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Αξία μάρκας στον κλάδο των Ελληνικών τραπεζών

1° ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Δημιουργία αξίας μάρκας στον κλάδο των τραπεζών

Η αξία μάρκας έχει δύο διαστάσεις μία χρηματοοικονομική και μία αξία 

μάρκετινγκ. Η σωστή και επιτυχημένη διοίκηση μάρκας αυξάνει την αξία μάρκας. Η 

σωστή διοίκηση μάρκας επιτυγχάνεται αν ευθυγραμμιστεί ολόκληρη η επιχείρηση 

(μάρκετινγκ, υποστήριξη, διοίκηση κ.λ.π.) σε ένα κοινό σημείο αναφοράς. Αυτό 

σημαίνει να διατυπωθούν οι βασικές διαστάσεις της μάρκας που εξασφαλίζουν την 

επιθυμητή συμπεριφορά του καταναλωτή και στη συνέχεια να εντοπιστούν οι 

δραστηριότητες εκείνες οι οποίες ενισχύουν την εικόνα της μάρκας ή την 

αποδυναμώνουν σύμφωνα με το τοποθέτηση της τράπεζας.

Ένα στοιχείο που αποδυναμώνει την αξία μάρκας είναι η επίλυση των 

προβλημάτων (όχι τα προβλήματα αυτά καθ’ αυτά αλλά το πως γίνεται ο χειρισμός 

τους). Κάποιες έρευνες έχουν δείξει ότι όταν η επίλυση των προβλημάτων είναι 

άμεση και επιτυχημένη, αυτοί που έρχονται σε επαφή με το πρόβλημα γίνονται πιο 

αφοσιωμένοι πελάτες από εκείνους που δεν αντιλήφθηκαν το πρόβλημα.

Ένα από τα πιο ισχυρά στοιχεία για την μεγιστοποίηση της αξίας μάρκας είναι 

η υπεράσπιση της μάρκας από ευχαριστημένους πελάτες. Επομένως οι 

δραστηριότητες της τράπεζας θα πρέπει να συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση. 

Για να επιτευχθεί αυτό η τράπεζα θα πρέπει να χαρακτηρίζεται κυρίως από συνέπεια. 

Και το σημαντικό είναι ότι σε αυτόν τον κλάδο (και γενικά σε κλάδους υπηρεσιών) η 

συνέπεια δεν μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω της προβολής. Αυτό που εννοούμε είναι 

το εξής: Έστω ότι μιλάμε για μία τράπεζα που προσπαθεί να προβάλει το 

χαρακτηριστικό της άμεσης εξυπηρέτησης ενώ ο πελάτης καθημερινά αντιμετωπίσει 

ουρές τουλάχιστον 30 ατόμων και αναμονή μισής ώρας περίπου στις συναλλαγές του
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Αξία μάρκας στον κλάδο των Ελληνικών τραπεζών

με αυτή τη τράπεζα. Αυτό που προκύπτει από το παραπάνω παράδειγμα είναι ότι η 

εμπειρία υπονομεύει το μήνυμα. Όχι μόνο η τράπεζα αποδεικνύεται αναξιόπιστη 

σχετικά με την εικόνα που παρουσιάζει στους πελάτες της, μέσω της προβολής της, 

αλλά επιπλέον οι πελάτες της θεωρούν ότι έχουν εξαπατηθεί και έτσι δημιουργείται 

μία διάθεση απογοήτευσης από μέρους τους, που μεταφέρεται και σε άλλους 

δυνητικούς ή ήδη υπάρχοντες πελάτες. Έρευνες έχουν δείξει ότι ένας 

απογοητευμένος πελάτης μεταφέρει την εμπειρία του σε πολύ περισσότερα άτομα, 

απ’ ότι ένας πολύ ευχαριστημένος.

Οι λόγοι για τους οποίους το Brand Management έχει μεγάλη σημασία για τον 

κλάδο των τραπεζών, σύμφωνα με τον Schreuer (2000), είναι οι εξής:

• Ένας λόγος είναι η γενική τάση της αγοράς για τιμολογιακό ανταγωνισμό. Η 

έρευνα έχει δείξει ότι υπάρχει μικρός βαθμός αναγνωρισιμότητας και 

διαφοροποίησης στον κλάδο των τραπεζών (από την πλευρά των ατομικών 

πελατών καθώς και των επιχειρησιακών πελατών) ανάμεσα σε μεσαίου και 

μεγάλου μεγέθους τράπεζες. 'Οπου υπάρχει, οφείλεται κυρίως στην τιμή των 

τραπεζικών προϊόντων. Η σηματοποίηση και η δημιουργία ισχυρής μάρκας είναι 

ίσως η μόνη λύση ώστε να γίνουν τα πρώτα βήματα διαφοροποίησης στον 

συγκεκριμένο κλάδο.

• Ένας άλλος λόγος είναι η επεκτάσεις σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και το 

γεγονός ότι σήμερα οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις τράπεζες και τις 

ασφαλιστικές εταιρίες έχουν περιοριστεί σημαντικά. Επειδή οι περισσότερες 

τράπεζες επεκτείνουν τις γραμμές προϊόντων τους και σε νέες περιοχές είναι 

απαραίτητο να διαφοροποιηθούν με κάποιο τρόπο από αυτές.

• Τέλος οι τράπεζες έχουν αναγνωρίσει το πόσο σημαντικές είναι οι μάρκες για 

τους πελάτες τους. Στην εποχή που οι τράπεζες ανήκαν στο δημόσιο και
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Αξία μάρκας στον κλάδο των Ελληνικών τραπεζών

στεγάζονταν σε μεγάλα κτήρια ήταν πολύ εύκολο να πείσουν τους πελάτες τους 

ότι βρίσκονταν σε καλά χέρια. Σήμερα οι πελάτες είναι πιο ενημερωμένοι, αλλά 

ακόμη παίρνουν αποφάσεις που βασίζονται στην αντίληψή τους για την αξία της 

μάρκας.

1.2 Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της έρευνας που διεξήχθη ήταν να μετρηθεί η αξία μάρκας των 

ελληνικών τραπεζών και συγκεκριμένα να μετρηθεί ο βαθμός αφοσίωσης στη μάρκα, 

η αναγνωρισιμότητα μάρκας, οι συνδέσεις με τη μάρκα, η ποιότητα την οποία 

αποδίδουν οι πελάτες στη μάρκα καθώς και να εντοπισθούν και άλλα στοιχεία της 

μάρκας για τις τράπεζες που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα.

Ο λόγος που επιλέχθηκε ο κλάδος των τραπεζών για την μέτρηση της αξίας 

μάρκας είναι γιατί ο συγκεκριμένος κλάδος αποτελεί ένα από τους πιο δυναμικά 

αναπτυσσόμενους κλάδους της χώρας μας. Επιπλέον τα μη διαφοροποιημένα 

προϊόντα που προσφέρουν οι τράπεζες σήμερα καθιστούν ολοένα και πιο επιτακτική 

την ανάγκη για τη δημιουργία τραπεζικών ομίλων με ισχυρό όνομα και σημαντική 

αξία στο μυαλό των πελατών.

1.2.1 Ερωτήματα στα οποία θα δοθούν απαντήσεις μέσω της έρευνας:

• Προσήλωση στη μάρκα (Brand Loyalty)

Ποιος είναι ο βαθμός αφοσίωσης στη μάρκα σε διάφορα τμήματα της αγοράς (η 

τμηματοποίηση της οποίας γίνεται βάση δημογραφικών στοιχείων);

Οι πελάτες είναι ικανοποιημένοι από τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζονται;

Ποιοι είναι οι πιθανοί λόγοι αλλαγής μίας τράπεζας από κάποιον πελάτη;
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Αξία μάρκας στον κλάδο των Ελληνικών τραπεζών

Ποια θεωρούν οι πελάτες ότι είναι τα προβλήματα συγκεκριμένων τραπεζών με τις 

οποίες συνεργάζονται;

• Συνείδηση μάρκας (Brand Awareness)

Ποιο είναι το επίπεδο αναγνωρισιμότητας των τραπεζών (Brand Recognition);

Ποιο είναι το επίπεδο αναγνωρισιμότητας των σημάτων των τραπεζών (Symbol 

Recognition);

Ποιος είναι ο βαθμός ανάκλησης των τραπεζών(ΒΓ3ηά Recall);

Ποια είναι η πρώτη τράπεζα που έρχεται στο μυαλό των πελατών (Top of mind);

Ποια είναι η περισσότερο γνωστή τράπεζα (Brand Familiarity);

Ποιες τράπεζες έχουν υψηλό recognition αλλά χαμηλή ανάκληση;

Αν οι πελάτες έχουν άποψη για τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζονται;

Τι πρέπει να γίνει ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο αναγνωρισιμότητας των τραπεζών;

• Αντιληπτή ποιότητα μάρκας (Perceived Brand Quality)

Ποια κριτήρια είναι σημαντικά για τον πελάτη όσον αφορά στην επιλογή τράπεζας; 

Πόσο βαθμολογείται κάθε τράπεζα με βάση τα σημαντικότερα κριτήρια αγοραστικής 

απόφασης;

• Συνδέσεις με την μάρκα (Brand Associations)

Με τι στοιχεία συνδέεται κάθε τράπεζα στο μυαλό του πελάτη;

Ποια στοιχεία είναι τα σημαντικότερα για την αλλαγή μιας τράπεζας;

• Άλλα στοιχεία της μάρκας (Other Brand Assets)

Υπάρχει κάποιο στοιχείο σε μία τράπεζα το οποίο είναι σημαντικό και ίσως δίνει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην τράπεζα που το έχει;

6



Αξία μάρκας στον κλάδο ίων Ελληνικών τραπεζών

Ο Ιστορικά στοιχεία - Συνοπτική παρουσίαση των τραπεζών της έρευνας

• ALPHA BANK

Η ALPHA BANK ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο, όταν 

δημιούργησε μία μικρή εμπορική επιχείρηση στην Καλαμάτα. Η τράπεζα γνώρισε 

μεγάλη ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες. Η νέα διευρυμένη τράπεζα προέκυψε από 

την συγχώνευση της Ιονικής με απορρόφηση από την Alpha Τράπεζα Πίστεως. 

Σήμερα, η Alpha Bank είναι η δεύτερη σε μέγεθος εμπορική τράπεζα στην Ελλάδα 

και η πρώτη ιδιωτική.

• EFG EUROBANK ERGASIAS

Η EFG EUROBANK ERGASIAS ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια ως 

ΕΥΡΩΕΠΕΝΔΥΤΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Κατόπιν είχαμε τις συγχωνεύσεις με την τράπεζα 

Αθηνών, την τράπεζα Κρήτης και την Εργασίας. Σήμερα η EFG EUROBANK 

ERGASIAS διαθέτει 330 υποκαταστήματα στον ελληνικό χώρο.

• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ιδρύθηκε το 1841 και εισήχθη στο ΧΑΑ το 1880 ενώ από 

τα μέσα του Οκτωβρίου του 1999 η μετοχή της διαπραγματεύεται και στο 

χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Πρόκειται για την μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα 

στην Ελλάδα που στις αρχές του 2000 αριθμούσε 611 υποκαταστήματα στη χώρα 

μας, στοιχείο που αποτελεί και το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

• ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ιδρύεται το 1929 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός 

κοινωφελούς χαρακτήρα, με κύριο σκοπό την αποκλειστική χρηματοδότηση με 

ευνοϊκούς όρους του αγροτικού τομέα και την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης. Το 

1991 η Α.Τ.Ε. γίνεται ανώνυμη εταιρία και σήμερα διαθέτει 440 υποκαταστήματα 

στην Ελλάδα και 5 στο εξωτερικό (Γερμανία).
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Αξία μάρκας στον κλάδο των Ελληνικών τραπεζών

• ΕΤΒΑ BANK

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ιδρύθηκε το 

1964. Το 1973 μετατράπηκε σε ανώνυμη τραπεζική εταιρία που ανήκει στο δημόσιο. 

Σήμερα διαθέτει υποκαταστήματα σε όλες τις μεγάλες ελληνικές πόλεις.

• NOVABANK

Η NOVABANK είναι η νέα τράπεζα που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά 

από τον Σεπτέμβριο του 2000 ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του ομίλου 

INERAMERICAN και της ΒΑΝΚΟ COMMERCIALS PORTOGUES S.A.. 

Ξεκίνησε με 45 υποκαταστήματα και στόχος είναι η δημιουργία ενός δικτύου με άνω 

των 120 υποκαταστημάτων.

• ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1991 με έδρα την 

Θεσσαλονίκη. Σήμερα ο όμιλος της τράπεζας διαθέτει 57 υποκαταστήματα έχει 

αναπτύξει σημαντικά όλα τα μεγέθη της και έχει καταξιωθεί στο τραπεζικό κλάδο.

• ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ίδρυση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ χρονολογείται το 1925 και λειτουργεί ως 

ανώνυμη τραπεζική εταιρία Στις 2/06/1964 εισήχθη στο ΧΑΑ. Από τις 26/06/1997 

βασικοί μέτοχοι της εταιρίας είναι το ΤΣΜΕΔΕ (34%), το ταμείο παρακαταθηκών και 

δανείων (15,5%) και οι εταιρίες του ομίλου της εμπορικής τράπεζας (18%).

• ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ιδρύθηκε το 1907 και είναι μία από τις μεγαλύτερες 

εμπορικές τράπεζες της χώρας. Η μετοχή της διαπραγματεύεται στο ΧΑΑ από το 

1909. Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ λειτουργεί στην Ελλάδα με ένα δίκτυο 385 

υποκαταστημάτων. Επιπλέον μέσω των θυγατρυαόν της αναπτύσσει δραστηριότητα 

σε πολλές χώρες της Ευρώπης.
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Αξία μάρκας στον κλάδο των Ελληνοίών τραπεζών

• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ σήμερα συνεργάζεται με την ηλεκτρονική τράπεζα 

WINBANK. Στόχος της είναι η αύξηση του μεριδίου αγοράς. Τα υποκαταστήματα 

της τράπεζας μέσα στο 2000 ανήλθαν σε 183 από 156 το 1999.

• ASPIS BANK

Η ΑΣΓΠΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1992 με 

ιδρυτικούς μετόχους την εταιρία AEGON GRIEKENLAND HOLDING B.V. 

(ποσοστό 50%) και τον κ. Π. Ψωμιάδη (ποσοστό 50%).

• ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ελέγχεται σε μεγάλο ποσοστό από το μετοχικό ταμείο 

στρατού. Βασικός στόχος της τράπεζας είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων της σε 

ευρύτερους τομείς, το άνοιγμα νέων καταστημάτων και η εμπέδωση της λογικής 

δημιουργίας ενός ισχυρού ομίλου χρηματοοικονομικών εργασιών.
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2° ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΑΡΚΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

2.1 Η έννοια της μάρκας

Για τις μάρκες χρησιμοποιείται μία κοινή παγκόσμια γλώσσα. Τα ονόματα 

των μαρκών αντιπροσωπεύουν πληροφορίες για ένα σύνολο στοιχείων -που 

συνδέονται με το προΐόν/υπηρεσία όπως χαρακτηριστικά του προϊόντος, ποιότητα 

κ,λ,π - που οι λέξεις δεν μπορούν να αντικαταστήσουν. Αυτό είναι η αξία μάρκας. Η 

χρήση μαρκών βοηθά τους καταναλωτές να εκφραστούν για τα προϊόντα. Για 

παράδειγμα αντί να πούμε «πρέπει να δοκιμάσεις το μαύρο, κρύο, γλυκό, 

ανθρακούχο υγρό με καφεΐνη που δεν έχει γεύση καφέ» μπορούμε απλά να πούμε 

«πρέπει να δοκιμάσεις coca cola». Έτσι χρησιμοποιούμε ονόματα μαρκών στη 

καθημερινή γλώσσα μας όταν μιλάμε για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.

Για τη μάρκα έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί. Ενδεικτικά αναφέρεται ο ορισμός 

που δίνει ο Kotler (1991), ο οποίος ορίζει την μάρκα ως το όνομα, το σύμβολό, τον 

όρο, το σχέδιο ή τον συνδυασμό όλων των παραπάνω που σκοπό έχουν να 

προσδιορίζουν τα αγαθά ή τις υπηρεσίες ενός πωλητή και να τα διαχωρίζουν από 

τους ανταγωνιστές του.

Τα οφέλη από την τοποθέτηση μάρκας επάνω στα προϊόντα/υπηρεσίες 

αναλύονται στη συνέχεια (Wilke & Zaickikowsky, 1998):

• Αποτελούν πιστοποιητικό ποιότητας

Οι επιτυχημένες μάρκες αποτελούν στοιχείο έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να 

διατηρήσουν και να βελτιώσουν την ποιότητα του προϊόντος ή της παρεχόμενης 

υπηρεσίας. Η τοποθέτηση δηλαδή της μάρκας στη συσκευασία του προϊόντος 

αποτελεί στοιχείο διασφάλισης της ποιότητας του προϊόντος. Αυτή η πιστοποίηση 

της ποιότητας οδηγεί τους καταναλωτές στο να εμπιστεύονται τη μάρκα και κάνει

Αξία μάρκας στον κλάδο των Ελληνικών τραπεζών
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τις αποφάσεις τους ευκολότερες και αμεσότερες και στην πλειονότητά τους πιο 

επιτυχημένες. Αυτό διαπιστώνεται εύκολα αν λάβουμε υπόψη ότι η προσπάθειά 

μας να αγοράσουμε προϊόντα σε μία ξένη χώρα -όπου οι περισσότερες μάρκες 

μας είναι άγνωστες- είναι πολύ mo πολύπλοκη και χρονοβόρα.

• Μειώνουν τον κίνδυνο

Όλοι μας, ως καταναλωτές αντιλαμβανόμαστε εύκολα ότι οι μάρκες 

διευκολύνουν τη ζωή μας μειώνοντας τον κίνδυνο αγοράς κατώτερων ή λιγότερο 

ποιοτικών προϊόντων. Στην περίπτωση της αγοράς ενός προϊόντος που δεν 

ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας, το αίσθημα της απογοήτευσης είναι μη 

αναστρέψιμο και στις περισσότερες των περιπτώσεων μεταδίδεται και σε άλλα 

άτομα. Ακόμη και όταν ο χρόνος που δαπανάται είναι μεγάλος ή η έρευνα έντονη, 

πάλι μπορεί να καταλήξουμε σε αγορά ενός προϊόντος που δεν έχει την 

αναμενόμενη ποιότητα. Για παράδειγμα, η προσεκτική και εκτεταμένη έρευνα για 

ένα ξενοδοχείο δεν αποτελεί πάντα εγγύηση ποιότητας. Κάτι τέτοιο όμως μπορεί 

να διασφαλιστεί αν το ξενοδοχείο διαθέτει ισχυρό όνομα γιατί η δημιουργία ενός 

τέτοιου ονόματος προϋποθέτει υψηλά standards.

• Επικοινωνούν κοινωνική καταξίωση

Οι μάρκες δεν χρησιμοποιούνται μόνο για να μειώσουν τους κινδύνους αγοράς 

αλλά και για να προσφέρουν κοινωνική καταξίωση στους καταναλωτές ή τους 

χρήστες τους. Εκφράζουν μοναδικότητα, κοινωνικότητα ή άλλα παρόμοια 

χαρακτηριστικά. Οι μάρκες που προσδίδουν prestige συνδέονται με υψηλές τιμές 

και όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή τόσο μεγαλύτερη ιδιαιτερότητα και prestige 

παρέχει στον αγοραστή η μάρκα.

Αξία μάρκας στον κλάδο των Ελληνικών τραπεζών
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• Εμπνέουν εμπιστοσύνη

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι καταναλωτές θεωρούν ότι ένα επώνυμο προϊόν είναι 

καλύτερης ποιότητας από ένα ανώνυμο και ότι οι πιο ισχυρές μάρκες σε μία 

κατηγορία προϊόντος είναι ανώτερες από τις λιγότερο γνωστές.

• Διευκολύνουν την διανομή του προϊόντος

Τα γνωστά ονόματα μαρκών συνεισφέρουν στην αποδοτική διανομή του 

προϊόντος αφού κάνουν πιο αποδοτική την εξυπηρέτηση των καταναλωτών σε 

καταστήματα όπως τα Super Markets. Επιπλέον αφήνουν πολλά περιθώρια 

επιτυχίας και υψηλών πωλήσεων σε καταστήματα που τα εμπορεύονται. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω μπορούμε να πούμε ότι οι καταναλωτές γενικά 

βασίζονται σε ορισμένες πληροφορίες που απλοποιούν την αγοραστική τους 

απόφαση. Και ίσως η πιο σημαντική πληροφορία στην παγκόσμια αγορά να είναι το 

όνομα μίας μάρκας. Με αυτή την πληροφορία ο καταναλωτής απαντά στην ερώτηση: 

«Πρέπει ή δεν πρέπει να εμπιστευτώ την επιχείρηση και τα προϊόντα της;» Αν τελικά 

εμπιστευτεί την επιχείρηση, μειώνεται ο χρόνος έρευνας, η προσπάθεια που 

καταβάλλεται από τον καταναλωτή για την αγορά καθώς και ο κίνδυνος λάθους από 

την αγοραστική απόφαση.

Αυτό που πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις ώστε να αντιμετωπίσουν με 

επιτυχία τον ανταγωνισμό είναι να δραστηριοποιηθούν όσον αφορά στο χτίσιμο 

ισχυρών μαρκών. Παρακάτω αναφέρονται πέντε βήματα που πρέπει να εφαρμόσουν 

οι επιχειρήσεις για να επιτύχουν αυτό το στόχο:

1. Σαφής ορισμός της ταυτότητας της μάρκας. Αν οι επιχειρήσεις δεν ορίσουν με 

σαφήνεια την ταυτότητα της μάρκας (επιχείρησης ή προϊόντος) δεν θα 

μπορέσουν να ελέγξουν το πως οι καταναλωτές μεταφράζουν αυτή την 

ταυτότητα. Μια ευδιάκριτη ταυτότητα μάρκας σημαίνει ταυτόχρονα και σαφή
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ορισμό των στόχων της επιχείρησης και ίσως το μόνο τρόπο για να 

επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι.

2. Εντοπισμός των προτιμήσεων των καταναλωτών. Μία επιτυχημένη 

επιχείρηση που θέλει να δημιουργήσει ισχυρές μάρκες θα πρέπει πρώτα να 

εξετάσει την συμπεριφορά των καταναλωτών για τη συγκεκριμένη κατηγορία 

προϊόντων και τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών να ληφθούν υπόψη από 

όλα τα τμήματα της επιχείρησης που συνδέονται με τον σχεδίασμά της 

μάρκας μιας επιχείρησης.

3. Εντοπισμός της προηγούμενης εμπειρίας των καταναλωτών ώστε να βρεθούν 

τα σημεία εκείνα που φέρνουν σε επαφή την επιχείρηση με τους πελάτες.

4. Δημιουργία σχέσεων με τους πελάτες. Οι επιχειρήσεις πρέπει να δίνουν 

μεγάλο βάρος στις απόψεις των καταναλωτών για τη μάρκα και να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους.

5. Ενδυνάμωση της μάρκας μέσα στο χρόνο. Οι επιχειρήσεις που είναι 

προσανατολισμένες στους καταναλωτές θα πρέπει να είναι ευέλικτες όσον 

αφορά στον ανασχεδιασμό των μαρκών τους όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

Ειδικότερα όσον αφορά στα προϊόντα εντοπίζουμε τα εξής κριτήρια για την

δημιουργία επιτυχημένων μαρκών:

1. Το προϊόν πρέπει να διαθέτει και να επικοινωνεί τα λειτουργικά 

πλεονεκτήματα ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες τις αγοράς τουλάχιστον 

όπως ο ανταγωνισμός. Ένα προϊόν δηλαδή δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς τη 

σωστή παρουσίασή του μέσω των επικοινωνιακών προγραμμάτων.

2. Οι μάρκες πρέπει να προσφέρουν ποιοτικά πλεονεκτήματα στο προϊόν. Για να 

επιτευχθεί υψηλή αφοσίωση, οι μάρκες πρέπει να προσφέρουν
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χαρακτηριστικά όπως κοινωνική καταξίωση, στιλ, κ.λ.π. στα προϊόντα που τις 

κατέχουν.

3. Τα συστατικά στοιχεία της μάρκας (εικόνα, σύμβολο, σλόγκαν κ.λ,π.) πρέπει 

να είναι ομοιογενή και να παρουσιάζουν μία εικόνα ή οποία να επικόινωνείται 

στους δυνητικούς αγοραστές.

4. Τα συστατικά στοιχεία της μάρκας πρέπει να αντιπροσωπεύουν και να 

ικανοποιούν τις προτάσεις των καταναλωτών. Η μάρκα πρέπει να προσφέρει 

αξία στους καταναλωτές που δεν προσφέρουν οι ανταγωνίστριες μάρκες, 

ώστε να διατηρηθεί στο χρόνο.

