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1.

Εισαγωγή - Η Τεγνολονία Της Πληροφορικής Στο Περιβάλλον Του

Marketing

Τα συστήματα που βοηθούν τη λήψη αποφάσεων, έχουν μπει για τα καλά στο
προσκήνιο

τα τελευταία τριάντα χρόνια

περίπου.

Οι

αρχικές

προσπάθειες,

επικεντρώνονταν στη διαμόρφωση πολύπλοκων μοντέλων, τα οποία συνήθως
αναζητούσαν τη βέλτιστη λύση. Τέτοια παραδείγματα μοντέλων είναι τα MEDIAC
(Little & Lodish, 1969) και SPRINTER (Urban, 1970). To 1970 παρουσιάστηκε από
τον Little η ιδέα ενός απλού, αλλά συγχρόνως πολύ αποτελεσματικού μοντέλου
marketing, το οποίο όμως για να το τροφοδοτήσουν με δεδομένα οι managers, έπρεπε
να χρησιμοποιήσουν τις κριτικές τους ικανότητες. Εισήγαγε μάλιστα και τον όρο
Υπολογιστικά Μοντέλα Για Τη Λήψη Αποφάσεων (Decision Calculus Models). Εκείνη
την περίοδο άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους και άλλα παρόμοια μοντέλα και
όροι όπως: Πληροφοριακά Συστήματα Marketing (Marketing Information Systems Kotler,

1969),

Συστήματα

Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων για το Marketing

(Marketing Decision Support Systems - Little, 1979). Έτσι, φτάσαμε σήμερα να
μιλάμε για ένα σύνολο εργαλείων, τα οποία βοηθούν σημαντικά τη διαδικασία της
λήψης αποφάσεων για το marketing και είναι γνωστά ως Διοικητικά Συστήματα
Υποστήριξης ΤουMarketing (Marketing Management Support Systems)\
Τα τελευταία χρόνια, η πρόοδος της τεχνολογίας είναι τεράστια. Η πρόοδος αυτή
έχει επιφέρει μεγάλες αλλαγές στον τρόπο που σκεφτόμαστε, αντιδρούμε και
συμπεριφερόμαστε γενικότερα. Εκατομμύρια άνθρωποι επικοινωνούν ανά πάσα
στιγμή ηλεκτρονικά από το σπίτι, το γραφείο ή οπουδήποτε αλλού, χρησιμοποιώντας
το διαδίκτυο. Αυτή η έκρηξη της συνδεσιμότητας, είναι το πιο πρόσφατο - και για
πολλούς το πλέον σημαντικό - κύμα στην πληροφοριακή επανάσταση1
2. Σύμφωνα με
τον Evans, μέσα στη δεκαετία που διανύουμε, η πληροφοριακή τεχνολογία θα
αλλάξει τη δομή ολόκληρων βιομηχανιών, καθώς και τον τρόπους με τους οποίους οι
επιχειρήσεις ανταγωνίζονται. Πολλοί μάλιστα παρομοιάζουν τις αλλαγές αυτές, με
εκείνες που επέφερε η βιομηχανική επανάσταση και η μετάβαση από τις αγροτικές
οικονομίες στις βιομηχανικές3.

1 Wierenga, “The success of marketing management support systems” ,σελ.1
2 Evans, “Strategy and the new economics of information”
3 Applegate, McFarlan, McKenney, “Corporate information systems management - Text & cases”,
σελ. 87
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Αυτό που θα επιχειρήσουμε να κάνουμε, είναι να δούμε κάποιες από τις αλλαγές
αυτές,

να

περιγράψουμε

κάποια

βασικά

συστήματα

που

βασίζονται

στην

πληροφοριακή τεχνολογία και να δούμε εν τέλει ποιος είναι ο ρόλος που μπορούν να
διαδραματίσουν για το Marketing. Θα εξετάσουμε δηλαδή το αν και σε ποιο βαθμό, η
τεχνολογία αυτή μπορεί να βοηθήσει τους Managers και τους Marketers στη λήψη
αποφάσεων, σχετικά με τις στρατηγικές και τον τρόπο προώθησης των προϊόντων
τους.
Με μία πρώτη ματιά, μπορούμε να πούμε ότι4 η τεχνολογία μας επιτρέπει την
πολύ εύκολη πρόσβαση στην απαιτούμενη για τη λήψη αποφάσεων πληροφορία. Η
ικανότητα που

έχουν

πλέον οι managers

να ανιχνεύσουν την αγοραστική

συμπεριφορά και τα «θέλω» του καταναλωτή, αλλάζει τη φύση του marketing. Η
διοίκηση με βάση τις σχέσεις με τους πελάτες (customer relationship management),
βοηθά στην καλύτερη διαχείριση του όγκου των πληροφοριών που έχει μία σύγχρονη
εταιρεία, με αποτέλεσμα τη διατήρηση των πελατών της. Η πληροφοριακή
τεχνολογία επιτρέπει την ταχύτερη αναζήτηση της πληροφορίας, τόσο από το
εσωτερικό, όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον μίας επιχείρησης, ενώ βοηθά και
στην καλύτερη διερεύνηση της αγορά, την καλύτερη τμηματοποίηση και την
καλύτερη ανάλυση της αγοραστικής συμπεριφοράς.
Στα κεφάλαια που ακολουθούν, θα προσπαθήσουμε να ορίσουμε τις έννοιες
«marketing» και «πληροφοριακή τεχνολογία» και να δούμε το στρατηγικό ρόλο της
τεχνολογίας αυτής στον κόσμο των επιχειρήσεων. Θα δούμε επίσης πώς γίνεται η
συλλογή των πληροφοριών, κάποια από τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για τη
δουλειά αυτή. Τέλος, θα δούμε ποια είναι η συμβολή του διαδικτύου στο marketing,
καθώς και τρόπους αξιοποίησής του από τις επιχειρήσεις.

4 Pride - Ferrell, “Marketing”, σελ. 156
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2. Εννοιολονικοί Προσδιορισμοί

Προτού αρχίσουμε να περιγράφουμε ποια είναι η σχέση και η επιρροή που ασκεί
η τεχνολογία της πληροφορικής στο Marketing, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να
ορίσουμε τις δύο αυτές έννοιες. Θα πρέπει βέβαια να αναφέρουμε ότι δεν θα κάνουμε
ανάλυση σε βάθος των δύο όρων, καθώς κάτι τέτοιο θα ξέφευγε από τους σκοπούς
μας. Θα δώσουμε απλά ενδεικτικά κάποιους ορισμούς, όπως αυτοί βρέθηκαν σε
σχετική βιβλιογραφία.

2.1 Marketing

Οι Pride & Ferrell5, αναφέρουν πως ο όρος Marketing μπορεί να βρει πολλές
ερμηνείες και περιγραφές. Τις περισσότερες όμως φορές οι ορισμοί που δίνονται
κρίνονται μάλλον ελλιπείς, καθώς περιλαμβάνει και άλλες ενέργειες, πέρα από
εκείνες

που

αντιλαμβάνονται

οι

περισσότεροι.

Σύμφωνα

λοιπόν

με

τους

προαναφερθέντες, το Marketing μπορεί λίγο πολύ να οριστεί ως:

Η διαδικασία της δημιουργίας, διανομής, προώθησης και τιμολόγησης
προϊόντων, υπηρεσιών και ιδεών, έτσι ώστε να διευκολυνθεί μια ικανοποιητική
σχέση συναλλαγής με τους πελάτες, μέσα σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Μια άλλη προσέγγιση δίνει το Βρεττανικό Ινστιτούτο Marketing το οποίο
αναφέρει ότι:

Μάρκετινγκ είναι η διαδικασία της διοίκησης, με την οποία εντοπίζονται,
προβλέπονται και ικανοποιούνται οι ανάγκες του καταναλωτή με κάποιο κέρδος
για την επιχείρηση.

Με μια πρώτη ανάγνωση, τα παραπάνω μπορούν να συνοψιστούν στο εξής:
Το μάρκετινγκ είναι η διαδικασία εκείνη, που επιχειρεί να συνδυάσει τα μέσα της
επιχείρησης με τις ανάγκες του καταναλωτή, με τέτοιο τρόπο, ώστε ταυτόχρονα να
ικανοποιεί τους στόχους της επιχείρησης.

5 Pride - Ferrell, “Marketing”, σελ. 4
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2.2 Πληροφοριακή Τεγνολονία - Information Technoloev (IT)

Αν

προσπαθήσουμε

τώρα να

ερμηνεύσουμε

την

έννοια

“πληροφοριακή

τεχνολογία”, θα διαπιστώσουμε ότι και εδώ είναι μάλλον δύσκολο να βρούμε έναν
ικανοποιητικό ορισμό. Ενδεικτικά παραθέτουμε τους παρακάτω ορισμούς όπως αυτοί
βρέθηκαν σε δύο γνωστά λεξικά. To Penguin Dictionary of Computers ερμηνεύει τον
όρο IT ως εξής:

Μία έκφραση πολλών χρήσεων που καλύπτει όλες τις οπτικές της τέχνης ή
επιστήμης της επεξεργασίας δεδομένων για την παραγωγή πληροφορίας.

Σύμφωνα με το Oxford Advanced Learners Dictionary, IT ( ή Information
Science) είναι:

Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη μελέτη και τη χρήση των διαδικασιών
εκείνων που απαιτούνται για την καταγραφή, αποθήκευση, αναζήτηση και
διασπορά της πληροφορίας κάθε είδους.

Ένας διαφορετικός τρόπος για να προσεγγίσει κανείς τον όρο αυτό, είναι να δει τα
συστατικά από τα οποία αποτελείται ένα πληροφοριακό σύστημα6:
•

Υλικό

•

Λογισμικό Συστημάτων

•

Λογισμικό Εφαρμογών

•

Οργάνωση

•

Χρήστες

Ειδικότερα,

ένα

τέτοιο

σύστημα

αποτελεί

ουσιαστικά

μια

διαδικασία

τροφοδότησης του Marketing με κατάλληλη πληροφόρηση, για την υποστήριξη κατά
τη λήψη αποφάσεων. Απαρτίζεται από άτομα, υλικό εξοπλισμό, λογισμικό και
οργανωμένες διαδικασίες που συγκεντρώνουν δεδομένα από πρωτογενείς και
δευτερογενείς πηγές, τα ταξινομούν, τα αναλύουν και τα καταχωρούν, ώστε να τα

6 Βλαχοπούλου, “ e - Marketing”, σελ. 55
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διοχετεύσουν, όταν αυτά ζητηθούν, με τη μορφή των πλέον έγκαιρων και χρήσιμων
πληροφοριών, στους λαμβάνοντες αποφάσεις marketing.
Παρόμοια είναι και η προσέγγιση των Pride & Ferrell7, οι οποίοι αναφέρουν πως
τα πληροφοριακά συστήματα του Marketing (Marketing Information Systems - MIS),
αποτελούν πλέον τη βάση, πάνω στην οποία στηρίζονται τα ανώτερα στελέχη για τη
συνεχή συγκέντρωση τόσο εσωτερικών, όσο και εξωτερικών πληροφοριών. Κατά
συνέπεια, ένα MIS προσφέρει μια διαρκή ροή πληροφόρησης για τις τιμές, τις
πωλήσεις, τον ανταγωνισμό και ότι άλλο μπορεί να φανεί χρήσιμο για τη λήψη
αποφάσεων. Έτσι λοιπόν, γίνεται προφανές ότι η τεχνολογία της πληροφορικής έχει
αρχίσει να παίζει καθοριστικό - θα λέγαμε μάλιστα στρατηγικό - ρόλο στους
διάφορους τομείς λειτουργίας μιας επιχείρησης. Στις σελίδες που ακολουθούν θα
προσπαθήσουμε να δούμε αυτόν ακριβώς το ρόλο, καθώς και να παρουσιάσουμε τα
συστήματα που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια και τις δυνατότητές τους.

7 Pride - Ferrell, “Marketing”, σελ 156
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3.

Ο Στοατηνικός Ρόλος Της Τεγνολονίας Της Πληροφορικήc - Αναιιενόιιενα

Οφέλη

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί προβάλλουν διάφορους λόγους για να
αιτιολογήσουν τις επενδύσεις τους στην τεχνολογία της πληροφορικής. Οι πιο
συνηθισμένοι περιλαμβάνουν την αύξηση των εσόδων, τη μείωση των εξόδων, την
επίτευξη μεγαλύτερης ευελιξίας και άλλους.. Αν και οι λόγοι αυτοί είναι αληθινοί,
είναι μάλλον υπεραπλουστευμένοι και δεν μας δίνουν ικανοποιητικές ερμηνείες.
ο

Σύμφωνα με τους Porter και Millar , μια από τις βασικότερες αιτίες είναι η
προσπάθεια που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για την απόκτηση και διατήρηση
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Χαρακτηριστικά, αναφέρουν πως η πληροφοριακή
επανάσταση επηρεάζει τον ανταγωνισμό με τρεις κυρίως τρόπους:

> μπορεί να αλλάξει τη δομή λειτουργίας μιας ολόκληρης βιομηχανίας και με
αυτόν τον τρόπο να διαφοροποιήσει τους εως τότε κανόνες του ανταγωνισμού
> μπορεί να δώσει σε μια επιχείρηση νέους τρόπους ανάπτυξης, παραγωγής,
προώθησης,

έτσι

ώστε

μέσω

της

διαφοροποίησης

να

βελτιώσει τις

«επιδόσεις» της σε σχέση με τους ανταγωνιστές
> μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία ακόμη και νέων κλάδων, οι οποίοι
μάλιστα συχνά βρίσκονται ήδη στις λειτουργικές διαδικασίες μιας εταιρείας.

Στο ίδιο άρθρο τους, λένε ακόμα πως η πληροφοριακή τεχνολογία διαχέεται σε
κάθε τμήμα της αλυσίδας αξίας (value chain), αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο που
εκτελούνται οι διάφορες διαδικασίες που προσδίδουν αξία, καθώς και τη φύση των
«δεσμών» μεταξύ των τμημάτων αυτών.
Λαμβάνοντας υπόψη τους τα παραπάνω, οι Μπάκος & Treacy8
9 λένε πως η χρήση
της

τεχνολογίας

πλεονεκτήματος,

αυτής,

αποτελεί

καθώς

μπορεί

μια
να

πολύ

σημαντική

διευκολύνει

την

τακτική

απόκτησης

προσφορά

μοναδικών

πληροφοριών και υπηρεσιών στον πελάτη, οι οποίες εκτός του ότι παλαιότερα δεν
ήταν διαθέσιμες, τώρα του προσφέρουν και επιπλέον αξία.

8 Porter & Millar, “How information gives you competitive advantage”
9 Bakos & Treacy, “Information technology and corporate strategy, a research perspective”
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Από την άλλη, πολλοί υποστηρίζουν ότν επίκεντρο της δραστηριότητας του
Marketing θα πρέπει να είναι οι ανάγκες του καταναλωτή. Ο Philip Kotler10 *
χαρακτηριστικά αναφέρει ότι οι πωλήσεις της επιχείρησης προέρχονται είτε από τους
υπάρχοντες, είτε από τους νέους πελάτες, οι οποίοι επιθυμούν και επιδιώκουν να
ικανοποιήσουν κάποιες ανάγκες.. Η προσέλκυση όμως νέων πελατών έχει αυξημένο
κόστος και επομένως η διατήρηση των ήδη υπαρχόντων είναι πιο σημαντική" χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει ότι δεν ασχολούμαστε με την εξεύρεση νέων.
Σύμφωνα μάλιστα με τους Reichheld και Sasser, η διατήρηση των καλών πελατών
μπορεί να έχει μεγαλύτερη σχέση με την κερδοφορία μίας εταιρείας, από ότι
παράγοντες όπως το μερίδιο της αγοράς, το κόστος ανά μονάδα και άλλοι, οι οποίοι
θεωρητικά σχετίζονται με την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος12. Για να
το πετύχουμε αυτό όμως, θα πρέπει να τους προσφέρουμε καλύτερα προϊόντα και
υπηρεσίες, ταχύτερη εξυπηρέτηση και επικέντρωση στις ιδιαιτερότητες του καθενός.
Η πληροφοριακή τεχνολογία μπορεί εδώ να βοηθήσει με πολλούς τρόπους. Για
παράδειγμα με συστήματα συλλογής πληροφοριών, λήψης αποφάσεων, ελέγχου
ποιότητας και άλλα, μερικά από τα οποία σχετίζονται άμεσα με το Marketing και που
θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε διεξοδικότερα παρακάτω.
Ας περάσουμε όμως να δούμε μερικά από τα βασικότερα πλεονεκτήματα που
προσφέρει στις επιχειρήσεις η πληροφοριακή τεχνολογία:

•

αυξάνει τις διαθέσιμες επιλογές για μια εταιρεία και αποτελεί αποφασιστικό
παράγοντα στην υλοποίηση κάθε στοιχείου του στρατηγικού μάρκετινγκ.
Συγκεκριμένα, προσφέρει τη δυνατότητα συλλογής πληροφοριών για τους
πελάτες (ποιοι είναι, τι τους αρέσει, με ποιο τρόπο αγοράζουν, κ.λ.π.)

και

αξιοποίηση αυτών.
•

επηρεάζει

τη

διαδικασία

ανάπτυξης

της

στρατηγικής

του

μάρκετινγκ

προσφέροντας πληροφορίες στα διοικητικά στελέχη της επιχείρησης μέσω των
συστημάτων στήριξης αποφάσεων (Decision Support Systems - DSS).
•

προσφέρει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης - ενοποίησης διαφορετικών τμημάτων
του οργανισμού, κάτι που τελικά οδηγεί σε πληρέστερη και σφαιρικότερη
ενημέρωση των διοικητικών στελεχών. Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη έχουν

10 Philip Kotler, “Marketing Management”, σελ. 11
" Sanchez, “CRM - Building customer relationships for enduring profits in a wired economy”, σελ. 5
12 Sanchez, “CRM - Building customer relationships for enduring profits in a wired economy”, σελ. 5
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αμεσότερη πρόσβαση στην πληροφορία χωρίς να χρειάζονται να στηρίζονται σε
κατώτερα στελέχη.
•

επιδρά στις διασυνδέσεις της επιχείρησης με εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι
προμηθευτές.

Συστήματα τα οποία διευκολύνονται από την ηλεκτρονική

ανταλλαγή δεδομένων (Electronic Data Interchange - EDI13) δημιουργούν
ανθεκτικούς δεσμούς με τους προμηθευτές, οδηγώντας σε αποδοτική διαχείριση
των επενδύσεων και έγκυρη διακίνηση των παραγγελιών.

