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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η εποχή της πληροφορίας αποτελεί ορόσημο για τις επιχειρήσεις και το εμπόριο. Το 
ξεκίνημα του 21ου αιώνα συνοδεύεται από ριζικές αλλαγές στο τρόπο διεκπεραίωσης των 
λιανικών αγορών προϊόντων και υπηρεσιών. Μια νέα επανάσταση ξεκινάει στον τρόπο 
που αγοράζουν οι καταναλωτές, η οποία σε λίγα χρόνια θα έχει φθάσει σε σημαντικό 
σημείο εξέλιξης. Βαδίζοντας με γοργούς ρυθμούς, προβλέπεται ότι ο νέος αυτός τρόπος 
συναλλαγών θα αποκτήσει το κρίσιμο μέγεθος του και θα έχει σημαντικές επιρροές γύρω 
στο 2005. Πρόκειται για το νέο ηλεκτρονικό κόσμο του εμπορίου, όπου οι νέες 
τεχνολογίες και το Internet συντελούν στη σχηματοποίηση της νέας e-tailing εποχής.

Στην παρούσα μελέτη, που εκπονήθηκε στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας του 
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
γίνεται μια προσπάθεια αποτύπωσης της παρούσας κατάστασης αλλά και της προοπτικής 
του e-tailing στην Ελλάδα, με τεκμηρίωση τόσο από πρωτογενή όσο και δευτερογενή 
στοιχεία.

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η διερεύνηση συγκεκριμένων διαστάσεων και 
παραγόντων που διευκολύνουν και επιταχύνουν την υιοθέτηση του Web-Shopping.

Τα πρώτα κεφάλαια (1-5) περιλαμβάνουν την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 
που αναφέρεται στις αλλαγές στο μάρκετινγκ, στη νέα αγορά του e-tailing, στο προφίλ 
των νέων online αγοραστών καθώς και στα νέα εργαλεία του e-marketing. Στα κεφάλαια 
που ακολουθούν (6,7) αναλύεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τους σκοπούς της 
διπλωματικής εργασίας, όπου και επιχειρήθηκε η πρωτογενής καταγραφή παραγόντων 
και αιτιών που επηρεάζουν τη διαδικασία των ηλεκτρονικών αγορών.
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E-TAILING

Κεφ

MASTER
ONLINE MARKETING

THESIS
Στο μέλλον, όλα όσα χρησιμοποιούμε στην 
καθημερινή μας ζωή, θα είναι συνδεδεμένα με το 
Δίκτυο, από τη ζυγαριά μέχρι το ψυγείο και από το
αυτοκίνητο μέχρι το πλυντήριο πιάτων»
Βίντον Σερφ CCA. 1
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ΚΕΦ. I

1] ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & INTERNET (Online-Marketing)

1.1] Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια, οι ραγδαίες και ταχύτατες εξελίξεις στο χώρο των τηλεπικοινωνιών 
και της πληροφορικής οδήγησαν στην ανάπτυξη των δικτύων και κυρίως στην 
επικράτηση του διαδικτύου (Internet). Οι δυνατότητες που προσφέρει το Internet στους 
χρήστες του είναι ποικίλες και αναρίθμητες π.χ. να διαβάσουν βιβλία από τις 
μεγαλύτερες βιβλιοθήκες του κόσμου, να πληροφορηθούν έγκαιρα και έγκυρα νέα με 
παγκόσμιο ενδιαφέρον και χαρακτήρα, να αποκτήσουν προγράμματα-λογισμικό συχνά 
χωρίς κόστος, να λάβουν πληροφορίες για την αγορά ξένων χωρών, τις εκπαιδευτικές 
τους μεθόδους και ακόμα να κάνουν τα ψώνια τους.

Μέχρι πρόσφατα η ιδέα ότι ο μέσος καταναλωτής θα έκανε τα ψώνια της εβδομάδας από 
την οθόνη του ηλεκτρονικού του υπολογιστή έμοιαζε μάλλον με απίθανο σενάριο. Και 
όμως σήμερα το σκηνικό αυτό γίνεται πραγματικότητα, με τους ειδικούς μάλιστα να 
εκτιμούν ότι θα ξεσπάσει επανάσταση στη λιανική πώληση.

Πριν από μια πενταετία, μερικοί οικονομικοί και τεχνολογικοί περιορισμοί εξηγούσαν το 
χαμηλό βαθμό διείσδυσης του Internet στα νοικοκυριά. Τέτοιοι ισχυρισμοί στη σημερινή 
κοινωνία της πληροφορίας έχουν εξαλειφθεί σχεδόν πλήρως, τόσο λόγω του χαμηλού 
κόστους του εξοπλισμού, όσο και λόγω των φιλικών προς τον χρήστη λογισμικών 
πακέτων που επιτρέπουν τη γρήγορη και ολοκληρωμένη εκμάθηση χρήσης των νέων 
λειτουργιών. Η βιομηχανία λογισμικού διευκολύνει την εύρεση των ιστοσελίδων και κατά 
συνέπεια των ηλεκτρονικών καταστημάτων στο Internet, με αποτέλεσμα να 
υπερφαλαγγίζεται το επιχείρημα της δυσκολίας εύρεσης συγκεκριμένης και δομημένης 
πληροφορίας. Επιπλέον, ο σχεδιασμός και η δομή των ηλεκτρονικών καταστημάτων 
βελτιώνεται εμφανώςτα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, η εξέλιξη και η ανάπτυξη του μάρκετινγκ μέσα από το διαδίκτυο δεν υπήρξε 
τόσο μεγάλη, όσο αναμένονταν, με αποτέλεσμα για τις περισσότερες επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα να σημαίνει απλά την παρουσία τους με μια ηλεκτρονική σελίδα. Ο αριθμός των 
ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν σήμερα παρουσία (web site) στο Internet φθάνει 
μόλις τις 9.800 επιχειρήσεις.

Μεταπτυχιακός Φοιτητής-.Γιάννης Τζαβλόπουλος 1
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ΚΕΦ.Ι

1.2] Βασικές ιδιαιτερότητες του Μάρκετινγκ στο Internet

Οι βασικές ιδιαιτερότητες του μάρκετινγκ μέσω του Διαδικτύου είναι ότι:

Ο το δυναμικό της αγοράς ανέρχεται σε μερικές δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπων, οι 
οποίοι είναι διασκορπισμένοι γεωγραφικά, μιλούν διαφορετικές γλώσσες, έχουν 
διαφορετικές συνήθειες, ήθη και έθιμα.

Ο ο πελάτης επιλέγει μόνος του την πληροφόρηση, τον χρόνο και τη διάρκεια 
έκθεσης του σε καταναλωτικά μηνύματα.

Ο η διανομή ορισμένων προϊόντων γίνεται μέσω του διαδικτύου, άρα υπάρχει 
μειωμένο κόστος και ταχύτητα παράδοσης

1.3] Πλεονεκτήματα του Μάρκετινγκ στο Internet

Επιγραμματικά κάποια από τα πλεονέκτημα του Online-Marketing είναι:

Γρήγορη και χαμηλού κόστους επικοινωνία με τους πελάτες.

Πρόσβαση 24 ώρες το 24ωρο, ημέρα και νύχτα, 7 ημέρες την εβδομάδα

Δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτου μεγέθους να απευθυνθεί στην 
παγκόσμια αγορά, μια αγορά εκατομμυρίων καταναλωτών

Δυνατότητα μέτρησης της αποτελεσματικότητας και διεξαγωγής ερευνών όσον 
αφορά το βαθμό ικανοποίησης των πελατών, τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ενός 
νέου προϊόντος κ.α.

Αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πελάτη και αντίστοιχη μείωση του κόστους 
υποστήριξης

On line & just in time εξυπηρέτηση των πελατών

Δυνατότητα εφαρμογής του relationship marketing. Αύξηση της αφοσίωσης του 
πελάτη και αναβάθμιση της επικοινωνίας με τον καταναλωτή

Ευελιξία προσαρμογής της επιχείρησης στις αλλαγές της αγοράς και δυνατότητα 
ενημέρωσης των στοιχείων της ιστοσελίδας της επιχείρησης με εύκολο και ταχύ 
τρόπο

Μεταπτυχιακός ΦοιτητήςιΓιάννης Τζαβλόπουλος 2
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ΚΕΦ. I

On line παράδοση πληροφοριακού υλικού και άλλων προϊόντων, π.χ. 
ηλεκτρονικών εφημερίδων, λογισμικού κ.α.

On line συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις και δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με 
τους προμηθευτές, καθώς επίσης άμεση παρακολούθηση των ανταγωνιστικών 
κινήσεων

Άμεση επικοινωνία με τους πελάτες. Με ελκυστικές και καλά δομημένες 
παρουσιάσεις των προϊόντων, υπηρεσιών και των εφαρμογών τους, δίνεται μια 
ολοκληρωμένη εικόνα στους πελάτες, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους 
ενημέρωσης και επικοινωνίας

Καλύτερη και αποδοτικότερη ενδοεπιχειρησιακή και εξωεπιχειρησιακή συνεργασία 
που βασίζεται κυρίως στην καλύτερη διάχυση των πληροφοριών και των 
δεδομένων της αγοράς μεταξύ του δικτύου διανομής των μεσαζόντων, των 
αντιπροσώπων και των πωλητών

ΓΡΑΦΗΜΑ I

Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε από την 
εταιρία MORI τον Δεκέμβριο του 1999 στην Ευρώπη 
και στις ΗΠΑ καταγράφηκε η σημαντικότητα και τα 
πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η 
σημαντικότητα του e-commerce διαφάνηκε ξεκάθαρα 
(33%), ενώ τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού 
εμπορίου με ιεραρχική κατάταξη είναι τα εξής:

Βελτίωση της αποδοτικότητας μιας επιχείρησης 
και καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών

Περισσότεροι πιθανοί αγοραστές

Καλύτερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις των 
καταναλωτών

Αύξηση πωλήσεων

Πρόσβαση σε νέες αγορές

Καλύτερη συνεργασία με τους προμηθευτές

To Internet στο αύριο
* Ποοο σημαντικό 0α είναι το ηλεκτρονικό 

εμπόριο στα επόμενα 1 ·2 χρόνια;

Πολύ σημαντκο 33%

Αρκετά σημαντκο
Απαρατητο

30%

Οχι κα ιοοο σημαντικό
23%

12%

ΚοΗολου οημαντκο . 2% I
► Τα πλεονεκτήματα 

του ηλεκτρονικού εμπορίου

ΠΗΓΗΐρΑΜίηςΜΟΡΙ u»w Εκηχϊπι tra τκ- HFW,
1Μ6

ΒελΠΚΜη της 
αποόοπκοτηταςίΗς 

ετκχεπροοης κα καλύτερη 
είμτηρέτηση πελόταν

ΙΙεριοοοτεοοι mtora 
αγοραστές

------------------ Μ%

Καλυτεοη ανταπόκριση σης 
απαιτήσεις τ«ν 

καταναλ«τ«ν
Auiflon π«ληοε«ν L____  21%

Πρόσβαση οε νίες αγορές _ 17%
Καλύτερη συνεργασία με 

τους προμηθευτές Sia 16%

(Ιροοβασηστη 
δΐέβυη αγορα = 14% ΝΙα

Πηγή: Έρευνα MORI (1999)

Πρόσβαση στη διεθνή αγορά

Μεταπτυχιακός Φοιτητής:Γ<όννης Τζαβλόπουλος 3



M.B.A. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΕΦ. I

1.4] Προβληματισμοί για το Μάρκετινγκ στο Internet

Οι σημαντικότεροι προβληματισμοί που συνοδεύουν το μάρκετινγκ στο Ίντερνετ είναι οι 
εξής:

+ Δεν έχουν όλοι οι υποψήφιοι πελάτες πρόσβαση στο διαδίκτυο

+ Στα περισσότερα προϊόντα, η συναλλαγή ολοκληρώνεται με τη φυσική παράδοση 
του προϊόντος μέσω του ταχυδρομείου ή ιδιωτικών (ταχυμεταφορικών) εταιριών 
διανομής εμπορευμάτων

^ Ο χρήστης - πελάτης επιλέγει να επικοινωνήσει με την επιχείρηση

Φ Μειώνεται η επικοινωνία ατόμου με άτομο. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι 
ουσιαστικά κρυμμένος πίσω από τις πληροφορίες της ιστοσελίδας

^ Η ίδια η ηλεκτρονική σελίδα θέλει συνεχή παρακολούθηση και αναπροσαρμογές 
(updating) για τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των χρηστών ή αλλιώς 
υποψηφίων πελατών

+ Το θέμα της ασφάλειας των συναλλαγών & της εμπιστευτικότητας των 
προσωπικών δεδομένων. Έχουν αναπτυχθεί τεχνολογίες με σκοπό την προστασία 
των πληροφοριών όπως το SSI - Secure Socket Layer της Netscape, το οποίο 
κρυπτογραφεί τα δεδομένα πριν την αποστολή και σε δεύτερο στάδιο τα 
αποκρυπτογραφεί μετά την παραλαβή

^ Έλλειψη πλήρους νομοθετικής κάλυψης σε θέματα που προκύπτουν από το 
Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τη χρήση του Διαδικτύου για επιχειρησιακές συναλλαγές

1.5] Προκλήσεις για το Μάρκετινγκ

Οι βασικές προκλήσεις του μάρκετινγκ που υλοποιούνται στρατηγικά με τις τεχνολογίες 
του διαδικτύου είναι:

Υποστήριξη Υπαρχόντων Εταιρικών Καναλιών

To Internet είναι ένα ιδανικό συμπληρωματικό μέσο για την υποστήριξη των 
υπαρχόντων καναλιών πωλήσεων. Σε αυτό, μπορούν να παρουσιαστούν ένα πλήθος 
στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις προδιαγραφές τους, τα 
σημεία πώλησης, την τιμολογιακή πολιτική της εταιρίας, ειδικές προσφορές, στοιχεία
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για την υποστήριξη των προϊόντων μετά την πώληση και γενικότερα όλες εκείνες οι 
πληροφορίες που μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα τη διαδικασία της πώλησης.

Δημιουργία νέων Καναλιών Πωλήσεων

Αναπτύσσοντας συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου γα συναλλαγές μέσω του 
Internet, κάθε εταιρία μπορεί πλέον να δημιουργήσει πρόσθετα κανάλια πωλήσεων, 
διευρύνοντας έτσι τόσο το δίκτυο πωλήσεων, όσο και το κοινό στο οποίο 
απευθύνεται.

Το Δίκτυο είναι Παγκόσμιο

Ανάλογα με τις δραστηριότητες των εταιριών, γεννιούνται αντίστοιχα νέες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες για πωλήσεις εφόσον το Internet θα χρησιμοποιηθεί σαν 
ένα νέο κανάλι πωλήσεων.

Κτίσιμο "Κοινοτήτων Πελατών"

Όσο πιο ενημερωμένο χρονικά και ποιοτικά ως προς το περιεχόμενο του είναι ένα 
ηλεκτρονικό κατάστημα (e-store) τόσο περισσότερους «πιστούς» χρήστες αποκτά.

ΚΕΦ. I

1.6] Πωλήσεις μέσω Ίντερνετ

Ένα κρίσιμο σημείο για την εφαρμογή και ανάπτυξη του διαδικτύου έγκειται στην 
προοπτική που διαφαίνεται για αύξηση των κερδών των εταιριών που πουλάνε τα 
προϊόντα τους μέσω του διαδικτύου. Η προσδοκώμενη αυτή αύξηση του κέρδους των 
επιχειρήσεων μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ένα πρόγραμμα μάρκετινγκ που θα 
επικεντρώνεται στους εξής στόχους:

Την αύξηση των συναλλαγών και των πωλήσεων (π.χ. με την προσαρμογή των 
προϊόντων στις απαιτήσεις των πελατών, τη διεύρυνση της αγοράς των πελατών, 
την αμφίδρομη επικοινωνία κ.α.)

Τη μείωση του κόστους των συναλλαγών (π.χ. με την εξάλειψη μεσαζόντων, νέα 
κανάλια ηλεκτρονικής διανομής για ορισμένα προϊόντα, εικονικά καταστήματα 
κ.α.)

Την πώληση των ίδιων των πληροφοριών, καθώς και την αναβάθμιση της 
επικοινωνίας με την αγορά στόχο, γεγονός που θα αυξήσει το κέρδος και θα 
μειώσει το κόστος των επιχειρησιακών συναλλαγών.
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ΚΕΦ. I

1.7] Λειτουργίες του Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Ειδικότερα μέσω του διαδικτύου το μάρκετινγκ μπορεί να εκπληρώσει, πέραν της 
αύξησης των πωλήσεων και της μείωσης του κόστους, διάφορες λειτουργίες, όπως:

Έρευνα αγοράς (καθορισμός αναγκών καταναλωτών, ανάλυση ανταγωνιστών)

^ Ανάπτυξη προϊόντων (μέτρηση αντιδράσεων των καταναλωτών για τα προϊόντα, 
λειτουργία αναπληροφόρησης)

Εισαγωγή νέου προϊόντος , δοκιμή προϊόντος

Διαφοροποίηση, αλλαγή προϊόντος (βάσει επανατροφοδότησης πληροφοριών από 
τους καταναλωτές)

Σχεδίασμά προγράμματος μάρκετινγκ και διαφήμισης

^ Αναβάθμιση της εικόνας της επιχείρησης και του προϊόντος

^ Προσέλκυση της προσοχής, του ενδιαφέροντος και ανάπτυξη της αγοραστικής 
πρόθεσης του πελάτη με την παρουσίαση των αναγκαίων πληροφοριών και των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων για τα προϊόντα ( οι παραδοσιακές τεχνικές στην 
προβολή της επανάληψης και της πειθούς αντικαθίστανται στο Internet με αυτές 
της προσέλκυσης και της ωφέλειας)

^ Υποστήριξη του πελάτη πριν την πώληση (ενημέρωση μέσω του διαδικτύου)

^ Υποστήριξη του πελάτη μετά την πώληση (επίλυση προβλημάτων, συνεχής 
παροχή υπηρεσιών)
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ΚΕΦ. I

1.8] Παραδοσιακό 8ι Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ
Στον παρακάτω πίνακα επιχειρείται η σύγκριση μεταξύ της παραδοσιακής προσέγγισης 
μάρκετινγκ και αυτής του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ σε μερικές σημαντικές λειτουργίες 
του μάρκετινγκ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Χρησιμοποιεί πρωτογενείς έρευνες για τη 
συλλογή στοιχείων των καταναλωτών και των 
ανταγωνιστών κάθε αγοράς, και δευτερογενή 
στοιχεία από εταιρίες ερευνών

Απευθείας ερωτηματολόγιο και έρευνα διαθέσεων 
καταναλωτών μέσω του διαδικτύου με τη βοήθεια 
των πελατών, διαλογικότητα-interactivity, έγκαιρη 
ενημέρωση

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΓΟΡΑΣ

Διακρίνει σε επιμέρους τμήματα βάσει 
δημογραφικών και ψυχογραφικών 
χαρακτηριστικών των υπαρχόντων ή πιθανών 
πελατών, μεταχειρίζεται ίδια καταναλωτές με 
παρόμοιο προφίλ

Χρησιμοποιεί δεδομένα τρέχουσας συμπεριφοράς 
καταναλωτών και διακρίνει βάσει στατιστικών 
μεθόδων το δυναμικό και την αξία του κάθε 
ατόμου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο Η ανάπτυξη των προϊόντων βασίζεται στην 
τεχνολογία και το σύστημα παραγωγής της 
επιχείρησης, στην καλύτερη περίπτωση 
γίνεται δοκιμή του προϊόντος και μετά 
εισαγωγή του στην αγορά 

Ο Συγκέντρωση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας σε έναν κλάδο

Ο Η ανάπτυξη των προϊόντων γίνεται βάσει των 
επιταγών του καταναλωτή, αμφίδρομη - 
αλληλεπιδραστική επικοινωνία για την 
εισαγωγή νέων προϊόντων και την 
τροποποίηση παλαιών 

Ο Ανάπτυξη επιχειρήσεων εντάσεως
πληροφοριών και δυνατότητα επιχειρηματικής 
δραστηριότητας σε περισσότερους κλάδους 
ταυτόχρονα

Ο Αυξημένο ενδιαφέρον για προϊόντα εντάσεως 
πληροφοριών (Glazer 1991)

Ο Παρουσίαση χαρακτηριστικών προϊόντων στην 
ηλεκτρονική σελίδα της επιχείρησης 

Ο Υποστήριξη προϊόντων μετά την online 
πώληση (service hot-line)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΩΝ

Ο Δυνατή η διαφοροποίηση τιμών, έλλειψη 
διαφάνειας των αγορών 

Ο Η αναγραφή τιμών και ειδικών εκπτώσεων 
για την ενημέρωση των πελατών σε 
τιμοκαταλόγους και διαφημιστικά ανεβάζει 
το κόστος λόγω αναγκαίας εκτύπωσης σε 
περίπτωση αλλαγής τιμών

Ο Δυνατή η μείωση τιμών λόγω συμπίεσης του 
κόστους μεσαζόντων, ανάπτυξη διαφάνειας 
τιμών ανάμεσα στις διάφορες αγορές, 
διαμόρφωση των τιμών ανάλογα με τις 
επιλογές σε στοιχεία του προϊόντος, σύμφωνα 
με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη 

Ο Οι αλλαγές τιμών και ειδικών προσφορών 
προβάλλονται μέσω του διαδικτύου με 
οικονομικό τρόπο (εύκολες αλλαγές)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Ο 0 σχεδιασμός της προβολής γίνεται βάσει 
του μέσο όρου ή του χαρακτηριστικού 
τύπου της αγοράς στόχου 

Ο Τα κλασσικά μέσα ενημέρωσης σε 
απρόσωπη επικοινωνία 

Ο 0 αποδέκτης των διαφημιστικών
μηνυμάτων αρνείται να απορροφήσει τις 
πληροφορίες του μηνύματος λόγω 
πληθώρας μηνυμάτων 

Ο Τεχνικές επανάληψης και πειθούς 
Ο Μονόδρομος επικοινωνίας, εκτός των 

περιπτώσεων προσωπικής πώλησης, όπου 
ο πωλητής αναλαμβάνει την ευθύνη των 
σχέσεων με τον πελάτη

Ο Δυσκολίες μέτρησης αποτελεσματικότητας 
της διαφήμισης

Ο Αμφίδρομη επικοινωνία 
Ο Καθοδήγηση και επιλογή από τον χρήστη 
Ο Τεχνικές προσέλκυσης και ωφέλειας 
Ο Ανάπτυξη ελκυστικών ηλεκτρονικών σελίδων 

και συνεχής ανανέωση τους 
Ο Παρακολούθηση διαδρομών του χρήστη και 

προσέλκυση του ενδιαφέροντος του με άμεσο 
τρόπο

Ο Απόκτηση δείγματος ή πληροφοριακού υλικού 
(downloads, demos)

Ο Δυνατότητες μέτρησης της
αποτελεσματικότητας των μηνυμάτων 
(Huenerberg, Jaspenser 1996)

Ο Η ευθύνη των σχέσεων με τον πελάτη είναι 
στον υπεύθυνο μάρκετινγκ (relationship 
marketing)

ΠΟΛΓΠΚΗ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Εξαρτάται από την επιλογή των μεσαζόντων και 
τους πωλητές της επιχείρησης

0 Δυνατότητα για ηλεκτρονική διάθεση 
ορισμένων προϊόντων

Ο Ανάπτυξη εταιριών διανομής - φυσικής 
μεταφοράς - παράδοσης προϊόντων που 
υποκαθιστούν τις λειτουργίες των μεσαζόντων 
σε θέματα παράδοσης προϊόντων

ΈΛΕΓΧΟΣ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Επικεντρώνεται στην παρακολούθηση μεριδίου 
αγοράς, πωλήσεων και κέρδους

Επικεντρώνεται στη διατήρηση πελατών, απόκτηση 
νέων πελατών, βάση δεδομένων για την 
παρακολούθηση της αξίας του κάθε πελάτη. 
Δυναμικός έλεγχος

Πηγή: Μ. Βλαχόπουλου (1999)
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ΚΕΦ. I

1.9] Περιγραφή της αγοράς εφαρμογής του e-tailing

Η αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου στηρίζεται άμεσα στην ανάπτυξη και ευρεία χρήση 
του Ίντερνετ, το οποίο αποτελεί και την αγορά εφαρμογής του ηλεκτρονικού 
λιανεμπορίου, γεγονός που οδηγεί στην παρακάτω ανάλυση της συγκεκριμένης αγοράς.

1.9.1] Η Παγκόσμια Αγορά του Internet

Παρακάτω επιχειρείται να αποτυπωθεί εν συντομία και με κάποιους αντιπροσωπευτικούς 
δείκτες η παγκόσμια αγορά του Internet και του ηλεκτρονικού λιανεμπορίου σε αυτό.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1996 2000
Συνολική αξία του διαδικτύου 2,5 δισ. δολ. 24 δισ. δολ.
Σύνολο άχρηστης πληροφορίας 19% 16%
Σύνολο διαφημιστικών κονδυλίων στο INTERNET 300 εκατ. δολ. 3,8 δισ. δολ.
Πόσα ξοδεύουν οι γυναίκες σε αγορές στο INTERNET 368 δισ. δολ. 3,5 δισ. δολ.
Σύνολο καλωδιωμένων υπολογιστών 30 εκατ. 233 εκατ.
Αγορές PC's μέσω INTERNET 27% 30%
Επενδύσεις για την ασφάλεια του Διαδικτύου 301 εκατ. δολ. 3,2 δισ. δολ.
Σύνολο χρηστών INTERNET 34,6 εκατ. 163 εκατ.
Αγορές και αποστολές δώρων μέσω INTERNET 8,7% 10%
Αγορές ταξιδίων μέσω INTERNET 24,3% 24%

Πηγή: Business Research Group, Jupiter Communications, International Data Corporation, USN (1999)

Είναι εμφανής η ραγδαία εξέλιξη του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια, με την συνολική 
αξία να αγγίζει τα 24 δις. δολ. και την εκτόξευση των διαφημιστικών κονδυλίων σε 3,8 
δις. δολ.. Εκείνο που χρήζει αναφοράς είναι το σταθερό ποσοστό των αγορών ταξιδιών 
μέσω του Internet και το υψηλό ποσοστό κεφαλαίων που επενδύονται για την ασφάλεια 
του διαδικτύου που αποτελεί και σήμερα μεταβλητή περιορισμού για την ανάπτυξη του 
ηλεκτρονικού εμπορίου / λιανεμπορίου. Ιδιαίτερη είναι επίσης και η βελτίωση στο τομέα 
της πληροφορίας και της χρησιμότητας που κατέχει.
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Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζονται τόσο οι προβλέψεις για την πορεία των 
συναλλαγών στο διαδίκτυο, όσο και ο αριθμός των χρηστών, που αποτελούν και 
δυνητικούς online αγοραστές.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 2

► Το έσοδα οπό το ηλεκτρονικό εμπόριο σε όλο τον κόσμο
(σε δω. δολάρια)

1999

2002 4
*πρόβλε4η

k>4f,0*

ϊ 0 αριθμός των χρηστών Ιντερνετ 
παγκοσμίως fcx αριθμοί σε εκατΰμμφια)

ΗΠΑ
ΚΑΗΑΛΑΙ

102,3

ΓΥηΚΙ: Ρππΰιι dnnicti

Πηγή: Romstar Research (1999)
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Μ.Β.Λ. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ E-tailing στην Ελλάδα

1.9.2] Η ελληνική αγορά του Ίντερνετ

Σημαντική αύξηση παρουσίασε ο αριθμός των χρηστών του Ίντερνετ στην Ελλάδα, 
σύμφωνα με στοιχεία των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο Ελληνικό Διαδίκτυο. 
Συγκεκριμένα, τους 500.000 έφτασαν οι Έλληνες χρήστες του Ίντερνετ το πρώτο

Χρήστες Ίντερνετ 
στην Ελλάδα

Χρήστες Ίντερνετ 
σε ολόκληρο τον κόσμο

τετράμηνο του 2000 γράφημά 3
(180.000 νέοι χρήστες), 
παρουσιάζοντας αύξηση 
της τάξεως του 40% σε 
σχέση με τον αντίστοιχο 
αριθμό στα τέλη του
προηγούμενου χρόνου.

Μάλιστα, εκτιμήσεις που
προκύπτουν από μελέτη 1999 2000 2000* 2001*

, Εως riw Τέλος του
της OTEnet, αναφέρουν Anpfoo χρόνου
ότι έως ΤΟ τέλος TOU Πηγή· Η Οικονομία (1999)

χρόνου αναμένεται πως ο αριθμός των χρηστών θα ανέλθει στις 650.000, χωρίς να 
αποκλείεται το ενδεχόμενο για περαιτέρω αύξηση. Η Ελλάδα ξεπερνά σε ποσοστά 
αύξησης τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που είναι 70%, και για το τρέχον έτος υπολογίζεται 
ότι θα ξεπεράσει το 100%. Έως το 2001 προβλέπεται ότι ο αριθμός των χρηστών του 
Ίντερνετ στην Ελλάδα θα ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο.

Σε εκατουμύρια 

* Πρόβλεψη
1998 2003*

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι δυνατότητες του ηλεκτρονικού εμπορίου που παρέχονται από τη χρήση του 
Διαδικτύου αξιοποιούνται μόνο από το 7% των επιχειρήσεων. Μάλιστα, σχετικές έρευνες 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται, μαζί με την Πορτογαλία, 
στην τελευταία θέση της κατάταξης των 15 χωρών-μελών που αφορά τη χρήση των 
νέων τεχνολογιών και του Ίντερνετ. Στην πρώτη θέση εμφανίζεται η φινλανδία, με 
ποσοστό που ξεπερνά το 53%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος προσεγγίζει το 35%.
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E-TAILING

Κεφ. !

MASTER
E-TAILING

THESIS
"Μέχρι το 2003 όποιος Ευρωπαίος πολίτης δεν είναι 
συνδεμένος στο διαδίκτυο και δεν ξέρει να χειρίζεται 
τις τεχνολογίες του Internet, θα θεωρείται
αναλφάβητοι. European Comission σελ. 11
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ΚΕΦ. II

2] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ [E-TAILING]

2.1] Επιχειρήσεις E-TAILING

Στην ελληνική αγορά, οι επιχειρήσεις που έχουν προχωρήσει στο ηλεκτρονικό εμπόριο 
είναι κυρίως ναυτιλιακές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον 
τουρισμό, καθώς και επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου όλων των ειδών ανάμεσα τους και 
γνωστές αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έδειξε ότι το 18% των ελληνικών εταιρειών 
διαθέτει σελίδα στο Ίντερνετ ΓΡΑΦΗΜΑ 4

και απο τις επιχειρήσεις οι 
οποίες διαθέτουν τέτοιες 
σελίδες μόνο 6 στις 10 τις 
χρησιμοποιούν για να 
πραγματοποιούν πωλήσεις. 
Στοιχεία της εταιρείας 
ερευνών Datamonitor
εμφανίζουν το 21% όλων των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να 
έχει τη δική τους σελίδα στο 
Internet, ενώ από αυτές 
περισσότερες από 3.600.000 
είναι μικρομεσαίες, αριθμός 
που αντιπροσωπεύει το 1/5 
του συνόλου των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε 
όλες τις χώρες της Ευρώπης. 
Σημαντικά επίσης, εκτιμούνται 
ότι θα είναι τα έσοδα των 
εταιρειών από το ηλεκτρονικό 
εμπόριο στην Ευρώπη.

Χρήση e-ma.il hecu Internet
οπό τ ις επιχ&Ί 

στι
ρήσεις (%) 
ην Ελλάδα

htorn·! yw 
np παροχή 

nfcipofopw* 89%

Ελλτΐνικες εττιχειρή σε· ι,ς
με <σελίδα στο Internet

Έχουν σ Ελβα στα 18%

Ιαοπεύουν να c Γοκτησουν 
ατούς επόρε- 

; 12 μήνες
48%

19%

flOT Epcifi - Εχυπαυων 
cnijptgrixaw Gnart 

Thornier·. ΑκΒξη IDOD
if OBDNDMIA

Πηγή: Έρευνα Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων Grant Thomion (1999)

Έτσι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, στο διάστημα 1998 - 2004 η αύξηση των πωλήσεων θα 
είναι της τάξης του 154%.

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών αλλά και εμπορικές επιχειρήσεις δημιουργούν σελίδες 
στο Internet αξιοποιώντας τις εφαρμογές της τεχνολογίας για την προβολή τους, την 
πληροφόρηση του καταναλωτικού κοινού και φυσικά για να πωλούν προϊόντα και
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........ ΚΕΦ.ίϊ

υπηρεσίες. Μάλιστα έρευνα της εταιρείας Grant Thornton έδειξε ότι το 56% των 
επιχειρήσεων χρησιμοποιεί το Internet για να πραγματοποιεί πωλήσεις.

Παρά το γεγονός ότι καθημερινά όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες δημιουργούν τις 
δικές τους σελίδες στο Διαδίκτυο και μεγαλύτερος αριθμός χρηστών επισκέπτονται τα 
ηλεκτρονικά καταστήματα, το ηλεκτρονικό λιανεμπόριο έχει να επιδείξει αδυναμίες στον 
τομέα της εξυπηρέτησης των πελατών του. Πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε η 
εταιρεία Jupiter Communications, έδειξε ότι το 42% των επιχειρήσεων που έλαβαν 
μέρος δεν απάντησαν καθόλου σε e-mails που έλαβαν ή απάντησαν σε μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα από 5 ημέρες, ενώ ανάμεσα στο ποσοστό αυτό υπάρχουν σελίδες 
επιχειρήσεων που δεν έχουν καμία ηλεκτρονική διεύθυνση για να απευθυνθούν οι τυχόν 
ενδιαφερόμενοι.

Στοιχεία έρευνας του Εργαστηρίου Πολυμέσων Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ έδειξε ότι 
περίπου το 22% των ελληνικών διευθύνσεων που υπάρχουν στο Διαδίκτυο είναι 
ανενεργός, πράγμα που δείχνει ότι αρκετά από τα sites που δημιουργούνται αφήνονται 
στην τύχη τους μόλις αναπτυχθούν.

Μάλιστα, όπως λένε οι ερευνητές, μια ανενεργή διεύθυνση, όχι μόνο δεν προσφέρει 
τίποτα σε μια επιχείρηση αλλά αποτελεί και μειονέκτημα, καθώς συμβάλλει στη 
δυσαρέσκεια των πελατών και στη δημιουργία αρνητικής εικόνας για την επιχείρηση. 
Στην ίδια έρευνα φαίνεται ότι, παρά το γεγονός ότι η ανταπόκριση των επιχειρήσεων σε 
μηνύματα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι μικρή, το 70% των επιχειρήσεων 
που έλαβαν μήνυμα απάντησαν αυθημερόν και μόνο το 8% μετά τις 48 ώρες. Πιο 
γρήγορες αποδείχθηκαν οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο των MEDIA και 
ακολουθούν οι εταιρείες πληροφορικής και οι επιχειρήσεις από τον κλάδο του τουρισμού. 
Σημαντικό είναι το συμπέρασμα ότι ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων διαθέτει ανοιχτή 
γραμμή επικοινωνίας με τους πελάτες και φροντίζει για την άμεση ενημέρωση τους. Το 
στοιχείο αυτό δείχνει ότι οι επιχειρηματίες αυτοί έχουν κατανοήσει το πλεονέκτημα της 
χρήσης του e-tailing, που είναι η άμεση επαφή και εξυπηρέτηση, ακόμα και 24 ώρες το 
24ωρο.

Παρόλα αυτά το ηλεκτρονικό λιανεμπόριο στο σύνολό του, σε ολόκληρο τον κόσμο, 
βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, αφού οι αγορές μέσω Internet αντιπροσωπεύουν 
μικρό κομμάτι του συνολικού εμπορικού τζίρου. Βέβαια, σε ορισμένους επιμέρους 
κλάδους, κυρίως σε όσους έχουν σχέση με την τεχνολογία (λογισμικό, υπολογιστές, 
περιφερειακά κ.λπ.) ο τζίρος των πωλήσεων μέσω του Internet είναι αρκετά αυξημένος. 
Μάλιστα, έως το τέλος του τρέχοντος έτους ο σχετικός τζίρος θα αγγίξει το 23,5% του 
συνόλου των πωλήσεων στους κλάδους αυτούς.
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ΚΕΦ.1Ι

Αν και οι παραδοσιακοί έμποροι φοβούνται το ηλεκτρονικό εμπόριο και το θεωρούν ως 
τον μεγάλο ανταγωνιστή τους, οι επιχειρηματίες που ήδη το χρησιμοποιούν εξηγούν ότι 
δεν δημιουργεί άμεσο κίνδυνο για τους κλασικούς τρόπους πώλησης προϊόντων και 
υπηρεσιών. Οι αγοραστικές συνήθειες είναι διαφορετικές σε κάθε πελάτη και πάντα θα 
υπάρχουν εκείνοι που προτιμούν να βλέπουν από κοντά αυτό που επιθυμούν να 
αγοράσουν. Έτσι, όποια από τις επιχειρήσεις μπορεί να έχει στη διάθεση της τις 
υπηρεσίες της τεχνολογίας και να πουλά μέσω του Ίντερνετ, θα διαθέτει όλους τους 
δυνατούς τρόπους προσέγγισης των καταναλωτών, εντός και εκτός της χώρας. Επίσης, 
θα έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων και κατ' επέκταση 
μεγαλύτερες πωλήσεις, ίσως και κέρδη. Μην ξεχνάμε, όμως, πως για όλα αυτά χρειάζεται 
υποδομή και δίκτυο σωστής διακίνησης των προϊόντων, δεν αρκεί να έχει κάποιος 
έμπορος μία σελίδα στο Ίντερνετ για να πραγματοποιήσει πωλήσεις.

Η ελληνική αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου βρίσκεται σε μια διαρκή φάση ανάπτυξης 
κατά τα τελευταία δύο χρόνια. Παρότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν 
παραδοσιακές τεχνολογίες ηλεκτρονικού εμπορίου, κυρίως για business -to- business 
(Β2Β) επικοινωνίες, έχει σταθεροποιηθεί σε σχετικά χαμηλά επίπεδα και κυρίως στον 
κλάδο του λιανεμπορίου, παρουσιάζεται ένα διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για 
εφαρμογές που αφορούν τη σχέση business - to - consumer (B2C) και τις on-line 
πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών.

[ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ E-SHOPS]

Ο Στην ελληνική αγορά η εταιρεία Πλαίσιο ήταν η πρώτη που ξεκίνησε τις online 
πωλήσεις. Σήμερα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, περισσότεροι από 2.000 χρήστες 
επισκέπτονται το ηλεκτρονικό της κατάστημα, ενώ από το σύνολο των πωλήσεών της 
οι «ηλεκτρονικοί» αγοραστές εκτιμάται ότι καλύπτουν το 5% του συνόλου των 
πελατών της.

Σημαντικός είναι και ο αριθμός των χρηστών που επέλεξαν εντός του 1999 να 
πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικά κρατήσεις εισιτηρίων των ακτοπλοϊκών γραμμών. 
Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Forthnet, περίπου 500.000 ήταν οι κρατήσεις που 
έγιναν μέσω Internet, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 5% των συνολικών 
κρατήσεων.

Στον κλάδο των τροφίμων, μόνο οι μεγάλες αλυσίδες έχουν υιοθετήσει τις διεθνείς 
πρακτικές και προετοιμάζουν με αργούς ρυθμούς τις συνθήκες ώστε σύντομα και οι 
Έλληνες καταναλωτές να μπορούν να παραγγέλνουν μέσω του υπολογιστή τους. Το 
ξεκίνημα στην Ελλάδα έχουν κάνει οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ Α-Β Βασιλόπουλος, 
Βερόπουλος και Μαρινόπουλος. Και οι τρεις έχουν δημιουργήσει τη δική τους σελίδα
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στο Internet και βρίσκονται στη φάση ολοκλήρωσης των ηλεκτρονικών τους 
καταστημάτων.

Επίσης, πολλά καταστήματα Η/Υ, CD's και βιβλίων έχουν ήδη εισαχθεί στην 
ηλεκτρονική αγορά ακολουθώντας την πετυχημένη διεθνή πρακτική.

Ανάπτυξη παρουσιάζουν την τελευταία διετία και οι άλλοι κλάδοι του λιανεμπορίου και, 
όπως εκτιμούν οι έμποροι αλλά και οι καταναλωτές, η θέσπιση κανόνων που θα διέπουν 
την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των 
πωλήσεων αλλά και των εταιρειών που θα συναλλάσσονται ηλεκτρονικά.

M.B.A. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ______ __ __________________________________________________________________________________

ΚΕΦ. II
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2.2] Online Αγορές Ελλήνων Καταναλωτών

Οι Έλληνες καταναλωτές επισκέπτονται τα ηλεκτρονικά καταστήματα, είναι όμως ακόμα 
επιφυλακτικοί στην πραγματοποίηση αγορών. Αν και περίπου το 18% των ελληνικών 
επιχειρήσεων όλων των κατηγοριών έχουν τη δική τους σελίδα στο Διαδίκτυο, ένας 
μικρός αριθμός δίνει την ευκαιρία στους χρήστες του Internet να κάνουν τα ψώνια τους 
ηλεκτρονικά.

Όπως εκτιμούν εκπρόσωποι εταιρειών που ασχολούνται με τις υπηρεσίες Internet, ο 
τζίρος από ηλεκτρονικές συναλλαγές στη χώρα μας θα αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα 
χρόνια, καθώς οι Έλληνες καταναλωτές θα γνωρίζουν καλύτερα το ηλεκτρονικό 
περιβάλλον αγορών και οι επιχειρήσεις θα αξιοποιούν τις υπηρεσίες του Internet και τις 
ευκαιρίες που τους δίνονται.

Σύμφωνα με στοιχεία του Eurostat, σήμερα το 10% των ελληνικών νοικοκυριών 
διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ μόνο το 5% έχει σύνδεση με το Internet, 
στοιχείο που δείχνει την αδυναμία των Ελλήνων καταναλωτών να προσεγγίσουν τα 
ηλεκτρονικά καταστήματα και να επιλέξουν μέσω αυτών να πραγματοποιήσουν τις 
αγορές τους. Αυτός είναι και ο λόγος που οι πωλήσεις ειδών που καλύπτουν τις ανάγκες 
ενός νοικοκυριού κατέχουν σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό από είδη που απευθύνονται 
σε εξειδικευμένους χρήστες, όπως για παράδειγμα οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και άλλα 
ηλεκτρονικά είδη.

Το 1999, οι Έλληνες χρήστες του Διαδικτύου δαπάνησαν 1,3 δισ. δραχμές σε αγορές 
μέσω του Διαδικτύου, ενώ το 2002 το ύψος της δαπάνης αναμένεται ότι θα φθάσει τα 6 
δισ. δραχμές. Σήμερα, όμως, πάνω από το 50% της δαπάνης των Ελλήνων για 
ηλεκτρονικές αγορές κατευθύνεται στο εξωτερικό, αφού ο αριθμός των ελληνικών 
επιχειρήσεων που μπορούν να απορροφήσουν τις ηλεκτρονικές αγοραστικές απαιτήσεις 
των Ελλήνων καταναλωτών είναι περιορισμένος. Πάντως, εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος 
του 2000 οι ελληνικές εταιρείες που θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό εμπόριο θα 
ανέλθουν σε 2.500, ενώ μέχρι το τέλος του 2001 αναμένεται ότι θα έχουν 
δεκαπλασιαστεί.

Παγκοσμίως υπολογίζεται ότι το 2003 οι πωλήσεις μέσω Internet θα κυμαίνονται μεταξύ 
2 και 3 δισ. δολαρίων, ενώ στην Ευρώπη, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας συμβούλων 
Andersen Consulting, οι πωλήσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου θα φθάσουν περίπου τα 
500 δισ. δολάρια, από 19 δισ. δολάρια που είναι σήμερα.

Μεταπτυχιακός Φοιτητής:Γιάννης Τζαβλόπουλος 15



M.B.A. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΦ.ΙΙ

2.3] Ηλεκτρονικό Εμπόριο σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Μια από τις πλέον πρόσφατες δημοσκοπήσεις, που είχε ως στόχο να προβλέψει την 
εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, πραγματοποιήθηκε στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ από 
την εταιρεία MORIS (Market and Opinion Research International), για να καταλήξει στο 
συμπέρασμα πως τελικά οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν απέχουν και πολύ από εκείνες 
των ΗΠΑ στο θέμα της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Συγκεκριμένα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμάται ότι θα χάσουν τη δεσπόζουσα θέση που 
κατέχουν στο Internet προς όφελος της Ασίας και της Ευρώπης. Αυτό αναφέρει έκθεση 
της αμερικανικής εταιρείας συμβούλων στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο International Data 
Corporation.

Σύμφωνα με την έκθεση, το 2003 οι Αμερικανοί δεν θα αντιπροσωπεύουν παρά το ένα 
τρίτο των χρηστών του Internet παγκοσμίως των οποίων ο συνολικός αριθμός 
αναμένεται να ανέλθει σε 600 εκατομμύρια, έναντι 300 εκατομμυρίων χρηστών το 1998. 
Η περιοχή Ασίας - Ειρηνικού σημειώνει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, με τον αριθμό των 
χρηστών Internet να εκτιμάται ότι εντός της επόμενης τριετίας θα τριπλασιαστεί, 
ξεπερνώντας τα 75,6 εκατ. χρήστες, έναντι 19,7 εκατ. τον περασμένο χρόνο. Το 2003, 
όπως υπολογίζεται, τα δύο τρίτα περίπου του κύκλου εργασιών του Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου (περίπου 1,640 τρισεκατομμύρια δολάρια) θα πραγματοποιείται εκτός ΗΠΑ. Η 
συνολική αγορά των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο Internet, σύμφωνα με 
στοιχεία της Morgan Stanley και των αναλυτών της, ανέρχεται σε 450 δισεκατομμύρια 
δολάρια. Οι ετήσιες πωλήσεις φθάνουν τα 21 δισ. δολάρια και οι ζημιές τα 6,2 δισ. 
δολάρια. Οι ειδικοί της εταιρείας Microsoft πιστεύουν ότι παραπάνω από 36.000.000 
νοικοκυριά θα έχουν πρόσβαση στο Web μέχρι το τέλος του 2000, μόνο στις ΗΠΑ. Στην 
Ευρώπη, πιστεύουν ότι το νούμερο αυτό θα είναι μικρότερο, βασισμένοι στη χαμηλότερη 
διείσδυση των Pc's στην αγορά, αλλά παρόλα αυτά φτάνει τα 20.000.000 νοικοκυριά. Ο 
αριθμός των ιστοσελίδων είναι επίσης εντυπωσιακός και αναμένεται να φτάσει τα 
2.000.000 στις ΗΠΑ και περίπου το 1.000.000 στην Ευρώπη, στα τέλη του 2000.

