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Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη 

θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, 

δεκηνύξγεζε έλα λέν gadget πνπ αμηνπνηεί ηελ RFID ηερλνινγία θαη 

αλαδεηά ηνλ θαηάιιειν ηξόπν πξνώζεζήο ηνπ ζηελ αγνξά. Τν 

θόζηνο γηα θάζε ηέηνην gadget αλέξρεηαη ζε 450 €, ελώ ε 

αλακελόκελε ηηκή πώιεζεο είλαη 700 €. 

 

Η δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζθέθηεηαη λα αμηνπνηήζεη ηα παξαδνζηαθά 

κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο σο θαλάιηα πξνώζεζεο. Κάζε 

ηειενπηηθό ζπνη δηάξθεηαο 30’’ γηα ην λέν πξντόλ ζα θνζηίζεη 7.000 

€, ελώ θάζε έληππε θαηαρώξεζε 12.000 €. Με βάζε ζηνηρεία από 

πξνώζεζε άιισλ πξντόλησλ ηεο έρεη δηαπηζηώζεη όηη αλ έρεη 1 

ηειενπηηθό ζπνη θαη 1 έληππε θαηαρώξεζε ηε κέξα θάζε κήλα, 

ππάξρεη πηζαλόηεηα 60% λα δεκηνπξγεζεί κηθξή δήηεζε ηνπ 

πξντόληνο (πνπ αληηζηνηρεί ζε πσιήζεηο ηεο ηάμεο ησλ 75.000 

θνκκαηηώλ ην κήλα) θαη 40% λα δεκηνπξγεζεί κεγάιε δήηεζε ηνπ 

πξντόληνο (πνπ αληηζηνηρεί ζε πσιήζεηο ηεο ηάμεο ησλ 90.000 

θνκκαηηώλ ην κήλα). 

 

Ελαιιαθηηθά, ε εηαηξεία ζθέθηεηαη λα αμηνπνηήζεη ην ιεγόκελν “viral 

marketing” ζε δηαδηθηπαθά θνηλσληθά δίθηπα, γηα ην νπνίν πιεξώλεη 

δηαθεκηζηηθό θόζηνο κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ ρξεζηώλ πνπ είδαλ 

ηελ θαηαρώξεζε γηα ην λέν gadget. Με δεδνκέλν όηη είλαη 

δηαηεζεηκέλε λα πιεξώζεη 0,40 € γηα θάζε θιηθ θαη όηη ε δηαθήκηζε 

εκθαλίδεηαη ζε πηζαλνύο αγνξαζηέο κε βάζε ην πξνθίι ηνπο, έρεη 

ππνινγηζηεί όηη ην 75% ησλ επηζθεπηώλ αγνξάδνπλ ηειηθά ην 

πξντόλ.  
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Τν ηκήκα marketing ηεο εηαηξείαο ηζρπξίδεηαη όηη ππάξρεη 

πηζαλόηεηα 40% λα δεκηνπξγεζεί κηθξή δήηεζε ηνπ πξντόληνο (πνπ 

αληηζηνηρεί ζε πσιήζεηο ηεο ηάμεο ησλ 75.000 θνκκαηηώλ ην κήλα) 

θαη 60% λα δεκηνπξγεζεί κεγάιε δήηεζε ηνπ πξντόληνο (πνπ 

αληηζηνηρεί ζε πσιήζεηο ηεο ηάμεο ησλ 90.000 θνκκαηηώλ ην κήλα). 

Σε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία απνθαζίζεη λα πεξηθόςεη ηηο 

δηαθεκηζηηθέο δαπάλεο ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, αλακέλεηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ πσιήζεηο 50.000 θνκκαηηώλ. 

 

Τέινο, ε δηνίθεζε πξνηίζεηαη λα πξνζιάβεη κηα εηαηξεία ζπκβνύισλ 

κε ακνηβή 10.000€ γηα λα εθηηκήζνπλ ηηο επηπηώζεηο ηεο 

ζηξαηεγηθήο δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο πνπ ζθέθηεηαη λα 

αθνινπζήζεη ε NovelGadgets Α.Ε. Σε αληίζηνηρεο πεξηπηώζεηο 

πξόβιεςεο επηπηώζεσλ δηαδηθηπαθήο πξνώζεζεο (viral 

marketing), ε εηαηξεία ζπκβνύισλ είρε 90% πηζαλόηεηα επηηπρίαο 

ζηελ πξόβιεςε κεγάιεο δήηεζεο ελώ είρε 40% πηζαλόηεηα 

απνηπρίαο ζηελ πξόβιεςε κηθξήο δήηεζεο.  

 

Εξώηεκα 1ν: Να βξεζεί ε βέιηηζηε πνιηηηθή επελδύζεσλ πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε NovelGadgets Α.Ε., ζύκθσλα κε ην 

θξηηήξην Bayes. 

 

Εξώηεκα 2ν: Να πξνζδηνξηζηεί ε αμία ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο 

πιεξνθνξίαο θαζώο ε αμία ηεο πιήξνπο πιεξνθνξίαο. 
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21.021.680 

Μεγάλε δήηεζε 

Μικρή δήηεζε 

21.930.000 

18.180.000 

Παραδοζιακά ΜΜΕ 

19.680.000 

Πρόζλεψε 

ζύμβοσλοσ 

-10.000 

Αποηέλεζμα 

Μεγάλε δήη. 

19.680.000 

12.500.000 Χωρίς Διαθήμιζε 

Ερώτημα 1ο 

Μεγάλε δήηεζε 

Μικρή δήηεζε 

22.452.000 

18.710.000 

Viral Market 
20.955.200 

20.955.200 

Αποηέλεζμα 

Μικρή δήη. 

Χωρίς Διαθήμιζε 
12.500.000 

Παραδοζιακά ΜΜΕ 
19.680.000 Μεγάλε δήη. 

Μικρή δήη. 

21.930.000 

18.180.000 

P(S1/E1)=0,77 

Χωρίς Διαθήμιζε 
12.500.000 

19.680.000 Μεγάλε δήη. 

Μικρή δήη. 
Παραδοζιακά ΜΜΕ 

Μεγάλε δήη. 

Μικρή δήη. P(S2/E1)=0,23 

22.452.000 

18.710.000 

21.596.685,71 

21.596.685,71 

P(S1/E2)=0,2 

Μεγάλε δήη. 

Μικρή δήη. P(S2/E2)=0,8 

21.930.000 

18.180.000 

22.452.000 

18.710.000 

19.458.400 
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Ερώτημα 2ο 
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ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

=21.021.680 – 20.955.200 = 66.480 > 10.000 

Άρα συμυέρει η απόκτηση 

ΠΑΠΠ = ΠΤΚΠΠ – ΠΤΚ (χωρίς μελέτη) 

200.343.21000.680.194,0000.452.226,0
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ΠΤΚ (χωρίς μελέτη) = 20.955.200 

ΠΑΠΠ = 21.343.000 – 20.955.200 = 388.000 

ΠΛΗΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

388.000 > 66.480 ΠΑΠΠ > ΠΑΔΠ 


