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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Ξεκινώντας μια εργασία για το brand management, δεν θα 

μπορούσαμε να δώσουμε μια πλήρη εικόνα του, χωρίς να γνωρίσουμε πρώτα 
τις ρίζες του. Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν είναι να ξεκινήσουμε αναφερόμενοι 
στην ιστορία των brands και στις συνθήκες που οδήγησαν στην εγκαθίδρυση 
και εξάπλωση τους.

Ήδη από το 1870, μπορούμε να συναντήσουμε επώνυμα προϊόντα, 
κυρίως σε κατηγορίες όπως τα φάρμακα και ο καπνός, με τοπική ή εθνική 
εμβέλεια, χωρίς όμως να αποτελούν ακόμα μια ευρέως διαδεδομένη πρακτική. 
Ωστόσο, κάποιες μεταβολές στο γενικότερο περιβάλλον, φαίνεται ότι 
βοήθησαν στην σταδιακή μετατροπή τους σε κανόνα από εξαίρεση. Οι 
συνθήκες αυτές περιληπτικά ήταν (G.S.LOW and R.A.FULLERTON σελ 175):
• Βελτίωση στις μεταφορές και τις επικοινωνίες, που έκαναν ευκολότερη και 

πιο οικονομική την διανομή σε εθνικό επίπεδο.
• Βελτιώσεις στις παραγωγικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα να παράγονται 

πλέον προϊόντα φθηνότερα και καλύτερα ποιοτικώς.
• Βελτιώσεις στις διαδικασίες συσκευασίας, που έκαναν δυνατή την 

παραγωγή προϊόντων σε εύκολα αναγνωρίσιμες συσκευασίες, με το σήμα 
του κάθε κατασκευαστή.

• Άλλαξαν οι αντιλήψεις των επιχειρηματιών απέναντι στην διαφήμιση, που 
μέχρι τότε συνδεόταν με κάποιες συγκεκριμένες προιοντικές κατηγορίες. 
Μπόρεσαν έτσι -μέσω της διαφήμισης- τα επώνυμα προϊόντα να γίνουν 
ευρύτερα γνωστά. Ταυτόχρονα, τα διάφορα έντυπα άρχισαν να στηρίζονται 
περισσότερο στα έσοδα από την διαφήμιση, προσφέροντας τα απαραίτητα 
επικοινωνιακά μέσα.

• Εμφανίστηκαν νέα είδη καταστημάτων, όπως τα department stores και τα 
variety stores, που βοήθησαν στην αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών.

• Βελτιώθηκαν οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες, ενώ ταυτόχρονα 

αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα, πράγμα που έκανε ευκολότερη την 
απαγκίστρωση από τις παλιές συνήθειες.
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• Δημιουργήθηκε το απαραίτητο νομικό καθεστώς προστασίας των σημάτων 
κατατεθέν (trade marks), με αλλαγές στην αμερικανική νομοθεσία το 1870, 
την δεκαετία του 1880 και το 1906.

Ωστόσο, παρά την ύπαρξη των συνθηκών αυτών δεν θα μπορούσαμε 
να περιμένουμε την ευρεία αποδοχή των επωνύμων προϊόντων, εάν αυτά δεν 
είχαν κάποια χρησιμότητα και κάποια οφέλη, τόσο για τους κατασκευαστές 
όσο και για τους καταναλωτές. Τα οφέλη αυτά λοιπόν ήταν (H.ASSAEL, 
σελ.400 - 401):

Για τους κατασκευαστές:
• Προσέλκυση πιστών πελατών (loyal customers), από την στιγμή που η 

μάρκα θα συνδεθεί με ένα επιτυχημένο προϊόν.
• Διευκόλυνση της προσπάθειας διαχρονικής παρουσίας της εταιρίας, 

εφόσον καταφέρει και “χτίσει” brand loyalty. Χαρακτηριστικό είναι το 
παράδειγμα έρευνας σε 30 μάρκες που ήταν leaders στην καταγορία τους 
το 1930, από τις οποίες οι 27 είναι ακόμη και σήμερα.

• Εξασφαλίζεται ευκολότερα η υποστήριξη και η συνεργασία των καναλιών 
διανομής.