Σήμερα περίπου το 70% των αμερικανικών εταιρειών πραγματοποιούν εκτός των ΗΠΑ 
πωλήσεις σε ποσοστό μικρότερο του 10% του συνολικού τζίρου τους στον τομέα του 
ηλεκτρονικού εμπορίου.

Μπορεί στην Αμερική η δυσπιστία των καταναλωτών ως προς την ασφάλεια των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών να εξακολουθεί να υφίσταται, ωστόσο οι τζίροι από το 
ηλεκτρονικό λιανεμπόριο με τα αστρονομικά ποσά των δισεκατομμυρίων δολαρίων, 
καταδεικνύουν ότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι μονόδρομος. Αυτός είναι και ο
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λόγος που οι επενδύσεις σε εταιρίες Internet και ηλεκτρονικού εμπορίου και 
λιανεμπορίου διεθνώς, παρουσιάζουν αλματώδη αύξηση.

Πρώτες σε επενδύσεις είναι οι ΗΠΑ, ακολουθούμενες από την Ευρώπη που συνεχώς 
μικραίνει την απόσταση. Οι συνολικές επενδύσεις σε νέες εταιρίες στις ΗΠΑ το τελευταίο 
τρίμηνο του 1999 ανήλθαν σε 14,9 δις. δολάρια. Το μεγαλύτερο μερίδιο αυτών των 
επενδύσεων πήγε στις εταιρίες Internet και ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς αυτές 
απορρόφησαν 11,6 δις. δολάρια.
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2.4] Αλλαγές στο παραδοσιακό λιανεμπόριο

Παρόλο που το λιανεμπόριο με τη χρήση του Internet εμφανίζει κάποιες δυσκολίες στην 
εφαρμογή του, ωστόσο η προοπτική της παράλληλης λειτουργίας και όχι της 
ολοκληρωτικής αντικατάστασης του παραδοσιακού λιανεμπορίου, αναδεικνύεται ως 
κυρίαρχη επιλογή με το πέρασμα του χρόνου.

Είναι προφανές ότι οι αλλαγές που θα ακολουθήσουν θα αφορούν τουλάχιστον τα τρία 
παρακάτω μέτωπα: ϊ) τη φύση των προσφορών των προϊόντων, ϋ) τα αγοραστικά 
πρότυπα των καταναλωτών, iii) την αλυσίδα αξίας του πελάτη.
Πιο συγκεκριμένα:

Π Αλλανέε otic προϊοντικέο προσφορές:

Ο τύπος και ο τρόπος παράδοσης πολλών προϊόντων μεταβάλλονται στα πλαίσια της 
ψηφιακής τεχνολογίας. Για παράδειγμα, η εταιρία Tower Records προσφέρει μουσική 
μέσω του Internet, ενώ η Virgin δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να έχει μια 
πρώτη ηχητική εντύπωση από το προϊόν που ενδέχεται να αγοράσει. Επίσης, ένας 
μεγάλος αριθμός περιοδικών και εφημερίδων, και πρόσφατα και βιβλίων, εκδίδονται σε 
ηλεκτρονική μορφή είτε εναλλακτικά με την εκτύπωση σε χαρτί ή και αποκλειστικά μόνο 
σε ηλεκτρονική μορφή. Σε αυτή την νέα μορφή αγορών πολλοί είναι αυτοί που 
επιμένουν στον παραδοσιακό τρόπο διαβάσματος ενός εντύπου, αλλά και αυτοί που 
ελκύονται από το νέο αυτό Format και από το απεριόριστο πεδίο για προσαρμογές στις 
απαιτήσεις του πελάτη, κάτι το οποίο γίνεται εφικτό μέσα από την ψηφιοποίηση του 
περιεχομένου το οποίο προέρχεται από διάφορες πηγές (π.χ. ηλεκτρονική αποδελτίωση, 
ανταπόκριση σε εστίες ενδιαφέροντος του καταναλωτή-αναγνώστη).

Αυτή η τάση για κατά παραγγελία προϊόντα δεν περιορίζεται μόνο σε άυλα προϊόντα, 
αλλά έχει ευρύτερες προεκτάσεις και σε διαφορετικής φύσης προϊόντα. Η εταιρία Apple 
προσωποποιεί τους υπολογιστές της, ενώ η BMW πουλάει προσαρμοσμένα αυτοκίνητα 
στις ανάγκες του καταναλωτή. Η εταιρία Levi's δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να 
διαλέξει το ακριβές μέγεθος του Jean που του ταιριάζει προσδιορίζοντας τις ακριβείς του 
διαστάσεις, παραλαμβάνοντας έτσι ένα προϊόν σαν να ήταν ραμμένο από το ράφτη 
(tailor-made). Καθώς λοιπόν το Internet διευκολύνει τον διάλογο μεταξύ καταναλωτή 
και προμηθευτή, η παραπάνω πρακτική της εστιασμένης προσέγγισης των αναγκών των 
καταναλωτών θα αυξάνεται. Επιπλέον, με την μαζική προσαρμογή {mass customization) 
των προϊόντων, η εμπορική σηματοποίηση θα γίνει ολοένα πιο σημαντικό στοιχείο στην 
διαδικασία της πώλησης, αν όχι η κυριότερη πηγή διαφοροποίησης.
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ΪΠ Αλλανέο στα αγοραστικά πρότυπα:

Αυτές οι αλλαγές στη μορφή της παρουσίασης των προϊόντων είναι εύλογο να 
συνοδευτεί με αλλαγές στον τρόπο αγοράς των προϊόντων. Με τη διάβρωση των 
περιορισμών μεταξύ εργασίας και ελεύθερου χρόνου, καθώς πολλά άτομα εργάζονται εν 
μέρει εξολοκλήρου από το σπίτι (τηλεργασία - εργασιακή ευελιξία), και περισσότερα 
άτομα έχουν ευκαιρία πρόσβασης στο Internet μέσω της εργασίας τους, οι καταναλωτές 
προτιμούν να κάνουν τις αγορές τους κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας παρά στον 
ελεύθερο τους χρόνο. Επίσης, προτιμούν συγκεκριμένα προϊόντα, κάνοντας 
επαναλαμβανόμενες αγορές σε προϊόντα σταθερής ζήτησης και ευρείας χρήσεως. Με 
άλλα λόγια, θα κάνουν το μεγαλύτερο κομμάτι των λειτουργικών αγορών τους 
(προϊόντα καθημερινής χρήσης) μέσω του Internet.

ϋΠ Αλλανέο στην αλυσίδα aEiac στο λιανευπάριο:

Σε περίπτωση που το παραδοσιακό λιανεμπόριο πρόκειται να ανταγωνιστεί το 
ηλεκτρονικό λιανεμπόριο, πρέπει να εστιάσει περισσότερο σε ζητήματα ευχαρίστησης 
κατά την αγορά παρά σε πρακτικά λειτουργικά ζητήματα. Το παραδοσιακό λιανεμπόριο 
πρέπει να αξιοποιήσει το έδαφος που απομένει και τα περιθώρια που αφήνει το 
ηλεκτρονικό λιανεμπόριο, δημιουργώντας ένα ευχάριστο περιβάλλον, προσφέροντας μία 
διαφορετική εμπειρία για τον καταναλωτή ο οποίος δεν θα αγοράζει πλέον μόνο τα 
προϊόντα, αλλά θα είναι κοινωνός μιας ξεχωριστής αγοραστικής εμπειρίας. Στην 
κατεύθυνση αυτή κινούνται τα "enertainment stores" τα οποία προσφέρουν μαζί με τα 
απτά προϊόντα, τις μη απτές υπηρεσίες και τις αξιομνημόνευτες εμπειρίες. Μέχρι σήμερα 
οι λιανέμποροι προσέλκυαν τον πελάτη κατανοώντας ή προβλέποντας τις ανάγκες του 
και εν συνεχεία σχεδιάζοντας και προσφέροντας τα αντίστοιχα προϊόντα που ικανοποιούν 
αυτές τις ανάγκες. Ωστόσο, στην εποχή της πληροφορίας η πρακτική αυτή τείνει να 
εκλείψει. Οι ιστοσελίδες είναι φθηνές στο κόστος κατασκευής τους και παρέχουν 
παγκόσμια κάλυψη, κάνοντας έτσι την παρουσία και συναλλαγή κάθε επιχείρησης 
ισότιμη και εύκολη, διευκολύνοντας έτσι την μετακίνηση του πελάτη από λιανέμπορο σε 
προμηθευτή ή κατασκευαστή. Εάν λοιπόν η τάση οδηγήσει σε μαζική προσαρμογή στον 
πελάτη, τότε οι κατασκευαστές θα είναι αυτοί που θα επικρατήσουν, καθώς θα μπορούν 
να κάνουν μικρές τροποποιήσεις των προϊόντων τους και να πουλάνε πλειάδα προϊόντων 
αναπτύσσοντας οικονομίες κλίμακας. Εναλλακτικά, οι διανομείς θα αποτελόσουν την 
επικρατούσα δύναμη, συλλέγοντας πληροφορίες από τους πελάτες και 
α να πληροφορώντας τους λιανέμπορους και τους κατασκευαστές, ελέγχοντας έτσι τις 
σχέσεις μεταξύ πελατών -κατασκευαστών- λιανέμπορων. Υπάρχει επίσης πιθανότητα να
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αναδυθεί μια νέα κατηγορία στην αλυσίδα προσφοράς προϊόντων, αυτή των 
ηλεκτρονικών λιανέμπορων μεσιτών (electronic retail broker) ως η προεξέχουσα, η 
οποία θα χρησιμοποιεί εργαλεία αναζήτησης για την εύρεση της καλύτερης προσφοράς 
για τον πελάτη. Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα και η πληθώρα πληροφοριών που 
περιέχονται στο διαδίκτυο κάνουν την ανάγκη για ενδιάμεσους φορείς1, που θα 
διαθέτουν μηχανισμούς συγκέντρωσης και δόμησης της πληροφορίας με τρόπο που να 
εξυπηρετεί τον πελάτη, ολοένα και πιο έντονη. Ωστόσο, ο λιανέμπορος και ο 
κατασκευαστής σε μία τέτοια κατάσταση θα είναι άμεσα εξαρτώμενοι από τον 
ηλεκτρονικό μεσίτη, στου οποίου τη λίστα πρέπει να βρίσκονται τα προϊόντα των 
προηγούμενων (Davidson Pavitt, 1997).

Από την παραπάνω ανάλυση γίνεται εμφανές ότι στο νέο κόσμο του ηλεκτρονικού 
λιανεμπορίου ο καταναλωτής θα διευρύνει το πεδίο των καταναλωτικών του επιλογών, 
των τρόπων που θα κάνει τις αγορές του, αλλά και θα πληροφορείται. Επίσης, θα 
υπάρχει καλύτερο ταίριασμα των αναγκών - επιθυμιών του καταναλωτή με τα 
προσφερόμενα προϊόντα. Μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού θα κάνει τις λειτουργικές του 
αγορές ηλεκτρονικά είτε από το σπίτι είτε από το χώρο εργασίας του. Οι κατασκευαστές 
θα διεκδικήσουν ένα μεγάλο μέρος αυτής της ηλεκτρονικής αγοράς, ενώ θα εξαπλωθούν 
και οι επιχειρηματίες που λειτουργούν σε αγορές niche, κυρίως σε τομείς που ευνοούν 
την ψηφιακή οικονομία και συναλλαγή ή όταν προστίθεται σημαντική αξία στην αλυσίδα 
αξίας. Οι καταναλωτές θα χρησιμοποιούν μηχανές αναζήτησης ή ειδικευμένους κόμβους 
(portals) για την αναζήτηση της πιο συμφέρουσας προσφοράς. Οι παραδοσιακοί 
λιανέμποροι οι οποίοι θα προτιμήσουν να μείνουν εκτός της ηλεκτρονικής αγοράς θα 
πρέπει να αναδιαμορφώσουν τις διαδικασίες μάρκετινγκ εστιάζοντας κυρίως στην 
ανάδειξη της εμπειρίας που προκύπτει από την αγορά, βελτιώνοντας την αισθητική, την 
εμφάνιση και την ποιότητα των υπηρεσιών διαμορφώνοντας παράλληλα μία ιδιαίτερη 
ατμόσφαιρα που θα συμβάλλει θετικά στην αγοραστική διαδικασία, χαράζοντας στη 
μνήμη του καταναλωτή την εμπειρία της αγοράς.

MJB.A. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ J^AKEAOJNIAE

....................ΚΕΦ.1Ϊ

Στα επόμενα κεφάλαια εξετάζονται αναλυτικά όλα τα πιθανά σενάρια για τους ενδιάμεσους στην αλυσίδα αξίας
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2.5] Η ελληνική αγορά του e-tailing

Στην φάση ενηλικίωσης θα λέγαμε ότι βρίσκεται η ελληνική αγορά του ηλεκτρονικού 
λιανεμπορίου, με ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις να δημιουργούν διόδους 
επικοινωνίας με τους καταναλωτές στο Διαδίκτυο, στοχεύοντας στην υλοποίηση των on
line πωλήσεων.

Οι πωλήσεις από απόσταση (χωρίς αναγκαστική φυσική παρουσία στο κατάστημα) 
αποτελούν αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο ένα αρκετά ελκυστικό πεδίο 
δραστηριοποίησης των εταιριών λιανικού εμπορίου. Θεωρούνταν σχεδόν απίθανη κάποτε 
η δυνατότητα που παρουσιάζεται σήμερα για πραγματοποίηση αγορών π.χ. από super
market χωρίς να είναι απαραίτητη η επίσκεψη στο φυσικό κατάστημα, αλλά με την 
πραγματοποίηση της συναλλαγής από το σπίτι ή το χώρο εργασίας και να την παραλαβή 
στο χώρο και στην ώρα που επιθυμεί ο καταναλωτής. Παραδείγματα "ηλεκτρονικών 
σούπερ-μάρκετς" μέσω Internet (π.χ. TESCO, Wal-Mart) από το εξωτερικό παρουσιάζουν 
τον δυναμικό χαρακτήρα αυτού του νέου καναλιού προώθησης και πώλησης προϊόντων, 
παράλληλα με τη σταδιακή υιοθέτηση μιας τέτοιας πρακτικής από πλευράς των 
καταναλωτών.

Η φυσική τάση του έλληνα καταναλωτή να απολαμβάνει τις αγορές του με την επίσκεψη 
στα καταστήματα, η δυσπιστία σε τέτοιου είδους αγορές, αλλά και το γεγονός ότι ένα 
πολύ μικρό ποσοστό του πληθυσμού κάνει χρήση των υπηρεσιών του Διαδικτύου, είναι 
παράγοντες που επί του παρόντος τουλάχιστον - δημιουργούν φραγμούς στην 
περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρονικού λιανεμπορίου. Παρά τη γενικότερη όμως 
δυσπιστία των ελλήνων καταναλωτών σε ότι έχει να κάνει με το ηλεκτρονικό 
λιανεμπόριο, μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και όχι μόνο επιμένουν να επενδύουν στο 
Internet και το ηλεκτρονικό εμπόριο και το λιανεμπόριο.

Έχοντας λοιπόν κατανοήσει και οι έλληνες επιχειρηματίες ότι το Internet και το 
ηλεκτρονικό επιχειρείν είναι το μέλλον του λιανεμπορίου, παρά τους όποιους κινδύνους 
(π.χ. υποκλοπής απόρρητων στοιχείων) θα συνεχίσουν να ενέχουν οι ηλεκτρονικές 
συναλλαγές.

Η έντονη δυσπιστία των ελλήνων καταναλωτών αντικατοπτρίζεται και στον τζίρο που 
γίνεται στην Ελλάδα από το ηλεκτρονικό λιανεμπόριο, ο οποίος είναι συγκριτικά χαμηλός 
σε σχέση με την ευρωπαϊκή αγορά. Μάλιστα, το 95% των πωλήσεων αφορά συναλλαγές 
ελλήνων καταναλωτών με επιχειρήσεις του εξωτερικού. Πέραν όμως της δυσπιστίας, 
ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που καθυστερεί τις εξελίξεις στη χώρα μας, είναι η 
ελληνική νοοτροπία σε ότι έχει να κάνει με τις αγορές προϊόντων. Οι έλληνες σε 
αντίθεση με τους Ευρωπαίους δεν έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό που λέμε αγορές εξ
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αποστάσεως. Οι καταναλωτές στην Ευρώπη εδώ και χρόνια πραγματοποιούν αγορές 
μέσω καταλόγων και κατά συνέπεια το Διαδίκτυο είναι για αυτούς ένα ακόμα εργαλείο 
για την υλοποίηση αγορών εξ αποστάσεως. Αντίθετα, οι έλληνες καταναλωτές που 
ανέκαθεν ακολουθούσαν τον παραδοσιακό τρόπο αγορών, ξαφνικά είναι κοινωνοί των 
εξελίξεων που αφορούν τις δομές των ηλεκτρονικών αγορών. Είναι φανερό λοιπόν ότι 
απαιτείται κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα προσαρμογής στα νέα δεδομένα.

Καθοριστικό λοιπόν παράγοντα για την ανάπτυξη του e-retailing στην Ελλάδα αποτελεί 
κατ' αρχάς η ανάπτυξη του Internet.

Μέχρι πρότινος, το Internet στην Ελλάδα αποτελούσε ένα ακόμα κανάλι προώθησης και 
προβολής προϊόντων και υπηρεσιών, χωρίς να προσφέρει τη δυνατότητα στον τελικό 
καταναλωτή να υλοποιεί αγορές μέσω αυτού. Αυτή τη στιγμή γίνονται οι πρώτες 
προσπάθειες για τη δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων, τα οποία ολοκληρώνουν 
τον εμπορικό κύκλο (προώθηση και πώληση προϊόντων, ανταλλαγή πληροφοριών και 
παραστατικών με προμηθευτές κτλ.). Ήδη η δυνατότητα υλοποίησης παραγγελιών μέσω 
τηλεφώνου, την οποία σταδιακά έχουν υιοθετήσει και εφαρμόσει αλυσίδες σούπερ- 
μάρκετς, αποτελεί ένα προθάλαμο για την αποτελεσματική μετάβαση στο χώρο του 
Ηλεκτρονικού Λιανεμπορίου, αφού «εκπαιδεύει» κατά κάποιον τρόπο τους καταναλωτές 
στην αγορά προϊόντων χωρίς την ανάγκη επίσκεψης τους στο κατάστημα.

Για να αναπτυχθεί το e-tailing είναι αναγκαίο να υπάρξει και στην Ελλάδα σημαντικό 
ποσοστό καταναλωτών που αγοράζουν συνειδητά από απόσταση. Εν τούτοις, το 
διαδίκτυο δεν είναι το μοναδικό κανάλι ανάπτυξης ηλεκτρονικών συναλλαγών. Το κινητό 
τηλέφωνο και η τηλεόραση είναι επίσης δύο μέσα που επιτρέπουν την ανάπτυξη 
συναλλαγών και που σε αντίθεση με το Διαδίκτυο έχουν διεισδύσει στη ζωή του έλληνα 
καταναλωτή.

Ο αριθμός των επισκεπτών των Ηλεκτρονικών Καταστημάτων κάθε μέρα αυξάνεται 
αλματωδώς. Το μεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών εγγράφονται ως μέλη με σκοπό 
την αποστολή σε αυτούς των έντυπων καταλόγων. Οι παραγγελίες είναι αρκετές 
καθημερινά, αλλά ακόμη το ποσοστό είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με τους επισκέπτες. 
Είναι ολοφάνερο ότι αυτήν τη χρονική στιγμή όσοι επισκέπτονται τα e-stores το κάνουν 
με σκοπό την άμεση και πλήρη ενημέρωσή τους σε τεχνικά χαρακτηριστικά και 
τελευταίες τιμές των προϊόντων που τους ενδιαφέρουν. Έπειτα από μία περίοδο 
αφομοίωσης και αποκατάστασης της σχέσης του πελάτη με τον νέο τρόπο αγοράς θα 
υπάρξει μία πραγματική έκρηξη του Ηλεκτρονικού Λιανεμπορίου και στην Ελλάδα.
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ΚΕΦ.11

Σήμερα, τα πεδία όπου αναπτύσσονται ηλεκτρονικές συναλλαγές έχουν να κάνουν με:

(1) Τραπεζικές συναλλαγές

(2) Λογισμικό

(3) Μουσική

(4) Τουρισμό

(5) Κρατήσεις θέσεων

(6) Σουπερμάρκετ
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ΚΕΦ.ΙΙ

2.6] Εμπόδια στην ανάπτυξη του e-tailing και πρακτικές αποφυγής τους

Τα εμπόδια που παρουσιάζονται στην αρχική φάση λειτουργίας του, θα μπορούσαμε να 
τα συμπτύξουμε σε τέσσερις κατηγορίες:

1. Επιφυλάξεις για τη χρήση πιστωτικών καρτών.

2. Επιφυλάξεις για σωστή και έγκαιρη παράδοση.

3. Δυσκολίες επικοινωνίας για επίλυση αποριών και προβλημάτων από τη χρήση του 
Internet.

4. Αλλαγή αγοραστικών συνηθειών των πελατών.

Για το ξεπέρασμα των παραπάνω εμποδίων οι εταιρείες που θέλουν να θεωρούνται 
επιτυχημένες πρέπει να προσφέρουν στους πελάτες τους:

1. Εξασφάλιση του απορρήτου των στοιχείων τους με ειδικά προγράμματα 
κρυπτογράφησης (encryption) και εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής (πληρωμή με την 
παράδοση, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό). 2 3 4

2. Να διαθέτουν αξιόπιστη υποδομή και σύστημα διανομής, έτσι ώστε ο πελάτης να 
αισθάνεται ασφαλής.

3. Να υπάρχει ήδη σε λειτουργία τμήμα εξυπηρέτησης και υποστήριξης πελατών.

4. Να παρέχουν και άλλους εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας και πώλησης 
(καταστήματα, καταλόγους).
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2.7] Αγοραστική συμπεριφορά ελληνων καταναλωτών σε αγορές από απόσταση

Σύμφωνα με έρευνα του HELTRUN διερευνήθηκε η συμπεριφορά των καταναλωτών στην 
αγορά προϊόντων από απόσταση, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα. Η θετική έκπληξη 
της έρευνας είναι ότι πλέον και στην Ελλάδα το 20% των καταναλωτών έχει υλοποιήσει 
έστω και μία φορά αγορές από απόσταση. Παρότι βέβαια μόνο το 5% των καταναλωτών 
αγοράζουν συστηματικά από απόσταση (ποσοστό χαμηλό σε σχέση με τις άλλες χώρες 
της Δυτικής Ευρώπης) είναι τουλάχιστον διπλάσιο από ότι αρχικά εθεωρείτο για την 
χώρα μας. Όπως δείχνει και το γράφημα 5 η μερίδα των καταναλωτών αυτών έχει 
χρησιμοποιήσει διάφορα μέσα για την υλοποίηση "απομακρυσμένων αγορών" με τα 
ηλεκτρονικά μέσα (Internet, Telemarketing και τηλέφωνο) να έχουν την μερίδα του 
λέοντος.

Όσον αφορά το προφίλ αυτών των καταναλωτών, είναι κυρίως νεαρής ηλικίας (30-40 
ετών) και διακρίνονται από τα εξής χαρακτηριστικά και προτιμήσεις:

(1) έλλειψη ελεύθερου χρόνου και αναζήτηση τρόπων για την υλοποίηση των αγορών 
τους με έναν πιο εύκολο, πιο έξυπνο και πιο αποτελεσματικό τρόπο από τον 
παραδοσιακό

(2) άμεση επαφή με την τεχνολογία (π.χ. χρήστες Internet και κινητού τηλεφώνου)

(3) επιθυμία για λήψη υψηλής ποιότητας πληροφορίας χρήσιμης για την αξιολόγηση 
των προϊόντων με έναν πιο εύκολο και γρήγορο τρόπο, προσαρμοσμένο στις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις τους

(4) επιθυμία για παροχή αποτελεσματικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια - αλλά και μετά 
- την υλοποίηση των αγορών τους

ΚΕΦ.ΙΙ

Παρόλα αυτά, υπάρχουν ακόμη σοβαρές αντιρρήσεις για αγορές με ηλεκτρονικά μέσα. 
Ένας λόγος σχετίζεται με την ανωριμότητα των ηλεκτρονικών αγορών (52% αναφέρει 
έλλειψη εμπιστοσύνης από πλευράς καταναλωτών) και ο άλλος στην φυσική τάση του 
Έλληνα καταναλωτή να απολαμβάνει την επίσκεψη σε φυσικά καταστήματα (50%).

Σε ότι αφορά τη χρήση του Internet στην Ελλάδα, το 32% των ερωτηθέντων 
επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στην άντληση πληροφοριών και ειδήσεων και το 22% 
στη χρήση e-mail από το γραφείο. Όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο γράφημα (8), η 
χρήση του Internet για διασκέδαση και αγορές προϊόντων είναι εντονότερη όταν γίνεται 
από το σπίτι. Πάντως τα ποσοστά των καταναλωτών που αγοράζουν μέσω του Internet

Μεταπτυχιακός Φοιτητής:Γιάννης Τζαβλόπουλος 25



είναι ιδιαίτερα χαμηλά όταν μάλιστα αναφερόμαστε σε ολοκληρωμένη εμπορική πράξη 
(π.χ. πληρωμή). Γενικά, μόνο το 6% των χρηστών Internet το χρησιμοποιούν αυτή τη 
στιγμή για αγορές, ενώ το δυνητικό ποσοστό αναμένεται να φθάσει το 40% σε 3-5 
χρόνια κάτω όμως από συγκεκριμένες συνθήκες και προϋποθέσεις. Αυτή η προοπτική 
δικαιολογεί και τις πρόσφατες επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα για τη 
λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Το Ηλεκτρονικό λιανεμπόριο σίγουρα προσφέρει στρατηγικά πλεονεκτήματα στην 
επιχείρηση που προσφέρει ηλεκτρονικά κανάλια πωλήσεων διότι:

(1) δίνει τη δυνατότητα για ταχύτερη και μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά 
προσφέροντας υπηρεσίες σε απομακρυσμένες περιοχές και σε νέα τμήματα αγορών

(2) αυξάνει την αποδοτικότητα μέσω της μείωσης κάποιων εξόδων πωλήσεων, 
αποθήκευσης, κτλ.

(3) προσφέρει τη δυνατότητα ανάλυσης της αγοράς αξιοποιώντας τα στοιχεία που 
προκύπτουν από την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών

(4) ικανοποιεί ανάγκες πελατών μέσω αγορών εκτός ωραρίου, μείωσης μετακινήσεων, 
κλπ.

Βέβαια, όπως δείχνουν και οι ανάλογοι πίνακες, για να επιτύχει ένα ηλεκτρονικό 
κατάστημα από πλευράς ικανοποίησης των καταναλωτών θα πρέπει να προσφέρει 
υπηρεσίες οι οποίες έχουν λίγη σχέση με τεχνικά θέματα αλλά κυρίως με την ποικιλία 
των προϊόντων, χαμηλές τιμές, 24ωρη υπηρεσία, σωστή παράδοση προϊόντων κυρίως 
στο σπίτι ή στο γραφείο, κλπ. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι παρότι φαινομενικά το 
στήσιμο ενός ηλεκτρονικού καταστήματος έχει χαμηλό κόστος, χρειάζονται σεβαστά 
ποσά για την προώθηση των υπηρεσιών του, που πολλές φορές φθάνουν το 60-70% της 
συνολικής επένδυσης. Οι καταναλωτές αναμένουν κίνητρα για αγορές μέσω 
ηλεκτρονικών καταστημάτων κυρίως μέσω στρατηγικών προώθησης και εκπτώσεων. Για 
τον λόγο αυτό αναμένεται να υπάρξουν αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες λειτουργίας 
ηλεκτρονικών καταστημάτων στην Ελλάδα τα επόμενα 1-2 χρόνια.

Οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες και επενδύσεις για ανάπτυξη "e-stores" θα ενταθούν τα 
επόμενα χρόνια και μάλιστα με ρυθμούς που δεν θα δικαιολογούνται από τα ποσοστά 
των δυνητικών καταναλωτών.

M.B.A. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΕΦ. II
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ΚΕΦ. II

Οι επιτυχίες όμως κυρίως θα προέλθουν από τα ηλεκτρονικά καταστήματα που θα:

(1) αξιοποιούν τα δύο άλλα εναλλακτικά ηλεκτρονικά κανάλια (κινητή τηλεφωνία και 
ψηφιακή τηλεόραση) που λόγω της ελληνικής ιδιοσυγκρασίας αναμένεται να 
χρησιμοποιηθούν περισσότερο από ότι το ίδιο το Internet για τα επόμενα 5 χρόνια

(2) αξιοποιήσουν την εμπειρία ήδη λειτουργούντων φυσικών καταστημάτων για επίλυση 
σημαντικών προβλημάτων που σχετίζονται με την παράδοση προϊόντων, πληρωμή, 
κλπ.

Σχήματα:

(1) Μέσα για αγορές από απόσταση

(2) Κίνητρα για αγορές από απόσταση

(3) Εμπόδια για αγορές από απόσταση

(4) Ποσοστά χρήσης Internet ανά κατηγορία

(5) Απαιτούμενες υπηρεσίες ενός 

Ηλεκτρονικού Καταστήματος

(6) Απαιτούμενα κίνητρα για αγορά 

μέσω WEB

ΓΡΑΦΗΜΑ 5
ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΓΡΑΦΗΜΑ 6

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΟΥ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΥΡΩΝ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜ ΑΤΟΣ

63%

ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΓΡΑΦΗΜΑ 7

ΧΑΜΗΛΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ $51,4%

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΜΙΚΡΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ I 17,8%

ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ * 16,2%

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ί 14.8%

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΤΕΤΟΙΕΣ 4 7,4%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΚΟΥΣΕΙ ΠΑ ΤΕΤΟΙΕΣ "12,4%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

|50,4%

Μεταπτυχιακός Φοιτητής:Γιάννης Τζαβλόπουλος 27



M.B.A. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΕΦ.ΙΙ

ΓΡΑΦΗΜΑ 8

ΠΟΣΟΣΤΑ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ANA ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΓΡΑΦΗΜΑ 9

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

24 ΩΡΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ/ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ 

ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 26,741

36,631

50,58^ι

46,511

45,351

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ / / / / /

ΓΡΑΦΗΜΑ 10

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΣΩ WEB

ΠΡΟΩΘΗΤΊΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ

ΑΛΛΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

9,71%| 

9,71 wf

78,86% f 

78,86% I

39,43%!
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ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ONLINE ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ

Κεφ. 3

«Το Internet είναι το Ελ Ντοράντο του 20ού 
αιώνα: ένα απέραντο χρυσωρυχείο όπου δεν 
πλουτίζουν μόνο οι χρυσοθήρες, αλλά και αυτοί 
που τους πωλούν τις τσάπες και τις αξίνες» 
Βίντον Σερφ
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ΚΕΦ. Ill

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη για τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών των 
επισκεπτών των λιανικών καταστημάτων, αναγνωρίστηκαν πέντε διακριτά προφίλ με 
διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες (Lewis 1997). Τα τμήματα αυτά των καταναλωτών 
είναι τα εξής:

© [ΆΜΕΣΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟώΟΡΙΩΝ]

Η κατηγορία αυτή επισκεπτών χαρακτηρίζεται από την άμεσα αναζήτηση 
πληροφοριακού υλικού. Οι επιθυμητές υπηρεσίες για αυτή την ομάδα πελατών 
(δυνητικών) αφορούν την διαθεσιμότητα ενημερωμένων και σχετικών δεδομένων για 
συγκεκριμένα θέματα ή γεγονότα.

© [ΈΜΜΕΣΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ]

Αυτή η ομάδα πελατών προτιμάει την περιήγηση στα ηλεκτρονικά καταστήματα 
(browsing) μη αναζητώντας κάτι το συγκεκριμένο αλλά ψάχνοντας κάτι ενδιαφέρον ή 
κάτι απρόσμενο.

© [ΚΥΝΗΓΟΙ ΠΑΖΑΡΙΟΥ]

Σε αυτή την ομάδα παρατηρήθηκε η αναζήτηση ιδιαίτερων προσφορών όπως δείγματα 
ή δώρα. Οι «Κυνηγοί Παζαριού» αναζητούν δωρεάν εμπορικές συναλλαγές με σκοπό 
την επιβεβαίωση και την απόσβεση της online επένδυσης τους.

© [ΑΝΑΖΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ]

Αυτοί οι επισκέπτες των ηλεκτρονικών καταστημάτων αναζητούν από την περιήγηση 
τους να διασκεδάσουν. Τους ενθουσιάζει η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με μία 
ιστοσελίδα και τα χαρακτηριστικά που τους ενδιαφέρουν αφορούν animations, μουσικά 
κλιπς, online γρίφοι και παιχνίδια.

© [ΑΜΕΣΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ]

Ο κύριος στόχος αυτής της ομάδας είναι να αγοράσουν ενώ βρίσκονται στο διαδίκτυο. 
Συνήθως αναζητούν συγκεκριμένο προϊόν για αυτούς ή ιδέες δώρων.
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Μια ηλεκτρονική επιχείρηση, γνωρίζοντας τα παραπάνω χαρακτηριστικά και 
συμπεριφορές, πρέπει να προσφέρει εκείνες τις υπηρεσίες και προϊοντικό μίγμα, που 
είναι σε ζήτηση και καλύπτει άμεσα τις ανάγκες των διαφορετικών αυτών κλάσεων 
επισκεπτών. Σαν ομάδα, οι επισκέπτες των ηλεκτρονικών καταστημάτων επιθυμούν μια 
εμπειρία ευχάριστη, αξιομνημόνευτη και με τη διεργασία της αλληλεπίδρασης. Οι 
υπεύθυνοι του μάρκετινγκ καλούνται να ισορροπήσουν τις ανάγκες και επιθυμίες των 
τυπικών «επισκεπτών» των ηλεκτρονικών καταστημάτων, με τους δικούς τους στόχους 
μάρκετινγκ για συγκεκριμένες προϊοντικές προσφορές (Craig Breitenbach and Doris C. 
Van Doren, 1998).

Με δεδομένες τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του δικτυακού περιβάλλοντος σαν όχημα 
του μάρκετινγκ για την επικοινωνία και εν συνεχεία, σε ένα πιο ώριμο στάδιο για την 
ελληνική αγορά, για τις μαζικές πωλήσεις, καλούνται οι υπεύθυνοι του μάρκετινγκ να 
αξιοποιήσουν αυτές τις δυνάμεις και να ενδυναμώσουν τις αδυναμίες.
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3.2] Το προφίλ των ελλήνων χρηστών του Interne

Στη φάση που βρίσκεται το ελληνικό ηλεκτρονικό λιανεμπόριο και λόγω του μικρού 
αριθμού των online αγοραστών, είναι δύσκολο να μετρηθούν εκείνα τα χαρακτηριστικά 
που θα σκιαγραφήσουν ξεκάθαρα το προφίλ των ελλήνων αγοραστών στο Internet. Για 
το λόγο αυτό εξετάζεται το προφίλ των χρηστών του Internet και επισκεπτών των e- 
shops, που αποτελούν και δυνητικούς online αγοραστές.

Το προφίλ των Ελλήνων χρηστών του Internet, από τα στοιχεία της OTEnet έχει ως 
εξής:

© οι άνδρες (ποσοστό 75%) «σερφάρουν» περισσότερο από τις γυναίκες στο 
Διαδίκτυο

© ο μέσος όρος ηλικίας των περισσοτέρων Ελλήνων χρηστών είναι κάτω των 30 
χρόνων, ενώ διεθνώς οι πιο πολλοί χρήστες του Διαδικτύου έχουν ηλικία 34 
χρόνων

£$ το 50% των Ελλήνων χρηστών διαθέτει πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και 
χρησιμοποιεί το Internet κυρίως για επαγγελματικούς λόγους (67%)

£$ φανατικότεροι «σέρφερ» του Διαδικτύου είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες

£$ το μηνιαίο εισόδημα των περισσοτέρων χρηστών κατά μέσο όρο φτάνει τις 
300.000 δρχ.

το 75% των χρηστών Internet προέρχεται από τις μεγαλοαστικές περιοχές, το 
10% από τις αστικές, το 12% από τις τουριστικές και το 3% από τις αγροτικές 
περιοχές

£$ η οικογενειακή κατάσταση των χρηστών μοιράζεται κατά 90% ισόποσα σε 
ανύπαντρους και παντρεμένους με παιδιά (45% η κάθε ομάδα).
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Επίσης, τον τελευταίο χρόνο όλο και περισσότεροι χρήστες επιλέγουν να κάνουν τις 
αγορές τους μέσω του Διαδικτύου (5%). Το 50% του ποσού αυτού αντιστοιχεί σε 
αγορές από το εξωτερικό κυρίως CDs, βιβλίων και Software.
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3.3] Το προφίλ των online καταναλωτών (Διεθνώ

Οι έρευνες που έχουν γίνει σε ολόκληρο τον κόσμο για τους χρήστες του Ίντερνετ, που 
πραγματοποιούν online αγορές, έδειξαν ότι το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών 
αυτών είναι άνδρες. Η ηλικία τους υπολογίζεται γύρω στα σαράντα. Είναι επικεφαλής 
των νοικοκυριών στα οποία ανήκουν και το επίπεδο της εκπαίδευσής τους είναι αρκετά 
υψηλό. Παρά την ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια των αγορών μέσω του διαδικτύου, 
όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα έρευνας της εταιρείας Ernest & Young, που 
πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 49% των on-line αγοραστών είναι 
άνδρες αρχηγοί νοικοκυριών.

Αντίστοιχα, το ποσοστό των γυναικών διαμορφώνεται στο 39% και των ενήλικων 
παιδιών των οικογενειών στο 8%.

Σε ποσοστό 68% είναι μεγαλύτεροι από 40 ετών και μόνο το 11% είναι ηλικίας κάτω 
των 30.

ΓΡΑΦΗΜΑ 12
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Σύμφωνα με την ίδια έρευνα της Ernest & Young τα πιο δημοφιλή προϊόντα τα οποία 
συνήθως αγοράζουν οι καταναλωτές, μέσα από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
εμπορικά και από το διαδίκτυο είναι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και είδη που αφορούν τη 
συγκεκριμένη κατηγορία αγαθών.· βιβλία, ρούχα, δίσκοι και CDs, ηλεκτρονικά είδη και 
είδη δώρων. Επιλέγουν επίσης, να πραγματοποιούν κρατήσεις εισιτηρίων και να
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αγοράζουν εισιτήρια για τα ταξίδια τους καθώς και να διεκπεραιώνουν τις τραπεζικές 
συναλλαγές τους.

Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό των on-line πωλήσεων καταλαμβάνουν οι 
πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών με ποσοστό 40% το 1998, έναντι 39% που ήταν 
το 1997. Ακολουθούν τα βιβλία, των οποίων το ποσοστό διπλασιάστηκε στο διάστημα 
1997-1998 και έφθασε το 39% από 20% επί των συνολικών πωλήσεων που κατείχε. 
Μεγάλη αύξηση παρουσίασαν και τα είδη ένδυσης, στα οποία το ποσοστό των 
πωλήσεων έφθασε το 21% το 1998, από 10% που ήταν το 1997.

M.B.A. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ_____________ _____ _____ _________________________________ __________________ _________________________
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Σε ό,τι αφορά το μορφωτικό επίπεδο των χρηστών του Ίντερνετ, που αποτελούν και το 
αγοραστικό κοινό του ηλεκτρονικού λιανεμπορίου, το μεγαλύτερο ποσοστό 30% είναι 
απόφοιτοι Πανεπιστημίου, το 21% έχει και μεταπτυχιακό δίπλωμα, ενώ ένα μικρό 
ποσοστό, γύρω στο 8% είναι οι απόφοιτοι Λυκείου αγοραστές ή εν δυνάμει αγοραστές, 
ενώ στοιχεία σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση των ανθρώπων αυτών, δείχνουν 
ότι το 42% είναι έγγαμοι, το 38% άγαμοι και το 20% διαζευγμένοι ή χηρευάμενοι.

Ένας μεγάλος αριθμός χρηστών του 
Ίντερνετ, από τους οποίους αρκετοί 
είναι και καταναλωτές, όπως δείχνουν 
οι έρευνες, δεν είναι αγγλόφωνοι. 
Έτσι, τα τελευταία χρόνια υπάρχει 
αυξημένο ενδιαφέρον για μη 
αγγλόφωνα sites και πλέον το Δίκτυο 
αρχίζει να γίνεται πολύγλωσσο. Όσον 
αφορά την οικονομική κατάσταση των 
χρηστών, το Ίντερνετ συνεχίζει να

ΓΡΑΦΗΜΑ 13
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κυριαρχείται από σχετικά ευκατάστατους ανθρώπους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του 
ESTATS (1998), οι Ευρωπαίοι on line αγοραστές έχουν κατά 65% υψηλότερο ετήσιο 
εισόδημα από το μέσο εισόδημα ανά νοικοκυριό των Αμερικανών. Το 20% των 
αγοραστών έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 30 εκατομμύρια δραχμές, το 11% από
22,5 έως 30 εκατομμύρια δραχμές, το 30% έχει εισόδημα από 15 έως 22,5, το 14% 
από 12 έως και 15 εκατομμύρια και το 25% από 9 έως 12 εκατομμύρια δραχμές 
ετησίως.
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3.4] Οι γυναίκες online καταναλώτριε*

Στην πλειονότητά τους ιδιωτικοί υπάλληλοι, γύρω στα 30, χρησιμοποιούν το Δίκτυο 
κυρίως για να συγκρίνουν τιμές προϊόντων που τις ενδιαφέρουν, ενώ στις γιορτές, 
σκοπεύουν να ψωνίσουν τα περισσότερα δώρα τους από το Ίντερνετ.

ΓΡΑΦΗΜΑ 14

Αυτά είναι τα αποτελέσματα μεγάλης έρευνας για τη σχέση γυναικών και Διαδικτύου, 
που διοργάνωσε ένα από τα πιο γνωστά γυναικεία site, το αμερικανικό «Women, com», 
στην οποία συμμετείχαν γυναίκες από πολλές χώρες. Οι 7 στις 10 γυναίκες που 
επισκέφτηκαν τις σελίδες του απαντώντας στις ερωτήσεις, δήλωσαν ότι δεν μπορούν να 
φανταστούν τη ζωή τους χωρίς το Ίντερνετ. Οι περισσότερες από αυτές διανύουν την 
τέταρτη δεκαετία της ζωής τους, είναι παντρεμένες και έχουν εισόδημα υψηλότερο του 
μέσου όρου. Στην πλειονότητά τους, ενδιαφέρονται για το ηλεκτρονικό λιανεμπόριο. 
Σερφάρουν περισσότερο όμως για να συγκρίνουν τις τιμές όσων προϊόντων και 
υπηρεσιών τους ενδιαφέρουν, παρά για να ψωνίσουν. Το 73% προτιμά τις 
ηλεκτρονικές αγορές χάριν ευκολίας και ταχύτητας.

Οι αγορές μέσω του διαδικτύου αποτελεί γεγονός που θα γίνει ολοένα και συχνότερο, 
καθώς οι γυναίκες εξοικειώνονται με τις αγορές online και την ασφάλεια των 
συναλλαγών. Μόνο στην Αμερική, περισσότερα από 40 εκατομμύρια γυναίκες 
χρησιμοποιούν το Δίκτυο, ισοφαρίζοντας τους άνδρες χρήστες.

Αντίστοιχα, έρευνες δύο ελληνικών γυναικείων περιοδικών, που δημοσιεύονται 
αποκλειστικά στο Ίντερνετ, δείχνουν ότι οι περισσότερες Ελληνίδες του Δικτύου είναι
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ηλικίας 26-35 χρόνων, ιδιωτικοί υπάλληλοι, άγαμες και μένουν στην Αθήνα. Στην 
πλειονότητά τους, μπαίνουν στο Ίντερνετ από τον υπολογιστή τους στο γραφείο και 
προτιμούν να ενημερώνονται κυρίως για θέματα μόδας, ομορφιάς και υγείας. Οι 
περισσότερες έχουν χρησιμοποιήσει το Δίκτυο για αγορές προϊόντων.

Τα CD's, τα βιβλία, τα καλλυντικά και τα δώρα είναι οι κατηγορίες αγορών στις οποίες 
δείχνουν τη μεγαλύτερη προτίμηση.

Παρά τα γυναικεία βήματα προς τις νέες τεχνολογίες, η ζυγαριά γέρνει ακόμη υπέρ των 
αντρών. Μια έρευνα που έγινε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Τζόρτζια των 
Ηνωμένων Πολιτειών, έδειξε πως στην Αμερική η αναλογία μεταξύ ανδρών και 
γυναικών χρηστών του Internet είναι 65:35, στην Ευρώπη είναι 82: 18 και στον 
υπόλοιπο κόσμο 75:25. Ωστόσο, η πτώση των τιμών στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
και η προσφορά δωρεάν υπηρεσιών δικτύου φαίνεται πως έχουν τη δύναμη να 
αλλάξουν την εικόνα.

Η διαφορά ανάμεσα στα sites που δημιουργούνται από γυναίκες και σε εκείνα πίσω από 
τα οποία κρύβονται άντρες δημιουργοί βρίσκεται κυρίως στο περιεχόμενο. Οι γυναίκες 
αναζητούν πληροφορίες χρήσιμες, συμβουλές για παιδιά αλλά και διευθύνσεις για 
εύκολες και χρήσιμες αγορές. Αντίθετα, οι άντρες επιμένουν στις ειδήσεις, την 
ενημέρωση και την οικονομία (Lesley Smith, 1999).

Σύμφωνα με την εταιρεία μετρήσεων στο δίκτυο ΝΟΡ, μέσα στα τρία τελευταία χρόνια ο 
αριθμός των ανδρών που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο τριπλασιάστηκε (από το 11% του 
πληθυσμού ανέβηκε στο 34%). Την ίδια στιγμή, το ποσοστό που αντιστοιχεί στις 
γυναίκες τετραπλασιάστηκε. Από το 5% του πληθυσμού, τον Ιούνιο του 1996, σήμερα 
έχει φτάσει στο 21%. Αν και οι ισορροπίες μεταξύ ανδρών και γυναικών παραμένουν 
σταθερές (60:40), στις ηλικίες από 15 έως 21 ετών, τα κορίτσια - χρήστες είναι 
περισσότερα από τα αγόρια.

