωλητών

Χρηστικά

• Μηχανισμός για χαρτί 

• Κάδος Απορριμμάτων

Σήμανση 

• Φωτεινή επιγραφή Λογοτύπου ΘΕΣγαλα

• Φωτεινή επιγραφή 24ωρες γάλα 

• Τιμοκατάλογος προϊόντων – χρηστικές πληροφορίες 
(Πιστοποίηση ISO, κ.α.) 

• Σύμβολα και Συνθήματα σε μορφή plexi glass ή Αυτοκόλλητων

• Ταυτότητα Συνεταιρισμού 

• 24 ώρες γάλα (plexi glass) 

• Αγελάδα (plexi glass) 

• “Κάθε μέρα το παράγουμε, όλη μέρα το προσφέρουμε” 

• “Πάνω από όλα φρέσκο” Συνεταιριστικό, ντόπιο, 
παστεριωμένο γάλα 

Εσωτερικός χώρος

• Ψυκτικός θάλαμος (αποθήκευση δεξαμενών γάλακτος –
προϊόντων υπό συνθήκες ψύξης) 

• Αποθηκευτικός χώρος για Μπουκάλια (πλαστικά - γυάλινα) 

• Πίνακας ανακοινώσεων (για το προσωπικό) 

• Ταμείο 

• Κλειδιά (καταστήματος - αυτόματων πωλητών) 

• Καθαριστικά υλικά (αυτόματων πωλητών) 

• Υλικά καθαριότητας χώρου (σκούπες, σφουγγαρίστρες 
κλπ) 

• Σύστημα Συναγερμού 

• Κλειδαριές αυτόματων πωλητών 

• Ράμπες (όπου χρειάζονται για την πρόσβαση των 
δεξαμενών) 

• Πίνακας εγγράφων ISO 

• Πίνακες προσωπικού 



1.2.4. “ΘΕΣγαλα συν” – Συνεταιριστικές Γωνιές

Ο ΘΕΣγάλα εξελίσσει τα υπάρχοντα καταστήματά του σε γωνιές Συνεταιρισμών και Ελλήνων παραγωγών με καθημερινά είδη διατροφής,

αναγκαία σε κάθε νοικοκυριό. Ελληνικά προϊόντα, με σφραγίδα την εγγύηση ποιότητας του ΘΕΣγάλα και τις εξαιρετικά ανταγωνιστικές

τους τιμές. Ταυτόχρονα, προσαρμοζόμενος στις σύγχρονες καταναλωτικές ανάγκες δημιουργεί και την υπηρεσία διανομής κατ’ οίκον «το

θες ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ». Στόχος του εγχειρήματος είναι η ενίσχυση των υπαρχόντων καταστημάτων Αυτόματων Πωλητών και η μετεξέλιξη του

Συνεταιρισμού ΘΕΣγάλα ως μια ‘ομπρέλα’ για διανομή προϊόντων Συνεταιρισμών και Ελλήνων παραγωγών, μέσω του δικτύου

καταστημάτων του.

1.2.4.1 Παρουσίαση των χώρων του “ΘΕΣγαλα συν”

• Ανοιγόμενη πόρτα εισόδου/εξόδου 

• Ψυγείο προϊόντων Τυροκομικών – αλλαντικών σε μορφή χύμα 

• Πάγκοι κοπής – ταμειακή μηχανή – θερμοκολλητική μηχανή – καλάθια τοποθέτησης προϊόντων 

• Καταψύκτης/ψυγείο για Φέτα 

• Ψυγείο συσκευασμένων προϊόντων (δίφυλλο) 

• Κατάψυξη Δαπέδου 

• Ράφια συσκευασμένων ξηρών προϊόντων 

• Θήκες οσπρίων 

• Αποθηκευτικοί χώροι 

• Οθόνες 

• Διαφημιστικές προθήκες επιτοίχιες

• Βιτρίνες καταστημάτων (όπου μπορούν να δημιουργηθούν βάσει σχεδίου μηχανικών) 

• Υλικά συσκευασίας προϊόντων, σακούλες, κτλ. 