• Επιτρέπει την μεγαλύτερη οικονομική τους απόδοση, καθώς μπορεί το 
όνομα να μπει σε πλήθος συγγενικών προϊόντων της εταιρίας.

Γ ια τους καταναλωτές
• Δίνει μια ταυτότητα στα προϊόντα, επιτρέποντας στον καταναλωτή να 

γνωρίζει τι ακριβώς αγοράζει, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται να 
ανησυχεί για πιθανές μεταβολές, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως 
προς την ποιότητα του.

• Συμβάλει στην καλύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών, καθώς μπορούν 
να θυμηθούν, να συγκρίνουν, και να αποφασίσουν με βάση τις 
προηγούμενες εμπειρίες τους.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1870-1915
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Παρά τα πλεονεκτήματα όμως που αναφέρθησαν παραπάνω, τα 
επώνυμα προϊόντα συνάντησαν αντίσταση. Ήταν μια επανάσταση για τα 
επιχειρηματικά δεδομένα της εποχής, και όπως κάθε επανάσταση χρειάστηκε 
να δώσει μάχη μέχρι να καταφέρει να εδραιωθεί. Η αντίσταση αυτή λοιπόν 
είχε τρεις πηγές ( G.S.LOW and R.A.FULLERTON σελ. 176):
• Τους καταναλωτές, οι οποίοι αντικρίζοντας μια καινοτομία, γιατί καινοτομία 

ήταν τα επώνυμα προϊόντα, ήταν φυσικό να είναι επιφυλακτικοί και να μην 
τα αποδεχθούν άμεσα. Επιπλέον, τα προϊόντα αυτά απαιτούσαν και την 
αλλαγή των συνηθειών των καταναλωτών, καθώς έπρεπε να σταματήσουν 
να εμπιστεύονται απόλυτα την κρίση των λιανεμπόρων και να αρχίσουν να 
αναπτύσσουν δικούς τους τρόπους αξιολόγησης, στηριγμένοι στις γνώσεις 
τους - που ήταν προφανώς λίγες - και στην εμπειρία που άρχιζαν να 
συσσωρεύουν.

• Τα κανάλια διανομής, καθώς αυτοί που τα έλεγχαν έβλεπαν ένα μεγάλο 
μέρος της δύναμης που μέχρι τότε είχαν να περνά στους παραγωγούς. 
Μπορούσαν λοιπόν πολύ εύκολα να επηρεάσουν τους καταναλωτές, 
στηριγμένοι στην σχέση που είχαν μέχρι τότε μαζί τους, και να 

ενδυναμώνουν τις τάσεις αντίστασης από τους καταναλωτές, οι οποίες ήδη 
υπήρχαν, και αναφέρθηκαν μόλις παραπάνω. Ακόμη, τα επώνυμα 
προϊόντα είχαν μικρότερα περιθώρια κέρδους, οπότε ήταν και λιγότερα 
ελκυστικά για τους λιανοπωλητές από οικονομικής άποψης. Από την 
πλευρά τους τώρα τα department stores, τα οποία την εποχή εκείνη 
βρισκόταν στο μεγαλύτερο σημείο αίγλης και επιρροής, προτίμησαν να 

προωθήσουν τις δικές τους μάρκες, τόσο γιατί είχαν μεγαλύτερα περιθώρια 
κέρδους, όσο και γιατί "έχτιζαν” ισχυρότερες σχέσεις με τους καταναλωτές.

Μεγάλη λοιπόν ήταν η αντίδραση από την πλευρά των λιανεμπόρων, 
αλλά ωχριούσε μπροστά στην αντίδραση από την πλευρά των 
χονδρεμπόρων, οι οποίοι έβλεπαν να χάνουν όλα τα πλεονεκτήματα που 
μέχρι τότε απολάμβαναν. Είχαν την δυνατότητα να ελέγχουν απόλυτα 
ολόκληρο το κύκλωμα και να θέτουν τους δικούς τους όρους, ενώ 

μπορούσαν να διακινούν και εμπορεύματα με την δική τους επωνυμία, τα 
οποία δεν ήταν αναγκασμένοι να τα υποστηρίζουν διαφημιστικά. Βλέποντας
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λοιπόν αυτά τα προνόμια να χάνονται αντέδρασαν φθάνοντας ακόμη και 
στην άρνηση να διακινήσουν προϊόντα με τα σήματα των κατασκευαστών.