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω στοιχεία, τα χαρακτηριστικά των ισχυρών 

μαρκών είναι αυτά που παρουσιάζονται στη συνέχεια (Pokorky, 1995):

• Μία ισχυρή μάρκα ανακαλείται στη μνήμη των καταναλωτών αυθόρμητα 

όταν ο καταναλωτής σκέφτεται μία κατηγορία προϊόντος. Για παράδειγμα 

ρωτάμε: «ποια είναι η πρώτη μάρκα που σας έρχεται στο μυαλό;» Οι 

απαντήσεις αποτελούν ισχυρές μάρκες.

• Οι ισχυρές μάρκες χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό αφοσίωσης από την 

πλευρά των καταναλωτών/πελατών οι οποίοι χρησιμοποιούν τακτικά το 

προϊόν/υπηρεσία.

• Οι ισχυρές μάρκες συνδέονται στο μυαλό των καταναλωτών με μία πληθώρα 

χαρακτηριστικών. Οι καταναλωτές δηλαδή με τη χρήση λέξεων, φράσεων και 

εικόνων μπορούν να περιγράφουν μία ισχυρή μάρκα, κάτι που αδυνατούν να 

κάνουν για μία όχι τόσο γνωστή μάρκα.
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2.1.1 Συστατικά στοιχεία μάρκας

Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο μάρκα συνήθως εννοούμε τα εξής τρία 

στοιχεία (Aaker, 1991):

• Ονομα μάρκας (Name)

Το όνομα είναι το βασικότερο ίσως συστατικό στοιχείο μίας μάρκας και αποτελεί 

επίσης τη βάση στην οποία θα στηριχθούν οι επικοινωνιακές προσπάθειες μιας 

επιχείρησης. Επιπλέον το όνομα δημιουργεί συνδέσεις οι οποίες “ακολουθούν” τη 

μάρκα για όσο χρονικό διάστημα αυτή έχει το ίδιο όνομα.

Τα χαρακτηριστικά ενός ισχυρού ονόματος είναι τα εξής:

- Να δημιουργεί θετικές συνδέσεις με τη μάρκα

- Να είναι εύκολο να απομνημονευθεί

- Να παραπέμπει απευθείας στην κατηγορία προϊόντος

- Να συνδέεται αρμονικά με το σύμβολο και το σλόγκαν της τράπεζας

- Να διακρίνεται εύκολα σε σχέση με τις ανταγωνίστριες μάρκες

• Σύμβολο (Symbol)

Όταν μιλάμε για σύμβολα εννοούμε κάποια στοιχεία της μάρκας που την 

διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες. Ένα σύμβολο μπορεί να δημιουργήσει 

αναγνωρισιμότητα, θετικές συνδέσεις και να βελτιώσει τον βαθμό αφοσίωσης του 

καταναλωτή στη μάρκα Σύμβολο μπορεί να είναι ένα γεωμετρικό σχήμα, ένα 

αντικείμενο, κάποια συσκευασία του προϊόντος, κάποιο logo, διάφοροι άνθρωπος 

σκηνές, χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων κ.λ,π..

• Σλόγκαν (Slogan)

Τα σλόγκαν είναι μία σειρά λέξεων (συνήθως μία πρόταση) που προσδίδει στη 

μάρκα στοιχεία που δεν μπορούν να τα δώσουν ένα μόνο όνομα ή ένα σύμβολο, 

ενδυναμώνοντας παράλληλα αυτή τη μάρκα. Για να είναι επιτυχημένο ένα
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σλόγκαν θα πρέπει να απομνημσνεύεται εύκολα, να είναι ενδιαφέρον, συνήθως 

αστείο και όσο το δυνατό συντομότερο.

2.2 Αξία μάρκας (Brand Equity)

Στη σημερινή εποχή, το «χτίσιμό» μιας ισχυρής μάρκας, και η ενίσχυση της 

αξίας μάρκας γίνεται ολοένα και περισσότερο επιτακτική. Ο ολοένα αυξανόμενος 

τιμολογιακός ανταγωνισμός εξαιτίας των νέων προϊόντων και μαρκών που 

εμφανίζονται στην αγορά, καθώς και η έντονη διαφήμιση και τμηματοποίηση της 

αγοράς είναι μόνο ένα μικρό δείγμα των έντονων πιέσεων που αντιμετωπίζουν οι 

σημερινές επιχειρήσεις στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου 

δραστηριοποιούνται.

Το θέμα που απασχόλησε για πολύ καιρό τους ειδικούς του μάρκετινγκ ήταν 

κυρίως η εννοιολογική σημασία της αξίας μάρκας καθώς και η μέτρηση αυτής. 

Γενικά, η αξία μάρκας έχει δύο διαστάσεις, η μία είναι η χρηματοοικονομική που 

στόχο έχει τον υπολογισμό της αξίας μάρκας για λογιστικούς κυρίως σκοπούς και η 

δεύτερη είναι η αξία μάρκετινγκ που στοχεύει στο να μεγιστοποιήσει την 

παραγωγικότητα του μάρκετινγκ και η οποία θα αναλυθεί και στην συγκεκριμένη 

εργασία. Εξαιτίας της πολυπλοκότητας της έννοιας της μάρκας αυτής καθ’ αυτής 

καθώς και της αξίας μάρκας, έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς πολλοί ορισμοί για το 

συγκεκριμένο θέμα.

Σύμφωνα με τον Aaker (1991), μάρκα (brand) είναι το διακριτικό όνομα και/ή 

σύμβολο που αποτελεί την ταυτότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών μίας 

επιχείρησης και το οποίο διαφοροποιεί αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία από εκείνα/ες 

των ανταγωνιστών. Η μάρκα έτσι υπενθυμίζει στον πελάτη την προέλευση του
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προϊόντος και προφυλάσσει πελάτη και παραγωγό από τους ανταγωνιστές που 

προσπαθούν να σχεδιάσουν και να προωθήσουν προϊόντα φαινομενικά όμοια.

Ο Aaker περιγράφει επίσης την αξία μάρκας να αποτελείται από πέντε 

συστατικά στοιχεία:

□ Προσήλωση στη μάρκα (Brand Loyalty)

□ Συνείδηση μάρκας (Brand Awareness)

□ Αντιληπτή ποιότητα μάρκας (Perceived Brand Quality)

□ Συνδέσεις με την μάρκα (Brand Associations)

□ Αλλα στοιχεία της μάρκας (Other Brand Assets)

Ο Leuthesser (1995) θεωρεί ότι η αξία μάρκας αντιπροσωπεύει την αξία που 

έχει ένα προϊόν για τον καταναλωτή και η οποία τον οδηγεί στο να το επιλέξει έναντι 

κάποιου άλλου προϊόντος χωρίς όνομα. Με άλλα λόγια η αξία μάρκας 

αντιπροσωπεύει τον βαθμό στον οποίο το όνομα μίας μάρκας προσδίδει αξία στο ίδιο 

το προϊόν.

To Marketing Science Institute (1998) ορίζει την αξία μάρκας ως το σύνολο 

των συνδέσεων και συμπεριφορών από την μεριά των καταναλωτών, καναλιών και 

μητρικών εταιριών της μάρκας του προϊόντος που επιτρέπουν στο προϊόν να αυξάνει 

τις πωλήσεις και τα περιθώρια κέρδους του από ότι αν δεν είχε αυτό το όνομα και 

επιπλέον του προσφέρουν ισχυρό διατηρήσιμο και διαφορικό πλεονέκτημα έναντι 

των ανταγωνιστών του.

Ο Keller θεωρεί ότι η αξία μάρκας είναι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που 

προκύπτουν από το marketing ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας εξαιτίας του 

ονόματος της μάρκας του, τα οποία δεν θα υπήρχαν αν αυτό το προϊόν ή η υπηρεσία 

δεν είχε αυτό το όνομα.

17



Αξία μάρκας στον κλάδο των Ελληνικών τραπεζών

Σύμφωνα με τους παραπάνω ορισμούς τα επιμέρους συστατικά στοιχεία της 

αξίας μάρκας που θα αναλυθούν και στην συνέχεια της έρευνας είναι τα εξής:

□ Προσήλωση στη μάρκα (Brand Loyalty)

□ Συνείδηση μάρκας (Brand Awareness)

□ Αντιληπτή ποιότητα μάρκας (Perceived Brand Quality)

□ Συνδέσεις με την μάρκα (Brand Associations)

□ Αλλα στοιχεία της μάρκας (Other Brand Assets)

□ Γνώση μάρκας (Brand Knowledge)

□ Εικόνα μάρκας (Brand Image)

Γενικά υπάρχουν κυρίως δύο λόγοι για τους οποίους εξετάζουμε την αξία μάρκας.

1. Οικονομικοί λόγοι. [Λογιστικές αιτίες (αξία περιουσιακών στοιχείων) για 

συγχωνεύσεις, εξαγορές κ.λ.π.]

2. Στρατηγικοί λόγοι. (Ώστε να βελτιωθεί η παραγωγικότητα της επιχείρησης και 

η αποτελεσματικότητα του μάρκετινγκ)

Ειδικότερα, μπορούμε να πούμε ότι η μελέτη της αξίας μάρκας γίνεται για 

τους εξής λόγους:

Η αξία μάρκας παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον γιατί:

• Έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στη μάρκα price premium.

• Επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την προτίμηση του καταναλωτή/πελάτη για τη 

μάρκα.

• Αντιπροσωπεύει το κόστος δημιουργίας νέου ονόματος μάρκας.

• Αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο μέρος της τιμής της μετοχής μιας επιχείρησης.

• Δημιουργεί προϋποθέσεις για μελλοντικά κέρδη.

Η ανάλυση της αξίας μάρκας μπορεί να βοηθήσει έναν manager να:
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• Πάρει στρατηγικές αποφάσεις ώστε να διατηρηθεί και βελτιωθεί η αξία 

μάρκας.

• Αναπτύξει τις δυνάμεις της μάρκας και να προσδιορίσει την κατάλληλη 

τοποθέτησή της.

• Δημιουργήσει επιτυχημένες επεκτάσεις μάρκας.

• Αναζωογονήσει μία παλιά μάρκα, να παρατείνει δηλαδή τον Κύκλο Ζωής 

της.

Σύμφωνα με μία έρευνα (DSS Research) οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να 

διατηρήσουν αλλά και να μεγιστοποιήσουν την αξία μάρκας για τους εξής λόγους:

• Οι επιχειρήσεις μπορούν να αυξήσουν την τιμή των προώντων/υπηρεσιών 

τους σε σχέση με λιγότερο γνωστά προϊόντα/υπη ρεσίες και κατά συνέπεια και 

τα κέρδη τους.

• Ο Κύκλος Ζωής των επωνύμων προϊόντων είναι μεγαλύτερος κατά κανόνα 

από τον Κύκλο Ζωής των προϊόντων χωρίς γνωστό όνομα αφού οι 

καταναλωτές τα προτιμούν έναντι των ανώνυμων προϊόντων.

• Τα γνωστά ονόματα μαρκών συνδέονται στο μυαλό των καταναλωτών με 

ποιοτικά προϊόντα.

• Η αξία μάρκας βοηθά τα προϊόντα να γίνουν πιο δημοφιλή.

• Η αξία μάρκας χρησιμοποιείται ως βάση για την εισαγωγή άλλων γραμμών 

προϊόντων.

• Ένα γνωστό όνομα μάρκας αποτελεί πιστοποίηση διατήρησης αξίας στο 

μυαλό των καταναλωτών.

• Η αξία μάρκας βοηθά στο χτίσιμο ισχυρής μάρκας και αφοσιωμένων 

καταναλωτών.
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• Η αξία μάρκας αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι λιγότερο 

γνωστών μαρκών αφού αυξάνει την αναγνωρισιμότητα της μάρκας.

• Η αξία μάρκας αυξάνει τις πωλήσεις επειδή οι ικανοποιημένοι καταναλωτές 

είναι πάρα πολύ πιθανό να αγοράσουν το προϊόν ή να χρησιμοποιήσουν την 

υπηρεσία ξανά.

• Επιπλέον, η αξία μάρκας αποτελεί όπλο στα χέρια των επιχειρήσεων για να 

αντιμετωπίσουν τον τιμολογιακό ανταγωνισμό.

• Μειώνει την αβεβαιότητα και τον κίνδυνο της διαδικασίας της αγοραστικής 

απόφασης.

• Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αυξάνουν τις τιμές των προϊόντων λόγω της 

ποιότητας που προσφέρουν.

• Βοηθά στη δημιουργία επιτυχημένων επεκτάσεων μάρκας καθώς και νέων 

προϊόντων της επιχείρησης με το ίδιο όνομα.

• Αποτελεί εμπόδιο εισόδου για νέα προϊόντα ανταγωνιστριών εταιριών.

• Αυξάνει την πιθανότητα επαναγοράς του προϊόντος.

2.2.1 Πως χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της αξίας μάρκας

Η αξία την οποία αποδίδουν οι καταναλωτές στη μάρκα διαφέρει από 

άτομο σε άτομο. Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται από τις έρευνες για τη 

μέτρηση της αξίας μάρκας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σωστή 

τμηματοποίηση της αγοράς. Τα τμήματα αυτά είναι πολύ πιθανό να προσεγγιστούν 

με διαφορετικό τρόπο (π.χ. σε τμήματα αγοραστών ευαίσθητων προς την τιμή 

χρησιμοποιείται για παράδειγμα η μέθοδος των κουπονιών, ενώ σε καταναλωτές 

που δίνουν σημασία στα χαρακτηριστικά του προϊόντος ίσως θα πρέπει να 

μοιραστούν φυλλάδια που αφορούν στη δομή του προϊόντος). Γενικά, οι
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πληροφορίες που αποκτούν οι επιχειρήσεις από την μελέτη της μάρκας, σύμφωνα

με την έρευνα που προαναφέρθηκε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εξής:

• Επεκτάσεις γραμμών προϊόντων με ή χωρίς το όνομα της μάρκας.

• Εισαγωγή νέων προϊόντων με ή χωρίς το όνομα της μάρκας.

• Καθορισμό της νομισματικής αξίας κάθε μάρκας, δηλαδή υπολογισμό της 

τιμής της μάρκας σε σχέση με τους ανταγωνιστές αν όλοι πρόσφεραν τα ίδια 

χαρακτηριστικά για τα προϊόντα.

• Εντοπισμό των στοιχείων που βελτιώνουν την αξία της μάρκας και λήψη 

αποφάσεων για μειώσεις των επενδύσεων σε μάρκες με υψηλή αξία μάρκας.

• Βοήθεια για διείσδυση σε νέες αγορές όπου η μάρκα είναι άγνωστη ή δεν έχει 

δημιουργήσει θετική αντίληψη στους καταναλωτές.

• Εντοπισμό των αποτελεσμάτων που θα έχει μία συμμαχία (κοινό όνομα) με τη 

μάρκα μίας επιχείρησης που έχει μεγαλύτερη ή μικρότερη αξία μάρκας.

• Παρακολούθηση της αξίας μάρκας της επιχείρησης και των ανταγωνιστών 

στο χρόνο ώστε η επιχείρηση να προσπαθήσει να σταματήσει την καθοδική 

πορεία της αξίας μάρκας όποτε αυτή αρχίσει να συμβαίνει ή να 

αναπροσαρμόσει την στρατηγική ώστε να ανταποκριθεί σε αύξηση της αξίας 

μάρκας των ανταγωνιστών.

• Μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης και του μάρκετινγκ ώστε 

να χτίσει μία ισχυρή εικόνα μάρκας.

Για να βελτιωθούν τα προαναφερθέντα μεγέθη, οι επιχειρήσεις πρέπει να 

γνωρίζουν την άποψη των καταναλωτών για τη μάρκα.
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2.2.2 Αξία μάρκας βασισμένη στον καταναλωτή

Οι καταναλωτές πάντα αναζητούν κάποια ιδιαίτερη αξία στο προϊόν που 

αγοράζουν ή στις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν, που θα τους βοηθήσει να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους. Για το λόγο αυτό, οι 

καταναλωτές είναι αφοσιωμένοι σε μάρκες οι οποίες θεωρούν ότι τους προσφέρουν 

μία ιδιαίτερη αξία. Οι επιχειρήσεις, προκειμένου να ικανοποιήσουν αυτή την ανάγκη 

των καταναλωτών για ιδιαίτερη αξία από τα προϊόντα που αγοράζουν ή τις υπηρεσίες 

που χρησιμοποιούν, σχεδιάζουν και υιοθετούν προγράμματα δημιουργίας αξίας για 

τις μάρκες τους. Αλλες από αυτές (συνήθως οι μεγαλύτερες) οργανώνουν όλες τις 

δραστηριότητες τους γύρω από αυτό το σκοπό, ενώ αρκετές επιτυγχάνουν την αξία 

αυτή στην τύχη, χωρίς προηγούμενο σχεδίασμά.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το τι γνωρίζουν οι καταναλωτές για τις μάρκες και 

πως αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους μάρκετερς για να εντοπισθούν οι 

καταλληλότερες στρατηγικές μάρκετινγκ. Από αυτή τη σκοπιά της εξέτασης της 

αξίας μάρκας προκύπτουν δύο στοιχεία:

1. Οι μάρκετερς πρέπει να γνωρίζουν πως η μάρκα επηρεάζει την αντίληψη και 

γνώμη του καταναλωτή για το προϊόν ή την υπηρεσία, και πώς αυτή η γνώση 

επηρεάζει τις πωλήσεις του/της.

2. Οι μάρκετερς πρέπει να γνωρίζουν ότι η μακροχρόνια επιτυχία των 

μελλοντικών προγραμμάτων μάρκετινγκ για μία μάρκα εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από την άποψη που έχει ο καταναλωτής για τη μάρκα που 

δημιουργείται από τον βραχυχρόνιο σχεδίασμά

Η ιδέα της αξίας μάρκας βασίζεται στο γεγονός ότι η μάρκα έχει μία αξία 

μεγαλύτερη από το άθροισμα των υλικών στοιχείων της. Στην ουσία εξ’ ορισμού η 

αξία μάρκας είναι ένα άυλο στοιχείο. Μία μάρκα είναι ένα σύμβολο με
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συγκεκριμένες συνδέσεις και εικόνες. Σε όρους καταναλωτή μία μάρκα 

αντιπροσωπεύει μία υπόσχεση και εμπεριέχει μία αξία. Η αξία της μάρκας μειώνει 

τον κίνδυνο, περιορίζει το χρόνο έως την αγοραστική απόφαση και παρέχει 

επιβεβαίωση στον καταναλωτή για την αγορά του προϊόντος. Όσο ένα επώνυμο 

αγαθό ή μία υπηρεσία καλύπτει τις προσδοκίες των καταναλωτών με ελάχιστα έως 

κανένα αρνητικό αποτέλεσμα, ένας αγοραστής είναι πιο πιθανό να αγοράσει τη 

μάρκα ξανά.

Πολλοί μάρκετερς προσπαθούν να εξετάσουν το θέμα της αξίας μάρκας από 

την πλευρά των καταναλωτών για να μπορέσουν έτσι να σχεδιάσουν τα κατάλληλα 

προγράμματα μάρκετινγκ που θα μεγιστοποιήσουν την αξία των μαρκών των 

προϊόντων ή υπηρεσιών τους. Απώτερος στόχος φυσικά είναι η αύξηση των 

πωλήσεων όμως για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει πρώτα να γίνει το χτίσιμο της 

μάρκας έτσι ώστε αυτή να είναι «οικεία » στους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τον Keller (1993), η αξία μάρκας όταν βασίζεται στον 

καταναλωτή ορίζεται ως το διαφορικό αποτέλεσμα της γνώσης μίας μάρκας η οποία 

(ραίνεται από την ανταπόκριση του καταναλωτή στο μάρκετινγκ της μάρκας αυτής. 

Στον παραπάνω ορισμό εντοπίζουμε τρία συστατικά στοιχεία της έννοιας

I. Το διαφορυώ αποτέλεσμα που καθορίζεται από τη σύγκριση της 

ανταπόκρισης του καταναλωτή στο μάρκετινγκ μίας μάρκας σε σχέση με την 

ανταπόκριση του στο μάρκετινγκ ενός προϊόντος ή υπηρεσίας.

II. Τη γνώση μάρκας που αποτελείται από την αναγνωρισιμότητα μάρκας και την 

εικόνα μάρκας.

III. Την ανταπόκριση του καταναλωτή στο μάρκετινγκ που στην ουσία είναι οι 

αντιλήψεις, προτιμήσεις και συμπεριφορά του καταναλωτή απέναντι στη 

δραστηριότητα του μίγματος μάρκετινγκ.
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Σύμφωνα λοιπόν με τον παραπάνω ορισμό μία μάρκα θεωρείται ότι έχει 

θετική (αρνητική) αξία μάρκας βασισμένη στον καταναλωτή όταν ο καταναλωτής 

αντιδρά περισσότερο (λιγότερο) θετικά στο μίγμα μάρκετινγκ της μάρκας, σε σχέση 

με την αντίδρασή του στο ίδιο μίγμα μάρκετινγκ ενός ανώνυμου προϊόντος ή 

υπηρεσίας.

2.3 Προσήλωση στη μάρκα (Brand Loyalty)

Η προσήλωση στη μάρκα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα συστατικά 

στοιχεία της αξίας μάρκας και στην ουσία πρόκειται για τον σύνδεσμο καταναλωτή 

μάρκας αλλά και για ένα πολύ καλό εργαλείο μέτρησης αυτής της σχέσης. 

Συγκεκριμένα δείχνει την ευκολία ή δυσκολία στο να αλλάξει κάποιος μία μάρκα 

ειδικά όταν αυτή η μάρκα ή οι ανταγωνίστριες της αλλάζουν κάποιο από τα στοιχεία 

τους (τιμή, διανομή, προώθηση κ.λ.π.).

Πολλοί είναι οι ορισμοί που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί για το στοιχείο 

αυτό της αξίας της μάρκας. Παρακάτω αναφέρονται μερικοί από αυτούς.

Οι Keegan et al. (1992) ορίζουν την προσήλωση (ή αφοσίωση) στη μάρκα ως 

τη συστηματική και συνεχή αγορά ενός προϊόντος από έναν καταναλωτή εξαιτίας της 

ικανοποίησης που απολαμβάνει από την απόδοση του.

Σύμφωνα με τους Dick και Basu (1994) η προσήλωση στη μάρκα αποτελεί τη 

δύναμη της σχέσης της στάσης ενός καταναλωτή απέναντι σε ένα προϊόν και την 

επαναγορά του.

Κατά τους Pride και Ferell (1997), προσήλωση στη μάρκα είναι η θετική 

στάση ενός καταναλωτή απέναντι σε μία συγκεκριμένη μάρκα και, ανάλογα με την 

ισχύ της προσήλωσης, η πιθανότητα συνεχούς αγοράς της μάρκας, όταν εγείρεται 

ανάγκη για προϊόν της συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντος.

24



Αξία μάρκας στον κλάδο των Ελληνικών τραπεζών

Ένα χαρακτηριστικό που κάνει την προσήλωση στη μάρκα ίσως το πιο 

σημαντικό στοιχείο της αξίας μάρκας είναι το γεγονός ότι συνδέεται κατ’ αρχήν με 

την αγορά της μάρκας και στη συνέχεια με την προσωπική εμπειρία του καταναλωτή 

για τη μάρκα, κάτι που δεν συμβαίνει με τα άλλα τρία στοιχεία της αξίας μάρκας.

2.3.1 Επίπεδα προσήλωσης στη μάρκα

Ο Aaker σε μια κατηγοριοποίηση του επιπέδου προσήλωσης των αγοραστών 

διακρίνει πέντε επίπεδα προσήλωσης στη μάρκα που φαίνονται στο παρακάτω σχήμα.

Στη βάση της πυραμίδας βρίσκεται ο καθόλου αφοσιωμένος αγοραστής που 

είναι εντελώς αδιάφορος για τη μάρκα, προτιμά μάρκες που τις βρίσκει χωρίς 

καθόλου κόπο, αλλάζει εύκολα μάρκες και η αγορές του γίνονται κυρίως με βάση το 

χαρακτηριστικό της τιμής. Όσον αφορά στις κατηγορίες προϊόντων, οι μάρκες που 

αποτελούν την κάθε μία θεωρούνται ισάξιες και έχουν τις ίδιες πιθανότητες να
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αγοραστούν από τους καταναλωτές, αφού το όνομά τους δεν παίζει σημαντικό ρόλο 

στην αγοραστική απόφαση.

Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν καταναλωτές που δεν αλλάζουν τη μάρκα 

εφόσον είναι ευχαριστημένοι με αυτή. Δηλαδή, θα μετακινηθούν εφόσον κάποιο 

στοιχείο του προϊόντος δεν τους αφήσει ευχαριστημένους. Οι καταναλωτές αυτής της 

κατηγορίας μπορεί να μην είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με τη μάρκα αλλά δεν είναι 

διατεθειμένοι να υποστούν χρονικό ή χρηματικό κόστος για να αλλάξουν τη μάρκα

Στην τρίτη περίπτωση ανήκουν οι καταναλωτές που είναι πάλι ικανοποιημένοι 

με τη μάρκα όμως για να την αλλάξουν θα πρέπει να επιβαρυνθούν με ένα επιπλέον 

κόστος (switching cost) αλλαγής της. Για να μπορέσουν οι ανταγωνιστές να 

προσεγγίσουν αυτή την κατηγορία καταναλωτών θα πρέπει να τους προσφέρουν τόσα 

οφέλη που να αντισταθμίζουν τα κόστη που θα υποστούν από την αλλαγή της 

μάρκας.