Μετά από όλα αυτά μπορούμε μάλλον να απαντήσουμε στο ποια είναι πρακτικά
τα αναμενόμενα οφέλη από τη χρήση ενός καλά δομημένου πληροφοριακού
συστήματος14:

S ταχεία συγκέντρωση αναγκαίων πληροφοριών
S ανάκληση πληροφοριών σε περιορισμένο χρόνο
'λ καλύτερη ενημέρωση των διαφόρων επιπέδων Διοίκησης Μάρκετινγκ με
κατάλληλη πληροφόρηση, ως βάση για την εφαρμογή στατιστικών μεθόδων και
μοντέλων μάρκετινγκ
διαχωρισμός

μεταξύ

τακτικών

και

έκτακτων

πληροφοριών

και γραφική

παρουσίαση αριθμητικών δεδομένων
■S αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας στη λήψη αποφάσεων
S μεγαλύτερη ταχύτητα προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες συνθήκες
S μετάθεση των λειτουργιών του προσωπικού της διεύθυνσης μάρκετινγκ και της
διεύθυνσης

πωλήσεων

από

υπολογιστικές

και

εκτελεστικές

εργασίες

σε

περισσότερο υπεύθυνες
■S μείωση της αβεβαιότητας λόγω της έγκαιρης πιστοποίησης και αξιολόγησης των
εναλλακτικών λύσεων και του καλύτερου επιπέδου πληροφόρησης
S καλύτερος έλεγχος της αποτελεσματικότητας των επιμέρους δραστηριοτήτων του
μάρκετινγκ αλλά και της συνολικής πορείας της επιχείρησης
'λ δυνατότητα τμηματοποίησης και προσέγγισης εξειδικευμένων τμημάτων της
αγοράς
ν' δυνατότητα στρατηγικής ανάλυσης και διεξαγωγής προβλέψεων
'λ εκπαίδευση άπειρων στελεχών με τη βοήθεια των έμπειρων συστημάτων
13 Laudon & Laudon, “MIS - Managing the digital firm” σελ. 255-256
14 Βλαχοπούλου, “ e - Marketing”, σελ.61
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Είδαμε λοιπόν ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα και τα αναμενόμενα οφέλη
της πληροφοριακής τεχνολογίας για τις επιχειρήσεις. Αν τώρα συνυπολογίσουμε την
άποψη των Laudon & Laudon15, οι οποίοι λένε ότι η γνώση και η χρήση της είναι
απαραίτητη και καταλυτική για τους σύγχρονους Managers και τις επιχειρήσεις,
καθώς και τις τέσσερις μεγάλες αλλαγές που διαφοροποίησαν το επιχειρηματικό
περιβάλλον σε παγκόσμια κλίμακα16, τότε μπορούμε να καταλάβουμε γιατί η
πληροφοριακή τεχνολογία αποκτά όλο και μεγαλύτερη στρατηγική σημασία. Το
ερώτημα που προκύπτει έπειτα από όλα αυτά, έχει να κάνει με το πώς ακριβώς
επηρεάζει η τεχνολογία αυτή και τα διάφορα συστήματα που χρησιμοποιούν
εφαρμογές της, το Marketing και τις επιμέρους λειτουργίες του. Σε αυτό ακριβώς θα
επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στη συνέχεια της εργασίας αυτής.

15 Laudon & Laudon, “MIS - Managing the digital firm”, σελ.4
16 Βλέπε Παράρτημα, Πίνακας 1
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3.1 Πληροφοριακή Τεχνολογία και Marketing

Όπως

είναι

γνωστό,

το

Marketing

αποτελείται

από

τέσσερις

βασικές

παραμέτρους, τα ονομαζόμενα 4 P's του Marketing και τα οποία δεν είναι άλλα από
το προϊόν (product), την τιμή (price), το μέρος (place), και την προώθηση
(promotion). Η πληροφοριακή τεχνολογία επιδρά σε κάθε μία από τις παραμέτρους
αυτές ξεχωριστά, προσδίδοντάς τους νέα, διαφορετική σε σχέση με την παραδοσιακή,
σημασία. Στο στάδιο αυτό θα αναφερθούμε πολύ συνοπτικά στις δύο από αυτές, την
τιμή και το μέρος και θα επικεντρωθούμε στις άλλες δύο, το προϊόν και την
προώθηση. Για λόγους ευκολίας, θα εξετάσουμε την περίπτωση προώθησης ενός
νέου προϊόντος στην αγορά.

3.1.1 Miyua Marketing (Marketine Mix)

3.1.1.1 Προϊόν (Product)

Για να μπορέσουμε να δούμε την επιρροή της πληροφοριακής τεχνολογίας σε ένα
προϊόν, θα πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε ποια είναι τα στάδια που προηγούνται ώσπου
αυτό να φτάσει στην παραγωγή. Στο παρακάτω σχήμα μπορούμε να δούμε ποια είναι
αυτά.

Φιλτοάοισαα:

Όσον αφορά το στάδιο του φιλτραρίσματος, η εν λόγω τεχνολογία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί κυρίως στο στάδιο του φιλτραρίσματος (π.χ. απόρριψη των ιδεών οι
οποίες είναι ακατάλληλες για υλοποίηση). Ο ρόλος της είναι επίσης σημαντικός στο
διαμοιρασμό των ιδεών και στη συλλογή ανάδρασης, κυρίως από απομακρυσμένες
περιοχές. Με αυτόν τον τρόπο εκτελεστικά στελέχη από απομακρυσμένα γραφεία ή
χώρες μπορούν να συμμετάσχουν στη παραγωγή ιδεών και στη διαδικασία του
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φιλτραρίσματος. Σε αυτό το στάδιο μπορεί να φανεί πολύ σημαντική η χρήση
έμπειρων συστημάτων (Artificial Intelligence - ΑΙ).

Πρόκειται για συστήματα

λογισμικού, τα οποία εμπεριέχουν τη γνώση και την εμπειρία ενός ή περισσοτέρων
εμπειρογνωμόνων, καθώς και τη λογική διαδικασία που ακολουθούν αυτοί για την
επίλυση ενός προβλήματος, σε ένα συγκεκριμένο, εκ των προτέρων καθορισμένο
πεδίο εφαρμογής17. 18
Σύμφωνα με τους Laudon & Laudon , τα συστήματα αυτά μπορούν να:
1. αποθηκεύσουν πληροφορίες έτσι ώστε να δημιουργηθεί επιχειρησιακή βάση
γνώσης, στην οποία θα έχουν πρόσβαση πολλά στελέχη μιας εταιρείας, καθώς
και να διατηρήσουν τυχόν εξειδικευμένη γνώση η οποία σε περίπτωση
αποχώρησης κάποιου στελέχους θα μπορούσε να χαθεί
2. δημιουργήσουν μηχανισμούς που δεν υπόκεινται στο ανθρώπινο συναίσθημα,
όπως η κούραση, η ανασφάλεια και η ανησυχία, κάτι που είναι ιδιαίτερα
χρήσιμο όταν η εργασία απαιτεί σωματική και πνευματική κόπωση
3. εκτελέσουν

εργασίες

ρουτίνας

(π.χ.

υπολογιστικές)

ή

δυσάρεστες

(unsatisfying) για τους εργαζόμενους
4. διευρύνουν τη γνωσιακή βάση μιας εταιρείας προτείνοντας επιλογές και
λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα, οι οποίες θα ήταν υπερβολικά
περίπλοκες για να αναλυθούν από τους ανθρώπους σε περιορισμένο χρονικό
διάστημα.

Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί, ότι σε επίπεδο χρηστών εμφανίζονται δύο
ανασταλτικοί παράγοντες ως προς την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος19. Η
πρώτη έχει να κάνει με τις γνώσεις πληροφορικής και της γλώσσας επικοινωνίας που
απαιτούνται, για να μπορέσει ένα στέλεχος marketing να «επικοινωνήσει» με ένα
τέτοιο σύστημα. Αυτό επιλύεται με την κατάλληλη διαμόρφωση του υποσυστήματος
διαλόγου - επικοινωνίας με το χρήστη και τη διαφάνεια του υποσυστήματος
επεξήγησης. Η δεύτερη αφορά το φόβο των στελεχών ότι τα συστήματα αυτά θα τους
αντικαταστήσουν, καθώς σε τέτοια περίπτωση η επιχείρηση αποδεσμεύεται από τις
πιθανές απαιτήσεις τους (π.χ. μισθοί, άδειες). Τα συστήματα αυτά όμως, στοχεύουν
στην ενδυνάμωση και όχι την αποδυνάμωση των στελεχών και δε μπορούν σε καμία

17 Βλαχοπούλου, “ e - Marketing”, σελ. 111
18 Laudon & Laudon, “MIS - Managing the digital firm”, σελ 384-385
19 Βλαχοπούλου, “ e - Marketing”, σελ. 114
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περίπτωση να αντικαταστήσουν τον τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου μυαλού και
την αίσθηση του ενστίκτου ή της ανάληψης ρίσκου.

Ανάπτυξη & Έλετ/oc Νέων Ιδεών:

Στο

στάδιο

χρησιμοποιηθούν

της ανάπτυξης
λογισμικά

και του ελέγχου νέων

εργαλεία,

όπως

ιδεών,

computer-aided

μπορούν να

design

(CAD)

προγράμματα, για το σχεδίασμά του προϊόντος και την απεικόνιση της μορφής του.
Πρόκειται ουσιαστικά για πληροφοριακά συστήματα τα οποία αυτοματοποιούν τη
δημιουργία και τον εκτεταμένο έλεγχο νέων σχεδίων, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο
λογισμικό. Σ’αυτό το στάδιο μπορούν επιπλέον να χρησιμοποιηθούν συστήματα
στήριξης αποφάσεων (Decision Support Systems - DSS) για τα οποία θα
αναφερθούμε εκτενέστερα παρακάτω. Τέλος, η επικοινωνία μεταξύ απομακρυσμένων
ομάδων ανάπτυξης μπορεί να διευκολυνθεί με e-mails και videoconferences.

Ανάλυση & Ταηιιατοποίηση:

Στο στάδιο της ανάλυσης και τμηματοποίησης της αγοράς, μια νέα διάσταση
έρχονται να δώσουν τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (Geographical
Information Systems - GIS). Πρόκειται για μία ειδική κατηγορία DSS συστημάτων,
τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αναλύουν και να παρουσιάζουν τις πληροφορίες σε
γραφικές παραστάσεις και χάρτες, επιτρέποντας την ευκολότερη και καλύτερη
αξιοποίησή τους. Το λογισμικό τους μπορεί να συγκεντρώσει, να αποθηκεύσει και να
διαχειριστεί πληροφορίες που περιλαμβάνουν γεωγραφικά δεδομένα20. Οι ψηφιακοί
χάρτες που προκύπτουν από τις αναλύσεις, μπορούν να αποκαλύψουν ενδιαφέροντες
συσχετισμούς μεταξύ συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών και των πωλήσεων μιας
εταιρίας, των δημογραφικών χαρακτηριστικών και της αγοραστικής συμπεριφοράς
των πελατών της, καθώς και των ανταγωνιστικών συνθηκών21. Οι πληροφορίες
μπορούν να αντληθούν είτε εσωτερικά, από τα υπάρχοντα συστήματα της εταιρείας,
είτε να αγορασθούν από εξωτερικές πηγές και στη συνέχεια να καταχωρηθούν σε
βάσεις δεδομένων πελατών και να χρησιμοποιηθούν για μια ποικιλία λειτουργιών και
αναλύσεων.
20 Laudon & Laudon, “MIS - Managing the digital firm” , σελ. 413
21 Βλαχοπούλου, “ e - Marketing”, σελ. 173 - 176
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Οι βασικότερες εφαρμογές τους είναι22:

ο

η τμηματοποίηση της αγοράς

ο

ο καθορισμός της αγοράς στόχου

ο

η παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς και της αγοραστικής συμπεριφοράς

ο

οι προβλέψεις των πωλήσεων ανά γεωγραφική περιοχή

ο

οι πωλήσεις ανά γεωγραφική περιοχή (είδος, όγκο, κόστος, κέρδος)

ο

τα marketing tests (νέα αγορά, νέο προϊόν, τιμή, ανταπόκριση σε πολιτικές
προβολής)

ο

η μοντελοποίηση της αγοράς, των πωλήσεων ή εναλλακτικών σεναρίων διανομής

ο

η διαχείριση των πωλήσεων

ο

η επιλογή τόπου εγκατάστασης

ο

ο προγραμματισμός των διαφημιστικών μέσων

ο

ο προγραμματισμός και έλεγχος των καναλιών διανομής

ο

η ανάλυση των ανταγωνιστών

Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες GIS:

> Τα αληθινά (true) GIS. Συλλέγουν, αναλύουν και ερμηνεύουν δεδομένα που
στηρίζονται στη

γεωγραφία

και όχι σε

παραδοσιακές

μετρικές

βάσεων

δεδομένων. Χρησιμοποιούνται για την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων
σχεδιασμού

και

διαχείρισης.

Υπάρχουν

GIS

τα

οποία

είναι

ειδικά

προσανατολισμένα για χρήση στον τομέα του μάρκετινγκ.
> Συστήματα σχεδίασης (Mapping Systems): Είναι λιγότερο σύνθετα, αλλά
παρουσιάζουν και αυτά γραφικές απεικονίσεις της πληροφορίας συνδυασμένες με
τυπικούς χάρτες.
> Συστήματα

γραφικών

παρουσιάσεων

(Presentation

graphic

systems):

Τα

συστήματα αυτά παρουσιάζουν τα δεδομένα γραφικά, αλλά είναι σχετικά απλά
συγκριτικά με αυτά των δύο προηγούμενων κατηγοριών.

22 Βλαχοπούλου, “ e - Marketing”, σελ 194 - 195
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Όπως είδαμε λοιπόν, τα συστήματα αυτά μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμα,
ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαμόρφωση του δικτύου πωλήσεων. Μεγάλη είναι επίσης η
συνεισφορά τους στην τμηματοποίηση, καθώς προσφέρουν τη δυνατότητα για
ανάλυση της συμπεριφοράς των πελατών και κατάλληλη αξιοποίησή της. Πλέον,
είναι δυνατή η μαζική συλλογή και ανάλυση των αγοραστικών συνηθειών μεγάλων
τμημάτων της αγοράς, η κατηγοριοποίησή τους, η «ανακάλυψη» νέων τμημάτων και
- κατά συνέπεια - η καλύτερη στόχευση από το Marketing μιας εταιρείας.

Ανάπτυξη & Έλενγος Προϊόντος:

Στο στάδιο της ανάπτυξης και του ελέγχου προϊόντος, σημαντικές μπορούν να
φανούν εφαρμογές και συστήματα πληροφορικής όπως η εικονική πραγματικότητα
Virtual Reality Systems - VRS). Σύμφωνα με τους Laudon & Laudon, τέτοιου τύπου
συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα πρωτότυπο και λειτουργικό
σχεδίασμά

του προϊόντος,

καθώς

έχουν πολύ

πιο

εξελιγμένες

δυνατότητες

εξομοίωσης σε σχέση με τα συμβατικά CAD συστήματα. Τα οφέλη των VRS έχουν
ήδη αρχίσει να φαίνονται, τόσο στον επιχειρηματικό, όσο και στον επιστημονικό και
εκπαιδευτικό τομέα23

Έλενγοα Marketing:

Στο στάδιο τώρα του ελέγχου του Marketing, το οποίο και προηγείται της τελικής
προώθησης ενός προϊόντος στην αγορά, ιδιαίτερα χρήσιμη μπορεί να φανεί η βοήθεια
που μας δίνουν τα συστήματα προσομοίωσης ελέγχου. Πρόκειται για τα συστήματα
υποστήριξης αποφάσεων για την προσομοίωση επιχειρηματικών σεναρίων24 (DSS for
Simulating Business Scenarios). Αυτά χρησιμοποιούν τόσο ενδοεπιχειρησιακά, όσο
και εξωεπιχειρησιακά στοιχεία, για να

εκτελέσουν “what - if’

αναλύσεις

προβλημάτων και σεναρίων, των οποίων ο βαθμός πολυπλοκότητας είναι μεγάλος και
η εξέτασή τους θα ήταν αδύνατη με τους παραδοσιακούς τρόπους.

23 Laudon & Laudon, “MIS - Managing the digital firm”, σελ. 379
24 Laudon & Laudon, “MIS - Managing the digital firm”, σελ. 412
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3.1.1.2 Τιμή (Price)

Για να μπορέσει μια εταιρία να λάβει αποφάσεις σχετικά με την τιμή στην οποία
θα πουλήσει ένα προϊόν, θα πρέπει, σύμφωνα με τους Pride & Ferrell25, να λάβει
υπόψη της οκτώ σημαντικούς παράγοντες:
1. τους αντικειμενικούς στόχους της εταιρείας
2. τους στόχους της τιμολόγησης
3. το κόστος
4. τις διάφορες μεταβλητές του προωθητικού μίγματος
5. τις προσδοκίες όσων εμπλέκονται στα κανάλια διανομής
6. τον ανταγωνισμό
7. τις αντιδράσεις των πελατών
8. τυχόν νομοθετικές ρυθμίσεις

Αυτό που μπορεί να κάνει ένα σωστά δομημένο πληροφοριακό σύστημα, είναι να
βοηθήσει στην ταχύτερη συλλογή πληροφοριών για κάθε έναν από τους παράγοντες
αυτούς, καθώς και να προσφέρει τη δυνατότητα να γίνουν συνδυασμοί των
δεδομένων και ανάλυση πιθανών σεναρίων (what - if analysis), σε μικρό χρονικό
διάστημα.

3.1.1.2 Λιανομή (Place)

Η τεχνολογία της πληροφορικής χρησιμοποιείται για την υποστήριξη τόσο των
άμεσων όσο και των έμμεσων καναλιών διανομής. Πολλές από τις διαδικασίες που
επιτελούνταν από το προσωπικό των άμεσων πωλήσεων έχουν αυτοματοποιηθεί. Η
τηλεφωνική τεχνολογία γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής καθώς οι εταιρείες
παρακάμπτουν τα παραδοσιακά κανάλια διανομών και πουλάνε άμεσα στους
πελάτες, κάτι που σημαίνει δραστική μείωση του κόστους αφού παρακάμπτουμε τους
μεσάζοντες. Αναφορικά με τα έμμεσα κανάλια διανομών (π.χ. εταιρίες λιανικού
εμπορίου), αυτά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα EpoS (electronic point-of-sale).
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα bar - codes στα προϊόντα και οι
εκπτωτικές κάρτες που δίνουν τα supermarkets. Πρόκειται για συστήματα συλλογής

25 Pride - Ferrell, “Marketing”, σελ. 530

17

δεδομένων από τους πελάτες, αναφορικά με το τι αγοράζουν και πόσο συχνά, με
σκοπό να καταγραφούν οι συνήθειές τους και να προσαρμοστούν σε προσωπικό
επίπεδο πλέον οι προωθητικές ενέργειες. Για τον αγοραστή, το βασικό πλεονέκτημα
είναι ότι πλέον δε χρειάζεται να περιμένει πολλή ώρα στο ταμείο, ενώ μειώνεται και
η πιθανότητα λάθους26. Πολλά καταστήματα λιανικής πώλησης έχουν αρχίσει και
πειραματίζονται με μια ποικιλία νέων και ανερχόμενων καναλιών διανομής, όπως
multimedia kiosks και virtual retailing. Τέλος, εδώ συναντάμε και τα μηχανήματα
αυτόματης ανάληψης (ATMs).

3.1.1.4 Προβολή (Promotion)

Την επίδραση της πληροφοριακής τεχνολογίας στο στάδιο της προώθησης θα
εξετάσουμε αρκετά αναλυτικά στο κεφάλαιο που ακολουθεί. Εδώ θα αναφέρουμε
απλώς ότι με τη συνδρομή της, το Marketing περνάει σε άλλο επίπεδο. Παύει να
ασχολείται μόνο με το πώς θα πουλήσουμε και ανακαλύπτει έννοιες όπως
«εξυπηρέτηση πελατών» (customer service), «εξυπηρέτηση μετά την πώληση» (after
sales service), «ηλεκτρονικό εμπόριο» ( e - commerce), «marketing μέσω του
διαδικτύου» (internet marketing) και άλλες. Αρχίζει δηλαδή να προσανατολίζεται
στον πελάτη, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του, με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή
διευκόλυνση και ικανοποίησή του μέσω των προσφερόμενων υπηρεσιών, έτσι ώστε
αφού πρώτα τον πείσουμε να αγοράσει, να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν ότι θα
συνεχίσει να δείχνει την ίδια προτίμηση σε μια εταιρεία.