• Το εσωτερικό των επιχειρήσεων, όπου κυρίως είχε την μορφή της 
παθητικής αντίστασης, κυρίως από την μεριά των πωλητών. Αυτή η 
αντίδραση ήταν μάλλον αναμενόμενη, καθώς με τις νέες συνθήκες που 
πλέον διαμορφώνονταν, έπρεπε να αλλάξουν οι τρόποι και οι πρακτικές 

που μέχρι τότε ακολουθούνταν. Τα προβλήματα αυτά ήταν μεγαλύτερα 
στην περίπτωση συγχωνεύσεων, όπου έπρεπε να αποφασιστεί και πια από 
τα προϊόντα που παρήγαγαν ως τότε οι προηγούμενα ανεξάρτητες εταιρίες, 
θα έπρεπε να συνεχίσουν να παράγουν, καθώς η εστίαση σε ένα ή σε λίγα 
προϊόντα σε κάθε κατηγορία αποτελούσε σημαντικό στοιχείο στα πρώτα 
στρατηγικά προγράμματα προώθησης μπραντών.

Χαρακτηριστική του μεγέθους του προβλήματος και της προσπάθειας 
που χρειάστηκε για να ξεπεραστεί, ήταν η περίπτωση του προέδρου της 
National Biscuit, που ξόδευε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του 
επισκεπτόμενος τις διάφορες μονάδες τις εταιρίας, σε ολόκληρες τις Η.Π.Α. 
προσπαθώντας να υπερκεράσει τα προβλήματα που προέκυπταν από τα 
ίδια τα μέλη της Ν.Β.

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Ωστόσο, οι αντιδράσεις αυτές έγινε δυνατόν να ξεπεραστούν, μετά 
φυσικά από μεγάλη προσπάθεια και πολύ κόπο. Έτσι, η εσωτερική αντίδραση 
ξεπεράστηκε με την έμφαση που δόθηκε στα οφέλη για όλους, καθώς τα 
επώνυμα προϊόντα θα αύξαναν τις πωλήσεις τους, και με την χρήση της 
δύναμης εξουσίας των ηγετικών στελεχών των επιχειρήσεων.

Οι καταναλωτές προσελκύσθηκαν από pull στρατηγικές που 
χρησιμοποιήθηκαν και οι οποίες περιλάμβαναν δωρεάν δείγματα, δώρα, 
ενημερωτικά φυλλάδια και έντονη διαφήμιση. Διαφήμιση, που 
χρησιμοποιούσε κάθε υπάρχον μέσο και μπορούσε να συναντηθεί παντού. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ένας εκπρόσωπος της National Biscuit το 
1920, “χρησιμοποιούσαμε βαμμένους τοίχους, φυλλάδια, αυτοκίνητα, 
περιοδικά, εφημερίδες, το ταχυδρομείο, ακόμη και θεατρικά προγράμματα"
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Η αντίδραση εκ μέρους των λιανεμπόρων ξεπεράστηκε τόσο λόγο της 
pull στρατηγικής που ακολουθήθηκε, με στόχο τους καταναλωτές, όσο και με 
την χρήση push στρατηγικών, με δωρεάν ποσότητες, με αφίσες διαφημιστικές, 
με δωρεάν βοήθεια από τους πωλητές, κ.α.. ‘Αλλωστε, οι πιο ενημερωμένοι 
από τους λιανέμπορους, αντελήφθησαν ότι αν και τα περιθώρια κέρδους ήταν 
μικρότερα στις μάρκες των κατασκευαστών, εντούτοις το συνολικό κέρδος 
ήταν μεγαλύτερο, καθώς αυξανόταν ο όγκος των πωλήσεων και η ταχύτητα 

κυκλοφορίας των αγαθών.
Οι χονδρέμποροι τώρα αναγκάστηκαν να συμβιβαστούν, από την πίεση 

των πραγμάτων, καθώς κινδύνευαν να μείνουν έξω από την αγορά, με την 
άρνηση τους να διανείμουν επώνυμα προϊόντα. Η πίεση αυτή μάλιστα έγινε 
ακόμη μεγαλύτερη από την στιγμή που αρκετοί μεγάλοι κατασκευαστές 
ίδρυσαν δικές τους εταιρίες εμπορίας.