Στην τέταρτη κατηγορία ανήκουν αφοσιωμένοι στη μάρκα καταναλωτές, η 

προσήλωση των οποίων βασίζεται κυρίως σε κάποιες συνδέσεις με τη μάρκα που 

θεωρούνται από αυτούς σημαντικές.

Στην ανώτερη κατηγορία ανήκουν οι πραγματικά αφοσιωμένοι καταναλωτές 

που θεωρούν ότι η μάρκα τους ταιριάζει απόλυτα είτε λειτουργικά είτε 

συναισθηματικά. Τα άτομα αυτά διαφημίζουν πολύ τη μάρκα σε φίλους και γνωστούς 

και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τους λαμβάνουν υπόψη κυρίως εξαιτίας αυτού του 

ρόλου τους.

Αυτό που θα πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις όσον αφορά στις παραπάνω 

κατηγορίες καταναλωτών είναι να δώσουν την απαραίτητη σημασία σε όλες, χωρίς 

να παραμελούν κάποια από αυτές, γιατί κάθε μία κατηγορία μπορεί να οδηγήσει σε
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αύξηση των πωλήσεων της επιχείρησης και κατά συνέπεια των κερδών της, με 

ξεχωριστό ίσως τρόπο η καθεμία.

2.3.2 Μέτρηση της προσήλωσης στη μάρκα

Η μέτρηση της προσήλωσης στη μάρκα έχει απασχολήσει κατά καιρούς 

αυτούς που ασχολούνται με την αξία μάρκας γενικότερα αλλά και τις επιχειρήσεις 

ειδικότερα στην προσπάθεια τους να αυξήσουν τις πωλήσεις της μάρκας και στη 

συνέχεια και την κερδοφορία της. Οι πιο σημαντικές προσεγγίσεις στην προσπάθεια 

να μετρηθεί η προσήλωση στη μάρκα, κατά τον Aaker (1991), σχετίζονται με τα 

πέντε στάδια αφοσίωσης των καταναλωτών στη μάρκα και δίνονται στη συνέχεια.

• Συμπεριφορικές μετρήσεις (behavior measures)

Πρόκειται για μετρήσεις της αγοραστικής συμπεριφοράς κάποιου δείγματος 

ατόμων ή νοικοκυριών με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όμοια με του πληθυσμού. 

Οι μετρήσεις που συνήθως γίνονται αφορούν κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:

- Ποσοστά επαναγοράς (repurchase rates): Τι ποσοστό των κατόχων μιας 

μάρκας αγοράζουν την ίδια μάρκα την επόμενη φορά που θα αγοράσουν προϊόν 

της ίδιας προϊοντικής κατηγορίας;

- Ποσοστά αγορών (percent of purchases): Από τις πέντε τελευταίες αγορές 

ενός καταναλωτή, τι ποσοστό έχει μια συγκεκριμένη μάρκα σε μία 

συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντος;

- Αριθμός μαρκών που αγοράζονται (number of brands purchased): Τι ποσοστό 

των καταναλωτών μιας κατηγορίας προϊόντος αγοράζουν μόνο μία μάρκα;

Βασικό μειονέκτημα της παραπάνω μεθόδου είναι ότι μετράει την αγοραστική 

συμπεριφορά που οφείλεται σε συνήθεια (habitual behavior) και όχι σε πραγματική 

αφοσίωση στη μάρκα Επιπλέον σε μερικές περιπτώσεις υπάρχει μεγάλο χρηματικό
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και χρονικό κόστος ώστε να συγκεντρωθούν τα συγκεκριμένα στοιχεία ή είναι πιθανό 

η μέθοδος να μην παρέχει αρκετά στοιχεία για την εξαγωγή ικανοποιητικών 

συμπερασμάτων στα οποία θα βασιστούν οι προβλέψεις. Τέλος, χρησιμοποιώντας 

αυτή τη μέθοδο, είναι δύσκολος ο εντοπισμός των ατόμων που πραγματικά άλλαξαν 

τη μάρκα, αφού στις περισσότερες των περιπτώσεων εξετάζεται ένα ολόκληρο 

νοικοκυριό και όχι μεμονωμένα άτομα. Έτσι, μια φαινομενική αλλαγή από μία μάρκα 

σε μία άλλη για ένα νοικοκυριό μπορεί να οφείλεται απλώς στο ότι διαφορετικά μέλη 

του νοικοκυριού είναι προσηλωμένα σε διαφορετικές μάρκες.

• Μέτρηση του κόστους αλλαγής (switching costs)

Η σχέση που υπάρχει μεταξύ του κόστους αλλαγής και της προσήλωσης στη 

μάρκα είναι ανάλογη. Δηλαδή, όσο ψηλότερα είναι τα κόστη αλλαγής της μάρκας για 

έναν καταναλωτή, τόσο υψηλότερος θα είναι και ο βαθμός προσήλωσης στη μάρκα. 

Και φυσικά αυτή η σχέση βοηθά στη μέτρηση του βαθμού αφοσίωσης των 

καταναλωτών σε διάφορες μάρκες.

Τα κόστη αλλαγής μιας μάρκας είναι συνήθως τα εξής:

- η επένδυση που έχει πραγματοποιήσει ένας καταναλωτής σε ένα προϊόν 

δηλαδή το κόστος αγοράς του αρχικού προϊόντος,

- το κόστος από τον κίνδυνο αλλαγής της μάρκας, που επεκτείνεται ως 

απροθυμία του καταναλωτή για αλλαγή της μάρκας, εξαιτίας των αμφιβολιών 

που έχει για τα προβλήματα που πιθανό να αντιμετωπίσει με το νέο και

- το κόστος της νέας μάρκας που θα αγοραστεί

Οι εταιρίες στην προσπάθειά τους να αυξήσουν το βαθμό αφοσίωσης των 

πελατών στη μάρκα πρέπει να μειώσει αυτά τα κόστη αλλαγής της μάρκας και από 

την άλλη μεριά να αυξήσει την εξάρτηση των πελατών της από τη μάρκα ή την ίδια 

την εταιρία.
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• Μέτρηση της ικανοποίησης (measuring satisfaction)

Η ικανοποίηση ή η δυσαρέσκεια των καταναλωτών μετράται κυρίως σε σχέση 

με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές όταν αγοράζουν τη μάρκα, 

δηλαδή στην ουσία προσπαθούμε να αναζητήσουμε τους λόγους αλλαγής της 

μάρκας. Το στοιχείο που παίζει σημαντικό ρόλο εδώ είναι το επίπεδο προσήλωσης 

του καταναλωτή στη μάρκα. Τα εργαλεία μέτρησης της ικανοποίησης του πελάτη 

πρέπει να είναι σύγχρονα, αντιπροσωπευτικά και ευαίσθητα σε αλλαγές και η 

διαδικασία της μέτρησης να μην αφορά μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή αλλά μία 

ευρεία χρονική περίοδο, ώστε να μην επηρεάζεται από μενονομένα περιστατικά μιας 

συγκεκριμένης χρονικής στιγμής.

• Μέτρηση της αρέσκειας της μάρκας (liking of the brand)

Η μέτρηση της αρέσκειας ενός καταναλωτή σε μία μάρκα γίνεται κυρίως με 

τον υπολογισμό των επιπλέον χρημάτων που θα δέχονταν να πληρώσουν οι 

καταναλωτές προκειμένου να αποκτήσουν τη μάρκα. Αντίστοιχα, αυτό που θα πρέπει 

να κάνουν οι ανταγωνιστές είναι να εντοπίσουν το επίπεδο της μείωσης της τιμής που 

θα πρέπει να πραγματοποιήσουν για να κερδίσουν έναν αφοσιωμένο πελάτη της 

ανταγωνίστριας μάρκας.

• Μέτρηση της αφοσίωσης (commitment)

Ως γνωστό οι ισχυρές μάρκες έχουν και μεγάλη αξία και επιπλέον διαθέτουν 

και ένα μεγάλο αριθμό αφοσιωμένων καταναλωτών. Η αφοσίωση είναι εύκολο να 

διαπιστωθεί με διάφορους τρόπους οι κυριότεροι από τους οπαίους είναι: το πόσο οι 

καταναλωτές μιλάνε για το προϊόν, αν το συναστούν σε άλλους, αν αναφέρουν λόγους 

για την αγορά του, πόσο σημαντικό είναι το προϊόν στις δραστηριότητες του 

καταναλωτή ή στην έκφραση της προσωπικότητας του κ,λ,π..
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Μία άλλη προσέγγιση της μέτρησης του βαθμού προσήλωσης των 

καταναλωτών σε μία μάρκα δίνεται από τους Booney και Kurtz (1992) οι οποίοι 

προτείνουν για τη μέτρηση του βαθμού της αφοσίωσης στη μάρκα τη διάκριση της σε 

τρία στάδια, τα οποία αναφέρονται στη συνέχεια:

αναγνωρισιμότητα της μάρκας (brand awareness)

- προτίμηση της μάρκας (brand preference)

- επιμονή στη μάρκα (brand insistence).

233 Τρόποι διατήρησης και αύξησης της προσήλωσης στη μάρκα

Η προσήλωση των καταναλωτών στη μάρκα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, θα 

πρέπει να αποτελεί πρωταρχική επιδίωξη για όλες τις επιχειρήσεις. Για να φτάσουν 

όμως οι επιχειρήσεις σε ένα ικανοποιητικό βαθμό προσήλωσης των καταναλωτών 

στις μάρκες των προϊόντων τους θα πρέπει να ακολουθούν ορισμένους βασικούς 

κανόνες μερικοί από τους οποίους αναφέρονται στη συνέχεια:

• Συνέπεια και σωστή συμπεριφορά απέναντι στον πελάτη

Η σωστή εξυπηρέτηση του πελάτη συντελεί στη δημιουργία αφοσιωμένων - 

στη μάρκα και την επιχείρηση- πελατών. Ενώ, η αντίθετη συμπεριφορά των 

υπαλλήλων απέναντι στον πελάτη μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο αλλαγής 

μάρκας. Αυτό το στοιχείο θα πρέπει να το προσέχουν ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών, αφού σε αυτή την κατηγορία οι πελάτες προτιμούν εκείνες που 

διαθέτουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.

• Δημιουργία σχέσης με τον πελάτη

Η συχνή επαφή και η δημιουργία καλής σχέσης με τον πελάτη -πέρα από τη 

στιγμή της πώλησης- δημιουργεί στενούς δεσμούς μεταξύ πελατών και εταιρίας που 

αυξάνει την προσήλωση στη μάρκα.
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• Μέτρηση/ διαχείριση ικανοποίησης πελάτη

Η τακτική και συνεχής μέτρηση της ικανοποίησης/δυσαρέσκειας του πελάτη 

είναι σημαντική για την επιχείρηση προκειμένου να βελτιώσει τις αδυναμίες της και 

να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να προσαρμοστεί στις ανάγκες της αγοράς. Οι 

μετρήσεις αυτού του είδους γίνονται κυρίως με ερωτηματολόγια, που συμπληρώνουν 

οι ίδιοι οι καταναλωτές των προϊόντων ή οι χρήστες των υπηρεσιών και εξετάζονται 

κατόπιν από τις επιχειρήσεις αλλά και με τη συμπλήρωση του βιβλίου παραπόνων 

που θα πρέπει να διαθέτει η επιχείρηση.

• Δημιουργία υψηλού κόστους αλλαγής του προϊόντος

Αυτό που θα πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις είναι να δημιουργούν, με 

διάφορους τρόπους, κόστη αλλαγής των προϊόντων τους ώστε να αποθαρρύνουν τους 

καταναλωτές να αλλάζουν μάρκες. Ένας τέτοιος τρόπος είναι η πρόσθεση ενός 

χαρακτηριστικού στο προϊόν που κάνει την αλλαγή του δαπανηρή ή απλώς ασύμφορη 

για τον καταναλωτή/πελάτη.

• Παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών

Η παροχή κάποιων επιπρόσθετων υπηρεσιών μπορεί να αποτελέσει σημαντικό 

στοιχείο διαφοροποίησης της μάρκας από τις ανταγωνίστριές της. Για παράδειγμα το 

δωρεάν parking σε διάφορα πολυκαταστήματα αυξάνει το βαθμό αφοσίωσης των 

πελατών (για πρακτικούς κυρίως λόγους).

• Δημιουργία πελατειακών ενώσεων και προγραμμάτων που προσφέρουν

προνόμια σε συχνούς πελάτες

Η δημιουργία club πελατών στόχο έχουν την ενίσχυση των δεσμών των 

πελατών με τη μάρκα ή την εταιρία και την αύξηση της προσήλωσης τους σε αυτές. 

Τα μέλη αυτών των clubs λαμβάνουν επιστολές με τα νέα της εταιρίας, προνομιακές 

εκπτώσεις, ειδικές προσφορές ή δώρα και επιπλέον τεχνική εξυπηρέτηση, συμμετοχή
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σε διαγωνισμούς και κληρώσεις, συμμετοχή σε ειδικές εκδηλώσεις ή ακόμη και την 

ευκαιρία να δοκιμάσουν πρώτοι τα νέα προϊόντα της εταιρίας. Τα προγράμματα που 

προσφέρουν προνόμια σε συχνούς πελάτες πρωτοαναπτύχθηκαν από αεροπορικές 

εταιρίες, ενώ σήμερα χρησιμοποιούνται από μια πληθώρα εταιριών σε διαφορετικούς 

κλάδους και προΐοντικές κατηγορίες, όπως στον κλάδο των ξενοδοχείων, ή ακόμη και 

στα εστιατόρια ταχείας εξυπηρέτησης.

2.4 Συνείδηση/Γνώση μάρκας (Brand Awareness)

Το ξεχωριστό αυτό στοιχείο της αξία μάρκας, η συνείδηση μάρκας, 

απασχόλησε ιδιαίτερα τους μελετητές στο παρελθόν, αφού αυτό μαζί με το επίπεδο 

προσήλωσης στη μάρκα αποτελούν ίσως τα δύο πιο σημαντικά στοιχεία της αξίας 

μάρκας. Σύμφωνα με τους Rossiter & Percy (1987) η δημιουργία συνείδησης μάρκας 

παίζει πολύ ουσιαστικό ρόλο στην επικοινωνιακή διαδικασία και γι’ αυτό αποκτά 

ιδιαίτερη σημασία.

Σύμφωνα με τον Aaker (1991), η συνείδηση μάρκας είναι η ικανότητα ενός 

δυνητικού πελάτη να αναγνωρίζει ή να ανακαλέσει στη μνήμη του ότι μία μάρκα 

ανήκει σε μία συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντος. Στην ουσία όταν μιλάμε για 

συνείδηση μάρκας εννοούμε τον σύνδεσμο που υπάρχει μεταξύ μάρκας και 

κατηγορίας προϊόντος.

Ο Aaker, επίσης, θεωρεί ότι υπάρχουν τα εξής επίπεδα για την δημιουργία 

συνείδησης μάρκας (σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα):
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1. Μη ενημέρωση για τη μάρκα (Unaware of the Brand)

2. Αναγνωρισιμότητα μάρκας (Brand recognition)

3. Ανάκληση μάρκας (Brand recall)

4. Πρώτη μάρκα (Top of mind)

Αρχικά ο πελάτης δεν έχει καμία πληροφόρηση για τη μάρκα και κατά 

συνέπεια αγνοεί την ύπαρξή της. Η αναγνωρισιμότητα μάρκας είναι το επόμενο 

επίπεδο στη δημιουργίας συνείδησης μάρκας. Σε αυτό το επίπεδο ο δυνητικός 

αγοραστής έχει στη διάθεσή του τα ονόματα των μαρκών της κατηγορίας προϊόντος 

και του ζητείται να πει ποια αναγνωρίζει και ποια όχι.

Το να γνωρίζει κανείς, να είναι δηλαδή ενήμερος για το όνομα μίας μάρκας 

ενός προϊόντος ίσως δεν αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο στη διερεύνηση της 

αξίας μάρκας. Πολλές φορές, αυτή την αναγνωρισιμότητα του ονόματος θα πρέπει να 

τη συνδυάσουμε με την αναγνωρισιμότητα του σήματος της μάρκας. Το επίπεδο της
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αναγνωρισιμότητας μιας μάρκας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

αναγνωρισιμότητα του σήματος της και κατά συνέπεια όταν προσπαθούμε να 

δημιουργήσουμε/αυξήσουμε την αναγνωρισιμότητα ενός προϊόντος θα πρέπει να 

συμπεριλάβουμε στα σχέδιά μας και το σήμα του.

Ένας τρόπος για να μετρήσουμε την αναγνωρισιμότητα του σήματος είναι να 

δώσουμε σε ορισμένα άτομα μία σειρά από σήματα μιας κατηγορίας προϊόντος και 

να τους ζητήσουμε να αναγνωρίζουν όσα μπορούν. Ένας άλλος τρόπος μέτρησης 

αυτού του στοιχείου είναι οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου (open-ended), όπου ζητείται 

από τους ερωτώμενους να πουν τι τους έρχεται στο μυαλό όταν αναφέρεται το όνομα 

μιας μάρκας. (Ο πρώτος τρόπος χρησιμοποιείται στην έρευνα που ακολουθεί)

Αντίθετα στο δεύτερο επίπεδο της συνείδησης μάρκας, στην ανάκληση 

μάρκας δηλαδή ζητείται από κάποιον να ονομάσει τη μάρκα ενός προϊόντος σε μία 

κατηγορία προϊόντων. Στην ουσία πρόκειται για ανάκληση χωρίς καμία άλλη βοήθεια 

(unaided recall), αφού ο αποκρινόμενος δεν έχει τη βοήθεια των ονομάτων των 

διαφόρων μαρκών την κατηγορίας προϊόντος. Φυσικά αυτό το στάδιο είναι πολύ πιο 

δύσκολο από το πρώτο για τον ερωτώμενο αφού του ζητείται να καταβάλλει 

μεγαλύτερη προσπάθεια.

Το όνομα της πρώτης μάρκας που ανακαλεί ο ερωτώμενος δίνει στη μάρκα το 

χαρακτηριστικό του top of mind. Πρόκειται δηλαδή για τη θέση που έχει η μάρκα στο 

μυαλό του ερωτώμενου, χωρίς φυσικά να διευκρινίζεται το πόσο διαφέρει αυτή από 

τις άλλες μάρκες. Δηλαδή οι υπόλοιπες μπορεί να είναι σε δευτερεύουσα θέση αλλά 

πολύ κοντά στην πρώτη επιλογή του ερωτώμενου. Η σημασία του top of mind 

εντοπίζεται στο γεγονός ότι όσο πιο ψηλά βρίσκεται μία μάρκα στο μυαλό του 

καταναλωτή (unaided recall), τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα αγοράς της 

μάρκας.
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Ένα άλλο επίπεδο της δημιουργίας συνείδησης μάρκας είναι αυτό της 

κυρίαρχης μάρκας (dominant brand), δηλαδή της μοναδικής μάρκας που οι 

ερωτώμενοι απαντάνε (τις περισσότερες φορές) ότι ανήκει στην κατηγορία 

προϊόντος. Η κυρίαρχη όμως μάρκα μπορεί να θεωρηθεί και ως η μάρκα που 

ανακαλείται από τους περισσότερους ερωτώμενους όταν τους ζητείται να πουν ποιες 

μάρκες γνωρίζουν από μία συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντος.

Σύμφωνα με τον Keller (1993) υπάρχουν τρεις λόγοι για τους οποίους η 

δημιουργία συνείδησης μάρκας είναι σημαντική στην αγοραστική απόφαση:

1. Αυξάνει τις πιθανότητες η συγκεκριμένη μάρκα να είναι μέσα στην λίστα με τις 

υπό εξέταση μάρκες για αγορά και άρα αυξάνει την πιθανότητα να αγοραστεί η 

συγκεκριμένη μάρκα.

2. Επηρεάζει την απόφαση για την αγορά της μάρκας ακόμη και όταν δεν υπάρχουν 

άλλες συνδέσεις με τη μάρκα (ειδικά όταν το προϊόν είναι χαμηλής ανάμιξης).

3. Επηρεάζει την αγοραστική απόφαση, καθώς παίζει σημαντικό ρόλο στη 

δημιουργία συνδέσεων με τη μάρκα (όσον αφορά στην εικόνα μάρκας).

Ένας επιπλέον λόγος που δεν αναφέρεται από τον Keller είναι το γεγονός ότι 

η συνείδηση μάρκας βελτιώνει το επίπεδο της αντιληπτής ποιότητας μάρκας. 

Συγκεκριμένα έρευνες έχουν δείξει ότι η γνώση της ύπαρξης μίας μάρκας επηρεάζει 

σε μεγάλο βαθμό την αξιολόγησή της από τους καταναλωτές/πελάτες και μάλιστα 

όσο πιο γνωστή είναι η μάρκα τόσο πιο θετική αξιολόγηση λαμβάνει από τους 

καταναλωτές/πελάτες.

Δύο στοιχεία χρειάζονται σύμφωνα με τον Aaker (1991) για να επιτευχθεί η 

συνείδηση μάρκας:

• Δημιουργία αναγνωρισιμότητας του ονόματος της μάρκας και

• Σύνδεση αυτού του ονόματος με την κατηγορία προϊόντος
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Προκειμένου να επιτευχθεί, να διατηρηθεί και να αυξηθεί η συνείδηση 

μάρκας, η μάρκα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω στοιχεία:

• Να είναι διαφορετική και να απομνημσνεύεται εύκολα

• Να συμπεριλαμβάνει ένα σλόγκαν

• Να συνδέεται με ένα σύμβολο

• Να δοθεί δημοσιότητα στο όνομα της μάρκας

• Η μάρκα να αναλαμβάνει χρηματοδοτήσεις σημαντικών γεγονότων

• Να επιχειρούνται επεκτάσεις μαρκών

• Να χρησιμοποιούνται πρότυπα στις διαφημίσεις.

Η δημιουργία συνείδησης μάρκας αποτελεί καθοριστικής σημασίας 

τιαράγοντα όσον αφορά στην επιλογή μίας συγκεκριμένης μάρκας από ένα σύνολο 

μαρκών. Σε μία υποθετική κατάσταση όπου ένας καταναλωτής έχει προσδιορίσει ένα 

σύνολο μαρκών από την οποία θα αγοράσει μόνο μία, η μάρκα για την οποία έχει 

δημιουργήσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο συνείδησης μάρκας έχει και τις 

περισσότερες πιθανότητες να αγοραστεί από τον ενδιαφερόμενο σε σχέση με μάρκες 

τις οποίες δεν γνωρίζει και πιθανόν πληροφορείται στον τόπο αγοράς του προϊόντος.

Επιπλέον σε μία έρευνα (Wilson, 1985) αποδεικνύεται ότι οι μάρκες τις 

οποίες ανακαλούν πρώτες οι ερωτώμενοι (top-of-mind) έχουν και τις περισσότερες 

πιθανότητες να αγοραστούν, έστω και αν η δεύτερη μάρκα δεν απέχει πολύ από την 

πρώτη. Μία άλλη έρευνα (Nedungadi, 1990) έδειξε ότι βελτιώσεις στο επίπεδο 

αναγνωρισιμότητας μίας μάρκας αυξάνουν την πιθανότητα επιλογής αυτής από τον 

καταναλωτή, χωρίς να αλλάζει τίποτε άλλο στα στοιχεία που επηρεάζουν την 

αγοραστική συμπεριφορά του.
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2.5 Αντιληπτή ποιότητα μάρκας (Perceived Brand Quality)

Η αντιληπτή ποιότητα μάρκας μπορεί να ορισθεΐ ως η αντίληψη του 

καταναλωτή για την ποιότητα ή την ανωτερότητα ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας 

σχετικά με τα υποκατάστατά του. Η αντιληπτή ποιότητα μάρκας, όπως ήδη έχει 

διατυπωθεί, αποτελεί στην ουσία μία άποψη των καταναλωτών και για το λόγο αυτό 

διαφέρει από άλλους όρους ποιότητας όπως:

• Αντικειμενική ποιότητα: Ο βαθμός στον οποίο το προϊόν ή η υπηρεσία 

διαθέτει ανώτερα χαρακτηριστικά από τα ανταγωνιστικά τους.

• Ποιότητα του προϊόντος: Η (ρύση και η ποσότητα των συστατικών στοιχείων 

και χαρακτηριστικά από τα οποία αποτελείται το προϊόν.

• Κατασκευαστική ποιότητα: Όσο το δυνατό λιγότερα ελαττωματικά.

Η αντιληπτή ποιότητα, όπως ειπώθηκε και παραπάνω, δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί με αντικειμενικότητα γιατί πρόκειται για αντιλήψεις και απόψεις των 

καταναλωτών οι οποίοι αποτελούν ξεχωριστές προσωπικότητες και έχουν 

διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις.