26 Βλαχόπουλου, “ e - Marketing”, σελ 211-212
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4. Αιαγείριση Βάσεων Αεδοιιένων Στο Marketing (Database Marketing)

Στις αναλύσεις που επιχειρήσαμε να κάνουμε παραπάνω, μιλήσαμε αρκετές φορές
για την ανάγκη συλλογής στοιχείων, τόσο για τους πελάτες, όσο και για τις ίδιες τις
επιχειρήσεις. Μιλήσαμε επίσης και για κάποια πληροφοριακά συστήματα που
αποθηκεύουν, αξιολογούν και επεξεργάζονται τις πληροφορίες αυτές. Πρόκειται για
τα συστήματα που κάνουν αυτό που ονομάζεται «εξόρυξη πληροφοριών» (Data
Mining) και σχετίζονται άμεσα με το Marketing και πιο συγκεκριμένα με το
Marketing Βάσει Δεδομένων (Database Marketing). Τι είναι όμως το Data Mining και
πώς ακριβώς γίνεται;
Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Παραδοσιακά, η ανάλυση και επεξήγηση
των όποιων δεδομένων είχε μια επιχείρηση, γινόταν στο χέρι. Τα προβλήματα που
παρουσιάζονταν ήταν μεγάλα

και είχαν να κάνουν τόσο με την ταχύτητα ανάλυσης

(ιδιαίτερα αργή), όσο και με το κόστος, την ανθρώπινη κούραση και την
υποκειμενικότητα των αναλυτών. Επιπλέον, με την πάροδο του χρόνου, ο όγκος των
πληροφοριών και των στοιχείων αυξάνεται τόσο, που είναι πλέον αδύνατο να
αναλυθούν από ανθρώπους. Κατά συνέπεια, ήταν απαραίτητη η δημιουργία κάποιων
συστημάτων που να μπορούν να εκτελέσουν τις εργασίες αυτές. Η συμβολή τους έχει
φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε τομείς όπως οι επενδύσεις, η παραγωγή, οι έλεγχοι για
απάτες (π.χ. με πιστωτικές κάρτες), οι τηλεπικοινωνίες κ.α. Οι Laudon & Laudon ,
ορίζουν το Datamining ως το λογισμικό που βρίσκει «κρυμμένα» μοντέλα και
συσχετισμούς, μέσα σε μεγάλες «δεξαμενές» δεδομένων, από τα οποία μπορεί κανείς
να εξάγει πληροφορίες για να προβλέπει τη μελλοντική συμπεριφορά των πελατών
και να καθοδηγήσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων κατάλληλα.
Στο Marketing, μια βασική συνεισφορά των συστημάτων αυτών, έγκειται στο
γεγονός ότι μας δίνουν τη δυνατότητα να εμπλακούμε σε one - to - one Marketing
με τους πελάτες, προσωποποιώντας τα προωθητικά μηνύματα, βασιζόμενοι στις
ιδιαίτερες προτιμήσεις των πελατών μας27
29. Και
28 το έχουν πετύχει, μειώνοντας μάλιστα
δραματικά το κόστος. Για παράδειγμα, με το ίδιο κόστος που ένας marketer το 1950
μπορούσε να παρακολουθήσει όλες τις συναλλαγές ενός και μόνο πελάτη, σήμερα

27 Fayyad, Piatetsky - Shapiro, Smyth, “From Data Mining to Knowledge Discovery in
Databases”
28 Laudon & Laudon, “MIS - Managing the digital firm”, σελ 222
29 Βλέπε Παράρτημα, Έκθεμα 1
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μπορεί να ελέγξει εκατομμύρια πελάτες και τις συναλλαγές τους και να τις
αναζητήσει ανά πάσα στιγμή30.
Πιο συγκεκριμένα, η χρήση των τεχνικών των βάσεων δεδομένων, επιτρέπει στα
διοικητικά στελέχη να βελτιώσουν την απόδοσή τους τουλάχιστον με τους εξής επτά
τρόπους31:

1. κατανόηση των πελατών
a. πόσους πελάτες έχω;
b. ποια προϊόντα αγοράζουν;
c.

σε ποια τμήματα της αγοράς ανήκουν;

d. ποια κανάλια διανομών προτιμούν;
e. ποιους από αυτούς τους πελάτες είμαι σε θέση να χάσω χωρίς να
υποστώ ζημιές;

2. διαχείριση των υπηρεσιών προς τον καταναλωτή
a.

δυνατότητα άμεσης απόκρισης σε συχνές ερωτήσεις μέσω τηλεφώνου

b. δυνατότητα ορθού και άμεσου χειρισμού των παραπόνων και των
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πελάτες

3. κατανόηση της αγοράς
a.

ποια κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσουμε με την ανάπτυξη νέων
προϊόντων; προς τα πού κινείται η αγορά;

b. με ποια νέα κανάλια διανομής πρέπει να πειραματιστούμε;
c.

σε ποια νέες αγορές πρέπει να επεκταθούμε;

4. κατανόηση των ανταγωνιστών
a. ποιοι είναι οι κυριότεροι ανταγωνιστές μας κατά τμήμα αγοράς ή
προϊόν;
b. πώς έχουν μεταβληθεί τα μερίδια αγοράς τους τις τελευταίες
εβδομάδες/ μήνες / χρόνια;
c.

τι ποσά ξοδεύουν οι καταναλωτές για την προώθηση των προϊόντων
και των υπηρεσιών τους;

30 Sanchez, “CRM - Building customer relationships for enduring profits in a wired economy”, σελ. 10
31 Βλαχοπούλου, “ e - Marketing”, σελ. 143
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5. διαχείριση των λειτουργιών των πωλήσεων
a.

διαχείριση της απόδοσης των διαφορετικών αντιπροσώπων πωλήσεων

b. διαχείριση των επαφών με τους πελάτες και του χαρτοφυλακίου τους
c.

επίδειξη των χαρακτηριστικών των προϊόντων και παροχή προσφορών

d. αντίληψη των παραγγελιών των πελατών και πραγματοποίησή αυτών

6. διαχείριση της εκστρατείας του μάρκετινγκ
a.

ανάλυση

b. σχεδιασμός
c.

επαφές

d. απόκριση
e.

συνεχής παρακολούθηση

7. επικοινωνία με τους πελάτες
a. δυνατότητα άμεσης πρόσβασης από το προσωπικό εξυπηρέτησης στις
προηγούμενες επαφές των πελατών

4.1 Απαιτήσειc Δεδομένων Του Database Marketing

Συνοπτικά, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων,
32

θα πρέπει να περιλαμβάνουν :
S το όνομα και τη διεύθυνση του πελάτη
S χο πλήρες ιστορικό των αγορών του πελάτη
S το συνολικό αριθμό και όγκο πωλήσεων ανά πελάτη
S τη συχνότητα και την εποχικότητα πωλήσεων σε σχέση με κάθε πελάτη
S κλήσεις για service, παράπονα, επιστροφές, ερωτήματα του πελάτη
·/ συνεχείς επικοινωνίες μάρκετινγκ και ανταποκρίσεις
■S αποτελέσματα πρωτογενών ερευνών για τους πελάτες
S δημογραφικά στοιχεία νοικοκυριών ή επιχειρήσεων : εισόδημα, ηλικία, παιδιά,
τύπος και αξία νοικοκυριού, αξιοπιστία στις πληρωμές, κ.α.

32 Βλαχοπούλου, “ e - Marketing”, σελ. 144
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Θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε, ότι είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη θέματα
όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων και διάφορες νομικές ρυθμίσεις.

4.2 Μοντέλα Και Συστνιιατα Για Database Marketing

Για να περιγράφει όλη αυτή η λειτουργία, αρχικά χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι
όροι, όπως εξόρυξη δεδομένων, ανακάλυψη πληροφοριών, εξαγωγή γνώσης κ.α. Μία
πρώτη, σχετικά απλή προσέγγιση, αποτελεί το μοντέλο RADAR. Ααποτελείται από
τα αρχικά των λέξεων Research, Analysis, Detection, Action και Reaction και
συνδέεται στενά με το database marketing. To research αναφέρεται στον εντοπισμό
και στην απόκτηση δεδομένων που αφορούν τον πελάτη. Στο στάδιο της ανάλυσης
(analysis)

τα

συγκεντρωθέντα

δεδομένα

αναλύονται και μετουσιώνονται σε

συγκεκριμένες, χρήσιμες πληροφορίες. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης οδηγούν
στον εντοπισμό (detection) ευκαιριών και κινδύνων, που μπορεί να αφορούν ένα
μεμονωμένο πελάτη, ένα τμήμα της αγοράς ή και το σύνολο της αγοράς. Επόμενο
βήμα είναι ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων /
προγραμμάτων marketing (action), απευθυνόμενων προς τον πελάτη, το τμήμα της
αγοράς ή το σύνολο της αγοράς, ανάλογα με τα αποτελέσματα του προηγούμενου
σταδίου. Τέλος, παρακολουθείται και καταγράφεται στη βάση δεδομένων η
αντίδραση (reaction) του πελάτη ή των πελατών στο πρόγραμμα marketing. Μαζί με
την αντίδραση, καταχωρείται και η αντίστοιχη δράση της επιχείρησης, με σκοπό τη
μελλοντική τους μελέτη και ανάλυση.
Τα τελευταία χρόνια, έχει αρχίσει να εμφανίζεται ο όρος «ανακάλυψη γνώσης σε
βάσεις δεδομένων» (Knowledge Discovery in Databases - KDD). Οι Fayyad,
Piatetsky - Shapiro και Smyth33 προχώρησαν λίγο παραπέρα και είπαν πως το Data
mining αναφέρεται μόνο στην εξόρυξη δεδομένων, ενώ ο νέος αυτός όρος
περιλαμβάνει όλη τη διαδικασία που απαιτείται για να γίνουν τα δεδομένα αυτά
γνώση. Συγκεκριμένα ορίζουν το KDD, ως την ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία της
αναγνώρισης έγκυρων, νέων, πιθανότατα χρήσιμων και κατά συνέπεια κατανοητών
και αξιοποιήσιμων κανόνων, μέσα στο σύνολο των δεδομένων. Τα επιπλέον βήματα
του KDD σε σχέση με το Datamining αφορούν την προετοιμασία, την επιλογή και το
«ξεσκαρτάρισμα» των δεδομένων, τη συσχέτιση με την ήδη υπάρχουσα γνώση και
33 Fayyad, Piatetsky - Shapiro, Smyth, “From Data Mining to Knowledge Discovery in
Databases”
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την κατάλληλη επεξήγηση και αξιολόγησή τους, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα
προκόψει χρησιμοποιήσιμη γνώση. Σχηματικά αυτό φαίνεται στο σχήμα 1.

Σχήμα 1: Τα βήματα Που Απαρτίζουν Ένα KDD Σύστημα

Σύμφωνα με τους προαναφερθέντες, η ανακάλυψη της γνώσης έχει μεγάλη σχέση
με την επιστήμη της στατιστικής. Η στατιστική είναι εκείνη που κατεξοχήν επιχειρεί
να θέσει τις βάσεις και να μας προμηθεύσει με μια «γλώσσα», με την οποία θα
μπορέσουμε να ποσοτικοποιήσουμε την αβεβαιότητα που προκύπτει κάθε φορά που
επιχειρούμε να βγάλουμε συμπεράσματα από ένα συγκεκριμένο δείγμα ενός μεγάλου
πληθυσμού. Τα KDD συστήματα, περικλείουν μια ευρύτερη οπτική άποψη για το
σχεδίασμά μοντέλων από ότι η στατιστική. Αυτό που επιχειρείται, είναι να βρεθούν
τα κατάλληλα «εργαλεία», που θα αυτοματοποιήσουν κατά το δυνατόν τη διαδικασία
της ανάλυσης δεδομένων, καθώς και της «τέχνης» της στατιστικής που αφορά την
επιλογή της υπόθεσης (hypothesis selection).
Ύστερα από μια σύντομη ανάλυση διαφόρων μεθόδων και μοντέλων συλλογής
πληροφοριών και αξιοποίησής τους, οι Fayyad, Piatetsky - Shapiro και Smyth
καταλήγουν στο ότι κάθε τεχνική εξυπηρετεί κάποιες καταστάσεις και προβλήματα
καλύτερα από κάποια άλλη και το ποια θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τη φύση
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των δεδομένων καν τους στόχους που θέτει το Marketing. Αυτό όμως στο οποίο
εφιστούν την προσοχή, είναι το γεγονός ότι πρόκειται για μια σχετικά νέα
αυτοματοποιημένη εφαρμογή, που είναι ακόμα σε εξελικτικό στάδιο και η χρήση της
θα πρέπει να γίνεται επιφυλακτικά. Δεν είναι δηλαδή κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί
με κλειστά μάτια, αλλά μπορεί κάλλιστα να λειτουργήσει ως συμβουλευτικό μέσο για
τη λήψη αποφάσεων. Από τεχνικής απόψεως πάντως, τα θέματα που τίθενται έχουν
να κάνουν με την πρόσβαση και τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων δεδομένων. Σε όσο
πιο πολλούς τομεί επιθυμεί να επεκταθεί μία επιχείρηση, τόσο πιο δύσκολο θα είναι
να συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί, ότι τα
δεδομένα θα είναι σχετικά με το αντικείμενο της έρευνας, αλλιώς θα οδηγηθούμε σε
άσχετα και εσφαλμένα συμπεράσματα. Τέλος, το βασικότερο που θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη, είναι η προηγούμενη γνώση. Αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμο το να
γνωρίζουμε κάτι για το αντικείμενο το οποίο ερευνούμε, τους συσχετισμούς και τη
χρηστικότητα.
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5. Διαδικτυακό Marketing (Internet Marketing)

Παραδοσιακά, τα 4 Ps του marketing θεωρούνται ως ο ακρογωνιαίος λίθος της
στρατηγικής προώθησης μίας εταιρείας. Σήμερα, η χρήση του διαδικτύου σαν ένα
Β2Β και B2C εργαλείο του marketing, περιλαμβάνει αυτό που πολλοί θεωρούν ως το
5° Ρ34. Τον άνθρωπο (People). To Internet χρησιμοποιείται πλέον σαν προωθητικό
εργαλείο, σαν κανάλι διανομής, μερικές φορές αποτελεί το ίδιο το προϊόν και
επηρεάζει την τιμή35. Το ερώτημα στο οποίο προσπαθεί ο κάθε επιχειρηματίας να
απαντήσει είναι «πώς θα μπορέσω να βάλω στην επιχείρησή μου το Internet και να
εκμεταλλευτώ όλες του τα στοιχεία και τις δυνατότητες;». Ουσιαστικά, το ζητούμενο
είναι το πώς μπορούν να

ενσωματώσουν το Internet στα ήδη υπάρχοντα

επιχειρησιακά κανάλια, έτσι ώστε να βρίσκονται σε ισορροπία όλες οι επιχειρησιακές
λειτουργίες. Καταρχήν, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι το διαδίκτυο άλλαξε τον
τρόπο που ο πελάτης βιώνει την εμπειρία της αγοράς. Από εκεί που για να αγοράσει
κάτι έπρεπε να πάει σε ένα κατάστημα και να επιλέξει από μία περιορισμένη ποικιλία
που του προσέφεραν, ξαφνικά του προσφέρεται η δυνατότητα να επιλέξει από το
σπίτι του, μέσα από μία τεράστια ποικιλία και με βάση τις προσωπικές του
προτιμήσεις. Σύμφωνα με τους McGaughay & Mason, η διαδικασία της λήψης
αγοραστικής απόφασης του καταναλωτή αποτελείται από πέντε στάδια36. Την
αναγνώριση του προβλήματος, την αναζήτηση της πληροφορίας, την αξιολόγηση των
εναλλακτικών επιλογών, τη λήψη της αγοραστικής απόφασης και τη μετααγοραστική
συμπεριφορά.
Μέσω του διαδικτύου, μια εταιρεία μπορεί να μάθει περισσότερα για τη
συμπεριφορά, τις συνήθειες και τις προτιμήσεις των πελατών της και να μπορέσει
έτσι να εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες τους. Για παράδειγμα, για κάποιον ο
οποίος αγοράζει συχνά CDs από το Internet και προτιμάει ένα είδος μουσικής, μπορεί
να τον ενημερώνει για νέες κυκλοφορίες στο είδος αυτό ή για προσφορές που τον
ενδιαφέρουν37.

34 Βλέπε Παράρτημα, Έκθεμα 4
35Global Millenia Marketing Inc. “How the internet can extend the reach of business marketers”,σελ. 1
36 Βλέπε Παράρτημα, Σχήμα 1
37Richardson, “Internet Marketing”, σελ. 24
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5.1 Πλεονεκτήματα Και Μειονεκπίιιατα Του Internet Marketing

Αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα, αρκετά περιληπτικά, μερικά από τα
πλεονεκτήματα που μας προσφέρει το διαδίκτυο σχετικά με το marketing. Ας
περάσουμε τώρα να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά, βάζοντάς τα σε μία σειρά.

Τα πλεονεκτήματα του Διαδικτυακού Marketing είναι τα εξής38:

• Αλληλεπίδραση (Interactivity). Οι επισκέπτες σε μια ιστοσελίδα μπορούν να
διαβάσουν κείμενο, να δουν γραφικά, να στείλουν τα σχόλιά τους να κατεβάσουν
πληροφορίες, να αγοράσουν προϊόντα και υπηρεσίες. Ο μόνος περιορισμός είναι
οι πόροι που απαιτούνται για να απεικονιστεί σωστά η ιστοσελίδα (π.χ.
κατάλληλος browser). Έτσι δίνεται μία ολοκληρωμένη εικόνα στον πελάτη, με
αποτέλεσμα τη μείωση του κύκλου πωλήσεων, και τη μείωση του κόστους
ενημέρωσης και επικοινωνίας.
• Επικοινωνία ένας προς έναν (One-on-One Communication).

Παρέχεται η

δυνατότητα κάποιος να απευθύνει μια ερώτηση και να λάβει απάντηση ή λύση
στο πρόβλημά του άμεσα on-line (Just In Time εξυπηρέτηση). Έτσι, η
υποστήριξη που παρέχεται στον πελάτη αναβαθμίζεται και ταυτόχρονα μειώνεται
το κόστος της. Επίσης, οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν πληροφορίες για τους
πελάτες τους από τους ίδιους τους πελάτες με ελάχιστο κόστος και να
εφαρμόσουν Άμεσο Marketing και Relationship Marketing.
•

Ευελιξία (Flexibility). Μια επιχείρηση μπορεί να μεταβάλλει την παρουσία της
στο Internet δυναμικά, γεγονός που δεν μπορεί να συμβεί σε άλλα μέσα. Αν,
λόγου χάρη, συμβεί κάποιο λάθος στον τιμοκατάλογο που υπάρχει στη σελίδα
της, μπορεί να το διορθώσει άμεσα και με ελάχιστο κόστος.

• Ελαχιστοποίηση κόστους (Minimal cost). To Internet ως μέσο επικοινωνίας, έχει
την ιδιαιτερότητα ότι μπορεί να μετατρέψει το μεταβλητό κόστος επικοινωνίας
σε σταθερό. Για παράδειγμα, μια διαφήμιση σε μια σελίδα ενός περιοδικού έχει
κάποιο κόστος. Μια διαφήμιση σε δύο σελίδες έχει σχεδόν το διπλάσιο κόστος.
Στο Internet, σχεδόν όλο το κόστος εμπεριέχεται στο κόστος κατασκευής της
αρχικής σελίδας του site, ενώ οι επιπλέον σελίδες προσθέτουν ελάχιστο επιπλέον

38 Βλαχοπούλου, “e - marketing”, σελ.264 - 265
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κόστος στο αρχικό, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους. Όλες οι σελίδες είναι
διαθέσιμες οποιαδήποτε στιγμή, μέχρι να τις αποσύρει η επιχείρηση. Επιπλέον,
έχουμε χαμηλότερο κόστος προϊόντος και μικρότερο χρόνο παράδοσης
• On line παράδοση πληροφοριακού υλικού και άλλων προϊόντων (λογισμικό,
ηλεκτρονικές εφημερίδες)
• On line συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις. Το δίκτυο διανομής, οι μεσάζοντες, οι
διανομείς,

οι

πωλητές,

μπορούν

να

επικοινωνούν

καθημερινά

και

να

ανταλλάσσουν πληροφορίες.
• Κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθος της, μπορεί να απευθυνθεί σε μια
αγορά εκατομμυρίων καταναλωτών.
• Δίνεται η δυνατότητα μετρήσεων αποτελεσματικότητας και διεξαγωγής ερευνών
του τύπου «βαθμός ικανοποίησης από ένα προϊόν», «επιθυμητά χαρακτηριστικά
νέου προϊόντος» κ.α.
•

Δημιουργείται δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τους προμηθευτές και άμεσης
παρακολούθησης των ανταγωνιστικών προϊόντων.