Ωστόσο, δεν θα πρέπει να πιστέψουμε ότι η αντίσταση εξαλείφθηκε 
τελείως, αλλά ότι μάλλον παρακάμφθηκε και επέστρεψε με την μορφή νέων 
προκλήσεων.

Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, η σπουδαιότητα της προσπάθειας 
καταπολέμησης της αντίστασης απέναντι στα επώνυμα προϊόντα, απαίτησε 
την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή εκ μέρους των επιχειρήσεων. Έτσι, οι ίδιοι 
οι ιδρυτές και ιδιοκτήτες των εταιριών, ήταν αυτοί που ανέλαβαν την 
πρωτοκαθεδρία στην ανάπτυξη και την διοίκηση των μπραντών. Μόνο οι 
αποφάσεις λειτουργικού χαρακτήρα, αφηνόταν στα χέρια των κατώτερων 
στελεχών. Σε όλες τις υπόλοιπες υπήρχε η άμεση συμμετοχή των ίδιων των 
ηγετών των επιχειρήσεων. Ο ίδιος ο πρώτος πρόεδρος της National Biscuit 
αναμείχθηκε ενεργά στην δημιουργία και το λανσάρισμα της πρώτης μάρκας 
συσκευασμένων κράκερ εθνικής εμβέλειας, των Uneeda Biscuits, το 1899, ο 
Η. J. Heinz αφιέρωνε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του στην παραγωγή 
και στα προγράμματα προβολής που χρησιμοποίησε η εταιρία του, για το 
χτίσιμο του brand name της Heinz, ενώ ο ίδιος ο Asa G. Candler, ιδιοκτήτης 

και διευθυντής της Coca - Cola, ασχολήθηκε σχεδόν με θρησκευτική ευλάβεια, 
με την δημιουργία των πανεθνικών καναλιών διανομής της εταιρίας του.
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Η πρώτη λοιπόν περίοδος στην ιστορία των μπραντών, η οποία 
διήρκεσε περίπου από το 1870 μέχρι το 1915, χαρακτηρίστηκε από την 
ηγεσία και την ενεργό συμμετοχή των ιδιοκτητών - και συχνά και ιδρυτών - 

στις αποφάσεις για την ανάπτυξη τους.
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1915-1930
Στο τέλος της περιόδου αυτής λοιπόν, τα επώνυμα προϊόντα ήταν μια 

πραγματικότητα, με γερές ρίζες, που είχαν χτιστεί επάνω στην ποιότητα και 
στην σωστή διαφήμιση και προώθηση. Έτσι, από το 1915 και μέχρι το 1920, 
οι μπράντες διάγουν την χρυσή εποχή τους. Οι καταναλωτές, αυξάνουν 
συνεχώς την προσήλωση τους στα επώνυμα προϊόντα, οι συγχωνεύσεις 
γίνονται όλο και πιο συχνές, και η διαφήμιση βελτιώνει συνεχώς την 
αποτελεσματικότητα της. Αν και πολλές μεμονωμένες μάρκες δεν 
καταφέρνουν να επιζήσουν, ωστόσο αντικαθίστανται από άλλες που 
προσφέρουν καλύτερες προσφορές, ενώ πλέον οι επιτυχημένες μάρκες 
γινόταν η βάση επάνω στην οποία χτίστηκαν οι μεγάλες, εθνικής εμβέλειας, 
εταιρίες. Παράλληλα με όλη αυτή την ανάπτυξη των μπραντών, αλλάζει και ο 

τρόπος με τον οποίο διοικούνται. Φεύγουμε από το μοντέλο που 
ακολουθούνταν μέχρι τότε, όπου κυρίαρχο ρόλο έπαιζε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, 

και περνάμε σε λειτουργικά (functional) συστήματα, όπου κυρίαρχος είναι 
πλέον ο ρόλος ειδικευμένων μάνατζερ, μεσαίου και υψηλότερου επιπέδου, 
ενώ μεγαλώνει διαρκώς ο ρόλος και η σημασία των διαφημιστικών γραφείων. 
Τα διευθυντικά αυτά στελέχη ήταν εκπαιδευμένα σε συγκεκριμένες ειδικότητες, 

και δρούσαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους τελείως διαφορετικά απ’ 
ότι οι επιχειρηματίες και οι πρόεδροι των εταιριών, οι οποίοι είχαν μέχρι τότε 
την ευθύνη για την ανάπτυξη και την διαχείριση των μπραντών. Την αιτία για 
την αλλαγή αυτή θα πρέπει να την αναζητήσουμε ακριβώς στην μεγάλη 
ανάπτυξη που γνώρισαν τα επώνυμα προϊόντα. Αυξήθηκαν έτσι οι δυσκολίες, 
αναφορικά με την λήψη αποφάσεων, και μεγάλωσαν οι απαιτήσεις σε 
εξειδικευμένες γνώσεις, καθιστώντας έτσι αδύνατη την σωστή διαχείριση τους 
από τους εμπνευσμένους μεν, αλλά χωρίς ειδίκευση, επιχειρηματίες που 
ουσιαστικά τις δημιούργησαν. Σε αυτό βέβαια θα πρέπει να προστεθεί και η 
φυσιολογική φθορά για αυτούς που έθεσαν τις βάσεις για τις μπράντες, καθώς 
ο χρόνος είναι αμείλικτος.

Φθάνουμε λοιπόν στην δεκαετία του ‘20, όπου η διαδικασία 
αντικατάστασης έχει πλέον ολοκληρωθεί, και η λειτουργική οργάνωση είναι 
πλέον ο κυρίαρχος τρόπος δομής. Η οργάνωση του κάθε τμήματος ακολουθεί

7



τις λειτουργικές δομές, και είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να 
επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων σε απόλυτα εξειδικευμένους και πολύ 
εκπαιδευμένους managers. Οι ατομικές πρωτοβουλίες και οι αυθορμητισμοί 
δεν είναι καλοδεχούμενοι. «Οι πολιτικές και τα προγράμματα πρέπει να 
αποφασίζονται να εκτελούνται όχι από ένα άτομο, αλλά από μια ομάδα 
ειδικών οι οποίοι θα φέρουν και την ευθύνη. Οι οργανισμοί όπου οι αποφάσεις 
λαμβάνονται από ένα άτομο είναι εξαιρετικά αδύναμοι και δύσκολα τους αξίζει 
ο χαρακτηρισμός οργανισμοί» (Reed 1929, ρ. 47; επίσης Converse 1930, ρρ. 
1022 - 1023). Ειδικότερα στον τομέα του Μάρκετινγκ, οι αποφάσεις αναφορικά 
με το προϊόν, την προβολή και την προσωπική πώληση, που μέχρι τότε 
αποτελούσαν ένα ενιαίο σύνολο, διαχωρίζονται και ανατίθενται σε managers 
με εξειδικευμένες γνώσεις, που φέρουν τίτλους όπως «Διευθυντής 
Πωλήσεων», με αποστολή την οργάνωση, την διοίκηση και την αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων των προσπαθειών πώλησης , «Διευθυντής Διαφήμισης», 
με ευθύνη στην επιλογή και εκτέλεση των κατάλληλων προγραμμάτων 
προβολής, κλπ..

Σημαντικό ρόλο ωστόσο στην διαδικασία αποφάσεων παίζουν και τα 

διαφημιστικά γραφεία, τα οποία αυξάνουν συνεχώς την συμμετοχή τους. Αυτό 
οφειλόταν στην όλο και περισσότερο επεκτεινόμενη άποψη ότι τα 
διαφημιστικά γραφεία είχαν εξειδικευμένες γνώσεις στο θέμα της «δημιουργίας 
ζήτησης» (demand creation). Πρόσφεραν έτσι τις υπηρεσίες τους σε μια 
μεγάλη ποικιλία θεμάτων σχετικών με τις μπράντες, όπως στο σχέδιο 
Μάρκετινγκ, στην έρευνα αγοράς, στην επιλογή της συσκευασίας, στην δοκιμή 
του προϊόντος, στην προετοιμασία των μεθόδων προβολής και προώθησης, 
και φυσικά στον σχεδίασμά και την εκτέλεση διαφημιστικών προγραμμάτων 
(Reed 1929, ρ. 256 - 257). Έτσι, για παράδειγμα η P&G, αφού ανέπτυξε και 
έδωσε ένα όνομα για τα Crisco το 1912, μεταβίβασε στην συνέχεια την ευθύνη 
της προώθησης και της προβολής, σε δύο ανερχόμενα αστέρια του 
διαφημιστικού γραφείου του J. Walter Thompson, στο Stanley Resor και στην 
Helen Lansdown, η οποία αργότερα έγινε και η πρώτη γυναίκα που μπήκε στο 