Η αντιληπτή ποιότητα προσδιορίζεται ανάλογα με τα κριτήρια που 

λαμβάνσνται υπόψη κάθε φορά. Επιπλέον η αντιληπτή ποιότητα δεν θα πρέπει να 

συγχέεται με την ικανοποίηση που απολαμβάνει ένας καταναλωτής όταν αγοράζει 

ένα προϊόν ή χρησιμοποιεί μία υπηρεσία. Ένας καταναλωτής μπορεί να ικανοποιείται 

και να δημιουργεί θετική άποψη και από ένα λιγότερο ποιοτικό προϊόν λόγω των 

προσδοκιών του για χαμηλή τιμή. Όμως αυτή η θετική άποψη δεν θα πρέπει να 

συγχέεται με την υψηλή ποιότητα Η αντιληπτή ποιότητα είναι κάτι το άυλο που 

βασίζεται όμως τόσο σε άυλα (αξιοπιστία, κύρος, κ.λ.π.) όσο και σε υλικά στοιχεία 

(διαστάσεις, εμφάνιση, κ.λ.π.) του προϊόντος.

37



Αξία μάρκας στον κλάδο των Ελληνικών τραπεζών

2.5.1 Διαστάσεις της αντιληπτής ποιότητας μάρκας

Ο Aaker (1991) προτείνει επτά διαστάσεις της ποιότητας μάρκας για τα προϊόντα

1. Λειτουργία. Πόσο καλά πλένει τα ρούχα ένα πλυντήριο ρούχων;

2. Χαρακτηριστικά. Έχει ένα κινητό τηλέφωνο εύχρηστο μενού;

3. Συμφωνία με τις προδιαγραφές του προϊόντος. Ποιοι είναι οι λόγοι των 

ελαττωμάτων του προϊόντος;

4. Αξιοπιστία. Θα λειτουργεί σωστά το μηχάνημα σε ολόκληρη τη διάρκεια 

ζωής του;

5. Διάρκεια. Πόσο καιρό θα λειτουργεί το μηχάνημα;

6. Ικανότητα για υποστήριξη. Είναι η εξυπηρέτηση μετά την πώληση 

ανταγωνιστική και άμεση;

7. Άριστη και επιμελημένη επεξεργασία. Το προϊόν θεωρείται ποιοτικό;

Σχετικά με τις υπηρεσίες ο ίδιος αναφέρει τις εξής διαστάσεις ποιότητας:

1. Υλικά στοιχεία. Η εμφάνιση του προσωπικού και ο εξοπλισμός της τράπεζας 

έχουν ποιοτικά στοιχεία;

2. Αξιοπιστία. Γίνονται οι λογιστικές και ταμειακές λειτουργίες με αξιοπιστία 

και ακρίβεια;

3. Ανταγωνιστικότητα. Έχει το προσωπικό την κατάλληλη γνώση και 

εκπαίδευση για να εκτελεί σωστά τις τραπεζικές λειτουργίες; Εμπνέει 

εμπιστοσύνη;

4. Ανταπόκριση στις απαιτήσεις του πελάτη. Είναι το προσωπικό πρόθυμο να 

βοηθήσει τους πελάτες και να τους παρέχει άμεση εξυπηρέτηση;

5. Ατομική εξυπηρέτηση. Παρέχει η τράπεζα ξεχωριστή προσοχή σε κάθε 

πελάτη της;
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Η αντιληπτή ποιότητα μάρκας παίζει ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία αξίας 

μάρκας (brand equity) με τους εξής τρόπους:

1. Δημιουργεί λόγο αγοράς

Επειδή η αντιληπτή ποιότητα σχετίζεται με την αγοραστική απόφαση, η 

αντιληπτή ποιότητα μπορεί να κάνει όλα τα στοιχεία ενός προγράμματος μάρκετινγκ 

περισσότερο αποτελεσματικά Για παράδειγμα αν η αντιληπτή ποιότητα είναι υψηλή 

τότε η προβολή και η διαφήμιση είναι περισσότερο εύκολο να γίνουν πιο 

αποτελεσματικές.

2. Διαφοροποιεί το προϊόν και το τοποθετεί σε μία αγορά

Ένα βασικό στοιχείο για την τοποθέτηση ενός προϊόντος είναι η ποιότητα που 

διαθέτει. Δηλαδή το προϊόν θεωρείται ως κυρίαρχο σε μία αγορά ή απλά πρόκειται 

για ένα προϊόν που στόχο έχει να ανταγωνιστεί παρόμοιά του;

3. Δημιουργεί προϋποθέσεις για υψηλή τιμολόγηση

Η τιμολόγηση αυτού του είδους (price premium) αυξάνει τα κέρδη και φέρνει στις 

επιχειρήσεις έσοδα τα οποία μπορούν να επενδυθούν στην μάρκα ώστε να αυξηθεί η 

αναγνωρισιμότητα, η προσήλωση, οι θετικές συνδέσεις με τη μάρκα, καθώς και η ίδια 

η αντιληπτή ποιότητα μάρκας.

4. Διευκολύνει τη διανομή του προϊόντος

Τα άτομα ή οι επιχειρήσεις που παίρνουν μέρος στη διανομή του προϊόντος 

πολλές φορές διαθέτουν ένα προϊόν υψηλής ποιότητας σε προσιτή τιμή για να 

αυξήσουν τις πωλήσεις του καταστήματος ή να δημιουργήσουν κίνηση στο 

κατάστημα. Επιπλέον η διανομή ποιοτικών προϊόντων προσδίδει κύρος στο 

κατάστημα κάτι που επιδιώκουν πάρα πολλοί από στους ενδιάμεσους στα κανάλια 

διανομής.
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5. Επηρεάζει θετικά τις επεκτάσεις μάρκας.

Η αντιληπτή ποιότητα μπορεί να επεκταθεί και σε νέα προϊόντα εφόσον αυτά 

αποτελούν επεκτάσεις μαρκών που κατέχουν ήδη υψηλή ποιοτικά θέση.

Η αντιληπτή ποιότητα μάρκας μπορεί να αυξήσει τα κέρδη μίας επιχείρησης με 

τους εξής τρόπους:

• Αυξάνει το μερίδιο αγοράς.

Τα προϊόντα υψηλής ποιότητας προτιμιόνται από το καταναλωτικό κοινό και 

αποκτούν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.

• Δημιουργεί προϋποθέσεις για επιπρόσθετη αύξηση της τιμής.

Όσο πιο ποιοτικό είναι ένα προϊόν τόσο πιο εύκολο είναι για την επιχείρηση που 

το κατασκευάζει ή το εμπορεύεται να το διαθέσει σε υψηλότερη τιμή. Αυτή η 

υψηλότερη τιμή αυξάνει με τη σειρά της τα κέρδη της επιχείρησης, δημιουργώντας 

εμπόδια εισόδου αλλά αυξάνοντας παράλληλα και την αντιληπτή ποιότητα μάρκας.

• Αυξάνει την κερδοφορία.

Η αντιληπτή ποιότητα μπορεί να αυξήσει τα κέρδη της επιχείρησης ακόμη και αν 

η τιμή ή το μερίδιο αγοράς παραμένουν αμετάβλητα. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί με 

την βελτίωση της ποιότητας στη συνείδηση του καταναλωτή μειώνονται άλλα κόστη 

όπως προβολής, διαφήμισης καθώς και κόστη διατήρησης των ήδη υπαρχόντων 

καταναλωτών/πελατών. Για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να επιτύχουν υψηλό 

επίπεδο αντιληπτής ποιότητας για τις ίδιες ή για τα προϊόντα τους από τη μεριά των 

καταναλωτών/πελατών τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία που 

περιγράφεται στη συνέχεια

Το πρώτο βήμα που θα πρέπει να γίνει είναι αυτή η ποιοτική εικόνα της 

επιχείρησης ή του προϊόντος να προβληθεί στο κοινό. Φυσικά ένα σφάλμα στο οποίο 

συχνά πέφτουν οι επιχειρήσεις είναι το γεγονός ότι προσπαθούν να πείσουν για την

40



ανώτερη ποιότητα ενός προϊόντος ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Αν ο καταναλωτής δεν 

πειστεί από την εμπειρία και τη χρήση του προϊόντος ότι αυτό διαθέτει ανώτερη 

ποιότητα, τότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να επικοινωνηθεί και να διατηρηθεί η 

ανώτερη ποιοτικά εικόνα του προϊόντος. Για παράδειγμα μία τράπεζα μπορεί να 

βελτιώσει το επίπεδο αντιληπτής ποιότητας στο μυαλό των καταναλωτών 

εστιάζοντας την προσοχή της στις καλές σχέσεις (άμεση εξυπηρέτηση, ενημέρωση 

κ.λ π.) υπαλλήλων και πελατών παρά αλλάζοντας την προβολή της τράπεζας.

Για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν 

υψηλό επίπεδο αντιληπτής ποιότητας θα πρέπει κατ’ αρχήν αυτός να είναι ο βασικός 

τους στόχος. Αν η ποιότητα δεν είναι στοιχείο πρώτης προτεραιότητας δεν μπορεί να 

επιτευχθεί

Επιπλέον, εκτός από τη μάρκα και ολόκληρη η επιχείρηση θα πρέπει να 

διαθέτει και να επικοινωνεί αξιοπιστία και κατ’ επέκταση υψηλό επίπεδο ποιότητας.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δίνουν μεγάλη βάση στα μηνύματα που 

λαμβάνουν από τους καταναλωτές/πελάτες (customer input). Επομένως η ανάλυση 

της συμπεριφοράς του καταναλωτή και η εξαγωγή συμπερασμάτων είναι 

πρωταρχικής σημασίας παράγοντας για να επιτευχθεί η ποιότητα που επιθυμεί η 

επιχείρηση. Για παράδειγμα η δημιουργία ενός βιβλίου παραπόνων ή η τοποθέτηση 

ενός εργαζομένου σε μία θέση όπου θα είναι υπεύθυνος για την επίλυση πελατειακών 

και λειτουργικών προβλημάτων που τυχόν δημιουργούνται σε μία τράπεζα ίσως θα 

ήταν ένα σημαντικό βήμα ώστε να υπάρχει αυτή η πληροφόρηση για το πως οι 

καταναλωτές/πελάτες αντιλαμβάνονται τις λειτουργίες μίας τράπεζας.

Η επιχείρηση θα πρέπει εκ των προτέρων να έχει ορίσει με ακρίβεια και 

σαφήνεια όσο το δυνατό πιο μετρήσιμους στόχους ώστε να μπορέσει να εξακριβώσει 

το κατά πόσο έχει ανταποκριθεί στα standards που είχε αρχικά θέσει και κατά

Αξία μάρκας στον κλάδο των Ελληνικών τραπεζών
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συνέπεια να διαπιστώσει το κατά πόσο αποκλίνει από την ποιοτική εικόνα που είχε 

αρχικά θέσει για την ίδια και τα προϊόντα της.

Τέλος, ένα επιπλέον στοιχείο στο οποίο θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη 

σημασία οι επιχειρήσεις (ιδιαίτερα εκείνες της παροχής υπηρεσιών) είναι η διάθεση 

πρωτοβουλιών στους εργαζόμενους ώστε να λύνονται άμεσα τα προβλήματα με τους 

πελάτες και οι τελευταίοι να φεύγουν ευχαριστημένοι και με μία θετική εικόνα για το 

κατάστημα.

Η τιμή ως απόδειξη ποιότητας

Πολλές φορές η τιμή και μόνο μπορεί να αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο 

ποιότητας. Δηλαδή, οι πωλήσεις ενός προϊόντος μπορεί να αυξηθούν αν αυξηθεί μόνο 

η τιμή του (ενώ όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του μίγματος προϊόντος παραμείνουν 

αμετάβλητα), γιατί οι καταναλωτές συνδυάζουν την υψηλή τιμή με την υψηλή 

ποιότητα και θεωρούν το ακριβό προϊόν ως προϊόν prestige.

Επιπλέον σημαντικό στοιχείο στο θέμα «τιμή ως απόδειξη ποιότητας» 

αποτελεί και η σχέση του καταναλωτή με την τιμή καθώς και οι προσδοκίες που έχει 

από ένα προϊόν. Για παράδειγμα, άλλοι καταναλωτές θεωρούν ότι το prestige που 

αποκτά ένα προϊόν λόγω της υψηλής τιμής του δικαιολογεί μία σημαντική δαπάνη για 

την αγορά αυτού του προϊόντος, ενώ άλλοι έχουν αντίθετη άποψη.

Η τιμή αποτελεί αποδεικτικό ποιότητας σε ορισμένες μόνο κατηγορίες 

προϊόντων. Έτσι μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές προϊόντων χαμηλής ανάμιξης δεν 

σημαίνει ταυτόχρονα ότι οι καταναλωτές θεωρούν λιγότερο ποιοτικά τα φθηνότερα 

προϊόντα σε σχέση με τα ακριβότερα. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει στα υψηλής 

ανάμιξης, διαρκή αγαθά. Αλλά και το μέγεθος της διαφοράς της τιμής παίζει 

σημαντικό ρόλο στο αν τελικά το προϊόν θα θεωρηθεί ποιοτικό ή όχι. Για παράδειγμα 

μικρές διακυμάνσεις στις τιμές των προϊόντων δεν συνοδεύονται και από

42



Αξία μάρκας στον κλάδο των Ελληνικών τραπεζών

διαφορετικές αντιλήψεις στο μυαλό των καταναλωτών για διαφοροποίηση και στην 

ποιότητά τους.

2.6 Συνδέσεις με την μάρκα (Brand Associations)

Όταν μιλάμε για συνδέσεις με τη μάρκα εννοούμε οποιοδήποτε στοιχείο 

συνδέεται στο μυαλό του δυνητικού καταναλωτή με τη μάρκα Για παράδειγμα το 

όνομα μίας τράπεζας μπορεί να συνδέεται με τη φερεγγυότητα, την αξιοπιστία, τη 

φιλική και άριστη εξυπηρέτηση, τις υψηλές αποδόσεις και άλλα παρόμοια 

χαρακτηριστικά. Αυτές λοιπόν οι συνδέσεις με τη μάρκα εξαρτώνται σε μεγάλο 

βαθμό από τη συχνότητα με την οποία προβάλλονται στον πελάτη/καταναλώτή. Στην 

ουσία, οι συνδέσεις με τη μάρκα αποτελούν στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα της 

μάρκας (brand image) και τελικά βοηθούν τους υπεύθυνους του μάρκετινγκ στην 

τοποθέτησή της (positioning).

2.6.1 Τύποι των συνδέσεων με τη μάρκα

Οι τύποι των συνδέσεων με τη μάρκα -αν εξαιρεθούν το όνομα, το σύμβολο 

και το σλόγκαν που και αυτά συνθέτουν την εικόνα της- είναι αυτά που 

παρουσιάζονται παρακάτω, σύμφωνα με τον Aaker, και επηρεάζουν το καθένα με το 

δικό του τρόπο την διαδικασία της τοποθέτησης (positioning) της μάρκας:

• Χαρακτηριστικά του Προϊόντος (Product Attributes)

Πρόκειται για στοιχεία του προϊόντος που χρησιμοποιούνται σε εκτεταμένη βάση 

από τους υπεύθυνους των τμημάτων μάρκετινγκ για την τοποθέτηση του προϊόντος. 

Η σωστή χρήση των κατάλληλων χαρακτηριστικών του προϊόντος μπορεί να 

βελτιώσει την εικόνα του, γεγονός το οποίο μπορεί να μεταφραστεί σε λόγο αγοράς 

από τους καταναλωτές. Το δύσκολο κομμάτι αυτής της διαδικασίας είναι να βρεθούν
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αυτά τα χαρακτηριστικά που θεωρούνται σημαντικά για ξεχωριστά τμήματα της 

αγοράς ώστε να δοθεί έμφαση σε αυτά με σκοπό την πιο επιτυχημένη προσέγγιση της 

αγοράς.

• Αυλα στοιχεία του προϊόντος (Intangibles)

Όταν μιλάμε για άυλα στοιχεία εννοούμε για παράδειγμα την αντιληπτή ποιότητα 

μάρκας ή την αντιληπτή αξία, τον συνδυασμό δηλαδή των στοιχείων που συνθέτουν 

τη γενική εικόνα του προϊόντος. Το οξύμωρο σε αυτή την κατηγορία των συνδέσεων 

με τη μάρκα είναι ότι οι καταναλωτές στην ουσία δεν γνωρίζουν τα στοιχεία εκείνα 

που κάνουν τη μάρκα ανώτερη, παρόλο που την βαθμολογούν καλύτερα από τις 

υπόλοιπες και την έχουν στις πρώτες προτιμήσεις τους.

• Οφέλη του καταναλωτή (Customer Benefits)

Τα χαρακτηριστικά στοιχεία του προϊόντος μπορούν να μεταφραστούν 

ταυτόχρονα και ως οφέλη του καταναλωτή και κατ’ επέκταση ως ψυχολογικά οφέλη. 

Για παράδειγμα, όσον αφορά στον τραπεζικό τομέα, η υπηρεσία του προσωπικού 

χρηματοοικονομικού συμβούλου (χαρακτηριστικό) δίνει στον πελάτη το όφελος της 

προσωπικής εξυπηρέτησης (όφελος του πελάτη) και παράλληλα δημιουργεί για την 

τράπεζα μία εικόνα εμπιστοσύνης και πολύ καλής εξυπηρέτησης.

• Σχετική τιμή (Relative Price)

Το στοιχείο της τιμής είναι πολύ σημαντικό για μία μάρκα και ειδικότερα για την 

τοποθέτησή της. Εκείνο που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η αξιολόγηση μιας μάρκας 

βασίζεται σε μεγάλο ποσοστό στη τιμή στην οποία διατίθεται το προϊόν στην αγορά. 

Κάθε μάρκα ανήκει σε μία κατηγορία τιμής και ίσως η προσπάθεια να τοποθετηθεί σε 

μία άλλη κατηγορία θα ήταν ριψοκίνδυνο για τη μάρκα. Δηλαδή η προσπάθεια ενός 

προϊόντος να τιμολογηθεί ως προϊόν πολυτελείας χωρίς να διαθέτει υψηλά ποιοτικά 

στοιχεία ίσως αποτελούσε παγίδα για την επιτυχία του προϊόντος.
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• Χρήση/εφαρμογή (Use/Application)

Ένας επιπλέον τύπος των συνδέσεων με τη μάρκας είναι ο συνδυασμός της 

μάρκας με τη χρήση του προϊόντος. Οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες 

καταναλώνεται το προϊόν ή χρησιμοποιείται η υπηρεσία επηρεάζουν σε μεγάλο 

βαθμό τους υπεύθυνους του μάρκετινγκ όσον αφορά στην τοποθέτηση του προϊόντος.

• Χρήστης/Πελάτης (User/Customer)

Ένα επιπλέον στοιχείο που παίζει σημαντικό ρόλο στην τοποθέτηση του 

προϊόντος είναι η σύνδεση της μάρκας με τον χρήστη ή τον πελάτη. Όταν υπάρχει 

επιτυχία στην σύνδεση προϊόντος με τον πελάτη/χρήστη, τότε η τοποθέτηση του 

προϊόντος έχει πολλές πιθανότητες να είναι επιτυχημένη, γιατί η επιχείρηση θα έχει 

καταφέρει να εντοπίσει και να προσεγγίσει το κατάλληλο τμήμα της αγοράς.

• Διασημότητα/Πρόσωπο (Celebrity/Person)

Συχνά μία διασημότητα έχει ισχυρές συνδέσεις. Έτσι η χρήση ενός τέτοιου 

προσώπου στην διαφήμιση μίας μάρκας μπορεί να μεταφέρει τις συνδέσεις αυτού του 

προσώπου στη μάρκα. Αλλά και η χρήση απλών, καθημερινών ανθρώπων στη 

διαφήμιση ενός προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε θετικές συνδέσεις με τη μάρκα.

• Κατηγορία προϊόντος (Product Class)

Η κατηγορία προϊόντος στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί η μάρκα έχει 

μεγάλη σημασία για τις συνδέσεις που θα αποδοθούν τελικά στο προϊόν. Ένας 

συνηθισμένος όρος στο μάρκετινγκ είναι η ανατοποθέτηση της μάρκας. Δηλαδή για 

παράδειγμα ένα προϊόν που αρχικά προβλήθηκε ως προϊόν πολυτελείας σε μία νέα 

εκστρατεία τοποθετείται ως προϊόν άλλης κατηγορίας με νέα χαρακτηριστικά που στο 

μυαλό των καταναλωτών θεωρούνται ότι ανήκουν πια στο προϊόν.
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• Ανταγωνιστές (Competitors)

Πολλές μάρκες προϊόντων επιλέγουν να προβληθούν σε σχέση με κάποιους 

ανταγωνιστές τους. Η τοποθέτηση αυτή στόχο έχει να πληροφορήσει το κοινό σε 

ποια ακριβώς θέση βρίσκεται η μάρκα, αναδεικνύοντας τα στοιχεία εκείνα που πρέπει 

να προβληθούν και να συνδεθούν με τη μάρκα.

• Χώρα ή Γεωγραφική Περιοχή (Country or Geographical Area)

Μία χώρα ή η γεωγραφική περιοχή παίζει σημαντικό ρόλο στις συνδέσεις με τη 

μάρκα Γ ία παράδειγμα μία βότκα από τη Ρωσία σιγουριά θα έχει μεγαλύτερη επιτυχία 

από μία βότκα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αλλά και οι άνθρωποι διαφορετικών 

χωρών αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο τα εγχώρια και τα ξένα προϊόντα και 

μάλιστα αυτή η αντιμετώπιση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη χώρα προέλευσης 

των προϊόντων.

2.6.2 Εικόνα μάρκας

Εικόνα μάρκας σύμφωνα με τον Biel είναι οι συνδέσεις με τη μάρκα, δηλαδή 

τα χαρακτηριστικά καθώς και άλλα στοιχεία που οι καταναλωτές συνδέουν με τη 

μάρκα Οι συνδέσεις αυτές μπορεί να είναι συστατικά στοιχεία του προϊόντος (τιμή, 

διάρκεια, κ.λπ.) ή και άλλα άυλα στοιχεία (πρωτοτυπία, κοινωνική καταξίωση, 

κ.λ,π.).

Στοιχεία της εικόνας μάρκας:

• Εικόνα επιχείρησης

• Εικόνα προΐόντος/υπη ρεσίας

• Εικόνα χρήστη

Αυτά τα τρία στοιχεία έχουν μία σχετική συνεισφορά στη μάρκα η οποία ποικίλει 

ανάλογα με το προϊόν.
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Εικόνα μάρκας σύμφωνα με τον Keller (1993) είναι η αντιληπτή για τη μάρκα 

εικόνα όπως αυτή σχηματίζεται από τις συνδέσεις με τη μάρκα στο μυαλό του 

καταναλωτή. Γενικά διακρίνουμε τα εξής επιμέρους στοιχεία της εικόνας μάρκας:

Α. Τύποι των συνδέσεων με τη μάρκα (Types of brand associations)

Οι τόποι των συνδέσεων με τη μάρκα διαχωρίζονται ανάλογα με το πόσες 

πληροφορίες συσσωρεύονται στη σύνδεση.

1. Στοιχεία (Attributes) που χαρακτηρίζουν ένα προϊόν, δηλαδή στοιχεία που ο 

καταναλωτής θεωρεί ότι έχει το προϊόν. Διακρίνουμε δύο κατηγορίες 

στοιχείων που χαρακτηρίζουν το προϊόν:

• Στοιχεία που σχετίζονται με το προϊόν (για παράδειγμα συστατικά του 

προϊόντος που έχουν να κάνουν με τη φυσική υπόσταση ή παρουσίαση 

του προϊόντος ή τη λειτουργία της υπηρεσίας).

• Στοιχεία που δεν σχετίζονται με το προϊόν αυτό καθ’ αυτό (π.χ. τιμή, 

συσκευασία, εμφάνιση, τύπος ανθρώπου που χρησιμοποιεί το προϊόν, 

στοιχεία χρήστη, συνθήκες κάτω από τις οποίες καταναλώνεται το 

προϊόν).

ΟΤιμή. Συχνά υπάρχουν συνδέσεις τιμής και αξίας προϊόντος από τους 

καταναλωτές.

*=>Συσκευασία. Επηρεάζει την καταναλωτική διαδικασία αλλά δεν 

σχετίζεται άμεσα με τα συστατικά στοιχεία του προϊόντος.