1.3. Γαλακτοκομικά και Τυροκομικά Προϊόντα

Ο καταναλωτής απολαμβάνει ολόφρεσκο και ποιοτικό, γάλα πλήρες, και ελαφρύ. Κάθε μέρα, φρέσκο γάλα από φάρμες παραγωγών της

Θεσσαλίας και της Μακεδονίας, σε λιγότερο από 24 ώρες από την παραγωγή του φτάνει άμεσα στον καταναλωτή μέσω των Αυτόματων

Πωλητών Γάλακτος. Πρόκειται για ένα σύστημα διάθεσης γάλακτος το οποίο πέραν των συνεχών εξονυχιστικών ελέγχων επί του προϊόντος έχει

πιστοποιηθεί και με ISO 22000. Παράλληλα, η συγκεκριμένη μέθοδος διάθεσης ενέχει και μία οικολογική διάσταση καθώς προτρέπουμε τους

καταναλωτές στη χρήση του γυάλινου επαναχρησιμοποιούμενου μπουκαλιού.

Εκτός, όμως, από το φρέσκο γάλα, στους αυτόματους πωλητές του ΘΕΣγάλα, ο καταναλωτής βρίσκει επίσης: Γάλα με κακάο, θεςCHOCO -

Λευκό τυρί σε δύο κωδικούς: θες Λευκό τυρί σε άλμη και σε vacuum - Ημίσκληρο τυρί σε δύο κωδικούς: θες ημίσκληρο τυρί σε φέτες για

τοστ και σε κομμάτι -Γραβιέρα σε δύο κωδικούς: θες γραβιέρα κομμάτι και τριμμένη - Ανωτύρι: θες ανωτύρι, κρεμώδες τυρί με χαμηλά

λιπαρά - Στραγγιστό Γιαούρτι: θες στραγγιστό γιαούρτι πλήρες - Κρέμα με γεύση βανίλια: θες κρέμα βανίλια Ξυνόγαλα: θες ξυνόγαλα

υγιεινό προϊόν γάλακτος με χαμηλά λιπαρά



1.3.1. Προϊόντα ΘΕΣγάλα συν (Συνεταιριστικής Γωνιάς) 

Στα προϊόντα της Συνεταιριστικής Γωνιάς εκτός από τα γαλακτοκομικά και τα τυροκομικά προϊόντα συγκαταλέγονται και διάφορα άλλα 

προϊόντα συνεταιρισμών και Ελλήνων μεμονωμένων παραγωγών, όπως είναι τα: 

 Γαλακτοκομικά (οι υπάρχοντες κωδικοί θα συμπληρωθούν και με πρόσθετους κωδικούς), Αλλαντικά, 

 Όσπρια, 

 Ρύζι, 

 Άλευρα, 

 Παραδοσιακά Ζυμαρικά, 

 Σαλάτες – Αλοιφές, 

 Ελαιόλαδο, 

 Μπαχαρικά - Ροφήματα, 

 Μαρμελάδες - Σάλτσες, 

 Προϊόντα Αρτοποιείου, 

 Προϊόντα Κατάψυξης κ.α. 

Προϊόντα τα οποία πληρούν τις υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές που έχει θέσει ο Συνεταιρισμός ΘΕΣγάλα. Η παρασκευή πολλών εκ των

προαναφερθέντων προϊόντων γίνεται με πρώτη ύλη το 100% φρέσκο γάλα και το τυρί του Συνεταιρισμού. 