συμβούλιο διευθυντών της P&G, καθώς αναζητούσαν την γνώμη της για το 
πως θα αντιδρούσαν οι γυναίκες απέναντι στα Crisco.
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Αυτός ο νέος τρόπος οργάνωσης και διοίκησης των μπραντών, αλλά 
και των εταιριών ως σύνολο, είχε ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση των 
ενστικτωδών και στηριγμένων στην κοινή λογική αποφάσεων, που ήταν μέχρι 
τότε ο κανόνας, από την συστηματική διερεύνηση και επιστημονική ανάλυση 
των προβλημάτων, με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση. Η νέα αυτή 
προσέγγιση επηρέασε όλα τα συστατικά στοιχεία του Μάρκετινγκ. Η 
προσωπική πώληση αύξησε δραματικά την αποδοτικότητα της, καθώς οι 
πωλητές επιλέγονται πλέον με πολύ αυστηρότερα κριτήρια και εκπαιδεύονται 
περισσότερο, ενώ βελτιώνονται και οι μέθοδοι που ακολουθούν: 
υποστηρίζονται από διαφημιστικά φυλλάδια που φθάνουν στους υποψήφιους 
πελάτες πριν και μετά την επαφή, γράφουν ενημερωτικές αναφορές σχετικά με 
τους πελάτες και τις ανάγκες τους, και εποπτεύονται αρτιότερα. Το 
παράδειγμα της National Biscuit που στηρίχθηκε στις φοβερά αποδοτικές 
προσπάθειες των πωλητών της, είναι ενδεικτικό (Cahn 1969, Chapter 18). 
Παρόμοια ήταν η επίδραση και στον τομέα της διαφήμισης όπου η βελτίωση 
ήταν ραγδαία. Οι πρωτόγονες διαφημίσεις των αρχών του αιώνα, 
αντικαταστάθηκαν, από διαφημιστικά μηνύματα - έργα τέχνης, που ήταν από 
τα αποδοτικότερα που έχουν ποτέ γίνει. Προϊόντα που κάθε άλλο παρά 
ελκυστικά ήταν, όπως οι φούρνοι και τα κράκερ, παρουσιαζόταν κατά τρόπο 
εκπληκτικό, μετατρεπόμενα σε μαγικές εικόνες μιας πολύ καλύτερης 
πραγματικότητας. Ακόμη, την δεκαετία του ‘20, άρχισαν να χρησιμοποιούνται 
από τα διαφημιστικά γραφεία που είχαν πλέον την αποκλειστική ευθύνη, 
καινοτόμες μέθοδοι, όπως η συστηματική έρευνα της αγοράς, η έρευνα 
αποδοτικότητας των διαφημιστικών μέσων, νέοι μέθοδοι τμηματοποίησης 
στηριγμένοι σε δημογραφικά κριτήρια κλπ (Presbrey 1929; Reed 1929, 
Chapter 10; White 1927).