^Στοιχεία χρήστη (δημογραφικοί, ψυχογραφικοί παράγοντες, κ.λ.π.) και 

περιστάσεις χρήσης (ώρα χρήσης, τοποθεσία κ.λ π). Εξαρτώνται από την 

προσωπική εμπειρία κάθε καταναλωτή, από την απεικόνιση της αγοράς 

στόχου όπως αυτή επικοινωνείται μέσω της διαφήμισης
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2. Οφέλη (Benefits), δηλαδή προσωπική αξία που οι καταναλωτές προσδίδουν 

σε ένα προϊόν. Διακρίνουμε τρεις κατηγορίες οφελών:

• Λειτουργικά οφέλη (π.χ. το προϊόν αποτελεί τη λύση για ένα πρόβλημα)

• Εμπειρικά πλεονεκτήματα (για παράδειγμα το προϊόν προσφέρει 

ευχαρίστηση στον καταναλωτή)

• Συμβολικά οφέλη (π.χ. το προϊόν είναι της μόδας, προσδίδει prestige 

κ.λ,π.)

3. Στάσεις (Attitudes) απέναντι στη μάρκα είναι οι ολοκληρωμένες αξιολογήσεις 

της μάρκας από τους καταναλωτές που στην ουσία αποτελούν την βάση για τη 

συμπεριφορά του καταναλωτή. Όσον αφορά στις στάσεις των καταναλωτών 

εξετάζουμε τις απόψεις που έχει ένας καταναλωτής για ένα προϊόν ή μία 

υπηρεσία καθώς και την αξιολόγηση αυτών των απόψεων.

Β. θετική αξιολόγηση των συνδέσεων με τη μάρκα (favorability of brand 

associations)

Οι συνδέσεις με τη μάρκα διαφέρουν ανάλογα με το πόσο θετικά ή αρνητικά 

αξιολογούνται. Η επιτυχία ενός προγράμματος μάρκετινγκ εξαρτάται από την 

δημιουργία θετικών συνδέσεων με τη μάρκα. Η σημασία που δίνει ο καταναλωτής σε 

ένα στοιχείο παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή τη φάση γιατί είναι δύσκολο να 

δημιουργηθεί θετική ή αρνητική συσχέτιση για ένα ασήμαντο χαρακτηριστικό του 

προϊόντος.

Γ. Δύναμη των συνδέσεων με τη μάρκα (strength of brand associations)

Πρόκειται για συνάρτηση της ποιότητας και της ποσότητας των πληροφοριών 

για τη μάρκα.
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Δ. Μοναδικότητα των συνδέσεων με τη μάρκα (uniqueness of brand 

associations)

Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή 

μοναδική πρόταση πώλησης που αποτελεί λόγο αγοράς για τον καταναλωτή. Ακόμη 

και προϊόντα που δεν έχουν να ανταγωνιστούν όμοια τους ανταγωνίζονται 

υποκατάστατα. Επειδή η μάρκα συνδυάζεται με την κατηγορία προϊόντος κάποιοι 

σύνδεσμοι με την κατηγορία προϊόντος μπορεί να μεταφέρονται και στη 

συγκεκριμένη μάρκα. Αρα η στάση απέναντι στην κατηγορία προϊόντος μπορεί να 

επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό και τη συμπεριφορά του καταναλωτή απέναντι στη 

μάρκα. Για παράδειγμα, αν κάποιος θεωρεί ότι οι τράπεζες δεν έχουν φιλική 

εξυπηρέτηση είναι πιθανό να πιστεύει το ίδιο για οποιαδήποτε τράπεζα. Άρα κάποιες 

συνδέσεις που χαρακτηρίζουν μία μάρκα είναι πιθανό να επεκτείνονται και σε όλη 

την κατηγορία.

Οι συνδέσεις με τη μάρκα δημιουργούν λόγους αγοράς του προϊόντος στους 

καταναλωτές ή χρήσης της υπηρεσίας στους πελάτες και ενισχύουν (ή στην αντίθετη 

περίπτωση αποδυναμώνουν) την αφοσίωση (loyalty) του καταναλωτή/χρήστη στο/η 

προΐόν/υπη ρεσία. Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι συνδέσεις με τη μάρκα 

έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους brand managers, σύμφωνα με τον Aaker (1991), 

είναι οι εξής:

• Βοηθούν τους καταναλωτές/πελάτες να ανακαλέσουν στην μνήμη τους 

σημαντικές πληροφορίες για το προϊόν/υπηρεσία που θα τους βοηθήσουν 

στην αγοραστική τους απόφαση.

• Παρέχουν στην επιχείρηση/μάρκα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που 

προσφέρουν με τη σειρά τους διαφοροποίηση για το προϊόν/μάρκα Αυτά τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους

Αξία μάρκας στον κλάδο των Ελληνικών τραπεζών
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managers για την τοποθέτηση του προϊόντος αλλά και να αποτελόσουν 

εμπόδιο εισόδου για νέες μάρκες στην κατηγορία προϊόντος.

• Αποτελούν σε πολλές περιπτώσεις λόγο αγοράς (reason-to-buy) για τους 

καταναλωτές. Ο λόγος για τον οποίο δημιουργείται αυτό είναι ότι πολλές 

συνδέσεις με τη μάρκα προσδίδουν στη μάρκα θετικά χαρακτηριστικά όπως 

για παράδειγμα φερεγγυότητα, αξιοπιστία, κ.α..

• Δημιουργούν θετική στάση από την πλευρά των καταναλωτών/πελατών. Προς 

αυτή τη πλευρά το μέσο που βοηθά πάρα πολύ είναι η διαφήμιση.

• Αποτελούν την βάση για τη δημιουργία επεκτάσεων της μάρκας. Ένα 

επιτυχημένο όνομα μάρκας αποτελεί αντικείμενο κερδών για την επιχείρηση 

και είναι απόλυτα φυσιολογικό να αποτελέσει τη βάση για την επέκταση 

μάρκας.

2.63 Μέτρηση των συνδέσεων με τη μάρκα

Για τον εντοπισμό και τη μέτρηση των συνδέσεων με τη μάρκα 

χρησιμοποιούνται διάφοροι τρόπος πολλοί από τους οποίους βοηθούν και στη 

μέτρηση αυτών των συνδέσεων. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι συνήθως οι 

απ’ ευθείας ερωτήσεις σε άτομα που έχουν ή όχι εμπειρία σχετικά με μία 

συγκεκριμένη μάρκα.

Σε ένα πρώτο βήμα, ζητείται από τους ερωτώμενους να συνδέσουν τη μάρκα 

με τις πρώτες λέξεις που τους έρχονται στο μυαλό και σε ένα δεύτερο επίπεδο τους 

δίνεται ένα σύνολο λέξεων/συνδέσεων και τους ζητείται -συνήθως με μία κλίμακα 

Likert (5-βαθμη ή 7-βαθμη)- να πουν κατά πόσο πιστεύουν ότι αυτές οι συνδέσεις 

ταιριάζουν στη μάρκα ή όχι.
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Ένας άλλος τρόπος είναι να μεταφράσουν οι ερωτώμενοι μία εικόνα ή ένα 

video που περιέχει και την προς εξέταση μάρκα βάζοντας τον εαυτό τους στη θέση 

του πρωταγωνιστή και εκφράζοντας τα συναισθήματά που θα ένιωθαν σε ένα τέτοιο 

ρόλο.

Μια τρίτη προσέγγιση ρωτά τα υποκείμενα να εντοπίσουν το πρόσωπο που θα 

μπορούσε να είναι μία μάρκα αλλά και να συνδυάσουν τη μάρκα με άλλες κατηγορίες 

αντικειμένων (έμψυχων ή άψυχων) όπως ζώα, φυτά, ταινίες, περιοδικά, βιβλία κ.λ.π..

Μία άλλη ερώτηση που γίνεται συνήθως στους χρήστες μιας μάρκας είναι να 

εκφράσουν τα συναισθήματα τους από την προηγούμενη εμπειρία της χρήσης του 

προϊόντος ή να μιλήσουν για τη διαδικασία της αγοραστικής απόφασης καθώς και για 

τα άτομα που κατά τη γνώμη τους αγοράζουν το προϊόν (χρήστες της μάρκας) αλλά 

και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που η μάρκα διαθέτει
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3° ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

3.1 Σχέδιο έρευνας

Προκειμένου να καθοριστεί ο κατάλληλος τύπος της έρευνας που θα 

χρησιμοποιηθεί αξίζει να αναφερθούν τα παρακάτω:

Επιλέχτηκε η περιγραφική έρευνα ως ο καταλληλότερος τύπος, εφόσον οι 

στόχοι και οι ερωτήσεις της έρευνας έχουν ορισθεί ξεκάθαρα και εφόσον υπάρχει 

ανάγκη για περιληπτικές μετρήσεις προκειμένου να απαντηθούν οι ερωτήσεις της 

έρευνας.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2001 και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο 

του ίδιου έτους. Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν 12 μεγάλες ελληνικές τράπεζες οι 

οποίες επιλέχτηκαν ως εξής: Έγινε ένα focus group στο οποίο ανάμεσα στα άλλα 

ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να ανακαλέσουν όσες ελληνικές τράπεζες 

γνωρίζουν. Οι τράπεζες οι οποίες αναφέρθηκαν και κατά συνέπεια χρησιμοποιήθηκαν 

στην έρευνα, ήταν οι εξής:

• ALPHA BANK

• EFG EUROBANK ERGASIAS

• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

• ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

• NOVABANK

• ΕΤΒΑ BANK

• ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

• ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

• ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
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. ASPIS BANK 

. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

3.2 Δείγμα

Συνολικά 100 υποκείμενα συμμετείχαν στην έρευνα, από αυτά 48 ήταν 

γυναίκες και 52 άνδρες. Η ηλικία τους κυμαινόταν από 15 έως άνω των 56 ετών. Πιο 

συγκεκριμένα, σε ποσοστό 25% ήταν ηλικίας 15-25 ετών, σε ποσοστό 50% ηλικίας 

23-35 ετών, 9% ηλικίας 36-45 ετών, 5% ηλικίας 46-55 ετών και τέλος 8% ηλικίας 56 

ετών και άνω. Όσον αφορά στο μηνιαίο εισόδημα των υποκειμένων 39 υποκείμενα 

δήλωσαν μηνιαίο εισόδημα από 0-200.000 δρχ, 28 υποκείμενα είχαν εισόδημα 

μεταξύ 200.001-300.000 δρχ., 25 δήλωσαν 300.001-500.000 δρχ., 6 είχαν 500.001- 

1.000.000 δρχ. και τέλος, 2 υποκείμενα είχαν εισόδημα άνω του 1.000.001 δρχ. Στη 

μεγάλη τους πλειοψηφία τα υποκείμενα ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι (41%). Επίσης, 

πολλοί από τους ερωτώμενους ήταν φοιτητές (24%), ακολουθούσαν οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες (18%), οι δημόσιοι υπάλληλοι (9%), οι συνταξιούχοι (4%), οι άνεργοι 

(2%), ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 2% δήλωσε κάποιο άλλο επάγγελμα.

Επειδή δεν ήταν γνωστή (από την αρχή της έρευνας) η πιθανότητα του κάθε 

υποκειμένου να συμπεριληφθεί στο δείγμα αλλά και επειδή η επιλογή των 

ερωτώμενων έγινε με υποκειμενικό τρόπο, μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για ένα 

δείγμα μη πιθανότητας (nonprobability sample).

33 Μέθοδος συλλογής στοιχείων

Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν τόσο πρωτογενή (ερωτηματολόγιο) όσο και 

δευτερογενή στοιχεία («Η έρευνα για την εικόνα του τραπεζικού συστήματος», 

έρευνα της ICAP για την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, 1998). Όσον αφορά στη
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διαχείρηση του ερωτημιατολογίου επειδή η δομή του ήταν αρκετά πολύπλοκη και η 

διαδικασία συμπλήρωσής του από τα υποκείμενα χρονοβόρα, χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος της προσωπικής συνέντευξής. Αρχικά στάλθηκαν και μερικά 

ερωτηματολόγια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά στα περισσότερα από αυτά 

παρατηρήθηκαν λάθη στον τρόπο συμπλήρωσής τους, καθώς και αναπάντητες 

ερωτήσεις. Για το λόγο αυτό αποκλείσθηκαν από την έρευνα και επίσης απορρίφθηκε 

και η συγκεκριμένη μέθοδος συλλογής ερωτηματολογίων.

Τα δευτερογενή στοιχεία συλλέχτηκαν από την προαναφερθείσα έρευνα και 

αφορούσαν κυρίως σε δημιογραφικά στοιχεία ατόμων που συνεργάζονται με τις 

τράπεζες καθώς και στα κριτήρια επιλογής μιας τράπεζας.

3.4 Ερευνητικό εργαλείο (ερωτηματολόγιο) και προέλεγχος

Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το ερωτηματολόγιο 

(Έκθεμα 1). Στο focus group που έγινε πριν την σύνταξη του ερωτηματολογίου 

ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αναφέρουν όσες ελληνικές τράπεζες γνώριζαν. 

Εκτός από τις τράπεζες που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα αναφέρθηκαν και άλλες 

που όμως δεν είναι ελληνικών συμφερόντων και τελικά δεν χρησιμοποιήθηκαν στην 

έρευνα. Για παράδειγμα αναφέρθηκαν οι εξής: Citibank, Λαϊκή Τράπεζα, Τράπεζα 

Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα, HSBC.

Γενικά, στο ερωτηματολόγιο υπήρχαν 22 ερωτήσεις κυρίως κλειστού τύπου, 

πολλαπλών επιλογών. Για τη μέτρηση των στάσεων χρησιμοποιήθηκαν 5βαθμες 

κλίμιακες Likert και σημαντικού διαφορικού, κυρίως ονομαστικές και διαστήμιατος. 

Τέλος, υπήρχε και μία ερώτηση, η 10, με κλίμιακα σταθερού αθροίσμιατος, ώστε να 

μετρηθεί η σημαντικότητα των κριτηρίων αγοραστικής απόφασης για τους πελάτες 

των τραπεζών.

54



Αξία μάρκας στον κλάδο των Ελληνικών τραπεζών

Συγκεκριμένα στο ερωτηματολόγιο η ερώτηση 1 μετράει το brand awareness 

και συγκεκριμένα το top-of-mind. Η ερώτηση 2 εξετάζει το brand familiarity. Οι 

ερωτήσεις 3 και 4 μετράνε αντίστοιχα το brand recall και το symbol recognition 

αντίστοιχα ενώ η 5η ερώτηση μετράει το brand recall, μόνο που σε αυτή την 

περίπτωση δίνονται στα υποκείμενα τα ονόματα των τραπεζών και ζητείται από τους 

ερωτώμενους να πουν ποιες γνωρίζουν. Οι ερωτήσεις 6 έως 9 μας δίνουν στοιχεία για 

το ποιες είναι οι τράπεζες με τις οποίες συνεργάζονται οι ερωτώμενοι και για το ποια 

θεωρούν πρωτεύουσα και ποιες δευτερεύουσες καθώς και για την ευκολία/δυσκολία 

αλλαγής αυτών των τραπεζών, ώστε να εξεταστεί η προσήλωση στη μάρκα (brand 

loyalty). Η 10η ερώτηση δίνεται ώστε να βγουν τα ποσοστά σημαντικότητας για τα 

κριτήρια αγοραστικής απόφασης. Οι ερωτήσεις 11 έως 17 αφορούν στην αξιολόγηση 

των 12 τραπεζών στα κριτήρια αγοραστικής απόφασης, ώστε να εκτιμηθεί η 

αντιληπτή ποιότητα μάρκας (perceived brand quality) και απ’ όπου επιπλέον 

μπορούμε να βγάλουμε και συμπεράσματα για τις συνδέσεις με την μάρκα (brand 

associations). Από την 18η ερώτηση προσπαθούμε να βγάλουμε συμπέρασμα για τις 

συνδέσεις με την κύρια τράπεζα με την οποία συνεργάζονται οι ερωτώμενοι. Τέλος, 

οι ερωτήσεις 19 έως 22 καθορίζουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

ερωτώμενων.

Στις περιπτώσεις που στην 3η ερώτηση οι ερωτώμενοι ανέφεραν και τράπεζες 

που δεν ήταν ελληνικών συμφερόντων, οι απαντήσεις δεν λαμβάνονταν υπόψη κατά 

την διαδικασία κωδικοποίησης και εξαγωγής συμπερασμάτων, αφού στόχος της 

έρευνας ήταν να μετρηθεί η αξία μάρκας για τις 12 τράπεζες που επιλέχθηκαν μετά το 

focus group.

Ο προέλεγχος του ερωτηματολογίου έγινε σε 5 άτομα ηλικίας 17 έως 40 ετών 

(2 άνδρες και 3 γυναίκες) και τα αποτελέσματα του pretest ήταν τα εξής:
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1. Δόθηκαν διευκρτνήσεις στο ερωτηματολόγιο σχετικά με το αν θα δοθούν 

απαντήσεις ακόμα και για τα καταστήματα που δεν έχουν επισκεφθεί οι ερωτώμενοι 

Συγκεκριμένα, αρχικά υπήρχε η άποψη οι ερωτήσεις 19-22 να απαντηθούν από 

όλους τους ερωτώμενους, όμως σε μια τέτοια περίπτωση θα υπήρχαν πολλές 

υποθετικές απαντήσεις και οι ερωτώμενοι θα δυσκολευόταν να απαντήσουν για 

τράπεζες τις οποίες δεν έχουν επισκεφτεί ποτέ. Έτσι, προτιμήθηκε να δοθούν 

απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις μόνο για τράπεζες με τις οποίες τα υποκείμενα 

συνεργάζονται ή έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν.

2. Στην ερώτηση σχετικά με το εισόδημα η πρώτη κατηγορία ήταν 100.000 έως 

200.000 δρχ. και άλλαξε σε 0-100.000 δρχ., αφού πολλοί από τους ερωτώμενους 

μπορεί να μην είχαν καθόλου εισόδημα -αλλά να συνεργάζονταν με κάποια τράπεζα- 

αφού ανήκαν σε κατηγορίες επαγγέλματος όπως άνεργος, φοιτητής κ,λ,π..

3. Αρχικά είχε σχεδιαστεί να μπει στο ερωτηματολόγιο και μία ερώτηση 

φίλτρου: «Συνεργάζεστε με μία τουλάχιστον από τις παρακάτω τράπεζες; 

(συμπληρώστε με X στην/ις τράπεζα/ες με την/τις οποία/ες συνεργάζεστε)»

ALPHA BANK

EFG EUROBANK ERGASIAS 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

NOVABANK 

ΕΤΒΑ BANK 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
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ASPIS BANK 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Μία τέτοια όμως ερώτηση στην αρχή του ερωτηματολογίου θα έδινε στους 

ερωτώμενους την πληροφορία για το ποιες τράπεζες συμμετέχουν στην έρευνα και θα 

τους βοηθούσε να απαντήσουν στις 4 πρώτες ερωτήσεις.

Στην εισαγωγή του ερωτηματολογίου διευκρινιζόταν ότι η έρευνα γίνεται από 

την Σβήρκου Ευσταθία, φοιτήτρια του διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών 

σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στα πλαίσια 

της διπλωματικής της εργασίας. Επιπλέον, διευκρινιζόταν ότι στόχος της έρευνας 

ήταν να μετρηθεί η αξία μάρκας στον κλάδο των τραπεζών.

3.5 Έλεγχος εγκυρότητας της έρευνας

Προβαίνοντας σε έναν έλεγχο εγκυρότητας της έρευνας, διαπιστώθηκαν οι 

εξής κίνδυνοι:

• κίνδυνος από παρέκκλιση εργαλείου

Έγινε μία αλλαγή στη διάταξη της κλίμακας της ερώτησης 13 (που 

αναφέρονταν στον αριθμό των υποκαταστημάτων) προκειμένσυ να αποφευχθεί το 

φαινόμενο order bias. Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι 

ερωτώμενοι αντιλήφθηκαν αυτή την αλλαγή και επομένως τα αποτελέσματα είναι 

κατά βάση αξιόπιστα.

Επιπλέον, η ερώτηση 18 δεν έγινε αντιληπτή από αρκετά μέλη του δείγματος. 

Το νόημα της ερώτησης ήταν να αναφερθούν οι αιτίες για τις οποίες θα άλλαζαν την 

πρωτεύουσα τράπεζα με την οποία συνεργάζονται. Δηλαδή οι απαντήσεις θα έπρεπε 

να είναι σε συμφωνία με αυτά που ήδη είχαν απαντήσει στις ερωτήσεις 11-17 (όποιοι 

δηλαδή είχαν βαθμολογήσει πολύ θετικά κάποια τράπεζα σε ένα χαρακτηριστικό της
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δεν θα έπρεπε να αναφέρουν αυτό το λόγο ως αιτία αλλαγής της τράπεζας). Η 

ερώτηση όμως θεωρήθηκε από τους ερωτώμενους ότι δεν αναφερόταν σε μία μόνο 

τράπεζα (την πρωτεύουσα ανάλογα με τις επενδύσεις τους) αλλά γενικά σε κάποια 

τράπεζα και για το λόγο αυτό απαντήθηκε λανθασμένα από τους ερωτώμενους.

• κίνδυνος από ωρίμανση

Το θέμα σε αυτή την περίπτωση προκύπτει από το γεγονός ότι η μέτρηση έγινε 

σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (Απρίλιος 2001 -Ιούνιος 2001). Σε 

οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή οι απαντήσεις ίσως να ήταν διαφορετικές, αφού οι 

ερωτώμενοι θα μπορούσαν να είχαν αρχίσει συνεργασία και με άλλες τράπεζες ή να 

είχαν διακόψει την συνεργασία τους με κάποιες άλλες.

• κίνδυνος από χρόνο μετρήσεων

Η εξωτερική έγκυρότητα της έρευνας επηρεάζεται από χρονικές συγκυρίες. Ο 

μόνος κίνδυνος που μπορούμε να εντοπίσουμε σε αυτό το σημείο είναι η έντονη 

διαφημιστική δραστηριότητα αρκετών τραπεζών (όπως η Πειραιώς, η Γενική, η 

Εθνική και η Aspis) που επηρέασαν ίσως τις απαντήσεις του δείγματος, κυρίως αυτή 

που αναφερόταν στην αναγνώριση των σημάτων των τραπεζών, αφού οι ερωτώμενοι 

που είχαν δει εκ των προτέρων τη διαφήμιση μπορούσαν με μεγαλύτερη ευκολία να 

ανακαλέσουν στη μνήμη τους το σήμα της.

3.6 Εργαλεία ανάλυσης

Τα δεδομένα που προέκυψαν ύστερα από τη διάθεση και συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων κωδικοποιήθηκαν (Έκθεμα 2) και αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας 

μία σειρά από διαδικασίες που είναι διαθέσιμες στο στατιστικό πακέτο SPSS. Οι 

στατιστικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν περιελάμβαναν αρχικά απλές
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περιγραφικές αναλύσεις αλλά και πίνακες διπλής εισόδου, αναλύσεις διαφοράς 

μέσων όρων, αναλύσεις συνάφειας και παλινδρόμησης.
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4° ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

4.1 Αποτελέσματα της ανάλυσης

Σχετικά με την πρώτη τράπεζα που έρχεται στο μυαλό των ερωτώμενων 

(ερώτηση 1 του ερωτηματολογίου) η πλειοψηφία των ερωτώμενων απάντησε την 

Εθνική (51%). Ακολουθεί η Alpha (με 23%), η Εμπορική (με 10%), η Πειραιώς και η 

EFG Eurobank Ergasias (από 5%), η Γενική και η Αγροτική (από 2%) και τέλος μία 

φορά αναφέρθηκε η Nova και μία η Αττικής. Τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνονται 

στο διάγραμμα 4.1.

TOP OF MIND
10% 5% 2%

5%

□ ALPHA

□ EFG EE

□ ΕΘΝΙΚΗ

□ ΑΓΡΟΤΙΚΗ

■ NOVA 

□ΑΤΤΙΚΗΣ

■ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

□ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

■ ΓΕΝΙΚΗ

51%

διάγραμμα 4.1
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Στην ερώτηση για το ποια θεωρούν οι ερωτώμενοι την πιο γνωστή τράπεζα 

(διάγραμμα 4.2) η συντριπτική πλειοψηφία των υποκειμένων απάντησε την Εθνική 

(ποσοστό 85%), ακολουθεί και πάλι η Alpha (με 8%) ενώ μετά έρχονται η EFG 

Eurobank Ergasias και η Εμπορική με 3%. Τέλος, υπήρχε και μία απάντηση (1%) με 

την Αγροτική ως την πιο γνωστή τράπεζα.

Όσον αφορά στην ανάκληση των τραπεζών (διάγραμμα 4.3) μπορούμε να 

πούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ανάκλησης παρουσιάζουν και πάλι οι τράπεζες 

Εθνική και Alpha (με ποσοστά 94% και 93% αντίστοιχα), ακολουθούν η EFG 

Eurobank Ergasias και η Εμπορική (από 78%). Σύμφωνα πάντα με το διάγραμμα 4.3 

τα μικρότερα ποσοστά ανάκλησης παρουσιάζουν οι τράπεζες Γενική, Aspis, Αττικής 

και Ε.Τ.Β.Α. (με ποσοστά 32%, 27%, 20% και 9% αντίστοιχα). Αναλυτικότερα, τα 

ποσοστά ανάκλησης των τραπεζών παρουσιάζονται στο έκθεμα 3α.
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Σχετικά με την αναγνώριση ή ανάκληση της μάρκας (έκθεμα 3β) όταν όμως 

δίνονται τα ονόματα των τραπεζών (ερώτηση 5) πέντε ήταν οι τράπεζες τις οποίες 

όλα τα υποκείμενα απάντησαν ότι τις γνωρίζουν (Εθνική, Αγροτική, Εμπορική, 

Πειραιώς και Alpha). Στο 99% είναι η Nova και η Εγνατία, ακολουθεί η EFG 

Eurobank Ergasias (με 90%), η Γενική και η Aspis (με 88% και 85% αντίστοιχα) και 

τέλος η Ε.Τ.Β.Α. με 73% (διάγραμμα 4.4).