Το 50% των χρηστών στην Αμερική είναι γυναίκες, ενώ η μέση ηλικία αντρών- 
γυναικών του Ίντερνετ είναι 37 χρόνων. Μόλις το 37% των γυναικών καταναλωτών 
online έχουν αγοράσει software, προϊόν που βρίσκεται στην πρώτη θέση των αγορών 
των αντρών.
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Οι παλιοί (τουλάχιστον τρία χρόνια) χρήστες μένουν συνδεδεμένοι 10,6 ώρες την 
εβδομάδα, κατά μέσο όρο. Αντίθετα, οι νεώτεροι, χρησιμοποιούν το δίκτυο 6,6 ώρες 
την εβδομάδα. Το 63% των χρηστών, ηλικίας 9-17 ετών, προτιμούν το Ίντερνετ από 
την τηλεόραση και το 55% από το τηλέφωνο.

Σύμφωνα με την τελευταία δημογραφική έρευνα για το Δίκτυο των εταιρειών 
CommerceNet και Nielsen Media Research, για τα δεδομένα του web shopping των 
γυναικών, ο αριθμός των γυναικών που αγοράζει προϊόντα on - line, αυξήθηκε κατά 
80% τους τελευταίους 12 μήνες, δείχνοντας ιδιαίτερη προτίμηση στα ρούχα, τα βιβλία, 
τα ταξιδιωτικά εισιτήρια και τα πακέτα διακοπών.

ΓΡΑΦΗΜΑ 15

Παρόλο που οι γυναίκες αντιπροσωπεύοι 
στις αγορές κρατούσαν επιφυλακτική στά· 
μέσω Ίντερνετ ήταν γυναίκες. Σύμφωνι 
χρόνο. Τώρα καλύπτουν το 38% όσων ψο

OAoinQ rar πιαοχηοις ywcwrc fpraoirtwinr rο διομό κο πκτ αγορές τους. 
Τους τελευταίους 12 μήνες, αυξήθηχανκαταβΆα γτχακεςπου αγαραφυν 
πράοντα μεαω π» ντερνετ.

Ποοεη ματίζουν
οε εκοιοριί'βο

Ποοοοτό ιύξποης
Η αύξηση του τζίρου των επιχειρηματιών 
μεγάλο μέρος στη δραστηριοποίηση το 
καταστήματα του κυβερνοχώρου βασίζον 
ανδρών. Αυτό όμως αλλάζει καθημερινό.
Οι ειδικοί, μάλιστα, πιστεύουν ότι η τάση 
αυξηθούν ακόμα περισσότερο τον επόμεν 
του ηλεκτρονικού εμπορίου. Περισσότερ< 
πελάτες. Ένας στους 10 ψωνίζει κάθε ί 
φορά τον μήνα. Μάλιστα, οι γυναίκες 
ικανοποιημένες, που σκοπεύουν να α^ 
χρόνου. Το ενδιαφέρον τους στρέφεται κυρίως στα ρούχα και τις ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες (εισιτήρια, πακέτα διακοπών).

ίετπ '97 Ιοιιν. '98 Απρ. '99 Σεπι. '97 Ιοίιν. '98 Απρ. '99

► Πρ·ΝΠΟ I·· IpOTfN·*
νιηηκς: Ρούχα βιβλία CD ταξδωιικο εισπτρια πακέτα διακοπήν 
ονίβΐς: Αυτοκίνητα ανταλλακτικά αυτακιντΊτων υπολογιστές

ΠΗΓΗ: Cam ■Lrffat taken Medi Fteeach

Σε αυτές τις κατηγορίες, η κάθε γυναίκα σκοπεύει να ξοδέψει περίπου 2.000 δολάρια 
τον επόμενο χρόνο, μόνο οτην Αμερική. Στο μέλλον, τα ρούχα και τα αξεσουάρ, τα είδη 
υγιεινής και ομορφιάς, τα σπορ και η γυμναστική, καθώς και τα παιχνίδια αναμένεται να 
παρουσιάσουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στο Ίντερνετ λόγω της γυναικείας στροφής προς 
τις αγορές μέσω Δικτύου. Ακολουθούν τα φαγητά, τα ποτά, τα είδη για το σπίτι και τον 
κήπο.
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3.5] Διαδικασία Λ

Η ευκολία, το βάθος και ο όγκος των πληροφοριών που διατίθενται μέσω του 
Διαδικτύου μπορούν να αλλάξουν στο μέλλον τόσο την συμπεριφορά του καταναλωτή 
όσον αφορά στην αναζήτηση πληροφοριών, όσο και την αξιολόγηση των εναλλακτικών 
προτάσεων, μετατρέποντας το κλασικό μοντέλο της αγοραστικής διαδικασίας (Hawkins, 
1998). Η διαδικασία της πληροφόρησης αποτελεί εργαλείο στρατηγικής σημασίας για τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ηλεκτρονικού λιανεμπορίου.

Παρόλο που μεγάλος αριθμός λιανέμπορων έχουν με επιτυχία εφαρμόσει πρακτικές 
ηλεκτρονικού εμπορίου, η εμπειρία αυτών των πρωτοπόρων προσθέτει σημαντική αξία 
στη γνώση γύρω από ζητήματα όπως η δημιουργία νέων μοντέλων αλυσίδας αξίας 
(Aldridge and Borehamwood, 1998). Οι online αγορές διαφέρουν σε πολλά σημεία από 
τις δομές των κλασικών ή φυσικών αγορών. Η τυπολογία τους, η δυνητικότητα των 
πελατών, ο ανταγωνισμός τιμών και η αλληλεπίδραση πελάτη - παραγωγού διαφέρουν 
σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με τις παραδοσιακές αγορές.

Η συμπεριφορά καταναλωτή αποτελεί παρθένο πεδίο στο Δικτυακό περιβάλλον 
(Hoffman and Novak, 1996). Η βασική αλλαγή πηγάζει από την αλλαγή της φύσης της 
επικοινωνίας μεταξύ εταιριών και πελατών και δημιουργούνται νέες συνθήκες όπου ο 
πελάτης έχει σημαντικό έλεγχο των πληροφοριών και των μηνυμάτων στα οποία 
εκτίθεται κατά την περιήγηση του στα ηλεκτρονικά καταστήματα. (Watson, 1998). Το 
γεγονός αυτό οδηγεί στην επανεξέταση και στην εκ νέου κατανόηση της διαδικασίας 
λήψης αγοραστικής απόφασης από τον πελάτη στο νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Η διαδικασία αυτή ακολουθεί πέντε στάδια: Αναγνώριση του προβλήματος/ Ανάγκης,
Αναζήτηση πληροφοριών, Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων. Αγορά, Αξιολόγηση μετά 
την αγορά (Bettman, 1979, Engel, 1996, Howard, 1989). Με άλλα λόγια αυτά είναι τα 
βήματα που ακολουθεί ο καταναλωτής στο φυσικό περιβάλλον κατά την αγοραστική
διαδικασία (Kotler, 1992). ΓΡΑΦΗΜΑ 16

Αναγνώριση Αναζήτηση Αξιολόγηση
Ανάγκης ------- ► Πληροφοριών------- ► Εναλλακτικών -

λύσεων

Αξιολόγηση
Αγορά ------- ► μετά την

αγορά

Διαδικασία Λήψης Αγοραστικής Απόφασης
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Το παραπάνω μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός, προσπαθώντας να δώσει 
το ηλεκτρονικό λιανεμπόριο την νέα φυσιογνωμία του προσφέροντας σε κάθε ένα από 
τα πέντε στάδια του μοντέλου τις κατάλληλες υπηρεσίες, με στόχο την 
αποτελεσματικότερη υποστήριξη της αγοραστικής διαδικασίας.

M.B.A. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ____________________________________________________________________________ ___________________________

ΚΕΦ.Ι11

Οι λόγοι για τους οποίους ευνοείται η ανάλυση του μοντέλου των πέντε βημάτων της 
διαδικασίας αγοραστικής απόφασης σε ένα εικονικό περιβάλλον, στηρίζεται κυρίως 
στους παρακάτω παράγοντες:

Ο Στο διαδίκτυο υπάρχουν όλα τα κατάλληλα μέσα και συνθήκες (τεχνολογία) για 
να οδηγηθεί αποτελεσματικά ο καταναλωτής στην αγοραστική απόφαση μέσα 
από το μοντέλο των πέντε βημάτων

Ο Η αλληλεπίδραση των Υπολογιστών και των ατόμων είναι περισσότερο ατομική 
διαδικασία και δεν υφίσταται επιρροές από εξωτερικούς παράγοντες (π.χ. τη 
γνώμη άλλων ατόμων), με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται η αγοραστική 
διαδικασία στο διαδίκτυο. Η παραπάνω αναφορά οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν 
υπάρχουν μεταβολές στο κλασικό μοντέλο και ο καταναλωτής ακολουθεί την 
ίδια διαδικασία αγοραστικής απόφασης.

Ο Λόγω της φύσης του Διαδικτύου, όπου κυριαρχεί η ένταση και ο μεγάλος όγκος 
της πληροφόρησης, παράγοντες, που λειτουργούν βοηθητικά στην αγοραστική 
διαδικασία.

Ο Με βάση τους παραπάνω παράγοντες βγαίνει το συμπέρασμα ότι το Internet 
αποτελεί ένα ευχάριστο και άνετο περιβάλλον αγορών, όπου ο πελάτης 
υποβοηθούμενος ακολουθεί την κλασική αγοραστική διαδικασία, ευκολότερα και 
ταχύτερα.

Σε ένα τέτοιο θετικό για τον πελάτη περιβάλλον, ο πελάτης οδηγείται με περισσότερη 
ευκολία και ταχύτητα στην αγορά (4° στάδιο). Επίσης, το πρώτο στάδιο αυτό της 
αναγνώρισης της ανάγκης παίρνει άλλη διάσταση, εφόσον η έκθεση και η συσσώρευση 
των πληροφοριών είναι μεγαλύτερη, ανακαλύπτοντας έτσι ο πελάτης νέες ανάγκες. Τα 
στάδια 2 και 3 όπου αφορούν στην αναζήτηση πληροφόρησης και αξιολόγηση των 
εναλλακτικών λύσεων, μπορούν να συμπτυχτούν σε ένα στάδιο με τη χρήση μηχανών 
αναζήτησης με πολλαπλά κριτήρια. Τέλος, η αξιολόγηση μετά την αγορά μπορεί να
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υποστηριχτεί με τα ηλεκτρονικά μέσα, όπως για παράδειγμα απάντηση με e-mail στις 
ερωτήσεις του πελάτη, η επιβεβαίωση της ορθότητας της συναλλαγής καθώς επίσης και 
συνεχής επικοινωνία για την ενίσχυση της αγοραστικής απόφασης. Η τελευταία 
πρακτική οδηγεί και στη μείωση του φαινομένου της «γνωστικής παραφωνίας»1 που 
παρουσιάζεται μετά την αγορά.

Στηριζόμενοι στα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το μοντέλο των πέντε 
βημάτων μπορεί να δεχθεί κάποιες αλλαγές στο δικτυακό περιβάλλον. Οι αλλαγές αυτές 
μπορεί να είναι της μορφής:

M.B.A. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ_________________________________________________________________________________________________

ΚΕΦ.1Ι1

Ο Οι πελάτες να παρακάμπτουν κάποια στάδια στην αγοραστική διαδικασία. Για 
παράδειγμα μπορεί να προβούν σε αγορά απευθείας, παρακάμπτοντας τα 
προηγούμενα τρία στάδια, βασιζόμενοι σε κάποια λίστα αγορών ή ακολουθώντας 
τη συμβουλή του "shopping recommendor" η οποία και βασίζεται στο δικό του 
προφίλ.

Ο Επίσης, οι καταναλωτές μπορεί να ακολουθήσουν διαφορετική διαδικασία από 
τη κλασική, με τη χρήση μιας μηχανής αναζήτησης (π.χ. να ομαδοποιήσει δύο 
στάδια σε ένα, 2° και 3°). Παρόμοια περίπτωση αποτελεί το γεγονός ότι καθώς ο 
χρήστης - πελάτης αγοράζει ένα προϊόν του παρουσιάζεται μια 
προσωποποιημένη διαφήμιση που του δημιουργεί μία απρόσμενη ανάγκη.

Φαινόμενο γνωστικής παραφωνίας (Cognitive Dissonance): το φαινόμενο αυτό αφορά στη δημιουργία μιας δυσάρεστης κατάστασης δυσαρμονίας 
μεταξύ του τι έχει ανπληφθεί ο καταναλωτής, πιστεύει, προτιμά, επιδιώκει και πράττει το άτομο σε σχέση με αυτό που εισπράττει από τα νέα 
ερεθίσματα που δέχεται. Είναι λοιπόν μια ψυχολογική σύγκρουση στο παρόν, μεταξύ συσσωρευμένου όγκου γνώσεων και εμπειριών του 
παρελθόντος και προτάσεων για αλλαγή.
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3.61 Πλαίσιο Συμπεριφοράς του online Καταναλωτι

Για την διευκόλυνση και υποστήριξη του πελάτη στην αγοραστική διαδικασία 
απαιτούνται η συγκέντρωση χρήσιμων πληροφοριών που αφορούν:

^ Στοιχεία του πελάτη (δημογραφικά, θεματικά ενδιαφέροντος κ.α.):

Αυτά τα δεδομένα επιτρέπουν τη διαμόρφωση του προφίλ των καταναλωτών, την 
τμηματοποίηση της αγοράς και τη στόχευση των πιο ελκυστικών τμημάτων, 
προσαρμόζοντας την στρατηγική μάρκετινγκ για την προσέλκυση τους. Η όλη 
διαδικασία βασίζεται σε προσωπικό χαρακτηριστικά και προτιμήσεις των καταναλωτών 
που συντελούν στην κατεύθυνση εφαρμογής του προσωποποιημένου μάρκετινγκ. Τα 
δεδομένα των καταναλωτών χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: Στοιχεία
αναγνώρισης, δημογραφικά, καταναλωτικές συνήθειες και προτιμήσεις, ένταξη σε 
τμήματα αγοράς, επικοινωνία πριν την πώληση.

^ Δεδομένα Πωλήσεων{προηγούμενες αγορές, χρόνος αγορών κ.α.):

Τα δεδομένα αυτά προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των καταναλωτών με το 
σύστημα (Ίντερνετ). Περιλαμβάνουν αγορές σε συγκεκριμένες προϊόντικές κατηγορίες, 
συγκεκριμένα προϊόντα, σε συσχέτιση με το χρόνο αγοράς και τα ατομικά 
χαρακτηριστικά του κάθε καταναλωτή. Τα δεδομένα αγορών διαιρούνται στις παρακάτω 
ομάδες στοιχείων: Αγοραστική συμπεριφορά, προ-αγοραστική συμπεριφορά,
προβλεπόμενη αγοραστική συμπεριφορά, χρηματοπιστωτική αξιοπιστία.

^ πληροφορίες για την συμπεριφορά του κατά την πλοήγηση στο δίκτυο (click 
thoughts):

Ενώ το κόστος συλλογής δεδομένων τέτοιου βάθους και λεπτομέρειας για την 
συμπεριφορά του καταναλωτή είναι πολύ υψηλό στα φυσικά καταστήματα, στο 
δικτυακό περιβάλλον το κόστος αυτό ελαχιστοποιείται με τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών. Για παράδειγμα στα παραδοσιακά καταστήματα απαιτείται η χρήση 
βιντεοσκόπησης για την παρακολούθηση και καταγραφή της αγοραστικής συμπεριφοράς 
των καταναλωτών μέσα στο κατάστημα, ενώ στο εικονικό κατάστημα η καταγραφή 
αυτή γίνεται με διαφορετικούς τρόπους, πιο αποτελεσματικούς, πιο ακριβείς, με
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περισσότερη ταχύτητα και χαμηλότερο κόστος. Με την χρήση αυτών των δεδομένων 
μπορεί να καταγραφεί, να αναλυθεί, να προβλεφθεί και να οδηγηθεί ο καταναλωτής 
στην πραγματοποίηση της αγοράς. Η κατηγοριοποίηση των δεδομένων είναι η εξής: 
Επισκέψεις, ανταπόκριση σε προωθητικές κινήσεις, πρώτη επίσκεψη, τελευταία 
επίσκεψη και αναζήτηση.
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3.7 Αντιληπτός Κίνδυνος από του online αγοραστές

3.7.1 Είδη κινδύνου στις e-markets και Στρατ

Εκ της γενέσεως του Interntet ως μέσου διεκπεραίωσης συναλλαγών ο 
προβληματισμός των καταναλωτών και το εμπόδιο για την ανάπτυξη του υπήρξε το 
ζήτημα της ασφάλειας των συναλλαγών ( Cabeceiras Τ., 1996).

Οι μέχρι σήμερα έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι κύριες πηγές κινδύνου είναι (Schiffman 
and Kanuk, 1994):

y Λειτουργικός Κίνδυνος (Functional Risk): ότι το προϊόν δεν θα λειτουργήσει 
όπως αναμένεται

y Φυσικός Κίνδυνος (Physical Risk): ο κίνδυνος εναντίον του εαυτού μας και 
άλλων ατόμων που προκύπτει από τη χρήση του προϊόντος

y Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος (Financial Risk): ότι το προϊόν δεν θα αξίζει το 
κόστος στο οποίο υποβληθήκαμε για την αγορά του

y Κοινωνικός Κίνδυνος (Social Risk): ότι μια άτυχη επιλογή ενός προϊόντος θα 
οδηγήσει σε κοινωνική ντροπή

y Ψυχολογικός Κίνδυνος (Psychological Risk): ότι μία άτυχη επιλογή ενός 
προϊόντος θα πληγώσει τον εγωισμό του καταναλωτή

y Χρονικός Κίνδυνος (Time Risk): ότι ο χρόνος που δαπανήθηκε για την αγορά 
ενός προϊόντος θα πάει χαμένος εάν το προϊόν δεν ανταποκριθεί στις προσδοκίες 
του καταναλωτή.

Τα παραπάνω αφορούν τις συναλλαγές στα φυσικά καταστήματα, σε ότι όμως αφορά τις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές τα λίγα ερευνητικά στοιχεία που αφορούν τη συμπεριφορά 
καταναλωτή στα ηλεκτρονικά καταστήματα διαπιστώνουν και προτείνουν τα εξής:

y Επιπλέον Κίνδυνοι στις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές:

Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές ενέχουν τον επιπλέον κίνδυνο της ασφάλειας των 
δεδομένων των πιστωτικών καρτών, την έλλειψη επαφής με το προϊόν 
πριν την αγορά και τέλος τη δυσκολία επιστροφής των ελαττωματικών 
προϊόντων(5οο Jiuan Tan, 1999):.
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Στρατηγικές Αντιμετώπισης του αντιληπτού κινδύνου κατά σειρά 
αποτελεσματικότητας (Soo Jiuan Tan eta/., 1999):

1. Χρήση Ομάδων αναφοράς

2. Φήμη του Λιανέμπορου

3. Εικόνα Μάρκας (Brand Image)

4. Εγγυήσεις (π.χ. επιστροφές χρημάτων)

Οι εγγυήσεις τοποθετούνται ως το τελευταίο χαρακτηριστικό μείωσης του αντιληπτού 
κινδύνου, ίσως λόγω της μη εφαρμογής τους στις περισσότερες περιπτώσεις ή της 
αντίληψης για μη εφαρμογή τους (Moothy, S. and Srinivasan, Κ., 1995).
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3.7.21 Μήτρα Πωλήσεων ατο Internet

Από το συνδυασμό του αντιληπτού κινδύνου του καταναλωτή με τη διάσταση του 
κόστους του καναλιού προκύπτει μία μήτρα που βοηθάει στην πρόβλεψη των 
προϊόντων που θα ευδοκιμήσουν στο νέο διαδικτυακό χώρο. Αυτή η μήτρα, εμπεριέχει 
ένα εύρος αντιπροσωπευτικών προϊόντων από κάθε προϊοντική κατηγορία. Σημειώνεται 
ότι το συγκεκριμένο μοντέλο χρησιμεύει στην πρόβλεψη εκείνων των προϊοντικών 
κατηγοριών που θα αγοράζονται στις Online αγορές. Γενικά, όσο υψηλότερο είναι το 
ρίσκο του καταναλωτή και το σχετικό κόστος του καναλιού, τόσο χαμηλότερη είναι η 
πιθανότητα να αγοραστεί το συγκεκριμένο προϊόν (Steven Ε. Phelan, 1996).

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΜΗΤΡΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ INTERNET

ΥΨΗΛΟ

ΑΝΤΙΛΗΠΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΧΑΜΗΛΟ

Το σχετικό κόστος του καναλιού εμπεριέχει το κόστος της επιθεώρησης των 
προϊόντων (έλεγχος διαθεσίμων και αποθέματος), όσο και το κόστος μεταφοράς του 
προϊόντος.

Η έλλειψη ασφάλειας καθώς και αίσθησης ασφάλειας μπορεί να αυξήσει τον κινδύνο σε 
όλες τις προϊοντικές κατηγορίες, ενώ στρατηγικές αντιμετώπισης του αντιληπτού 
κινδύνου όπως η μάρκα του προϊόντος και η φήμη του λιανέμπορου μπορεί να φανούν 
αρκετά αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση του (Steven Ε. Phelan eta/., 1996) .

Τραπεζικές Υπηρεσίες

Χρηματοοικονομικές

Υπηρεσίες

Αεροπορικά Εισιτήρια

Κοσμήματα

Καταναλωτικά Ηλεκτρικά 

Είδη

Hardware Η/Υ

Real Estate 

Αυτοκίνητα 

Έπιπλα

Λογισμικό Η/Υ Παιχνίδια Είδη Ρουχισμού

CD's Είδη Μαναβικής Hardware

Συνδρομές σε Περιοδικά Καλλυντικά Καύσιμα

ΧΑΜΗΛΟ ΜΕΣΑΙΟ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

Μεταπτυχιακός Φοιτητής:Γιάννης Τζαβλόπουλος 46



M.B.A. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΕΦ. Ill

3.7.31 Ερευνητικά δεδομένα

Το ερώτημα που ανακύπτει είναι κατά πόσον σήμερα οι συναλλαγές μέσω του 
Διαδικτύου θεωρούνται και είναι ασφαλείς. Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Net Fact, 
περισσότεροι από το 80% των 
επιχειρηματιών που
δραστηριοποιούνται στο Ίντερνετ 
θεωρούν ότι η ασφάλεια είναι το 
κυριότερο εμπόδιο για την επέκτασή 
τους και αυτό, διότι αντιμετωπίζονται 
με δυσπιστία από μεγάλο μέρος 
πελατών, προμηθευτών, ακόμα και 
συ νεργαζό μενών επιχειρήσεων, που 
θεωρούν ότι είναι πιθανό το 
ενδεχόμενο να πέσουν θύματα κακών 
εμπόρων, κάτι που στην 
πραγματικότητα, όμως, δεν ισχύει.

Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα που 
διεξήχθη από την εταιρία Market Facts 
Inc. το 1999 τα άτομα που φοβούνται περισσότερο τις συναλλαγές μέσω του Ίντερνετ 
είναι οι άντρες σε ποσοστό 56%, ενώ οι γυναίκες σε ποσοστό 49%. Επίσης, τα 
παντρεμένα ζευγάρια σε ποσοστό 57% και οι ανύπαντροι 47%, ενώ άτομα με ετήσιο 
εισόδημα έως 4,5 εκατ. δρχ. είναι διατακτικοί ως προς τις δικτυακές τους συναλλαγές 
σε ποσοστό 63% και με εισόδημα άνω των 15 εκατ. δρχ. σε ποσοστό 34%.Τέλος, 
εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο φοβούνται 
περισσότερο (65%), σε σχέση με τα άτομα μέσης εκπαίδευσης (42%).

Παρ' όλες τις κριτικές που δέχεται η ασφάλεια που προσφέρει το Διαδίκτυο για τους 
υποψήφιους αγοραστές, στοιχεία της εταιρείας Deloitte & Touche δείχνουν ότι θα 
υπάρξει τετραπλασιασμός του ηλεκτρονικού εμπορίου τα δύο επόμενα χρόνια, με 
μεγαλύτερη αύξηση κυρίως στις καταναλωτικές συναλλαγές.

Στοιχεία της εταιρείας Ernst & Young, που εξηγούν γιατί οι καταναλωτές επιλέγουν να 
αγοράσουν από το Διαδίκτυο, αποδεικνύουν ότι οι κυριότεροι λόγοι είναι η ευκολία, η 
εξοικονόμηση χρημάτων και η μεγαλύτερη ποικιλία που μπορούν να βρουν ψωνίζοντας 
στο Ίντερνετ. Συγκεκριμένα, 46 στους 100 αγοραστές απάντησαν ότι θεωρούν πως 
βρίσκουν μεγαλύτερη ποικιλία, ένας στους δύο ότι επιτυγχάνει εξοικονόμηση χρήματος 
και επίσης ένας στους δυο ότι οι on-line αγορές του εξασφαλίζουν μεγάλη ευκολία.

ΓΡΑΦΗΜΑ 17
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Υπήρξαν, μάλιστα, και εκείνοι που υποστήριξαν ότι το κάνουν διότι είναι περισσότερο 
διασκεδαστικό από τα κλασικό ψώνια και αντιπροσωπεύουν το 25% των πελατών του 
ηλεκτρονικού εμπορίου.

Περίπου 3,9 τρισ. δραχμές αναμένεται να εισπράξει συνολικά η Visa από το 
ηλεκτρονικό εμπόριο για το 1999, ποσόν που αντιπροσωπεύει το 1% των συνολικών 
της εσόδων από τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με αυτήν σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μέχρι το 2000 υπολογίζεται ότι το ποσό θα ανέρθει στα 
300 τρισεκατομμύρια δραχμές, που αντιστοιχεί στο 11% των συνολικών της εσόδων.

Πάντως, όπως αναγνωρίζουν οι εκπρόσωποι των οργανισμών πιστωτικών καρτών, το 
ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ίσως από τους μεγαλύτερους σύμμαχους που έχουν, αφού το 
μεγαλύτερο ποσοστό των συναλλαγών γίνεται μέσω πιστωτικών καρτών. Σύμφωνα με 
στοιχεία του Εργαστηρίου Πολυμέσων Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ, ένα τυπικό site στο 
Ίντερνετ που ασχολείται με το ηλεκτρονικό εμπόριο, δίνει μέχρι και το 2,55% των 
εσόδων του στις εταιρείες που εκδίδουν τις πιστωτικές κάρτες για την κάλυψη των 
αμοιβών για τις συναλλαγές.
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3.81 Διαδικασία Υιοθέτησ

Είναι πρόδηλο στο χώρο του μάρκετινγκ ότι τα δεδομένα κάποιων μοντέλων και 
τεχνικών θα αλλάξουν στο άμεσο μέλλον. Στις επικείμενες αλλαγές εντάσσονται και οι 
αλλαγές στην διαδικασία υιοθέτησης προϊόντος (Επεξεργασία μελέτης). Παρακάτω 
αναλύονται οι παράγοντες που επιταχύνουν την διαδικασία υιοθέτησης προϊόντος. 
Πιο συγκεκριμένα, στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του λιανεμπορίου υπάρχουν 
συγκεκριμένα εργαλεία επιτάχυνσης της διαδικασίας υιοθέτησης προϊόντος που είναι τα 
εξής:

a Η ενημέρωση που οδηγεί στη γνώση για το προϊόν μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση 
υπερκειμένου, video, ήχου, γραφικών αλλά κυρίως μέσα από χρήσιμες διασυνδέσεις 
(links) που προσελκύουν τους πιθανότερα δυνητικούς πελάτες μέσα από 
μηχανισμούς προσωποποιημένου μάρκετινγκ (π.χ. ηλεκτρονικός σύμβουλος 
αγορών).

Β Στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας ο καταναλωτής είναι σε θέση να κατανοήσει το τι 
κάνει το προϊόν γι' αυτόν, πως χρησιμοποιείται, ποιες είναι οι διαφορές του από άλλα 
προϊόντα, μέσα από τις ειδικά διαμορφωμένες ιστοσελίδες του ηλεκτρονικού 
καταστήματος όπου προσφέρονται τέτοιου είδους δεδομένα συγκριτικής 
αξιολόγησης, πληροφόρησης σε βάθος και οδηγίες χρήσης των προϊόντων.

Β Ο σχηματισμός της θετικής ή αρνητικής στάσης είναι συνέχεια των δεδομένων 
πληροφοριών που συγκέντρωσε και επεξεργάστηκε μέχρι αυτό το στάδιο ο 
καταναλωτής. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στη διαμόρφωση θετικής στάσης 
συμβάλλει και το γεγονός της εμφάνισης και του περιεχομένου του ηλεκτρονικού 
καταστήματος. Για παράδειγμα η εμφάνιση και η συχνή ενημέρωση του site από τον 
κατασκευαστή (ανακαίνιση e-store) έχει αναβαθμισμένο ρόλο στο ηλεκτρονικό 
περιβάλλον λιανεμπορίου και είναι σημαντικό το e-store να είναι ταυτόχρονα 
ενημερωτικό και διασκεδαστικό.

Β Εάν οι στάσεις του καταναλωτή είναι θετικές τότε θα του επιτρέψουν να πεισθεί, εάν 
όμως είναι αρνητικές τότε η όλη διαδικασία είναι πολύ πιθανό να σταματήσει στο 
σημείο αυτό και η υιοθέτηση να μην πραγματοποιηθεί. Υποστηρικτικό ρόλο σε αυτή 
τη φάση της διαδικασίας μπορεί να παίξει η επικοινωνία με τον καταναλωτή μετά την 
επίσκεψη όπου θα του παρέχεται συμπληρωματική πληροφόρηση ή κάποιες 
προφορές που στόχο θα έχουν την εκ νέου προσέγγιση του και την αναστροφή της 
ήδη διαμορφωμένης αρνητικής στάσης. Επίσης, μπορεί να παρουσιαστούν στον
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δυνητικό καταναλωτή παραδείγματα αγορών ή προτάσεων από διάφορους 
ηλεκτρονικούς καθοδηγητές γνώμης.

Η Με δεδομένη τη θετική στάση του καταναλωτή πρέπει σε αυτό το στάδιο η λειτουργία 
της «αλληλεπίδρασης» να οδηγήσει στη δοκιμή. Ένα ισχυρό εργαλείο της νέας 
τεχνολογίας στα «χέρια» του μάρκετινγκ είναι η δυνατότητα της αλληλεπίδρασης με 
τον καταναλωτή. Ο on-line πελάτης ουσιαστικά χτίζει την επιθυμία του για ένα 
προϊόν με την πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα και απαντώντας στα ερωτήματα 
εκείνα που τον βοηθούν να πάρει την αγοραστική απόφαση (Jan Zimmerman and 
Michael Mathiesen, 1998). Η δοκιμή είναι μπορεί να γίνει πραγματικά αν αυτό είναι 
δυνατόν (π.χ. CD's, βιβλία) ή νοητά, σε μια υποθετική περίπτωση.

Β Στο τελευταίο στάδιο της υιοθέτησης όπου καταναλωτής αποφασίζει εάν θα 
υιοθετήσει ή όχι το προϊόν και σε αυτό το στάδιο η ευκολία στην πραγματοποίηση 
της αγοράς με ηλεκτρονικό τρόπο μπορεί να συμβάλλει στη διευκόλυνση της 
υιοθέτησης. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε αντίθεση με άλλα μέσα προβολής 
(τηλεόραση, ραδιόφωνο), η προσοχή του καταναλωτή είναι εντονότερη και η 
προοπτική ολοκλήρωσης μιας αγοράς πιθανότερη και αποτελεί ζήτημα συμπλήρωσης 
μιας σύντομης ηλεκτρονικής φόρμας. Σε σύγκριση λοιπόν με τα άλλα μέσα, όπου 
από την εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά από τον καταναλωτή μέχρι την 
ολοκλήρωση της αγοράς μπορούν να μεσολαβούν διάφορες καταστάσεις που να 
επηρεάσουν τελικά την αγορά (γνώμη άλλων, χρονική υστέρηση, δεύτερη σκέψη 
κ.α.).

ΓΡΑΦΗΜΑ 18

Διαδικασία Υιοθέτησης Προϊόντος

77Σχηματισμός Στάσης· Πειθώ
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μέσω των 
sites (video, 
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Συγκριτικοί
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χρήσης,
Επιπρόσθετη
πληροφόρηση

Upadating,
Ενημερωτικό
&
διασκεδασπκό 
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Υιοθέτηση
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Εστιασμένη
επικοινωνία
,Χρήση
καθοδηγητών
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Λειτουργία 
της αλληλε
πίδρασης, 
Εικονική 
δομική

Απλή
συμπλήρωση
ηλεκτρονικής
φόρμας

Επιτάχυνση Διαδικασίας Υιοθέτησης Προϊόντος
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E-TAILING

ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ

«Το διαδίκτυο επιτρέπει τον εκδημοκρατισμό των 
προϊόντων και της πληροφορίας», Ward Hanson

Μεταπτυχιακός Φοιτητής:Γιάννης Τζαβλόπουλος



M.B.A. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΕΦ. IV

4] ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ

4.1] Ο Ρόλος του Λιανέμπορου στη νέα Ηλεκτρονική Αγορά

Η κατάργηση της διαμεσολάβησης μεταξύ κατασκευαστή και καταναλωτή θεωρούνταν 
αδύνατη και με ιδιαίτερες δυσκολίες στο παρελθόν. Τώρα με τη χρήση του Ίντερνετ η 
πιθανότητα να επικοινωνεί άμεσα ο κατασκευαστής με τον πελάτη αυξάνεται σημαντικά. 
Ωστόσο, είναι σχεδόν απίθανο να εξαλειφθούν οι ήδη υπάρχοντες δίαυλοι διανομής, 
αλλά εκείνο το οποίο θεωρείται και ως το ρεαλιστικότερο σενάριο είναι να συντελεστούν 
αλλαγές στις δυνάμεις των διαφόρων στρωμάτων στα κανάλια διανομής. Η δυνατότητα 
της κάθε επιχείρησης να αγκαλιάσει και να αφομοιώσει τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού 
κόσμου, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ραγδαία αυτή αλλαγή μπορεί να αποτελέσει 
ένα μέγιστο κίνδυνο ή μία εξαιρετική ευκαιρία.

Για παράδειγμα, μέχρι πρότινος ο κατασκευαστής μπορεί χρησιμοποιούσε τους διανομείς 
και τους λιανέμπορους προκειμένου να πραγματοποιήσει τη συναλλαγή του με τους 
πελάτες. Με τη χρήση όμως του διαδικτύου, η πραγματοποίηση της συναλλαγής μπορεί 
να γίνει απευθείας με τον πελάτη.

ΓΡΑΦΗΜΑ 19

Πηγή: Τ. Vassos (1996)
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Είναι λοιπόν προφανές ότι το Ίντερνετ θα έχει σημαντικές επιρροές στην διανομή 
των προϊόντων και στις στρατηγικές του λιανεμπορίου.

Μερικές εταιρίες θα αγνοήσουν ή θα καθυστερήσουν να κατανοήσουν και να 
υλοποιήσουν τη δικτυακή τους παρουσίαση στον εικονικό χώρο. Στην καλύτερη των 
περιπτώσεων αυτές οι εταιρίες θα χάσουν μερίδιο της αγοράς. Στη χειρότερη όμως των 
περιπτώσεων θα σταματήσουν να λειτουργούν. Οι οικονομίες κλίμακας και η παγκόσμια 
προσβασιμότητα που προσφέρονται στον δικτυακό κόσμο δεν μπορούν να αγνοηθούν 
και αποτελούν ίσως μονόδρομο για την επιχειρηματική βιωσιμότητα (Vassos et al, 
1996).

Δύο τύποι επιχειρήσεων θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν το μοντέλο της Μετά- 
Ίντερνετ εποχής όπως περιγράφηκε στο παραπάνω διάγραμμα: οι νεοεισερχόμενες στην 
αγορά και οι ήδη υπάρχουσες. Επειδή το μοντέλο έχει ελάχιστα εμπόδια εισόδου, θα 
είναι ιδιαίτερα ελκυστικό στους νεοεισερχόμενους. Από την άλλη πλευρά, οι ήδη 
υπάρχουσες επιχειρήσεις έχουν άλλα προβλήματα να επιλύσουν. Τέτοια προβλήματα 
είναι πιθανό να προκύψουν καθώς οι εταιρίες που λειτουργούν θα αρχίσουν να 
πειραματίζονται σε μετά-Ίντερνετ εφαρμογές και δομές.

Σε βιομηχανίες και κλάδους οπού κυριαρχούν οι κατασκευαστές, η κατάργηση των 
ενδιαμέσων μπορεί να αποτελέσει απειλή προς τους χονδρέμπορους και τους 
λιανέμπορους, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει τη θέση και το ρόλο των κατασκευαστών. 
Αρχικά, μπορεί να εμφανίζονται οι κατασκευαστές με πλεονέκτημα έναντι των 
λιανέμπορων καθώς θα κατευθύνονται με άμεσα κανάλια προς τους τελικούς πελάτες. Οι 
μάρκες των κατασκευαστών συνήθως χαίρουν μεγαλύτερης αναγνωρισημότητας και 
αποδοχής λόγω της έντονης υποστήριξης της προώθησης τους, καθώς και πολυετούς 
προσπάθειας χτισίματος της εικόνας από τους κατασκευαστές. Επίσης, οι κατασκευαστές 
έχουν το πλεονέκτημα της παρελθούσας εμπειρίας σε θέματα ανάπτυξης νέων 
προϊόντων, γεγονός που μπορεί να αξιοποιηθεί για ανάπτυξη προϊόντων μόνο για το 
διαδίκτυο, αποφεύγοντας έτσι τον άμεσο ανταγωνισμό (A. Aldridge, Κ Forcht and J. 
Pierson, 1997). Επιπλέον, για τους καταναλωτές που είναι ευαίσθητοι στις τιμές των 
προϊόντων, το «κλάδεμα» της αλυσίδας πώλησης μπορεί να σημαίνει για αυτούς 
χαμηλότερες και ελκυστικότερες τιμές.

Παρόλα αυτά, οι online καταναλωτές αντιλαμβάνονται το Internet λιγότερο ως χώρο 
εκπτώσεων και περισσότερο ως εργαλείο διευκόλυνσης (Stores, 1996).

Ωστόσο, οι λιανέμποροι οι οποίοι θα κατανοήσουν αυτό το νέο περιβάλλον θα έχουν τη 
δυνατότητα να μοχλεύσουν τις δυνάμεις τους και να επιτύχουν τη διατήρηση της θέσης 
τους στην αγορά. Τέτοιες δυνάμεις είναι: σχέσεις με τον πελάτη, γνώση της αγοράς και
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των αναγκών της, και ομαδοποίηση κατασκευαστών. Έτσι, μπορούν οι λιανέμποροι να 
συνεργάζονται με διάφορους κατασκευαστές συγκεντρώνοντας τις δυνάμεις τους σε μία 
ενιαία αλυσίδα αξίας για τον πελάτη. Η ποικιλία και το πλήθος των προϊοντικών 
κατηγοριών και μαρκών, θα συνεχίσουν να αποτελούν «όπλο» στα χέρια των 
λιανέμπορων και στο Διαδίκτυο. Οι απευθείας αγορές από τους κατασκευαστές μπορεί να 
σημαίνει μικρότερη ποικιλία, με άμεση επίδραση και στις τιμές των προϊόντων και στις 
ευκολίες πληρωμών που παρέχονται, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζουν οι λιανέμποροι 
ένα επιπλέον πλεονέκτημα έναντι των κατασκευαστών. Επιπρόσθετα, η συμφωνίες μη 
ανταγωνιστικών εταιριών κατασκευαστών ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τα επίπεδα 
τιμών.

Μπορεί η κατηγορία των λιανέμπορων να κυριαρχήσει, σε ένα μεταβατικό στάδιο 
κατάργησης των ενδιαμέσων και αναπροσδιορισμού των ρόλων τους στη νέα δικτυακή 
κοινότητα και να αναδειχθεί ο ρόλος του λιανέμπορου σε ηγετικό.

ΓΡΑΦΗΜΑ 20

Πηγή: Τ. Vassosf 1996)

Με την πάροδο του χρόνου είναι φυσικό οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο 
λιανεμπόριο να στρέφονται προς το δικτυακό μοντέλο. Οι λιανέμποροι θα αναλαμβάνουν 
να διαμορφώσουν τις παραγγελίες σε συνεργασία με του πελάτες τους και εν συνεχεία 
να αναδομήσουν το φυσικό σύστημα διανομής που διαθέτουν. Έτσι αντί να διαθέτουν 
μεγάλες αποθήκες για τη φύλαξη των εμπορευμάτων, μπορούν να δημιουργήσουν μια
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νέα διαδικασία όπου τα προϊόντα θα παραδίδονται απευθείας από τον κατασκευαστή 
στον πελάτη. Βέβαια αυτή η διαδικασία μπορεί να μην είναι διάφανη για τον πελάτη, ο 
οποίος θα πιστεύει ότι αγόρασε από τον λιανέμπορο, τον πλήρωσε και παρέλαβε τα 
προϊόντα του από τον ίδιο. Συνεπώς μπορεί ο λιανέμπορος να «κατέχει» τον πελάτη και 
τη σχέση με αυτόν και να αποτελεί ίσως και το κεφάλαιο του.
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4.2] ΦΥΣΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ -> ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ

Η Αλυσίδα αξίας αναφέρεται σε μία σειρά διαδικασιών οι οποίες συντελούν στην 
ολοκληρωμένη παράδοση των προϊόντων και υπηρεσιών στους καταναλωτές.

Η διείσδυση του Ίντερνετ στις επιχειρησιακές διαδικασίες έχει οδηγήσει στη δημιουργία 
της εικονικής αλυσίδας αξίας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Jeffrey F. Rayport και 
John J. Sviokla, κάθε επιχείρηση σήμερα ανταγωνίζεται σε δύο κόσμους: τον φυσικό 
κόσμο των πόρων, οπού κάποιος μπορεί να δει και να αγγίξει και τον εικονικό κόσμο της 
πληροφορίας.

Με τη χρήση του διαδικτύου, οι επιχειρήσεις μπορούν να μεταστρέφουν πολλές από τις 
λειτουργίες της φυσικής αλυσίδας αξίας σε εικονικές διαδικασίες. Είναι βέβαιο ότι αυτή η 
αλλαγή δεν είναι δυνατόν να επέλθει σε μια νύχτα και συνεπώς χρειάζονται οι 
απαραίτητες επιχειρησιακές ζυμώσεις και δικτυακή ωριμότητα έτσι ώστε να είναι 
ομαλότερη η μετάβαση από το ένα καθεστώς στο άλλο ή η συνύπαρξη των δύο αυτών 

αλυσίδων. Ένα πρώτο βασικό και συνηθισμένο πλέον βήμα προς αυτή την κατεύθυνση 
είναι η επικοινωνία μέσω e-mail.

Πρέπει λοιπόν να δοθεί έμφαση στην διαδικασία δημιουργίας αξίας τόσο στον φυσικό, 
όσο και στον εικονικό κόσμο. Ωστόσο, οι διαδικασίες δημιουργίας αξίας διαφέρουν στους 
δύο αυτούς κόσμους, με αποτέλεσμα να απαιτείται η κατανόηση των διαφορών καθώς 
και των επιπέδων αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο αυτών αλυσίδων. Το παραδοσιακό 
(φυσικό) μοντέλο αλυσίδας αξίας, χρησιμοποιεί την πληροφορία σαν ένα υποστηρικτικό 

στοιχείο στην αλυσίδα αξίας, και όχι σαν αυτόνομη πηγή αξίας. Για παράδειγμα, μέχρι 
σήμερα η πληροφορία που συγκεντρώνονταν και αφορούσε τα αποθέματα, την 
παραγωγή και την εφοδιασπκή (logistics), βοηθούσε στην παρακολούθηση και έλεγχο 
αυτών των διαδικασιών και σπάνια χρησιμοποιούνταν για την αύξηση της αξίας του 
τελικού προϊόντος για τον πελάτη. Ένα κλασσικό πλέον παράδειγμα που ξεπέρασε τα 
κλασσικά όρια χρήσης της πληροφορίας είναι αυτό της federal Express Corporation η 
οποία επιτρέπει στους πελότες να ανιχνεύουν την ακριβή θέση των πακέτων τους μέσω 
του World Wide Web. Παρόλο, λοιπόν, που η εταιρία προσφέρει αυτή την υπηρεσία 
δωρεάν, έχει αυξήσει την αξία της υπηρεσίας για τον πελάτη, με προεκτάσεις στον 
βαθμό προτίμησης του για την εταιρία και κάνοντας τον πιο πιστό πελάτη (brand- 
loyalty).

Η πρόσθεση αξίας στην εικονική αλυσίδα αξίας γίνεται με τη βοήθεια των 

πληροφοριών. Η δημιουργία αξίας σε κάθε στάδιο της εικονικής αλυσίδας αξίας 
εμπεριέχει μία ακολουθία πέντε δράσεων: 1) συλλογή, 2) οργάνωση, 3) επιλογή, 4) 

σύνθεση, και 5) διάχυση της πληροφορίας. Οι παραπάνω δράσεις ομοιάζουν με τη
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διαδικασία όπου κάποιος παίρνει πρώτες ύλες και τις μετατρέπει σε κάτι χρήσιμο. Η 
οικονομική λογική των δύο αυτών αλυσίδων αξίας της φυσικής και της εικονικής 
διαφέρει. Η τυπική κατανόηση των οικονομιών κλίμακας και η εφαρμογή τους δεν 
ταιριάζει με την λογική της εικονικής αλυσίδας αξίας (ΕΑΑ), όπως με την φυσική αλυσίδα 
αξίας (ΦΑΑ). Επίσης, οι δύο αυτές αλυσίδες πρέπει να διοικούνται με διακριτό τρόπο 
αλλά και να βρίσκονται σε συμφωνία.

ΓΡΑΦΗΜΑ 21

ΦΥΣΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ

Επιμελητεία
Παραλαβής
υλικών

Παραγωγική
διαδικασία

Επιμελητεία
παράδοσης
υλικών

Μάρκετινγκ Πωλήσεις

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ"ΑΞΙΑΣ" ' *

Όταν οι εταιρίες ολοκληρώνουν με τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν στα στάδια της 
φυσικής αλυσίδας αξίας, από την επιμελητεία παραλαβής υλικών έως τις πωλήσεις, τότε 
είναι σε θέση να διαμορφώσουν ένα πληροφοριακό υπόστρωμα για την επιχείρηση. Αυτό το 
πληροφοριακό υπόστρωμα επιτρέπει την διαφάνεια και ορατότητα σε όλα τα στάδια της 
αλυσίδας αξίας

Πηγή: J. Rayport and J. Sviokla (1995)

Μέσω της παρατήρησης και μελέτης διακρίνουμε ότι οι εταιρίες υιοθετούν διαδικασίες 
προστιθέμενης αξίας μέσω της πληροφορίας σε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο, 
ορατότητα, οι εταιρίες κατορθώνουν να βλέπουν τις φυσικές λειτουργίες πιο 
αποτελεσματικά διαμέσου των πληροφοριών. Σε αυτό το στάδιο χρησιμοποιούνται 
μεγάλης κλίμακας πληροφοριακά συστήματα για το συντονισμό των δραστηριοτήτων 
στις φυσικές αλυσίδες αξίας, καθώς και στη διαδικασία προετοιμασία της εισόδου της 
εικονικής αλυσίδας αξίας. Στο δεύτερο στάδιο, εντοπίζοντας τις δυνατότητες, οι εταιρίες 
υποκαθιστούν τις φυσικές αλυσίδες αξίες με τις εικονικές, δημιουργώντας μια παράλληλη 
διαδικασία. Τέλος, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για να χτίσουν νέες 
σχέσεις με τους πελάτες. Σε αυτό το τρίτο στάδιο βγάζουν συμπεράσματα από την ροή 
πληροφοριών στην ΕΑΑ, προσπαθώντας να παραδώσουν μεγαλύτερη αξία στον πελάτη. 