To Internet Μάρκετινγκ καλείται να αντιμετωπίσει τις ακόλουθες προκλήσεις39:

•

Σύνδεση στο Internet (Connectivity). Βασική προϋπόθεση ώστε να εφαρμοστεί το
Μάρκετινγκ στο Internet είναι οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σ’ αυτό. Οι
χρήστες του Internet αυξάνουν ραγδαία, αλλά μέχρι στιγμής ένα μεγάλο τμήμα
του πληθυσμού της γης δεν έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Κατά συνέπεια, δεν
μπορεί

να

χρησιμοποιηθεί

ως

αποκλειστικό

μέσο

προώθησης

αλλά

συμπληρωματικά.
•

Στα περισσότερα προϊόντα και ειδικά σε αυτά που έχουν υλική υπόσταση, δεν
είναι δυνατόν να καταργηθούν οι παραδοσιακοί τρόποι διανομής με το
ταχυδρομείο ή με εταιρίες διανομής προϊόντων.

•

Ασφάλεια (Security). Πολλές συζητήσεις διεξάγονται σχετικά με το πόσο ασφαλές
είναι το Internet, ώστε μέσω αυτού να γίνονται χρηματικές συναλλαγές. Οι
συναλλαγές στο Internet διεξάγονται με τη χρήση πιστωτικών καρτών. Κατά
καιρούς γίνονται γνωστές περιπτώσεις απάτης στο Διαδίκτυο που αφορούν
πιστωτικές κάρτες, παρά το γεγονός ότι έχουν αναπτυχθεί ισχυρά κρυπτογραφικά

39 Βλαχοπούλου, “e - marketing”, σελ. 265 - 268
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εργαλεία και πρωτόκολλα, όπως το Secure Socket Layer (SSL) της εταιρείας
Netscape και το πρότυπο αποκρυπτογράφησης SET, που έχει αναπτυχθεί από τις
εταιρείες MasterCard και Visa ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια.

•

Δημογραψικός Περιορισμός (Limiting Demographics). Φυσικά, οι καταναλωτές θα
πρέπει να έχουν πρόσβαση σε κάποιον υπολογιστή. Οι ομάδες πληθυσμού που
ικανοποιούν αυτήν την προϋπόθεση ανήκουν κυρίως στις ανώτερες οικονομικά
τάξεις. Επιπλέον, αυτές οι ομάδες χαρακτηρίζονται από διαφορετική κουλτούρα,
γλώσσα, ήθη και έθιμα, με αποτέλεσμα κάθε μια από αυτές να λαμβάνει
διαφορετικά τα μηνύματα που θέλει να εκφράσει η επιχείρηση.

•

Αξιοπιστία και διαθεσιμότητα παρεχόμενης πληροφορίας.

Η ποιότητα της

πληροφορίας που υπάρχει στο Internet είναι συχνά αμφιλεγόμενη, καθώς
υπάρχουν ελάχιστοι έλεγχοι και καθένας δύναται να δημοσιεύσει οτιδήποτε σε
μια ιστοσελίδα. Η έλλειψη καντρικού συντονισμού και ευρετηρίου που να
εγγυάται την ταχύτητα και την αξιοπιστία, καθώς και η οργάνωση στις μηχανές
αναζήτησης, δε διευκολύνουν πάντα τον εντοπισμό των πληροφοριών που
επιθυμεί ο χρήστης Οι marketers θα πρέπει να ελέγχουν πάντα την πηγή της
πληροφορίας, ώστε να προστατεύσουν τόσο την επιχείρηση, όσο και τον εαυτό
τους.
•

Αδυναμία επιλογής του αποδέκτη. Ο αποδέκτης επιλέγει να επικοινωνήσει με την
επιχείρηση. Αυτό δηλαδή που προηγουμένως αναφέρθηκε σαν πλεονέκτημα,
εφόσον επιτρέπει την ελεύθερη επιλογή του αποδέκτη - που σημαίνει την ύπαρξη
ενδιαφέροντος και τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με την επιχείρηση - μπορούμε
τώρα να το πάρουμε ως μειονέκτημα, σε σχέση με τα κλασικά μέσα προώθησης.

•

Μείωση άμεσης επικοινωνίας ανθρώπου με άνθρωπο. Αν και υπάρχει ο
ανθρώπινος παράγοντας, ουσιαστικά κρύβεται πίσω από τις πληροφορίες.

•

Απαιτείται συνεχής έλεγχος, υποστήριξη και ανανέωση της σελίδας, έτσι ώστε να
παραμένει ελκυστική.

•

Συναλλαγματικές ισορροπίες. Τα περισσότερα ηλεκτρονικά καταστήματα έχουν
την έδρα τους στις Η.Π.Α. με αποτέλεσμα, μεγάλα ποσά συναλλάγματος να
μεταφέρονται από την Ευρώπη προς τις Η.Π.Α. Το πρόβλημα αυτό είναι
σημαντικό για χώρες με βεβαρημένο συναλλαγματικό ισοζύγιο.
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•

Έλλειψη πλήρους νομοθετικού πλαισίου σε θέματα κάλυψης που προκύπτουν από
το ηλεκτρονικό εμπόριο.

5.2 Είναι Η Διαφήμιση Στο Διαδίκτυο Αποτελεσματική;

Για τις έως τώρα τεχνικές προώθησης και διαφήμισης, είχαν λίγο πολύ βρεθεί
κάποιες μέθοδοι και εργαλεία για να μετράμε την αποτελεσματικότητά τους.
Προφανώς, είναι πολύ σημαντικό να δούμε αν και κατά πόσο μπορεί να μετρηθεί η
αποδοτικότητα του διαδικτύου ως μέσου προώθησης. Αναφερθήκαμε νωρίτερα στη
διαφήμιση μέσω του διαδικτύου, τα ονομαζόμενα banners. Αυτά αποτελούν έναν από
τους κυριότερους τρόπους διαφήμισης στο διαδίκτυο.
Μία μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για ένα μικρό διάστημα, ήταν η μέτρηση του
“Clickthrough Rate”, του αριθμού δηλαδή των ατόμων που έκαναν “κλικ” σε ένα
banner. Όπως διαπιστώθηκε λίγο αργότερα όμως, η μέθοδος αυτή είχε αρκετά
ελαττώματα και πως τελικά δεν μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα για
την αποτελεσματικότητα ενός διαφημιστικού40. Αυτό που μπορεί να μας δείξει είναι
το πόσοι από αυτούς που εκτίθενται σε ένα διαφημιστικό, τελικά το “κλικάρουν”.
Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει41, η αύξηση του ad awareness οφείλεται κατά
ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (περίπου 96%) στην οπτική έκθεση και μόνο στα banners
και όχι στην είσοδο στη διαφημιζόμενη ιστοσελίδα. Για το λόγο αυτό, σκοπός ενός
διαφημιστικού, δε θα πρέπει να είναι να ωθήσει τον εκτιθέμενο σε αυτό να συνδεθεί
με μία άλλη ιστοσελίδα (όπου πιθανότατα θα εκτεθεί και σε άλλη διαφήμιση), αλλά
να του ενισχύσει το brand awareness42. Κατά συνέπεια, μπορούμε να πούμε ότι η
προώθηση μέσω του διαδικτύου, μπορεί να αποδειχτεί πολύ αποτελεσματική για την
ενίσχυση του brand awareness, θα πρέπει όμως να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς
τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε για τη μέτρησή της. Άλλωστε είναι ένα μέσο
σχετικά καινούριο και οποιαδήποτε προσέγγιση θα πρέπει να δοκιμαστεί σε βάθος
χρόνου για να μπορούμε να μιλήσουμε με σιγουριά, τόσο για την επίτευξη των
ποσοτικών διαφημιστικών στόχων, όσο και για την αποδοτικότητά της σε επίπεδο
επιρροής του θυμικού των καταναλωτών

40 Briggs, “A roadmap to online marketing strategy”, σελ. 1
41 Βλέπε Παράρτημα, Έκθεμα 5
42 Briggs, “A roadmap to online marketing strategy”, σελ. 2-3
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Έπειτα από όλα αυτά, μπορούμε συμπερασματικά να πούμε - και αν θεωρήσουμε
ότι τα εμπόδια και τα προβλήματα που προκύπτουν, μπορούν ως ένα βαθμό να
ξεπεραστούν - ότι αυτό που έχει πετύχει το Internet, είναι να εξαλείψει τα εμπόδια
που είχαν να κάνουν με το χρόνο, το χώρο, την απόσταση, ακόμη και την ίδια την
τοποθεσία μιας επιχείρησης. Επιπλέον, επιτρέπει τον ανταγωνισμό με βάση τη γνώση
και του τι προσφέρεις στον πελάτη και όχι με βάση το μέγεθος43. Γίνεται λοιπόν
εύκολα αντιληπτό, ότι το διαδίκτυο πρακτικά επηρεάζει όλες τις διαδικασίες μίας
επιχείρησης, τόσο τις εσωτερικές (internal), όσο και τις εξωτερικές (external).
Εσωτερικά, γιατί τα δίκτυα (intranets) παρέχουν άμεση πρόσβαση σε επιχειρησιακά
δεδομένα. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες εξοικονομούν τεράστια ποσά, λόγω μείωσης
της χρήσης γραφικών υλών και μόνο. Επιπλέον, η αυτοματοποίηση διαδικασιών όπως
οι διάφορες αναφορές (εξόδων,πωλήσεων κ.α.), επιφέρει περαιτέρω μειώσεις στο
κόστος αυτό44. Εξωτερικά, για όλα τα οφέλη που αναφέραμε παραπάνω και
προκύπτουν από τις συναλλαγές με πελάτες, προμηθευτές κ.α. Πώς όμως μπορεί ο
marketer να ωφεληθεί από ένα τέτοιο επικοινωνιακό κανάλι; Σύμφωνα με τις
Nicovich & Cornwell, οι marketers πρέπει να μπορούν να ισορροπήσουν ανάμεσα σε
τρεις κατηγορίες επικοινωνίας ή αλλιώς ροή της πληροφορίας. Η πρώτη είναι εκείνη
της εισερχόμενης επικοινωνίας, την οποία μία εταιρεία χρησιμοποιεί για να γνωρίσει
και να κατανοήσει με ποιους συναλλάσσεται και με ποιους είναι πιθανό να
προχωρήσει σε συναλλαγές. Η δεύτερη είναι εκείνη της εξερχόμενης επικοινωνίας,
που ενημερώνει τους υπάρχοντες και πιθανούς συναλλασσόμενους με την εταιρεία
για τις προσφορές της. Η τρίτη είναι εκείνη της αμφίδρομης επικοινωνίας, που
χρησιμοποιείται για λόγους εξυπηρέτησης και γενικότερα ενδυνάμωσης των σχέσεων
με τους υπάρχοντες και τους πιθανούς συναλλασσόμενους με την εταιρεία45. Τα
στελέχη δηλαδή μίας επιχείρησης, οφείλουν να βρουν τον κατάλληλο συνδυασμό και
να μπορέσουν

να διαχειριστούν έτσι τη ροή πληροφοριών, ώστε και τους

συναλλασσόμενους να αφήνουν ικανοποιημένους και τους σκοπούς του marketing να
επιτύχουν.

43 Richardson, “Internet Marketing”, σελ. 24 - 25
44 Richardson, “Internet Marketing”, σελ. 263 - 264
45 Richardson, “Internet Marketing”, σελ. 153
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5.3 Internet Marketing Plan

Σύμφωνα με τον Kotler46, το σχέδιο marketing είναι το βασικό εργαλείο για να
συντονίσουμε και να κατευθύνουμε τις προσπάθειες του marketing. Οι Pride &
Ferrell47 αναφέρουν, πως το σχέδιο marketing είναι το κείμενο που καθορίζει τις
ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε μία επιχείρηση για την εφαρμογή και τον έλεγχο
των δραστηριοτήτων του marketing. Τι είναι όμως ένα Internet Marketing Plan; Μία
προσέγγιση είναι η εξής48: To business plan είναι ο βασικός «οδηγός», ο οποίος μας
δείχνει προς τα πού πρέπει να κατευθυνθεί μια επιχείρηση στα επόμενα χρόνια. Το
marketing plan, είναι ένα μέρος του business plan το οποίο καθορίζει τους στόχους
και ποσοτικοποιεί τις προσδοκίες της επιχείρησης για όλες τις δραστηριότητες του
marketing. Ένα διαδικτυακό marketing plan τώρα, αποτελεί ένα μέρος του marketing
plan για όλες τις δραστηριότητες που γίνονται on line. Το κέντρο του είναι η
ιστοσελίδα της επιχείρησης, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από ένα
απλό site. Μπορεί να περιλαμβάνει συνδρομές με e - mail, newsgroups,διαφήμιση
στο διαδίκτυο, forums ή ακόμη και chat rooms. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να
προχωρήσουν στην ανάπτυξη ενός internet marketing plan, προτού προχωρήσουν θα
πρέπει να διαχωρίσουν την ανάλυση Marketing σε δύο μέρη. Θα πρέπει καταρχήν να
δουν το προφίλ της πρόσβασης που δίνεται για το διαδίκτυο και κατά δεύτερον να
αναλύσουν την αγορά στόχο στην οποία θα απευθυνθούν49. Όσον αφορά το πρώτο
μέρος αυτό έχει να κάνει με το τεχνικό κομμάτι του θέματος και πιο συγκεκριμένα
με50:

> τις τεχνολογικές δυνατότητες. Η στρατηγική marketing θα πρέπει να σχεδιαστεί με
βάση ποιό είναι το επίπεδο πρόσβασης του στοχούμενου κοινού στο διαδίκτυο
> τους τόπους πρόσβασης στο διαδίκτυο. Το πώς και το που βρίσκει πρόσβαση το
κοινό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ώστε να γίνει ο σωστός συνδυασμός των
τρόπων προώθησης

46 Philip Kotler, “Marketing Management”, σελ. 90
47 Pride & Ferrell, “Marketing”, σελ. 30
48 Caldanaro, Pait, “Developing an effective on line marketing plan”, σελ. 1
49 Global Millenia Marketing Inc. “How the internet can extend the reach of business marketers’\^. 3
50 Global Millenia Marketing Inc. “How the internet can extend the reach of business marketers”oek. 3
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> τους λόγους και τη συχνότητα χρήσης. Για ποιο λόγο χρησιμοποιεί ο υποψήφιος
πελάτης το διαδίκτυο; Για να συλλέξει πληροφορίες, για να αγοράσει, για
διασκέδαση; Πόσο συχνά το κάνει;
> τη δυναμικότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Να βρεθεί αν και κατά πόσο υπάρχει
προκατάληψη απέναντι σε αυτόν τον τρόπο προσέγγισης από τις επιχειρήσεις.
'λ- τις στάσεις και τα ψυχογραφικά δεδομένα. Ποια είναι η άποψη του κοινού
απέναντι στην εταιρεία, τα προϊόντα, το επίπεδο εξυπηρέτησής της
> τις κυβερνητικές ρυθμίσεις. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί ως προς το τι και πως
μπορεί να πουληθεί;
>

Τα μέσα που χρησιμοποιεί το κοινό, τόσο για διασκέδαση, όσο και για ενημέρωση.

Όσον αφορά τώρα το δεύτερο μέρος, αυτό έχει να κάνει περισσότερο με τις
κλασικές προσεγγίσεις του marketing για την ανάλυση αγοράς και πιο συγκεκριμένα
με51:

> την ανάλυση της αγοράς στόχου.
> τις πιθανότητες για Niche Marketing
'r

τις προοπτικές για χτίσιμο μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες

> το image της εταιρείας
> τις διαδικασίες πώλησης και τον τύπο πελατών που θα προσελκύουν τα
προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες
> την πλευρά των πελατών και το είδος των πληροφοριών που αναζητούν

Το να σχεδιάσει κανείς μια στρατηγική για το διαδίκτυο, δεν περιλαμβάνει μόνο
τη

σωστή

εξέταση

των τεχνολογικών παραγόντων,

αλλά

και

έναν σωστά

υπολογισμένο συνδυασμό του μέσου αυτού (Internet Marketing) με τις παραδοσιακές
μεθόδους του marketing. Αν δε γίνει αυτό, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να χάσει τους
πρωταρχικούς του στόχους, να αποδιοργανωθεί και τελικά να αποτύχει να
κεφαλαιοποιήσει τις ευκαιρίες που του παρουσιάζονται, ενώ ταυτόχρονα θα έχει
σπαταλήσει

τους πόρους του. Μία καλά σχεδιασμένη διαδικτυακή στρατηγική

marketing, προϋποθέτει ότι όλα τα κομμάτια του σχεδίου είναι ανοιχτά για
επανεξέταση ανά πάσα στιγμή, με βάση πάντα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των
51 Global Millenia Marketing Inc. “How the internet can extend the reach of business marketers”o£X. 4
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πελατών. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, νέες ευκαιρίες εμφανίζονται και το σχέδιο
marketing θα πρέπει να είναι ευέλικτο, έτσι ώστε να μπορεί να ενσωματώσει πιθανές
αλλαγές52.
Μία προσέγγιση για το πώς πρέπει να είναι δομημένο ένα καλό Internet marketing
Plan και ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει, είναι συνοπτικά η εξής53:

1. το προφίλ των πελατών
2. ένα σχέδιο που να αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ των συνολικών
δραστηριοτήτων της επιχείρησης και του σχεδίου marketing
3. τακτικές και προσφορές προς αυτούς, χρησιμοποιώντας πληροφοριακά εργαλεία
(info - tools)
4. έναν τρόπο εντοπισμού των υπαρχόντων και των υποψήφιων πελατών στο
διαδίκτυο
5. μία τακτική απόκτησης συναίνεσης από όσους προσεγγίζει

Ας τα δούμε ένα προς ένα.

5.3.1 Προφίλ Των Πελατών (Customer Profile)

Για την ανάπτυξη ενός σωστού on line marketing plan, είναι αναγκαίο να
μπορούμε να αναγνωρίσουμε τους πελάτες μας και τι είναι σημαντικό για αυτούς.
Πιο συγκεκριμένα θέλουμε να ξέρουμε54:
1. Ποιοι είναι και που βρίσκονται; Τι σκέφτονται για την εταιρεία, τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες μας;
2. Ποια είναι η αγοραστική συμπεριφορά τους και τί θα επιθυμούσαμε να
αλλάξουμε σε αυτήν;
3. Σε ποιές ενέργειες θα θέλαμε να τους ωθήσουμε;
4. Ποιές τακτικές προσέγγισης είναι καλύτερες και με ποιές προσφορές θα
μπορούσαμε να τους δελεάσουμε;
5. Είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο;

52 Global Millenia Marketing Inc. “How the internet can extend the reach of business marketers”ocA. 6
53 Caldanaro, Pait, “Developing an effective on line marketing plan”, σελ. 4
54 Caldanaro, Pait, “Developing an effective on line marketing plan”, σελ. 2
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Για να μπορέσει μία επιχείρηση να βρει ποιοι είναι (λ.χ. ηλικία, απασχόληση),
μπορεί να ανατρέξει σε δικά της στοιχεία (π.χ. ιστορικό πωλήσεων, βάσεις
δεδομένων κ.α.) για την αγορά στην οποία απευθύνεται και τη σύνθεσή της, να
διεξάγει κάποια έρευνα (είτε online είτε απλή) κ.α. Το βασικότερο όμως που πρέπει
να αναζητήσει είναι τα αν και κατά πόσο αυτοί βρίσκονται συνδεδεμένοι στο
διαδίκτυο και από πού αποκτούν πρόσβαση (εργασιακό χώρο, οικία, χώρους
διασκέδασης κ.α.) σε αυτό. Αν λοιπόν διαπιστώσει ότι η αγορά στόχος δε
χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, δεν υπάρχει λόγος να προχωρήσει σε μία τέτοια
επένδυση.