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΑΡΚΑΣ

□ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΜΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ

διάγραμμα 4.4

Συνδυάζοντας τις ερωτήσεις 3 και 5 του ερωτηματολογίου, δηλαδή της 

ανάκλησης και της αναγνωρισιμότητας μάρκας (διάγραμμα 4.5) αυτό που αξίζει να 

σημειωθεί είναι ότι για τις τράπεζες Εθνική, Alpha και EFG Eurobank Ergasias τα
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ποσοστά ανάκλησης και αναγνωρισιμότητας είναι κοντά το ένα στο άλλο. Όταν στα 

υποκείμενα δίνονται τα ονόματα των τραπεζών Nova και Αττικής σχεδόν όλα τις 

αναγνωρίζουν (ποσοστό 99%), όταν όμως τους ζητείται να ανακαλέσουν στη μνήμη 

τους όσα ονόματα ελληνικών τραπεζών γνωρίζουν σχεδόν οι μισοί καταφέρνουν να 

τις θυμηθούν (ποσοστά 51% και 41% αντίστοιχα). Σύμφωνα πάντα με το διάγραμμα 

4.5, την μεγαλύτερη αρνητική διαφορά μεταξύ ανάκλησης και αναγνωρισιμότητας 

παρουσιάζει η Αττικής που ενώ την γνωρίζουν σε ποσοστό 97% μόλις το 20% των 

ερωτώμενων μπορεί να την ανακαλέσει στη μνήμη του. Τέλος, σημαντικό είναι να 

αναφερθεί ότι μόλις το 9% του δείγματος θυμάται την Ε.Τ.Β.Α. ενώ την γνωρίζουν 

πολλοί περισσότεροι (ποσοστό 73%).

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
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διάγραμμα 4.5

Όσον αφορά στην αναγνωρισιμότητα του σήματος μιας τράπεζας (ερώτηση 4) 

τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνονται στο διάγραμμα 4.6 και στο έκθεμα 3γ. Εδώ 

μπορούμε να δούμε ότι η Εθνική και πάλι κατέχει την πρώτη θέση με ποσοστό 

αναγνωρισιμότητας του σήματός της 96% ενώ τρεις ερωτώμενοι από το δείγμα δεν 

κατάφεραν να συνδυάσουν το σήμα της Εθνικής με την τράπεζα και μόλις ένα το
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μπέρδεψε με κάποιο άλλο σήμα. Το αξιοσημείωτο σε αυτή τη κατηγορία είναι ότι στη 

δεύτερη θέση βρίσκεται η Novabank. Αυτό όμως είναι φυσικό αφού η 

Novabank είναι η μοναδική τράπεζα που στο σήμα της συμπεριλαμβάνει και την 

επωνυμία της. Η τράπεζα της οποίας το σήμα μπερδεύουν περισσότερο οι 

ερωτώμενοι είναι η Αγροτική (9%) και κατά δεύτερο λόγο η Γενική (8%), ενώ η 

Εμπορική παρουσιάζει το χαμηλότερο ποσοστό αναγνωρισιμότητας του σήματός της 

(ποσοστό 12%) παρόλο που πρόκειται για μία τράπεζα με υψηλό ποσοστό 

αναγνωρισιμότητας ονόματος (100%).

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

διάγραμμα 4.6

Προχωρώντας στον συνδυασμό αναγνωρισιμότητας ονόματος και σήματος 

τράπεζας μπορούμε να πούμε ότι ένα σήμα που δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν οι 

ερωτώμενοι είναι αυτό της Γενικής τράπεζας (13%) παρόλο που το 88% των 

υποκειμένων γνωρίζουν της ύπαρξη της τράπεζας. Τα ποσοστά των υπολοίπων 

τραπεζών όσον αφορά στον συνδυασμό αναγνωρισιμότητας μάρκας και σήματος 

φαίνονται στο διάγραμμα 4.7.
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ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΚΑΣ &
ΣΗΜΑΤΟΣ

□ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΑΡΚΑΣ ΙΒΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΟΛΟΥ

διάγραμμα 4.7

Στο διάγραμμα 4.8 φαίνονται οι τράπεζες με τις οποίες συνεργάζονται οι 

ερωτώμενοι (στοιχεία που προκύπτουν από την ερώτηση 6 του ερωτηματολογίου). 

Συγκεκριμένα βλέπουμε ότι οι περισσότεροι ερωτώμενοι συνεργάζονται με την 

Εθνική (65%) και ακολουθούν αυτοί που συνεργάζονται με την Alpha (60%), την 

Εμπορική (43%) και την EFG Eurobank Ergasias (30%). Λιγότεροι συνεργάζονται με 

την Πειραιώς, την Αγροτική και την Εγνατία (ποσοστά 23%, 19% και 10% 

αντίστοιχα). Τέλος, 4 από τους ερωτώμενους δήλωσαν ότι συνεργάζονται με την 

Αττικής, 3 με την Nova, 2 με την Γενική, 1 με την Ε.Τ.Β.Α. και κανένας με την 

Aspis.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

□ ALPHA
□ EFG Ε Ε
□ ΕΘΝΙΚΗ
□ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
□ NOVA
□ ΕΤΒΑ
□ ΕΓΝΑΤΙΑ
□ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
■ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
□ ΓΕΝΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

διάγραμμα 4.8
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Από τις παραπάνω τράπεζες 31% των ερωτώμενων θεωρούν την Alpha ως 

πρωτεύουσα τράπεζα ανάλογα με τις επενδύσεις τους, 26% την Εθνική, 18% την 

Εμπορική, 13% την EFG Eurobank Ergasias, ακολουθεί η Πειραιώς με 6%, ενώ οι 

τράπεζες Αγροτική, Nova, Γενική, Αττικής, Εγνατία αναφέρθηκαν ως πρωτεύουσες 

από ένα μόνο ερωτώμενο η κάθε μία. Τέλος, ένα μόνο άτομο ανέφερε μία τράπεζα 

που δεν συμπεριλήφθηκε στην έρευνα (την Λαϊκή) ως πρωτεύουσα (διάγραμμα 4.9).

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

31%

Ί°^% 6%

□ ALPHA
□ EFG Ε Ε
□ ΕΘΝΙΚΗ
□ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
■ NOVA
□ ΕΓΝΑΤΙΑ
□ ΑΤΤΙΚΗΣ
□ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
■ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
□ ΓΕΝΙΚΗ
□ ΑΛΛΗ

διάγραμμα 4.9

Η προσήλωση των πελατών στην πρωτεύουσα τράπεζα δίνεται στο διάγραμμα 

4.10. Από αυτό φαίνεται ότι γενικά μόνο το 17% των υποκειμένων εμφανίζεται πολύ 

προσηλωμένο στη πρωτεύουσα τράπεζα με την οποία συνεργάζονται και θα την 

άλλαζαν πολύ δύσκολα. Το 18% αντίθετα δήλωσε ότι θα άλλαζε την πρωτεύουσα 

τράπεζα πολύ εύκολα.
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Επιπλέον, η προσήλωση των πελατών στην δευτερεύουσα τράπεζα δίνεται 

στο διάγραμμα 4.11, από όπου φαίνεται ότι η αφοσίωση των ερωτώμενων στην κύρια 

και δευτερεύουσα τράπεζα δεν διαφέρει σημαντικά.
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Όσον αφορά στην προσήλωση των ερωτώμενων ξεχωριστά για κάθε τράπεζα 

(την οποία δήλωσαν ως πρωτεύουσα) αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι για 

πέντε τράπεζες (Αγροτική, Nova, Εγνατία, Αττικής και Γενική) τα αποτελέσματα της 

προσήλωσης βγαίνουν από την απάντηση ενός μόνο υποκείμενου (αφού μόνο ένας 

ερωτώμενος δήλωσε την καθεμία από αυτές ως πρωτεύουσα). Τα αποτελέσματα για 

την προσήλωση των πελατών στις τράπεζες φαίνονται στο διάγραμμα 4.12 όπου (αν 

εξαιρέσουμε τις παραπάνω πέντε τράπεζες) τα επίπεδα προσήλωσης είναι περίπου τα 

ίδια για όλες τις υπόλοιπες, οι πελάτες δηλαδή δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερα 

προσηλωμένοι στην πρωτεύουσα τράπεζα με την οποία συνεργάζονται (όποια κι αν 

είναι αυτή) αλλά ούτε και θα την άλλαζαν πολύ εύκολα.

ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΜΑΡΚΑ
5 5

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

□ ALPHA

□ EFG Ε Ε

□ ΕΘΝΙΚΗ

□ ΑΓΡΟΤΙΚΗ

■ NOVA

□ ΕΓΝΑΤΙΑ

□ ΑΤΤΙΚΗΣ

□ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

■ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

□ ΓΕΝΙΚΗ

διάγραμμα 4.12

Από την ερώτηση 10 για την κατάταξη των κριτηρίων επιλογής μίας τράπεζας 

μπορούμε να εξάγουμε αποτελέσματα για τη σημαντικότητα αυτών των κριτηρίων 

(διάγραμμα 4.13). Αναλυτικότερα μπορούμε να πούμε ότι τα σημαντικότερα από τα 

κριτήρια επιλογής μίας τράπεζας (με ελάχιστη διαφορά το ένα από το άλλο) είναι α.) 

η εγγύτητα των υποκαταστημάτων στο σπίτι/εργασία του ερωτώμενου και β.) η
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εξυπηρέτηση της τράπεζας (με ποσοστά 23,74% και 23,6% αντίστοιχα, έκθεμα 4).

Ακολουθούν το πλήθος 

των υποκαταστημάτων 

στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης καθώς 

και σε άλλες ελληνικές 

πόλεις με ποσοστό 

16,3%, η φερεγγυότητα 

της τράπεζας με 13,39% 

και η σωστή και 

αποδοτική επένδυση των 

χρημάτων των πελατών 

των τραπεζών με 

ποσοστό 10,21%.

Το οικείο/φιλικό περιβάλλον είναι το αμέσως επόμενο σε σημαντικότητα 

κριτήριο επιλογής με ποσοστό 7,12% ενώ το χαρτοφυλάκιο των τραπεζικών 

προϊόντων είναι το λιγότερο σημαντικό κριτήριο (5,54%).

Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι η γειτνίαση, σαν λόγος επιλογής μιας τράπεζας 

παρουσιάζει την υψηλότερη συχνότητα αναφοράς (47%) και στην έρευνα της ICAP.

Από τις ερωτήσεις 11 έως 17 που αφορούν στην αξιολόγηση των 12 τραπεζών 

στα κριτήρια αγοραστικής απόφασης αυτό που εξάγεται ως γενικό αποτέλεσμα είναι 

ότι οι βαθμολογίες ποικίλουν ανάλογα με το κριτήριο επιλογής για κάθε τράπεζα. 

Έτσι, βλέπουμε κάποιες τράπεζες να βαθμολογούνται πολύ υψηλά για κάποια 

κριτήρια ενώ για κάποια άλλα η κατάταξή τους διαφέρει κατά πολύ από τις υπόλοιπες 

τράπεζες.

ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

13%

16%

□ ΕΓΓΎΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΓΤΠ-ΕΡΓΑΣΙΑ

□ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΓΉΈΤΗΣΗΣ

□ ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

□ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΤΆΓΈΖΙΚΩΝ ΠΗΘΟΤΤΩΝ 

■ ΣΩΣΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

□ φιλκοοκβο γβτβλαλον

θΦσΒΤΎΟΤΗΓΑ

διάνοαιιιια 4 1 3
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Η βαθμολογία της κάθε τράπεζας στα κριτήρια επιλογής προκύπτει 

πολλαπλασιάζοντας το ποσοστό σημαντικότητας κάθε κριτηρίου με την βαθμολογία 

που έχει δώσει ο ερωτώμενος στην τράπεζα (από 1 έως 5) για το κριτήριο αυτό. 

Έπειτα βγαίνει ο μέσος όρος από τις απαντήσεις των υποκειμένων για τις τράπεζες.

Σύμφωνα με τον παραπάνω υπολογισμό, στο σημαντικότερο κριτήριο 

επιλογής, την εγγύτητα δηλαδή των υποκαταστημάτων των τραπεζών στο σπίτι ή την 

εργασία του ερωτώμενου (διάγραμμα 4.14), οι 4 τράπεζες που συγκεντρώνουν τη 

μεγαλύτερη βαθμολογία είναι με τη σειρά η Εμπορική, η Εθνική, η EFG Eurobank 

Ergasias και η Alpha. Αυτό είναι λογικό, αφού αρκετά από τα υποκαταστήματα 

αυτών των τραπεζών βρίσκονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές καθώς και στο 

κέντρο της πόλης, τόπο εργασίας πολλών θεσσαλονικέων. Μικρότερες τράπεζες με 

λιγότερα υποκαταστήματα βαθμολογούνται όπως είναι λογικό χαμηλότερα 

(Πειραιώς, Αγροτική, Εγνατία, Nova), ενώ οι πολύ μικρές βαθμολογούνται περίπου 

με το μισό σε σχέση με τις πρώτες.

ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ 
ΣΠΙΤΙ-ΕΡΓΑΣΙΑ

120 ■ ALPHA
□ EFG Ε Ε
□ ΕΘΝ ΙΚΗ
□ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
□ NOVA
□ ΕΤΒΑ
■ ΕΓΝΑΤΙΑ
□ ΑΤΤΙΚΗΣ
■ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
□ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
□ AS Ρ IS
□ ΓΕΝΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

διάγραμμα 4.14
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Σχετικά με το επίπεδο εξυπηρέτησης (διάγραμμα 4.15), η τράπεζα που κατέχει 

την πρώτη θέση είναι η Alpha με μικρή διαφορά από την δεύτερη (Πειραιώς). Το 

σημαντικό σε αυτό το κριτήριο επιλογής είναι ότι οι τράπεζες Εθνική και Αγροτική 

βαθμολογούνται αρκετά χαμηλά εφόσον διαθέτουν μεγάλο όγκο πελατών που 

δυσχεραίνει την άμεση εξυπηρέτησή τους. Οι μικρές τράπεζες (Aspis, Nova, Αττικής 

και Γενική) βλέπουμε να έχουν υψηλή βαθμολογία λόγω κυρίως της πολιτικής τους 

για αύξηση του μεριδίου αγοράς τους και κατ’ επέκταση της προσέλκυσης νέων 

πελατών που επιτυγχάνεται με την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

διάγραμμα 4.15

Όσον αφορά στο πλήθος των υποκαταστημάτων των τραπεζών (διάγραμμα 

4.16) η Εθνική βαθμολογείται καλύτερα από τις υπόλοιπες. Η Alpha, η EFG 

Eurobank Ergasias, η Πειραιώς και η Εμπορική ακολουθούν στη βαθμολογία ενώ οι 

μικρότερες τράπεζες που δεν διαθέτουν πολλά υποκαταστήματα, όπως ήταν 

αναμενόμενο δεν αξιολογούνται πολύ θετικά.
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ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

□ ALPHA
□ EFG Ε Ε
□ ΕΘΝΙΚΗ
□ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
■ NOVA
□ ΕΤΒΑ
■ ΕΓΝΑΤΙΑ
□ ΑΤΤΙΚΗΣ
■ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
□ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
□ ASPIS
□ ΓΕΝΙΚΗ

διάγραμμα 4.16

Όσον αφορά στην ποικιλία των τραπεζικών προϊόντων (διάγραμμα 4.17) δεν 

υπάρχουν έντονες διακυμάνσεις. Όλες οι τράπεζες βαθμολογούνται περίπου στο 20 

με 25 με εξαίρεση τη Nova και την Αττικής που βαθμολογούνται λίγο καλύτερα από 

τις υπόλοιπες και την Εμπορική που βρίσκεται στο αντίθετο άκρο.

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

<
Ι
Ο<
Ο
Έ.
Ο<ω

□ ALPHA
□ EFG Ε Ε
□ ΕΘΝΙΚΗ
□ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
■ NOVA
□ ΕΤΒΑ
■ ΕΓΝΑΤΙΑ
□ ΑΤΤΙΚΗΣ
■ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
■ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
□ ASPIS
□ ΓΕΝΙΚΗ

διάγραμμα 4.17
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Τα ίδια περίπου ισχύουν και για το κριτήριο την αποδοτικότητας των 

επενδύσεων (διάγραμμα 4.18) όπου οι βαθμολογίες όλων των τραπεζών κυμαίνονται 

μεταξύ 25 και 35.

«Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΩΣΤΑ ΤΙΣ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΟΥ»

□ALP Η A40
35 

< 30
Ο 25 
Ο 20 
Ο 1 5 
ω 1 0 

5 
0

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

□ ΕΘΝΙΚΗ
□ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
■ NOVA
□ ΕΤΒΑ
□ Ε ΓΝ AT ΙΑ
□ ΑΤΤΙΚΗΣ
■ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
□ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
□ AS Ρ IS

διάγραμμα 4.18

Σχετικά με το κριτήριο «οικείο/φιλικό περιβάλλον» υπάρχουν δύο ομάδες 

τραπεζών. Από την μία μεριά είναι η Πειραιώς, η EFG Eurobank Ergasias, η Εθνική, 

η Εγνατία, η Αττικής, η Εμπορική και η Alpha που βαθμολογούνται υψηλότερα και 

στην άλλη βρίσκονται όλες οι υπόλοιπες τράπεζες.

ΟΙΚΕΙΟ/ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

<
Ι
Ο
<
Ο2
Ο<
CQ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

διάγραμμα 4.18
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Τέλος, σχετικά με την φερεγγυότητα της τράπεζας η Πειραιώς, η Alpha και η

Εθνική θεωρούνται από τις πιο φερέγγυες τράπεζες, ενώ στον αντίποδα βρίσκονται η

Γενική και η ΕΤΒΑ. Η βαθμολογία των υπολοίπων κυμαίνεται γύρω στο 50.

ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

<
Ι
Ο
<
Ο
ο<CQ

70

60

50

40

30

20

10

0

□ ALPHA
□ EFG Ε Ε
□ ΕΘΝΙΚΗ
□ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
■ NOVA
□ ΕΤΒΑ
□ ΕΓΝΑΤΙΑ
□ ΑΤΤΙΚΗΣ
■ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
□ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
□ ASPIS
□ ΓΕΝΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

διάγραμμα 4.19

Συγκεντρωτικά η βαθμολογία των 12 τραπεζών στα κριτήρια επιλογής

φαίνεται στο διάγραμμα 4.20. Αυτή η βαθμολογία προέκυψε από την πρόσθεση των

βαθμολογιών για κάθε τράπεζα στα επτά κριτήρια επιλογής μιας τράπεζας.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

DALPHA
□ EFG Ε Ε
□ ΕΘΝΙΚΗ
□ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
■ NOVA
□ ΕΤΒΑ
θ ΕΓΝΑΤΙΑ
□ ΑΤΤΙΚΗΣ
■ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
□ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
□ ASPIS
□ ΓΕΝΙΚΗ

διάγραμμα 4.20
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Σχετικά με τις “αρνητικές” συνδέσεις με την πρωτεύουσα τράπεζα (ερώτηση 

18), δηλαδή τους λόγους για τους οποίους οι ερωτώμενοι θα άλλαζαν την κύρια 

τράπεζα με την οποία συνεργάζονται, διαπιστώθηκε ότι οι απαντήσεις των 

υποκειμένων ήταν σε πολλά ερωτηματολόγια αντιφατικές σε σχέση με εκείνες που 

είχαν δώσει όταν τους ζητήθηκε να βαθμολογήσουν τις τράπεζες στα κριτήρια 

επιλογής τους. Για παράδειγμα, ενώ κάποιος ερωτώμενος είχε βαθμολογήσει την 

Εθνική στην εξυπηρέτηση με 5 (τον καλύτερο δηλαδή βαθμό) στην ερώτηση 18 

μπορεί να απαντούσε ότι θα άλλαζε την ίδια τράπεζα λόγω κακής εξυπηρέτησης. Μια 

τέτοια διαφορά στις απαντήσεις των υποκειμένων δείχνει ότι οι ερωτώμενοι 

απάντησαν στην ερώτηση 18 σαν να επρόκειτο γενικά για μία οποιαδήποτε τράπεζα 

και όχι για την πρωτεύουσα. Επομένως ίσως δεν θα ήταν απόλυτα ορθό να εξάγουμε 

αποτελέσματα από αυτή την ερώτηση. Παρόλα αυτά, σημαντικό είναι να αναφερθεί 

ότι ένας λόγος αλλαγής της πρωτεύουσας τράπεζας που δεν είχε δοθεί ως επιλογή για 

τους ερωτώμενους και αναφέρθηκε από αρκετούς ήταν το να έχουν κάποιο γνωστό σε 

άλλη τράπεζα.

Τέλος, από τη στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε δεν αποδείχτηκε 

να υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στα δημογραφικά χαρακτηριστικά και την προσήλωση 

των ερωτώμενων σε κάποια τράπεζα. Επίσης, ενώ προβλεπόταν να γίνουν αναλύσεις 

παλινδρόμησης ανάλογα με το φύλο, το επάγγελμα, την ηλικιακή κατηγορία και το 

εισόδημα των υποκειμένων αυτές δεν πραγματοποιήθηκαν γιατί στην προκαταρτική 

ανάλυση δεν αποδείχτηκαν σημαντικές διαφορές ως προς τους μέσους όρους των 

παραπάνω κατηγοριών.
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5° ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Σ ΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤ Α/ΠΡΟΤ ΑΣΕΙΣ

5.1 Συμπεράσματα -Στρατηγικές επιπτώσεις

Συνείδηση μάρκας

Σιτικά με τη δημιουργία συνείδησης μάρκας (brand awareness) η τράπεζα 

που παίρνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία είναι η Εθνική. Αυτό ίσως θα μπορούσε να 

μεταφραστεί σε ενδεχόμενη επιλογή της συγκεκριμένης τράπεζας από κάποιον 

πελάτη, όταν ο τελευταίος έχει προσδιορίσει ένα σύνολο μελλοντικά επιλεγόμενων 

τραπεζών. Επιπλέον η μεγάλη αναγνωρισιμότητα της Εθνικής έχει ως αποτέλεσμα 

την δημιουργία θετικών συνδέσεων με την τράπεζα και επιπρόσθετα βοηθά στη 

βελτίωση της ποιότητας της τράπεζας στο μυαλό του πελάτη και εφόσον μιλάμε για 

τον κλάδο των υπηρεσιών η βελτίωση αυτή της ποιότητας παραπέμπει κυρίως στον 

τομέα της εξυπηρέτησης.

Επομένως αυτή η υψηλή αναγνωρισιμότητα ίσως αντισταθμίζει τη χαμηλή 

βαθμολογία που έχει η Εθνική στο κριτήριο της εξυπηρέτησης (3η από το τέλος). 

Παρόλα αυτά η Εθνική δεν θα πρέπει να προβληθεί ως μία τράπεζα που διαθέτει 

εξαιρετικά υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης ενώ στην πραγματικότητα υστερεί στον 

τομέα αυτό, γιατί όταν ο πελάτης φτάσει στην τράπεζα και αντιληφθεί ότι 

εξαπατήθηκε (περιμένοντας, για παράδειγμα, αρκετή ώρα στην ουρά) θα μεταδώσει 

το μήνυμα της κακής εξυπηρέτησης σε πολύ περισσότερα άτομα σε σχέση με ένα 

ευχαριστημένο πελάτη. Το ιδανικότερο θα ήταν ίσως να εστιάσει την προσοχή της 

στη βελτίωση αυτού του επιπέδου εξυπηρέτησης είτε καθιστώντας ένα υπεύθυνο 

άτομο για την επίλυση πελατειακών και λειτουργικών προβλημάτων, είτε παρέχοντας 

περισσότερες πρωτοβουλίες στους εργαζομένους.

76



Αξία μάρκας στον κλάδο των Ελληνικών τραπεζών

Σημαντική είναι και η δεύτερη θέση που παίρνει η Alpha Bank στον τομέα 

της συνείδησης μάρκας. Η Alpha Bank είναι η δεύτερη σε μέγεθος εμπορική τράπεζα 

(μετά την Εθνική) και η πρώτη ιδιωτική. Η βαθμολογία που παίρνει η Alpha Bank 

στα κριτήρια της τοποθεσίας των υποκαταστημάτων και της εξυπηρέτησης είναι 

μεγαλύτερη από εκείνη της Εθνικής, γεγονός που της δίνει πολλές δυνατότητες να 

ανταγωνιστεί την Εθνική, λαμβάνοντας υπόψη και την ευελιξία που προσφέρει ο 

ιδιωτικός τομέας.