1.3.2. Bραβεία

Ο Συνεταιρισμός ΘΕΣγαλα κατάφερε πολύ γρήγορα να
διαφοροποιηθεί και να μπει στην αγορά γάλακτος με έναν δυναμικό
τρόπο και δύο δυνατά «όπλα»:

 ποιότητα του προϊόντος
 καινοτομία

Τόσο η ποιότητα των προϊόντων, όσο και η καινοτομία ξεχώρισαν και
διακρίθηκαν από την αρχή:

2014: Βραβείο Καινοτομίας από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Αθήνας

2015: Βραβείο Καινοτομίας από το Περιοδικό Γαστρονόμος

2016: Βραβείο Ανώτερης Γεύσης - Ανώτερη διάκριση στον 4ο
Διαγωνισμό Ελληνικού Γάλακτος και Τυριού από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Στρατηγικού Σχεδιασμού. Χρυσό βραβείο γεύσης για το λευκό
πλήρες γάλα του Συνεταιρισμού και αργυρό βραβείο για το Ανωτύρι και
το γάλα κακάο θεςCHOCO

2016: Βραβείο Καινοτομίας στην εμπειρία του Πελάτη από το
Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών



2. Σύστημα Δικαιόχρησης ΘΕΣγάλα –Franchise 

2.1 Τι είναι το franchise;

Το franchising είναι μια «συνεργασία» μεταξύ ενός ανεξάρτητου προσώπου (ο franchisee) και μιας επιχείρησης (ο franchisor), η

οποία επιθυμεί να επεκτείνει τις δραστηριότητές της. Η συνεργασία διέπεται από μια σύμβαση. Αυτό δίνει στον franchisee το

δικαίωμα να τη λειτουργεί με τη χρήση της εμπορικής επωνυμίας/σήματος του franchisor, σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχήμα ή

«σχέδιο». Όλες οι πτυχές της επιχείρησης του franchisee ελέγχονται αυστηρά συμπεριλαμβανομένης της εικόνας, των

προϊόντων ή των υπηρεσιών, των συστημάτων, της λειτουργίας και του μοντέλου διοίκησης. Η μέθοδος αυτή συνεργασίας είναι

συνήθως γνωστή ως business format franchising.



2.1.1 Γιατί Franchise?

Το αυξημένο ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού, μέσω των επαναλαμβανόμενων προτάσεων (τηλεφωνήματα, e-mails, επισκέψεις στα

γραφεία του Συνεταιρισμού ΘΕΣγάλα) για συνεργασία οδήγησαν στην αναζήτηση του νέου επιχειρηματικού πλάνου. Η προοπτική

συνεργασιών μέσω του συστήματος Δικαιόχρησης δίνει τη δυνατότητα στον ΘΕΣγαλα να βελτιστοποιήσει τις υπηρεσίες που ήδη παρέχει

στον καταναλωτή, τόσο μέσα από την αρτιότερη εξυπηρέτηση του, όσο και μέσα από την αύξηση των προϊοντικών του επιλογών λόγω της

αύξησης του κωδικολογίου.

Παράλληλα, δίνει στους νέους συνεργάτες μια επενδυτική ευκαιρία σε ένα καινοτόμο και συνεχώς αναπτυσσόμενο εγχείρημα. Προσδοκούμε

οι νέοι μας συνεργάτες να ασπαστούν το όραμα και τη φιλοσοφία του Συνεταιρισμού και να συμβάλλουν στην εξέλιξη του εγχειρήματος του

ΘΕΣγάλα όχι μόνο μέσω των αυτόματων πωλητών αλλά και μέσω των "Συνεταιριστικών Γωνιών" και της υπηρεσίας διανομής κατ' οίκον “το

θες ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ”.

2.2 Περιγραφή του Συστήματος Δικαιόχρησης ΘΕΣγάλα

Ο Συνεταιρισμός ΘΕΣγάλα, έχει αναπτύξει:
α) Σύστημα διαθέσεως στην Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα των παραπάνω αναφερομένων προϊόντων, μέσω καταστημάτων με ειδικές προδιαγραφές
και σχεδιασμό «ΘΕΣγαλα» - ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ-

β) Σύστημα λειτουργίας των καταστημάτων που θα ανήκουν στο ενιαίο δίκτυο διανομής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των τελικών καταναλωτών –
ΘΕΣγάλα συν- Συνεταιριστική Γωνιά- , ειδικές διαδικασίες οργάνωσης και διεύθυνσης αυτών, τρόπο και μέσα ομοιόμορφης διακόσμησης, ως και μέθοδο
πώλησης των προϊόντων στηριζόμενη στις δικές του ιδέες και αντιλήψεις.