5.3.2 Το Σγέδιο

Έστω ότι η επιχείρηση κατάφερε να προσδιορίσει το προφίλ των πελατών της και
αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέραμε. Τώρα θα πρέπει να λάβει αποφάσεις
για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει και να επιλέξει τα εργαλεία που θα
χρησιμοποιήσει για να τους προσεγγίσει. Τα εργαλεία αυτά δεν είναι τίποτε άλλο,
παρά τρόποι προσέλκυσης της προσοχής και του ενδιαφέροντος των πελατών. Αυτά
που θα αναφέρουμε στη συνέχεια, αποτελούν τα είδη που χρησιμοποιούνται on line
για την κατηγοριοποίηση των μηνυμάτων που επιθυμεί μια επιχείρηση να περάσει,
ανάλογα με το περιεχόμενό τους55

•

Signature files.

Αποτελούν ένα είδος ηλεκτρονικής υπογραφής (κάτι σαν

ηλεκτρονική business card), δηλώνουν ποιος είναι ο αποστολέας, την ιδιότητά του
και τρόπους επικοινωνίας μαζί του και συνήθως μπαίνουν στο τέλος ενός e - mail
ή μίας αναφοράς.
•

Blurbs. Πρόκειται για σύντομες περιγραφές (κάτι σαν περίληψη) με στοιχεία για
την εταιρεία, τα προϊόντα, προσφορές. Στέλνονται συνήθως μέσω e - mail ή
μπαίνουν σε κάποιο σημείο μίας ιστοσελίδας με μία ένδειξη τύπου “hot topic” και
πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνουν πληροφορίες για το πώς μπορεί κανείς να
επικοινωνήσει με την εταιρεία.
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•

Αναφορές. Περιλαμβάνουν περισσότερα στοιχεία από τα blurbs και απευθύνονται
κυρίως σε εκείνους που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον. Μεταδίδονται και αυτά
μέσω e - mail, μέσω ηλεκτρονικών πινάκων ανακοινώσεων κ.α.

•

Newsletters. Πρόκειται για λιγότερο επίσημες ανακοινώσεις από τις αναφορές και
δημοσιεύονται σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα

•

Απλές δημοσιεύσεις. Περιλαμβάνουν συνήθως ανακοινώσεις και νέα για μια
επιχείρηση και αν μεταδίδονται μέσω e - mail, σε κάποιο πίνακα αναφοράς ή σε
κάποιο on line forum, πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται από ένα signature file

•

FAQs (Frequently Asked Questions). Θα πρέπει να περιλαμβάνουν απαντήσεις για
την εταιρεία, για νέους τρόπους χρήσης των προϊόντων της, για τη βιομηχανία
στην οποία δραστηριοποιείται κ.λ.π.

5.3.3 Τακτικές

Η χρήση των εργαλείων που περιγράψαμε παραπάνω, είναι μέρος της τακτικής
προσέγγισης των πελατών σε ένα εταιρικό site. Ανάλογα με το μέγεθος κάθε
εταιρείας, κάποιες τακτικές (λ.χ. οι τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές διαφημίσεις, οι
χορηγίες) μπορεί να είναι πέρα από τις δυνατότητές τους, ενώ συνήθως ελέγχονται σε
διοικητικό επίπεδο. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν κάποιοι τρόποι προώθησης, όπως τα
γνωστά banners και τα διαδικτυακά σεμινάρια (Webinars), οι οποίοι μπορούν να
ενσωματωθούν σε ένα marketing plan. Μερικοί από τους πιο συνηθισμένους είναι56:

•

Τα e - mails. Δίνεται η δυνατότητα σε μία επιχείρηση να στέλνει ηλεκτρονικά
μηνύματα στους συνδρομητές της ιστοσελίδας της, τα οποία να περιλαμβάνουν
αναφορές, blurbs,newsletters ή ακόμη και απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματά τους.
Θα πρέπει πάντα να περιέχουν και ένα signature file.

•

Οι ηλεκτρονικοί πίνακες ανακοινώσεων (Bulletin Boards). Παρά το γεγονός ότι
μοιάζει με μία μέθοδο μαζικής προσέγγισης, στην ουσία απευθύνεται μόνο σε
πελάτες που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον και θα το αναζητήσουν τα
μηνύματά τους θα πρέπει να συμβαδίζουν με τη στρατηγική της εταιρείας και να
είναι χρήσιμα στον πελάτη, ο οποίος μπορεί να ενθαρρύνεται ακόμη και να
αφήσει πληροφορίες. Σε αυτό το επίπεδο, ιδιαίτερα χρήσιμη μπορεί να αποδειχτεί
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η χρήση κάποιου ID ή password ως μηχανισμού αναζήτησης (tracking
mechanism)
•

Δημιουργία ενός newsgroup. Πρόκειται για μία εικονική κοινότητα ατόμων που
έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα. Δε θα πρέπει να μοιάζει σαν διαφήμιση κάποιου
προϊόντος, αλλά να λειτουργεί σαν χώρος ανταλλαγής απόψεων, ενημέρωσης για
νέες τεχνολογίες, σχολιασμού καταστάσεων σε κάποιο κλάδο κ.α.

•

Διαδικτυακές διαφημίσεις (banners). Είναι οι γνωστές διαφημίσεις του διαδικτύου,
που μπορεί να βρίσκονται στο ίδιο το site της εταιρείας ή ακόμη και σε άλλες
ιστοσελίδες που η εταιρεία θεωρεί ότι είναι πιθανό να επισκεφθούν οι υποψήφιοι
πελάτες της

5.3.4 Προσφορές

Όσα περιγράψαμε ως τώρα, χρησιμεύουν για να τραβήξει μία επιχείρηση την
προσοχή του κοινού. Στη συνέχεια θα πρέπει να τους «ανταμείψει» για την επιλογή
τους αυτή και - αν γίνεται - να τους πείσει να παραμείνουν στο site. Ένας τρόπος για
να τους «κρατήσει», είναι να τους κάνει κάποιες προσφορές. Οι προσφορές αυτές
μπορεί να είναι εκπτωτικά κουπόνια, δώρα (λ.χ. ένα CD, ένα μπλουζάκι)
Σε αυτό το σημείο, θα ήταν χρήσιμο να πούμε ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
βρουν έναν τρόπο να διαχειριστούν όλα όσα αναφέρουμε παραπάνω. Μία απλή
μέθοδος είναι να κρατούν στοιχεία σχετικά με το ποιες είναι οι προγραμματισμένες
ενέργειες, ποιος έχει την ευθύνη για τη διεκπεραίωση τους, το πότε δημιουργείται και
καταχωρείται μία πληροφορία, από πού προήλθε, καθώς και να ελέγχουν πότε ένα
σύστημα χρειάζεται αναβάθμιση57.

5.3.5 Απόκτηση Συναίνεσης

Έστω ότι όλα τα παραπάνω έχουν πάει κατ’ ευχή. Η επιχείρηση γνωρίζει σε
ποιους απευθύνεται, έχει επιλέξει πώς θα τους προσεγγίσει και τι θα τους προσφέρει
και φτάνει η ώρα που εκείνοι επισκέπτονται την ιστοσελίδα. Αυτή είναι η στιγμή που
πρέπει να εκμεταλλευτεί για να συλλέξει τα στοιχεία που θέλει (όνομα, τηλέφωνο, e mail) για να μπορέσει να δημιουργήσει τη βάση δεδομένων της. Σε αυτό ακριβώς το
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σημείο θα πρέπει να πάρει την έγκρισή τους για να μπορέσει να τους στείλει επιπλέον
ενημερωτικό υλικό στη συνέχεια58. Η όλη θεωρία πίσω από την απόκτηση της άδειας,
έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι χρήστες του διαδικτύου πρέπει να συναινούν
συνειδητά στο να τους γίνεται προώθηση πληροφοριών ή προϊόντων, αλλιώς η
αποτυχία είναι σχεδόν σίγουρη. Ο σκοπός άλλωστε είναι αφού καταφέρουν να τους
προσελκύσουν την πρώτη φορά, να μπορέσουν να έχουν επανάληψη της επίσκεψης.
Για το λόγο αυτό είναι προτιμότερο να έχουν τη συγκατάθεσή τους, παρά να τους
απομακρύνουν χρησιμοποιώντας επιθετική τακτική. Άλλωστε, αν συμφωνήσουν, η
εταιρεία θα έχει την ευκαιρία να επιχειρήσει να εφαρμόσει το σχέδιο marketing.
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6. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e - Commerce)

To 1966, o Felix Kaufman είχε προτρέψει τους managers να δουν πέρα από τα
στενά όρια της δικής τους επιχείρησης και να σκεφτούν την πιθανότητα των
διεπιχειρησιακών συστημάτων (Interorganizational Systems - IOS). Για δίκτυα
δηλαδή που θα διευκόλυναν τις επιχειρήσεις να μοιράζονται τις πληροφορίες και να
δουλεύουν ηλεκτρονικά, πέρα από τους ενδοεπιχειρησιακούς περιορισμούς59. Παρά
το γεγονός ότι ο τόνος του άρθρου ήταν σαν να ευχόταν να γίνει κάτι μελλοντικά,
κάτι τέτοιο είχε ήδη μπει σε εφαρμογή. Ένας υπεύθυνος πωλήσεων στην AHSC
(American Hospital Supply Corporation), είχε δημιουργήσει ένα σύστημα που
επέτρεπε την ανταλλαγή και την επεξεργασία πληροφοριών για τις παραγγελίες μέσω
τηλεφώνου, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του πελάτη και του πωλητή σε
κάποιον προκαθορισμένο χώρο. Επίσης, η εταιρεία American Airlines (ΑΑ) είχε
αρχίσει να

προσφέρει σε

μεγάλους

ταξιδιωτικούς πράκτορες

ένα

σύστημα

υπολογιστών για τις κρατήσεις, έτσι ώστε να απλοποιήσει τη διαδικασία για βασικούς
πελάτες. Από τις ενέργειες αυτές προήλθαν δύο θρυλικά πληροφοριακά συστήματα,
τα οποία άλλαξαν τον τρόπο λειτουργίας ολόκληρης της βιομηχανίας τους. Με αυτόν
τον τρόπο βοήθησαν να αλλάξει ο ρόλος της πληροφοριακής τεχνολογίας, έτσι ώστε
να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο υποστήριξης του εμπορίου. Κάτι τέτοιο περιελάμβανε
τις επιχειρησιακές στρατηγικές, τις δομές και τα συστήματα μέσω των οποίων ένας
οργανισμός συναλλάσσεται με πελάτες, προμηθευτές και όλους όσους συμμετέχουν
σε μια βιομηχανία60.
Όταν οι AHSC και ΑΑ ξεκίνησαν την εφαρμογή των συστημάτων τους, δεν
μπορούσαν να φανταστούν ότι αυτά θα αποτελούσαν την απαρχή του ηλεκτρονικού
εμπορίου (e - commerce). Σήμερα, πολλές από τις χρήσεις της πληροφοριακής
τεχνολογίας περιλαμβάνουν δίκτυα που υπερβαίνουν τα όρια μιας εταιρείας. Αυτά τα
IOS’s, βοηθούν τις επιχειρήσεις να συμπεριλάβουν πελάτες, προμηθευτές και όλους
τους άλλους εμπλεκόμενους, στον επανασχεδιασμό της διαδικασίας με την οποία
δουλεύουν και συνεργάζονται, έτσι ώστε να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, την
ποιότητα, την ταχύτητα και την ευελιξία τους61. Μπορούν έτσι να δημιουργηθούν νέα
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κανάλια διανομής, καθώς και να προσφέρουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες, βασισμένα
στις πληροφορίες που συλλέγουν και επεξεργάζονται. Επιπλέον, τα συστήματα αυτά
μπορούν να αλλάξουν τους συσχετισμούς δύναμης και ελέγχου μεταξύ πελάτη
προμηθευτή, να δημιουργήσουν εμπόδια εισόδου και εξόδου σε έναν κλάδο και σε
πολλές περιπτώσεις, να δώσουν σε κάποιους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Οι δύο εταιρείες που προαναφέραμε, υπήρξαν πρωτοπόροι και άνοιξαν νέες
κατευθύνσεις για το εμπόριο. Όπως ήταν φυσικό, έπρεπε να εξελιχθεί το λογισμικό
για την ανταλλαγή πληροφοριών, να δημιουργηθούν δίκτυα και να προσδιοριστεί το
θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία τους. Έτσι, η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου
άρχισε με σχετικά αργά βήματα. Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν απλά συστήματα
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων ( Electronic Data Interchange - EDI), τα οποία
δεν είχαν ιδιαίτερες τεχνολογικές απαιτήσεις . Επιπλέον, από τη στιγμή που
χρησιμοποιούνταν απλές τηλεφωνικές γραμμές, οι εταιρείες δεν μπορούσαν να έχουν
υπό τον αποκλειστικό τους έλεγχο το δίκτυο. Κατ’ επέκταση, το όλο σύστημα
ουσιαστικά αφορούσε - και εξυπηρετούσε - μόνο την πλευρά του πελάτη. Περίπου
στα μέσα της δεκαετίας του

’80 το ηλεκτρονικό

εμπόριο είχε

σημειώσει

αξιοσημείωτη πρόοδο. Τα απλά κανάλια διανομής είχαν εξελιχθεί δημιουργώντας ένα
ηλεκτρονικό χώρο αγοράς και πώλησης προϊόντων (electronic marketplace), ενώ και
το επίπεδο ελέγχου του δικτύου είχε αυξηθεί, περιλαμβάνοντας τον έλεγχο της
πληροφορίας, της επεξεργασίας της και του δικτύου μέσω του οποίου διακινούνταν62
63.
Ακόμη και πριν τη μεγάλη συμβολή του διαδικτύου, η συνεχής εξέλιξη και το
αυξανόμενο επίπεδο διείσδυσης της τεχνολογίας στη βιομηχανία, επέτρεψε τη
δραστική μείωση του κόστους, ενώ η εξειδίκευση που απαιτούνταν για την
τοποθέτηση και χρήση των διαφόρων συστημάτων γινόταν ολοένα και μικρότερη.
Έως το 1998, πολλοί έφτασαν να πιστεύουν ότι το διαδίκτυο προσφέρει τη
δυνατότητα στις εταιρείες να αποκτήσουν αποκλειστικά πλεονεκτήματα μέσω του
ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς οι καταναλωτές, οι προμηθευτές και όσοι άλλοι
εμπλέκονται σε μία βιομηχανία, αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την παγκόσμια
πλατφόρμα και τη χρησιμοποιούν για να εκτελέσουν την εργασία τους. Έτσι, παρά
τους φόβους που προκύπτουν (π.χ. για την ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα κ.α.),
όλοι έσπευσαν να δημιουργήσουν τους ηλεκτρονικούς τόπους (marketplaces), μέσω
62 Applegate, McFarlan, McKenney, “Corporate information systems management - Text & cases”,
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των οποίων θα εκτελούνταν οι εργασίες στο μέλλον, αλλάζοντας μια για πάντα τον
τρόπο διενέργειας του εμπορίου64.
Κάπου εδώ όμως, καλό θα ήταν να ορίσουμε τον όρο ηλεκτρονικό εμπόριο, έτσι
όπως εκλαμβάνεται σήμερα. Σύμφωνα με τον Δουκίδη65, ηλεκτρονικό εμπόριο είναι
ένα σύνολο επιχειρηματικών στρατηγικών, οι οποίες επιτρέπουν μέσω της χρήσης
νέων τεχνολογιών, τη διεκπεραίωση εμπορικών διαδικασιών, με ηλεκτρονικά μέσα.
Οι Laudon & Laudon66, ορίζουν ως ηλεκτρονικό εμπόριο την ηλεκτρονική αγορά και
πώληση αγαθών και υπηρεσιών με computerized συναλλαγές, χρησιμοποιώντας το
Διαδίκτυο, δίκτυα και άλλες ψηφιακές τεχνολογίες. Περικλείει επίσης ενέργειες που
υποστηρίζουν διαδικασίες όπως η διαφήμιση, το marketing και η εξυπηρέτηση
πελατών.

6.1 Κατηγορίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι πλέον ένα σύνολο διαδικασιών, το οποίο έχει
κεντρίσει το ενδιαφέρον τόσο του εμπορικού, όσο και του επενδυτικού μέρους του
επιχειρηματικού κόσμου. Οι νέοι τρόποι του επιχειρείν με τη χρήση του e commerce, δεν είναι παρά μία μετεξέλιξη των παραδοσιακών τρόπων συναλλαγής και
των σχέσεων που προκύπτουν από αυτούς67. Οι σχέσεις αυτές είναι οι παρακάτω:
•

Επιχείρηση Προς Καταναλωτή (Business To Consumer - B2C)
Περιλαμβάνει τις σχέσεις με τις οποίες ο μέσος καταναλωτής είναι περισσότερο

εξοικειωμένος, αυτές δηλαδή που έχουν να κάνουν με την πώληση των προϊόντων
από τους λιανέμπορους απευθείας στους πελάτες, μέσω του διαδικτύου. Για
παράδειγμα, on - line κατάλογοι για ρούχα, βιβλία, αυτοκίνητα κ.α.
•

Καταναλωτής Προς Καταναλωτή (Consumer To Consumer - C2C)
Περιλαμβάνει τις συναλλαγές που γίνονται απευθείας από τους καταναλωτές προς

άλλους καταναλωτές. Για παράδειγμα, το web-site της εταιρείας δημοπρασιών eBay,
δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να πωλούν προϊόντα σε άλλους επισκέπτες,
ανάλογα με τη μεγαλύτερη προσφορά.
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•

Επιχείρηση Προς Επιχείρηση (Business To Business - Β2Β)
Είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας ηλεκτρονικού εμπορίου68. Για το λόγο

αυτό θα σταθούμε εδώ λίγο παραπάνω. Περιλαμβάνει τις συναλλαγές για την αγορά
και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων. Για
παράδειγμα, μία εταιρεία που κατασκευάζει χάλυβα, αγοράζει κάρβουνο από μία
άλλη για να το χρησιμοποιήσει στα χυτήριά της. Μερικοί αναλυτές εκτιμούσαν το
2002, ότι το 80% των συναλλαγών που γίνονταν μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου ήταν
αυτού του τύπου και πως το 2004, το ποσοστό αυτό ίσως φτάσει το 87%, ενώ ο
τζίρος που θα προέλθει μπορεί να αγγίξει τα 2,8 τρις δολάρια. Για κάποια χρόνια, οι
εταιρείες χρησιμοποιούσαν απλά EDI συστήματα. Τώρα στρέφονται προς την
τεχνολογία του Internet. Με το να εξαλείψουν τις παραδοσιακές, ανεπαρκείς και
γραφειοκρατικές διαδικασίες εντοπισμού προμηθευτών, παραγγελιών και παράδοσης
προϊόντων, καθώς και με το να προσφέρουν ευκαιρίες εξεύρεσης της καλύτερης
προσφοράς, τα Β2Β web-sites μπορούν να μειώσουν το κόστος όσων συμμετέχουν
στη διαδικασία από 5% έως 45% (ας μην ξεχνάμε το γεγονός ότι παραδοσιακά, οι
εταιρείες βασίζονταν στις μακροχρόνιες σχέσεις με έναν ή δύο προμηθευτές. Τώρα η
πληροφορία

για

πιθανούς

εναλλακτικούς

προμηθευτές

είναι

πολύ

εύκολα

προσβάσιμη). Μπορούν ακόμη να μειώσουν το κόστος των εγγράφων που
σχετίζονται με τις συναλλαγές αυτού του τύπου έως και 20%69. Οι επιχειρήσεις έχουν
ακόμη τη δυνατότητα να ιδρύσουν το δικό τους web-site, ή να χρησιμοποιήσουν τις
υπηρεσίες ενός έτοιμου, το οποίο λειτουργεί ως on - line marketplace. Αξίζει εδώ να
σημειωθεί, ότι η αγορά έχει δημιουργήσει και μία υποκατηγορία του Β2Β, που είναι η
Business To Small Business (B2SB70).71Π.χ., η Milacron Inc., μέσω του web-site της,
πουλά κοπτικά εργαλεία και άλλα προϊόντα, σε πάνω από εκατό χιλιάδες μικρότερες
εταιρείες.
•

Επιχείρηση Προς Κυβέρνηση (Business To Government - B2G )
Πρόκειται για ένα σχετικά νέο κλάδο ηλεκτρονικού εμπορίου, ο οποίος

περιλαμβάνει τις συναλλαγές μεταξύ εταιρειών με διάφορους τομείς του δημοσίου.
Έτσι, μέσω του διαδικτύου, οι δημόσιοι φορείς μπορούν να αγοράσουν πρώτες ύλες ή
να δημοσιεύσουν μία προκήρυξη. Γενικά, οι δημόσιες επιχειρήσεις - είτε σε τοπικό

68
69
70
71

Laudon &
Laudon &
Louis, “M
Louis, “M

Laudon, “MIS - Managing the digital firm”, σελ. 115
Laudon, “MIS - Managing the digital firm”, σελ. 115
- Commerce Crash Course”, σελ. 203
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είτε σε εθνικό επίπεδο - για πολλούς κλάδους αποτελούν το μεγαλύτερο πελάτη για
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Τρανταχτό παράδειγμα στην Ελλάδα
αποτελεί ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών.
•

Φορολογούμενος Προς Κυβέρνηση (Taxpayer To Government T2G72)
Σήμερα δίνεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους να υποβάλλουν τις

φορολογικές τους δηλώσεις, καθώς και να δουν διάφορα άλλα στοιχεία που τους
ενδιαφέρουν, μέσω του Internet. Π.χ., το 2000 έγινε μια ανάκληση για κάποιο τύπο
ελαστικού που ήταν ελαττωματικό. Οι κυβερνήσεις ενημέρωσαν το κοινό και μέσω
διαδικτύου, ενώ δινόταν η δυνατότητα στους πολίτες να εκφράσουν τυχόν παράπονα.
Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι κάτι τέτοιο βοηθά τόσο στην ταχύτερη ενημέρωση και
εξυπηρέτηση του κοινού, όσο και στην καλύτερη διαχείριση των σχέσεων από την
πλευρά του δημοσίου.