Φυσικά η επίδραση ήταν μεγάλη και στον γενικότερο τρόπο διοίκησης 
των εταιριών, καθώς προωθήθηκαν μέθοδοι, όπως ο συστηματικός 
προγραμματισμός της παραγωγής, ο αυστηρός χρηματοοικονομικός έλεγχος, 
και η πρόβλεψη της ζήτησης. Πρέπει βέβαια να πούμε ότι σε αυτή την αλλαγή 
βοήθησε και η μεγάλη οικονομική κρίση του 1920 - 1921, που επηρέασε 
ακόμη και τις πιο εύρωστες εταιρίες, όπως η P&G (Sloan 1963, Chapter 8).
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Ή αλλαγή αυτή λοιπόν του τρόπου διοίκησης, οδήγησε στην πλήρη 
επικράτηση των επωνύμων προϊόντων, γεγονός βέβαια που είχε ήδη αρχίσει 
να διαφαίνεται και πριν το 1915. Αν και στην αρχή υπήρξαν προβλήματα, 
κυρίως λόγο αντιγραφής των διαφημιζόμενων σημάτων, όπου όμως η αλλαγή 
της νομοθεσίας προς το αυστηρότερο έδωσε την λύση, τελικά κυριάρχησαν 
επάνω στις μάρκες των λιανεμπόρων, με πρώτα θύματα τους μικρότερους σε 
μέγεθος. Ενδεικτικό της κατάστασης που πλέον είχε διαμορφωθεί είναι το 
απόσπασμα από την κλασσική έρευνα των Hotchkiss και Franken το 1923, με 
τίτλο «The Leadership of Advertised Brands», που ακολουθεί:

Σε ένα μεγάλο αριθμό κατηγοριών προϊόντων.... ο καθένας επιλέγει 
μόνο μεταξύ επωνύμων προϊόντων, όταν θέλει να προβεί σε μια αγορά. 
Αυτή η τάση είναι πολύ πιο κοινή σήμερα από ότι ήταν μερικά χρόνια 
πριν. Σε πολλές περιπτώσεις θεωρείται ο πιο απλός και σίγουρος τρόπος 
για να εξασφαλισθεί σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση.

Στην ίδια έρευνα τεκμηριώνονται και στατιστικά πλέον τα όσα έχουν αναφερθεί 
περί κυριαρχίας των μαρκών, καθώς οι δύο συγγραφείς αναλύοντας τις 
απαντήσεις 512 ανδρών και 512 γυναικών, δημιούργησαν τους δύο πίνακες 
που ακολουθούν, και οι οποίοι αναφέρονται στις κατηγορίες προϊόντων όπου 
υπήρχε η μεγαλύτερη και η μικρότερη εξοικείωση με μπράντες. Συγκεκριμένα, 
ο κάθε ερωτώμενος κλήθηκε να αναφέρει, χωρίς την παροχή της παραμικρής 
βοήθειας, τις μάρκες που μπορούσε να θυμηθεί, σε 100 κατηγορίες 
προϊόντων.

Από την επεξεργασία λοιπόν των δύο πινάκων που ακολουθούν τρία 
είναι τα ουσιαστικά συμπεράσματα που μπορούμε να εξάγουμε (G.S.LOW 
and R.A.FULLERTON σελ. 178):
1. Τα επώνυμα προϊόντα αποτελούν μια πραγματικότητα γνωστή σε όλους 

τους καταναλωτές.
2. Η ύπαρξη Brand awareness είναι ανεξάρτητη από χαρακτηριστικά όπως η 

αξία και η απλότητα, καθώς στις κατηγορίες προϊόντων του πρώτου 
πίνακα, συναντούμε τόσο απλά και ευτελούς αξίας προϊόντα όπως οι 

τσίχλες, όσο και ακριβά και πολύπλοκα, όπως τα αυτοκίνητα.
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3. Επιβεβαιώνεται η αξία της διαφήμισης και της προβολής, καθώς - αν και 
υπάρχουν εξαιρέσεις όπως η Crisco στα μείγματα για κέικ - οι εταιρίες που 
αναφέρονται στον δεύτερο πίνακα, ακολουθούσαν πολύ λιγότερο έντονες 

στρατηγικές προώθησης, από τις εταιρίες του πρώτου πίνακα
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Εξοικείωση με Πιο γνωστή

Κατηγορία προϊόντος_________τις

Τσίχλες
Αυτοκίνητα
Σαπούνια
Κονσέρβες φασολιών
Ρολόγια
Σούπες
Οδοντόπαστες

Ραπτομηχανές
Στυλό
Φωνόγραφοι
Έτοιμο πρωινό
Καθαριστικά
Φωτ. Μηχανές
Υλικά πατωμάτων
Μπέικον
Σοκολάτες
Κρακεράκια
Κακάο
Πούδρες
Σαπούνια τουαλέτας 
Γλυκισματάκια 
Τσιγάρα 
Γ ραφομηχανές 
Ελαστικά 