Επίσης σε ότι αφορά στην ανάπτυξη του συστήματος Δικαιόχρησης ΘΕΣγάλα στην Αθήνα υπάρχουν και άλλες περιοχές ενδιαφέροντος στις οποίες δεν
έχει αναπτυχθεί το δίκτυό μας και μπορούν να δημιουργηθούν νέα καταστήματα.

Στα πλαίσια αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας του, ο Συνεταιρισμός ΘΕΣγάλα παρέχει στους πελάτες του όλες τις σχετικές με τον τομέα αυτόν
υπηρεσίες και επιπλέον εμπορεύεται και διανέμει, τόσο λιανικά όσο και χονδρικά, προϊόντα που καλύπτουν όλες τις βασικές κατηγορίες της αγοράς στην
οποία δραστηριοποιείται σήμερα. Ο Συνεταιρισμός ΘΕΣγάλα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του Εμπορικού Σήματος και Διακριτικού Τίτλου
«ΘΕΣγάλα», όπως αυτό παριστάνεται στις εμπορικές του συναλλαγές.

Ο Συνεταιρισμός ΘΕΣγάλα έχει δημιουργήσει έναν ιδιαίτερο και εύκολα αναγνωρίσιμο τύπο καταστήματος με συγκεκριμένο διασχηματισμό, δηλ. με
ιδιαίτερη εσωτερική και εξωτερική εμφάνιση, ο οποίος και θα αποτελεί την οπτική ταυτότητα του δικτύου του και ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό
σύστημα (franchise).



Στα πλαίσια του Συστήματος Franchise λοιπόν ο Συνεταιρισμός ΘΕΣγάλα έχει δημιουργήσει και αναπτύξει μία απόρρητη, ουσιώδη και
προσδιορίσιμη τεχνογνωσία αναφορικά με τις μεθόδους διοίκησης, λειτουργίας, διαχείρισης, εκπαίδευσης, επικοινωνίας, οργάνωσης,
μηχανογράφησης, τοποθέτησης και προώθησης προϊόντων, παροχής υπηρεσιών, πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών που θα
χρησιμοποιεί. Η τεχνογνωσία αυτή έχει προκύψει από την εμπειρία και τις διαρκείς δοκιμές του Συνεταιρισμού ΘΕΣγάλα, η δε
λεπτομερής περιγραφή αυτής της τεχνογνωσίας, όπως και η απεικόνιση των λειτουργιών του Συστήματος Franchise, θα γίνει στο
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Operational Manual), με το οποίο ο Συνεταιρισμός ΘΕΣγάλα θα προμηθεύσει τον Δικαιοδόχο.

Το πακέτο Franchise, αποτελείται τόσο από τα
δικαιώματά του βιομηχανικής και πνευματικής
ιδιοκτησίας επί του εμπορικού σήματος και
διακριτικού τίτλου «ΘΕΣγάλα», επί των
διάφορων διακριτικών γνωρισμάτων του
καταστήματος και της επιχείρησης του, (π.χ. ο
ιδιαίτερος διασχηματισμός του καταστήματος,
η ιδιαίτερη εμφάνιση του έντυπου υλικού της
επιχείρησης, οι ιδιαίτεροι χρωματικοί
συνδυασμοί, τα συνθήματα/σλόγκανς κ.λ.π.),
επί του εγχειριδίου λειτουργίας (όποτε αυτό
παραδοθεί) και των αρχιτεκτονικών σχεδίων
του προτύπου καταστήματος, επί των
προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
(software) που χρησιμοποιεί για τη λειτουργία
των καταστημάτων του δικτύου του, όσο και
από την προαναφερθείσα τεχνογνωσία του.