Σαν αποτέλεσμα, εφαρμόζουν τη φυσική αλυσίδα αξίας στην εικονική, κατορθώνοντας 

να δουν ποια είναι στην πραγματικότητα η αλυσίδα αξίας. Καθώς λοιπόν οι εταιρίες 

κινούνται στον κόσμο της πληροφορίας με στόχο να προσθέσουν νέα βήματα υπεραξίας 

για τον πελάτη, η πιθανότητα για υπεροχή και ανάπτυξη αυξάνεται. Κάθε στάδιο 
αποτελεί σημαντική ευκαιρία προς αξιοποίηση από τις εταιρίες.

Μεταπτυχιακός Φοιτητής:Γιόννης Τζαβλόπουλος 56



M.B.A. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΕΦ. IV

4.2.Π Ροή Πληοοφοριών στην Αλυσίδα Αξίας Λιανεμπορίου

Η ροή πληροφοριών μεταξύ των φυσικών και εικονικών καταστημάτων αποτελεί κρίσιμο 
παράγοντα για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών μάρκετινγκ μιας επιχείρησης. Η 
«αλληλεπίδραση» με τον πελάτη δίνει τη δυνατότητα στον λιανέμπορο να δρα 

προληπτικά περισσότερο από αντιδραστικά. Οι λιανέμποροι λοιπόν μπορούν να 
δημιουργήσουν συνεργατικούς δεσμούς με πελάτες, προμηθευτές, και άλλους εταίρους 
με στόχο τη διάχυση ποιοτικής και χρήσιμης πληροφορίας που θα μετατρέπεται σε 
χρήσιμη γνώση για την αγορά και τους πελάτες και θα δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις.

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τη ροή των πληροφοριών στην αλυσίδα αξίας του 
λιανεμπορίου, στην περίπτωση όπου ο λιανέμπορος διατηρεί φυσικό και εικονικό 
κατάστημα. Σε αυτή την περίπτωση ο λιανέμπορος έχει πρόσβαση στον πελάτη τόσο 
μέσω του φυσικού όσο και μέσω του εικονικού καταστήματος. Επίσης, η τηλεφωνική 
επικοινωνία, το fax ή άλλα μέσα για παραγγελιοληψία από πελάτες σε απόσταση ( 
κατηγορία πελατών που προτιμούν να κάνουν τις αγορές τους χωρίς την φυσική 
παρουσία τους στο κατάστημα).

Σε αυτό πλαίσιο (εικονικό & φυσικό κατάστημα) μπορεί να συγκεντρωθεί μεγάλος όγκος 
πληροφοριών, οι οποίες θα επεξεργαστούν και θα αξιοποιηθούν κατάλληλα μέσω 
υπολογιστών στα σημεία πώλησης, με τη χρήση ερωτηματολογίων, με την ανάδραση 
από τους πωλητές, ή μέσω αποτελεσματικής, δυναμικής, αλληλεπιδραστικής, εντάσεως 
πληροφορίας και προσαρμοσμένης επικοινωνίας μέσω των ηλεκτρονικών 
καταστημάτων (Vrechopoulos A., Siomkos G. and Doukidis G., 1999).

Πιο συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται μπορούν
κατηγοριοποιηθούν στις εξής ομάδες:

ΠΙΑΝΚΑΣ 4

Κατηγορίες Πληροφοριών 
σε φυσικά & εικονικά καταστήματα 

(που αφορούν τον πελάτη)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ φΥΣΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Συμπεριφορά καταναλωτή Βιντεοκασέτες Δεδομένα πλοήγησης

Δεδομένα πωλήσεων 

Προσωπικό χαρακτηρισπκά Πελάτη

Η/ Υ στο κατάστημα 

Ερωτηματολόγια

Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων 

Ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια
Πηγή: Vrechopoulos A., Siomkos G. and Doukidis G. (1999)

να

Αφού συγκεντρωθούν οι πληροφορίες, επεξεργαστούν και αναλυθούν, θα 

χρησιμοποιηθούν στην παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και στη διαμόρφωση 
διαφοροποιημένων στρατηγικών μάρκετινγκ προκειμένου να προστεθεί αξία στο
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συνολικό προϊόν για τον πελάτη. Η δημιουργία διαφοροποιημένων στρατηγικών 
μάρκετινγκ διευκολύνεται στον δικτυακό χώρο, επιτρέποντας τις επιχειρήσεις να 
εστιάζουν σε διαφορετικά τμήματα της αγοράς διαμορφώνοντας διαφορετικά μίγματα 
μάρκετινγκ. Το πλεονέκτημα αυτό προκύπτει κυρίως από τη γνώση της αγοράς με 
σχετικά χαμηλό κόστος (χαμηλό κόστος συγκέντρωσης πληροφορίας). Έτσι, οι 
επιχειρήσεις μπορούν να διαφοροποιούν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, τις 
μεθόδους προώθησης και διανομής καθώς και τις τιμές τους με βάση τα χαρακτηριστικά 
των τμημάτων της αγοράς, που ενίοτε μπορεί να είναι και ένας καταναλωτής. Ο βαθμός 
εξατομίκευσης εξαρτάται από την ευελιξία της επιχείρησης στην προσαρμογή του 
μίγματος μάρκετινγκ.

Επίσης, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν πρέπει να διατεθούν και στους προμηθευτές 
προκειμένου να βελτιώσουν τη διαδικασία επικοινωνίας με τους πελάτες, είτε μέσω των 
λιανέμπορων, είτε μέσω άλλων μέσων (π.χ. τηλεόραση).

ΓΡΑΦΗΜΑ 22

Ροή Πληροφοριών στην Αλυσίδα Αξίας Λιανεμπορίου

Πηγή: Vrechopoulos A., Siomkos G. and Doukidis G., 1999
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Οι προμηθευτές από τη δική τους πλευρά πρέπει να συμβάλλουν στη διαμόρφωση 
αποτελεσματικών στρατηγικών μάρκετινγκ με την προσφορά αξιοποιήσιμων 
πληροφοριών για τους πελάτες τους, και όχι απλών δεδομένων (τιμολόγια, προσφορές 
κ.α.) διασφαλίζοντας έτσι την μακροχρόνια σχέση και κερδοφορία και για τα δύο μέρη 

(Vrechopoulos A., Siomkos G. and Doukidis G. eta/., 1999) .

Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα, οι προμηθευτές μπορούν να εφαρμόσουν είτε 
στρατηγικές "Push", είτε "Pull", ή συνδυασμό και των δύο (πιο κοινή εκδοχή) με 
αποδοτικό τρόπο. Η ροή των πληροφοριών επιτρέπει τη σχηματοποίηση και εφαρμογή 
των δύο αυτών στρατηγικών από τον προμηθευτή (Push & Pull) με ευκολότερο, 
αποτελεσματικότερο και με χαμηλότερο κόστος, τρόπο.
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4.2.2] Πλαίσιο Πληροφοριών για τον online καταναλωτή

Το πλαίσιο πληροφοριών για τον online καταναλωτή προσδιορίζει τις κατευθυντήριες 
γραμμές για την αναγνώριση, συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών στην αλυσίδα αξίας 
του λιανεμπορίου (Vrechopoulos A., Siomkos G. and Doukidis G. et al, 1999) .

ΓΡΑΦΗΜΑ 23

Πλαίσιο Πληροφοριών για τον Δικτυακό Καταναλωτή
Πηγή: Vrechopoulos A., Siomkos G. and Doukidis G., 1999

Στο μοντέλο παρουσιάζονται κάποια ερωτήματα σχετικά με το πλαίσιο συλλογής των 
πληροφοριών:

ΤΙ; (Περιεχόμενο): Ποιο πρέπει να είναι το περιεχόμενο των σχετικών πληροφοριακών 

κατηγοριών, ώστε να αποδίδουν καλύτερα το προφίλ των καταναλωτών (online και μη).
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ΓΙΑΤΙ; (Λογική): Γιατί πρέπει να συγκεντρώνονται αυτές οι πληροφορίες και πώς θα 
βοηθήσουν τον λιανέμπορο να βελτιώσει τον στρατηγικό σχεδίασμά μάρκετινγκ.

ΠΟΤΕ; (Χρονικό σημείο): Πότε πρέπει να συγκεντρωθούν οι πληροφορίες (σε ποιο 
στάδιο της διαδικασίας αλληλεπίδρασης) με τρόπο ώστε: α) να μην ενοχλούνται οι 

πελάτες, β) να συλλέγονται ποιοτικές πληροφορίες.

ΠΩΣ; (Μέθοδος): Ποια είναι η καταλληλότερη μέθοδος που μπορεί ο λιανέμπορος να 
χρησιμοποιήσει για την αποτελεσματικότερη συλλογή των δεδομένων κατά τη διαδικασία 
αλληλεπίδρασης με τον πελάτη.

Μετά τη συλλογή και κατηγοριοποίηση των δεδομένων ο λιανέμπορος είναι σε θέση να 
υποστηρίξει τους πελάτες του εκ νέου κάθε φορά που επισκέπτονται το ηλεκτρονικό του 
κατάστημα, προσφέροντας προσαρμοσμένες υπηρεσίες και προϊόντα. Πιο συγκεκριμένα, 

μπορεί ο λιανέμπορος να τμηματοποίησει τους online πελάτες σε μικρές ομάδες ή ακόμα 
και σε ατομικό επίπεδο και να εφαρμόσει προγράμματα και στρατηγικές one-to-one 

marketing στα πιο ελκυστικά τμήματα / άτομα.

Επιπλέον, οι πελάτες προσφέρουν χρήσιμη αναπληροφόρηση σε συνεχή βάση, κάθε 
φορά που αλληλεπιδρούν με το e-store, ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση η μη 
συναλλαγής. Αυτή η διαδικασία ανάδρασης είναι πολύ σημαντική για το λιανέμπορο, ο 
οποίος φροντίζει να την μεταφέρει σαν γνώση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες του, με 
στόχο την καλύτερη προσαρμογή τους στις απαιτήσεις των πελατών.

M.B.A. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ_____________  _________________________________________________________________________________________

ΚΕΦ. IV
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4.2.31 Ποιότητα & Ποσότητα ΠλI.I.1.U.U.IIWJ

Είναι ξεκάθαρο ότι η πληροφορία αποτελεί δύναμη στα χέρια των marketrs, αρκεί να 
μπορούν να την δομήσουν και να την αξιοποιήσουν. Υπάρχει μια ισορροπία η οποία 
πρέπει να επιτευχθεί, και αφορά τη ροή πληροφοριών από και προς τον καταναλωτή.

Η αναζήτηση λοιπόν και επεξεργασία των πληροφοριών από τον καταναλωτή για την 
λήψη αποφάσεων αποτελεί μια σύνθετη και ευαίσθητη διαδικασία, την οποία πρέπει να 
προσέγγισει ο λιανέμπορος στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Είναι δικαίωμα του καταναλωτή να γνωρίζει όσο το δυνατόν περισσότερα για τα 
προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά, ωστόσο πειράματα έχουν αποδείξει ότι η 

αυξημένη πληροφόρηση είναι πιθανό να οδηγήσει τον καταναλωτή σε λανθασμένες 
αποφάσεις, δηλαδή, σε αποφάσεις που δεν μεγιστοποιούν το όφελος του από την 
κατανάλωση του προϊόντος που ο ίδιος επέλεξε. (Siomkos, G., 1994). Οι Keller και 
Staelin υποστήριξαν ότι η ποιότητα των πληροφοριών βελτιώνει την αποτελεσματικότητα 
της απόφασης, ενώ η ποσότητα των πληροφοριών την μειώνει. Επίσης, υποστήριξαν ότι 
η αξιολόγηση των εναλλακτικών μαρκών (στάδιο 3 - Διαδικασία Αγοραστικής 
Απόφασης) από τον καταναλωτή δεν είναι πολύ αποτελεσματική σε περιπτώσεις όπου 
υπάρχει μεγάλη ποσότητα πληροφόρησης υψηλής ποιότητας.

Συμπεράσματα από την ίδια μελέτη υποστηρίζουν ότι τελικά η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών στις επιλογές τους επηρεάζεται μεταξύ των άλλων και από το μέσο 

επίπεδο ποιότητας προϋπαρχόντων πληροφοριών, αλλά και από την ποσότητα, την 
ποιότητα και τη μορφή των πρόσφατων πληροφοριών πριν από τη λήψη της απόφασης.

Αύξηση της ποιότητας των πληροφοριών, με την ποσότητα σταθερή, οδηγεί στην αύξηση 
της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις αποφάσεις τους. 

Αύξηση της ποσότητας των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στους καταναλωτές, 
διατηρώντας την ποιότητα τους σταθερή, τους οδηγεί στη μείωση της εμπιστοσύνης που 
προσδίδουν στις επιλογές-αποφάσεις τους.

Το περιβάλλον πληροφόρησης (informational environment), στο οποίο λειτουργούν οι 
καταναλωτές επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αυτοί επεξεργάζονται τις διαθέσιμες 

πληροφορίες, και, τέλος, ο τρόπος αυτός με τη σειρά του επηρεάζει την 
αποτελεσματικότητα των αποφάσεων τους. (Siomkos, G. et al, 1994)

Ακόμα, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται στον καταναλωτή οι πληροφορίες που 

αφορούν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος επηρεάζει τη συμπεριφορά του 
(αξιολογήσεις, επιλογές μαρκών, αγοραστική συμπεριφορά - Levin and Gaeth, 1988).
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Επίσης, η επίδραση που έχει οποιαδήποτε πηγή πληροφοριών (π.χ. Internet) μειώνεται 
όταν συνδυαστεί με κάποια άλλη πηγή πληροφοριών (π.χ. προσωπική εμπειρία), 
ακριβώς επειδή οι δύο εξισορροπούνται προκειμένου το άτομο να σχηματίσει μία 
συνδυασμένη εντύπωση για το αντικείμενο που αξιολογεί. Στο συνδυασμό πηγών 

πληροφόρησης σημαντικό ρόλο παίζει η χρονική σειρά με την οποία το άτομο 
χρησιμοποιεί την κάθε πηγή. Έχει αποδειχτεί ότι μεγαλύτερη βαρύτητα έχουν πηγές που 
προηγούνται χρονικά των άλλων.

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επιδρούν στη διαδικασία αναζήτησης 
πληροφοριών από τον καταναλωτή είναι ο διαθέσιμος χρόνος που διαθέτει για τη 
συλλογή πληροφοριών . Εκτός από το διαθέσιμο χρόνο, όμως, και η ηλικία αποδείχτηκε 
ότι επηρεάζει την αναζήτηση πληροφοριών (Cole and Balasubramanian, 1993). Τέλος το 
φύλο του καταναλωτή αποτελεί έναν ακόμα παράγοντα που επηρεάζει την επεξεργασία 
πληροφοριών και κατ' επέκταση την τελική απόφαση της αγοράς (Meyers-Levy and 
Maheswaran, 1991). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την μελέτη των Meyers-Levy and 

Maheswaran, συμπεραίνουμε ότι στη διάρκεια επεξεργασίας πληροφοριών, οι γυναίκες- 
καταναλωτές δίνουν μεγαλύτερη σημασία στις λεπτομέρειες που εμπεριέχονται στα 
μηνύματα, ενώ οι άνδρες-καταναλωτές περισσότερο στηρίζονται για την απόφαση τους 
στο συνολικό μήνυμα, το οποίο αντιλαμβάνονται σφαιρικότερα χωρίς να αναλύουν 
λεπτομέρειες του.
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4.31 Μοντέλο Υποστήριξης online Καταναλωτών

Είναι γεγονός ότι η καταναλωτές στο διαδίκτυο είναι καλά πληροφορημένοι και αρκετά 
απαιτητικοί όσον αφορά τις υπηρεσίες που τους προσφέρονται. Καθώς λοιπόν παραπάνω 
ορίστηκε το πλαίσιο συμπεριφοράς του online καταναλωτή είναι αναγκαίο να 
αξιοποιηθούν τα δεδομένα που συλλέχθηκαν προς την κατεύθυνση βελτίωσης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες, υποστηρίζοντας τους σε κάθε στάδιο της 
διαδικασία λήψης αγοραστικής απόφασης. Στο παρακάτω μοντέλο παρουσιάζονται οι 
φάσεις της αγοραστικής διαδικασίας που χρειάζονται υποστήριξη και πως αυτή 

υλοποιείται σε ένα εικονικό κατάστημα. Για παράδειγμα ορίζεται στο μοντέλο αυτό το 
είδος της διαφήμισης που υιοθετείται στην φάση της αναγνώρισης της ανάγκης, 

βασιζόμενη (η διαφήμιση) στα προσωπικά χαρακτηριστικά και στις προτιμήσεις του 
πελάτη.

Το γεγονός της διάθεσης προηγμένων τεχνολογικών εργαλείων στους marketers 
δημιουργεί ένα νέο τρόπο προσέγγισης και επικοινωνίας με τον πελάτη, ο οποίος 
ελκύεται από την εστιασμένη πληροφόρηση. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των 
εικονικών καταστημάτων σε σύγκριση με τα φυσικά καταστήματα είναι ότι τα πρώτα όχι 
μόνο γνωρίζουν τον πελάτη τους (κάτι το οποίο επιτυγχάνεται και στα φυσικά 
καταστήματα) αλλά το ότι παρέχουν πληροφορίες ειδικά προσαρμοσμένες στις 
απαιτήσεις του πελάτη. Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα επίπονο έργο στο φυσικό 
περιβάλλον, λόγω των περιορισμών σε ανθρώπινο δυναμικό, εργάσιμες ώρες και 
περιορισμένο όγκο πληροφοριών κ.α.
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4.4] ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ

Η δεκαετία 1990-2000, σε ότι αφορά το ηλεκτρονικό επιχειρείν αφορούσε κυρίως την 
ηλεκτρονική συναλλαγή ανάμεσα σε φυσικές επιχειρήσεις (80% του συνολικού τζίρου 
του ηλεκτρονικού εμπορίου , 1998, ΟΟΣΑ). Η ραγδαία εξάπλωση του Internet ανέδειξε 
ένα νέο τύπο επιχειρηματικότητας που βασίζεται στα εξής χαρακτηριστικά :

Β Επιχείρηση χωρίς φυσική παρουσία (ότι αφορά την πρόσβαση του πελάτη σε 
αυτήν).

Β Προσανατολισμός στην προσέλκυση της μεγαλύτερης δυνατής μάζας 
τελικών καταναλωτών .

Β Ανατροπή του κλασσικού μοντέλου της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας μέσω 
καινοτομιών στην επιχειρηματική συμπεριφορά:

^ Βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας μέσω εξακρίβωσης των 
απαιτήσεων του πελάτη ή/ μέσω προσωποποιημένων ή ιδιαίτερα 
προσαρμόσιμων προϊόντων .

Αύξηση της διαδραστικότητας/ αλληλεπιδραστικότητας του προμηθευτή με 
τον πελάτη ανά συναλλαγή με σκοπό την μετατόπιση δραστηριοτήτων (και 

του κόστους τους) στον πελάτη (δημιουργία παραγγελίας) ή σε 
εξειδικευμένους εταίρους (π.χ. διανομή).

^ Διαφάνεια των εσωτερικών επιχειρηματικών διαδικασιών προς τον πελάτη 
(π.χ. πληροφόρηση για την πρόοδο στην εξυπηρέτηση μιας παραγγελίας).

^ Δημιουργία σχέσεων μεσιτείας (brokerage) ανάμεσα σε αγορές παροχέα και 
πελάτη όπου αυτό είναι αδύνατο με παραδοσιακά μέσα σε ανάλογη κλίμακα 
(π.χ. από μικρές αγγελίες σε δημοπρασίες προϊόντων και υπηρεσιών στο 
Internet).

^ Δημιουργία κοινοτήτων αγοραστών καθώς και κατάλληλων μηχανισμών 
προσέγγισή τους από πιθανούς προμηθευτές τους .

^ Μείωση λειτουργικού κόστους για επιχειρηματική δραστηριότητα 
αντικαθιστώντας (υπό)δομές φυσικής παρουσίας (καταστήματα πώλησης, 

αποθήκες, δίκτυο μεταφορών) με ηλεκτρονικές συναλλαγές με προμηθευτές 

και εξωτερικές συνεργασίες (π.χ. εταιρείες διανομών).
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Τα μοντέλα αυτά έχουν χωριστεί σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με το είδος 
της ανατροπής που εισάγουν στην αλυσίδα αξίας σε σχέση με μια παραδοσιακή 
επιχείρηση (ΕΑΣΕ & ΟΠΑ/eLTRUN, 2000).

M.B.A. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ________________________________________________________________ ________________________________________
ΚΕΦ.ΐν

Διανομή προϊόντων που αγοράζονται από διάφορους προμηθευτές , πωλούνται στον 
πελάτη σε χαμηλότερη τιμή και διανέμονται είτε απ' ευθείας (π.χ. μέσω αποστολής με 
μεταφορική εταιρεία) ή μέσω επιχειρηματικών συνεργατών, που διατηρούν φυσικά 
καταστήματα και τους επισκέπτεται ο πελάτης (το παράδειγμα του Amazon.com)

Επιχειρήσεις όπως η Amazon.com που διαθέτουν προϊόντα προς πώληση αποκλειστικό 
μέσω Internet, δεν ανατρέπουν μόνο επιμέρους στοιχεία του παραδοσιακού μοντέλου 

λιανεμπορίου (η αντικατάσταση της επαφής του πελάτη με το προϊόν με πληροφορία γι' 
αυτό, η διεύρυνση της χρονικής διαθεσιμότητας της υπηρεσίας, πρόσθετες υπηρεσίες 

όπως διανομή στο σπίτι). Ουσιαστικό η μεγάλη ανατροπή επιτελέστηκε μακριά από τον 
πελάτη με την απλούστευση και συρρίκνωση των διαδικασιών εφοδιασμού μέσω της 
αυτόματης επικοινωνίας με τα εμπορικά συστήματα των προμηθευτών.

Η Amazon.com αναδεικνύει τη θεμελιώδη ικανότητα του λιανικού εμπορίου: να 
λειτουργεί σαν σημείο διανομής προϊόντων προς τελικό καταναλωτή. Ενδυναμώνει αυτή 
την ικανότητα, προσθέτοντας μεγάλη γκάμα προϊόντων. Αναθέτει σε τρίτους όλες τις 
υπόλοιπες λειτουργίες, πετυχαίνει μείωση κόστους, η οποία μεταφράζεται σε 
ανταγωνιστικές τιμές για τον πελάτη. Λόγω του μέσου συναλλαγής έχει άμεση πρόσβαση 
σε δυναμικά επικαιροποιούμενη πληροφορία για την καταναλωτική συμπεριφορά του 
πελάτη την οποία αξιοποιεί προσφέροντας του πρόσθετες υπηρεσίες (π.χ. υποβοήθηση 
στην αναζήτηση, αξιολόγηση προϊόντος από άλλους πελάτες).
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ΚΕΦ. IV

Distributor

ΓΡΑΦΗΜΑ 24

Παράλληλα, την πληροφορία που συλλέγει η Amazon.com και ο κάθε ηλεκτρονικός 
διανομέας, μπορεί να την μετατρέψει σε υπηρεσία προστιθέμενης αξίας για τους 
εταίρους του (προμηθευτές, διανομείς) βοηθώντας τους στον σχεδίασμά των δικών τους 
διαδικασιών (π.χ. το ύψος προ-παραγγελιών ενός βιβλίου διαμορφώνει τον αριθμό 

αντιτύπων που θα παραχθούν).
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ΚΕΦ. IV

Μοντέλο 2| Ηλεκτρονικός «Δημιουργός» προϊόντος (Creator):

Άμεση αγορά στοιχειωδών προϊόντων (π.χ. μερών προϊόντων) και πώληση αυτών ως 
ολοκληρωμένα προϊόντα τα οποία, είτε είναι προκαθορισμένα , είτε τα διαμορφώνει ο 
πελάτης σύμφωνα με τις προτιμήσεις του (το παράδειγμα της εταιρίας Dell.com).

Η Dell.com προσεγγίζοντας ηλεκτρονικά τη διάθεση ενός μαζικού προϊόντος (PC) 
κατάφερε να ανατρέψει ριζικά την αντίληψη για την φύση τέτοιων προϊόντων αντλώντας 
ιδέες από χαρακτηριστικά της ζήτησης που δεν μπορούσαν να αντιμετωπισθούν με 
παραδοσιακούς τρόπους. Αρκετά καταναλωτικά προϊόντα όπως τα PC's, αλλά και 
υπηρεσίες (όπως οι χρηματοοικονομικές) παρουσιάζουν αυξημένη πολυπλοκότητα 
(πολλά αλληλοσυσχετιζόμενα χαρακτηριστικά). Η διαμόρφωση (σύνολο 
χαρακτηριστικών) του τελικού προϊόντος γινόταν παραδοσιακά από τον τελικό 
κατασκευαστή -συρναμολογητή του , ο οποίος είχε την ευθύνη να επιλέξει και να 

διαθέσει περιορισμένους τύπους προϊόντων συνδυάζοντας χαρακτηριστικό τμημάτων- 
εξαρτημάτων. Ο τελικός καταναλωτής είχε πολύ περιορισμένες επιλογές στα επί μέρους 
χαρακτηριστικά του προϊόντος σε σχέση με τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά των τμημάτων 
που το απαρτίζουν, αναγκαζόμενος να συμβιβάσει μάλλον παρά να ικανοποιήσει πλήρως 
τις απαιτήσεις του.

Η Dell.com εκμεταλλεύτηκε αυτό το κενό προσφέροντας στους πελάτες την δυνατότητα 
να συνθέσουν το προϊόν που επιθυμούν με βάση τις ακριβείς απαιτήσεις τους. Το 
μοντέλο του «δημιουργού» προϊόντων βασίζεται στην διάσπαση ολοκληρωμένων 
τελικών καταναλωτικών αγαθών στα επιμέρους τμήματά τους και την απ' ευθείας 
επικοινωνία με τους αντίστοιχους κατασκευαστές. Η κρίσιμη δραστηριότητα σε αυτό το 
επιχειρηματικό μοντέλο είναι η απ' ευθείας ηλεκτρονική συνεργασία του «δημιουργού» 
με τους προμηθευτές των επιμέρους τμημάτων, ενώ η συναρμολόγηση του τελικού 
προϊόντος (όταν αυτό είναι υλικό ) μπορεί να ανατεθεί και σε εξωτερικό επιχειρηματικό 
εταίρο.
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ΚΕΦ. IV
ΓΡΑΦΗΜΑ 25

Ηλεκτρονικός «Δημιουργός» Προϊόντος

Supplier

Creator

Η μείωση του λειτουργικού κόστους ως αποτέλεσμα της κατάργησης των φυσικών 
χώρων διάθεσης των προϊόντων, βελτιώνει τις τιμές στις οποίες διατίθεται αυξάνοντας 

την πελατειακή βάση. Η αύξηση του όγκου των συναλλαγών επιτρέπει στον 
«δημιουργό» να διαπραγματευτεί καλύτερες τιμές με τους προμηθευτές των τμημάτων 

του προϊόντος. Ακόμη, η λεπτομερής και άμεσα επικαιροποιούμενη πληροφορία για το 
επίπεδο της ζήτησης στους τελικούς πελάτες δίνει την δυνατότητα στον «δημιουργό» να 
προσφέρει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους προμηθευτές του με την μορφή 
πληροφορίας που χρησιμοποιείται στον προγραμματισμό της παραγωγής. Τέλος, η 
επαφή με τον τελικό πελάτη κατά την παροχή εξυπηρέτησης μετά την πώληση, δίνει 
στοιχεία σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων που συνθέτουν το τελικό προϊόν, 

καθώς και πληροφορίες για το καταναλωτικό τους προφίλ για την προώθηση νέων 
προϊόντων.
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ΚΕΦ. IV

Μοντέλο 3| Εξαγωγέας πληροφορίας (Extractor):

Δημιουργία web site το οποίο ελκύει το κοινό, μέσω της προσφοράς δωρεάν υπηρεσιών 
(π.χ. πληροφορίες που ενδιαφέρουν ένα συγκεκριμένο σύνολο ανθρώπων, μηχανές 

αναζήτησης) και κινήτρων (π.χ. κουπόνια έκπτωση , αμοιβές για κάθε επίσκεψη) και το 
οποίο site κερδίζει από την διαφήμιση και από την ενοικίαση χώρου σε πιθανούς 
πωλητές ή άλλους ενδιαφερομένους (portal site, το παράδειγμα του Yahoo).

Η δυνατότητα της συστηματικής συλλογής δεδομένων για την συμπεριφορά ενός χρήστη 
σε ένα Internet site έχει μετατραπεϊ σε νέα επιχειρηματική δραστηριότητα. Η Yahoo, ως 
κατασκευαστής μηχανής αναζήτησης, είναι βαθύς γνώστης των δυνατοτήτων εξόρυξης 
πληροφορίας από τα εργαλεία αυτά. Αποτελεί παράδειγμα για το πώς η γνώση του «τι 

ενδιαφέρει;» διάφορες κατηγορίες χρηστών που αναζητούν πληροφορίες στο Internet 
μέσα από τον δικτυακή της πύλη (portal) μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική πηγή 
πληροφοριών. Η Yahoo με βάση τις πληροφορίες αυτές προσφέρει υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας σε επιχειρήσεις που αναζητούν νέους πελάτες. Τα έσοδα από τις 
διαφημίσεις των επιχειρήσεων που φιλοξενεί αυξάνονται όσο αυξάνεται ο αριθμός των 
επισκεπτών της. Για τον λόγο αυτό προσφέρει στους επισκέπτες οικονομικό κίνητρα 
αλλά και πρόσβαση σε πληροφοριακές και δικτυακές υπηρεσίες (π.χ. e-mail, chat). 
Οικονομικά οφέλη απορρέουν και από την φιλοξενία επιχειρήσεων που πωλούν 
ηλεκτρονικά.

ΓΡΑΦΗΜΑ 26

« Εξαγωγές» Πληροφορίας

company

Extractor
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ΚΕΦ. IV

Μοντέλο 41 Διαμεσολαβητής (Broker):

Διαμεσολάβηση μεταξύ αγοραστών και πωλητών οι οποίοι μπορεί να είναι επιχειρήσεις ή 
καταναλωτές, με τη χρήση ηλεκτρονικών καταλόγων προϊόντων, ή δημοπρασιών, ή 
προφίλ, (πωλητών και αγοραστών) ώστε να γίνει μια συνδιαλλαγή που αφορά προϊόντα 
ή υπηρεσίες και ο διαμεσολαβητής πληρώνεται από αυτόν για τον οποίο ανέλαβε να 
προσδιορίσει πωλητή ή αγοραστή (το παράδειγμα του eBay).

Οι παραδοσιακές συναλλαγές χαρακτηρίζονται από συνθήκες ατελούς πληροφόρησης. Η 
αναζήτηση και ο ακριβής προσδιορισμός όλων των πιθανών πελατών ή προμηθευτών 

είναι πολύ ακριβές δραστηριότητες. Το κόστος μειώνεται δραματικά όταν πιθανοί 
πωλητές και αγοραστές μπορούν να αναζητήσουν ο ένας τον άλλο σε προκαθορισμένο 
χώρο. Ο ηλεκτρονικός διαμεσολαβητής, όπως το e-Bay προσφέρει ένα τέτοιο χώρο όπου 
προμηθευτές και πελάτες μπορούν και κάνουν γνωστή την δραστηριότητα τους (προφίλ 
επιχειρήσεων), την γκάμα των προϊόντων τους (ηλεκτρονικοί κατάλογοι) ή των 
προϊόντων που αναζητούν (αγγελίες) ή να δημοπρατούν τις τιμές των προϊόντων (με 
προσφορές και αντιπροσφορές) και να ολοκληρώσουν την συναλλαγή. Ο υψηλός 
αριθμός επισκεπτών αποφέρει στους ηλεκτρονικούς διαμεσολαβητές σημαντικά έσοδα 
από διαφημίσεις.

ΓΡΑΦΗΜΑ 27

Διαμεσολαβητής (Broker)

Sellers’ broker
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E-TAILING

MASTER
THESIS

Κεφ. 5

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ TOY ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
& ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ E-TAILING

Οι επιχειρήσεις, που θέλουν να κυριαρχήσουν στην 
παγκόσμια αγορά για να διατηρηθούν, είναι 
αναγκασμένες να απευθυνθούν παντού, μέσω του e- 
commerce. Όσες καθυστερήσουν, απλώς θα πάψουν να 
υπάρχουν»
J. Rayport & J. Sviokla σελ. 73

CCOONTτο

— ευ*
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ΚΕΦ. V

5] ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ E-TAILING

5.1] Η μεταβολή του μίγματος μάρκετινγκ στο δικτυακό περιβάλλον

Η διαδικασία της πληροφόρησης (Processing information) αποτελεί στο ηλεκτρονικό 
μάρκετινγκ το πέμπτο στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ, προσθέτοντας ένα ακόμα "Ρ" 
στο markeitng mix (Product - Price - Promotion - Place - Processing information) 
(Hamill and Gregory, 1997).

To Internet αποτελεί πλέον ένα χρήσιμο εργαλείο μέσω του οποίου μπορούν να 

εκπονηθούν έρευνες αγοράς παρέχοντας νέους τύπους εργαλείων μέτρησης όπως online 
έρευνες, εντοπισμός και καταγραφή επισκέψεων χρήστη, επιλογές και κίνηση στην 
σελίδα κ.α. (Quelch and Klein, 1996). Με τη μείωση του χρόνου και της απόστασης 
μεταξύ των επιχειρήσεων και των πελατών τους, ενισχύεται η δυνατότητα συλλογής 
χρήσιμων πληροφοριών που αφορούν τις προτιμήσεις των καταναλωτών για νέα 
προϊόντα (Shah, 1997).

Επιπρόσθετα στη διαδικασία συγκέντρωσης των πληροφοριών, το Internet συμβάλλει και 
ως μέσο επικοινωνίας και συνεπώς συντελεί στη διάχυση της πληροφορίας. Οι πελάτες 
έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν λεπτομερή πληροφόρηση και ανακοινώσεις για 

νέα προϊόντα/ υπηρεσίες και εφαρμογές (Cole, 1985).

Επειδή το Internet παρουσιάζει ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον για τις 
δραστηριότητες του μάρκετινγκ σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα έκφρασης του 
μάρκετινγκ, απαιτείται μετατροπή στα παραδοσιακά μοντέλα μάρκετινγκ τα οποία είναι 
αδύνατο να εφαρμοστούν στο συνεχώς εξελισσόμενο ηλεκτρονικό περιβάλλον (Hoffamn 
and Novak, 1996). Η ανάγκη αυτή για αλλαγή στις μέχρι σήμερα γνωστές και 
εφαρμοσμένες πρακτικές του μάρκετινγκ με στόχο την προσαρμογή στις νέες συνθήκες 
(κοινωνία της γνώσης) εντοπίστηκε από πολλούς ερευνητές (Blattberg, 1994; Glazer, 
1991; Reid, Steward and Ward, 1994; Van Raaij, 1993; Venkatesh, 1993).
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ΚΕΦ. V

5.1.1] Αλλαγή των υπαρχόντων προωθητικών εργαλείων 

X ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ:

Η παραδοσιακή διαφήμιση στηρίχθηκε στην αντίληψη ότι υπάρχουν μερικά 
δευτερόλεπτα διαθέσιμα προκειμένου να αποσπάσει το διαφημιστικό μήνυμα την 
προσοχή του καταναλωτή, ο οποίος προσδοκάται να λάβει το μήνυμα και να 
διαμορφώσει μία θετική στάση απέναντι στην διαφημιζόμενη μάρκα. Αν 
συνυπολογίσουμε και το υψηλό κόστος προβολής στα ΜΜΕ, ο χρόνος γίνεται ακόμα 
σημαντικότερη μεταβλητή στην διαμόρφωση του διαφημιστικού μηνύματος. Ωστόσο, 
στην κοινωνία του Ίντερνετ και πιο συγκεκριμένα του ηλεκτρονικού λιανεμπορίου 
υπάρχουν «έξυπνες» μηχανές αναζήτησης και περιεχομένων υπηρεσίες, οι οποίες 

επιτρέπουν στον πελάτη να αναζητάει προϊόντα και υπηρεσίες με βάση τα ατομικά του 
κριτήρια και προτιμήσεις. Οι περισσότεροι επισκέπτες εμπορικών ιστοσελίδων δεν 
αναζητούν πληροφορίες τυχαία, αλλά η αναζήτηση τους βασίζεται κυρίως στην 
δομημένη αναζήτηση πληροφοριών για συγκεκριμένες προϊοντικές κατηγορίες. Έτσι 
όπως και οι καταναλωτές που αναζητούν ενεργά πληροφορίες και συγκρίνουν τα 
προϊόντα πριν προβούν στις αγορές τους, έτσι και οι online πελάτες είναι αρνητικοί σε 
ιστοσελίδες που τους ωθούν στην αγορά κάποιου προϊόντος χωρίς ταυτόχρονα να τους 
παρέχουν τις κατάλληλες πληροφορίες γι' αυτό (Phelan, 1996).

Επομένως, στο ηλεκτρονικό εμπορικό περιβάλλον η διαφήμιση αλλάζει με δύο τρόπους:

^ Οι καταναλωτές ξοδεύουν περισσότερο χρόνο στους Η/ Υ και στο Διαδίκτυο γεγονός 
που έχει αντίστροφη σχέση όσον αναφορά την κατανομή του χρόνου στην 

τηλεόραση. Επομένως, αυτή η τάση δημιουργεί νέα δεδομένα για την προβολή και 
συγκεκριμένα για τη διαφήμιση εφόσον ο καταναλωτής εκτίθεται όλο και λιγότερο 

στα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας.

Το διαδίκτυο προσφέρει ένα εντελώς διαφορετικό μέσο επικοινωνίας και νέα εργαλεία 
για τη δημιουργία διαφημίσεων. Σήμερα τα δημοφιλέστερα εργαλεία διαφήμισης στο 
διαδίκτυο αποτελούν τα banners και οι μηχανές αναζήτησης.

Η κυριότερη διαφορά σε τηλεόραση, έντυπη διαφήμιση και τα banners είναι ότι τα 
τελευταία παίζουν και ένα επιπρόσθετο ρόλο αυτό της διασύνδεσης με κάποιο άλλο 

δικτυακό τόπο όπου υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες για το προϊόν ή για παρεμφερή 
προϊόντα. Ανάλογα με το επικοινωνιακό περιεχόμενο και το στόχο του μηνύματος τα 

banners κατηγοριοποιούνται στις παρακάτω κατηγορίες:
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^0 Branding: αυτή η μορφή του banner δίνει ξεκάθαρη εικόνα για τη μάρκα και το 
λογότυπο και οδηγεί απευθείας στην ιστοσελίδα που περιέχει το εν λόγω προϊόν που 
ενδιαφέρει τον καταναλωτή

ν/& Traffic Building: σε αυτή την περίπτωση το banner διαφημίζει μία άλλη ιστοσελίδα 
όπου υπάρχει μηχανισμός μέτρησης της κίνησης στο προτεινόμενο site

Sales Lead: τα banners σε αυτή την κατηγορία προσφέρουν κίνητρα για αγορές, 
οδηγώντας τον πελάτη σε ιστοσελίδες όπου μπορεί άμεσα να πραγματοποιήσει τις 
αγορές του

Οι μηχανές αναζήτησης αποτελούν ένα επίσης πολύ διαδεδομένο μηχανισμό 
καθοδήγησης σε κάποιο site. Παρόλο, που υπάρχει σε κάποιους η αντίληψη ότι οι 
μηχανές αναζήτησης δεν αποτελούν διαφημιστικά μέσα, η πρακτική της λειτουργίας των 
περισσότερων αποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο για τα περισσότερα από αυτά. Για 
παράδειγμα υπάρχουν δύο τεχνικές που ενισχύουν αυτή την τοποθέτηση όπως:

^ Keyword purchase: Πρόκειται για ένα δυναμικό τρόπο παρουσίασης των banners, 
βασιζόμενος στην λέξη κλειδί που δακτυλογραφήθηκε κατά την διαδικασία 
αναζήτησης. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι αυτή η υπηρεσία της 

αναζήτησης έχει ευρεία χρήση και αποδοχή από τους χρήστες, ενώ παράλληλα 
επιτρέπει μέσω της συγκεκριμένης λειτουργίας την εστίαση σε συγκεκριμένο κοινό 
στόχο.

'/b Keyword Bidding: Αυτή αποτελεί μια νέα υπηρεσία που επιτρέπει στους 
διαφημιστές να προσελκύσουν (Pull) τους πελάτες, παραθέτοντας τη δική τους 
ηλεκτρονική διεύθυνση σε μία λίστα που έχει σχέση με τη λέξη κλειδί

Προβλέπεται ότι τα ποσά που θα επενδυθούν στη διαφήμιση μέσω Ίντερνετ θα είναι της 
τάξεως των 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων το έτος 2003.
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Κ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:

Η προώθηση μέσα στο κατάστημα (ράφια, επιδείξεις, εκθέσεις) παίρνει διαφορετικές 

διαστάσεις στο χώρο του εικονικού λιανικού καταστήματος. Η αντιστοιχία μεταξύ των 
παραδοσιακών δραστηριοτήτων μέσα στο φυσικό κατάστημα και αυτών στο ηλεκτρονικό 
είναι οι εξής:
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■ Τοποθέτηση των Προϊόντων στα Ράφια: Στο εικονικό κατάστημα, το ράφι 
παίρνει τη μορφή καταλόγου. Και εδώ ο στόχος μάρκετινγκ είναι η καλύτερη 
δυνατή τοποθέτηση ώστε να προσελκύσει τον καταναλωτή. Για την καλύτερη 
λοιπόν τοποθέτηση σχεδιάζονται οι κατηγορίες και τα ηλεκτρονικά ράφια με 

τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευκολότερη η πλοήγηση των πελατών και 
ταχύτερη η εύρεση των επιθυμητών προϊόντων.

■ Ειδικές προσφορές: όπως και στα φυσικά καταστήματα έτσι και στα εικονικά 
υπάρχει δυνατότητα προσφορών συγκεκριμένων προϊόντων, με τη βοήθεια 
συγκεκριμένων παρουσιάσεων, ή τοποθέτηση σε προεξέχον σημείο της 
βασικής ιστοσελίδας, με στόχο να είναι σε πιο εμφανή σημείο, για να τονώσει 
την αύξηση των πωλήσεων.

* Εκδηλώσεις μέσα στο κατάστημα: Η μορφή αυτών των εκδηλώσεων έχουν 
χαρακτήρα on-line διαγωνισμών, εκθέσεων ή άλλων δράσεων 
αλληλεπίδρασης που οργανώνονται από συγκεκριμένα προϊόντα.

Κ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ:

Στο ηλεκτρονικό περιβάλλον η υπηρεσία αυτή χρειάζεται αντικατάσταση από εργαλεία 
που καθοδηγούν τον χρήστη στην αγοραστική διαδικασία, τηρώντας την τακτική 
"PUSH". Τέτοια εργαλεία μπορούν να αποτελέσουν δυναμικές μηχανές αναζητήσεις οι 
οποίες με μια σειρά ερωτημάτων καθορίζουν κάποια κριτήρια που ανταποκρίνονται στις 
επιθυμίες των πελατών.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (Κουπόνια εκπτωτικά, περισσότερη ποσότητα 
προϊόντος κ.α.)

Δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές από το φυσικό στο εικονικό περιβάλλον για την 
προώθηση πωλήσεων, με τη διαφορά ότι χρειάζεται κατάλληλη πρακτική εφαρμογής στο 
διαδίκτυο ώστε να αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής τη διαφορά και την ύπαρξη 
συγκεκριμένης προσφοράς. Γι' αυτό το λόγο συνήθως το προϊόν που προωθείται 
συνδέεται με τη κανονική συσκευασία (πριν την προώθηση) ώστε να γίνεται αισθητή η 
διαφορά των δύο προϊοντικών προσφορών.

# ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Αυτό το στοιχείο της προώθησης μάρκετινγκ αλλάζει στο επίπεδο των νέων ομάδων 

ατόμων που δημιουργούνται και αποτελούν τους νέους καθοδηγητές γνώμης. Ωστόσο ο 
τρόπος προσέγγισης των νέων αυτών ομάδων διαφέρει ελάχιστα σε σχέση με τους 
παραδοσιακές μεθόδους προσέγγισης τους.
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^ ΔΕΙΓΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ DIRECT MAIL

Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του δικτυακού περιβάλλοντος ανακύπτουν δύο 
βασικά ερωτήματα που αφορούν την δειγματοδιανομή και το directmail:

? Με δεδομένο την ευκολία επικοινωνίας που προσφέρει το Ίντερνετ, είναι 
οικονομικά συμφέρον να προσφέρονται δωρεάν δείγματα προϊόντων online; 

Και αν ναι, πρέπει να γίνεται σε τακτική βάση ή περιστασιακά;

? Πως μπορεί να γίνει συγκεκριμένη στόχευση σε συγκεκριμένη ομάδα 
καταναλωτών; Αξίζει η προσπάθεια αυτή;

Αν υποθέσουμε ότι η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι θετική τότε η πραγμάτωση της 
απαιτεί την ύπαρξη συγκεκριμένης εγκατάστασης όπου και θα διανέμονται τα δείγματα. 
Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, αποτελεί αντικείμενο για περαιτέρω επιστημονικής 
έρευνας.
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5.1.2] Νέα Εργαλεία Προώθησης

Εκτός από την αναπροσαρμογή των ήδη υπαρχόντων εργαλείων προώθησης, το 
ηλεκτρονικό μάρκετινγκ εισάγει και νέα εργαλεία προώθησης πωλήσεων. Μερικά από τα 

σημαντικότερα νέα εργαλεία προώθησης είναι τα παρακάτω:

$< ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ (ηλεκτρονικό ράφια)

Κύριο πλεονέκτημα αυτών των ηλεκτρονικών καταλόγων, σε σύγκριση με τους έντυπους 
καταλόγους, αποτελεί η δυνατότητα συσσώρευσης μεγαλύτερου όγκου πληροφοριών, 
καθώς και η δόμηση της πληροφορίας με βάση τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Οι 
πληροφορίες αυτές μπορούν να περιέχουν: α) Το όνομα και την περιγραφή του 

προϊόντος, β) φωτογραφία του προϊόντος, γ) Οδηγίες χρήσης, δ) Συστατικά, ε) Οφέλη, 
στ) Επίδειξη του τρόπου χρήσης, η) Σύνδεση με την υπηρεσία υποστήριξης πελατών, θ) 

Σύγκριση με παρόμοια προϊόντα.

Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΓΟΡΩΝ

Ο σύμβουλος αγορών μπορεί να θεωρηθεί ως λειτουργία που αντικαθιστά τον πωλητή 
μέσα στο κατάστημα. Η προσφορά του είναι σε τρία επίπεδα:

• Συλλέγει πληροφορίες από τον πελάτη και εν συνεχεία προτείνει, ύστερα από 
μία διαδικασία ταιριάσματος των κριτηρίων του πελάτη με τα προτεινόμενα 

προϊόντα

« Αυτομάτως συμβουλεύει για κάποιες προσφορές, διαγωνισμούς, νέα προϊόντα 
και άλλες εκδηλώσεις

■ Συμβουλεύει για συμπληρωματικά προϊόντα σε σχέση με τις αγορές του 
καταναλωτή, (π.χ. όταν κάποιος έχει κινήσει τη διαδικασία αγοράς 
καφετέριας, ο σύμβουλος αγορών του προτείνει την αγορά φίλτρων και 

καφέ).

Κ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Η μεγαλύτερη πρόκληση του ηλεκτρονικού λιανεμπορίου στο πεδίο της διαφήμισης είναι 

το στοιχείο της αλληλεπίδρασης και της αμφίδρομης επικοινωνίας. Σε μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα αυτή η δυνατότητα της αμφίδρομης επικοινωνίας ενδέχεται να οδηγήσει σε πιο 

πιστούς πελάτες. Σε βραχυχρόνια βάση μπορεί να συντελέσει στην επικοινωνία του 

πελάτη με την εταιρία και συγκεκριμένα με κάποιες υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσία 
εξυπηρέτησης πελατών) με στόχο να λύσει κάποιες συγκεκριμένες απορίες που αφορούν 

τα προϊόντα.
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^ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ (customized sales)

Η δυνατότητα προσαρμογής των προϊόντων στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών, 
δηλ. οι προσωποποιημένες πωλήσεις, προδιαγράφει την νέα προοπτική στο λιανεμπόριο 
που είχε συνηθίσει στην εφαρμογή των οικονομιών κλίμακας και του μαζικού 
μάρκετινγκ. Η νέα αυτή τακτική πωλήσεων προϋποθέτει ευελιξία στις επιχειρησιακές 

δομές ώστε να επιτευχθεί με θετικά αποτελέσματα και για τα δύο μέρη η συναλλαγή 

(B2C).
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5.2] Προσωποποιημένες υπηρεσίες/ προϊόντα

5.2.1] Γενικά

Είναι πλέον σαφές ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στο φυσικό κατάστημα και 

στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό. Ένα «κουμπί βοήθειας» αντικαθιστά τις συμβουλές και τη 
βοήθεια που προσφέρει ο υπάλληλος του καταστήματος. Το οικείο περιβάλλον του 
φυσικού καταστήματος μετατρέπεται σε ένα σύνολο μενού επιλογών, δείκτες προϊόντων 
και δυνατότητες αναζήτησης. Το μέλλον του ηλεκτρονικού λιανεμπορίου και των online 
αγορών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την αλληλεπίδραση που θα έχουν οι 
καταναλωτές με τις νέες τεχνολογίες και το περιβάλλον του διαδικτύου (interface), δηλ. 
ουσιαστικά στην Online αγοραστική εμπειρία.

Σύμφωνα με τον Τ. Vassos («Κάθε πελάτης και μία διαφορετική αγορά», 1997), το 
Internet δεν είναι μαζικό μάρκετινγκ και μαζικές αγορές. Απευθύνεται σε ανθρώπους - 
άτομα με συγκεκριμένες επιθυμίες, ανάγκες, προφίλ και ήθη. Δεν αποτελεί λοιπόν μια 
μαζική αγορά 60 εκατομμυρίων ανθρώπων, αλλά 60 εκατομμύρια αγορές, που κάθε μια 
περιλαμβάνει ένα άτομο.

Πολλές εταιρίες χρησιμοποιούν το Ίντερνετ για να προσφέρουν στους πελάτες τους την 
ψευδαίσθηση της προσωπικής εξυπηρέτησης όμως η πραγματική προσαρμογή του 

προϊόντος στις προσωπικές ανάγκες και στο γούστο του κάθε πελάτη απαιτεί 
ολοκληρωτικό νέες τεχνικές παραγωγής.

Χάρη στο Ίντερνετ εταιρίες όλων των τύπων χρησιμοποιούν τεχνικές προσαρμοσμένου 
μάρκετινγκ, ώστε να συγκεντρώσουν πληροφορίες για κάθε πελάτη τους ατομικά. 
Τέτοιες πληροφορίες μπορούσαν να συγκεντρωθούν στο παρελθόν μόνο μέσα από ένα 
σύστημα απευθείας πωλήσεων, αλλά το μεγάλο κόστος της διαδικασίας σήμαινε πως 
περιορίζονταν μόνο στους μεγάλους πελάτες. Τώρα το κόστος έχει πέσει δραματικά και η 
μαζική προσαρμογή επιτρέπει στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν αυτές τις 
πληροφορίες ώστε να παράγουν προϊόντα κατά παραγγελία σε προσιτές τιμές. Όπως 
αναφέρει ο Ward Hanson στο Principle of Internet Marketing "το Ίντερνετ επιτρέπει τον 
εκδημοκρατισμό των προϊόντων και της πληροφορίας".

Μέχρι σήμερα αυτές οι τεχνικές εφαρμόζονταν κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών, στις 
τράπεζες, στο χρηματιστήριο, στις επικοινωνίες, στην online παροχή πληροφοριών. 

Τώρα όμως, όλες αυτές οι υπηρεσίες εμφανίζονται ολοένα και πιο συχνά στον 
προσωπικό υπολογιστή του κάθε καταναλωτή προσαρμοσμένες στις προσωπικές του 

απαιτήσεις. Ότι μπορεί να ψηφιοποιηθεί μπορεί να προσαρμοστεί στις προσωπικές μας 
ανάγκες (Joseph Pine). Επίσης, όλο και περισσότερα προϊόντα που δεν μπορούν να
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πωληθούν σε ψηφιακή μορφή αρχίζουν να προσφέρονται προσαρμοσμένα στις ανάγκες 
του κάθε πελάτη. Και καθώς αυτή η νέα επανάσταση επεκτεϊνεται, οι επιχειρήσεις 
ανακαλύπτουν ότι πρέπει να αλλάξουν ολόκληρη την παραγωγική τους διαδικασία.

Οι πρώτοι κατασκευαστές που προσάρμοσαν τα προϊόντα τους σε συγκεκριμένους 
πελάτες κατόφεραν κατ' αρχάς να πουλάνε σε άλλες επιχειρήσεις. "Η μαζική 

προσαρμογή είναι πιο διαδεδομένη στις διεπιχειρηριακές συναλλαγές, καθώς εκεί ο 
πελάτης μπορεί να εκτιμήσει την προστιθέμενη αξία της", λέει ο Pine. Η πιο απλή 
προσέγγιση είναι να σχεδιάσεις ένα προϊόν το οποίο να μπορούν οι πελάτες να το 
προσαρμόσουν από μόνοι τους στις ανάγκες.
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5.2.2] Προσωποποίηση (CUSTOMIZATION)

Η προσωποποίηση είναι ένα από τα στοιχεία που ενδέχεται να συντελέσουν στην 
βελτίωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων - Η/Υ - επιχειρήσεων, προσφέροντας 
την ευκαιρία χτισίματος μιας μακρόπνοης σχέσης με τον καταναλωτή.

Ο σκοπός της προσωποποίησης και της προσαρμογής στις απαιτήσεις του πελάτη είναι το 
ταίριασμα του περιεχομένου, της δομής και των υπηρεσιών που προσφέρει ένα site στα 
ενδιαφέροντα και τις απαιτήσεις του πελάτη. Έτσι, παρατηρούμαι στα Δικτυκά sites 
λιανικού εμπορίου να εφαρμόζεται η προσωποποίηση στις παρακάτω διαστάσεις : α) 
αρχιτεκτονική της ιστοσελίδας, β) περιεχόμενο ιστοσελίδας, γ) online συμβουλές και 
προτάσεις, και δ) προσαρμοσμένες διαφημίσεις και προωθητικές κινήσεις.

Α) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Στα λιανικό εικονικά καταστήματα, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τις 
προϊοντικές κατηγορίες ή υποκατηγορίες ή μεμονωμένα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν. 
Επιπλέον, η κατηγοριοποίηση των προϊόντων αλλάζει δυναμικά με σκοπό να ταιριάζει 
στο προφίλ του εκάστοτε πελάτη. Για παράδειγμα θα μπορούσε κάποιος δυνητικός 
αγοραστής να δει κάποια προϊόντα διατροφής κατηγοριοποιημένα με βάση τον τρόπο 

διατήρησης τους δηλ. κατεψυγμένα, νωπά και φρέσκα, ή με βάση την περιεκτικότητα σε 
θερμίδες δηλ. σε ελαφρά, μερικής ή πλήρους περιεκτικότητας σε λίπος. Οι παραπάνω 
αλλαγές αφορούν τη δομή των προϊοντικών κατηγοριών μιας ιστοσελίδας, δηλ. 
προσαρμογή της δομής της ιστοσελίδας, ενώ όταν αναφερόμαστε στο περιεχόμενο της 
κάθε κατηγορίας προϊόντων τότε υπάρχει η προσαρμογή περιεχομένου.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Πέρα λοιπόν από την προσαρμογή της δομής της ιστοσελίδας, η προσωποποίηση μπορεί 
να εφαρμοστεί και στην προσαρμογή του πληροφοριακού περιεχομένου στη λογική του 
ότι οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στον πελάτη φιλτράρονται. Η διαδικασία του 
φιλτραρίσματος των πληροφοριών έχει εφαρμοστεί σε πολλά δικτυακά σενάρια, ειδικά 
στις περιπτώσεις όπου ο χρήστης είχε να αντιμετωπίσει μεγάλο όγκο δεδομένων τα οποία 
αλλάζουν δυναμικό και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Μέσο της διαδικασίας αυτής ο 
χρήστης εκτίθεται σε πληροφορίες και δεδομένα που άπτονται των ενδιαφερόντων του, 

αξιοποιώντας τον χρόνο του μέσα από εμφανείς και υπονοούμενες διαδικασίες. Μέσα 

λοιπόν, από ένα δυναμικό μοντέλο μπορούν να επιλεχθούν τα προτιμούμενα προϊόντα 

στις επιθυμητές προϊοντικές κατηγορίες, με βάση το προφίλ του καταναλωτή και κάποιες 
συμπληρωματικές παραμέτρους. Πολλές φορές, και λόγω του κλίματος που έχει 
συντηρηθεί για το βαθμό παρακολούθησης και καταγραφής της Online συμπεριφοράς

Μεταπτυχιακός ΦοιτητήςιΓιάννης Τζαβλόπουλος 82



M.B.A. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΕΦ. V

του χρήστη, ελλοχεύει ο κίνδυνος δυσαρέσκειας του πελάτη από την καταγραφή των 
προσωπικών στοιχείων σε συνδυασμό με την μελέτη της συμπεριφοράς του. Για την 
αποφυγή όμως τέτοιων φαινομένων πολλές φορές εφαρμόζεται ένας συνδυασμός, 
«ενεργής αναπληροφόρησης» με τη συμμετοχή και συγκατάθεση του χρήστη (για την 

βέλτιστη διασφάλιση της εγκυρότητας της προσωποποίησης), και υπονοούμενης 
καταγραφής δραστηριοτήτων και συμπεριφοράς (clicking, scrolling, scaling).

Γ) ONLINE ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η αξία αυτής της λειτουργίας έγκειται στη δυνατότητα να κάνει η επιχείρηση Online 
προτάσεις για συγκεκριμένα προϊόντα, βασιζόμενη στις πρόσφατες επιλογές του χρήστη 
καθώς και στις παρελθοντικές του αγορές. (Ιστορικό Χρήστη).

Η λογική πίσω από τις online συστάσεις μπορεί να εκφραστεί μέσα από τον διαχειριστή 
της ιστοσελίδας ή να εξωτερικευτεί με βάση τη συσσωρευμένη γνώση που υπάρχει στη 
βάση δεδομένων της επιχείρησης. Στην πρώτη περίπτωση ο διαχειριστής της ιστοσελίδας 

μπορεί με εμφανείς διαδικασίες να καθορίσει τους «κανόνες» που συνδέονται με 
συγκεκριμένες καταναλωτικά πρότυπα και συμπεριφορές, π.χ. δημογραφικά 
χαρακτηριστικά, και ιστορικά δεδομένα που αφορούν την αγοραστική συμπεριφορά στο 
διαδίκτυο. Ένας τέτοιος «κανόνας» θα μπορούσε να είναι της μορφής του εάν ένας 
χρήστης έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: φύλο, ηλικία και έχει αγοράσει από 
κάποια συγκεκριμένη προϊόντική κατηγορία στο παρελθόν, τότε συστήνεται ένα 
συγκεκριμένο προϊόν ή κατηγορία. Παρόλο που η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται 
και για λόγους προώθησης η πραγματικής της αξία παρουσιάζεται στην δυνατότητα που 
δίνει για συνδυασμό συσχετιζόμενων προϊόντων και κατηγοριών, υπενθυμίζοντας στον 
χρήστη προϊόντα που είτε συμπληρώνουν είτε ολοκληρώνουν αποτελεσματικότερα την 
αγοραστική διαδικασία, ικανοποιώντας σε μεγαλύτερο βαθμό τις ανάγκες του.

Στην δεύτερη περίπτωση της αυτοματοποιημένης προσωποποίησης υπάρχουν δύο 
βασικές προσεγγίσεις από τα εικονικά καταστήματα. Πρώτον, με βάση το περιεχόμενο, 
εδώ το σύστημα προτείνει προϊόντα που είναι παρόμοια με αυτά που αγόρασε ο χρήστης 
στο παρελθόν. Δεύτερον, με βάση μία συνεργατική διαδικασία φιλτραρίσματος, όπου 
στην περίπτωση αυτή το σύστημα αναγνωρίζει άλλους χρήστες που έδειξαν παρόμοιες 
προτιμήσεις και καταδεικνύει τις λοιπές επιλογές τους. Η πρώτη προσέγγιση είναι πιο 
εστιασμένη στις προτιμήσεις του καταναλωτή και στις παρελθοντικές του επιλογές, μη 

διακρίνοντας προϊόντα με βάση άλλες μεταβλητές όπως η ποιότητα ή στο στυλ. Ίσως 
ένας συνδυασμός των δύο προσεγγίσεων να είναι ο βέλτιστος δυνατός.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για αυτού του είδους την προσωποποίηση είναι η 
αποτελεσματικότητα, η κλιμάκωση και η ποιότητα των συστάσεων. Η
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αποτελεσματικότητα, η οποία μεταφράζεται στο βαθμό της επεξεργασίας που απαιτείται 
για να γίνει μία σύσταση, είναι σημαντική, μιας και οι συστάσεις συνήθως πρέπει να 
γίνονται σε πραγματικό χρόνο. Καθώς μία ιστοσελίδα λιανικού εμπορίου έχει χιλιάδες 
προϊόντα και πελάτες, το σύστημα προσωποποίησης θα πρέπει να έχει κλιμάκωση 
εξαρτώμενη με το μέγεθος της βάσης δεδομένων. Η ποιότητα των συστάσεων 
επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από την φιλοσοφία πάνω στην οποία στηρίζεται η 
συσχέτιση των προϊόντων με τα άτομα/ καταναλωτές.

ΔΊ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & ΠΡΟΏΘΗΣΗ

Συγκρίνοντας μια ιστοσελίδα ενός ηλεκτρονικού καταστήματος λιανικής με άλλους 
τύπους ιστοσελίδων, διαπιστώνει κανείς ότι οι διαφημίσεις (banner-ads) είναι πιο 
αποτελεσματικές σε ένα περιβάλλον ηλεκτρονικού καταστήματος γιατί μεταξύ τον άλλων 
είναι αυξημένη η πιθανότητα να οδηγήσουν σε πώληση (Pramatakis). Λόγω του 
περιορισμού του χώρου σε μια ιστοσελίδα είναι ουσιαστικό να αξιοποιείται με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο κάνοντας επιτυχή στόχευση και προσωποποίηση των 
διαφημιστικών μηνυμάτων στον καταναλωτή. Έτσι, με την βοήθεια ιστοσελίδων που 
στηρίζονται σε δυναμικά μοντέλα αναπαραγωγής των μηνυμάτων, υπάρχει δυνατότητα 
μετατροπής και προσαρμογής των διαφημιστικών μηνυμάτων και των προωθητικών 
ενεργειών με βάση τα χαρακτηριστικό του πελάτη.

M.B.A. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ_________________________________________________________________________________________________________

ΚΕΦ-V
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5.3] Στρατηγικές Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Η εμπλοκή της επιχείρησης στο ηλεκτρονικό λιανεμπόριο και η εναλλαγή των μέχρι 
πρότινος γνωστών διεργασιών και πολιτικών του μάρκετινγκ, αποτελεί πρόκληση για 
τους marketers, οι οποίοι καλούνται να κατανοήσουν τη μοναδική φύση του νέου αυτού 

εμπορικού τόπου και εν συνεχεία να χρησιμοποιήσουν αυτή την κατανόηση/ γνώση στη 
διαμόρφωση και εκτέλεση δυναμικών στρατηγικών.

Ίσως το σημαντικότερο στοιχείο για τη βιωσιμότητα και την επιτυχία μιας στρατηγικής 
μάρκετινγκ είναι να βασίζεται στο γεγονός ότι ο πελάτης ελέγχει την έκθεση του στα 

μηνύματα (Τ. Vassos, 1996).

5.3.1] Στρατηγικές Εστίασης

Η χρήση παραδοσιακών μεθόδων τμηματοποίησης της αγοράς ίσως φανούν όχι μόνο 

άκαρπες στο κοινό στόχο του διαδικτύου, αλλά και εντελώς αχρείαστες. Ενώ, τα 
δημογραφικά και ψυχογραφικά χαρακτηριστικά των χρηστών Ίντερνετ και των Online 
αγοραστών δεν είναι απολύτως γνωστά επί του παρόντος, ωστόσο κάποια 
χαρακτηριστικά είναι ξεκάθαρα, όπως: οι χρήστες/ αγοραστές => εκκινούν τη διαδικασία 
επικοινωνίας, => ελέγχουν την ροή πληροφοριών, => ελέγχουν το περιεχόμενο του 
μηνύματος (Aldridge A., Forcht Κ., and Pierson J., 1997). Έτσι προσπαθώντας η ομάδα 
μάρκετινγκ να διαμορφώσει ένα επικοινωνιακό μήνυμα για την προώθηση ενός 
προϊόντος κατάλληλο για ένα μεγάλο δημογραφικά γκρουπ, όπως άντρες ηλικίας 30-45 
με ετήσιο εισόδημα 4-10 εκατ. δρχ., παντρεμένοι με δύο παιδιά, είναι σχεδόν σίγουρο 
ότι θα αποτύχει και αυτός ο τρόπος προσέγγισης δεν είναι συμβατός με τις συνθήκες που 
επικρατούν στο Internet. Λόγω της αλληλεπιδραστικότητας που αναπτύσσεται στο 
συγκεκριμένο μέσο, οι καταναλωτές επιλέγουν αυτοί τα μηνύματα που θα δεχτούν και 
δημιουργώντας μια τελική λίστα επιλογών, τα κατηγοριοποιούν με βάση τα επιθυμητά 
οφέλη που προσφέρουν. Το γεγονός αυτό ρίχνει το βάρος της ανάλυσης από τους 
marketers να αναγνωρίσουν εκείνα τα οφέλη που επιθυμούν οι καταναλωτές από τις 
προϊόντικές προσφορές και να επικεντρώσουν το περιεχόμενο των μηνυμάτων σε αυτά 
τα οφέλη. Επομένως, το κλειδί για την τμηματοποίηση του Διαδικτυακού κοινού είναι τα 

«οφέλη» που αποσπά ο online πελάτης από added-value χαρακτηριστικά (Aldridge A., 
Forcht Κ., and Pierson J. eta/, 1997).
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κριτήρια για την αποτελεσματική 
τμηματοποίηση του κοινού του Διαδικτύου:

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΚΕΦ. V

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ INTERNET

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Μπορεί η επιχείρηση να προσεγγίσει το 
κοινό στόχο;

Οι καταναλωτές εκκινούν την 
διαδικασία επικοινωνίας.

ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ Μπορούν να καθοριστούν τα 
χαρακτηριστικά του τμήματος;

Μετρήσιμες είναι οι επισκέψεις, τα 
"click thoughts". Μπορεί επίσης να 
ζητηθεί από τον επισκέπτη να 
καταθέσει τα δημογραφικά του 
στοιχεία.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ Είναι το τμήμα της αγοράς στόχου 
αρκετά μεγάλο και έχει ενδιαφέρον από 
οικονομικής άποψης;

Προφίλ online αγοραστών: 
Πετυχημένοι, μορφωμένοι κ.α.

Πηγή: (Aldridge A., Forcht K.r and Pierson J. et ai, 1997)

Λόγω λοιπόν του ενεργού ρόλου που έχει ο καταναλωτής στην αναζήτηση, έκθεση 

αξιολόγηση των πληροφοριών και μηνυμάτων, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην 
προσβασψότητα, ως κρίσιμης παραμέτρου για την επιτυχία της online επικοινωνίας και 
εν συνεχεία αγορών.

Τέλος, η χρήση εξατομικευμένου μάρκετινγκ για την προσέγγιση των καταναλωτών 
αποτελεί σημαντικό εργαλείο στρατηγική εστίασης στα χέρια των marketers. Η 
προσωποποίηση των υπηρεσιών θεωρείται ως το εργαλείο που θα οδηγήσει στην αύξηση 
της πίστης του καταναλωτή. Επίσης, σε ένα περιβάλλον πλήρους εξατομίκευσης, όπου 
κάθε καταναλωτής αποτελεί και μία αγορά, μπορούν να διαμορφωθούν, με τη βοήθεια 
των εργαλείων του διαδικτύου, στρατηγικές προσωποποιημένου μάρκετινγκ, όπου 

για κάθε πελάτη θα αντιστοιχίζεται και το αντίστοιχο (customized) μίγμα μάρκετινγκ. 
Παρακάτω απεικονίζουμε την νέα στρατηγική προσωποποιημένου μάρκετινγκ, 
αντιπαραβάλλοντας τις κλασσικές στρατηγικές προσέγγισης του καταναλωτή:
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ΓΡΑΦΗΜΑ 29

ΚΕΦ. V

Μη Διαφοοοποιηυένη Στοατηνική

A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A

Μίγμα MKT Αγορά Στοχος

ΓΡΑΦΗΜΑ 30

Συνκεντοωτική Στοατηνική

Μίγμα ΜΚΤ

A A A A
A

Β Β Β Β
Β Β Β Β
Γ Γ Γ Γ
Γ Γ Γ Γ

Αγορά Στόχος

ΓΡΑΦΗΜΑ 31

Διαφοοοποιηυένη Στοατηνική

Μίγμα MKT 1

A
A

A
A

A
A

A
A

Β Β Β Β
Β Β Β Β
Γ Γ Γ Γ
Γ Γ Γ Γ

Αγορές Στόχοι

Μίγμα ΜΚΤ 2
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ΚΕΦ. V

ΓΡΑΦΗΜΑ 32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,

Προσωποποιηυένη Στρατηγική

Πηγή: Επεξεργασία Μελέτης
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Τέλος, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα (Foerrester Research), αποδείχθηκε ότι η 
ειδική μεταχείριση του καταναλωτή μέσα από διαδικασίες εξατομικευμένων υπηρεσιών 
αυξάνει τις μελλοντικές πωλήσεις διαμέσου επαναλαμβανόμενων επισκέψεων και θετικό 
Word-Of-Mouth. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα που διεξήχθη σε 17.000 online 
καταναλωτές, έδειξε ότι το 90% των ικανοποιημένων καταναλωτών είναι πολύ πιθανόν 
να ξαναεπισκεφτούν την ιστοσελίδα και το 87% θα μεταφέρει τη θετική τους άποψη για 
το site στο φιλικό και οικογενειακό τους περιβάλλον. Επιπλέον, το 40% των online 
αγοραστών σταμάτησαν τις αγορές σε συγκεκριμένα ηλεκτρονικά καταστήματα λιανικής 
λόγω δυσαρέσκειας που αφορούσε τις υπηρεσίες που δέχθηκαν.

Αυτό που κάνει την προσωποποίηση και την προσαρμοσμένη προσέγγιση των 
καταναλωτών σημαντικά στοιχεία στο ηλεκτρονικό λιανεμπόριο και ιδιαίτερα για 

προϊοντικές κατηγορίες όπως εφημερίδες, βιβλία, CD's είναι η ποικιλία των κατηγοριών 
και προϊόντων που διαθέτουν η οποία, ποικιλία, σε συνδυασμό με το μικρό διαθέσιμο 
χώρο (οθόνη τερματικού), τον περιορισμένο βαθμό προσήλωσης και προσοχής του 
πελάτη και την ανυπομονησία του πελάτη κάνουν επιτακτική την διαδικασία του 
φιλτραρίσματος, προς αποφυγή «υπερφόρτωσης» πληροφοριών και δεδομένων του 

καταναλωτή.

Είναι προφανής ο σημαντικός ρόλος που παίζει η προσωποποίηση ως λειτουργία 
διευκόλυνσης και προώθησης των συναλλαγών, η οποία βελτιώνει την αγοραστική 
εμπειρία και βελτιώνει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

M.B.A. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΦ. V

5.3.2] Στρατηγική Προϊόντος

Το Διαδίκτυο έχει ήδη εκδηλώσει την προοπτική του στην αύξηση της 
αναγνωρισιμότητας των μαρκών, στην ανάπτυξη εικόνας για τη μάρκα καθώς και στο 
χτίσιμο της αξίας της μάρκας (brand equity). Η διαδικασία της αλληλεπίδρασης, το 
ευχάριστο και ενδιαφέρον γραφικό περιβάλλον είναι παράγοντες που συμβάλλουν στην 
προσέλκυση της προσοχής των ΠΙΝΑΚΑΣ 6

καταναλωτών. Τα μέχρι
σήμερα προϊόντα που συνήθως 
πωλούνται μέσω του
Διαδικτύου έχουν

συγκεκριμένες προδιαγραφές 
και χαρακτηριστικά (βλέπε

πίνακα).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ TO INTERNET ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Προϊοντικά Χαρακτηριστικά Παραδείγματα
Οικεία προϊόντα Γνώστες μάρκες προϊόντων
Συγκεκριμένες προδιαγραφές Εισιτήρια 

Πακέτα διακοπών 
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Αναγνωρισμένοι πωλητές Γνωστός κατασκευαστής 
Γνωστός Λιανέμπορος

Προϊόντα ευκολίας CD’s
Λογισμικό 
Διάφορες Εκδόσεις

Απλή εξυπηρέτηση πελατών Λουλούδια 
Online Πληροφορίες

Πηγή: (Aldridge A., Forcht Κ., and Pierson J. et at, 1997)
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ΚΕΦ. V

Με βάση λοιπόν τις συνθήκες που επικρατούν και τις προτιμήσεις των καταναλωτών, η 
στρατηγική προϊόντος πρέπει να επικεντρώνεται στην αυθεντικότητα, τόσο του 
προϊόντος όσο και του πωλητή. Οι αναγνωρίσιμες μάρκες και οι γνωστοί λιανοπωλητές 
έχουν πολλαπλασιαστικά μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους 
υπόλοιπους. Εγγυήσεις και πολιτικές επιστροφών θα πρέπει να υιοθετούνται και να 
παρουσιάζονται εμφανώς, να εξηγούνται ξεκάθαρα και να υποστηρίζονται σθεναρά. 
Επίσης, οι οικογενειακές σηματοποιήσεις και τα megabrands αυξάνουν τη σημαντικότητα 
τους στον ηλεκτρονικό χώρο, ενώ προβλέπεται ενίσχυση της ιδιωτικής 
σηματοποίησης (private branding) καθώς οι πελάτες εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους 

σε γνωστούς λιανέμπορους.

5.3.3] Στρατηγική Τιμολόγησης

Είναι πλέον σαφές στο χώρο του E-tailing ότι πελάτες αντιλαμβάνονται το διαδίκτυο 
λιγότερο ως χώρο εκπτώσεων και χαμηλών τιμών και περισσότερο ως εργαλείο 
διευκόλυνσης των συναλλαγών τους (Stores, 1996). Σύμφωνα με σχετικές έρευνες οι 
τιμές δεν αποτελούν για τους πελάτες κρίσιμο παράγοντα για την πραγματοποίηση των 
online αγορών τους. Μια πιθανή εξήγηση για τη χαμηλή αυτή κατάταξη του 
χαρακτηριστικού της τιμής ίσως είναι και το γεγονός του χαμηλού βαθμού παρουσίας 
των λιανέμπορων στο διαδίκτυο (περιορισμένη γκάμα προϊόντων). Ωστόσο, καθώς θα 

εισέρχονται ολοένα και περισσότεροι λιανέμποροι στο χώρο του e-tailing ανακύπτει η 
ανάγκη για κατάλληλη προετοιμασία αντιμετώπισης ενός ενδεχόμενου πολέμου τιμών, 

γεγονός που ευνοείται και από την δυνατότητα εύκολης πληροφόρησης και συγκριτικών 
πινάκων τιμών.

Η πιο λογική στρατηγική για την αποφυγή ενός πολέμου τιμών αφορά των 
προσανατολισμό των e-shops στα added-value χαρακτηριστικά και οφέλη που επιθυμεί ο 
πελάτης. Το χτίσιμο διαφοροποιημένου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που θα 
βασίζεται στην προσφορά "added-value" χαρακτηριστικών και οφελών, δυσχεραίνει την 
άμεση σύγκριση των προϊοντικών προσφορών και προσελκύει την προσοχή των 
καταναλωτών σε άλλα χαρακτηριστικά εκτός της τιμής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
προϊόντων που δεν υπόκεινται τόσο έντονα στον ανταγωνισμό τιμών όσο και στην 
σύγκριση τιμών είναι τα επώνυμα προϊόντα (π.χ. Calvin Klein). Αυτού του τύπου τα 

αγαθά μπορούν να κρατήσουν τον ξεχωριστό τους χαρακτήρα στον νέο ηλεκτρονικό 
τόπο προσφέροντας υψηλή προστιθέμενη αξία για τον πελάτη, όπως πολιτική 

επιστροφών με υπηρεσία παραλαβής από το σπίτι και μηδενικής χρέωσης.

Για τα πιο συνηθισμένα προϊόντα, η τιμή θα παραμείνει το ίδιο σημαντική όσο και στα 

φυσικά καταστήματα, και ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό μιας και οι τιμές των λιανέμπορων
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θα είναι ευκολότερα εξακριβώσιμες. Η στρατηγική τιμολόγησης στο e-tailing δεν μπορεί 
να είναι αποκομμένη από τον ανταγωνισμό. Η καλύτερη στρατηγική τιμολόγησης μπορεί 
να κλονιστεί από μια αλλαγή των τιμών του ανταγωνιστή, αυξάνοντας την ευαισθησία 
των καταναλωτών στις τιμές. Η ταχεία και εύκολη διάχυση της πληροφορίας στο 
διαδικτυακό περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη πτώση της κερδοφορίας των e- 
stores που θα προέρχεται από την στρατηγική κίνηση ενός ανταγωνιστή μείωσης των 
τιμών των προϊόντων του προκείμενου να κερδίσει μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. 
Αναγνωρίζοντας λοιπόν οι e-tailers τα επικείμενα καταστρεπτικά αποτελέσματα ενός 
πολέμου τιμών, είναι σίγουρο ότι θα ακολουθήσουν μακροπρόθεσμες πολιτικές για τη 
δημιουργία νέων μοναδικών προϊόντων για τους online καταναλωτές, προσφερόμενα με 
διάφορες ευκολίες σε ανταγωνιστικές τιμές.

5.3.4] Στρατηγική Διανομής

Το άμεσο μάρκετινγκ (direct marketing) αποτελεί τη λέξη κλειδί για το e-tailing, 

προσφέροντας τόσο στους καταναλωτές όσο και απτούς λιανέμπορους μεγαλύτερο έλεγχο 
και χαμηλότερο πιθανό κόστος για είσοδο και δράση στο νέο ηλεκτρονικό χώρο. Μια 
ουσιαστική διαφορά μεταξύ παραδοσιακής και ηλεκτρονικής λιανικής στρατηγικής είναι 
η αναγκαιότητα της δημιοργίας άμεσου μηχανισμού ικανοποίησης του καταναλωτή.

Επίσης, είναι πολύ πιθανόν να απαιτείται ένα αρχικό διάστημα προσαρμογής προκειμένου 
να συνηθίσουν οι καταναλωτές στο νέο αυτό τρόπο αγορών, με την παράλληλη 
λειτουργία του παραδοσιακού καταστήματος και του e-shop.

Λόγω της ύπαρξης άμεσων δίαυλων διανομής τόσο από μέρος του παραγωγού όσο και 
από αυτό του ενδιάμεσου ενδέχεται να υπάρξει επικάλυψη λειτουργιών και κανιβαλισμός 

της ίδιας υπηρεσίας ή προϊόντος. Η δημιουργία μοναδικών διαφοροποιημένων 
χαρακτηριστικών στα προϊόντα/ υπηρεσίες μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα. Έτσι, ο 
κατασκευαστής μπορεί να συνεχίσει να διοχετεύει μια προϊόντική γραμμή του διαμέσου 
των λαινεμπόρων, ενώ παράλληλα θα προσφέρει και αυτός την ίδια προϊόντική γραμμή 
με διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά. Το γεγονός αυτό οδηγεί τους λιανέμπορους να 
εμπλουτίσουν τα προϊόντα/ υπηρεσίες τους με πρόσθετες παροχές, εκπτώσεις, 
διαγωνισμούς, κουπόνια κ.α.

Επιπλέον, η είσοδος του e-tailing θα έχει πολλαπλασιαστικές αλλαγές και επιρροές στην 

διανομή. Η θέση του καταστήματος και τα atmospherics δίνουν τη θέση τους στην 

μορφή και τη θέση του e-shop (ιστοσελίδες). Ο έντονος ανταγωνισμός δημιουργεί την 
ανάγκη στις e-επιχειρήσεις να δημιουργούν λειτουργικές και καλά σχεδιασμένες 

ιστοσελίδες. Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων (Web-Site) πρέπει να είναι πληροφοριακό, 
ευχάριστο και εύκολα πλοηγήσιμο. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες στον εξατομικευμένο
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σχεδίασμά των ιστοσελίδων, ολοκληρώνοντας έτσι αποτελεσματικά την στρατηγική της 
εστιασμένης και με προστιθέμενη αξία διανομής.

5.3.5] Στρατηγική Προώθησης

Πυρήνα της στρατηγικής προώθησης αποτελεί το site της e-επιχείρησης, ο τόπος δηλ. 
που επισκέπτεται ο καταναλωτής, μαθαίνει για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της 
εταιρίας, αξιολογεί τη δημιουργικότητα της εταιρίας, και αλληλεπιδρά, παρέχοντας 
ταυτόχρονα αναπληροφόρηση στην e-επιχείρηση. Η αρχιτεκτονική και το περιεχόμενο 
των ιστοσελίδων εξαρτάται από τους στόχους της εταιρίας και τη φύση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Κάποιες ιστοσελίδες εστιάζουν αποκλειστικά στη 
δημιουργία ζήτησης, δίνοντας έμφαση στηπ πληροφόρηση, διασκέδαση και καινοτομία, 
ενώ πολλές μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν εντελώς διαφορετικούς στόχους και πόρους, 
σχεδιάζουν τα ηλεκτρονικά καταστήματα αφενός για τη δημιουργία ζήτησης, και 
αφετέρου διαδικασίες για πραγματοποίηση online αγορών.

Οι νεωτεριστικές ιστοσελίδες χαίρουν μεγαλύτερης αποδοχής και επισκεψιμότητας από 
τους χρήστες του Internet, μεγαλύτερη Word-Of-Mouth προώθηση και περισσότερη 
δημοσιότητα στα υπόλοιπα μέσα.

Τα χαρακτηριστικά μιας ιστοσελίδας πρέπει να αντανακλούν τους διαφορετικούς τύπους 

ατμόσφαιρας των πωλήσεων. Έτσι, οι ιστοσελίδες που στοχεύουν στη μοναδικότητα και 

στη διασκέδαση πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες και πλοηγήσιμες, να έχουν 
προσεγμένο κείμενο και γραφικά, να είναι ενημερωμένες και να υποστηριζούν την 

αλληλεπιδραστικότητα με τον πελάτη. Τα παράπονα των πελατών πρέπει να 
αντιμετωπίζονται άμεσα και με ξεκάθαρες απαντήσεις. Άλλωστε, αυτό που επιζητούν οι 
επισκέπτες είναι το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας (Piquet, 1996), δηλ. πληροφορίες για 
τα προϊόντα, νέα προϊόντα, τεχνολογικά νέα, επιχειρησιακά γεγονότα, καριέρα, 
διανομείς, δελτία τύπου. Όλα τα παραπάνω πρέπει να πλαισιώνουν την «online 
εμπειρία» για τους επισκέπτες.

Τέλος, για e-shops που προσδοκούν τη λειτουργική και αποδοτική εφαρμογή του e- 
tailing, πρέπει να εμπεριέχουν ξεκάθαρα γραφικά και φιλικές προς τον χρήστη 
ηλεκτρονικές φόρμες
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5.4] "ADDED VALUE" Τεχνικές μάρκετινγκ στο Internet

Σε αυτή την ενότητα γίνεται μια αποτύπωση των τεχνικών του μάρκετινγκ που οδηγούν 
τον επισκέπτη να επαναλάβει την επίσκεψη του στο e-store μιας εταιρίας. Το βήμα που 
προηγείται των αγορών είναι αυτό της επίσκεψης στην ηλεκτρονική σελίδα του 
καταστήματος. Έχοντας λοιπόν αυτό ως βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση 
των online πωλήσεων, κάθε εταιρία, πρέπει να σχεδιάσει, με τη βοήθεια του μάρκετινγκ, 
τρόπους που θα προσελκύσει τους πελάτες να επισκεφτούν το ηλεκτρονικό κατάστημα 

και εν συνεχεία να αναπτύξουν ένα είδος «πίστης» του πελάτη προς το συγκεκριμένο 
κατάστημα, κινητροποιώντας τον να επαναλάβει τις επισκέψεις του σε αυτό για 
αναζήτηση πληροφοριών ή για την πραγματοποίηση των αγορών του.

Οι τεχνικές αυτές που παρουσιάζονται με λεπτομέρεια παρακάτω έχουν ως όχημα το 
Διαδίκτυο και απώτερο στόχο την επικοινωνία μάρκετινγκ με τους πελάτες. Η χρήση 
αυτών των τεχνικών για την προσέγγιση των πελατών στα ηλεκτρονικά καταστήματα, 
είναι ήδη εφαρμοσμένη από πολλούς ειδικούς του μάρκετινγκ. Πιο αναλυτικά είναι:

Q
Η~Η ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

5 Στον ηλεκτρονικό πεδίο των e-stores ο πελάτης μπορεί να λάβει δωρεάν 
πληροφορίες για τις προσφορές του καταστήματος μέσω ταχυδρομείου (π.χ. 
ΠΛΑΙΣΙΟ). Το υλικό που αποστέλλεται μπορεί να περιέχει μπροσούρες, έντυπους 
καταλόγους, ή CD-ROMs.

W Η επιχείρηση μπορεί να αφιερώσει ένα μέρος της κύριας ιστοσελίδας της για 
καθημερινά νέα μιας συγκεκριμένης βιομηχανίας ή κλάδου. Επίσης, σε αυτό το 
κομμάτι μπορούν να εμπεριέχονται και δελτία τύπου ή δημοσιεύσεις που αφορούν 
νέα/ καινοτόμα προϊόντα και ανακαλύψεις της εταιρίας. Οι χρήστες μπορεί να 
εκτιμήσουν τέτοιου είδους πληροφόρηση και να ενισχυθεί η εικόνα που έχουν για 
την εταιρία.

¥ Μια κεντρική σελίδα, η οποία αποτελεί και την «βιτρίνα» του ηλεκτρονικού 
καταστήματος, πρέπει να βοηθάει τους χρήστες να εντοπίσουν τα φυσικά 
καταστήματα της εταιρίας ή τους αντιπροσώπους της (αν λειτουργούν παράλληλα 
με τα ηλεκτρονικά) δίνοντας έτσι δυνατότητα επιλογής και ενισχύοντας συνολικά 

τα κανάλια διανομής της επιχείρησης. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να υπάρχουν 
κάποια άτομα με τα οποία να είναι εφικτή και άμεση η επικοινωνία για 
περισσότερες πληροφορίες που ζητάει ο πελάτης.

¥ Επίσης, η επιχείρηση πρέπει να ενημερώνει τους πελάτες για τις ενέργειες που 
πραγματοποιεί και αναδεικνύουν την κοινωνική ευαισθησία και πρόσωπο της
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επιχείρησης. Τέτοιες δράσεις μπορεί να αφορούν τη διοργάνωση ή συμμετοχή σε 
φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, δράσεις κοινωνικής υφής, περιβαλλοντικά έργα στα 
οποία εμπλέκεται ενεργά η επιχείρηση. Είναι σαφές ότι σημαντικός αριθμός 
καταναλωτών επηρεάζονται και κλίνουν στις αγορές τους σε εταιρίες που έχουν 
αναπτυγμένη την κοινωνική ευθύνη και ρόλο που επεκτείνεται πέρα από τα 
παραδοσιακά όρια του επιχειρείν. Στρατηγική, επίσης, των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο είναι να μοιράζονται την ιστορία και την 
φιλοσοφία της επιχείρησης με τους πελάτες τους. Ο λόγος για τον οποίο γίνεται 
αυτή η διαχρονική παρουσίαση της εταιρίας και της κουλτούρας της είναι ότι 
πολλοί πελάτες προτιμούν να αγοράζουν προϊόντα από επιχειρήσεις που 

γνωρίζουν και μπορούν να τις αναγνωρίσουν και ενδεχομένως να συμφωνούν με 
το όραμα τους.

5 Τέλος, μια αρχική σελίδα ενός e-store πρέπει να προσφέρει εργαλεία εύκολης 
αναζήτησης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που επιθυμεί ο πελάτης. 
Λειτουργίες όπως αδιάκοπη επικοινωνία και προσβασιμότητα όλο το 24ωρο πρέπει 
να αποτελούν την «ραχοκοκαλιά» της επικοινωνιακής διαδικασίας

U
Β~Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

5 Ένα estore πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να καταθέτει την άποψη 
του, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις του, αξιοποιώντας τα δεδομένα της 

διαδικασίας αυτής, προς όφελος του καταναλωτή μέσω της βελτίωσης των 
υπηρεσιών και προϊόντων.

£ Η λειτουργία που θα αφορά την ενημέρωση του πελάτη με τη μορφή και χρήση 
ηλεκτρονικών Newsletters συντελεί στην υπενθύμιση της εταιρίας στον πελάτη 
και πολλές φορές στην αγορά νέων προϊόντων

£ Μια ελάχιστα αναπτυγμένη λειτουργία από τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου στο 
Internet είναι αυτή της online άμεσης επικοινωνίας. Έτσι, απουσιάζει από πολλά 
e-stores η διάσταση του δυναμικού διαλόγου με τον πελάτη όπου θα γίνονται 
ερωταπαντήσεις και θα παρέχονται online συστάσεις προϊόντων που ταιριάζουν 
περισσότερο στις ανάγκες του πελάτη.

U
Η°Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ / ΠΛΟΗΓΗΣΗ

£ Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δουν ένα online κατάλογο προσφορών. Ο 

κατάλογος αυτός μπορεί να εμπλουτιστεί από εικόνες και ήχο ώστε να είναι πιο 

περιγραφική και ολοκληρωμένη η παρουσίαση των προϊόντων ή υπηρεσιών. 

Επίσης, η χρήση ηλεκτρονικού καταλόγου δίνει τη δυνατότητα άμεσης

M.B.A. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΦ.Υ
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ενημέρωσης των τιμών, των προσφορών, των τροποποιήσεων και των νέων 

προϊόντων που παρέχει η εταιρία.

8 Η περιήγηση στον ηλεκτρονικό κατάλογο αποτελεί ένα αρχικό βήμα, η συνέχεια 
πρέπει να υποστηρίζει τις παραγγελίες και τις πληρωμές online. Η δυνατότητα 
ολοκλήρωσης των συναλλαγών αποτελεί βασικό πλέον κομμάτι των 
ηλεκτρονικών καταστημάτων. Οι χρήστες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
παραλαμβάνουν σε κάθε μέρος του κόσμου τα προϊόντα που παραγγέλνουν, ενώ 
η όλη διαδικασία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αυτόματη 
(διευκολύνοντας τον καταναλωτή).

8 Τα ψηφιακά προϊόντα όπως λογισμικό, μουσική και ψηφιακά video θα πρέπει να 
υπάρχει δυνατότητα να παραλαμβάνονται αμέσως μέσω του διαδικτύου, δίνοντας 
έτσι μια ισχυρή ανταγωνιστική επιλογή για την αγορά τέτοιου είδους προϊόντων.

8 Οι εταιρίες πρέπει να μπορούν να δέχονται απευθείας αιτήσεις για πιστωτικές 
κάρτες καθώς και για άλλου είδους κάρτες που προσφέρουν προνόμια. Τέτοια 
προνόμια θα μπορούσε να είναι ειδικές εκπτώσεις και ηλεκτρονικά κουπόνια 

εκπτώσεων.

Q
ϋ~Η ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ / ΔΟΚΙΜΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

8 Τέτοια εργαλεία είναι διαθέσιμα για τα ψηφιακά προϊόντα ήχου και εικόνας (π.χ. 
beta software, movie clips, sound clips)

a
H~H ΚΛΑΜΠ ΜΕΛΩΝ

8 Πολλές εταιρίες διαθέτουν online clubs πελατών όπου κάποιος μπορεί να γίνει 
μέλος και να καρπώνεται προνόμια όπως ειδικές τιμές για μέλη για προϊόντα από 

την εταιρία και όχι μόνο. Επίσης, θα πρέπει να δίνεται στα μέλη των online clubs 
η δυνατότητα να συνδιαλέγονται στο διαδίκτυο αλλάζοντας απόψεις και 
μοιράζοντας τις εμπειρίες τους. Μέσα από αυτό το εργαλείο ενισχύεται το αίσθημα 
στους καταναλωτές του «ανήκειν», ενώ σταθεροποιούνται οι δεσμοί του με την 
επιχείρηση.