72 Louis, “Μ - Commerce Crash Course”, σελ. 205
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6.2 «Κινητό» Εμπόριο (Mobile Commerce)

Ένας διαφορετικός τρόπος να κατηγοριοποιήσουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο, έχει
να κάνει με το αν και κατά πόσο οι συμμετέχοντες είναι φυσικά συνδεδεμένοι στο
διαδίκτυο. Τα τελευταία χρόνια, η εξέλιξη των κινητών τηλεφώνων και των PDA’s,
δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες τους να στείλουν e - mails, να «σερφάρουν»
στο δίκτυο και να κάνουν κάποιες αγορές, χωρίς να χρειάζεται να είναι συνδεδεμένοι
σε κάποια σταθερή τηλεφωνική γραμμή. Η χρήση αυτή των κινητών και των άλλων
φορητών συσκευών επικοινωνίας για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, έχει
ονομαστεί Mobile Commerce (m - commerce) . Η τεχνολογία αυτή μπορεί μάλιστα
να υποστηρίξει και να εξυπηρετήσει τόσο Β2Β όσο και B2C συναλλαγές.
Προτού όμως περάσουμε στην ανάλυσή μας, κρίνουμε σκόπιμο να εξετάσουμε
την

έννοια

του

όρου

φορητότητα

(mobility),

καθώς

είναι

σημαντικό

να

κατανοήσουμε πότε κάποιος φορέας μπορεί να θεωρηθεί «κινητός» (mobile). Η
φορητότητα λοιπόν έχει τα εξής χαρακτηριστικά73
74:

^ «παράδοση» κλήσεων σε κάποιον συνδρομητή σε κίνηση (π.χ. ο οποίος βρίσκεται
σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο)
roaming κλήσεων (υποστήριξη κλήσεων προς και από συνδρομητές που
«επισκέπτονται» το δίκτυο)
εξακρίβωση στοιχείων (η διαδικασία που διενεργεί το δίκτυο για την επιβεβαίωση
της ταυτότητας του χρήστη π.χ. με κάποιον αριθμό PIN)
επιβεβαίωση στοιχείων (η διαδικασία που επιβεβαιώνει ότι ένας χρήστης είναι
εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί το δίκτυο)
handoff (η διαδικασία που ακολουθεί το δίκτυο όταν μεταφέρει μία κλήση του
συνδρομητή από ένα κανάλι σε ένα άλλο καθώς εκείνος μετακινείται)
ελαχιστοποίηση διαδρομής (η διαδικασία που ακολουθεί το δίκτυο έτσι ώστε να
επιλεγεί η βέλτιστη ταχύτητα και ποιότητα σύνδεσης μέσω των καναλιών που
χρη σιμοπο ιούνται)

73 Laudon & Laudon, “MIS - Managing the digital firm”, σελ. 111
74 Louis, “M - Commerce Crash Course”, σελ. 210
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Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο βασικά πρωτόκολλα (internet protocols) που
υποστηρίζουν τις λειτουργίες αυτές και βρίσκονται υπό συνεχή εξέλιξη. To Wireless
Application Protocol (WAP) και το i Mode, στα οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια.
To m - commerce, είναι μία εφαρμογή που έχει τη δυνατότητα να φέρει τι
Internet και τις Wireless τηλεπικοινωνίες στον μέσο καταναλωτή. Προς το παρόν, οι
χρήστες του διαδικτύου μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορούν να75:

> δουν εικόνα του προϊόντος που αγοράζουν
> εκτυπώσουν τη σελίδα που τους ενδιαφέρει
> δουν πολλά «παράθυρα» ταυτόχρονα
> δουν εύκολα οδηγίες για τις αγορές τους
> έχουν έγχρωμη εικόνα
> δουν πληροφορίες για τα συστατικά και τη χρήση του προϊόντος που αγοράζουν

Οι βασικότερες υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του m - commerce, είναι οι
εξής76:

•

οικονομικά νέα (γενικές πληροφορίες που ανανεώνονται τακτικά)

•

πληροφορίες για μετοχές (ο χρήστης επιλέγει ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών και
ενημερώνεται τακτικά για αυτό)

•

media reports (ενημέρωση για τρέχοντα γεγονότα)

•

τραπεζικές συναλλαγές

•

διασκέδαση (αγορά εισιτηρίων, περιλήψεις ταινιών κ.α.)

•

πληροφορίες για λιανικές πωλήσεις (με βάση

τοπικές πληροφορίες που

λαμβάνονται από το δίκτυο ανά γεωγραφική περιοχή)
•

πληροφορίες για την κίνηση στους δρόμους

•

πληροφορίες για τον καιρό

•

μηχανές αναζήτησης (τύπου yahoo, google)

•

e - commerce ιστοσελίδες (εκείνες που συνήθως επισκεπτόμαστε μέσω του
απλού διαδικτύου)

•

e - mail

75 Louis, “Μ - Commerce Crash Course”, σελ. 209 - 210
76 Louis, “M - Commerce Crash Course”, σελ. 222 - 223
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Η φορητότητα προσθέτει μία νέα διάσταση στο διαδίκτυο. Ως τώρα, ο χρήστης
ήταν αυτός που αναζητούσε το Internet, ενώ τώρα το δίκτυο θα πρέπει με κάποιο
τρόπο να τον εντοπίζει, καθώς αυτός μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε.
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε, ότι ο κόσμος έχει συνηθίσει να αγοράζει αυτό
που μπορεί να δει - ειδικά αν μιλάμε για αγορές εξ αποστάσεως, όπου δεν έχει
φυσική επαφή με το προϊόν. Η πρόκληση που εμφανίζεται, έχει να κάνει με το
γεγονός ότι οι φορητές συσκευές έχουν περιορισμένες δυνατότητες αναφορικά με την
οθόνη τους, το μέγεθος της και την ανάλυση της εικόνας που προβάλλουν. Δεν
μπορούν δηλαδή να «κατεβάσουν» μια ιστοσελίδα όπως ένας υπολογιστής. Πιο
συγκεκριμένα, οι τεχνικές δυσκολίες του m - commerce είναι:

ο

περιορισμένο μέγεθος οθόνης

ο

οι επίδοξοι «προμηθευτές» πρέπει να εξοικειωθούν με τα δυσδιάκριτα όρια της
έννοιας «φορητότητα»

ο

υποστηρίζονται φωνητικές λειτουργίες. Κατά συνέπεια το user interface πρέπει να
εξελιχθεί έτσι ώστε να γίνει ευκολότερη η αναζήτηση στο δίκτυο (το web
browsing)

Σύμφωνα με τον Louis77, υπάρχουν δύο βασικές απόψεις επί του θέματος. Εκείνη
που είναι κατά και εκείνη που είναι υπέρ του wireless Internet. Η πρώτη, υποστηρίζει
ότι οι φορητές συσκευές χρησιμοποιούνται για την απευθείας επικοινωνία μεταξύ των
ατόμων. Επιπλέον, η φωνητική πλοήγηση μέσα σε μία σειρά από menus, είναι ήδη
αρκετά δύσκολη με τους συμβατικούς τρόπους σύνδεσης στο διαδίκτυο και δε
βλέπουν πιθανό να μπορεί αυτό να αλλάξει με τα wireless συστήματα. Υποστηρίζουν
ακόμα, ότι οι εταιρείες προβάλλουν στα κινητά τις πληροφορίες που εκείνες θέλουν
και δε δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να αναζητήσει ό,τι εκείνος επιθυμεί.
Από την άλλη, οι υποστηρικτές του m - commerce κάνουν διαρκώς έρευνες
αγοράς και τεχνικές αναλύσεις, έτσι ώστε να εξακριβώσουν τι ακριβώς ζητούν οι
χρήστες από ένα τέτοιο σύστημα και πως θα το κάνουν πιο ελκυστικό σε αυτούς.

Louis, “Μ - Commerce Crash Course”, σελ. 214-215
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6.3 WAP

To WAP είναι το αποτέλεσμα μίας προσπάθειας που γίνεται για τον καθορισμό
κάποιων standards σε επίπεδο βιομηχανίας, για την εξέλιξη εφαρμογών που
λειτουργούν μέσω wireless τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Ορίζεται78 ως ένα σύστημα
πρωτοκόλλων και τεχνολογιών που επιτρέπουν σε κινητά τηλέφωνα και άλλες
φορητές συσκευές, οι οποίες έχουν περιορισμένες δυνατότητες ανάλυσης, low
bandwidth συνδέσεις και μικρή μνήμη να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες και
υπηρεσίες που βασίζονται στο διαδίκτυο. Η προσπάθεια αυτή οδήγησε στην ίδρυση
του WAP Forum, το οποίο αποτελείται από 500 περίπου μέλη - μερικά από τα οποία
είναι κατασκευαστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων, ειδικού
λογισμικού κ.α. - και εργάζονται για την εξέλιξή του. Το γεγονός ότι είναι κάτι
εντελώς καινούριο δημιουργεί κάποια προβλήματα συμβατότητας με τα συμβατικά
internet protocols και τα scripting languages των web-sites. Κάτι τέτοιο δεν είναι ούτε
καλό ούτε και ιδιαίτερα κακό. Έχει αποδειχτεί μέσα από τη χρήση του, ότι είναι τόσο
δημοφιλές που ακόμη δεν είναι απαραίτητος ο υψηλός βαθμός συμβατότητας. Στο
μέλλον όμως - και αν επιθυμούμε να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες του
διαδικτύου - η

συμβατότητα είναι κάτι που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί

αποτελεσματικά79. 80
Οι υπηρεσίες WAP έχουν δύο βασικούς στόχους. Πρώτον να δημιουργήσουν
πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους χρήστες φορητών συσκευών (κάτι που έχει
επιτευχθεί) και δεύτερον να καταστήσουν εφικτή στους χρήστες την εύκολη
πρόσβαση και τη διάδραση με την πληροφορία και τις σχετιζόμενες υπηρεσίες.
Έχουν όμως και κάποιους περιορισμούς, οι οποίοι θα πρέπει να ξεπεραστούν.
Καταρχήν, έως το έτος 2000, τα WAP δίκτυα ήταν τελείων ανεξάρτητα και ασύμβατα
ΟΛ

με αυτό που αποκαλείται Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web - WWW) . Παρά το
γεγονός ότι κάποιος μπορεί να αναζητήσει ιστοσελίδες στο κινητό και το PDA του,
αυτό γίνεται μόνο με τις σελίδες εκείνες που υποστηρίζονται από το όλο σύστημα και
όχι από το σύνολο των δικτυακών τόπων. Μακροχρόνια κάτι τέτοιο - όπως είναι
προφανές - δεν είναι ιδιαίτερα θετικό. Ο Παγκόσμιος Ιστός αποτελεί την κυρίαρχη
εφαρμογή του διαδικτύου και θα παραμείνει το

μοντέλο πάνω στο οποίο

78 Laudon & Laudon, “MIS - Managing the digital firm”, σελ. 278
79 Louis, “M - Commerce Crash Course”, σελ. 174-175
80 Louis, “M - Commerce Crash Course”, σελ. 187
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διενεργούνται οι σχετικές εργασίες. Για το λόγο αυτό, το WAP Forum κάνει
προσπάθειες έτσι ώστε να οδηγηθούν προς την ίδια κατεύθυνση με το World Wide
Web Consortium (W3C)81 82 83

6.4 i-Mode

Πολλοί υποστηρίζουν ότι το i Mode είναι σχεδόν το ίδιο με το WAP, κάτι το
οποίο - από την πλευρά του marketing τουλάχιστον - δεν απέχει και πολύ από την
πραγματικότητα, καθώς τα δεδομένα και η πρόσβαση στο διαδίκτυο λειτουργούν με
τον ίδιο τρόπο. Η βασικότερη διαφορά τους έγκειται στο ότι το i Mode σχεδιάστηκε
για να είναι συμβατό με τον Παγκόσμιο Ιστό (WWW) και τις markup languages που
χρησιμοποιούνται.. Το γεγονός ότι το πρωτόκολλό του είναι αποκλειστική ιδιοκτησία
της εταιρίας NTT Do Co Μο που παρέχει τις υπηρεσίες, δε μας επιτρέπει την
ανάλυση των τεχνικών του λεπτομερειών. Το μόνο που μπορούμε ίσως να κάνουμε,
είναι να υποθέσουμε ότι ακολουθεί ένα μοντέλο πρωτοκόλλου σύμφωνα με την
προσέγγιση του Open Systems Interconnection (OSI) model . Η πλέον εμφανής
διαφορά, είναι ότι το i Mode εμφανίζει και γραφικά. Παρά το γεγονός ότι η οθόνη
των συσκευών που το υποστηρίζουν δεν είναι μεγαλύτερη από τις συσκευές WAP, η
τεχνολογία τους επιτρέπει την απόκρυψη των άχρηστων δεδομένων (π.χ. banners) και
την εμφάνιση μόνο των απαραίτητων για την ενημέρωση σχετικά με το ζητούμενο.
Επιπλέον, η τεχνολογία του υποστηρίζεται από το W3C, ενώ είναι δυνατή η
πρόσβαση και σε ιστοσελίδες που δεν είναι αυτού του τύπου . Σε αυτό το σημείο θα
μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι εδώ και λίγους μήνες, οι υπηρεσίες του i Mode
προσφέρονται και στη χώρα μας από μία εταιρία κινητής τηλεφωνίας.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό από τα παραπάνω, οι εξελίξεις αυτές της
τεχνολογίας έχουν ιδιαίτερη σημασία για το Marketing, καθώς ανοίγουν νέοι δρόμοι
για τον τρόπο προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και για τη συλλογή
στοιχείων. Μπορούμε έτσι πολύ εύκολα να δούμε το ποιος, και πότε αναζητά
πληροφορίες μέσω του κινητού του, τι πληροφορίες θέλει, τι αγοράζει, πώς
διασκεδάζει (λ.χ. αν αγοράζει συχνά εισιτήρια για το θέατρο) κ.α. Επιπλέον, τώρα δε

81 Βλέπε Παράρτημα, Έκθεμα 2
82 Βλέπε Παράρτημα, Έκθεμα 3
83 Louis, “Μ - Commerce Crash Course”, σελ. 194-195
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χρειάζεται να είναι σε κάποιο γραφείο

ή σπίτι, καθισμένος μπροστά σε έναν

ηλεκτρονικό υπολογιστή, ούτε πρέπει να περιμένουμε πότε θα μπει στο διαδίκτυο για
να τον προσεγγίσουμε. Μας δίνεται πλέον η δυνατότητα να του προωθήσουμε
προϊόντα ή υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή.
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7.

Συστήματα

Υποστήριξης

Και

Εξυπηρέτησης

Πελατών

(Customer

Relationship Management Systems - CRM)

Έχουμε χρησιμοποιήσει αρκετές φορές μέχρι τώρα, τους όρους υποστήριξη και
εξυπηρέτηση του πελάτη, επικέντρωση στις ανάγκες του, απόκτηση της εμπιστοσύνης
του και άλλους σχετικούς. Η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει και σε
αυτόν τον τομέα, καθώς έχουν ανακαλυφθεί τεχνικές και συστήματα που συμβάλουν
στην καλύτερη διαχείριση των σχέσεων των εταιρειών με τους πελάτες τους. Τα
συστήματα αυτά, ονομάζονται Συστήματα Υποστήριξης Και Εξυπηρέτησης Πελατών ή
Customer Relationship Management Systems (CRM). Πώς μπορούμε όμως να
ορίσουμε το CRM; Μία απλή προσέγγιση είναι πως πρόκειται για τη διαδικασία
εκείνη που απαιτείται για την απόκτηση, διατήρηση και την - αν μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε τον όρο - «καλλιέργεια» κερδοφόρων πελατών84.
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία στροφή των
επιχειρήσεων από τις παραδοσιακές τεχνικές του marketing και επικέντρωσή τους
στις ανάγκες του πελάτη. Η έμφαση μάλιστα δίνεται στη διατήρηση των υπαρχόντων,
καθώς από ότι φαίνεται, το κόστος του να επιδιώξει κανείς να προσελκύσει νέους
πελάτες μπορεί να είναι έως και πέντε φορές υψηλότερο από εκείνο του να κρατήσει
και να ικανοποιήσει τους παλιούς85. 86To CRM έχει συμβάλλει σημαντικά στην
αντικατάσταση του μονολόγου των συνηθισμένων τεχνικών του marketing με νέες, οι
οποίες βοηθούν στο «χτίσιμο» ενός ισχυρού brand name, μέσα από τη διαρκώς
βελτιούμενη σχέση των πελατών με μία επιχείρηση . Σε σχέση λοιπόν με τις
παραδοσιακές τεχνικές του μαζικού marketing, το CRM φαίνεται να έχει αρκετά
πλεονεκτήματα καθώς87:
•

μειώνει τα έξοδα διαφήμισης

•

διευκολύνει τις επιχειρήσεις να στοχεύσουν σε πιο συγκεκριμένα τμήματα της
αγοράς, επικεντρώνοντας τις προσπάθειές τους στις ανάγκες των πελατών

•

διευκολύνει την μέτρηση της αποτελεσματικότητας μίας καμπάνιας

•

επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται για τους πελάτες σε επίπεδο
παρεχόμενων υπηρεσιών και όχι σε επίπεδο τιμών

84
85
86
87

Brown, “CRM. A strategic imperative in the world of e - business”, σελ. 8
Sanchez, “CRM - Building customer relationships for enduring profits in a wired economy”, σελ. 5
Sanchez, “CRM - Building customer relationships for enduring profits in a wired economy”, σελ 10
Brown, “CRM. A strategic imperative in the world of e - business”, σελ. 8-9
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•

αποτρέπει τις επιχειρήσεις από το να ξοδεύουν πάρα πολλά για έναν πελάτη που
δεν έχει μεγάλη αξία (δεν αποφέρει ικανοποιητικά κέρδη) ή - αντιθέτως - να
ξοδεύουν πολύ λίγα για έναν που έχει μεγάλη αξία