2.3 Υποχρεώσεις και Παρεχόμενη υποστήριξη 

από τον ΘΕΣγαλα προς τον Δικαιοδόχο

Ο Συνεταιρισμός ΘΕΣγάλα εντάσσει τον Δικαιοδόχο στο Σύστημα Franchise που έχει δημιουργήσει παρέχοντάς του την απαιτούμενη τεχνική 
και οργανωτική υποδομή όπως και την ανάλογη εκπαίδευση. 
Συγκεκριμένα ο Συνεταιρισμός ΘΕΣγάλα παρέχει στον Δικαιοδόχο:

α) Την κατασκευή, εσωτερική και εξωτερική διαμόρφωση του καταστήματός του. 
Το κατάστημα του Δικαιοδόχου θα διαμορφωθεί πριν από την έναρξη λειτουργίας του τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά σύμφωνα με τα 
σχέδια και τις προδιαγραφές του Δικαιοπαρόχου, οι οποίες είναι ενιαίες για όλα τα καταστήματα του Συστήματος και του Δικτύου Franchise. 

β) Του αποκαλύπτει τα εμπορικά και επιχειρηματικά του εκείνα μυστικά με βάση τα οποία θα μπορέσει ο Δικαιοδόχος να ενταχθεί άμεσα και 
αρμονικά στο Σύστημα Franchise και να οργανώσει με επιτυχία την εμπορική του δραστηριότητα. 

γ) Εκπαιδεύει τόσο τον Δικαιοδόχο όσο και το προσωπικό του και τους συνεργάτες του σε θέματα εξυπηρέτησης πελατών, διαχείρισης και 
λειτουργίας και οργάνωσης καταστήματος, πώλησης και τοποθέτησης των προϊόντων της σύμβασης, παροχής των συμβατικών υπηρεσιών,
μηχανογράφησης, πωλήσεων, μάρκετινγκ κλπ. Η αρχική αυτή εκπαίδευση, διαμέσου της οποίας ο Δικαιοπάροχος κοινοποιεί στον 
Δικαιοδόχο την προαναφερθείσα τεχνογνωσία του είναι υποχρεωτική για τον Δικαιοδόχο, το προσωπικό του και τους συνεργάτες του και θα 
πραγματοποιείται οπωσδήποτε πριν από την έναρξη λειτουργίας του Καταστήματος Δικαιοδόχου.

δ) Του παραδίδει, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ FRANCHISE (Manual) με το οποίο καθίσταται δυνατό, σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσει 
την απαιτούμενη τεχνογνωσία και ικανότητα, για να διαχειριστεί αποτελεσματικά και αποδοτικά την επιχείρηση που έχει αναλάβει.

ε) Υποστηρίζει κατά την κρίση του, συνεχώς τον Δικαιοδόχο, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η Συνεργασία τους και συγκεκριμένα να του 
παρέχει συμβουλές σε οργανωτικά, διαχειριστικά και επιχειρηματικά θέματα. 

στ) Τον συμβουλεύει σε θέματα marketing και merchandising μέσω ενός ολοκληρωμένου και κοστολογημένου πλάνου. Δημιουργεί πρόσθετα
κανάλια προβολής του Δικαιοδόχου μέσα από το τμήμα Χορηγιών και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 

ζ) Υποστηρίζει τον Δικαιοδόχο επιθεωρώντας σε τακτά χρονικά διαστήματα την εύρυθμη, σωστή, ομαλή και αποδοτική λειτουργία του
καταστήματος που έχει αναλάβει, προβαίνοντας σε ενημέρωσή του αν εμφανιστούν αποκλίσεις από το σύστημα λειτουργίας του 
Συνεταιρισμού, ή αν εμφανιστούν κρίσιμες αποκλίσεις στους βασικούς δείκτες βιωσιμότητας και κερδοφορίας του. 