U
Η~Η ΔΩΡΑ

3 Οι περισσότεροι επισκέπτες των ηλεκτρονικών καταστημάτων συνήθως διαθέτουν 

δικό τους προσωπικό Η/Υ ή έχουν πρόσβαση από το χώρο εργασίας τους. Με 
δεδομένο λοιπόν αυτό, μπορούν τα e-stores να προσφέρουν δωρεάν είδη που 

αφορούν τον Η/Υ όπως screen savers, screen backrounds, και αρχεία ήχου που 
διαφημίζουν τα προϊόντα της εταιρίας. Οι χρήστες των Η/Υ απολαμβάνουν τα

M.B.A. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ _______
ΚΕΦ. V
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εξαρτήματα που «ζωντανεύουν» το περιβάλλον του Η/Υ, ενώ παράλληλα 
αποτελεί πολύ καλό διαφημιστικό μέσο για τις εταιρίες.

Q
Η'"Η ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Β Με στόχο την διατήρηση του ενδιαφέροντος των επισκεπτών, οι ηλεκτρονικές 
βιτρϊνες των e-stores (Homepages) πρέπει να περιλαμβάνουν ένα τομέα που θα 
εστιάζει σε διαγωνισμούς και κληρώσεις. Πολλοί καταναλωτές καλωσορίζουν 
ευκαιρίες για να κερδίσουν κάτι, ενώ ταυτόχρονα με την τεχνική αυτή 
ενθαρρύνονται οι συχνές επισκέψεις καθώς και η W-0-M (Word Of Mouth) 
επικοινωνία στην κοινότητα του Ίντερνετ.

Q
Η~Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ

Β Τα τεχνολογικά μέσα που έχουν στη διάθεση τους οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, 
τους δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρουν μοναδικές εικονικές εμπειρίες στους 
πελάτες (π.χ. η K-mart προσφέρει ηλεκτρονική περιήγηση στο φυσικό 
κατάστημα).

Β Μερικές ιστοσελίδες επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν αυτόματα φωτογραφικό 
στιγμιότυπα. Η εταιρία χρησιμοποιεί ψηφιακές κάμερες τις οποίες και τοποθετεί σε 
διάφορα σημεία της πόλης. Οι χρήστες μπορούν να παγώσουν μια εικόνα που 

τους ενδιαφέρει και να την μεταφέρουν στον δικό του Η/Υ. Η λειτουργία μπορεί 
να φανεί αρκετά χρήσιμη για την προώθηση κάποιων προϊόντων ή υπηρεσιών. 
Για παράδειγμα μια τουριστική επιχείρηση ή ένα γραφείο τουρισμού θα μπορούσε 

να τοποθετήσει κάποιες κάμερες σε τοποθεσίες προορισμού και διακοπών και να 
μπορεί ο πελάτης να παγώσει μια εικόνα από τον τόπο που πρόκειται ή επιθυμεί 
να ταξιδέψει.

Β
Η-Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

5 Μερικά ηλεκτρονικά καταστήματα αφιερώνουν κάποιο μέρος των σελίδων για την 
εκπαίδευση των καταναλωτών στην καλύτερη χρήση ενός προϊόντος ή 
υπηρεσίας. Αυτή η υπηρεσία συμπληρώνει τις προσφορές των επιχειρήσεων και 
συνήθως το εκτιμάν οι χρήστες.

5 Επίσης, αποτελεί κοινή πρακτική η ύπαρξη ειδικού τμήματος για τις πιο συνήθεις 

ερωτήσεις και τις απαντήσεις (FAQ - Frequently Asked Questions). Ωστόσο, 

σημαντικό είναι να ανανεώνεται συχνά αυτή η περιοχή των ερωτοπαντήσεων και 

να έχει και κάποιο δυναμικό χαρακτήρα όπου να μπορούν να απαντηθούν ad hoc 
και ερωτήσεις.
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Q
Η~Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

S Στις συμπληρωματικές υπηρεσίες εντάσσονται κάποια ενδιαφέρουσες 
διασυνδέσεις με συναφή sites. Οι σελίδες αυτές άπτονται των ενδιαφερόντων 

των χρηστών με βάση το προφίλ που έχει σκιαγραφηθεί από τις εκάστοτε 
επιλογές του χρήστη στο e-store. Διασυνδέσεις με αμερόληπτες πηγές 

πληροφόρησης, όπως αναφορές πελατών που αφορούν τα προϊόντα τις 
επιχείρησης, αποτελούν αξιόλογη τακτική κίνηση των e-shops κυρίως για ακριβά 
και υψηλής ανάμιξης προϊόντα.

5 Τέλος, οι επιχειρήσεις του ηλεκτρονικού χώρου πρέπει να προσφέρουν κάποιες 
υποστηρικτικές υπηρεσίες και προϊόντα με σκοπό την παράδοση πιο 
ολοκληρωμένου προϊόντος/ υπηρεσίας (π.χ. η Federal Express δίνει τη 
δυνατότητα στους πελάτες να εντοπίζουν τα πακέτα τους ηλεκτρονικά)
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E-TAILING

ΕΡΕΥΝΑ
[ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ]

Το Ίντερνετ αλλάζει ριζικό το χώρο του μάρκετινγκ, 
ενδυναμώνοντας του πελάτες και απομονώνοντας 
τις επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ανταποκριθούν 
στις ανάγκες τους.
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ΚΕΦ. VI

6] ΕΡΕΥΝΑ [ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

^^ΜΕΘΟΔΟΛοΠ^^ΕΙ^αΒ

[ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ]

Μέσα από την μελέτη αυτή επιχειρήθηκε να γίνει ανίχνευση της «αξίας της νέας 
εφαρμογής των ηλεκτρονικών αγορών» για τον πελάτη καταναλωτή. Ιδιαίτερα δόθηκε 
έμφαση στην αλυσίδα αξίας, στην αξία μέσα από συγκεκριμένους μηχανισμούς κ.α. Μέσα 
λοιπόν από την τεκμηρίωση και την βιβλιογραφική έρευνα προέκυψαν τα εξής 
ερωτήματα (research question), που αποτελούν και τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα:

? ποια είναι τα χαρακτηριστικά και οι υπηρεσίες που θεωρούνται μοναδικές από 
τον καταναλωτή και προσθέτουν αξία (value-added) στις ηλεκτρονικές αγορές ;

? ποια είναι τα χαρακτηριστικά των τωρινών επισκεπτών των ηλεκτρονικών 

καταστημάτων και τι στρατηγικές μπορούν να υιοθετηθούν για την διευκόλυνση/ 
επιτάχυνση των ηλεκτρονικών αγορών από τους διαφορετικούς τύπους online 
αγοραστών;

Στην προσπάθεια εύρεσης των παραγόντων που επηρεάζουν τις ηλεκτρονικές αγορές 
μέσω του διαδικτύου, έχουν εκπονηθεί αρκετές έρευνες και έχουν ανιχνευθεί διάφοροι 
λόγοι για τους οποίους ο καταναλωτής προτιμάει ή ενδεχόμενα θα προτιμάει με κάποιες 
προϋποθέσεις να κάνει τις αγορές του μέσω του Ίντερνετ. Σημαντική παράμετρος που 
εξετάζεται σχεδόν πάντα σ' αυτού του είδους τις μελέτες είναι τα χαρακτηριστικά των 
ερωτώμενων, δηλ. δημογραφικά, συμπεριφορικά, ψυχογραφικά κ.α. Επιχειρήθηκε 
λοιπόν, μέσα από αυτήν την μελέτη να γίνει μοντελοποίηση που θα απεικονίζει τη 
συσχέτιση μεταξύ των προσωπικών χαρακτηριστικών των καταναλωτών και της 
αγοραστικής τους συμπεριφοράς.

[ΣΤΟΧΟΙ]

Στην παρούσα μελέτη θα επιχειρηθεί η διερεύνηση της καθαρής αξίας για τον αγοραστή 
/ καταναλωτή μέσω των νέων καναλιών στο Διαδίκτυο και αν το δικτυακό μάρκετινγκ 

είναι σε θέση να βοηθήσει τις επιχειρήσεις ή κάποιες από αυτές να παραδώσουν 

περισσότερη αξία στον πελάτη τους.
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Πιο συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι της μελέτης αφορούν στη διερεύνηση, 
καταγραφή και αξιολόγηση των μεταβλητών που αφορούν:

■ γενικά, στη σκιαγράφηση του προφίλ των Online εν δυνάμει και δυνητικών 

αγοραστών

■ στην αξιολόγηση των κυριότερων χαρακτηριστικών για την πραγματοποίηση των 

λιανικών αγορών με τον παραδοσιακό ή ηλεκτρονικό τρόπο

■ στην αποτύπωση της υπάρχουσας αντίληψης των καταναλωτών για τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες μέσω του Διαδικτύου

■ στην καταγραφή των λόγων χρήσης του Internet

■ στη εκδήλωση πρόθεση αγοράς στο Διαδίκτυο, από τους ερωτηθέντες

■ στην περιγραφή των λόγων που συντελούν στην ενίσχυση ή μη της απόφασης για 

αγορές μέσω του διαδικτύου

■ στην καταγραφή των σημαντικότερων added-value χαρακτηριστικών στις online 

συναλλαγές

■ στη παράθεση των προϊοντικών κατηγοριών που προτιμούν οι καταναλωτές για τις 

αγορές τους μέσω του Διαδικτύου

[ΔΕΙΓΜΑ]

Το δείγμα της έρευνας περιλάμβανε 50 άτομα (μοιράστηκαν 100 ερωτηματολόγια), τα 
οποία επιλέχθηκαν με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας. Το βασικό κριτήριο/ 
προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην έρευνα ήταν η χρήση του Internet. Επιπλέον, το 
όριο ηλικίας ορίστηκε στην κλίμακα από 18-45 ετών.

ΚΕΦ. VI

[ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ]

1 Τα πρωτογενή στοιχεία συλλέχθηκαν από :

■ Focus group, αποτελούμενο από 3 άτομα, για τον προσδιορισμό των 
σημαντικότερων χαρακτηριστικών που επηρεάζουν τις λιανικές αγορές

■ Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από 50 άτομα.
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2 Τα δευτερογενή στοιχεία συλλέχθηκαν από παρόμοιες έρευνες και άρθρα καθώς και 

από διάφορες ηλεκτρονικές πηγές.

[ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ]

[§Ρ Τύποι ερωτήσεων

Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε ερωτήσεις:

11 Σταθερού αθροίσματος 

11 Σημαντικού διαφορικού 

11 Κλίμακες Likert 

11 Ανοιχτές ερωτήσεις 

11 Πολλαπλής επιλογής

Τα στοιχεία της έρευνας που συγκεντρώθηκαν, επεξεργάστηκαν με το λογισμικό 

πακέτο Microsoft Excel.

- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ___________________________________________ ___ __________________________________________________________
ΚΕΦ. VI
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ΚΕΦ. VI

Αναλύοντας τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην έρευνα, 
προέκυψαν τρία διαφορετικά προφίλ καταναλωτών: αυτών που είναι αγοραστές στο 
διαδίκτυο, αυτών που είναι πιθανοί αγοραστές (δυνητικοί) και αυτών που δεν είναι 
αγοραστές στο διαδίκτυο και δεν προτίθεται να γίνουν. Οι δύο τελευταίες κατηγορίες 
(προφίλ) καταναλωτών προκύπτουν ως υποομάδες των μη αγοραστών στο Internet. Ο 
διαχωρισμός αυτός κρίνεται αναγκαίος για την ανάλυση και εξαγωγή συμπερασμάτων 
διότι επιτρέπει μεγαλύτερο βάθος γράφημά 33

επεξεργασίας καθώς και τη σχηματοποίηση

Στη συνέχεια γίνεται εκτενής αναφορά στα διαφορετικά προφίλ των επισκεπτών στο 
διαδίκτυο:

© ONLINE ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ

Πρόκειται για καταναλωτές που κάνουν χρήση του Internet ως μέσου πραγματοποίησης 
των λιανικών αγορών τους, αποτελούν το 36% του συνολικού δείγματος, είναι κατά 
κύριο λόγο άντρες (77,7%), ηλικιακά ανήκουν στο κλίμακα από 26-35 ετών (66,7%), 
με υψηλό επίπεδο ανώτατων σπουδών (50%) και με μεταπτυχιακή ή διδακτορική 
ειδίκευση (33,3%), άγαμοι (77,8%) με εισόδημα που κυμαίνεται κάτω από 300.000 έως 
και 500.000 δρχ. (88,8%), και οι περισσότεροι από αυτούς είναι στελέχη επιχειρήσεων 
(38,9%) και ιδιωτικοί υπάλληλοι (22,2%).

© ΜΗ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ

Στην κατηγορία αυτή όπως προαναφέραμε εντάσσονται οι «ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ» και οι 
«ΜΗ ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ». Αρχικά θα εξετάσουμε την γενική κατηγορία πριν 
προχωρήσουμε στις επιμέρους περιγραφές των δύο προφίλ.

δύο ομάδων με διαφορετικά χαρακτηριστικά 
και ενδιαφέρον από την πλευρά του 
μάρκετινγκ. Από τις απαντήσεις των ατόμων 

στην έρευνα καταγράφηκε το 36% ως online 
αγοραστές, το 30% ως πιθανοί αγοραστές 

και το 34% ως μη πιθανοί αγοραστές.

□ ΜΗ ΠΙΘΑΝΟΜΗ ΠΙΘΑΝΟ 
ΑΓΟΡΑΣΤΕ

ONLINE
ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ

36%

ΠΙΘΑΝΟΙ
ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ

30%
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ΚΕΦ. VI

Τα χαρακτηριστικά του δείγματος σε αυτή την κατηγορία είναι μισοί άντρες και μισές 
γυναίκες, με ηλικία από 26-35 (46,9%), απόφοιτοι ΑΕΙ (62,4%), άγαμοι/ ες (78,1%), με 
εισόδημα έως 300.000 δρχ. (80%), και επαγγελματική ενασχόληση ως ιδιωτικοί 

υπάλληλοι (43,8%).

© ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ

Είναι χρήστες του Internet που θεωρούν πιθανό να αγοράζουν τα προϊόντα τους από τα 
e-stores. Είναι κυρίως γυναίκες (66,7%), ηλικίας 26-35 ετών (46,7%), με πτυχίο 
πανεπιστημίου (33,3%) και μεταπτυχιακό τίτλο (26,7%), άγαμες (66,7%), με μηνιαίο 
ατομικό εισόδημα έως 300.000 δρχ. (80%) και εργάζονται ως ιδιωτικοί υπάλληλοι 

(60%).

© ΜΗ ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ

Πάνω από 50% των «Μη αγοραστών» είναι πεπεισμένοι ότι δεν πρόκειται να 
υιοθετήσουν το Internet ως μέσο για την ολοκλήρωση των συναλλαγών τους, ενώ ένα 
κομμάτι από αυτούς δεν είναι σίγουροι ή δεν έχουν αποφασίσει ακόμα. Η ομάδα αυτή 
αποτελείται κυρίως από άντρες (64,7%), ηλικίας από 18-35 (94%), με ανώτατες 
σπουδές (88,2%), με μηνιαίο ατομικό εισόδημα έως 300.000 δρχ. (76,4%), άγαμοι 

(88,2%) και με ενασχόληση ως ιδιωτικοί υπάλληλοι (29,4%).

Από την στατιστική ανάλυση των δημογραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος 
προκύπτουν τα συγκεκριμένα στοιχεία των αγοραστών και μη, δίνοντας μια ξεκάθαρη 
και σαφή εικόνα για το ποιοι υιοθετούν και ποιοι όχι το Internet ως επιλογή στις αγορές 
των λιανικών προϊόντων που επιθυμούν.

Πιο συγκεκριμένα,

■■ οι άντρες είναι περισσότερο δεκτικοί και καινοτόμοι όσον αφορά την υιοθέτηση των 
ηλεκτρονικών καταστημάτων

SS οι ηλικίες από 26-35 αποτελούν ομάδα πιο ανοιχτή σε νέες προτάσεις και μεθόδους, 
συναλλαγών ενώ παράλληλα ρισκάρουν περισσότερο και τους αρέσει να δοκιμάζουν 
νέες εμπειρίες

SS το επίπεδο μόρφωσης είναι και αυτό κρίσιμος παράγοντας για την υιοθέτηση του 
νέου αυτού τρόπου συναλλαγών, μιας και οι αγοραστές διαθέτουν ανώτατου 

επιπέδου σπουδές και πολλές φορές μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο

■S Τα εισοδήματα των αγοραστών κυμαίνονται σε υψηλότερα επίπεδα από τους μη 
αγοραστές
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ΚΕΦ. VI

SS Και τέλος, η επαγγελματική ενασχόληση των online αγοραστών είναι κυρίως ως 
στελέχη επιχειρήσεων και ιδιωτικοί υπάλληλοι, ενώ υπάρχει και σημαντικός αριθμός 

επιχειρηματιών

Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτονται αναλυτικά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 
του δείγματος:

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (%)

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ
INTERNET

(π=18)

ΜΗ
ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ

(η=32)

ΠΙΘΑΝΟΙ
ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ

(η=15)

ΜΗ ΠΙΘΑΝΟΙ 
ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ 

(π=17)

ΦΥΛΟ
Αντρας 77,7 50 33,3 64,7

Γυναίκα 22,3 50 66,7 35,3

ΗΛΙΚΙΑ

18-25 22,2 43,7 40 47

26-35 66,7 46,9 46,7 47

36-45 11,1 9,4 13,3 6

ΣΠΟΥΔΕΣ

Δημοτικό _ _ _ _

Γυμνάσιο _ _ _ _

Λύκειο 11,1 9,4 20 _

Τεχνική/ επαγγελματική 

σχολή

9,4 6,7 11,8

Τ.Ε.Ι. 5,6 6,3 13,3 _

Α.Ε.Ι. 50 62,4 33,3 88,2

Master/ Διδακτορικό 33,3 12,5 26,7

ΜΗΝΙΑΙΟ

ΑΤΟΜΙΚΟ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Έως 300.000 44,4 78,1 80 76,4

300.000 - 500.000 44,4 18,8 20 17,7

500.000 - 1.000.000 0 3,1 _ 5,9

Πάνω από 1.000.000 11,2 -

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αγαμος/ π 77,8 78,1 66,7 88,2

Έγγαμος/ π 16,7 18,8 26,7 11,8

Διαζευγμένος/ η 5,5 3,1 6,6 -

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Επιχειρηματίας 11,1 3,1 6,7 _

Στέλεχος επιχείρησης 38,9 12,5 6,7 17,6

Δημόσιος Υπάλληλος 11,1 _

Ιδιωτικός Υπάλληλος 22,2 43,8 60 29,4

Φοιτητής 11,1 15,6 13,3 17,6

Ελεύθερος επαγγελματίας 9,4 6,7 11,8

Μη εργαζόμενος 5,6 15,6 6,6 23,6
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Το γραφείο 
22%

Η πρόσβαση στο Internet, στο σύνολο των ερωτηθέντων, πραγματοποιείται 22% από το 
γραφείο, 16% από το σπίτι, 48% από το γραφείο και από το σπίτι, και κατά 14% από 
άλλες τοποθεσίες, π.χ. Πανεπιστήμιο,
Internet Cafe. Στους δύο διαφορετικούς 
τύπους επισκεπτών στο Internet, Online 
αγοραστές και πιθανούς αγοραστές, το 
μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων έχει 
πρόσβαση και από το γραφείο και από το 
σπίτι (Online αγοραστές= 66,6%,
Πιθανοί αγοραστές=46,7%) , ενώ οι μη 
πιθανοί αγοραστές έχουν πρόσβαση στο 
internet κυρίως από άλλες τοποθεσίες 
(35,3%).

Το σπίτι 
16%

Και από τα 
δύο 
48%

ΓΡΑΦΗΜΑ 34

ΠΙΝΑΚΑΣ 8

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΟΓΩΝ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET
1.
2.
3.
4.
5.
6. 
7.

Επίσης, καταγράφηκαν στη διαδικασία της έρευνας και οι λόγοι χρήσης του Internet 
χρησιμοποιώντας και πάλι τον τόπο πρόσβασης στο Internet ως επιπλέον μεταβλητή 
ανάλυσης. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η κατάταξη των λόγων χρήσης του 
Internet με τη σειρά που εμφανίστηκαν στις προτιμήσεις των ερωτηθέντων. Η πρόσβαση 
σε νέα/ πληροφορίες καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην λίστα, επιβεβαιώνοντας τον 
πληροφοριακό χαρακτήρα του 
διαδικτύου, η επικοινωνία αποτελεί 
επίσης έναν από τους 
σημαντικότερους λόγους χρήσης, 
ενώ ακολουθεί η ψυχαγωγία/ 
διασκέδαση. Η χαμηλή θέση που 
καταλαμβάνει η αγορά προϊόντων 
καταδεικνύει την δευτερεύουσα 
σημασία που έχει αυτή η διάσταση
στη χρήση του Internet. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη χαμηλή κατάταξη των 
τραπεζικών/ χρηματιστηριακών συναλλαγών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει 
δυσκολία και καθυστέρηση στην αποδοχή και υιοθέτηση των online συναλλαγών. Οι 
λόγοι που ενδεχομένως δυσχεραίνουν την υιοθέτηση των νέων αυτών μεθόδων 
συναλλαγών εξετάζονται στη συνέχεια.

σε νέα/ π/
επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
ψυχαγωγία/ διασκέδαση
πληροφορίες για προϊόντα/ υπηρεσίες
αναζήτηση προγραμμάτων λογισμικού
τραπεζικές/ χρηματιστηριακές συναλλαγές
αγορά προϊόντων

Επιπλέον, διαπιστώθηκε από το σύνολο των απαντήσεων ότι οι κύριοι λόγοι χρήσης του 
Internet από το σπίτι είναι η ψυχαγωγία/ διασκέδαση (58%) καθώς και η επικοινωνία 
μέσω email (58%). Από το γραφείο οι χρήστες επιδιώκούν κυρίως πρόσβαση σε νέα και 
πληροφορίες (64%), παράλληλα σημαντικό ρόλο έχει και η χρήση του e-mail (54%), 
ενώ παρατηρείται ότι η αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες γίνεται τόσο 
από το σπίτι όσο και από το γραφείο (38% και 36% αντίστοιχα). Στο διάγραμμα που 
ακολουθεί γίνεται η διαγραμματική απεικόνιση των προαναφερθέντων στοιχείων.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 35

Επικοινωνία με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (e-mail)

τραπεζικές/ χρημαπστηριακές 
συναλλαγές

αγορά προϊόντων

αναζήτηση προγραμμάτων λογισμικού

πληροφορίες για προϊόντα/ υπηρεσίες

πρόσβαση σε νέα/ πληροφορίες

ψυχαγωγία/ διασκέδαση

ΑΛΛΟΥ

■ ΓΡΑΦΕΙΟ

■ ΣΠΙΤΙ

0 10 20 30 40 50 60 70

Στα διαφορετικά προφίλ επισκεπτών στο Internet μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι 
online αγοραστές χρησιμοποιούν το internet από το σπίτι για επικοινωνία μέσω e-mail 
(83,3%) και για λόγους ψυχαγωγίας και διασκέδασης (77,8%), ενώ στο γραφείο 
αναζητάνε νέα και πληροφορίες (83,3%) και κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας (61,1%). Στο τμήμα των πιθανών αγοραστών εμφανίζονται σχεδόν οι 
ίδιες προτιμήσεις, με τη διαφορά ότι από το σπίτι η πρόσβαση σε νέα και πληροφορίες 
(53,3%) καταλαμβάνει μεγαλύτερη θέση από την χρήση e-mail (46,7%). Οι μη πιθανοί 
αγοραστές εμφανίζουν υψηλό βαθμό χρήσης από πηγές πρόσβασης εκτός του γραφείου 
και του σπιτιού, από όπου και γίνεται προσπάθεια πρόσβασης σε νέα/ πληροφορίες 
(41,2%), ψυχαγωγία/ διασκέδαση (29,4%) και 
τέλος επικοινωνία με e-mail (23,5%).

Στα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά μπορούμε να 
δούμε και τη συχνότητα των online αγορών. Στο 
σύνολο των απαντήσεων το 64% δεν έχει αγοράσει 
ποτέ προϊόντα στο διαδίκτυο, το 30% αγοράζει 
σπάνια, ενώ μόλις το 6% αγοράζει τακτικά. Η 
πιθανότητα να αγοράζει κάποιος συχνά και πολύ 
συχνά δεν εμφανίστηκε καθόλου στο δείγμα της 
έρευνας.

ΓΡΑΦΗΜΑ 36
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6.2.3] Πιθανότητα υιοθέτησϊΡΒ3!Ι=Β2·Π3ϊ®
Η πιθανότητα υιοθέτησης του Internet ως μέσου πραγματοποίησης των λιανικών αγορών 

δίνει μία εικόνα για το δυνητικό κομμάτι της κατανάλωσης στο ηλεκτρονικό λιανεμπόριο. 
Από τις απαντήσεις που δόθηκαν στο ερώτημα ποια είναι η πιθανότητα υιοθέτησης του 
Internet στο εγγύς μέλλον και ποιοι είναι οι λόγοι που συντελούν στη διαμόρφωση της 
απόφασης είχαμε τα εξής αποτελέσματα: Μόνο το 2% των ερωτηθέντων ήταν εντελώς 
αρνητικό ενώ το 16% το θεωρούσε σχεδόν απίθανο. Ένας από τους σημαντικότερους 
λόγους που συμβάλλει στην τοποθέτηση αυτή είναι η έλλειψη επαφής με το προϊόν, ενώ 
σημαντική βαρύτητα έχει και η έλλειψη της αίσθησης για ασφάλεια.

Ένα τμήμα των ερωτηθέντων (18%) τοποθετήθηκε ουδέτερα, δηλώνοντας ότι δεν έχει 
αποφασίσει ή δεν γνωρίζει αν θα προβεί στο μέλλον στην υλοποίηση των λιανικών 
αγορών του στο Διαδίκτυο. Οι παράμετροι που θα διευκόλυναν την απόφαση των 
ερωτηθέντων για να αγοράζουν ηλεκτρονικά, έτσι όπως καταγράφηκε από τις ανοικτές 
απαντήσεις, είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια των συναλλαγών, οι καλύτερες τιμές με 
ποιότητα εφάμιλλη, η μεγαλύτερη ποικιλία, η απλοποίηση συναλλαγών και η καλύτερη 
επικοινωνία.

Οι πιθανοί αγοραστές, δηλ. όσοι απάντησαν ότι είναι πιθανό να αγοράσουν από το 
Internet στο άμεσο μέλλον, θεώρησαν αρκετά σημαντική τη δυνατότητα 24ωρης 
πρόσβασης και εξυπηρέτησης, καθώς και τη μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών 
που διατίθενται στο διαδίκτυο. Σημαντικά επίσης χαρακτηριστικά θεωρήθηκαν η ευκολία 
και απλοποίηση των συναλλαγών, η διευκόλυνση σύγκρισης τιμών και χαρακτηριστικών, 
η καλύτερη πληροφόρηση, η ταχύτητα και τέλος οι ανταγωνιστικές τιμές με ποιότητα 
εφάμιλλη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΩΣ ΜΕΣΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΩΝ
ΑΓΟΡΩΝ

(Κατάταξη από 1 έως 8 με βάση τη σημαντικότητα)

1. Έλλειψη επαφής με το προϊόν Πολύ σημαντικό

2. Φοβάμαι για την ασφάλεια των συναλλαγών. Αρκετά σημαντικό
Εντελώς

απίθανο
2% 3. Μου αρέσει να κάνω βόλτα στα φυσικά 

καταστήματα
Αρκετά σημαντικό

4. Αβεβαιότητα για την έγκυρη παραλαβή των 

προϊόντων
Σημαντικό

5. Αδυναμία διαπραγμάτευσης της τιμής των 

προϊόντων
Σημαντικό

Απίθανο 16%
6. Θεωρώ το κόστος υψηλό Λίγο σημαντικό

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 7. Πιστεύω ότι θα είναι πολύπλοκη διαδικασία. Λίγο σημαντικό

ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΣΩ 

INTERNET Δεν έχω 

αποφασίσει 

ακόμα/ δεν 

γνωρίζω

18%

Μεγαλύτερη ασφάλεια συναλλαγών 

Καλύτερες τιμές/ ποιότητα εφάμιλλη 

Μεγαλύτερη ποικιλία 

Απλοποίηση συναλλαγών 

Καλύτερη επικοινωνία

1. Η δυνατότητα 24ωρης εξυπηρέτησης. Αρκετά σημαντικό

Πιθανό
2. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων / υπηρεσιών Αρκετά σημαντικό

56% 3. Ευκολία - απλοποίηση διαδικασιών. Σημαντικό

4. Διευκολύνεται η σύγκριση τιμών και 

χαρακτηριστικών των προϊόντων
Σημαντικό

Εντελώς

βέβαιο

5. Καλύτερη πληροφόρηση για τα προϊόντα Σημαντι κό

8% 6. Διαθέτω περιορισμένο χρόνο. Σημαντικό

7. Τιμές αντανωνιςπικές/ Ποιότητα εφάμιλλη Σημαντικό
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ιεπεεβ

Από τον πίνακα που ακολουθεί είναι εμφανής η επικράτηση κάποιων προϊοντικών 
κατηγοριών στις ηλεκτρονικές λιανικές αγορές. Έτσι, προϊόντα όπως βιβλία - περιοδικά 
καταλαμβάνουν την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των Online αγοραστών σε ποσοστό 

26%, ενώ η δήλωση πρόθεσης αγοράς στο μέλλον είναι 64%, με ένα μικρό ποσοστό να 
παραμένει πιστό στις αγορές βιβλίων από τα φυσικά καταστήματα. Επίσης, τα CD's 
βρίσκονται σε υψηλή θέση με 16%, και δυνητικούς αγοραστές στο 62%. Τα ταξιδιωτικά 
εισιτήρια παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό δυνητικών αγορών (62%). Οι υπόλοιπες 
προϊοντικές κατηγορίες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον έχουν ως εξής: Hardware- 
software 8% (δυνητικές αγορές - 38%), και Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 8% 

(δυνητικές αγορές - 28%).

Τα προϊόντα που εμφανίζουν υψηλό βαθμό προτίμησης αγοράς μόνο στα φυσικά 
καταστήματα είναι: τρόφιμα-ποτά (78%), Είδη ρουχισμού (76%), Έπιπλα και εξοπλισμός 
για το σπίτι (76%), Εξοπλισμός γραφείου (74%), Αθλητικά είδη (74%), καλλυντικά 

(72%) και Η/Υ (70%).

Ο προτεινόμενος τρόπος πληρωμής σύμφωνα με την έρευνα είναι η πληρωμή με 
μετρητά κατά την παραλαβή (46%), με επικρατέστερο εναλλακτικό την χρέωση της 
πιστωτικής κάρτας κατά την παραλαβή (28%). Οι online αγοραστές παραδόξως 
προτιμούν την αντικαταβολή με μετρητά (44,4%), ενώ οι πιθανοί αγοραστές κατά πρώτο 
λόγο την χρέωση της πιστωτικής κάρτας κατά την παραλαβή (46,7%) και κατά δεύτερο 
την αντικαταβολή με μετρητά (40%).

Η συχνότητα και ο χρόνος αναζήτησης πεδίων ενδιαφερόντων που χαρακτηρίζει το 
προφίλ των επισκεπτών στο Διαδίκτυο ανέδείξε την αναζήτηση πληροφοριών για 
συγκεκριμένα πεδία ενδιαφέροντος (46,4%) ως το πρωτεύον πεδίο ενδιαφέροντος. Η 
Διασκέδαση (παιχνίδια, συνομιλίες, γραφικά, μουσική, ανέκδοτα, μηνύματα SMS) 
βρίσκεται στη δεύτερη θέση (24%) από άποψη χρόνου και συχνότητας επισκέψεων των 
αντίστοιχων δικτυακών τόπων. Τέλος η περιήγηση χωρίς συγκεκριμένο σκοπό με 
αναζήτηση οτιδήποτε ενδιαφέροντος βρίσκεται στην τρίτη θέση (17,6%). Οι διαφορές 
στις επιλογές των online αγοραστών, και πιθανών είναι ελάχιστες.

Έτσι από την προηγηθείσα ανάλυση μπορούμε να διακρίνουμε τρία διακριτά και 
ενδιαφέροντα, από απόψεως μεγέθους, τμήματα/ προφίλ επισκεπτών: «άμεσοι 

αναζητητές πληροφοριών», «έμμεσοι αναζητητές πληροφοριών» και «αναζητητές 
διασκέδασης» και άλλα δύο μικρότερα τμήματα: «Άμεσοι αγοραστές» και «Κυνηγοί 
παζαριού».

Μεταπτυχιακός Φοιτητής:Γιάννης Τζαβλόπουλος 109



M.B.A. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΕΦ. VI

ΠΙΝΑΚΑΣ 11

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ (%)

Αγοράζω
Ενδέχεται να αγοράσω 

στο μέλλον
Μόνο στα φυσικά 

καταστήματα

Βιβλία - Περιοδικά 26 64 10

CD's 16 62 22

Hardware - Software 8 38 54

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ 

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΘΑ 

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 

INTERNET

Ταξιδιωτικά Εισιτήοια 4 62 34

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 8 28 64

Ηλεκτρονικούς Υπολογιςττές _ 30 70

Ηλεκτρικά Είδη 2 32 66

Εζοπλισυό Γραφείου - 26 74

Έπιπλα κοι Εξοπλισμό νια το σπίτι 2 22 76

Αθλητικά Είδη 6 20 74

Τρόφιμα - Ποτά 4 18 78

Είδη ρουχισμού 8 16 76

Καλλυντικά 4 24 72

Αλλα - 6 94

Online

Αγοραςττές

Πιθανοί

Αγοραστές

Μη
πιθανοί

αγοραστές

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ
Χρέωση πιστωτικής κάρτας μέσω τηλεφώνου ή 

Fax
11,1 - 5,9 6

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Χρέωση πιστωτικής κάρτας μέσω Intenret 22,2 13,3 _ 12

Χρέωση πιστωτικής κάρτας κατά την παραλαβή 16,7 46,7 23,5 28

Πληρωμή με μετρητά κατά την παραλαβή 44,4 40 52,9 46

Με χρέωοτη λογαριασμού στην τράπεζα 5,6 - 17,6 8

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 

ΠΕΔΙΩΝ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

Πληροφορίες για συγκεκριμένα πεδία 

ενδιαφέροντος 43,1 45,7 40,9 46,4

Οτιδήποτε ενδιαφέρον (τίποτα συγκεκριμένο) 18,0 19,7 16,5 17,6

Ευκαιρίες - Προσφορές - Δώρα 5,4 5,5 5,4 5,0

Διασκέδαση (Παιχνίδια, συνομιλίες, γραφικό, 

μουσική, ανέκδοτα, μηνύματα SMS) 28,2 23,7 32,2 24,0

Προϊόντα για αγορά (για προσωπική χρήση ή 

_δώ£θ^_ _____ 5-3_____ 5,5 _____ΪΔ________ ΖΔ___
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ΚΕΦ. VI
Μ.I

Σύμφωνα με τη διεθνή βιογραφία και έρευνα έχουν προκύψει κάποιοι added value 

παράγοντες για τις προσφερόμενες υπηρεσίες των e-shops.
ΓΡΑΦΗΜΑ 38

1.0
Βάθος και ένταση πληροφόρησης

Ανοιχτή επικοινωνία (Σχόλια, υποδείξεις, παράπονα 
μέσω e-mail)

Επιδείξεις/ Δομική πριν την αγορά

Πραγματικού χρόνου συναλλαγές

Δώρα (π.χ. Screen savers, δοκιμαστικά προγράμματα 
software)

Προνόμια μελών σε ορισμένες σελίδες

Ενδιαφέρον εικονικό περιβάλλον (νέα εμπειρία)

Διασκέδαση (Διαγωνισμοί, παιχνίδια κ.α.)

Απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις και 
εκπαίδευση στη χρήση του προϊόντος (FAQ)

Συμπληρωματικές υπηρεσίες (διασυνδέσεις με 
ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες, δωρεάν υποστηρικτικές 

υπηρεσίες ή προϊόντα)

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 40 4.5 50

Πιθανοί αγοραστές

Οι παράγοντες αυτοί ενσωματώθηκαν στο ερωτηματολόγιο και αξιολογήθηκαν από τους 

Online αγοραστές και τους πιθανούς αγοραστές. Γενικά παρατηρείται ένας σημαντικός 
βαθμός σύμπλευσης των απόψεων των δύο τμημάτων χρηστών Internet, ο οποίος 

συμβάλλει στην πιο αντικειμενική περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά 
τις συγκεκριμένες added-value υπηρεσίες.
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Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα της έρευνας ο βαθμός και η ένταση της 
πληροφόρησης αξιολογήθηκαν στην θετική κλίμακα τόσο από τους εν δυνάμει όσο και 
από τους δυνητικούς e-αγοραστές. Η ανοιχτή επικοινωνία άγγιξε το μέτριο, 
προβάλλοντας έτσι την αδυναμία άμεσης και ταχεία επικοινωνίας των e-shops με τους 
πελάτες (σχόλια, υποδείξεις, παράπονα μέσω e-mail). Διάσταση κατά μισή μονάδα 
υπάρχει ανάμεσα στα δύο διαφορετικά προφίλ για τις επιδείξεις/ δοκιμή των προϊόντων, 
με τους online αγοραστές να την αξιολογούν θετικότερα. Ταύτιση υπάρχει τόσο για τις 

πραγματικού χρόνου συναλλαγές, όσο και για τα προνόμια μελών, που βρίσκονται 
οριακά πάνω του μέτριου. Στην αρνητική κλίμακα βρίσκεται με βάση την αξιολόγηση 
των πιθανών αγοραστών η υπηρεσία των απαντήσεων σε συγκεκριμένες ερωτήσεις και 
εκπαίδευση στην χρήση του προϊόντος. Οι online αγοραστές αξιολόγησαν την ίδια 
υπηρεσία θετικά, με διαφορά πάνω από μισή μονάδα. Οι υπηρεσίες που αξιολογήθηκαν 
θετικότερα ήταν οι συμπληρωματικές υπηρεσίες (διασυνδέσεις με ενδιαφέρουσες 

σελίδες, δωρεάν υποστηρικτικές υπηρεσίες ή προϊόντα) και το ενδιαφέρον εικονικό 
περιβάλλον και η προσφορά μιας νέας εμπειρίας. Θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι 
λόγω του υψηλού βαθμού εξομάλυνσης η εικόνα που δίνεται από την αξιολόγηση κάνει 
ευκρινέστερο το πεδίο για βελτίωση στους άξονες των υπηρεσιών αυτών.

Τέλος, μέσα από την ερευνητική διαδικασία στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας έγινε 
μια προσπάθεια να αποτυπωθεί η αντίληψη των αγοραστών και των πιθανών αγοραστών 
όσον αφορά βασικές διαστάσεις / χαρακτηριστικά της αγοράς του Διαδικτύου.

Παρατηρούμε λοιπόν, την απόλυτη σχεδόν συμφωνία των ερωτηθέντων για διαστάσεις 
όπως η αναζήτηση στο διαδίκτυο γίνεται χωρίς πίεση και 24ωρη εξυπηρέτηση, ουδέτερη

ΓΡΑΦΗΜΑ 39
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στάση διατηρούν οι πιθανοί αγοραστές για το γεγονός ότι το διαδίκτυο προσφέρει τιμές 
ανταγωνιστικές με ποιότητα εφάμιλλη, ουδέτερη προς αρνητική στάση για το κατά πόσο 
διασκεδαστικό είναι το διαδίκτυο εκφράζουν οι online αγοραστές, θετικά αξιολογούνται 
και από τις δύο ομάδες, η διευκόλυνση τιμών και χαρακτηριστικών, η περισσότερη 
πληροφόρηση και η εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου. Τέλος, η ταύτιση των θέσεων στις 
δύο ομάδες υποδηλώνει την ετοιμότητα των πιθανών αγοραστών και την θετική 
αντίληψη για την υιοθέτηση του e-tailing.
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Για τη μέτρηση των στάσεων των καταναλωτών έναντι του παραδοσιακού και του 
ηλεκτρονικού λιανεμπορίου χρησιμοποιήθηκε με το πολυχαρακτηριστικό υπόδειγμα, 
βάση του οποίου αποτελεί γεγονός ότι ο καταναλωτής, πριν προχωρήσει στην επιλογή 
του τρόπου αγοράς ενός προϊόντος, αξιολογεί και κατατάσσει τους δύο αυτούς 
εναλλακτικούς τρόπους αγοράς ως προς τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά τους (για κάθε 
καταναλωτή ενδέχεται αυτά να διαφέρουν καθώς καθορίζονται με βάση τις 
υποκειμενικές του προτιμήσεις και ανάγκες).

Στην ευρύτερη κατηγορία των πολυχαρακτηριστικών μοντέλων ανήκει και το υπόδειγμα 
του Fishbein, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας έρευνας και παρέχει 
δυνατότητα καθορισμού της στάσης των καταναλωτών απέναντι στους δύου 
εναλλακτικούς τρόπους πραγματοποίησης των αγορών του. Μετά από βιβλιογραφική 
έρευνα και συνεντεύξεις με το focus group και, τα κυριότερα χαρακτηριστικά για την 
πραγματοποίηση των λιανικών αγορών θεωρήθηκαν οι παρακάτω:

■ Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα μέσα στα καταστήματα

■ Περιβάλλον καταστήματος (π.χ. διακόσμηση, χωροταξία κ.α.)

■ Ευκολία πρόσβασης (π.χ. απόσταση, πάρκινγκ, χωροταξία κ.α.)

■ Επίπεδο ποιότητας εξυπηρέτησης

■ Ευκολίες - απλοποίηση διαδικασιών (π.χ. ευκολίες πληρωμής, εκτεταμένο ωράριο

εξυπηρέτησης)

■ Επίπεδα τιμών

■ Ποικιλία προϊόντων

■ Πληροφόρηση

Το υπόδειγμα του Fishbein εφαρμόζεται για κάθε ένα χαρακτηριστικό και μετρά τη στάση 
των καταναλωτών σε κάθε περίπτωση αθροίζοντας τα γινόμενα της σημαντικότητας του 
κάθε χαρακτηριστικού και του βαθμού που δόθηκε σε αυτό κατά την αξιολόγηση, 
δηλαδή:

Όπου:
Αο: η άποψη έναντι του αντικειμένου ο
Πχ: η άποψη για το χαρακτηριστικό χ του αντικειμένου
Εχ: η εκτίμηση/ αξιολόγηση της άποψης
ν: ο συνολικός αριθμός των χαρακτηριστικών
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Οι προτάσεις των απόψεων που μετρήθηκαν σε κάθε περίπτωση μετρήθηκαν με την 
αξιολόγηση από 1 έως 8 (1=σημαντικότερο, 8=Λιγότερο σημαντικό) στο σύνολο των 
σημαντικότερων χαρακτηριστικών. Τα χαρακτηριστικά αυτά με βάση το βαθμό 
σημαντικότητας τους, που προέκυψε από τις απαντήσεις είναι:

1. Επίπεδα τιμών
2. Επίπεδο ποιότητας εξυπηρέτησης
3. Ποικιλία προϊόντων
4. Ευκολίες - απλοποίηση διαδικασιών (π.χ. ευκολίες πληρωμής, εκτεταμένο 

ωράριο εξυπηρέτησης)
5. Πληροφόρηση
6. Ευκολία πρόσβασης (π.χ. απόσταση, πάρκινγκ, χωροταξία κ.α.)
7. Περιβάλλον καταστήματος (π.χ. διακόσμηση, χωροταξία κ.α.)
8. Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα μέσα στα καταστήματα

M.B.A. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ_________________________________________________________________________________________________________

" ΚΕΦ.νϊ

Αναφορικά με τις αξιολογήσεις, διαμορφώθηκαν κλίμακες 5 βαθμών μορφής είτε "πολύ 
χαμηλή έως πολύ υψηλή" είτε "πολύ κακή έως πολύ καλή".

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν από τη συμπλήρωση των 
ερωτηματολογίων και εφαρμόζοντας το υπόδειγμα του Fishbein, οδηγηθήκαμε στις 

παρακάτω παρατηρήσεις: οι ερωτηθέντες, όπως άλλωστε ήταν φυσικό προτιμάνε 
συνολικά τις συναλλαγές στα φυσικά καταστήματα. Ωστόσο, στις επιμέρους διαστάσεις 
το e-tailing υπερτερεί στην ευκολία πρόσβασης (εύρεσης και πλοήγησης στις σελίδες), 
στις προσφορές, διαγωνισμούς και δώρα καθώς και στην πληροφόρηση. Στις υπόλοιπες 
διαστάσεις βαθμολογήθηκαν υψηλότερα τα φυσικά καταστήματα, όπως φαίνεται και από 
τον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 12

e-shops Φυσικά καταστήματα

Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα μέσα στα καταστήματα 26,41 24,67

Περιβάλλον καταστήματος (π.χ. διακόσμηση, 
χωροταξία κ.α.)

25,51 26,78

Ευκολία πρόσβασης (π.χ. απόσταση, πάρκινγκ, 
χωροταξία κ.α.)

29,23 23,49

Επίπεδο ποιότητας εξυπηρέτησης 39,84 42,28

Ευκολίες - απλοποίηση διαδικασιών (π.χ. ευκολίες 
πληρωμής, εκτεταμένο ωράριο εξυπηρέτησης).

26,77 29,40

Επίπεδα τιμών 52,05 60,08

Ποικιλία προϊόντων 41,57 48,65

Πληροφόρηση 34,15 29,90
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Πληροφόρηση 

Ποικιλία προϊόντων 

Επίπεδα τιμών

Ευκολίες - απλοποίηση διαδικασιών (π.χ. ευκολίες πληρωμής, εκτεταμένο ωράριο 
εξυπηρέτησης).

Επίπεδο ποιότητας εξυπηρέτησης 

Ευκολία πρόσβασης (π.χ. απόσταση, πάρκινγκ, χωροταξία κ.α.) 

Περιβάλλον καταστήματος (π.χ. διακόσμηση, χωροταξία κ.α.) 

Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα μέσα στα καταστήματα

ΓΡΑΦΗΜΑ 40

■ e-shops Φυσικά καταστήματα
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των προφίλ των Αγοραστών και των Πιθανών Αγοραστών

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της προηγηθείσας ανάλυσης, προκύπτουν δύο 
διαφορετικά προφίλ των «Αγοραστών» και των «Πιθανών Αγοραστών». Τα στοιχεία του 
πίνακα βασίζονται στα εμπειρικά δεδομένα της έρευνας. Σε κάποιες κατηγορίες όπου 
εμφανίζονται πολλαπλά επίπεδα χαρακτηριστικών, κατατάσσονται με βάση την 
συχνότητα/ σημαντικότητα. Η μορφή του πίνακα είναι τέτοια που να επιτρέπει την 
ταχεία αποτύπωση των χαρακτηριστικών των δύο ομάδων. Αυτά τα χαρακτηριστικά 
βοηθούν στη δημιουργία πετυχημένων στρατηγικών εστίασης και τοποθέτησης. Για 
παράδειγμα τα στοιχεία που αναφέρονται στα δημογραφικά και συμπεριφορικό 
χαρακτηριστικά των «πιθανών αγοραστών», μπορούν να αποτελέσουν υλικό αναφοράς 
για το μάρκετινγκ προκειμένου να ανάπτυξη στρατηγικές προώθησης και προσέγγισης 

του τμήματος αυτού, ενώ σε ένα προχωρημένο στάδιο, μετά την υιοθέτηση, θα 
μπορούσε να αξιοποιήσει αυτή την ομάδα και ως καθοδηγητές γνώμης. Επιπλέον, οι 
αντιλήψεις και προτιμήσεις των ατόμων για το Internet Shopping συμβάλλουν στον 
σχεδίασμά της συνολικής προϊοντικής προσφοράς, π.χ. χαρακτηριστικά υπηρεσίας, 
μέθοδοι πληρωμών, παρουσίαση προϊόντων, πληροφορίες που παρέχονται κ.α.

ΠΙΝΑΚΑΣ 13

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ONLINE ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ (ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ)
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ONLINE ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ

Φύλο Κατά κύριο λόγο άντρας Κυρίως γυναίκες
Ηλικία 26-35 26-35
Σπουδές ΑΕΙ & Master/ Διδακτοοικό ΑΕΙ & Master/ Διδακτοοικό
Μηνιαίο ατομικό εισόδημα Λιγότερο από 300.000 - 500.000 Έως 300.000
Οικογενειακή Κατάσταση Άγαμος ^■i 1 Άγαμη
Επάγγελμα Στέλεχος Επιχείρησης Ιδιωτικός Υπάλληλος
Σύνδεση στο Internet Σπίτι & Γραφείο Σπίτι, γραφείο

Λόγοι χρήσης Internet

Σπίτι: E-mail, ψυχαγωγία/ διασκέδαση, πρόσβαση σε 
νέα πληροφορίες, αναζήτηση λογισμικού, αγορά 
προϊόντων
Γραφείο: Πρόσβαση σε νέα/ πληροφορίες, e-mail, 
πληροφορίες για προϊόντα/ υπηρεσίες

Σπίτι: Ψυχαγωγία/ διασκέδαση, 
Πρόσβαση σε νέα πληροφορίες, e-mail 
Γραφείο: Πρόσβαση σε νέα 
πληροφορίες, e-mail

Προϊόντα που αγοράζονται / ή 
ενδέχεται να αγοράζονται 
online

Βιβλία - Περιοδικά, CD's Βιβλία - Περιοδικά, CD's,
Ταξιδιωτικά εισιτήρια, Hardware - 
Software

Εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής Πληρωμή με μετρητά κατά την παραλαβή Χρέωση πιστωτικής κατά την 
παραλαβή, αντικαταβολή.

Συχνότητα & χρόνος 
αναζήτησης πεδίων 
ενδιαφέροντος

Πληροφορίες για συγκεκριμένα πεδία 
ενδιαφέροντος, διασκέδαση

Πληροφορίες για συγκεκριμένα 
πεδία ενδιαφέροντος, διασκέδαση, 
οτιδήποτε ενδιαφέρον

Λόγοι που αυξάνουν την 
πιθανότητα αγορών μέσω 
Internet

24ωρη εξυπηρέτηση, μεγάλη ποικιλία 
προϊόντων / υπηρεσιών

Value added χαρακτηριστικά
Συμπληρωματικές υπηρεσίες, βάθος και 
ένταση πληροφόρησης, επιδείξεις/ δοκιμή 
προϊόντων, δώρα

Συμπληρωματικές υπηρεσίες, 
ενδιαφέρον εικονικό περιβάλλον, 
διαγωνισμοί/ παιχνίδια
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E-TAILING

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

«Το Ίντερνετ δεν αποτελεί μια μαζική αγορά 60 
εκατομμυρίων ανθρώπων, αλλά 60 εκατομμύρια αγορές 
όπου κάθε πελάτης και μία διαφορετική αγορά»
Tom Vassos σελ. 118
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7]ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ^ΤΡσ^ΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας προκύπτουν κάποια 
χρήσιμα συμπεράσματα, τόσο για την πορεία της αγοράς του e-tailing, όσο και για την 
ωριμότητα των καταναλωτών προκειμένου να υιοθετήσουν τις νέες αυτές μορφές 
πραγματοποίησης των λιανικών αγορών τους. Συγκεκριμένα, θα μπορούσαμε να 

εξάγουμε από την ερευνητική διαδικασία τα εξής συμπεράσματα:

..............................................................................
4t Οι Online αγοραστές και οι πιθανοί παρουσιάζουν αρκετες ομοιότητες, ενω οι 

διαφορές στις επιλογές τους είναι ελάχιστες, αποδεικνύοντας ότι υπάρχει 
συγκεκριμένη εξομαλυμένη δικτυακή συμπεριφορά, που έχει ορισμένα πεδία 

ενδιαφερόντων και που ίσως αποτελεί τη βάση αναφοράς για τους marketers, οι 
οποίοι θα κληθούν να αναπτύξουν ένα ενιαίο και ταυτόχρονα αποτελεσματικό μίγμα 

μάρκετινγκ.

«I Υπάρχει σημαντικό ποσοστό Online αγοραστών στους χρήστες Internet. Το γεγονός 
αυτό σε συνδυασμό με το βαθμό διείσδυσης του Internet, υποδηλώνει ότι η αύξηση 
των συνδέσεων περισσότερων χρηστών στο διαδίκτυο ίσως ακολουθηθεί από μια 
έκρηξη στις online αγορές (αρκεί να βρει προετοιμασμένους του e-retailers).

4k Το φύλο (κυρίως άντρες), η ηλικία (26-35), το επίπεδο εκπαίδευσης (ΑΕΙ, Master), 
το εισόδημα (πάνω από τον μέσο όρο), και τέλος η επαγγελματική ενασχόληση 

(ιδιωτικός τομέας), είναι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά που περιγράφουν την 
ομάδα των online αγοραστών, με άμεσες προεκτάσεις για τους υπευθύνους του 
μάρκετινγκ.

41 Η αύξηση της δυνατότητας πρόσβασης από διαφορετικές τοποθεσίες (σπίτι & 
γραφείο), συμβάλλει θετικά στην δικτυακή ωριμότητα των επισκεπτών και στην 
εκμάθηση του νέου περιβάλλοντος και σταδιακά οδηγεί στην εμπιστοσύνη στο μέσο 
και στην πραγματοποίηση συναλλαγών.

4k Το ισοζύγιο του Internet παραμένει πληροφοριακό και επικοινωνιακό, με την 

αναζήτηση πληροφοριών και την επικοινωνία με e-mail να καταλαμβάνουν τις 
υψηλότερες θέσεις στις προτιμήσεις των ερωτηθέντων.

4k Το προφίλ των «Άμεσων αναζητητών πληροφοριών» αποτελεί και την πιο 

διευρυμένη ομάδα, σε πλήθος, επισκεπτών στο Διαδίκτυο, γεγονός που αναδεικνύει 
για μία ακόμα φορά τον χαρακτήρα και το ρόλο που διαδραματίζει το Διαδίκτυο στην 
παρούσα φάση.
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«I Η αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες γίνεται τόσο από το σπίτι όσο 
και από το γραφείο, ενώ οι αγορές προϊόντων γίνονται αποκλειστικά από το σπίτι.

«I Οι αγορές που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
έρευνας, δεν αποτελούν τακτικές αγορές και κατά συνέπεια δεν έχουν ενταχθεί 
πλήρως στο χαρτοφυλάκιο (καλάθι) αγορών των καταναλωτών. Αντιθέτως 
εντάσσονται περισσότερο στο εμπειρικό πεδίο, όπου ο καταναλωτής πραγματοποιεί 
περιστασιακές αγορές , δοκιμάζοντας και γνωρίζοντας τους όρους, τα πλεονεκτήματα 
και τα μειονεκτήματα της νέας e-αγοράς.

m Το διαδίκτυο παρουσιάζει κάποιες εν γένει αδυναμίες που δυσχεραίνουν την 
υιοθέτηση του, και καθιστούν αδύνατες τις online συναλλαγές για κάποιο τμήμα των 
καταναλωτών. Οι σημαντικότερες αδυναμίες είναι:

^ Έλλειψη επαφής με το προϊόν

^ Φόβος για την ασφάλεια των συναλλαγών

^ Αβεβαιότητα για την έγκυρη παραλαβή των προϊόντων

^ Αδυναμία διαπραγμάτευσης της τιμής των προϊόντων online

«I Ωστόσο εντοπίζονται και σημαντικές παράμετροι, οι οποίες συμβάλλουν θετικά στην 
προσπάθεια υιοθέτησης του online shopping:

Η δυνατότητα 24ωρης εξυπηρέτησης.

Μεγάλη ποικιλία προϊόντων / υπηρεσιών

Ευκολία - απλοποίηση διαδικασιών.

Διευκολύνεται η σύγκριση τιμών και χαρακτηριστικών των προϊόντων 

Καλύτερη πληροφόρηση για τα προϊόντα 

Ταχύτητα διεκπεραίωσης των αγορών 

Τιμές ανταγωνιστικές/ Ποιότητα εφάμιλλη

• Εμφανίζεται υψηλή πιθανότητα υιοθέτησης του νέου ηλεκτρονικού μέσου ως νέου 
τρόπου ολοκλήρωσης των λιανικών αγορών. Η πιθανότητα αυτή οδηγεί στο
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συμπέρασμα ότι το διαδίκτυο χαίρει υψηλής αποδοχής και αναγνώρισης, ενώ 
ταυτόχρονα υπάρχει ανάγκη για κατάλληλη προετοιμασία των δομών και 
ηλεκτρονικών υποδομών για να υποδεχτούν την επιπλέον ζήτηση που θα προκύψει.

at Ένα σημαντικό τμήμα των χρηστών Internet είναι αναποφάσιστοι για την υιοθέτηση 
του e-tailing. Στη διευκόλυνση ή επιτάχυνση της διαδικασίας αποδοχής και 
υιοθέτησης των e-shops, θα συμβάλλουν: η μεγαλύτερη ασφάλεια των συναλλαγών, 
οι καλύτερες τιμές με ποιότητα εφάμιλλη, η μεγαλύτερη ποικιλία, η απλοποίηση 
συναλλαγών και η καλύτερη επικοινωνία.

ΟΙ Τα βιβλία παραμένουν κορυφαία προϊοντική κατηγορία προτίμησης. Εκ της γενέσεως 
του διαδικτύου τα βιβλία είχαν τη μεγαλύτερη αγοραστική αποδοχή από τους 
καταναλωτές, και εξακολουθούν να κατέχουν την ηγετική αυτή θέση. Μερικοί από 
τους λόγους που θα μπορούσαν να αιτιολογήσουν αυτή την υπεροχή της 
συγκεκριμένης προϊόντικής κατηγορίας είναι: ο υψηλός βαθμός τυποποίησης, η 

διευκόλυνση της αναζήτησης από τα e-bookstores, ο χαμηλός βαθμός ανάμιξης, το 
χαμηλό κόστος, ο ελάχιστος κίνδυνος καταστροφής του προϊόντος κατά τη 
μεταφορά, η δομημένη πληροφόρηση για τιμές - περιεχόμενα - αναφορές - 
παραπλήσια θεματικά ενδιαφερόντων.

«» Η πληρωμή κατά την παραλαβή είτε με μετρητά είτε με πλαστικό χρήμα αποτελεί την 
πρόταση των καταναλωτών ως βέλτιστη. Η «σταθερή μεταβλητή» στη συγκεκριμένη 

περίπτωση είναι η πληρωμή «κατά την παραλαβή», γεγονός που καταδεικνύει τις 
συνήθειες και τους φόβους των καταναλωτών για τις virtual πληρωμές.

at Χαρακτηριστικά που προέβαλαν στο θετικό τεταρτημόριο της αντίληψης των online 
καταναλωτών Internet ήταν ο βαθμός και η ένταση της πληροφόρησης, οι virtual 

λίστες προσφορών και το κομμάτι των FAQ. Για τους πιθανούς αγοραστές, σημαντικό 
ρόλο έχουν οι συμπληρωματικές υπηρεσίες και το ενδιαφέρον εικονικό περιβάλλον. 
Προβληματικά φάνηκαν να είναι και για τις δύο ομάδες, η άμεση και γρήγορη 
επικοινωνία, οι πραγματικού χρόνου συναλλαγές και τα προνόμια μελών.

at Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνεται η επιφυλακτικότητα των 
καταναλωτών ως προς τις εικονικές αγορές, αναδεικνύοντας, σε επίπεδο 

προτιμήσεων, το ρόλο των φυσικών καταστημάτων. Κάποιες από τις διαστάσεις που 

υπερτερεί το e-shopping είναι η πληροφόρηση, η ευκολία πρόσβασης οι προσφορές 

διαγωνισμοί και τα δώρα στο e-κατάστημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τρία 
προαναφερθέντα χαρακτηριστικά αποτελούν τους λιγότερο σημαντικούς παράγοντες 

στη short-list των προεξεχόντων χαρακτηριστικών. Το γεγονός αυτό κάνει πρόδηλη 
τη υπερπροσπάθεια που πρέπει να κάνει το e-tailing με στόχο να χαίρει μεγαλύτερης
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αποδοχής σε διαστάσεις όπως: επίπεδο τιμών, ποιότητα εξυπηρέτησης, ποικιλία 
προϊόντων και ευκολίες - απλοποίηση διαδικασιών.

m Η μελέτη έδειξε ότι οι χρήστες Internet αντιλαμβάνονται το Internet shopping ως 
μέσο με υψηλότερο ρίσκο από τις αγορές στα φυσικά καταστήματα. Και όπως είναι 
φυσικό οι online αγοραστές είναι άτομα λιγότερο ευαίσθητα στον κίνδυνο που 

εμπεριέχουν οι συναλλαγές.

M.B^A. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ_____

[ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ]

«I Κάποτε το μάρκετινγκ σχεδιάζονταν με βάση την αρχή ότι πρόκειται να διατεθούν 

μαζικά ποσότητες του προϊόντος σε μεγάλες ομάδες καταναλωτών με κοινά 
χαρακτηριστικά και με μια κοινή ανάγκη που θα ικανοποιούνταν φυσικά με κοινό 
τρόπο. Σήμερα η κατάσταση έχει αλλάξει άρδην, καθώς οι καταναλωτές είναι 
ενημερωμένοι και απαιτούν την παροχή πληροφόρησης σε σχέση με τις δικές τους 
μοναδικές ανάγκες. Δεν υπάρχει πλέον ο «μέσος καταναλωτής», ο καθένας είναι 
διαφορετικός για το τι θα αγοράσει.

*t To Internet φέρνει μαζί του μια σειρά από τεχνολογίες οι οποίες είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσουν διαφορετικά κάθε πελάτη, όπως αυτός επιθυμεί: ατομικά, με ευελιξία 
και έξυπνους τρόπους. Το επιτυχημένο μάρκετινγκ αφορά πλέον στη δημιουργία 
νέων τρόπων παροχής αξίας στον πελάτη. Όχι όμως αξίας που προέρχεται απλά 
και μόνο από εξατομικευμένες εκπτωτικές πολιτικές ή πρόσθετες υπηρεσίες, αλλά 
από την εξασφάλιση μιας μοναδικής και ευχάριστης εμπειρίας για κάθε πελάτη που 
επισκέπτεται ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Η δημιουργία και η επαύξηση του 
ηλεκτρονικού πελατολογίου βασίζεται στην αναγνώριση, την εκμετάλλευση και την 
αντιμετώπιση των διαφορών μάλλον, παρά ομοιοτήτων των πελατών. Η κατανόηση 
των αναγκών των πελατών χρησιμοποιείται για την εξατομίκευση συν τοις άλλοις και 
της πρόσοψης του καταστήματος και για το συνδυασμό προϊόντων και υπηρεσιών 
που προσφέρονται.
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Η διείσδυση στην αγορά του e-tailing πρέπει να είναι μια καλά σχεδιασμένη ενέργεια που 
θα συνοδεύεται από νέες εικονικές πολιτικές και δράσεις που θα εντάσσονται στο χώρο 
του e-marketing. Η γνώση του καταναλωτή ίσως αποδειχθεί κεφάλαιο που μπορεί να 
μεταφερθεί στο νέο περιβάλλον. Ωστόσο, είναι πολλές οι πιθανότητες να παρουσιάζει ο 
καταναλωτής μια εντελώς διαφορετική συμπεριφορά στο νέο εικονικό χώρο.

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μία σύνθεση των στοιχείων της βιβλιογραφικής έρευνας και 
της έρευνας αγοράς που πραγματοποιήθηκε, με στόχο την παράθεση συγκεκριμένων και 
υλοποιήσιμων προτάσεων που μπορούν να οδηγήσουν μια επιχείρηση στο χώρο του e- 
shopping.

Γενικές στρατηγικές κατευθύνσεις1:

Όπως παρουσιάστηκε στο 4° κεφάλαιο στην νέα ηλεκτρονική αγορά θα υπάρξουν 
αλλαγές κάποιων ρόλων και θα ασκηθούν σημαντικές πιέσεις από τους κατασκευαστές, 
μιας και θα είναι πιο εύκολο για αυτούς να ακολουθήσουν τη στρατηγική της 
καθετοποίησης και της άμεσης συναλλαγής με τον τελικό πελάτη. Οι λιανέμποροι λοιπόν 
καλούνται στις νέες αυτές συνθήκες να ενισχύσουν τον ρόλο τους μέσα από 
συγκεκριμένες διαδικασίες. Με όπλο τη γνώση της συμπεριφοράς του πελάτη μπορούν οι 
e-tailers να αναπτύξουν μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες και στο δικτυακό τόπο.

Πιο συγκεκριμένα, οι λιανέμποροι που θα αναπτύξουν καινοτομικά και ευέλικτα e- 
stores και θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν την αμφίδρομη επικοινωνία με τους 

πελάτες, η οποία θα βοηθάει στην έρευνα των δημογραφικών & συμπεριφορικών 
στοιχείων των πελατών, θα είναι σε θέση να διαμορφώνουν επιτυχημένα μίγματα 

μάρκετινγκ. Μια τέτοια στρατηγική θα αναβαθμίσει τη σχέση καταστήματος (e-store) - 
πελάτη και θα αποφευχθεί ένας ενδεχόμενος κανιβαλισμός με έναν άλλο δίαυλο 
διανομής. Μια τέτοια καινοτομική στρατηγική είναι να γίνει ο λιανέμπορος παροχέας 
υπηρεσιών Internet (Internet - Provider). Η στρατηγική αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι 
αφενός «δένει» τους πελάτες με τον λιανέμπορο μέσα από τη σχέση εξάρτησης που 
αναπτύσσεται, και αφετέρου αποτελεί ένα καλό εργαλείο για τη συγκέντρωση χρήσιμων 
πληροφοριών και δεδομένων που αφορούν τον πελάτη.

Αφού λοιπόν δημιουργηθεί η online σχέση με τον πελάτη, τότε πρέπει ο λιανέμπορος να 

σχεδιάσει το επόμενο του βήμα που είναι οι ηλεκτρονικές πωλήσεις. Και εδώ θεωρούμε 

ότι το κλειδί της επιτυχίας είναι η καινοτομία και όχι η μεταφορά των καλών πρακτικών 
του φυσικού λιανικού εμπορίου στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, θα

Στο παράρτημα παρουσιάζεται ένας σύντομος οδηγός για τη δημιουργία ενός e-shop
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μπορούσε ο λιανέμπορος να αναπτύξει μια υβριδική στρατηγική, που θα συνδυάζει τις 
παραγγελιοληψία online για ευρείας χρήσεως προϊόντα, με τη παράλληλη χρήση του 
Διαδικτύου ως μέσου προσέλκυσης των καταναλωτών στο φυσικό κατάστημα, 
ικανοποιώντας το αίτημα πολλών για επαφή με το προϊόν.

Εναλλακτικά, οι λιανέμποροι μπορούν να βελτιώνουν τις υπάρχουσες λειτουργίες τους 

χρησιμοποιώντας το Internet για την επέκταση του παραδοσιακού προϊοντικού πεδίου 
δράσης, με τη διασύνδεση με παρεμφερείς υπηρεσίες, προϊόντα, προμηθευτές καθώς και 
με άλλους λιανέμπορους προσφέροντας one-stop-shop δυνατότητα. Επίσης, 
αναγνωρίζοντας την ανάγκη για αλληλεπίδραση, έτσι όπως αυτή προέκυψε και από την 
έρευνα, τα e-stores πρέπει να είναι περισσότερο προσανατολισμένα στον πελάτη και να 
μην αποτελούν self-service προσέγγιση, όπου ο πελάτης βρίσκει μόνος του αυτό που 
επιθυμεί. Η ενίσχυση της αλληλεπιδραστικότητας και της ταχείας ανταπόκρισης στις 
επιθυμίες/ ερωτήσεις του πελάτη θα οδηγήσουν στη βελτίωση της συνολικής αξίας του 
προσφερόμενου προϊόντος, μετατρέποντας το e-store από κατάστημα διατήρησης 
συγκεκριμένων προϊόντων, σε ενεργητικό κατάστημα με συγκεκριμένες λιανικές 
προσφορές.

Εάν τελικά ένας λιανέμπορος αποφασίσει να αναπτύξει εφαρμογή online πωλήσεων, τότε 
πρέπει οπωσδήποτε να αναθεωρήσει κάποιες από τις παραδοσιακές στρατηγικές 
μάρκετινγκ.

Παρακάτω προτείνονται συγκεκριμένοι τρόποι και στρατηγικές μάρκετινγκ που οδηγούν 
στην επιτυχημένη δραστηριοποίηση στο χώρο του e-tailing.

[ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ]

Η στρατηγική προσωποποιημένου μάρκετινγκ, όπου για κάθε πελάτη θα 
αντί στοιχίζεται και το κατάλληλο (customized) μίγμα μάρκετινγκ εφαρμόζοντας ειδική 
μεταχείριση στον κάθε καταναλωτή μέσα από διαδικασίες εξατομικευμένων υπηρεσιών. 
Η εφαρμογή της στρατηγικής αυτής θα έχει ως συνέπεια την αύξηση των μελλοντικών 
online πωλήσεων διαμέσου επαναλαμβανόμενων επισκέψεων και θετικό Word-Of-Mouth. 
Το γεγονός ότι η έρευνα έχει αποδώσει σημαντικά στο να σκιαγραφήσει τα δύο προφίλ 
των online και των πιθανών αγοραστών, μπορεί να λειτουργήσει βοηθητικά στην πρώτη 

προσέγγιση των τμημάτων στόχων. Η στρατηγική εστίασης διαμέσου του διαδικτύου 
αποτελεί ενεργητική διαδικασία με δυναμικό περιεχόμενο και δεν μπορεί να εφαρμοστεί, 

αμετάλλακτη, με επιτυχία σε βάθος χρόνου. Αποτελεί το πρώτο βήμα, μέχρι το χτίσιμο 
σχέσης με τον πελάτη.

M.B.A. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ_________________________________________________ __________ _________ _
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ΚΕΦ. VII

[ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ]

[ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ]

Για την προσέλκυση των χρηστών στο e-shop προτείνεται η ενεργοποίηση και των 
παραδοσιακών και ευρέως διαδεδομένων μέσων προβολής όπως είναι η διαφήμιση στα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άλλωστε, όσο ποιοτικό, διασκεδαστικό και εύχρηστο να είναι 
το e-shop δεν θα το επισκεφτεί κανείς αν δεν γνωρίζει ότι υπάρχει. Για την αύξηση 
λοιπόν της αναγνωρισημότητας και κατά συνέπεια της επισκεψημότητας προτείνεται στο 
διαφημιστικό μήνυμα να γίνει χρήση Ομάδων Αναφοράς (κυρίως experts και διάσημα 
πρόσωπα που υιοθετούν το e-tailing). Η χρήση ομάδων αναφοράς εκτός από την 

διάδοση του μηνύματος προσφέρει και μια επιπλέον λειτουργία που έχει να κάνει με τη 
μείωση του αισθητού κινδύνου για τους καταναλωτές. Έρευνες (Breitenbach C. And Van 
Doren D. 1998), έχουν αποδείξει ότι η χρήση των ομάδων αναφοράς μειώνει τον 
αισθητό κίνδυνο, που αποτελεί και ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια ανάπτυξης του e- 

tailing. Επίσης, στην περίπτωση που το ρίσκο αγοράς του προϊόντος είναι μικρό (βιβλία, 
CD's) προτείνεται να γίνεται η διαφήμιση με τη στρατολόγηση απλών ανθρώπων ή 
ειδικούς στο αντικείμενο ως ομάδα αναφοράς (π.χ. Θα μπορούσαμε να ορίσουμε και 
κάποια δημογραφικά χαρακτηριστικά των προσώπων που θα διαφημίσουν τις online 
αγορές, όπως άντρες-γυναίκες νέοι σε ηλικία, ώστε να συμβαδίζουν με τα δημογραφικά 
του κοινού στόχου, ενώ το μήνυμα να είναι έξυπνο και περιεκτικό).

Θεωρείται επιτακτική η δικτυακή διαφήμιση με τη συμμετοχή σε μηχανές αναζήτησης 
καθώς και η υιοθέτηση και χρήση δικτυακών διαφημιστικών εργαλείων όπως είναι τα 

banners (Branding, Traffic Building, Sales Lead) βελτιώνοντας την προσβασιμότητα 

στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Η προώθηση μέσα στο e-shop μπορεί να γίνει με:

Τοποθέτηση των Προϊόντων στα Ράφια (ηλεκτρονικοί κατάλογοι)

■ Ειδικές προσφορές

Εκδηλώσεις μέσα στο κατάστημα: on-line διαγωνισμοί, εκθέσεις κ.α.

Η προώθηση πωλήσεων μπορεί να περιλαμβάνει εκπτωτικά κουπόνια, περισσότερη 

ποσότητα προϊόντος κ.α. ενώ πρέπει για την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της 
πολιτικής αυτής το προϊόν που προωθείται να συνδέεται με τη κανονική συσκευασία 

(συσκευασία πριν την προώθηση), ώστε να γίνεται αισθητή η διαφορά των δύο 
προϊοντικών προσφορών.
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Επίσης, λόγω του υψηλού βαθμού αποδοχής που έχει η χρήση της ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας και στα δύο προφίλ χρηστών Internet, προτείνεται η υιοθέτηση της 
τεχνικής του "marketing by e-mail". Στην τεχνική αυτή εμπεριέχονται η χρήση 
newsletters, η πρόσκληση συμμετοχής σε discussion-groups, η αποστολή ηλεκτρονικών 
περιοδικών της εταιρίας, σημειώματα υπενθύμισης (δραστηριότητες, ανακοινώσεις, 

προσθήκες-αλλαγές στο e-shop, νέες χρήσιμες διευθύνσεις κ.α.)·

Για την ολοκληρωμένη και με μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας στρατηγική προώθησης 
προτείνεται η χρήση:

Δημοσίων σχέσεων (νέοι καθοδηγητές γνώμης)

Δειγματοδιανομές και Direct Mail

Χρήση Συμβούλων Αγορών (προσωπική πώληση)

Αλληλεπίδραση με τους πελάτες (υποστήριξη του ενεργού περιβάλλοντος, άμεση 
ανταπόκριση στις ερωτήσεις των πελατών)

Προσωποποιημένες πωλήσεις

M.B.A. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ_____________ _________________________________________

ΚΕΦ.'νΠ

Μεταπτυχιακός Φοιτητής:Γιάννης Τζαβλόπουλος 125



M.B.A. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΕΦ. VII

[ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ]

Πυρήνα αυτής της στρατηγικής πρέπει να αποτελεί η αυθεντικότητα τόσο των 
προϊόντων όσο και των πωλητών. Οι αναγνωρίσιμες μάρκες και οι γνωστοί λιανοπωλητές 
αποτελούν όχημα για την αύξηση των πωλήσεων στο ηλεκτρονικό λιανεμπόριο. 

Προτείνεται λοιπόν, η χρήση του παραδοσιακού ονόματος του λιανέμπορου έτσι ώστε να 
χρησιμοποιείται η φήμη του λιανέμπορου και να είναι ευκολότερη η αντιληπτική 
σύνδεση στο μυαλό των καταναλωτών, οι οποίοι σύμφωνα με έρευνες προτιμούν τους 
φημισμένους από τους λιγότερο γνωστούς λιανέμπορους (retailers=>e-tailers). Οι 
δωρεάν δοκιμαστικές περίοδοι (π.χ. συνδρομές) και οι εγγυήσεις με επιστροφές 
χρημάτων προτείνονται εναλλακτικά, αν και η αξία τους και η επιρροή τους για την 
μείωση του αντιληπτού κινδύνου δεν επαρκούν. Τέλος , η εικόνα της μάρκας (Brand 
Image) παραμένει κρίσιμη παράμετρος επιρροής στις επιλογές του καταναλωτή.

Εγγυήσεις και πολιτικές επιστροφών θα πρέπει να υιοθετούνται και να 
παρουσιάζονται εμφανώς, να εξηγούνται ξεκάθαρα και να υποστηρίζονται σθεναρά. 
Επίσης, για την σηματοποίηση των προϊόντων προτείνονται οι οικογενειακές 
σηματοποιήσεις, τα megabrands και η ιδιωτική σηματοποίηση (private branding).

Για να μπορέσει το e-shop να εξυπηρετήσει πλήρως τους πελάτες του πρέπει να 
διασφαλίσει τους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμών. Για τους online αγοραστές 
προτείνεται η δυνατότητα πληρωμής με μετρητά κατά την παραλαβή, ενώ επιπλέον για 
τους πιθανούς αγοραστές η δυνατότητα χρέωσης της πιστωτικής κάρτας κατά την 
παραλαβή των προϊόντων.

Με δεδομένη την «αξία» που έχει η πληροφορία στην σημερινή πραγματικότητα, μπορεί 
να αποτελέσει αυτοτελή εμπορικό αγαθό που θα διατίθεται προς πώληση. Μπορεί δηλαδή 
να αποτελέσει προϊόν που θα το αγοράζουν οι καταναλωτές.
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ΚΕΦ. VII

[ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ]

Η δυνατότητα άμεσης σύγκρισης των τιμών των προϊόντων, η ευκολία πλοήγησης στα 
ηλεκτρονικά καταστήματα σε συνδυασμό με τη μείωση του λειτουργικού κόστους των 
καταστημάτων , λόγω της αλλαγής του τρόπου προσφοράς των προϊόντων, καθιστά τις 

συνθήκες ανταγωνισμού εντονότερες, όσον αφορά τις τιμές, και τους καταναλωτές πιο 
απαιτητικούς. Η τιμή αποτελεί και στο e-tailing παράγοντα καθορισμού μεγάλου μέρους 
των λιανικών αγορών, όπως διαφάνηκε και από την έρευνα. Οι τιμές λοιπόν πρέπει να 
είναι ανταγωνιστικές και στο Διαδίκτυο, προσεγγίζοντας και τους ευαίσθητους στις τιμές 
καταναλωτές (price-sensitive).

Παρόλα αυτά, υπάρχει δυνατότητα εξισορρόπησης της συνολικής αξίας της προϊοντικής 
προσφοράς, από τη χρήση σωστής αναλογίας τιμών και ποιότητας εξυπηρέτησης. 

Προκρίνεται μέσα από την μελέτη ο προσανατολισμός των e-shops στα added-value 
χαρακτηριστικά και οφέλη που επιθυμεί ο πελάτης. Η δημιουργία διαφοροποιημένου 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που θα βασίζεται στην προσφορά "added-value" 
χαρακτηριστικών, δυσχεραίνει την επίπεδη σύγκριση των προϊόντων/ υπηρεσιών και 
κατευθύνει την προσοχή των καταναλωτών σε άλλα χαρακτηριστικά εκτός της τιμής.

Οι τεχνικές αυτές προσφοράς added value χαρακτηριστικών για τα διαφορετικά προφίλ 
επισκεπτών στο διαδίκτυο συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 14

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ E-TALING

ADDED VALUE ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΜΕΣΟΙ
ΑΝΑΖΗΤΗΤΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΜΜΕΣΟΙ
ΑΝΑΖΗΤΗΤΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΥΝΗΓΟΙ
ΠΑΖΑΡΙΟΥ

ΑΝΑΖΗΤΗΤΕΣ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΑΜΕΣΟΙ
ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ

Βάθος και ένταση πληροφόρησης X X X X X
Ανοιχτή επικοινωνία X X X X X
Επιδείξεις/ δοκιμή προϊόντων X X
Πραγματικού χρόνου συναλλαγές X
Δώρα X
Προνόμια μελών σε ορισμένες σελίδες X X
Ενδιαφέρον εικονικό περιβάλλον X X X
Διασκέδαση X X X
Απαντήσεις σε συγκεκριμένες 
ερωτήσεις και εκπαίδευση στη χρήση 
του προϊόντος

X X

Συμπληρωματικές υπηρεσίες X X X X X
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ΚΕΦ. VII

[ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ]

Ίσως κριθεί αναγκαία μία μεταβατική περίοδος προσαρμογής όπου θα λειτουργούν 
παράλληλό τα φυσικά και e-καταστήματα.

Η διανομή των προϊόντων στα ηλεκτρονικά καταστήματα μπορεί να γίνει είτε 
ηλεκτρονικά, είτε με τον παραδοσιακό τρόπο. Στη δεύτερη περίπτωση η λειτουργία της 

φυσικής διανομής μπορεί να υποστηριχθεί από τα υπάρχοντα κανάλια και συνεργασίες 
που διατηρεί η επιχείρηση. Αν η επιχείρηση όμως δεν διαθέτει φυσικό κατάστημα και 
δεν επιθυμεί να τοποθετεί τα προϊόντα της σε άλλα καταστήματα, τότε τη διανομή 
μπορούν να υλοποιήσουν οι διάφορες εταιρίες ταχύ μεταφορών, οι οποίες έχουν 
βελτιώσει το τελευταίο διάστημα την ποιότητα και ποικιλία των προσφορών τους.

Όπου η φύση των προϊόντων το επιτρέπει η διαδικασία της διανομής μπορεί να γίνει 
ψηφιακά. Παραδείγματα τέτοιων προϊόντων και υπηρεσιών αποτελούν ψηφιακό 
προϊόντα εικόνας και ήχου, χρηματιστηριακές υπηρεσίες, ηλεκτρονικά βιβλία και 
περιοδικά κ.α.
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ΚΕΦ. VII

[ADDED VALUE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ]

Κάποιες από τις τεχνικές που θα μπορούσε να εφαρμόσει ο e-λιανέμπορος προκειμένου 
να αυξήσει την επισκεψιμότητα στο κατάστημα του είναι οι ακόλουθες:

Σε βάθος πληροφόρηση για τα προϊόντα και την επιχείρηση

[δωρεάν πληροφορίες για τις προσφορές του καταστήματος, καθημερινά νέα μιας 
συγκεκριμένης βιομηχανίας ή κλάδου, δελτία τύπου ή δημοσιεύσεις που αφορούν 
νέα/ καινοτόμα προϊόντα, πληροφορίες για τα φυσικά καταστήματα, ενσωματωμένη 

μηχανή αναζήτησης στο e-store]

Ανοιχτή επικοινωνία

[σχόλια, παρατηρήσεις πελατών. Newsletters, Ερωταπαντήσεις & FAQ]

Πραγματικού χρόνου συναλλαγές / πλοήγηση

[Online κατάλογος προσφορών, υποστήριξη παραγγελιών και πληρωμές online, 
εναλλακτικοί τρόποι παράδοσης ψηφιακών προϊόντων (παράδοση online), απευθείας 
αιτήσεις για πιστωτικές κάρτες καθώς και για άλλου είδους κάρτες που προσφέρουν 
προνόμια]

Επιδείξεις/ δοκιμή πριν την αγορά 

[beta software, movie clips, sound clips]

Κλαμπ μελών

[ειδικές τιμές για μέλη, discussion groups]

Δώρα

[screen savers, wallpapers και αρχεία ήχου]

Διασκέδαση

[διαγωνισμούς και κληρώσεις]

Εμπειρία εικονικής περιήγησης 

Εκπαιδευτική υποστήριξη

[εκπαίδευση στη χρήση των προγραμμάτων, FAQ - Frequently Asked Questions]
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ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ E-SHOP
ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΜΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η δημιουργία μιας επιχείρησης στο 
Internet μπορεί να είναι ένα σχετικά 
απλό εγχείρημα. Η δημιουργία μιας 
επιτυχημένης επιχείρησης ωστόσο δεν 
είναι κάτι τόσο εύκολο. Ορισμένοι 
κανόνες για την επιτυχημένη 
e-πιχειρηματική δραστηριοποίησης είναι 
οι ακόλουθοι (Αγαμέμνονας Κακανέλης, 
2000):

1. Αρχικά χρειάζεται κάποια ιδέα. 
Μπορεί να είναι κάτι απλό, όπως 
«θέλω να πουλήσω το προϊόν X» ή 
κάτι εντελώς νεωτεριστικό.

2. Πρέπει με κάποιο τρόπο να 
διαφοροποιήσετε την επιχείρηση σας 
από τον ανταγωνισμό

υποστήριξης που θα χρειαστείτε.
Συμβουλευτείτε ειδικούς, εάν το κρίνεται
απαραίτητο.

6. Ένα επιχειρηματικό πλάνο είναι 
απαραίτητο σε αυτή τη φάση. 
Χρειάζεστε μια ιδέα για την 
κατεύθυνση σας.

7. Το πλάνο μπορεί να προσδιορίσει το 
ποσό που θα χρειαστεί να 
επενδύσετε. Εάν αυτό δεν συμβεί, θα 

πρέπει να το επιτύχετε με κάποιο 
άλλο τρόπο.

8. Προσδιορίστε πιθανούς συνεργάτες.

9. Καθορίστε τον τρόπο προώθησης της 
επιχείρησης (ίσως το πιο σημαντικό 
και δύσκολο στάδιο).

3. Το διαδίκτυο είναι ένας μεγάλος 
χώρος. Θα πρέπει να προσδιορίσετε 
την αγορά στην οποία απευθύνεστε.

4. Αναζητήστε πιθανούς ανταγωνιστές. 
Βρείτε όσο το δυνατό περισσότερα 
για αυτούς και μάθετε από τις 
επιτυχίες και τα λάθη τους.

5. Προσδιορίστε το είδος των 
υπηρεσιών / εργασιών ανάπτυξης 
του τόπου και της τεχνολογικής

10. Υλοποιήστε!

ουλέ3

Θυμηθείτε ότι οι καλές, πρωτότυπες ιδέες 

δεν παραμένουν πολύ καιρό πρωτότυπες, 

ιδιαίτερα στο διαδίκτυο. Από τη στιγμή 

που θα ξεκινήσετε, πρέπει να κινηθείτε 
γρήγορα.

Εάν, δεν μπορέσετε να διαφημίσετε την 

επιχείρηση σας, θα αποτύχει. Οι πελάτες 

δεν θα έλθουν σε εσάς-εσείς πρέπει να 

τους αναζητήσετε.

Μεταπτυχιακός Φοιτητής:Γιάννης Τζαβλόπουλος
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CAEI^ONIK^UANEMriOPiq

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να 
επιτύχετε επιχειρηματικά 
δραστηριοποιούμενοι στο e-tailing. 
Ορισμένοι βασικοί κανόνες είναι οι εξής:

1. Το προϊόν/ υπηρεσία που 
προσφέρετε πρέπει να είναι 
αξιόλογο. Εάν έχετε κάτι που δεν 
αξίζει προς πώληση ή στο οποίο 
δεν πιστεύετε, καλύτερα να μην 
προσπαθήσετε.

2. Επενδύστε αρκετά στη διαφήμιση 
των e-καταστήματος.

3. Βρείτε πιθανούς πελάτες. Εάν 
διαφημίζεστε σε άτομα που δεν είναι 

πιθανό να ενδιαφέρονται, χάνεται 
πολύτιμο χρόνο και χρήμα.

7. Η καλή εξυπηρέτηση του πελάτη 
πρέπει να αποτελεί βασικό μέλημα. 
Στο Web δεν είναι τόσο δύσκολο.

8. Εάν δεν είστε καλός στο σχεδίασμά 
του τόπου, προσλάβετε κάποιον 

άλλο να τον αναλάβει. Η 
πλειονότητα των τόπων έχει 

σχεδιαστεί από ερασιτέχνες.

4. Αποδεχθείτε πληρωμές και με 
πιστωτικές κάρτες. Οι άλλοι τρόποι 
πληρωμών σε ορισμένες περιπτώσεις 
αποδεικνύονται χρήσιμοι, αλλά θα 
σας περιορίσουν.

IJ.IMJ.fJJ.JHMc ουλέ

5. Εάν υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση 
ροής σελίδων στον τόπο σας, κάνετε 
κάτι. Οι πελάτες δεν θα περιμένουν 
για πολύ.

6. Αποδεχθείτε πελάτες από ολόκληρο 
τον κόσμο. Οι Αποστολές στο 

εξωτερικό είναι εύκολες σήμερα. 

Επομένως δεν υπάρχει λόγος να 
περιορίσετε τους πιθανούς πελάτες 
σας.

'' Μην ενθουσιάζεστε με την 

«τεχνολογία». Η τεχνολογία δεν 

αποτελεί πανάκεια, για την επιτυχία 

της επιχειρηματικής σας 

δραστηριότητας.

Πάντα να είστε έτοιμοι για 

σημαντικές αλλαγές στην πορεία, 

καθώς θα πρέπει να προσαρμόζεστε 

στις αλλαγές που συντελούνται στο 

χώρο του e-commerce.

Μεταπτυχιακός Φοιτητής:Γιάννης Τζαβλόπουλος
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SNI^^HMIOYPrHZEir^EN
ελ^ςΤίκΤ^ΪΤορΒ

9. Διεξάγετε ένα εβδομαδιαίο
δημοψήφισμα σε ένα αμφισβητήσιμο 
θέμα, πιθανόν ενδιαφέρον για τους 
επισκέπτες σας.

1. Σχεδιάστε το κατάστημα έτσι ώστε 
να είναι ελκυστικό, τακτοποιημένο 
και εύκολα πλοηγήσιμο.

Η διατήρηση των πελατών στο 
ηλεκτρονικό κατάστημα αποτελεί κρίσιμο 
παράγοντα για τη βιωσιμότητα του. 
Ακολουθούν εννέα τρόποι για να 
σιγουρευτείτε ότι οι επισκέπτες θα 
παραμένουν στο κατάστημα αρκετό 

χρόνο.

2. Προσθέστε επιπλέον περιεχόμενο, 
ενδιαφέρον για τους επισκέπτες 

σας.

3. Ενθαρρύνετε τους επισκέπτες να 
περιηγηθούν στο κατάστημα, 
δημιουργώντας ενδιαφέρουσες 
παραπομπές.

4. Προσθέστε μια σελίδα γενικού 
ενδιαφέροντος.

5. Ενημερώστε τον τόπο ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα. Εάν είναι 
δυνατό, καθημερινά.

6. Υλοποιήστε ένα σχήμα ανταμοιβών ή 
μια στρατηγική περοχής κινήτρων. ιαιιμλμιιιι*ουλέ3

7. Προσφέρεται στους πελάτες δωρεάν πάρτε ιδέες από μεγάλους,

λογαριασμό e-mail και χώρο επιτυχημένους δικτυακούς τόπους.
Προσπαθήστε να προσδιορίσετε το

φιλοξενίας στον τόπο. ,. . .
λογο για τον οποίο οι χρήστες 

συνεχίζουν να τους επισκέπτονται.
8. Διεξάγετε μικρούς διαγωνισμούς ανά

τακτά χρονικά διαστήματα. t<- Μη φοβηθε]τε να αΠορρίψετε
λανθασμένες ιδέες ή πρακτικές

Μεταπτυχιακός Φοιτητής-.Γιάννης Τζαβλόπουλος
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9. Η στρατηγική σας για την
εξυπηρέτηση των πληρωμών είναι να 
συνεργάζεται με εταιρίες που δεν 
είναι γνωστές αλλά παίρνουν χαμηλή 
προμήθεια.

Τα περισσότερα μικρά ηλεκτρονικά 

καταστήματα είναι καταδικασμένα να
αποτύχουν. Ακολουθείστε κάποιον από 
τους επόμενους δέκα τρόπους, αν 
θέλετε να σιγουρευτείτε ότι το δικό σας 
θα είναι ένα από αυτά.

1. Δημιουργείςττε το ηλεκτρονικό 
κατάστημα, αδιαφορήστε για αυτό 
και περιμένετε να «πλημμυρίσετε» 
από παραγγελίες.

2. Θεωρείστε τον εαυτό σας ειδικό στην 
κατασκευή ιστοσελίδων

3. Περιμένετε τους πελάτες να σας 
στείλουν με e-mail τα στοιχεία της 
πιστωτικής τους κάρτας.

4. Πουλήστε τη λίστα με τα στοιχεία 
των πελατών σας σε μια 
διαφημιστική εταιρία.

5. Το επιχειρηματικό σας πλάνο δεν 
περιέχει ξεκαθαρισμένους στόχους 
και στρατηγικές για την 
δραστηριοποίηση σας στο διαδίκτυο.

6. Δεν έχετε πραγματικό την ανάγκη ή 
κίνητρο παρουσίας στο διαδίκτυο.

7. Η στρατηγική σας για το μάρκετινγκ 
είναι να βάζετε πολλά banners σε 
άλλους τόπους.

8. Η στρατηγική σας για την 

εξυπηρέτηση του πελάτη δεν είναι 
άμεση και αλληπεδραστική.

Μεταπτυχιακός Φοιτητής:Γιάννης Τζαβλόπουλος
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ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ YXOZ.COM

£ Εάν έχετε πραγματικά καλή ιδέα, 
κινηθείτε γρήγορα. Ο χρόνος στο 
διαδίκτυο «τρέχει» με μεγαλύτερη 
ταχύτητα.

£ Πολλοί τόποι Β2Β καλύπτουν 
συγκεκριμένες περιοχές. 
Προσδιορίστε επιτυχημένες 
πρακτικές και υλοποιήστε τις στη 
χώρα μας. Χρησιμοποιήστε μια 
ιδέα που κάποιος άλλος είχε, 

αλλά απέτυχε λόγω κακής 
προώθησης.