Σε επίπεδο αναγνωρισιμότητας σήματος, σημαντική είναι η θέση που κατέχει 

η Novabank, κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι συμπεριλαμβάνεται στο σήμα της και 

η επωνυμία της τράπεζας. Αυτό της δίνει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το 

οπαίο αν εκμεταλλευτεί κατάλληλα, μέσω κυρίως της προβολής, θα μπορέσει να 

βελτιωθεί και στα υπόλοιπα στοιχεία της συνείδησης μάρκας.

Από την άλλη μεριά, για τις τράπεζες που έχουν σαν σήμα κάποιο αρχαίο 

πρόσωπο (Εμπορική, Αγροτική και Γενική), είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο 

αναγνωρισιμότητας σήματος αλλά και επιπλέον πολύ υψηλό το ποσοστό λάθους. 

Επομένως, και εφόσον δεν έχουν σκοπό να αλλάξουν το σήμα τους, θα πρέπει να το 

προβάλουν περισσότερο ή να προσπαθήσουν να βελτιώσουν τα υπόλοιπα στοιχεία 

της συνείδησης μάρκας για να αντισταθμίσουν αυτό το μειονέκτημά τους έναντι των 

άλλων τραπεζών.

Αξιοσημείωτο είναι τέλος το γεγονός ότι η EFG Eurobank Ergasias 

παρουσιάζει αρκετά υψηλή ανάκληση, εφόσον οι ερωτώμενοι ανακαλούσαν τις 

περισσότερες φορές τις τράπεζες Eurobank και Ergasias ξεχωριστά, αλλά το ποσοστό 

αναγνωρισιμότητας (όταν δινόταν η σημερινή επωνυμία της τράπεζας) δεν ήταν τόσο 

υψηλό όσο αναμενόταν. Αυτό συνέβη γιατί πολλοί από τους ερωτώμενους δεν 

γνωρίζουν την επωνυμία της τράπεζας μετά την πρόσφατη συγχώνευση των δύο
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τραπεζών (Eurobank και Ergasias). Κατά συνέπεια η συγκεκριμένη τράπεζα θα 

πρέπει να προβάλει το νέο της όνομα προκειμένου να βελτιώσει το επίπεδο 

αναγνωρισιμότητάς της.

Προσήλωση στη μάρκα

Σχετικά με το επίπεδο προσήλωσης των πελατών στις τράπεζες που 

χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα, διαπιστώθηκε ότι οι ερωτώμενοι παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη προσήλωση στην Εθνική (ως πρωτεύουσα τράπεζα) με μικρή διαφορά 

από τις υπόλοιπες. Αυτή η μικρή διαφορά οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η Εθνική 

είναι η πιο παλιά και μεγάλη τράπεζα την οποία επιλέγει η πλειοψηφία των Ελλήνων 

λόγω της αξιοπιστίας αλλά και των πολλών υποκαταστημάτων που διαθέτει.

Η αύξηση της προσήλωσης των πελατών στις τράπεζες θα πρέπει να τύχει 

ιδιαίτερης προσοχής από τους ειδικούς σε κάθε μία από αυτές, γιατί το ιδιαίτερο αυτό 

στοιχείο της αξίας μάρκας συνδέεται άμεσα με την προσωπική εμπειρία του πελάτη, 

στοιχείο που στους κλάδους των υπηρεσιών έχει μεγάλη σημασία. Έτσι λοιπόν όλες 

οι τράπεζες θα πρέπει να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι οι πελάτες δεν είναι 

ιδιαίτερα προσηλωμένοι σε κάποια τράπεζα, είτε πρόκειται για κύρια είτε για 

δευτερεύουσα τράπεζα. Προκειμένου λοιπόν να διατηρήσουν αλλά και να 

βελτιώσουν το επίπεδο προσήλωσης των πελατών στις τράπεζές τους οι αρμόδιοι θα 

πρέπει να ενεργήσουν ως εξής:

1. Να δείχνουν συνέπεια και σωστή συμπεριφορά απέναντι στον πελάτη.

2. Να δημιουργούν καλές σχέσεις με τους πελάτες και να προσφέρουν επιπρόσθετες 

υπηρεσίες/εξυπηρέτηση στους καλύτερους/σημαντικότερους πελάτες.

3. Να μετράνε (κυρίως μέσω ερωτηματολογίων αλλά και προσωπικών 

συνεντεύξεων) το βαθμό ικανοποίησης των πελατών.
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4. Να αυξάνουν τα κόστη αλλαγής (π.χ. προμήθειες) των προϊόντων που διαθέτουν 

στην τραπεζική αγορά.

5. Να παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες στους πελάτες τους.

6. Να προβάλουν τον κοινωνικό χαρακτήρα της τράπεζας.

7. Να ενθαρρύνουν τους πελάτες τους να συμμετέχουν σε club πελατών που ήδη 

έχουν δημιουργήσει και τους προσφέρουν διάφορα προνόμια.

Αντιληπτή ποιότητα μάρκας

Προκειμένου να αναλυθεί η αντιληπτή ποιότητα την οποία αποδίδει ο πελάτης 

στις τράπεζες θα πρέπει να αναφερθούν τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής τους. 

Έτσι, σύμφωνα με την έρευνα που έγινε τα τρία σημαντικότερα κριτήρια επιλογής 

μιας τράπεζας είναι η εγγύτητα των υποκαταστημάτων στο σπίτι ή την εργασία των 

πελατών, το επίπεδο εξυπηρέτησης, και το πλήθος των υποκαταστημάτων. Οι 

τράπεζες που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά στα τρία αυτά στοιχεία τη μεγαλύτερη 

βαθμολογία είναι με τη σειρά η Alpha Bank, η Εμπορική, η Εθνική και η EFG 

Eurobank Ergasias (έκθεμα 5). Επομένως αυτές είναι και οι τράπεζες που θεωρούνται 

τιιο «τιοιοτικές» από τις υτιόλοιπες που χρησιμοτιοιήθηκαν στην έρευνα και για να 

μπορέσουν οι τελευταίες να βελτιώσουν το επίπεδο της αντιληπτής ποιότητας θα 

πρέπει να δώσουν έμφαση κυρίως στα τρία στοιχεία που αξιολογούνται ως 7ΠΟ 

σημαντικά από τους πελάτες.

Εκτός λοιπόν από την αύξηση των υποκαταστημάτων και την επιλογή 

τθ7ΐοθεσιών που εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό 7ΐελατών οι τράπεζες θα πρέπει να 

δώσουν έμφαση στα παρακάτω (τιροκειμένου να βελτιώσουν το επίπεδο 

εξυπηρέτησής τους):

1. Στην ακρίβεια όσον αφορά στην τήρηση των λογαριασμών
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2. Στη διατήρηση προτεραιοτήτων στις ουρές αναμονής

3. Στη μείωση χρόνου αναμονής

4. Στη διευκόλυνση του πελάτη (για παράδειγμα εξυπηρέτηση μέσω 

τηλεφώνου)

5. Στη συνεχή εκπαίδευση των υπαλλήλων

6. Στο φιλικό και ευγενικό προσωπικό

7. Στη διαβεβαίωση του πελάτη για την επίλυση του προβλήματος του.

8. Στη παροχή ασφάλειας (οικονομική και φυσική) και δημιουργία 

κλίματος εμπιστοσύνης

9. Στη βελτίωση του εσωτερικού χώρου (για παράδειγμα ομοιομορφία 

χρωμάτων, απαλή μουσική, φωτεινός χώρος κ.λ,π.)

Συνδέσεις με τη μάρκα

Η Εθνική τράπεζα, όπως ήταν φυσικό, συνδέεται στο μυαλό των πελατών της 

με πολλά υποκαταστήματα που βρίσκονται σε σημεία που βολεύουν τους επισκέπτες 

της. Το αδύνατο σημείο της συγκεκριμένης τράπεζας είναι η εξυπηρέτηση αλλά και 

το γεγονός ότι το περιβάλλον των υποκαταστημάτων δεν κρίνεται ιδιαίτερα φιλικό 

και οικείο. Αυτό ίσως οφείλεται στο μεγάλο αριθμό των πελατών της Εθνικής αλλά 

και στις γραφειοκρατικές διαδικασίες που οι υπάλληλοί της είναι υποχρεωμένοι να 

εκτελούν λόγω της εξάρτησης της τράπεζας από το δημόσιο τομέα. Αρκετά καλή 

θέση παίρνει η Εθνική και στα υπόλοιπα κριτήρια επιλογής που ερευνήθηκαν.

Η Alpha Bank από τη μεριά της βαθμολογείται πολύ υψηλά σε όλα τα 

κριτήρια επιλογής (καθώς βρίσκεται πιο ψηλά από τη μέση βαθμολογία των 

τραπεζών για κάθε κριτήριο επιλογής). Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο το οποίο πρέπει
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να προσέξει ιδιαίτερα η συγκεκριμένη τράπεζα, αλλά ίσως αυτό που θα πρέπει να 

εκμεταλλευτεί άμεσα είναι η σύνδεσή της με την πολύ καλή εξυπηρέτηση.

Η EFG Eurobank Ergasias λαμβάνει και αυτή θετική αξιολόγηση σε όλα τα 

στοιχεία που ερευνήθηκαν. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης τράπεζας 

μπορεί να αποτελέσει το οικείο και φιλικό περιβάλλον που διαθέτει, στοιχείο που αν 

το προβάλει ιδιαίτερα, θα μπορέσει να αυξήσει το μερίδιο αγοράς που ήδη έχει.

Η Αγροτική τράπεζα, επηρεασμένη ίσως και αυτή (όπως και η Εθνική) από 

την εξάρτησή της από το δημόσιο, συνδέεται με χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και 

όχι και τόσο καλό περιβάλλον. Επιπλέον, η έρευνα δεν έδειξε κάποιο στοιχείο στο 

οποίο η Αγροτική να υπερτερεί σε σχέση με τις υπόλοιπες τράπεζες με ιδιαίτερα 

αρνητική βαθμολογία στο πλήθος των υποκαταστημάτων που διαθέτει.

Η Ε.Τ.Β.Α. ανήκει στην ομάδα των τραπεζών που δεν βαθμολογούνται υψηλά 

σε σχεδόν κανένα χαρακτηριστικό και αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι 

πελάτες της συγκεκριμένης τράπεζας είναι κυρίως εταιρίες και όχι φυσικά πρόσωπα 

(που συμμετείχαν στην έρευνα).

Η Nova bank βαθμολογήθηκε πολύ υψηλά στο κριτήριο του χαρτοφυλακίου 

τραπεζικών προϊόντων. Επομένως, αγορά στόχος της συγκεκριμένης τράπεζας ίσως 

θα πρέπει να είναι πελάτες με εξειδικευμένες ανάγκες στον τραπεζικό χώρο και όχι 

απλοί καταθέτες. Φυσικά για να το πετύχει αυτό θα πρέπει να βελτιώσει αλλά και να 

προβάλει ένα άλλο στοιχείο στο οποίο δίνουν μεγάλη σημασία οι απαιτητικοί 

πελάτες, αυτό της άμεσης εξυπηρέτησης τους. Αυτό έχει τη δυνατότητα να το πετύχει 

εφόσον πρόκειται για μία νέα ακόμη τράπεζα με μικρό μερίδιο αγοράς και αρκετά 

ικανό και εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να εξυπηρετήσει άμεσα και σωστά ένα 

μεγάλο πελάτη. Προτεινόμενος τρόπος για να βελτιώσει η Nova bank το επίπεδο της 

εξυπηρέτησης είναι η δημιουργία του προσωπικού τραπεζικού συμβούλου. Όπως
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ήταν φυσικό η Nova bank δεν βαθμολογείται υψηλά στα κριτήρια που αφορούν στο 

πλήθος και την τοποθεσία των υποκαταστημάτων εφόσον πρόκειται για μία πολύ νέα 

ακόμη τράπεζα με λίγα υποκαταστήματα. Επιπλέον, παρόλο που το επίπεδο της 

εξυπηρέτησης της συγκεκριμένης τράπεζας κρίνεται ικανοποιητικό από τους πελάτες 

της, η βαθμολογία της στο στοιχείο σχετικά με τη φιλικότητα του περιβάλλοντος των 

υποκαταστημάτων της είναι πολύ χαμηλή, γεγονός που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά 

υπόψη από τους αρμόδιους της τράπεζας αφού αυτά τα δύο κριτήρια είναι αρκετά 

αλληλένδετα.

Τα στοιχεία στα οποία βαθμολογείται ιδιαίτερα υψηλά η Εγνατία τράπεζα 

είναι η εξυπηρέτηση, το φιλικό και οικείο περιβάλλων των καταστημάτων της, αλλά 

κυρίως η αποδοτικότητα των επενδυτικών προτάσεων της, στοιχεία που αν τα 

εκμεταλλευτεί ταυτόχρονα θα μπορέσει να αυξήσει τον αριθμό των πελατών της. 

Φυσικά, δεν διαθέτει πολλά υποκαταστήματα, στοιχείο που ίσως αποτελέσει εμπόδιο 

στο στόχο της για αύξηση του μεριδίου αγοράς. Βέβαια με την αύξηση των πελατών 

και κατ’ επέκταση των κερδών της τράπεζας θα είναι σε θέση να αυξήσει τα 

υποκαταστήματά της.

Η Εμπορική τράπεζα παρόλο που και αυτή ανήκει σε μεγάλο ποσοστό στο 

δημόσιο παρουσιάζει καλύτερη εικόνα (από την Εθνική και την Αγροτική) σε επίπεδο 

εξυπηρέτησης. Παράλληλα, διαθέτει πολλά υποκαταστήματα και μάλιστα σε σημεία 

που εξυπηρετούν πολλούς από τους πελάτες της. Από την άλλη, θεωρήθηκε ότι δεν 

διαθέτει μεγάλο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, στοιχείο όμως που δεν αποτελεί 

σημαντικό στοιχείο για την επιλογή τράπεζας και κατ’ επέκταση για τη δημιουργία 

θετικών συνδέσεων με αυτή.

Η Πειραιώς θεωρείται η δεύτερη καλύτερη τράπεζα σε επίπεδο εξυπηρέτησης 

και η πρώτη στο κριτήριο της φιλικότητας του περιβάλλοντος των καταστημάτων
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της. Παράλληλα, συνδέεται στο μυαλό του πελάτη με μία αρκετά φερέγγυα τράπεζα, 

στοιχείο που θα πρέπει να εκμεταλλευτεί η τράπεζα προκειμένου να προσεγγίσει τους 

πελάτες μεγαλύτερης ηλικίας, αφού αυτοί είναι κυρίως εκείνοι που ενδιαφέρονται για 

την ασφάλεια των καταθέσεών τους.

Τέλος, οι τράπεζες Αττικής, Γενική και Aspis Bank ίσως είναι οι μοναδικές 

που παρουσιάζουν τόση ομοιομορφία στις συνδέσεις με τη τράπεζα. Γενικά, δεν 

διαθέτουν πολλά υποκαταστήματα και το επίπεδο εξυπηρέτησης κρίνεται 

ικανοποιητικό και για τις τρεις. Το μειονέκτημά τους είναι η χαμηλή βαθμολογία 

σχετικά με το περιβάλλον της τράπεζας.

Συμπερασματικά, αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η αξία μάρκας είναι 

ένα πολυδιάστατο, άυλο και καθαρά ποιοτικό στοιχείο που δεν ποσοτικοποιείται 

εύκολα Για το λόγο αυτό δεν μπορεί να εξαχθεί κάποια βαθμολογία ώστε να 

εντοπιστεί η τράπεζα που έχει τη μεγαλύτερη αξία μάρκας, με βάση κάποιο μέτρο 

σύγκρισης. Οποιαδήποτε βαθμολογία επιχειρήθηκε να δοθεί μέσω των 

αποτελεσμάτων της έρευνας αφορούσε ένα μόνο στοιχείο (π.χ. την προσήλωση) ή 

κάποια διάσταση ενός στοιχείου (π.χ. κάποια σύνδεση) της αξίας μάρκας και θα ήταν 

λάθος να γενικευτεί ως συνολική βαθμολογία της τράπεζας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΕΚΘΕΜΑ 1

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η έρευνα διεξάγεται από την Σβήρκσυ Ευστάθιο, φοιτήτρια του διατμηματικού 

προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας. Στόχος της 

έρευνας είναι να μετρηθεί η αξία μάρκας στον κλάδο των τραπεζών.
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1. Παρακαλώ γράψτε την πρώτη Ελληνική τράπεζα που σας έρχεται στο μυαλό

2. Ποια είναι η τράπεζα που θεωρείτε ότι είναι περισσότερο γνωστή;

3. Τα ονόματα ποιων ελληνικών τραπεζών μπορείτε να ανακαλέσετε στη μνήμη 
σας;

4. Παρακαλώ γράψτε, σε όποιες περιπτώσεις θυμάστε, τις επωνυμίες των 
τραπεζών κάτω από τα αντίστοιχα σήματά τους.
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5. Έχετε ακούσει ποτέ τα ονόματα των παρακάτω τραπεζών (παρακαλώ βάλτε 
σε κύκλο την κατάλληλη απάντηση και απαντήστε για όλες τις τράπεζες);
ALPHA BANK ΝΑΙ ΟΧΙ
EFG EUROBANK ERGASIAS ΝΑΙ ΟΧΙ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑΙ ΟΧΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑΙ ΟΧΙ
NOVABANK ΝΑΙ ΟΧΙ
ΕΤΒΑ BANK ΝΑΙ ΟΧΙ
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑΙ ΟΧΙ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΙ ΟΧΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑΙ ΟΧΙ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΑΙ ΟΧΙ
ASPIS BANK ΝΑΙ ΟΧΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑΙ ΟΧΙ

6. Με ποια/ες Ελληνική/ες τράπεζα/ες συνεργάζεστε;

7. Ποια από τις παραπάνω τράπεζες (της ερώτησης 6) θεωρείτε πρωτεύουσα 
και ποια/ες δευτερεύουσες ανάλογα με τις επενδύσεις σας;
❖ Πρωτεύουσα τράπεζα :____________________
❖ Δευτερεύουσες τράπεζες :____________________

8. Πόσο εύκολα θα αλλάζατε την κύρια τράπεζα με την οποία συνεργάζεστε 
σήμερα - βάλτε σε κύκλο το κατάλληλο νούμερο;
(1=πολύ εύκολα, 2=εύκολα, 3=ούτε εύκολα ούτε δύσκολα, 4=δύσκολα, 5=πολύ δύσκολα)

1 2 3 4 5

9. Πόσο εύκολα θα αλλάζατε την πρώτη από τις δευτερεύουσες τράπεζες με την 
οποία συνεργάζεστε σήμερα - βάλτε σε κύκλο το κατάλληλο νούμερο;
(1=πολύ εύκολα, 2=εύκολα, 3=ούτε εύκολα ούτε δύσκολα, 4=δύσκολα, 5=πολύ δύσκολα)

1 2 3 4 5
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10. Παρακαλώ μοιράστε 100 βαθμούς στα παρακάτω κριτήρια επιλογής μιας 
τράπεζας, ανάλογα με την σπουδαιότητά τους, κατά την δική σας κρίση.

Κατάστημα κοντά στο σπνπ/τόπο εργασίας _____
Εξυπηρέτηση (π.χ. 24ωρη, ΔΙΑΣ, μικρές ουρές αναμονής) _____
Μεγάλος αριθμός καταστημάτων (και σε άλλες πόλεις) _____
Χαρτοφυλάκιο/Πουαλία τραπεζικών προϊόντων _____
Υψηλές αποδόσεις - «Επενδύει σωστά τις καταθέσεις μου» _____
Φιλικό/Οικείο περιβάλλον _____
Φερεγγυότητα τράπεζας

1 0 0

• Για τις ερωτήσεις 11-17 παρακαλώ κυκλώστε την κατάλληλη απάντηση, ανάλογα 
με το πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τι^ παρακάτω προτάσεις, σύμφωνα με 
την κλίμακα που σας δίνεται στη συνέχεια Παρακαλώ απαντήστε μόνο για τις 
τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεστε ή έχετε συνεργαστεί στο παρελθόν. 
(1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 3=ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ, 4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ)

11. Υπάρχουν καταστήματα κοντά στο σπίτι - εργασία μου.
ALPHA BANK
EFG EUROBANK ERGASIAS 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
NOVABANK 
ΕΤΒΑ BANK 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ASPIS BANK 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

12 3 4 
12 3 4 
12 3 4 
12 3 4 
12 3 4 
12 3 4 
12 3 4 
12 3 4 
12 3 4 
12 3 4 
12 3 4 
12 3 4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ALPHA BANK
EFG EUROBANK ERGASIAS 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
NOVABANK 
ΕΤΒΑ BANK 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ASPIS BANK 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5

12. Η εξυπηρέτηση της τράπεζας είναι πολύ καλή.
1
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13. Υπάρχουν λίγα υποκαταστήματα στην πόλη μου καθώς και σε άλλες πόλεις.
ALPHA BANK
EFG EUROBANK ERGASIAS 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
NOVABANK 
ΕΤΒΑ BANK 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ASPIS BANK 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5

14. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία τραπεζικών προϊόντων.
ALPHA BANK 1 2
EFG EUROBANK ERGASIAS 1 2
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1 2
NOVABANK 1 2
ΕΤΒΑ BANK 1 2
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 1 2
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 2
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1 2
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1 2
ASPIS BANK 1 2
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1 2

3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

15. «Η τράπεζα επενδύει σωστά τις 
ALPHA BANK
EFG EUROBANK ERGASIAS 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
NOVABANK 
ΕΤΒΑ BANK 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ASPIS BANK 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

καταθέσεις μου».
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5
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16. Το περιβάλλον της τράπεζας είναι 
ALPHA BANK
EFG EUROBANK ERGASIAS 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
NOVABANK 
ΕΤΒΑ BANK 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ASPIS BANK 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

17. Η τράπεζα είναι φερέγγυα. 
ALPHA BANK
EFG EUROBANK ERGASIAS 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
NOVABANK 
ΕΤΒΑ BANK 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ASPIS BANK 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

οικείο/φιλικό.
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5

18. Για ποιους λόγους θα αλλάζατε την πρωτεύουσα τράπεζα με την οποία 
συνεργάζεστε (μπορείτε να σημειώσετε περισσότερες από μία απαντήσεις);

........ Λόγω μεγαλύτερων αποδόσεων σε άλλες τράπεζες

........ Λόγω κακής εξυπηρέτησης στην τράπεζα με την οποία συνεργάζεστε

........ Λόγω μικρού αριθμού υποκαταστημάτων της συγκεκριμένης τράπεζας
........ Λόγω κακής τοποθεσίας υποκαταστημάτων (πχ μακριά από κατοικία-

εργασία)
........ Λόγω έντονης διαφημιστικής καμπάνιας άλλων τραπεζών
........ Αλλο, προσδιορίστε:................................................................................

19. Φύλο

Άνδρος____ Γυναίκα
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20. Σε ποια ηλικιακή κατηγορία ανήκετε (σημειώστε με X την κατάλληλη 
απάντηση);

___15-25 ετών
___26-35 ετών
___ 36-45 ετών
___46-55 ετών

56 ετών και άνω

21. Το μηνιαίο εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ (σημειώστε με X την κατάλληλη 
απάντηση):

___0 έως 200.000 δρχ.
___200.001 έως 300.000 δρχ.
___300.001 έως 500.000 δρχ.
___500.001 έως 1.000.000 δρχ.
___άνω του 1.000.000 δρχ.

22. Σε ποια κατηγορία επαγγέλματος ανήκετε (σημειώστε με X την κατάλληλη 
απάντηση):

___Δημόσιος υπάλληλος
___ Ιδιωτικός υπάλληλος
___Ελεύθερος επαγγελματίας
___Φοιτητής
___Συνταξιούχος
___Ανεργος
___Άλλο, προσδιορίστε___________________________________

Zac ευταριστώ για τον πολύτιιιο γρόνο σαc
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ΕΚΘΕΜΑ 2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΩΤΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΤΗΛΗΣ

ΜΕΤΑΒΛΗ
ΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

I 1 thimisi Πρώτη τράπεζα στο μυαλό

l=alpha, 2=efg, 3=εθνική, 
4=αγροτική, 5=nova 6=ετβα,

7=εγνατία, 8=αττικής, 9=εμπορική, 
10=πειραιώς, ll=aspis, 12=γενική

2 2 gnosti Η πιο γνωστή τράπεζα

l=alpha, 2=elg, 3=εθνική, 
4=αγροτική, 5=nova, 6=ετβα, 

7=εγνατία, 8=ατπκής, 9=εμπορική, 
10=πειραιώς, ll=aspis, 12=γενική

3 3 alphaono θυμάται την ALPHA 1=Ναι, 2=Όχι

3 4 etgono θυμάται την EFG ΕΕ 1=Ναι, 2=Οχι

3 5 ethniono θυμάται την ΕΘΝΙΚΗ 1=Ναι, 2=Οχι

3 7 agrono θυμάται την ΑΓΡΟΤΙΚΗ 1=Ναι, 2=Όχι

3 8 novaono θυμάται την NOVA 1=Ναι, 2=Όχι

3 9 etbaono θυμάται την ΕΤΒΑ 1=Νας 2=Όχι

3 10 egnono θυμάται την ΕΓΝΑΤΙΑ 1=Νας 2=Οχι

3 11 attikono θυμάται την Α ΤΤΙΚΗΣ 1=Νας 2=Όχι

3 12 emboono θυμάται την ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1=Νας 2=Όχι

3 13 peirono θυμάται την ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1 =Ναι, 2=Οχι

3 14 aspisono θυμάται την ASPIS 1=Νας 2=Οχ!