η) Εποπτεύει κατά καιρούς την σωστή εφαρμογή εξυπηρέτησης πελατών και εφαρμογής ποιότητας με μυστικές επισκέψεις (Mystery 
Shopper). 



2.4 Υποχρεώσεις Δικαιοδόχου 

α) O Δικαιοδόχος έχει την υποχρέωση να προωθήσει αφενός τις λιανικές πωλήσεις των προϊόντων του συστήματος (συμβατικά
προϊόντα) και αφετέρου την παροχή των υπηρεσιών (συμβατικές υπηρεσίες) ακολουθώντας πιστά τη μέθοδο μάρκετινγκ του
Συνεταιρισμού ΘΕΣγάλα και καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια προς τούτο.

β) Ο Δικαιοδόχος οφείλει να συμμορφώνεται απόλυτα, καθ’ όλη τη διάρκεια συνεργασίας, με τις παρεχόμενες από τον Δικαιοπάροχο
ΘΕΣγάλα Οδηγίες Πωλήσεως των Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών.

γ) Ο Δικαιοδόχος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες του Δικαιοπάροχου ΘΕΣγαλα για την εξωτερική και
εσωτερική διαμόρφωση, διακόσμηση, την τοποθέτηση του διακοσμητικού υλικού, των προϊόντων και των επιγραφών, τη θέση των
επίπλων, του εξοπλισμού και γενικότερα τη διευθέτηση του καταστήματος που έχει αναλάβει (διακριτικά χρώματα, διακριτικά σήματα
(ταμπέλες) και γενικότερα όλα εκείνα τα διακριτικά γνωρίσματα (ιδιαίτερος διασχηματισμός) που συνιστούν το τυπικό κατάστημα του
Συνεταιρισμού ΘΕΣγάλα.

δ) Ο Δικαιοδόχος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις ενιαίες οργανωτικές αρχές του Συστήματος Franchise που έχουν
διαμορφωθεί από τον Δικαιοπάροχο και κυρίως προς την αρχή της ομοιομορφίας, σύμφωνα με την οποία τόσο η εικόνα των
καταστημάτων και του απασχολούμενου σε αυτά προσωπικού όσο και η εικόνα των προϊόντων, αλλά και ο τρόπος παροχής των
υπηρεσιών του συστήματος πρέπει να είναι πάντα ενιαία.



2.5 Σημαντικά διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά 
του συστήματος FRANCHISE ΘΕΣγαλα

2.5.1 Παγκόσμια Καινοτομία 

Για πρώτη φορά παγκοσμίως εγκαταστάθηκε ένα μαζικό δίκτυο
καταστημάτων αυτόματης πώλησης γάλακτος και
γαλακτοκομικών προϊόντων σε μεγάλα αστικά κέντρα. Κάθε μέρα
φρέσκο γάλα το οποίο συλλέγεται από τις φάρμες των μελών του
Συνεταιρισμού στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, παστεριώνεται
και φτάνει στους αυτόματους πωλητές σε λιγότερο από 24 ώρες
από την παραγωγή του. Η ίδια διαδικασία πραγματοποιείται
κάθε μέρα και διέπεται από την εφαρμογή κλειστού κυκλώματος
διακίνησης, κάτω από συνεχή ψυκτική αλυσίδα, όπου το γάλα
δεν έρχεται σε επαφή με το περιβάλλον ενώ καταπονείται
ελάχιστα κρατώντας το μέγιστο των θρεπτικών του συστατικών.