£ Οι εμπορικοί τόποι στο διαδίκτυο 
αντιγράφονται πολύ εύκολα. Για 
μακροχρόνια επιτυχία προσθέστε 
κάτι που δεν μπορεί να αντιγράφει. 
Βρείτε μια καλή ιδέ, αντιγράψτε την 
και προσθέστε κάτι διαφορετικό, όχι 
εύκολα αντιγράψιμο.

£ Η επωνυμία είναι πολύ σημαντική. 
Βρείτε ένα καλό όνομα και 
προωθήστε το με τον κατάλληλο 
τρόπο.

Μεταπτυχιακός Φοιτητής:Γιάννης Τζαβλόπουλος
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Βπω^^περτερειτ^ςτηνΒ
ΫπηρΗήςΪΠώ^τελΪτώΠ

Μια δικτυακή επιχείρηση η οποία 

παραμελεί την εξυπηρέτηση των 
πελατών της θα αποτύχει. Κάποια βασικά 
σημεία για την επιβεβαίωση της καλής 
εξυπηρέτησης των πελατών είναι τα 
ακόλουθα:

1. Σιγουρευτείτε ότι στο ηλεκτρονικό 
σας κατάστημα βρίσκονται σε 
περίοπτη θέση τα στοιχεί 
επικοινωνίας

2. Επικοινωνήστε με e-mail με τους 
πελάτες σας, σε βασικά σημεία της 
διαδικασίας αποστολής προϊόντων.

3. Παρέχετε στους πελάτες βοήθεια on
line πριν και μετά τη διαδικασία της 
αγοράς.

4. Απαντάτε πάντα στα e-mail, 
παρέχοντας κατάλληλη βοήθεια ή 
πληροφόρηση.

5. Όταν οι πελάτες σας τηλεφωνούν 
προσπαθήστε να δώσετε άμεση λύση 
στο πρόβλημα τους,

6. Η εξατομίκευση των υπηρεσιών και 
των διαφημίσεων μπορεί να 
ικανοποιεί τους πελάτες και να τους 
κρατά ενήμερους, αλλά πάντα με 
μέτρο.

7. Επιλύστε τα προβλήματα όσο το 

δυνατόν νωρίτερα. Καλύτερα να

αλλάξετε ένα προϊόν παρά να χάσετε 
έναν πελάτη.

8. Προσπαθήστε να παρέχετε στους 
πελάτες σας τη δυνατότητα 
παρακολούθησης της κατάσταση της 

παραγγελίας με έναν απλό τρόπο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Λ

Θυμηθείτε, ένας δυσαρεστημένος 

πελάτης μπορεί να δημιουργήσει 

αρνητική δημοσιότητα στο διαδίκτυο.

Η «φτωχή» παροχή υπηρεσιών στους 

πελάτες είναι η πιο βασική αιτία 

έλλειψης ικανοποίησης στις αγορές 

on-

Μεταπτυχιακός Φοιτητής:Γ'άννης Τζαβλόπουλος
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ΠΩ^Ν^ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΤ^Ε^Γ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜ

Υπάρχουν πολλά πακέτα λογισμικού που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
υλοποίηση ενός e-store. Πως επιλέγει 
κάποιος την πιο κατάλληλη λύση;

1. Εάν έχετε μια μικρή επιχείρηση ή 

πουλάτε περιορισμένο αριθμό 
προϊόντων, διερευνήστε αρχικά τις 
δωρεάν παρεχόμενες υπηρεσίες

2. Εξετάστε προσεκτικά τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 
της χρήσης του δικού σας server ή 
της φιλοξενίας σε χώρου κάποιου 
άλλου.

3. Πριν επιλέξετε λογισμικό ή εταιρία με 
την οποία θα συνεργαστείτε, ελέγξτε 
κάποια κατάστημα τα που 
λειτουργούν με το ίδιο λογισμικό ή 
έχουν δημιουργηθεί από την ίδια 
εταιρία.

4. Οι επιπλέον υπηρεσίες, όπως, για 

παράδειγμα, η παρακολούθηση 
παραγγελίας, μπορεί να είναι πολύ 
χρήσιμες για τους πελάτες.

5. Μην πληρώνετε πάρα πολλά 
χρήματα χωρίς λόγο. Εξετάστε τις 
εναλλακτικές δυνατότητες που έχετε 
και εξασφαλίστε ότι τα χρήματα που 

πληρώνετε αξίζούν τον κόπο.

6. Πριν αποφασίσετε να δημιουργήσετε 

κάτι από την αρχή, εξετάστε τις

δυνατότητες που παρέχουν οι 
έτοιμες λύσεις.

7. αξιολογείστε τις ανάγκες σας και τις 
προοπτικές που παρέχει κάθε λύση, 
πάντα σε συνάρτηση με το 
αντίστοιχο κόστος.

Μεταπτυχιακός Φοιτητής:Γάννης Τζαβλόπουλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
-ΑΝΩΝΥΜΟ-

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στα πλαίσια εκπόνησης διπλωματικής εργασίας του 
μεταπτυχιακού προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA),του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στόχος της έρευνας είναι να ανιχνεύσει τους 
παράγοντες που επηρεάζουν ή διευκολύνουν τις λιανικές αγορές μέσω Ίντερνετ. 
Το εοωτπυατολόνιο απευθύνεται αποκλειστικά σε άτομα που είναι γοήστεε του 
Ίντερνετ. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τα παρακάτω ερωτήματα και να 
καταγράψτε τις απαντήσεις σας.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Πως αξιολογείτε τη σημαντικότητα των παρακάτω χαρακτηριστικών για 
την πραγματοποίηση των λιανικών αγορών σας; Κατατάξτε τα από 1 
έως 8 ανάλογα με τη σπουδαιότητα τους. (1=Σημαντικότερο, 8 
Λιγότερο Σημαντικό)

1. Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα μέσα στα καταστήματα

2. Περιβάλλον καταστήματος (π.χ. διακόσμηση, χωροταξία 
κ.α.)

3. Ευκολία πρόσβασης (π.χ. απόσταση, πάρκινγκ, 
χωροταξία κ.α.)

4. Επίπεδο ποιότητας εξυπηρέτησης

5. Ευκολίες - απλοποίηση διαδικασιών (π.χ. ευκολίες 
πληρωμής, εκτεταμένο ωράριο εξυπηρέτησης)

6. Επίπεδα τιμών

7. Ποικιλία προϊόντων

8. Πληροφόρηση

2. έχετε πρόσβαση στο INTERNET από :

1. Το γραφείο □
2. Το σπίτι □
3. Και από τα δύο □
4. Αλλού............................................ □

Μεταπτυχιακός ΦοιτητήςιΓιάννης Τζαβλόπουλος
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3. Τι αναζητάτε συνήθως όταν «περιηγείστε» στο Internet;
(παρακαλώ μοιράστε 100 βαθμούς ανάλογα με τη συχνότητα και το χρόνο 
αναζήτησης__Το άθροισμα πρέπει να είναι ίσο με 100)

1. Πληροφορίες για συγκεκριμένα πεδία ενδιαφέροντος _________

2. Οτιδήποτε ενδιαφέρον (τίποτα το συγκεκριμένο) _________

3. Ευκαιρίες - Προσφορές - Δώρα _________

4. Διασκέδαση (Παιχνίδια, Συνομιλίες, Γραφικά, Μουσική,
Ανέκδοτα, Μηνύματα SMS) _________

5. Προϊόντα για αγορά (για προσωπική χρήση ή δώρο) ________

100

4. Παρακαλώ σημειώστε εάν και κατά πόσο συμφωνείτε με το 
περιεχόμενο της κάθε μίας από τις παρακάτω προτάσεις.
Παρακαλώ κυκλώστε μόνο ένα κουτί σε κάθε σειρά.

Οι αγορές μέσω Internet 
έχουν τα εξής 

χαρακτηριστικά:

Μεγάλη ποικιλία προϊόντων / 
υπηρεσιών

Αναζήτηση προϊόντων χωρίς 
πίεση (π.χ. από πωλητές)

Τιμές ανταγωνιστικές/ Ποιότητα 
εφάμιλλη

Διευκολύνεται η σύγκριση 
τιμών και χαρακτηριστικών των 
προϊόντων

Περισσότερη πληροφόρηση

24ώρες εξυπηρέτηση

Υπάρχουν καλύτερες 
πρόσφορες, εκπτώσεις, 
διαγωνισμοί

Είναι πιο διασκεδαστικό

Εξοικονόμηση πολύτιμου 
χρόνου

Ταχεία παράδοση κατ' οίκον

Διαφωνώ
απόλυτα

Διαφωνώ Ούτε Συμφωνώ Συμφωνώ 
συμφωνώ/ απόλυτα

Ούτε 
διαφωνώ

Μεταπτυχιακός Φοιτητής:Γιόννης Τζαβλόπουλος
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5. Λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιείτε το Internet:

Στο σπίτι Στο γραφείο Αλλού
1. ψυχαγωγία/ διασκέδαση □ □ □

2. πρόσβαση σε νέα/ πληροφορίες α □ α
3. πληροφορίες για προϊόντα/ 

υπηρεσίες
□ α □

4. αναζήτηση προγραμμάτων 
λογισμικού

□ □ □

5. αγορά προϊόντων α α □

6. τραπεζικές/ χρηματιστηριακές 
συναλλαγές.

□ □ □

7. επικοινωνία με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (e-mail)

□ α □

6. Πόσο πιθανό ή απίθανο είναι να αγοράζετε τα προϊόντα/ υπηρεσίες 
μέσω Internet στο εγγύς μέλλον; : (1= Εντελώς απίθανο, 5=Εντελώς 
βέβαιο).

Εντελώς απίθανο 
1

Απίθανο

Δεν έχω 
αποφασίσει 
ακόμα/ Δεν 

γνωρίζω Πιθανό
2 3 4

Εντελώς Βέβαιο 
5

«- Αν δώσατε Βαθυά πιθανάτπταε 1 ή 2 βαθμολογείστε τους λόγους με βάση 
το βαθμό σημαντικότητας :

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ
σημαντικό σημαντικό Σημαντικό σημαντικό σημαντικό

Πιστεύω ότι θα είναι πολύπλοκη 
διαδικασία. 1 2 3 4 5
Μου αρέσει να κάνω βόλτα στα 
φυσικά καταστήματα

1 2 3 4 5

Έλλειψη επαφής με το προϊόν 1 2 3 4 5
Αδυναμία διαπραγμάτευσης της 
τιμής των προϊόντων

1 2 3 4 5

Φοβάμαι για την ασφάλεια των 
συναλλαγών.

1 2 3 4 5

Αβεβαιότητα για την έγκυρη 
παραλαβή των προϊόντων

1 2 3 4 5

Θεωρώ το κόστος υψηλό 1 2 3 4 5
Άλλο .(αναφέρετε 
ποιο)...........................

Αν δώσατε βαθυά πιθανότητας 4 ή 5 κατατάξτε τους λόγους με βάση το 
βαθμό σημαντικότητας

Καθόλου
σημαντικό

Λίγο
σημαντικό Σημαντικό

Αρκετά
σημαντικό

Πολύ
σημαντικό

Η δυνατότητα 24ωρης 
εξυπηρέτησης.

1 2 3 4 5

Διαθέτω περιορισμένο χρόνο. 1 2 3 4 5
Ευκολία - απλοποίηση διαδικασιών. 1 2 3 4 5

Μεταπτυχιακός Φοιτητής:Γιάννης Τζαβλόπουλος
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Καλύτερη πληροφόρηση για τα 
προϊόντα

1 2 3 4 5

Διευκολύνεται η σύγκριση τιμών και 
χαρακτηριστικών των προϊόντων

1 2 3 4 5

Τιμές ανταγωνιστικές/ Ποιότητα 
εφάμιλλη

1 2 3 4 5

Μεγάλη ποικιλία προϊόντων / 
υπηρεσιών

1 2 3 4 5

Άλλο .(αναφέρετε 
ποιο).........................

1 2 3 4 5

®- Αν δώσατε Βαθυό πιθανότητας 3 αναφέρετε τι θα διευκόλυνε την απόφασή 
σας ώστε να αγοράζεται μέσω Internet στο εγγύς μέλλον;

7. Πως αξιολογείτε την ποιότητα των υπηρεσιών των ηλεκτρονικών 
καταστημάτων (e-shops) στους παρακάτω άξονες; (1= κακή , 
5=άριστη):

Κακή Άριστη
1. Βάθος και ένταση πληροφόρησης 1 2 3 4 5

2. Ανοιχτή επικοινωνία (Σχόλια, 
υποδείξεις, παράπονα μέσω e-mail)

1 2 3 4 5

3. Επιδείξεις/ δοκιμή προϊόντος 1 2 3 4 5

4. Πραγματικού χρόνου συναλλαγές 1 2 3 4 5

5. Δώρα (π.χ. screen savers, 
δοκιμαστικά προγράμματα software)

1 2 3 4 5

6. Προνόμια μελών σε ορισμένες 
σελίδες

1 2 3 4 5

7. Ενδιαφέρον εικονικό περιβάλλον 
(νέα εμπειρία)

1 2 3 4 5

8. Διασκέδαση (Διαγωνισμοί, παιχνίδια 
κ.α.)

1 2 3 4 5

9. Απαντήσεις σε συγκεκριμένες 
ερωτήσεις και εκπαίδευση στη χρήση 
του προϊόντος (FAQ)

1 2 3 4 5

10. Συμπληρωματικές υπηρεσίες 
(διασυνδέσεις με ενδιαφέρουσες 
ιστοσελίδες, δωρεάν υποστηρικτικές 
υπηρεσίες ή προϊόντα)

1 2 3 4 5
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8. Πόσο συχνά αγοράζετε μέσω του Ίντερνετ;

Ποτέ α
Σπάνια □
Τακτικά □
Συχνά □
Πολύ συχνά α

9. Ποιες από τις παρακάτω προϊοντικές κατηγορίες αγοράζετε ή είστε 
διατεθειμένοι να αγοράσετε μέσω του Inernet;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΑΙ ΑΓΟΡΑΖΩ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ 
ΑΓΟΡΑΣΩ ΣΤΟ 

ΜΕΛΛΟΝ
Βιβλία - Περιοδικά
CD's
Hardware - Software
Ταξιδιωτικά Εισιτήρια
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές
Ηλεκτρικά Είδη
Εξοπλισμό Γραφείου
Έπιπλα και Εξοπλισμός για το σπίτι
Αθλητικά Είδη
Τρόφιμα - Ποτά
Είδη ρουχισμού
Καλλυντικά
Άλλα

10. Ποιον από τους παρακάτω εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής 
θεωρείται τον καλύτερο, για τη διεκπεραίωση των online αγορών σας;

□ Χρέωση πιστωτικής κάρτας μέσω τηλεφώνου ή Fax
□ Χρέωση πιστωτικής κάρτας μέσω Intenret
□ Χρέωση πιστωτικής κάρτας κατά την παραλαβή
□ Πληρωμή με μετρητά κατά την παραλαβή
□ Με χρέωση λογαριασμού στην τράπεζα

11.Ποια κατά την γνώμη σας θεωρείτε "μειονεκτήματα" στην εξυπηρέτηση 
μέσω Internet;

Μεταπτυχιακός Φοιτητής:Γιάννης Τζαβλόπουλος
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παραδοσιακών καταστημάτων για 
χαρακτηριστικά(1 = κακή, 5=άριστη):

κάθε ένα από τα παρακάτω

Κακή Άριστη
Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα μέσα στα 
καταστήματα

1 2 3 4 5

Περιβάλλον καταστήματος (π.χ. 
διακόσμηση, χωροταξία κ.α.)

1 2 3 4 5

Ευκολία πρόσβασης (π.χ. απόσταση, 
πάρκινγκ, χωροταξία κ.α.)

1 2 3 4 5

Επίπεδο ποιότητας εξυπηρέτησης 1 2 3 4 5

Ευκολίες - απλοποίηση διαδικασιών (π.χ. 
ευκολίες πληρωμής, εκτεταμένο ωράριο 
εξυπηρέτησης).

1 2 3 4 5

Επίπεδα τιμών 1 2 3 4 5

Ποικιλία προϊόντων 1 2 3 4 5

Πληροφόρηση 1 2 3 4 5

13.Πως αντιλαμβάνεστε/ αξιολογείτε την εξυπηρέτηση μέσω των 
ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops) για κάθε ένα από τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά(1=κακή, 5=άριστη):

Κακή Αριστη Δεν
ξέρω/
Δεν

απαντώ
Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα μέσα 
στα καταστήματα

1 2 , 3 4 5 6

Εικονικό περιβάλλον (αρχιτεκτονική 
ιστοσελίδας)

1 2 3 4 5 6

Ευκολία εύρεσης και πλοήγησης στην 
σελίδα

1 2 3 4 5 6

Επίπεδο ποιότητας εξυπηρέτησης 1 2 3 4 5 6

Ευκολίες - απλοποίηση διαδικασιών 
(π.χ. ευκολίες πληρωμής, εκτεταμένο 
ωράριο εξυπηρέτησης).

1 2 3 4 5 6

Επίπεδα τιμών 1 2 3 4 5 6

Ποικιλία προϊόντων 1 2 3 4 5 6

Πληροφόρηση 1 2 3 4 5 6
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14. Ηλικία:
□ 18-25
□ 26-35
□ 36-45

16. Οικογενειακή κατάσταση:

□ Άγαμος/ η
□ Έγγαμος/η
□ Διαζευγμένος/η

17. Επάγγελμα:
□ Επιχειρηματίας
□ Στέλεχος επιχείρησης
□ Δημόσιος Υπάλληλος
□ Ιδιωτικός Υπάλληλος
□ Φοιτητής
□ Ελεύθερος επαγγελματίας
□ Μη εργαζόμενος

15. Φύλο:
□ Άντρας □ Γυναίκα

18. Σπουδές:
□ Δημοτικό
□ Γυμνάσιο
□ Λύκειο
□ Τεχνική/ επαγγελματική σχολή
□ Τ.Ε.Ι.
□ Α.Ε.Ι.
□ Master/Διδακτορικό

19. Μηνιαίο ατομικό εισόδημα:

□ Έως 300.000 δρχ.
□ 300.000 - 500.000 δρχ.
□ 500.000 - 1.000.000 δρχ
□ Πάνω από 1.000.000 δρχ.

Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας.
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At Sainsbury’s Self-service shopping 
is EASY and QUICK

1—As you go in you are given a special wire 2—The prices and weight of all goods are 
basket for your purchases. clearly marked. You just take whal you want.

a—Are you a fast shopper or a slow ? You can 4—Dairy produce, cooked meats, pies, suits-
bo either when you shop at Sainsbury s! ages, bacon, poultry, rabbits aud cheese—all

hygienically packed.

B—Meat is served from Sainsbnry's special e—Pay as you go out. The assistant puts
refrigerated counters Or you can serve what you have bought into your own basket
yourself from the cabinets. and gives you a receipt,

Sainsburv's Self-service
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DELIVERY
Do your shopping whenever 
it's convenient for you.

Leave your shopping at the 
Iceland check-out.

• We’ll store your shopping 
in a freezer.

• An Iceland freezer van will 
deliver, within a 3 mile radius 
of the store, FREE on a day 
and at a time to suit you.

,1 tftake it for 111Um
*»**fc*l a Nooin (. VurtJ* >« «5 U.Lrv

Iceland's home delivery service Ordering yourTesco shopping on the Internet

‘Direct Line 
Insurance.

Sarah
speaking,

how

Retail Park Guide

Direct Line - insurance over the phone Lakeside Shopping Centre and Retail Park



WebTV

WebTV works with the TV 
you already own.

It plugs into the standard telephone line 
you already have.

And you can use it from the best 
seat in the house.
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Location: [httpr/Aew dell com/store/index Mm

WELCOME TO THE

DEU STORE)
(for U.S. customers onfy)

Specialty Stores
ί International Store? 
t Bjsmess
► Federal Government
► Healthcare
t Higher Education
► K-12 Education
h State .3c Local Government

Store Information
► How To Shop & B.iy 
h Store Security
t Payment Options
► Shipping Options 
t Delivery Time
b Contact Us

IXHIMNCI Til

Explore 3D Worlds 
and Edit DgitaJ 
Movies with 
Amazing Speed 
with the
Intel Pentium®!!
processor

rwwtI

Click on a product to see what’s available.

R*!WM"rfl

Or pick a system by name to begin.

AVAILABLE DELL SYSTEMS

fool

<fer V i?

Tor customers nthe cent rental United States. Hawaii and Alaska only. 
Please clck here for ntermaton about Del notiergeographc areas '

Copyrrfr* 1996 Dell Computer Ccrporatbn. All rights reserved.
(TErms of Use)

Colne ft-vaev Practices

car L M

Ordering from Dell over the Internet

D~ Netscape: U.S. Consumer Bonk - Online Banking uia Quicken

: y i Ά ■** *έ at -k ai 11;·ί Back Forward R»lo*d Home Search Guide Images Print Security Stop 

Net rite: Ji |hHp://wvw citibank com/uf/quick en98/j

W

CfTIBAN<0’
UNITED STATC1 C 0 1t tf M t I BANK

Online Banking via Quicken®
Quicken, the top-selling personal finance software in the United States, is the fastest, 
easiest program avail*We to organize your persona) finances. Easyto use, Qucken looks 
and works |ust like your checkbook.

• Youcancreale personal budgets
• Track where your money goes
• Reconcle your account balances

When you enroll in Online Banking via Quicken, you can:

• Track your inked Otibank Personal Checking Accounts*, Savings Accounts, 
insured MoneyMaiket Accounts, end Checking Plus® Accounts

• Use your Citibank Personal Checkng Account to pay bis usngtheOnlne 
Payment feature of Or*ne Barkng

* CrtiGold®. Business and Prof essional and Citibank Credit Card accounts are not available 
through Online Banking via Quicken

Online Account Access
VMthOrkne Banking viaQuicken, you can dov»nload the transactions that have been 
posted to your inked Citibank accounts direettyinto your Quicken registers, savcig you 
trie on data entry The automatic matching feature compares the downloaded transactions 
to those already listedin your regist erto make reconcling your accounts easier and faster

Transferring Money
From the comfort of your home or office, you can request funds to be transferred between 
the accounts that are Inked to yourOnhne BankmgvtaQuickenser\tce Transferrequests 
that are made through Quicken vt# post to your account within 2 business daysreetm U.S. HOME PRODUCTS Ki^t'iWUI «ARDS

3* Connect: Contacting host: wwv citibank com... M



ο»
B*ck

=</ & & epo
22233 & •Ά •

forward Horn» Reload image» Open Print Find Stop

Location: [http://www.dixonf.co uk/pcd.i/pyn/dixoof /QL/w»lcom» html

S3
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Welcome to DlXOIlS online

internet Shop nere sg^e^aeal

corporate 
cite · l

The ultimate shopping experience

SAVEVoelOO
ON PALMTOP COMPUTERS
PLUS EXTRA DISCOUNTS ON MANY PRODUCTS

Site last updated : 19/03/98

Palm Pilot Pro#«a»lonal

for the 1
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U

d
IIC9I

mokxiy

Dixons Online Store lets you browse, choose and purchase from our 
comprehensive range of TV's, Videos, Hi-Fi, Camcorders, Cameras, 
PC’s, Printers, Fax Machines, Organisers, Software, PC Peripherals 

and lots more.

AM major credit cords and store cords accepted

SHOP SECURELY AT DIXONS ONLINE 
All personal and Credit-Card information is encrypted before 

transmission using Secure Sockets Layer (SSL).

Help! ORDER your product ON-LINE or call us direct on 08000 $82868 quoting Ref. Int97.
Ilf you can’t find the electrical product you want online, email us on salesgdixons.co.uk or contact us through our help.page and ve will find

what you are looking for or suggest an alternative.

Θ1998 DS<j All Trade names are the proportyoT their respective owners.
Contact our Webmaster with your views on the Dbeons On-Line Operation.

Document: Done. iTTa

Dixon's website

What's New? What's Cool? Destinations Net Search People

| ABBEY NATIONAL’
Because life's complicated enough.

Easy ways to arrange

Loans
and manage credit

Bonus 
Postal 
Account
Personal

1" *,k Banking
Managing your 
day to day money

Practical advice on your

Mortgage 
and Home

Protecting 
and Insuring
against life's misfortunes

Welcome to the Abbey National website. Just like our branches, it's designed to offer you a personal, 
friendly service. You'll find expert help and adYice and we're open 24 hours a day.

Do you have any questions on our Customer Service orf or our Webmasters.

This s*e complies wthal relevant UK regulations. To assist us in improving our service, ve mayrecord ormomtortetephone calls. 

Thtssiteis best viewed vtthNetscape 3.0 orlater.

YOUR HOME 13 AT RISK IF YOU DO NOT KEEP UP REPAYMENTS ON A MORTGAGE OR OTHER LOAN 
SECURED ON IT.

AB8EY NATIONAL PLC, WHICH IS REGULATED BY THE PERSONAL INVESTMENT AUTHORITY, ONLY SELLSITSOWN LIFE 
ASSURANCE, PENSION AND UNIT TRUST PRODUCTS.

AbbeyNaiionalpl^AbbeyHouse, Baker Street,londonNW1 8XL, United kingdom. Telephone 0171 $124000.

I sa ? ia'

http://www.dixonf.co
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AsiaOne Commerce business on the f

with
$5.00!

The Hexapod 
Walker II

The Shopping Moll
I
 FREE Customer Registration 
Merchant Registration

OUR 10 HOTTEST BUYS!
Nov»Stari»n
Yi'lcjyn33·
PgajcJtt
Hind BotiqMil 13 
Rose Bouquet 1248 
Befbjtcwd Meet 
Lee Kuan Yf Book
C!«9tr?M9.Hg|y.8ifel·
Pn 1 English CD

Gift Gallery

Joequim Florist & Gifts
The roost popular florist in Singapore!

1st Avenue CuberShoo 
Greit gifts from great kids!

Robotics Vorld Online 
High-tech hobbies

Pwedisa
Bathroom accessories

AsiaOne Commerce transactions are powered by a secure server For 
greater security, ve recommend that you purchase a 128-bit 
full-strength, encrypting Veb proxy here.

Spec»
Shops

laity

VjrtujIEys
Photography of the future!

The Five Elements 
Chinese Astrology software

serf
Chinese Horoscope 
Look up your future!

Music
ASIA

Music CDs galore

Computer
Software

new?
INtelliVEST
intelligent tools for stock market matters

Innovative Trek Technology 
Mjii.-media, telephony soft were

The InfoMart
■ Facts & figures for business 
I and investment decisions :

PataShop . Official statistics on Singapore 
REAL ink : Singapore property data 
Newslink: Asia's top newspapers

Community Services
■ Connect with the community - 
I donate thru' the Net to these causes:

National Kidneu Foundation 
Down Sgndrome Association 
Raleigh International CSingapyf)

Communication Suite
I Lifetime email and 
I email-to-fax services:

jrf* ί http://vvw.ecomz.com/robovorld M

AsiaOne Commerce

> AKIUELL
my-vortd on tour

www.my-world.dp

Roadshow'98,
my-vorld Roadahov'98
und.schon da gewesen? FaJis 
nicht kdnnen Sie hi or etfahren, 
vo esnoch hngeht undvovr 
gerade ?md!

ANGEBOfE
Mini-Disc ec or d or

Derkletne Sobering m»t dem 
grofien Sound.Den Sharp WO 200 
linden Siejetzt exrlusivinmyvofld 
fix 399,- DM. Anderetoile 
Angeboie linden Sie hiert

►NEU
FussbaH-WM 98

PlflyStarior

vor dent Startschim unset er 
National elf in Frarkreich 
kdnnen Siesichschcnmal 
emspielen DAS Spiel der 
FuObel WM 38 in Franireich 
furPSX undN 84H?

| 4. V a Λ Λ 61 «8 a£ :%
Back Forward Reload Home Search Guide Images Print Seourity Stop

. Netsite: [http://www.my-world.com/indexd html

SUCHE

*· Ini emsti onai Customer War er kerb

Willkommen
in my-world

Ganz gieich, ob Sie kauten, suit en Oder nur 
echnuppemvolen: Uber800.000 Produkte, unzahige 
Oberraechungen tnd Wei SpaB ervarten Siein dleser 
Einkaufsve*. VMr viinechen Ihnen Wei Yergniigen.

http://www.my-world.dp
http://www.my-world.com/indexd
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TO ΓΛΩΣΣΑΡΙ
ΤΟΥ β-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

A
ADSL (ASYMMETRIC DIGITAL 
SUBSCRIBER LINE)
Τεχνολογία μετάδοσης ψηφιακής πλη
ροφορίας μέσω ίων υφιστάμενων τη
λεφωνικών γραμμών. Η ADSL είναι 
ασύμμετρη, χρησιμοποιώντας το μεγα- - 
λύτερο μέρος του εύρους της γραμμής 
για να αηοστείλει την πληροφορία στο 
χρήστη, ενώ χρησιμοποιεί ένα πολύ μι
κρό μέρος της γραμμής για να λάβει 
πληροφορίες από το χρήστη. Επιτρέπει 
ταυτόχρονη αναλογική (φωνητική) 
επικοινωνία μέσω της ίδιας γραμμής.

ACQUIRING BANK
Τράπεζα Υποδοχής: Η τράπεζα στην 
οποία ανοίγει λογαριασμό ο έμπορος, 
προκειμένου να δέχεται πληρωμές μέ
σω ηλεκτρονικής συναλλαγής.

AUTHENTICATION
Ταυτοποίηση/Πιστοποίηση: Η διαδικα
σία επιβεβαίωσης των στοιχείων ενός 
ατόμου ή μιας επιχείρησης με τη χρή
ση ψηφιακών ταυτοτήτων/πιστοποιητι- 
κών.

AUTHORIZATION
Εξουσιοδότηση: Η διαδικασία κατά την 
οποία η τράπεζα έκδοσης της κάρτας 
του πελάτη ελέγχει το υπόλοιπο του 
λογαριασμού του και δίνει την εντολή 
πληρωμής του σχετικού 
ποσού στην τράπεζα υποδοχής του 
εμπόρου.

C
CERTIFICATION AUTHORITY - CA/TTP 
Οργανισμός Πιστοποίησης/Έμπιστο 
Τρίτο Μέρος: Οι οργανισμοί που εκδί
δουν ψηφιακές ταυτότητες, που εγγυώ- 
νται το εχέγγυο των συμβαλλομένων 
και τη διασφάλιση της επικοινωνίας.

D
DIGITAL ID/CERTIFICATE 
Ψηφιακή Ταυτότητα/Βεβαίωση: Κρυ- 
πτογραφημένη ταυτότητα που εκδίδε- 
ται αηό οργανισμό πιστοποίησης και η 
οποία αποδεικνύει τη γνησιότητα των 
στοιχείων του κατόχου. Περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, την ψηφιακή υπογραφή 
του κατόχου και το δημόσιο κλειδί του. 
Χρησιμοποιείται από τον κάτοχο για τις 
ηλεκτρονικές του συναλλαγές και την 
ασφαλή επικοινωνία μέσω Internet.

DIGITAL MONEY
Ψηφιακό Χρήμα: Η μορφή χρήματος 
που διακινείται μέσω Internet είτε με 
χρήση κάρτας (πιστωτικής ή ςσιβΓΐ 
card] είτε με ειδικούς ψηφιακούς λο
γαριασμούς.
Το ψηφιακό χρήμα είναι άυλο και οι 
πληρωμές ολοκληρώνονται μεταξύ 
των τραπεζών του πελάτη και του 
εμπόρου.

DIGITAL SIGNATURE 
Ψηφιακή Υπογραφή: Ειδικό αρχείο που 
δημιουργείται από κείμενο που υπογρά
φεται και κρυητογραφείται. 0 παραλή
πτης, αποκρυπτογραφώντας το κείμενο, 
συγκρίνει την υπογραφή και πιστοποιεί 
την ταυτότητα του αποστολέα.

DNS (DOMAIN NAME SERVICE)
Η υπηρεσία αντίστοιχη της πραγματι
κής διεύθυνσης (IP) ενός υπολογιστή, 
που συνδέεται με το Internet μέσω του 
ονόματος που του έχουμε δώσει (ήοςι 
name).

Ε
E-BUSINESS
Ηλεκτρονικώς Επιχειρείν: Η διενέρ
γεια και η διεκπεραίωση επιχειρηματι
κών διαδικασιών μέσω του Διαδικτύου.

E-COMMERCE
Ηλεκτρονικό Εμπόριο-.Όλα τα είδη συ
ναλλαγών που εκτελούνται με ηλε
κτρονικά μέσα και, κυρίως, μέσω του 
Διαδικτύου.

EDI (ELECTRONIC DATA 
NTERCHANGE)
Η ηλεκτρονική ανταλλαγή κειμένων 
με συγκεκριμένη δομημένη μορφή μέ
σω ηλεκτρονικών υπολογιστών και δι
κτύων ευρείας περιοχής. Χρησιμοποι
είται στο ηλεκτρονικό εμπόριο και σε 
άλλες μορφές επιχειρηματικής δρα
στηριότητας.

E-MAIL
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Υπηρεσία 
αποστολής και λήψης αλληλογραφίας 
μέσω του Internet.

E-WALLET
Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι: Διαδικτυακό 
πρόγραμμα που διαχειρίζεται ηλε
κτρονικό πιστωτικό λογαριασμό ή κάρ
τα του χρήστη και διευκολύνει τις ηλε
κτρονικές συναλλαγές.

EXTRANET
Η χρήση του Internet για επέκταση 
του εσωτερικού Διαδικτύου (Intranet) 
μιας επιχείρησης σε ελεγχόμενο εξω
τερικό διεπιχειρησιακό δίκτυο. Το 
Extranet δηλαδή συνδέει το Intranet 
της επιχείρησης μετά Intranet των 
προμηθευτών της, των πελατών της 
ή άλλων.

F
FIREWALL
Σύστημα (hardware ή και aoftware) 
προστασίας υπολογιστή/ών συνδεδε- 
μένου στο Διαδίκτυο, από την πρόσβα
ση των χρηστών του τελευταίου σε ανε
πιθύμητες περιοχές.



TP {FILE TRANSFER PROTOCOL)
ίνα πρωτόκολλο μεταφοράε αρχείων 
ιεταξύ δύο υπολογιστών μέσω του 
ιρωτοκόλλου τηλεμετάδοσηε TCP/IP. 
ίρησιμοποιείται ευρέωε στο Διαδίκτυο 
ίο το «κατέβασμα» προγραμμάτων 
ιπό servers που τα προσφέρουν.

G
iATEWAY
Ιόλη Μεταγωγήε.-Ένα σημείο του δι- 
ίτύου που λειτουργεί cos «πέρασμα» 
ιε άλλα δίκτυα. Τα gateway μπορεί να 
:ίναι είτε υπολογιστέε είτε άλλεε συ- 
ικευέε, oncos router. Ελέγχουν την κυ- 
ίλοφορία των δεδομένων μεταξύ δια- 
ιεκριμένων δικτύων, oncos είναι το 
ntranet pias επιχείρησηε και το 
nternet.

Ul (GRAPHICAL 
SER INTERFACE)
pos που περιγράφει το λογισμικό 
paipmiis επικοινωνίαε χρηστών-υπο- 
ογιστών. Τα παλαιότερα περιβάλλο- 
ta, που παρείχαν λειτουργικά συστή- 
ata oncos to DOS, βασίζονταν σε κεί- 
ενο και εισαγωγή εντολών από το 
ρήστη μέσω του πληκτρολογίου, ενώ 
ι GUI βασίζονται στη γραφική απεικό- 
ιση των λειτουργιών του υπολογιστή 
□ι την επιλογή tous με δεικτικέε συ- 
κευέε, oncos το ποντίκι και η ψηφιακή 
ένα.

Η
TML (HYPERTEXT MARKUP 
ANGUAGE)
Ιώοσα προγραμματισμού που χρησι- 
αποιείται για την κατασκευή υπερκει- 
ένων και δικτυακών τόπων.

ΤΤΡ (HYPERTEXT TRANSFER 
30T0C0L)
ρωτόκολλο enmoivcovias που επιτρέ- 
ει τη μεταφορά διασυνδεόμενων δε- 
ίμένων, oncos κείμενα και εικόνεε, 
έσω του Internet. Η απλή δομή του 
31 η ελεύθερη διαθεσιμότητά του συ- 
τβαλαν στη διάδοση και την καθιέρω- 
τ του HTTP στο Διαδίκτυο.

I
IMAP (INTERNET MESSAGE ACCESS 
PROTOCOL)
Πρωτόκολλο πρόσβασηε σε υπηρεσίεε 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Μέσω του ΙΜΑΡ, τα μηνύματα αποθη
κεύονται σε έναν server και ο χρήστη5 
μπορεί να επιλέξει ποια από αυτά επι
θυμεί να «κατεβάσει» στο δικό του 
υπολογιστή, διαβάζονταε τον 
αποστολέα και την επικεφαλίδα του 
μηνύματοε.

INTRANET
Ένα εσωτερικό επιχειρηματικό δίκτυο 
που βασίζεται στο πρωτόκολλο επικοί-, 
vcovias IP (Internet Protocol)

IP (INTERNET PROTOCOL)
To πρωτόκολλο επικοινωνία που χρη
σιμοποιείται στο Internet.

ISSUING BANK
Τράπεζα Έκδοσηε: Η τράπεζα στην 
οποία διατηρεί λογαριασμό ο πελάτηε 
και η οποία εκδίδει την πιστωτική ή 
«έξυπνη κάρτα» του πελάτη.

J
JAVA
Γλώσσα προγραμματισμού tns εταιρεί- 
as Sun, που σχεδιάστηκε ειδικά για 
εφαρμογέε στο Διαδίκτυο.

L
LAN (LOCAL AREA NETWORK)
Ένα δίκτυο τοπικού χαρακτήρα που 
εξυπηρετεί υπολογιστέε, οι οποίοι βρί
σκονται σε σχετικά μικρή απόσταση με
ταξύ του5 (συνήθωε μέσα στα όρια 
ενόε κτιρίου).

Μ
MIME (MULTI-PURPOSE INTERNET 
MAIL EXTENSIONS)
Μία επέκταση του αρχικού πρωτοκόλ
λου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που 
επιτρέπει την ανταλλαγή αρχείων κά
θε είδουε, πέρα από το απλό κείμενο.

Ρ
PACKET
Ένα πακέτο δεδομένων που μεταφέρε- 
ται μέσω δικτύου από έναν υπολογιστή 
σε έναν άλλον. Κάθε μήνυμα ή αρχείο 
που μεταφέρεται με το πρωτόκολλο IP 
«σπάει» σε μικρότερα κομμάτια (πα
κέτα], τα οποία μπορεί και να ακολου
θήσουν διαφορετική διαδρομή, για να 
φτάσουν στον προορισμό cous. Εκεί 
πλέον επανασυνδέονται για να απο
κτήσουν ξανά την αρχική cous μορφή

PGP (PRETTY GOOD PRIVACY)
Ένα δημοφιλέε και δωρεάν πρόγραμ
μα κρυπτογράφησηε μηνυμάτων για 
την αποστολή cous στο Internet, που 
χρησιμοποιεί την κρυπτογράφηση με 
δημόσιο κλειδί.

POP3 (POST OFFICE PROTOCOL 3)
Το πιο διαδεδομένο πρωτόκολλο ηλε
κτρονικού ταχυδρομείου. Σε αντίθεση 
με το IMAR στο POP3 ο χρήστηε «κατε
βάζει» όλα τα μηνύματα που απευθύ
νονται σε αυτόν από τον server, xcopis 
να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανά- 
μεσά cous.

PORTAL
Έναε δικτυακόε ranos που λειτουργεί 
cos πύλη εισόδου στο Internet, με γκι
σέ πληροφοριών και κατευθυντήριε 
πινακίδεε. Περιλαμβάνει μηχανέε ανα- 
zmnans και δομημένεε παρουσιάσει 
τόπων και ιστοσελίδων διαφόρων κα
τηγοριών.

ΡΡΡ (POINTTO POINT PROTOCOL)
Ένα πρωτόκολλο επικοινωνίαε μεταξύ 
δύο υπολογιστών σε σειραϊκή σύνδε
ση. Χρησιμοποιείται Kupicos για τη σύν
δεση υπολογιστών σε servers μέσω τη
λεφωνικών γραμμών.

PUBLIC KEY ENCRYPTION 
Κρυπτογράφηση με Δημόσιο Κλειδί:
Σύστημα κρυπτογράφησηε που χρησι
μοποιεί δύο κλειδιά για να κρυπτογρα
φήσει ένα μήνυμα: το δημόσιο και το 
ιδιωτικό κλειδί. Με τη χρήση αυτού του 
συστήματοε δεν απαιτείται η αποστολή
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του κλειδιού από τον αποστολέα στον 
παραλήπτη.

R
ROUTER
Μία δικτυακή συσκευή που χρησιμο
ποιείται για τη σύνδεση τμημάτων δι
κτύων LAN μεταξύ tous, δημιουργώ- 
vras ευρύτερο LAN ή, πιθανά, ένα δί
κτυο ευρείαε περιοχήε (WAN).

RSA
Μία μέθοδοε κρυπτογράφησηε δημο
σίου κλειδιού που χρησιμοποιείται και 
για την κρυπτογράφηση μηνυμάτων 
και για τη δημιουργία ψηφιακών υπο
γραφών.

S
SECRET KEY ENCRYPTION 
Κρυπτογράφηση με Κρυφό Κλειδί: Σύ
στημα κρυπτογράφησηε που χρησιμο
ποιεί ένα κλειδί για να κρυπτογραφή
σει ένα μήνυμα. Με τη χρήση αυτού 
του συστήματοε απαιτείται η .αποστολή 
του κλειδιού από τον αποστολέα στον 
παραλήπτη.

SECURE ELECTRONIC TRANSACTION 
(SET)
Ένα ασφαλέε πρωτόκολλο πληρωμών 
που αναπτύχθηκε από τη Visa και τη 
MasterCard. Παρέχει μέγιστη ασφάλεια 
στιε συναλλαγέε μέσω του Διαδικτύου, 
μη επιτρέπονταε στον έμπορο την πρό
σβαση στα στοιχεία τηε κάρταε του πε
λάτη και θέτονταε ωε τρίτο συμβαλλό
μενο έναν εγγυητή των στοιχείων ταυ- 
τότηταε των συναλλασσόμενων 
(Tasted Third Party).

SECURE HYPETTEXTTRASFER 
PROTOCOL (S-HTTP)
Μία ασφαλήε μορφή του HTTP που πα
ρέχει ασφάλεια στην επικοινωνία μετα
ξύ browser και server.

SECURE SOCKETS LAYER (SSL)
Ένα πρωτόκολλο ασφαλείαε που ανα
πτύχθηκε από τη Netscape και δημι
ουργεί μία ασφαλή σύνδεση μεταξύ

του browser και του server. Κατά τη 
διάρκεια μιαε τέτοιαε σύνδεσηε όλα τα 
δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ 
των παραπάνω είναι κρυπτογραφημέ- 
να. To SSL δεν πιστοποιεί όμωε την 
ταυτότητα ούτε του αποστολέα, ούτε 
του παραλήπτη.

SECURE WEB SERVER
Έναε Web Server που χρησιμοποιεί κά
ποιο πρωτόκολλο ασφαλείαε, με απο
τέλεσμα οι συνδέσειε που πραγματο
ποιεί να είναι ασφαλείε και όλα τα μη
νύματα που δέχεται και στέλνει να είναι 
κρυπτογραφημένα.

SHOPPING CART
Εικονικό «καροτσάκι αγορών» που 
χρησιμοποιεί ο πελάτηε για να προ
σθέτει τα προϊόντα που επιθυμεί να 
αγοράσει κατά την επίσκεψή του σε 
ηλεκτρονικό κατάστημα. 0 πελάτηε 
μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιθεωρή
σει τα προϊόντα που έχει στο shopping 
cart του και να προσθέσει ή να αφαιρέ- 
σει οποιοδήποτε από τα προϊόντα που 
προσφέρει το κατάστημα, μέχρι οριστι- 
κήε αγοράε.

SITE
Δικτυακόε Τόποε: Οι ομάδεε ιστοσελί
δων που απαρτίζουν το σταθμό επικοι- 
νωνίαε του δημιουργού τουε στο Διαδί
κτυο, υπό μία διεύθυνση (URL).

SMART CARD
Έξυπνη Κάρτα: Είδοε πιστωτικήε κάρ
ταε η οποία περιέχει ένα μικροεηεξερ- 
γαστή, ο οποίοε «φορτώνεται» και 
«ξεφορτώνεται» με ψηφιακό χρήμα.

SMTP (SIMPLE MAIL TRANSFER 
PROTOCOL)
To πρωτόκολλο ηλεκτρονικού ταχυ
δρομείου που χρησιμοποιείται για την 
αποστολή μηνυμάτων μαζί με ένα εκ 
των ΙΜΑΡ και POP3, που χρησιμοποιού
νται για τη λήψη μηνυμάτων.

STOREFRONT
Ηλεκτρονικό Κατάστημα: 0 δικτυακόε τό
ποε του εμπόρου που περιέχει τουε κατα- 
λόγουε των προϊόντων προε πώληση, τιε

απαραίτητεε φόρμεε για τιε συναλλαγέε, 
πληροφορίεε προε τον πελάτη και όρουε 
συναλλαγήε ή και συστήματα διασφάλι- 
σηε τηε επικοινωνίαε τουε.

τ
TELNET
Η δικτύωση μέσω πρόσβοσηε ενόε 
υπολογιστή σε έναν άλλον, που έχει 
δώσει δικαιώματα πρόσβασηε στον 
πρώτο.

υ
URL (UNIFORM RESOURCE LOCATOR)
Η επίσημα καταχωρισμένη διεύθυνση 
ενόε τόπου στο Διαδίκτυο.

V
VERISIGN
Έναε από τουε μεγαλύτεροι οργανι- 
σμούε πιστοποίησηε που εκδίδουν ψη- 
φιακέε ταυτότητεε.

W
WAN (WIDE AREA NETWORK)
Ένα δίκτυο ευρύτερου γεωγραφικού 
χαρακτήρα που διασυνδέει υπολογι- 
στέε που βρίσκονται διάσπαρτοι σε δια
φορετικά κτίρια και γεωγραφικέε πε- 
ριοχέε.

WEB BROWSER
Πλοηγόε-Ιστηλάχηε: Το λογισμικό που 
επιτρέπει στουε χρήστεε του Internet 
την περιήγηση τόπων του Παγκόσμιου 
Ιστού.

WEB SERVER
Εξυπηρέτηε Διαδικτύου:Έναε server 
στον οποίο «τρέχει» το απαραίτητο λο
γισμικό που του επιτρέπει την υποστή
ριξη και την προβολή ενόε ή περισσό
τερων δικτυακών τόπων.

WEB HOSTING
Υπηρεσία παρεχόμενη από παροχείε 
περιεχομένου Internet (Web Presence 
Providers). Πρόκειται για υπενοικίσση 
διαδικτυακών χώρων ή και υποστήρι
ξή τουε.
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