3 15 genono θυμάται την ΓΕΝΙΚΗ 1=Ναι, 2=43χι

4 16 alphasim θυμάται το σήμα της ALPHA 0=Λάθος, 1=Νας 2=Οχι

4 17 agrosim θυμάται το σήμα της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ()=Λάθος, 1=Ναι, 2=Όχι

4 18 novasim θυμάται το σήμα της NOVABANK 0=Λάθος, 1=Νας 2=Οχι

4 19 aspissim θυμάται το σήμα της NOVA 0=Λάθος, 1=Νας 2=Οχι

4 20 ethnsim θυμάται το σήμα της ΕΘΝΙΚΗΣ 0=Λάθος, 1=Ναι, 2=Οχι

4 21 embotsim θυμάται το σήμα της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 0=Λάθος, 1=Ναι, 2=Οχι

4 22 egnasim θυμάται το σήμα της ΕΓΝΑΤΙΑ 0=Λάθος, 1=Ναι, 2=Όχι

4 23 efgsim θυμάται το σήμα της EFG Ε Ε 0=Λάθος, 1=Νας 2=Οχι

4 24 etbasim θυμάται το σήμα της ΕΤΒΑ 0=Λάθος, 1=Νας 2=Οχι

4 25 attiksim θυμάται το σήμα της ΑΤΤΙΚΗΣ 0=Λάθος, 1 =Νας 2=Όχι

4 26 gensim θυμάται το σήμα της ΓΕΝΙΚΗ 0=Λάθος, 1=Ναι, 2=Οχι

4 27 peirsim θυμάται το σήμα της ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0=Λά0ος, Ι =Ναι, 2=Οχι

5 28 alphaak θυμάται την ALPHA 1=Ναι, 2=<)χι

5 29 efgoak θυμάται την EFG ΕΕ 1=Νας 2=Όχι

5 30 ethnak θυμάται την ΕΘΝΙΚΗ 1=Ναι, 2=ί3χι

5 31 agroak θυμάται την ΑΓΡΟΤΙΚΗ 1=Νας 2=Όχι

5 32 novaak θυμάται την NOVA 1=Νας 2=Οχι

5 33 ctbaak θυμάται την ΕΤΒΑ 1=Ναι, 2=Οχι

5 34 egnaak θυμάται την ΕΓΝΑΤΙΑ 1=Ναι, 20χι

5 35 attiak θυμάται την ΑΤΤΙΚΗΣ 1=Νας 2=Όχι

5 36 emboak θυμάται την ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1=Ναι, 2=Όχι

5 37 peirak θυμάται την ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1=Νας 2=Οχι

5 38 aspisak θυμάται την ASPIS 1=Ναι, 2=?7χι

5 39 genak θυμάται την ΓΕΝΙΚΗ 1 =Ναι, 2=Οχι

6 40 alphasin Συνεργάζεται με την ALPHA 1=Ναη 2=Οχι

6 41 elgosin Συνεργάζεται με την EFG ΕΕ 1=Ναι, 2=Όχι

6 42 ethnsin Συνεργάζεται με την ΕΘΝΙΚΗ 1=Νας 2=Οχι

6 43 agrosin Συνεργάζεται με την ΑΓΡΟΤΙΚΗ 1=Νας 2<)χι

6 44 no vasin Συνεργάζεται με την NOVA 1=Ναε 2=Όχι
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6 45 etbasin Συνεργάζεται με την ETB A 1=Ναι, 2=Όχι

6 46 egnaak Συνεργάζεται με την ΕΓΝΑΤΙΑ 1 =Ναι, 2=Οχι

6 47 attisin Συνεργάζεται με την ΑΤΤΙΚΗΣ 1=Ναι, 2=Οχι

6 48 embosin Συνεργάζεται με την ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1=Νας 2=Όχι

6 49 peirsin Συνεργάζεται με την ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1=Νας 2=Οχι

6 50 aspissin Συνεργάζεται με την ASPIS 1=Ναι, 2=Οχι

6 51 gensin Συνεργάζεται με την ΓΕΝΙΚΗ 1=Νας 2=Όχι

7 52 proteuou Πρωτεύουσα τράπεζα

1 “alpha, 2=et'g, 3=εθνιχή, 
4=αγροτική, 5=nova, 6=ετβα, 

7=εγνατία, 8=αττικής, 9=εμπορική, 
10=πειραιώς, ll=aspis, 12=γενική

7 53 alphade Συνεργάζεται με την ALPHA 1=Νας 2=Οχι

7 54 etgde Συνεργάζεται με την EFG ΕΕ 1=Νας 2=Οχι

7 55 elhndc Συνεργάζεται με την ΕΘΝΙΚΗ 1=Ναι, 2=Όχι

7 56 agrode Συνεργάζεται με την ΑΓΡΟΤΙΚΗ 1=Ναι, 2=Οχι

7 57 novade Συνεργάζεται με την NOVA 1=Νας 2=Οχι

7 58 etbade Συνεργάζεται με την ΕΤΒΑ 1=Νας 2 “Όχι

7 59 egnde Συνεργάζεται με την ΕΓΝΑΤΙΑ 1=Ναι, 2 “Οχι

7 60 attide Συνεργάζεται με την ΑΤΤΙΚΗΣ 1=Νας 2=Οχι

7 61 embode Συνεργάζεται με την ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1=Νας 2=Οχι

7 62 peirde Συνεργάζεται με την ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1=Ναι, 2=Οχι

7 63 aspisde Συνεργάζεται με την ASPIS 1=Ναι, 2=Οχι

7 64 gende Συνεργάζεται με την ΓΕΝΙΚΗ 1=Νας 2 “Οχι

8 65 allagipr Αλλαγή πρωτεύουσας τράπεζας
1=πολύ εύκολα, 2=εύκολα, 3=ούτε 
εύκολα ούτε δύσκολα, 4=δύσκολα 

5=πολύ δύσκολα

9 66 allagde Αλλαγή δευτερεύουσας τράπεζας
1=πολύ εύκολα, 2=εύκολα, 3=ούτε 
εύκολα ούτε δύσκολα, 4=δύσκολα 

5=πολύ δύσκολα
10 67 points 1 Εγγύτητα σε σπίτι/εργασία 0= ελάχιστο, 100=μέγιστο

10 68 points2 Εξυπηρέτηση 0= ελάχιστο, 100=μέγιστο

10 69 points 3 Μεγάλος αριθμός υποκαταστημάτων 0= ελάχιστο, 100=μέγιστο

10 70 points4 Χαρτοφυλάκιο προϊόντων 0= ελάχιστο, 100=μέγιστο

10 71 pointsS Υ ψηλές αποδόσεις επενδύσεων 0= ελάχιστο, 100=μέγιστο

10 72 points6 Φιλικό/Οικείο περιβάλλον 0= ελάχιστο, 100=μέγιστο

10 73 points7 Φερεγγυότητα τράπεζας 0= ελάχιστο, 100=μέγιστο

11 74 alphaxo
Καταστήματα της ALPHA κοντά στο 

σπίτι/εργασία

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=οότε σύμφωνοι ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολ,ύ

11 75 e%xo Καταστήματα της EFG ΕΕ κοντά στο 
σπίτι/εργασία

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

11 76 elhnxo Καταστήματα της ΕΘΝΙΚΗΣ κοντά στο 
σπίτι/εργασία

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3 “ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωι-ώ, 5=συμφωνώ πολύ

11 77 agroxo Καταστήματα της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ κοιτά 
στο σπίτι/εργασία

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

11 78 novaxo Καταστήματα της NOVA κοντά στο 
σπίτι/εργασία

1 “διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=σύτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

11 79 etbaxo Καταστήματα της ΕΤΒΑ κοντά στο 
σπίτι/εργασία

1 “διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ
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11 80 egnxo Καταστήματα της ΕΓΝΑΤ1ΑΣ κοντά στο 
σπίτι/εργασία

1 “διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

11 81 attixo Καταστήματα της ΑΤΤΙΚΗΣ κοντά στο 
σπίτι/εργασία

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

11 82 emboxo Καταστήματα της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ κοντά 
στο σιτίτι/εργασία

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

11 83 peirxo Καταστήματα της ΠΕΙΡΑΙΩΣ κοντά στο 
σπίτι/εργασία

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=αύτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

11 84 aspisxo Καταστήματα της ASPIS κοντά στο 
σιτίτι/εργασία

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

11 85 genxo Καταστήματα της ΓΕΝΙΚΗΣ κοντά στο 
σπίτι/εργασία

1 “διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

12 86 nlphaex Η εξυπηρέτηση της ALPHA είναι πολύ 
καλή

1 “διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=σύτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

12 87 efgex Η εξυπηρέτηση της EFG Ε Ε είναι πολύ 
καλή

1 “διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=σύτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

12 88 ctlmex Η εξυπηρέτηση της ΕΘΝΙΚΗΣ είναι 
πολύ καλή

1 “διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

12 89 agroex Η εξυπηρέτηση της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ είναι 
πολύ καλή

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

12 90 novaex Η εξυπηρέτηση της NOVABANK είναι 
πολύ καλή

1 “διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνδ>, 
3=σύτε σύμφωνοι ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

12 91 etbaex Η εξυπηρέτηση της ΕΤΒΑ είναι πολύ 
καλή

1 “διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

12 92 egnex Η εξυπηρέτηση της ΕΓΝΑΤΊΑ είναι 
πολύ καλή

1 “διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

12 93 alliex Η εξυπηρέτηση της ΑΤΤΙΚΗΣ είναι 
πολύ καλή

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

12 94 etnboex Η εξυπηρέτηση της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ είναι 
πολύ καλή

1 =διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ ια>λύ

12 95 peirex Η εξυπηρέτηση της ΠΕΙΡΑΙΩΣ είναι 
πολύ καλή

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

12 96 aspisxex Η εξυπηρέτηση της ASPIS είναι πολύ 
καλή

1 “διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμς»)νώ πολύ

12 97 genex Η εξυπηρέτηση της ΓΕΝΙΚΗΣ είναι 
πολύ καλή

1 “διαφωνώ πολύ, 2“διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφοινώ, 
4=συμφοινώ, 5=συμφωνώ πολύ
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13 98 alphayp
Υπάρχουν λίγα υποκ/τα της ALPHA 
στην πόλη μου καθώς και σε άλλες 

πόλεις

1=διαφωνά) πολύ, 2=διαφωνώ, 
3 =ούττ. συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

13 99 etgyp
Υπάρχουν λίγα υποκ/τα της EFG Ε Ε 
στην πόλη μου καθώς και σε άλλες 

πόλεις

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

13 100 ethnyp
Υπάρχουν λίγα υποκ/ta της ΕΘΝΙΚΗΣ 

στην πόλη μου καθώς και σε άλλες 
πόλεις

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

13 101 agroyp
Υπάρχουν λίγα υποκ/τα της 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ στην πόλη μου καθώς και 
σε άλλες πόλεις

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

13 102 novayp
Υπάρχουν λίγα υποκ/τα της 

NOVABANK στην πόλη μου καθώς και 
σε άλλες πόλεις

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε σύμφωνοι ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

13 103 etbavp Υπάρχουν λίγα υποκ/τα της ΕΤΒΑ στην 
πόλη μου καθώς και σε άλλες πόλεις

1 =διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=σότε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

13 104 egnyp
Υπάρχουν λίγα υποκ/τα της ΕΓΝΑΤΊΑ 

στην πόλη μου καθώς και σε άλλες 
πόλεις

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

13 105 attiyp
Υπάρχουν λίγα υποκ/τα της ΑΤΤΙΚΗΣ 

στην πάλη μου καθώς και σε άλλες 
πόλεις

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

13 106 emboyp
Υπάρχουν λίγα υποκ/τα της 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ στην πόλη μου καθώς και 
σε άλλες πόλεις

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

13 107 peiryp
Υπάρχουν λίγα υποκ/τα της ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

στην πόλη μου καθώς και σε άλλες 
πόλεις

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαιρωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

13 108 aspisyp Υπάρχουν λίγα υποκ/τα της ASP1S στην 
πόλη μου καθώς και σε άλλες πόλεις

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

13 109 gdiyp
Υπάρχουν λίγα υποκ/τα της ΓΕΝΙΚΗ 
στην πόλη μου καθώς και σε άλλες 

πόλεις

Ι=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

14 110 alphapi Η ALPHA διαθέτει μεγάλη ποικιλία 
τραπεζικών προϊόντων

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

14 111 efgpi Η EFG Ε Ε διαθέτει μεγάλη ποικιλία 
τραπεζικοί προϊόντων

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

14 112 ethnpi
Η ΕΘΝΙΚΗ διαθέτει μεγάλη ποικιλία 

τραπεζικών προϊόντων

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε σύμφωνά) ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

14 113 agropi Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ διαθέτει μεγάλη ποικιλία 
τραπεζικών προϊόντων

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

14 114 novapi Η NOVABANK διαθέτει μεγάλη 
ποικιλία τραπεζικών προϊόντων

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

14 115 etbapi Η ΕΤΒΑ διαθέτει μεγάλη ποικιλία 
τραπεζικών προϊόντων

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ
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14 116 egiipi Η ΕΓΝΑΤ1Α διαθέτει μεγάλη ποικιλία 
τραπεζικών προϊόντων

1 “διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

14 117 atlipi Η ΑΤΤΙΚΗ διαθέτει μεγάλη ποικιλία 
τραπεζικών προϊόντων

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=σύτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

14 118 embopi Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ διαθέτει μεγάλη ποικιλία 
τραπεζικών προϊόντων

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

14 119 peirpi Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ διαθέτει μεγάλη ποικιλία 
τραπεζικών προϊόντων

Ι=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

14 120 apispi Η ASPIS διαθέτει μεγάλη ποικιλία 
τραπεζικών προϊόντων

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ,
3 “ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

14 121 genpi Η ΓΕΝΙΚΗ διαθέτει μεγάλη ποικιλία 
τραπεζικών προϊόντων

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=αύτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

15 122 alphaep Η ALPHA επενδύει σωστά τις 
καταθέσεις μου

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

15 123 efgep Η EFG Ε Ε επενδύει σωστά τις 
καταθέσεις μου

1 -διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

15 124 ethnep Η ΕΘΝΙΚΗ επενδύει σωστά τις 
καταθέσεις μου

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

15 125 agroep Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ επενδύει σωστά τις 
καταθέσεις μου

1 “διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμ<ρωνώ πολύ

15 126 novaep Η NOVABANK επενδύει σωστά τις 
καταθέσεις μου

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4 “συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

15 127 ethaep Η ΕΤΒΑ επενδύει σωστά τις καταθέσεις 
μου

1 “διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμ«ρωνώ πολύ

15 128 egnep Η ΕΓΝΑΤΙΑ επενδύει σωστά τις 
καταθέσεις μου

1 “διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

15 129 attiep Η ΑΤΤΙΚΗΣ επενδύει σωστά τις 
καταθέσεις μου

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφοτνώ, 5=συμφωνώ πολύ

15 130 emboep Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ επενδύει σωστά τις 
καταθέσεις μου

1 “διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

15 131 peirep Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ επενδύει σωστά τις 
καταθέσεις μου

1 “διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε σύμφωνοι ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνά>, 5=συμφωνώ πολύ

15 132 aspisxep Η ASPIS επενδύει σωστά τις καταθέσεις 
μου

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

15 133 genep Η ΓΕΝΙΚΗ επενδύει σωστά τις 
καταθέσεις μου

1 “διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ
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16 134 alpha fi To περιβάλλον της ALPHA είναι 
οικείο/φιλικό

1=διαφαινά> πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=σύτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

16 135 efgfi To περιβάλλον της EFG Ε Ε είναι 
οικείο/φιλικό

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

16 136 ethnfi Το περιβάλλον της ΕΘΝΙΚΗΣ είναι 
οικείο/φιλικό

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ,
3 “ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ,
4 “συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

16 137 agroli Το περιβάλλον της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ είναι 
οικείο/φιλικό

1 “διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=αύτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

16 138 nova li Το περιβάλλον της NOVABANK είναι 
οικείο/φιλικό

1 “διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

16 139 etbafi Το περιβάλλον της ΕΤΒΑ είναι 
οικείο/φιλικό

1 “διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

16 140 egnfi Το περιβάλλον της ΕΓΝΑΤΙΑ είναι 
οικείο/φιλικό

1 “διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ,
3 “ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφοινόι πολύ

16 141 attifi Το περιβάλλον της ΑΤΤΙΚΗΣ είναι 
οικείο/φιλικό

1 “διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ,
3 “ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμιρωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

16 142 emboli Το περιβάλλον της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ είναι 
οικείο/φιλικό

1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=σότε συμφιονώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

16 143 peirfi Το περιβάλλον της ΠΕΙΡΑΙΩΣ είναι 
οικείο/φιλικό

1 “διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

16 144 aspisxfi Το περιβάλλον της ASPIS είναι 
οικείο/φιλικό

1 “διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 
3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

16 145 genii Το περιβάλλον της ΓΕΝΙΚΗΣ είναι 
οικείο/φιλικό

1 “διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ,
3 “ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

17 146 alphale Η ALPHA είναι φερέγγυα
1 “διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 

3=ούιε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=σομφωνώ, 5=συμιρωνώ πολύ

17 147 elgle Η EFG Ε Ε είναι φερέγγυα
1 =διαφωνό) πολύ, 2=διαφωνώ, 

3=ούτε σύμφωνό) ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

17 148 ethnle Η ΕΘΝΙΚΗΣ είναι φερέγγυα
1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 

3=ούτε σύμφωνό) ούτε διαφωνό), 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνό> πολύ

17 149 agrofe Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ είναι φερέγγυα
1 “διαφωνό) πολύ, 2=διαφωνώ, 

3=ούτε συμφοιτώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

17 150 novafe Η NOVABANK είναι φερέγγυα
1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 

3=ούιε συμιρωνώ ούτε διαφωνό), 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

17 151 etbale Η ΕΤΒΑ είναι φερέγγυα
1 “διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 

3=ούιε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ
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17 152 egnfe Η ΕΓΝΑΤ1Α είναι φερέγγυα
1=διαφωνώ πολύ, 2=6ιαφωνώ, 

3=o6xe συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

17 153 attile Η ΑΤΤΙΚΗΣ είναι φερέγγυα
1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 

3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

17 154 embofe Η ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ είναι φερέγγυα
1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 

3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

17 155 peirfe Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ είναι φερέγγυα
]=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 

3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

17 156 aspisfe Η ASPIS είναι φερέγγυα
1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 

3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

17 157 genfe Η ΓΕΝΙΚΗ είναι φερέγγυα
1=διαφωνώ πολύ, 2=διαφωνώ, 

3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ πολύ

18 158 logos 1 Μεγαλύτερες αποδόσεις 1=Ναι, 2=Όχι

18 159 logos2 Κακή εξυπηρέτηση 1=Ναι, 2=Οχι

18 160 logos3 Μικρός αριθμός υποκ/των 1=Ναι, 2=Όχι

18 161 logos4 Κακή τοποθεσία 1=Ναι, 2=Όχι

18 162 Iogos5 Έντονη διαφήμιση 1=Ναι, 2=Οχι

18 163 lpgos6 Αλλος λόγος 1=Νας 2=Οχι

19 164 sex φύλο 1=άνδρας, 2=Γυναίκα

20 165 years ηλυάα
1= 15-25 ετών, 2= 26- 36ετών, 3= 

36-45 ετών, 4= 46-55 ετών, 5= 55 και 
άνω

21 166 eisodima εισόδημα

1= <200.000δρχ„ 2=200.001- 
300.000δρχ , 3= 300.001- 
500.000δρχ., 4= 500.001- 
1.000.000δρχ., 5=άνω του 

1.000.000δρχ.

22 167 job επάγγελμα

1= Δημόσιος υπάλληλος, 2=Ιδιωτικός 
υπάλληλος, 3= Ελεύθερος 

επαγγελματίας, 4=Φοιτητής, 
5=Συνταξιούχος, 6= Ανεργος, 7= 

Άλλο
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• BRAND RECALL (α)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ
ALPHA 93 7
EFGEE 78 22
ΕΘΝΙΚΗ 94 6
ΑΓΡΟΤΙΚΗ 76 24
NOVA 51 49
ΕΤΒΑ 9 91
ΕΓΝΑΤΙΑ 41 59
ΑΤΤΙΚΗΣ 20 80
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 78 22
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 66 34
ASPIS 27 73
ΓΕΝΙΚΗ 32 68

• BRAND RECOGNITION (β)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ

ALPHA 100 0

EFG Ε Ε 90 10
ΕΘΝΙΚΗ 100 0
ΑΓΡΟΤΙΚΗ 100 0
NOVA 99 1
ΕΤΒΑ 73 27
ΕΓΝΑΤΙΑ 99 1
ΑΤΤΙΚΗΣ 97 3
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 100 0
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 100 0
ASPIS 85 15
ΓΕΝΙΚΗ 88 12
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• SYMBOL RECOGNITION (γ)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΛΑΘΟΣ
ALPHA 88 8 4
EFGEE 66 32 2
ΕΘΝΙΚΗ 96 1 3
ΑΓΡΟΤΙΚΗ 72 19 9
NOVA 95 4 1
ΕΤΒΑ 71 26 3
ΕΓΝΑΤΙΑ 70 26 4
ΑΤΤΙΚΗΣ 74 20 6
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 12 82 6
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 42 54 4
ASPIS 37 57 6
ΓΕΝΙΚΗ 13 79 8

101



Αξία μάρκας στον κλάδο των Ελληνικών τραπεζών

ΕΚΘΕΜΑ 4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΕΓΓΎΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΠΙΤΙ- 
ΕΡΓΑΣΙΑ

23,74

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 23,6
ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 16,3
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 5,54
ΣΩΣΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 10,21
ΦΙΛΙΚΟ/ΟΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 7,12
ΦΕΡΕΠΎΟΤΗΤΑ 13.39

ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΠΙΤΙ/ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ALPHABANK 96,27143
EFG EUROBANK ERGASIAS 97,58140
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 100,2877
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 87,96970
NOVA BANK 68,11765
Ε.Τ.Β.Α. 48,12500
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 73,11538
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 47,11111
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 105,0962
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 82,97143
ASPIS BANK 53,23529
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 56,05263

• ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ALPHABANK 95,65714
EFG EUROBANK ERGASIAS 80,02326
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 65,64384
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 64,81818
NOVA BANK 78,52941
Ε.Τ.Β.Α. 55
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 87,26923
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 71,94444
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 86,67308
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 91,91429
ASPIS BANK 77,64706
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 77,36842
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ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤ!ΠΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ALPHABANK 63,90000
EFG EUROBANK ERGASIAS 57,79070
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 71,02740
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 40,75758
NOVA BANK 18,66667
Ε.Τ.Β.Α. 32,9375
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 36,96154
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 30,50000
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 49,21154
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 55
ASPIS BANK 30,11765
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 37,73684

• ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ALPHABANK 25,04286
EFG EUROBANK ERGASIAS 23,2093
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 25
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 21,30303
NOVA BANK 29
Ε.Τ.Β.Α. 22,9375
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 22,80769
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 27,77778
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 17,94231
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 22,25714
ASPIS BANK 24,41176
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 23,15789

ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ALPHABANK 36,31429
EFG EUROBANK ERGASIAS 33,95349
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 34,06849
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 30,54545
NOVA BANK 29,52941
Ε.Τ.Β.Α. 29,50000
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 36,53846
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 29,27778
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 29,42308
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 30
ASPIS BANK 31,88235
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26,68421
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ΟΙΚΕΙΟ/ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΙV ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ALPHABANK 26,87143
EFG EUROBANK ERGASIAS 27,83721
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 24,68493
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 18,03030
NOVA BANK 18,05882
Ε.Τ.Β.Α. 14,81250
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 26,30769
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 21,50000
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 23,25000
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 30,11429
ASPIS BANK 15,29421
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 15,36842

• ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ALPHABANK 59,75714
EFG EUROBANK ERGASIAS 50,81395
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 57,64384
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 54,39394
NOVA BANK 49,41176
Ε.Τ.Β.Α. 49,37500
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 40,76923
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 50,83333
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 51,73077
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 61,28571
ASPIS BANK 48,23529
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 43,68421
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• ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΠΡΩΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ALPHABANK 255,82
EFG EUROBANK ERGASIAS 235.4
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 236,96
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 231,91
NOVABANK 165,31
ΕΤΒΑ 136,06
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 197,35
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 149,56
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 240,98
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 229,88
ASPIS BANK 161
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 171.16
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