2.5.3 Διασφάλιση ποιοτικών χαρακτηριστικών
προϊόντων

Συνεχείς δειγματοληψίες και επαναλαμβανόμενοι έλεγχοι με
όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες και πιστοποιήσεις του
βασικού προϊόντος του Συνεταιρισμού (γάλα). Ο ΘΕΣγάλα
έχει θεσπίσει ένα εξελιγμένο και σύγχρονο ηλεκτρονικό
σύστημα παρακολούθησης όλων των σταδίων παραγωγής,
διακίνησης και διάθεσης του γάλακτος. Το ίδιο σύστημα
επεκτείνεται, με τις όποιες παραμετροποιήσεις, και για τα
υπόλοιπα προϊόντα του Συνεταιρισμού που αφορούν και
στα νέου τύπου καταστήματά του (ΘΕΣγάλα συν)

2.5.2 Πανελλαδική Πρωτοτυπία

Στον τομέα των προϊόντων και των υπηρεσιών ο ΘΕΣγάλα κατέχει
μια ιδιαίτερη πρωτοτυπία: Ταυτόχρονα παράγει και διαθέτει ο
ίδιος στα ιδιόκτητα καταστήματά του, μέσω των Αυτόματων
Πωλητών γάλακτος το βασικό του προϊόν. Έτσι ο ΘΕΣγάλα
προσφέρει και την υπηρεσία πώλησης (Αυτόματοι Πωλητές) και
το ίδιο το προϊόν των παραγωγών μελών του (φρέσκο γάλα)

2.5.4 Υπηρεσία διανομής κατ οίκον
"Το θες ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ":

Ο ΘΕΣγαλα προχωρά στην αναβίωση της σύγχρονης μορφής του
Γαλατά της Γειτονιάς με τη νέα υπηρεσία «Το θες σπίτι σου».
Πρόκειται, ουσιαστικά, για διανομή του φρέσκου γάλακτος και
των λοιπών προϊόντων που θα διατίθενται στο κατάστημα και
στους αυτόματους πωλητές, κατ’ οίκον. Επιτυγχάνεται μ’ αυτό
τον τρόπο η εξυπηρέτηση του καταναλωτή στο χώρο του, άμεσα
και καθημερινά. Για την άρτια υποστήριξη της παραπάνω
υπηρεσίας, ο ΘΕΣγαλα δημιούργησε ένα σύγχρονο Κέντρο
Υποδοχής παραγγελιών όπου ο καταναλωτής θα δίνει την
παραγγελία του, είτε τηλεφωνικά σε 5ψήφιο αριθμό, είτε
ηλεκτρονικά μέσω του νέου ΘΕΣγαλα e-shop. Οι παραγγελίες θα
διανέμονται στα κατά τόπους καταστήματα, βάση της
γεωγραφικής ζώνης, όπου και θα εκτελείται η παραγγελία.



2.5.5 Συγκριτικό πλεονέκτημα και κίνητρο ανάληψης

Συγκριτικό πλεονέκτημα και κίνητρο ανάληψης του
ελαχιστοποιημένου επιχειρηματικού ρίσκου από τον
Δικαιοδόχο αποτελούν:

Μέθοδος Franchise με παραχώρηση επιχείρησης εν λειτουργία
(με παράθεση πραγματικών οικονομικών στοιχείων - όχι
εκτιμήσεων), με σήμα αναγνωρισμένο και επιλεγμένο από το
τοπικό καταναλωτικό κοινό.

Η εξασφαλισμένη επισκεψιμότητα και η ύπαρξη ενεργού
πελατολογίου, τα οποία οφείλονται στην προϋπάρχουσα
λειτουργία του Καταστήματος ΘΕΣγάλα με τη μορφή των
αυτόματων πωλητών.

Καινοτόμος, βραβευμένη διαδικασία διανομής και διάθεσης
προϊόντος και εξυπηρέτησης καταναλωτών 24 ώρες το 24ωρο,
365 ημέρες το χρόνο.