•

επιταχύνει τον απαιτούμενο χρόνο για την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος και την
εισαγωγή του στην αγορά

•

δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αποκομίσουν όσο γίνεται περισσότερα
από τον κάθε πελάτη

7.1 Ηλεκτρονική όιαγείριση του CRM

Σύμφωνα με την USA Today (1η Ιουνίου 1999), το 67% των διαδικτυακών
συναλλαγών δεν ολοκληρώνονται, κυρίως επειδή οι ιστοσελίδες ηλεκτρονικού
εμπορίου δεν είναι σωστά προετοιμασμένες για on line εξυπηρέτηση και υποστήριξη
των πελατών σε πραγματικό χρόνο. Ο βασικότερος λόγος που συμβαίνει αυτό, είναι
το ότι οι επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζουν με την απαιτούμενη σοβαρότητα και
προσοχή τις προκλήσεις (οι οποίες είναι εν δυνάμει μειονεκτήματα) που προκύπτουν
στην προσπάθειά τους να εγκαταστήσουν ένα σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης
go

πελατών. Οι προκλήσεις αυτές είναι :

>

Να δημιουργήσουν μία ενιαία στρατηγική (integrated interaction strategy) για το
νέο αυτό διαδραστικό κανάλι (interactive channel). Αν δούμε το CRM απλά ως
έναν τρόπο μείωσης του κόστους ίσως έχει καταστροφικά αποτελέσματα Το
Internet και οι Web τεχνολογίες, μας δίνουν την ευκαιρία να υποστηρίξουμε την
προσωπική εξυπηρέτηση, η οποία θα βασίζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε
πελάτη, ενώ ταυτόχρονα μας προσφέρουν εφαρμογές με τις οποίες μπορούμε να
φτάσουμε ή ακόμη και να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες τους. Μία «χαλαρή»
στρατηγική, θα οδηγήσει σε ανικανοποίητους πελάτες και επαναλαμβανόμενη μη
ικανοποίησή τους θα οδηγήσει σε απώλεια εσόδων. Έτσι, μία σωστή στρατηγική
θα πρεπει να
•

:

έχει ενιαία και σφιχτή δομή για όλα τα σχετικά με το διαδραστικό μέσο
κανάλια

•

χρησιμοποιεί με ενιαίο τρόπο τα σταθερά δεδομένα των πελατών88 89

88 Brown, “CRM. A strategic imperative in the world of e - business”, σελ. 161
89 Brown, “CRM. A strategic imperative in the world of e - business”, σελ. 162
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•

μπορεί να απαντήσει στο πως επιθυμούν οι πελάτες να γίνεται η επικοινωνία
τους με την επιχείρηση

•

λαμβάνει υπόψη ποια κανάλια επικοινωνίας είναι κατάλληλα κάθε φορά για
κάθε τύπο πελάτη και για κάθε τύπο συναλλαγής

> Ισορροπία (Balance). Να βρουν τη χρυσή τομή μεταξύ του self - service και της
εξυπηρέτησης από κάποιον υπάλληλο (agent - assisted interactions). Δε θα πρέπει
να κάνουμε το λάθος και να δούμε το μέλλον της εξυπηρέτησης πελατών είναι
μία απλή επιλογή μεταξύ του Web-based self-service και των παραδοσιακών
τρόπων επικοινωνίας. Η τεχνολογία ανεβάζει τη διαδραστικότητα των πελατών σε
άλλο επίπεδο, καθώς αυξάνει τους τρόπους και τα κανάλια επικοινωνίας
(διαδίκτυο, e - mails, chat rooms) και ταυτόχρονα ανακαλύπτει τρόπους για να
συνδυαστούν αυτοί, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους πιο παραδοσιακούς90
>

Τεχνολογία. Να χρησιμοποιούν τη σωστή τεχνολογία, τη σωστή στιγμή. Θα
πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά το ποιές είναι οι απαιτήσεις μίας επιχείρησης, οι
προσδοκίες της, το προφίλ, οι ανάγκες και οι προσδοκίες των πελατών της,
προτού λάβει την απόφαση να επενδύσει σε ένα τέτοιο σύστημα. Είναι πολλές οι
περιπτώσεις, που μία εταιρεία κάνει υπερβολικά μεγάλη επένδυση για να
εγκαταστήσει ένα πληροφοριακό σύστημα με πολλές δυνατότητες και στην
πορεία ανακαλύπτει ότι τις περισσότερες πληροφορίες που της παρέχει, δεν
μπορεί να τις εκμεταλλευτεί91.

> Διοικητικές αλλαγές. Να συνειδητοποιήσουν ότι μία τέτοια κίνηση επιφέρει
μεγάλες αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης.

Θα πρέπει να

δημιουργηθεί μία τέτοια δομή στην οργάνωση και τη διοίκηση μίας επιχείρησης
και να εφαρμοστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέψει την ομαλή μετάβαση από
την προηγούμενη τακτική στα νέα δεδομένα92.
> Προσδοκίες των πελατών. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι υπάρχουν
ακόμη πολλοί, οι οποίοι δεν έχεουν μεγάλη εξοικείωση με το διαδίκτυο και τις
νέες τεχνολογίες, ενώ άλλοι προτιμούν ακόμα τις διαπροσωπικές σχέσεις.
Επιπλέον, όσοι τελικά επισκέπτονται την ιστοσελίδα μίας επιχείρησης, έχουν
κάποιες προσδοκίες αναφορικά με το τί θα τους προσφέρεται. Είναι λοιπόν

90 Brown, “CRM. A
91 Brown, “CRM. A
92 Brown, “CRM. A

strategic imperativein the world of e - business”, σελ. 165
strategic imperativein the world ofe - business”, σελ. 170 - 174
strategic imperativein the world ofe - business”, σελ. 176

51

ιδιαίτερα σημαντικό να μπορεί ένα σύστημα CRM να ανταπεξέλθει σε αυτές και αν είναι δυνατόν - να τις ξεπεράσει93
> Δημιουργία περιβάλλοντος που να υποδηλώνει ενδιαφέρον για τον πελάτη. Να
αποφύγουν δηλαδή να κάνουν ενέργειες που δε θα έχουν αντίκρισμα μελλοντικά.
Όταν μία επιχείρηση προβαίνει στην εγκατάσταση ενός CRM συστήματος, θα
πρέπει να δίνεται στον πελάτη η εντύπωση ότι αυτό γίνεται για δική του
εξυπηρέτηση. Σημαντικό είναι επίσης να διορθωθούν πρώτα τυχόν προβλήματα
(λ.χ. στο τηλεφωνικό κέντρο) και μετά να προχωρήσει σε μία τέτοια αλλαγή.
Αυτό έχει τη λογική ότι δημιουργείται η εντύπωση «αν δεν μπορεί να
λειτουργήσει ένα απλό τηλεφωνικό κέντρο πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει ένα
νέο και πιο πολύπλοκο σύστημα;»94

93 Brown, “CRM. A strategic imperative in the world of e - business”, σελ. 183
94 Brown, “CRM. A strategic imperative in the world of e - business”, σελ. 184-185

52

8. Επίλονος

Όπως είδαμε λοιπόν με την ανασκόπηση αυτή των εξελίξεων στο σύγχρονο
Marketing, η πληροφοριακή τεχνολογία και τα διάφορα συστήματα που βασίζονται
σε αυτήν, μπορούν να αλλάξουν - και για να είμαστε ακριβείς, έχουν ήδη αρχίσει να
αλλάζουν - σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο το αντιλαμβανόμαστε ως τώρα.
Τόσο σε επίπεδο συλλογής πληροφοριών για τους πελάτες, τους προμηθευτές και
όλους όσους συναλλάσσονται με μία επιχείρηση, όσο και επίπεδο προσέγγισής τους.
Μιλήσαμε για το διαδίκτυο, για βάσεις δεδομένων, για σχέσεις της επιχείρησης με
τον πελάτη, για ηλεκτρονικό εμπόριο και για αρκετά άλλα. Είδαμε επίσης τόπους
εφαρμογής τους, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. Καλό θα ήταν σε αυτό το
σημείο, να δούμε από μία άλλη σκοπιά το αν και κατά πόσο είναι εφαρμόσιμα όσα
αναφέραμε στα προηγούμενα κεφάλαια σε διεθνές επίπεδο. Το σίγουρο πάντως είναι
ότι προτού οι επιχειρήσεις προβούν σε οποιαδήποτε εγκατάσταση και εφαρμογή, θα
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές και να λάβουν σοβαρά υπόψη τους ορισμένους
παράγοντες που έχουν να κάνουν με το διεθνές marketing και τις πρακτικές του.
Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να δούμε από μία πιο ευρεία
οπτική γωνία το ρόλο της τεχνολογίας στο διεθνές marketing. Κατ’ αρχήν, μόνο 190
χώρες σε όλον τον κόσμο95 θεωρούνται ως «ανεπτυγμένες» και ότι έχουν το
υπόβαθρο και την υποδομή για να στηρίξουν τέτοιες προσπάθειες και επενδύσεις.
Κατά συνέπεια τίθεται το ερώτημα «οι υπόλοιποι τι θα κάνουν;». Η απάντηση είναι
ότι στις υπόλοιπες, προτού προχωρήσουν σε επενδύσεις στην πληροφοριακή
τεχνολογία, είναι απαραίτητο να εξοικειωθούν με τη νέα τεχνολογία και να λύσουν
πρώτα άλλα θέματα. Τα θέματα αυτά είναι το ποσοστό των πολιτών που έχουν στην
κατοχή τους προσωπικό υπολογιστή, η πρόσβαση σε αυτούς εκτός σπιτιού, η
εξοικείωση με τους υπολογιστές, οι γλωσσικές διαφορές, η κουλτούρα και οι
νομοθετικές

ρυθμίσεις

κάθε

χώρας.

Πρέπει επίσης

να

λαμβάνονται υπόψη

λειτουργικοί παράγοντες. Για παράδειγμα, στη χώρα μας , οι ταχύτητες σύνδεσης στο
διαδίκτυο είναι υπερβολικά αργές σε σχέση με άλλες χώρες, ενώ μόλις τον τελευταίο
χρόνο έχει έρθει η τεχνολογία DSL, η οποία όμως είναι ακόμα αρκετά ακριβή. Κάτι
τέτοιο περιορίζει σημαντικά τον όγκο των δεδομένων που μπορεί μία εταιρεία να
«ανεβάσει» ή να «κατεβάσει» (upload, download) στην ιστοσελίδα της.

95 Richardson, “Internet Marketing”, σελ. 285
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Παρ’ όλα αυτά και παίρνοντας ως δεδομένο το γεγονός ότι στις σύγχρονες και
ανταγωνιστικές οικονομίες, η χρήση του διαδικτύου και της πληροφοριακής
τεχνολογίας γενικότερα είναι αναγκαία, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι
προετοιμασμένες να μπουν σε αυτήν τη διαδικασία. Σύμφωνα μάλιστα με τον Saeed
Samiee96, η απόφασή του να χρησιμοποιήσουν ή όχι πληροφοριακά συστήματα,
μπορεί να σημαίνει όχι μόνο την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αλλά
την ίδια την επιβίωση μίας εταιρείας στο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Συμπερασματικά, αυτό που μπορούμε να πούμε, είναι ότι σήμερα φαίνεται να
φεύγουμε από το παραδοσιακό marketing των 4P’s και να πηγαίνουμε σε ένα νέο
μοντέλο. Αυτό των 4 C’s. Τα 4C’s είναι η επικοινωνία (communication), η
προσαρμογή (customization), η συνεργασία (collaboration) και η προβλεπτική
ικανότητα (clairvoyance). Στο λειτουργικό πυρήνα των τεσσάρων αυτών μοχλών
βρίσκεται η τεχνολογία της πληροφορικής (Information Technology).

96 Richardson, “Internet Marketing”, σελ. 299)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : Οι αλλαγές στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον (πηγή Laudon
& Laudon, “MIS - Managing The Digital Firm ”, σελ. 4)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
Διοίκηση & έλεγχος σε μια παγκόσμια
οικονομία
Ανταγωνισμός σε αγορές όλου του
κόσμου
Παγκόσμιες ομάδες εργασίας
Παγκόσμια συστήματα μεταφορών

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Οριζοντιοποίηση
Αποκέντρωση
Μεγαλύτερη ευελιξία
Ανεξαρτησία σε τοπικό επίπεδο
Χαμηλά κόστη συναλλαγών και
συντονισμού
Ενδυνάμωση

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ
Οικονομίες βασισμένες στη γνώση και
την πληροφορία
Νέα προϊόντα και υπηρεσίες

Η γνώση αποτελεί πλέον ένα βασικό
στρατηγικό και παραγωγικό στοιχείο
Ανταγωνισμός με βάση το χρόνο

Δουλειά με βάση τη συνεργασία και την
ομαδικότητα
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ «ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»
Διευκόλυνση της επαφής μεταξύ
πελατών, προμηθευτών & εργαζομένων
με την ψηφιακή τεχνολογία
0 πυρήνας των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων γίνεται μέσω ψηφιακών
δικτύων
Ψηφιακή αξιοποίηση των κύριων
εταιρικών πόρων
Ταχύτατη αντίληψη και αντίδραση σε
αλλαγές του περιβάλλοντος

Μικρότερη διάρκεια ζωής των προϊόντων
Ασταθές & διαρκώς μεταβαλλόμενο
περιβάλλον
Περιορισμός της γνωσιακής βάσης των
εργαζομένων
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Σύγκριση Παραδοσιακού Ηλεκτρονικού Εμπορίου & Διαδικτυακού
Ηλεκτρονικού Εμπορίου (πηγή Applegate, McFarlan, McKenney, “Corporate
information systems management - Text & cases ”, σελ 99 )

Παραδοσιακά Δίκτυα Ηλεκτρονικού
Εμπορίου
Τα «κλειστά» standards περιόριζαν τη
συμμετοχή μόνο σε εκείνους που είχαν
πρόσβαση σε ιδιωτικά και αποκλειστικά
λογισμικά και δίκτυα
Η αποκλειστική ιδιοκτησία του δικτύου,
επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να θέσει τους
όρους και τα standards με τα οποία
ενεργείται το εμπόριο
Η «ακαμψία» των λογισμικών, περιορίζει
τη λειτουργικότητα και την ευελιξία
Το υψηλό κόσμος και οι ιδιαίτερες
τεχνολογικές γνώσεις που απαιτούνται,
δημιουργούν μεγάλα εμπόδια εισόδου σε
μια αγορά

Διαδικτυακό Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Τα «ανοιχτά» standards επιτρέπουν την
πρόσβαση σε παγκόσμιο επίπεδο. Όποιος
έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορεί να
συμμετάσχει
Ουσιαστικά, στο διαδίκτυο δεν υπάρχει
ιδιοκτησία. Για να οριστούν και να
διοικηθούν τα standards του εμπορίου,
απαιτείται συνεργασία
Τα λογισμικά προσφέρουν μεγάλη
ευελιξία και προσαρμοστικότητα
Το χαμηλό κόστος και οι χαμηλές
απαιτήσεις σε εξειδίκευση, προσφέρουν
τη δυνατότητα δημιουργίας
ανταγωνιστικών συστημάτων, τα οποία
με τη σειρά τους μειώνουν τα εμπόδια
εισόδου

ΕΚΘΕΜΑ 1: Παράδειγμα εταιριών που χρησιμοποιούν συστήματα για Datamining
(πηγή Laudon & Laudon, “MIS - Managing The Digital Firm ”, σελ. 222)

ShopKo Stores: Επιχειρεί να βρει σχέσεις δράσης - αντίδρασης μεταξύ των
προϊόντων στα καταστήματα της και των αγοραστικών συνηθειών των πελατών.
Αυξάνει τις πωλήσεις της κάνοντας προωθητικές ενέργειες που είναι ελκυστικές και
σύμφωνες με τις συνήθειες των πελατών.
Nordstrom·. Αναλύει τα δεδομένα που προκύπτουν από τους επισκέπτες της
ιστοσελίδας της και χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα για να προσωποποιήσει
(customize) το περιεχόμενο των διαφημίσεων σε κάθε πελάτη ξεχωριστά και να
βελτιώσει την on - line εξυπηρέτηση πελατών.
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KeyCorp.: Αναλύει δεδομένα από 3.3 εκατομμύρια νοικοκυριά και 7 εκ. πελάτες,
για να βρει το ρυθμό αντίδρασης (response rate) στις Direct Mail Marketing
εκστρατείες

και να βρει ποια προϊόντα είναι μη επικερδή. Χρησιμοποιεί ακόμη

συστήματα για να ελέγχει το πόσο «πιστοί» είναι οι πελάτες, δυνατότητες cross selling κ.α.
Verizon Wireless: Αναλύει τις βάσεις δεδομένων των ήδη υπαρχόντων πελατών
της, έτσι ώστε να βρει ποιοι είναι οι πιθανοί νέοι πελάτες και να προσαρμόσει
κατάλληλα το customer service της. Ερευνά ακόμη την πιθανότητα κάποιοι πελάτες
να έχουν κέρδος από την αλλαγή προγράμματος κινητής τηλεφωνίας και του στέλνει
σχετικές προσφορές, με σκοπό να βελτιώσει την ικανοποίησή τους (customer
satisfaction).

ΕΚΘΕΜΑ 2: World Wide Web Consortium (W3C) (πηγή Louis, “M- Commerce
Crash Course ”, σελ. 178)

Πρόκειται για έναν εθελοντικό οργανισμό που αποτελείται από εταιρείες και
ιδιώτες, οι οποίοι προσπαθούν να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ένα
υποστηρικτικό περιβάλλον για την εξέλιξη του διαδικτύου. Είναι μάλιστα έτσι
σχεδιασμένα, ώστε πιθανές αλλαγές σε ένα επίπεδο, να μην προκαλούν αναγκαία
αλλαγές και στα υπόλοιπα.

ΕΚΘΕΜΑ 3: Open Systems Interconnection (OSI) model (πηγή Louis, “MCommerce Crash Course ”, σελ. 156 - 157)

Πρόκειται για ένα μοντέλο που αποτελείται από επτά επίπεδα. Οι επικοινωνιακές
λειτουργίες είναι μοιρασμένες σε ιεραρχημένα επίπεδα, κάθε ένα από τα οποία
εκτελεί ένα υποσύνολο λειτουργιών που απαιτούνται για την επικοινωνία με ένα άλλο
σύστημα. Κάθε επίπεδο είναι επιφορτισμένο με τις λειτουργίες εκείνες που είναι
απαραίτητες για το αμέσως επόμενο και εξαρτάται από το αμέσως χαμηλότερο για να
εκτελέσει πιο απλές λειτουργίες.
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ΕΚΘΕΜΑ 4: Αντιδιαστολή Παραδοσιακών Λειτουργιών Marketing Και
Ηλεκτρονικού Marketing (πηγή Βλαχοπούλου, “e - marketing”, σελ. 260 -261)

Το μάρκετινγκ μέσω Internet, εκτός από την αύξηση των πωλήσεων ή την
μείωση του κόστους, είναι ωφέλιμο και για τις ακόλουθες λειτουργίες:

•

Έρευνα της αγοράς

•

Ανάπτυξη προϊόντων

•

Εισαγωγή και δοκιμή νέων προϊόντων

•

Διαφοροποίηση προϊόντων

•

Σχεδιασμός προγράμματος μάρκετινγκ και διαφήμισης

•

Αναβάθμιση της εικόνας της επιχείρησης ή του προϊόντος

•

Προσέλκυση του αγοραστικού ενδιαφέροντος του καταναλωτή

•

Υποστήριξη του πελάτη πριν και μετά την πώληση ενός προϊόντος

Στην συνέχεια περιγράφονται οι λειτουργίες του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ σε
αντιδιαστολή με το παραδοσιακό μάρκετινγκ.

■S Έρευνα αγοράς...

.. .στο παραδοσιακό μάρκετινγκ
χρησιμοποιούνται είτε πρωτογενείς έρευνες για την συλλογή στοιχείων για τους
καταναλωτές και τους ανταγωνιστές κάθε αγοράς, είτε δευτερογενή στοιχεία από
εταιρίες ερευνών.