Κεντροποιημένες διαδικασίες ελέγχου και συντονισμού της
λειτουργίας των καταστημάτων (ειδικά εκπαιδευμένο τμήμα
διαχείρισης και ελέγχου) και λογιστικής παρακολούθησης
αυτών, για εξασφάλιση της ενιαίας πολιτικής και αποφυγή
παρεκκλίσεων σε όλο το δίκτυο franchise.

Διανομή κατ’ οίκον, του συνόλου των προϊόντων που θα
πωλούνται από το νέο κατάστημα.

2.6 Προφίλ ιδανικού υποψηφίου
Οι βασικές προδιαγραφές, τις οποίες θα πρέπει να πληροί ο

υποψήφιος συνεργάτης – Δικαιοδόχος είναι οι εξής:

- Να είναι ιδιαίτερα επικοινωνιακός με ευχέρεια λόγου και παράλληλα

να έχει την ικανότητα αναγνώρισης και τήρησης των ορίων.

- Να ταυτίζονται οι προσωπικές του επιδιώξεις και φιλοδοξίες με το

όραμα, την πολιτική και τις αξίες του Συνεταιρισμού ΘΕΣγάλα 

- Να είναι φιλόδοξος με ανήσυχο πνεύμα που να αναγνωρίζει τις

επιτυχημένες ιδέες. 

- Να δέχεται τη φιλοσοφία του συστήματος Δικαιόχρησης.

- Να έχει την απαιτούμενη οικονομική επιφάνεια. Υπολογίζεται πως

χρειάζεται ένα κεφάλαιο της τάξης των € 120.000 για να ξεκινήσει ένα

νέο κατάστημα ΘΕΣγάλα 

- Ιδανικά να έχει υψηλή επιχειρηματική διαίσθηση και διοικητικές

ικανότητες. 

- Να υποστηρίζεται από το άμεσο, έμμεσο και οικογενειακό περιβάλλον

tου.

- Ιδανικά να έχει πρότερη εμπειρία στο χώρο της πώλησης προϊόντων

διατροφής. 

- Να είναι εργατικός και πρόθυμος για προσωπική εργασία.

- Να επιδιώκει να προσδώσει στην επιχείρηση που αναλαμβάνει, το

χαρακτήρα της “οικογενειακής επιχείρησης”, με πελατοκεντρικό

προσανατολισμό και με απώτερο στόχο τη δημιουργία σχέσεων

αλληλεπίδρασης με υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες. 



2.7 Ευρωπαϊκός Κώδικας

Δεοντολογίας του franchise

Το ολοκληρωμένο σύστημα Δικαιόχρησης του

ΘΕΣγάλα εφαρμόζει τον Ευρωπαϊκό Κώδικα 

Δεοντολογίας   (Επισυνάπτεται ως 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) 

2.8 Οικονομικοί Όροι 

Για τη συμμετοχή στο δίκτυο Δικαιόχρησης ο υποψήφιος θα

καταβάλλει:

· Ποσό από 5000 Εuro για την αρχική του εκπαίδευση και την είσοδό

του στο σύστημα

· Μέσο ποσό 120.000 για την κατασκευή, διαμόρφωση και τον

εξοπλισμό του μέσου καταστήματος.

· Για τη συμμετοχή στις πανελλαδικές ενέργειες marketing ο

δικαιοδόχος θα έχει συμμετοχή από 1%-3% (χρέωση ανά

δραστηριότητα) επί του αποφορολογημένου τζίρου (τζίρος χωρίς το

ΦΠΑ)

2.9 Επίλογος

Ο Συνεταιρισμός ΘΕΣγάλα αναζητά Συνεργάτες με τους οποίους θα δημιουργήσει το επόμενο success story της Ελλάδας. Ακολουθούμε μία
συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής των μελλοντικών Συνεργατών. Οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε ένα νέο συνεργατικό εγχείρημα
αποκομίζοντας κέρδος εάν και εφόσον συμπλεύσουν με τις αρχές, τις αξίες και το επιχειρηματικό πλάνο του Συνεταιρισμού ΘΕΣγάλα.