...στο ηλεκτρονικό μάρκετινγκ
οι επιχειρήσεις προσπαθούν να ερευνήσουν τις διαθέσεις των καταναλωτών είτε
με απευθείας ερωτηματολόγια που δημοσιεύουν στις σελίδες τους, είτε
παρακολουθώντας την συμπεριφορά τους στο Διαδίκτυο με την χρήση της
τεχνολογίας των cookies. Πηγές πληροφόρησης για έρευνα αγοράς μπορεί να
είναι δημόσια ή κυβερνητικά sites, ή online βάσεις δεδομένων. Ακόμη ορισμένες
επιχειρήσεις,

προσφέροντας

κάποιες

υπηρεσίες

μέσα

από

το

site

τους,

προτρέπουν τους καταναλωτές να αποστέλλουν e-mail, όπου να αναφέρουν τις

58

καταναλωτικές τους συνήθειες ή άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Οι πληροφορίες
που αποκομίζει μια επιχείρηση από την έρευνα αγοράς μπορούν να αποτελέσουν
είσοδο στο πληροφοριακό της σύστημα.

S Τμηματοποίηση αγοράς...

...στο παραδοσιακό μάρκετινγκ
η τμηματοποίηση της αγοράς γίνεται με βάση γεωγραφικά, δημογραφικά και
ψυχογραφικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών. Η επιχείρηση μεταχειρίζεται με
παρόμοιο τρόπο τους καταναλωτές με παρόμοιο προφίλ.

...στο ηλεκτρονικό μάρκετινγκ
η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τρεις στρατηγικές:
1. Μαζικό Marketing (Mass Marketing). Η επιχείρηση εφαρμόζει ένα μείγμα
μάρκετινγκ για ολόκληρη την αγορά.
2. Ευκαιριακό μάρκετινγκ (Niche Marketing). Η επιχείρηση επικεντρώνεται σε
ένα τμήμα της αγοράς και αναπτύσσει ένα ή και περισσότερα μείγματα
μάρκετινγκ για να καλύψει τις ανάγκες αυτού του τμήματος.
3. Πολυτμηματική επικέντρωση (Multisegment targeting). Η επιχείρηση επιλέγει
δύο ή περισσότερα τμήματα της αγοράς και αναπτύσσει μείγματα μάρκετινγκ για
το καθένα από αυτά.
Ένας τύπος πολυτμηματικής επικέντρωσης είναι και το micromarketing, όπου η
αγορά ταυτίζεται με το άτομο. Η μεγάλη πρόκληση του μάρκετινγκ είναι η
επιχείρηση να φέρεται σε κάθε καταναλωτή ανάλογα με την τρέχουσα
συμπεριφορά και τις ανάγκες του.

■S Πολιτική προϊόντων...

.. .στο παραδοσιακό μάρκετινγκ
η ανάπτυξη των προϊόντων βασίζεται στην τεχνολογία και το σύστημα
παραγωγής που διαθέτει η επιχείρηση. Ένα νέο προϊόν πριν εισαχθεί στην αγορά
συνήθως υπόκειται σε δοκιμές. Επίσης, κάθε επιχείρηση επικεντρώνεται σε έναν
κλάδο.
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.. .στο ηλεκτρονικό μάρκετινγκ
η ανάπτυξη νέων προϊόντων ή η τροποποίηση των παλαιότερων εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από τις επιθυμίες του καταναλωτή, οι οποίες γίνονται γνωστές
στην επιχείρηση μέσω αμφίδρομης επικοινωνίας. Η επιχείρηση έχει την
δυνατότητα να υποστηρίζει τον πελάτη πριν από την πώληση, ενημερώνοντάς τον
μέσα στο site της για τα προϊόντα της, αλλά και μετά την πώληση, παρέχοντας on
line service. Η τεχνολογία και το ίδιο το Internet προσφέρουν την δυνατότητα για
ανάπτυξη νέων προϊόντων, το οποίο μάλιστα μπορεί να πωληθεί μέσω Internet
(π.χ. λογισμικό). Πολλές επιχειρήσεις, προκειμένου να διατηρήσουν επαφή με
τους πελάτες τους, τους αποστέλλουν e-mail με χρήσιμες πληροφορίες για τα
προϊόντα τους ή απαντούν αμέσως στα e-mail που λαμβάνουν από αυτούς.
Ωστόσο, αυτή η μέθοδος μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα αν στέλνονται email σε πελάτες που δεν επιθυμούν αυτήν την επικοινωνία. Μια επιχείρηση, πριν
εισάγει

ένα

νέο

προϊόν

(κυρίως

λογισμικό),

μπορεί

να

το

δοκιμάσει

προσφέροντας στους πελάτες της εκδόσεις beta, ή demos. Επιπλέον, οι
επιχειρήσεις

προσανατολίζονται

σε

προϊόντα

έντασης

πληροφοριών

και

επεκτείνουν την δραστηριότητά τους σε πολλούς κλάδους ταυτόχρονα.

S Πολιτική τιμών...

...στο παραδοσιακό μάρκετινγκ
είναι δυνατή η διαφοροποίηση των τιμών των προϊόντων. Επίσης, η δημιουργία
έντυπων τιμοκαταλόγων ή διαφημίσεων και σε περίπτωση αλλαγής ή λάθους, η
ενημέρωσή τους, αυξάνει το κόστος, καθώς απαιτείται ανατύπωση.

.. .στο ηλεκτρονικό μάρκετινγκ
είναι δυνατή η μείωση του κόστους. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες.
Καταρχήν, καθώς οι πελάτες συμπληρώνουν ηλεκτρονικές φόρμες παραγγελιών
μόνοι τους, η επιχείρηση εξοικονομεί το κόστος των έντυπων φορμών και δεν
χρειάζεται να απασχολεί ειδικό προσωπικό για την συμπλήρωση φορμών
παραγγελιών. Οι τιμοκατάλογοι επίσης, δεν είναι πλέον σε έντυπη μορφή, αλλά
βρίσκονται δημοσιευμένοι στο

site της

επιχείρησης,

με

αποτέλεσμα να

ενημερώνονται εύκολα και ανέξοδα, ενώ εξαλείφονται και τα ταχυδρομικά έξοδα,
καθώς τώρα δεν απαιτείται η ταχυδρομική αποστολή εντύπων στους πελάτες. Οι
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επιχειρήσεις με on-line καταστήματα μπορούν, αντί να διατηρούν καταστήματα
σε ακριβές περιοχές με υψηλό ενοίκιο, να χρησιμοποιούν αποθήκες με πολύ
χαμηλότερο κόστος. Ακόμη, μια φυσική βιτρίνα κοστίζει περισσότερο από μια
ηλεκτρονική βιτρίνα. Τέλος, το κόστος μειώνεται, καθώς μειώνεται ή εξαλείφεται
το κόστος των μεσαζόντων. Από την άλλη όμως, υπάρχουν παράγοντες που
αυξάνουν το κόστος. Οι on-line επιχειρήσεις είναι αναγκασμένες να αποστέλλουν
κάθε ένα προϊόν τους σε διαφορετικό προορισμό, γεγονός που αυξάνει το κόστος.
Επίσης, η ανάπτυξη και η συντήρηση ενός site συχνά κοστίζει αρκετά στην
επιχείρηση. Η μείωση (ή η αύξηση) του κόστους επηρεάζει σημαντικά την
τιμολόγηση των προϊόντων.
Οι on-line στρατηγικές τιμολόγησης είναι τρεις. Στην τιμολόγηση διείσδυσης η
επιχείρηση προσπαθεί να αποκτήσει ένα μερίδιο της αγοράς εφαρμόζοντας
χαμηλή τιμολογιακή πολιτική. Στην τιμολόγηση ηγεσίας η επιχείρηση επιδιώκει
να γίνει ηγέτιδα, διατηρώντας τις τιμές της στο χαμηλότερο επίπεδο του κλάδου.
Στην τιμολόγηση προώθησης η επιχείρηση προσπαθεί να ενθαρρύνει τον πελάτη
να αγοράσει για πρώτη φορά το προϊόν της και να δημιουργήσει έτσι,
επαναλαμβανόμενη ζήτηση για αυτό.

ν' Πολιτική προβολής...

.. .στο παραδοσιακό μάρκετινγκ
ο σχεδιασμός της προβολής ενός προϊόντος γίνεται με βάση τα κύρια
χαρακτηριστικά της αγοράς στόχου.

Τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης

(τηλεόραση, εφημερίδες, ραδιόφωνο) είναι απρόσωπα, καθώς δεν επιτρέπουν την
αμφίδρομη επικοινωνία, ενώ η πληθώρα των διαφημιστικών μηνυμάτων κάνει
τον καταναλωτή μη δεκτικό προς αυτά, με συνέπεια να χρησιμοποιούνται
τεχνικές επανάληψης και πειθούς. Επιπλέον, είναι δύσκολο να μετρηθεί πόσο
αποτελεσματική είναι η διαφήμιση.

.. .στο ηλεκτρονικό μάρκετινγκ
η επικοινωνία είναι αμφίδρομη. Χρησιμοποιούνται τεχνικές προσέλκυσης και
ωφέλειας. Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να δημιουργήσουν ελκυστικές σελίδες
και τις ανανεώνουν συνεχώς, ώστε ο χρήστης να έχει λόγο να τις επισκεφτεί.
Υπάρχουν δύο μοντέλα διαφήμισης στο Internet, η text-based διαφήμιση, η οποία
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εφαρμόζεται με e-mail ή με κείμενο σε κάποιο site και η multimedia-based
διαφήμιση, η οποία χρησιμοποιεί banners, buttons, χορηγίες (σε άλλα sites κλπ.)
και interstitials (Java-based διαφημίσεις που εμφανίζονται καθώς φορτώνεται μια
σελίδα). Υπάρχει επίσης, η δυνατότητα παρακολούθησης των διαδρομών και των
clicks που κάνει ο χρήστης σε ένα site, με την χρήση της τεχνολογίας των
cookies, έτσι ώστε να προσελκυστεί άμεσα. Παράλληλα, η διάθεση δείγματος
του προϊόντος (εκδόσεις beta, demos, downloads) αποτελεί άμεση διαφήμιση
προς τους καταναλωτές και δημιουργεί κίνητρα για μετέπειτα αύξηση των
πωλήσεων.

Επιπλέον,

οι

επιχειρήσεις

θέλουν

το

σήμα

τους

να

είναι

αναγνωρίσιμο από τους καταναλωτές και επιπλέον να τους προκαλεί θετικά
συναισθήματα και γι’ αυτό το προβάλουν όχι μόνο στο site τους, αλλά και σε
άλλα sites. Στο θέμα αυτό η τηλεόραση κατέχει τα πρωτεία, αλλά το Internet
σταδιακά

κερδίζει

έδαφος.

αποτελεσματικότητα της

Τέλος,

διαφήμισης.

είναι
Για

εύκολο

παράδειγμα,

να

μετρηθεί

η

είναι εύκολο

να

μετρηθούν τα clicks που έχουν γίνει σε ένα διαφημιστικό banner.

■S Πολιτική διανομής.

.. .στο παραδοσιακό μάρκετινγκ
εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τους μεσάζοντες και τους πωλητές της
επιχείρησης.

...στο ηλεκτρονικό μάρκετινγκ
στις περισσότερες περιπτώσεις το Internet έχει αυξήσει την αξία των λειτουργιών
διανομής, μειώνοντας το κόστος και προσφέροντας σε πιο σύντομο χρόνο,
customized πληροφορία. Η σχέση της επιχείρησης με τους προμηθευτές και τους
πελάτες γίνεται περισσότερο προσωπική. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για
αυτό το σκοπό είναι οι web agents (ειδική κατηγορία λογισμικού) και οι
προσωποποιημένοι κατάλογοι. Το κόστος της φυσικής διανομής εξαλείφεται και
η ταχύτητα διανομής αυξάνεται για κάθε προϊόν που μπορεί να διανεμηθεί
ψηφιακά. Για τα υπόλοιπα προϊόντα δημιουργούνται εταιρίες φυσικής μεταφοράς
και παράδοσης των προϊόντων, οι οποίες υποκαθιστούν πλέον τους μεσάζοντες.
Αυτό ωστόσο, μπορεί να δρα σε ορισμένες περιπτώσεις αρνητικά, καθώς είναι
δυνατό σε ορισμένες περιπτώσεις να αυξήσει το μήκος του καναλιού διανομής,
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ενώ σε άλλες, οι φυσικοί μεσάζοντες να αντικατασταθούν από αντίστοιχους on
line ενδιάμεσους.

% Έλεγχος μάρκετινγκ

...στο παραδοσιακό μάρκετινγκ
επικεντρώνεται στην παρακολούθηση του μεριδίου αγοράς, των πωλήσεων και
του κέρδους της επιχείρησης.

.. .στο ηλεκτρονικό μάρκετινγκ
έχει ως στόχο την διατήρηση πελατών και την απόκτηση νέων.

ΕΚΘΕΜΑ 5: Αποτελέσματα έρευνας για την αποτελχσματικότητα του clickthrough
(πηγή Briggs, “A roadmap to online marketing strategy”)

Σύμφωνα με την LAB Online Advertising Effectiveness Study του 1997, η αύξηση
του ad awareness σε αυτούς που κλίκαραν ένα banner, ήταν μόνο 0,4% (από 43,7%,
σε 44,1%), ενώ η αύξηση στο σύνολο όσων εκτέθηκαν σε αυτό ήταν 96%. Σχηματικά
αυτό φαίνεται παρακάτω

Impact of clickthrough vs. ad exposure on Ad Awareness
Base (control)
Ad without clickthrough
Ad with clickthrough
Clickthrough = 4%
Ad exposure = 96%

Boost from
clickthrough

Boost from
ad exposure
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ΕΚΘΕΜΑ

6:

Παράδειγμα

χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο,

εταιρείας

που

ενίσχυσε

(πηγή www.hp.com

το

Brand Name

και Richardson,

της

“Internet

Marketing, σελ.30-31)

Σύμφωνα με μελέτες και έρευνες αγοράς που έγιναν στις Η.Π.Α., οι καταναλωτές
συγκρατούν το πολύ δύο με τρία brands. Τα πιο συνηθισμένα είναι της Nike, της
Coca Cola, της Adidas, και της Fed Ex. Η Hewlett Packard, παρά το γεγονός ότι είχε
ήδη πολύ ισχυρό brand name στο χώρο της, κατάλαβε ότι είναι πολύ σημαντικό το να
μπορεί να συντηρήσει σε υψηλά επίπεδα το brand awareness και έκανε μεγάλες
επενδύσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Προσπάθησαν λοιπόν
να περάσουν και να συνδέσουν όλη την αξία που είχε το όνομα της εταιρείας με το
site της. Σκοπός τους ήταν να φτάσουν σε επίπεδο one - to - one marketing. Και το
κατάφεραν.

Μία

περιήγηση

στην

ιστοσελίδα

είναι

πολύ

πειστική.

Έχουν

κατηγοριοποιήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους ανάλογα με το μέγεθος του
πελάτη που την επισκέπτεται. Έχουν links για ιδιώτες που απλά χρειάζονται έναν
εκτυπωτή, για μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις που χρειάζονται λύσεις
χωρίς ιδιαίτερα αυξημένο κόστος, για μεγάλους οργανισμούς που έχουν υψηλότερες
απαιτήσεις, για το δημόσιο τομέα και για τους συνεργάτες της εταιρείας. Σε κάθε link
έχουν υποκατηγορίες με λίστες προϊόντων, υπηρεσιών, συμβουλών, προσφορών,
υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες
και του πιο απαιτητικού (εκτυπωτές, δίκτυα, συστήματα για data warehousing κ.α.).
Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό, ανταπεξέρχονται στις προσδοκίες των επισκεπτών, οι
οποίοι περιμένουν από μία ηγετική επιχείρηση να είναι άρτια οργανωμένη σε όλα τα
επίπεδα. Ως ένα βαθμό, μπορούμε να πούμε ότι παίρνει αυτή τις αποφάσεις για τους
πελάτες της, γνωρίζοντας τις ανάγκες τους και προσφέροντας τους λύσεις σε κάθε
τους πρόβλημα που έχει να κάνει με τον τομέα που ασχολείται, πολλές φορές πριν
καν προκόψει. Έχει επίσης φόρμες τις οποίες μπορεί κανείς να συμπληρώσει και να
γίνει συνδρομητής του site (που σημαίνει δυνατότητα να τον προσεγγίσει η εταιρεία
με προσφορές, ερωτηματολόγια κ.α., καθώς και να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία για τη
βάση δεδομένων της), προωθητικό υλικό, πληροφορίες για την εταιρεία, θέσεις
εργασίας στην εταιρεία και νέα της εταιρείας και του κλάδου γενικότερα. Με λίγα
λόγια, αυτό που προσφέρει είναι απόλυτο customization στις ανάγκες του επισκέπτη.
Με τον τρόπο αυτό, κατάφερε να αξιοποιήσει την εμπειρία και τη γνώση της στην
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αγορά που κινείται, με αποτέλεσμα να έχει ικανοποιημένους πελάτες, αύξηση του
όγκου παραγγελιών καθώς και πιο συχνές παραγγελίες.

ΕΚΘΕΜΑ 7: Παράδειγμα εταιρείας που δεν έχει ισχυρό brand name και κατάψερε
να

δημιουργήσει

έναν

πολύ

καλό

διαδικτυακό

τόπο

πωλήσεων.

(πηγή

htlp://ww\\>.ycyartscollection.com/ και Richardson ‘‘Internet Marketing”, σελ. 31 32)

Πρόκειται για μία μικρή σχετικά εταιρεία στις Η.Π.Α., η οποία δραστηριοποιείται
στο χώρο των ηλεκτρονικών υπολογιστών (περιφερειακά, αναλώσιμα, accessories).
Πωλούσε πολλά μεταχειρισμένα κομμάτια από την IBM, αλλά περιοριζόταν μόνο
στις ποσότητες που μπορούσε να αποθηκεύσει (περιορισμοί δηλαδή χώρου,
τοποθεσίας της εταιρείας και απόστασης από τους πελάτες). Αυτό που έκανε, ‘ήταν
να προχωρήσει σε outsourcing κάποιων λειτουργιών της, για να μπορέσει να
ανταπεξέλθει στον αυξανόμενο όγκο παραγγελιών. Παράλληλα οργάνωσε έτσι την
ιστοσελίδα της ώστε να μπορεί κανείς να βρει ό,τι θέλει, από ένα modem, ή ένα
mouse, έως παιχνίδια, web cameras και ότι άλλο μπορεί να ζητούσε. Έτσι, σε
συνεργασία με τους προμηθευτές και τους υπόλοιπους συνεργάτες της, μπορεί τώρα
να πωλεί αντικείμενα τα οποία δε θα περιέλθουν ποτέ στην κατοχή της (με τη φυσική
έννοια του όρου). Είχαν φτάσει έτσι σε σημείο να έχουν στους καταλόγους τους 6000
κωδικούς το 2001, ενώ πλέον έχουν ξεπεράσει τους 30000 και να θεωρούνται ως ένας
πραγματικός εικονικός διανομέας (virtual distributor). Με το σύστημα που έχουν
εξελίξει, μπορούν ανά πάσα στιγμή να εντοπίσουν ηλεκτρονικά το στάδιο στο οποίο
βρίσκεται μία παραγγελία (να κάνουν δηλαδή tracking) και να ενημερώσουν τον
πελάτη για την πρόοδό της και την περίοδο παραλαβής. Αποφεύγουν έτσι τη
διαδικασία και το κόστος που έχει ένα τηλεφωνικό κέντρο κάθε φορά που ένας
πελάτης ρωτά «που είναι η παραγγελία μου;», με αποτέλεσμα να βελτιώνει διαρκώς
το επίπεδο εξυπηρέτησης αλλά και το βαθμό ικανοποίησης του πελάτη, καθώς μπορεί
να δει ακριβώς που είναι το προϊόν το οποίο έχει παραγγείλει και πότε θα το
παραλάβει.
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