Καφέδες 
Παπούτσια 
Συσκευασμένο γάλα 
Σαπούνια πλυσίματος

μπράντες_______ μάρκα

96,0% Wrigley

95,3% Ford

95,1% Ivory
93,6% Heinz
92,6% Elgin
92,4% Campbell
92,2% Colgate

92,1% Singer

91,8% Waterman
91,7% Victor (RCA)
91,3% Kellogg's

90,5% Old Dutch
90,7% (Eastman)Kodak
90,4% Gold Medal

89,8% Swift Premium

89,8% Hersey’s
89,7% National Biscuit
89,5% Baker’s
89,0% Mennen
89,4% Palm Olive
88,7% Huyler’s
88,3% Camel
88,0% Underwood
87,4% Goodyear

86,8% Yuban
86,6% Douglas
86,5% Borden
85,9% Fels Naptha
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Κατηγορία προϊόντος

Εξοικείωση με 

τις μπράντες

Πιο γνωστή 

μάρκα

Γάντια 59,4% Kayser
Μίγμα για κέικ 57,8% Crisco

Φούρνοι 56,6% Majestic
Κονσέρβες φρούτων 55,8% Del Monte

Μακαρόνια 55,7% Heinz

Μπογιές - Βερνίκια 54,0% Sherwin Williams
Πουκάμισα 52,2% Manhattan

Ποδήλατα 50,8% Iver - Johnson

Κοσμήματα 47,7% Tiffany

Λάστιχα 47,5% Goodyear

Παιδικά ρούχα 46,4% Rogers Peet
Ηλεκτρικοί φακοί 44,6% Eveready

Μαντήλια 44,1% Sealpackerchief
Λάμπες 39,2% Mazda
Αδιάβροχα 37,9% Goodyear
Ζελέ - Μαρμελάδες 37,8% Heinz

Κλωστές 37,5% Fleischer’s
Γυν. ρούχα 36,7% Betty Wales
Ντουλάπια κουζίνας 35,3% Hoosier
Γ ραβάτες 27,9% Cheney
Δερμάτινα είδη 26,4% Cross
Ντουλάπια 26,0% Globe Wernicke
Ρύζι 21,2% Comet
Ομπρέλες 11,4% Storm King

Κορδέλες 7,3% Καμία
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Παρά την μεγάλη ώθηση που δόθηκε όμως στα επώνυμα προϊόντα, από τον 
νέο τρόπο οργάνωσης και διοίκησης, προέκυψαν αρκετά προβλήματα, τόσο 
στην καθημερινή εφαρμογή του συστήματος, όσο και λόγο των δυσμενών 
μεταβολών του εξωτερικού περιβάλλοντος, τα οποία τελικά οδήγησαν και στην 
αλλαγή του συστήματος αυτού μετά το 1930. Τα σπουδαιότερα από τα 
προβλήματα αυτά ήταν (G.S.Low, R.A.Fullerton; ρ. 179):
1. Έλλειψη συνεργασίας ανάμεσα στους διάφορους μάνατζερ, οι οποίοι, μέσα 

στα πλαίσια των λειτουργικών καθηκόντων τους, είχαν ευθύνη για 
αποφάσεις αναφορικά με την στρατηγική και την τακτική των διαφόρων 
μαρκών. Έτσι, δεν ήταν σπάνιο το φαινόμενο όπου άλλη στρατηγική 
υποστήριζε και εκτελούσε ο «υπεύθυνος πωλήσεων» για την X μάρκα, και 
άλλη προτιμούσε και εφάρμοζε ο «υπεύθυνος διαφήμισης». Οι ανώτατες 
διοικήσεις βέβαια περίμεναν ότι το πρόβλημα αυτό θα λυνόταν μέσα από 
διαδικασίες επικοινωνίας ανάμεσα στους μάνατζερ διαφορετικών τμημάτων, 
αλλά η εμπειρία τελικά έδειξε ότι τα προβλήματα παρέμειναν, και διαρκώς 
γινόταν μεγαλύτερα.

2. Προέκυπταν συχνά συγκρούσεις ανάμεσα στους υπευθύνους διαφορετικών 
τμημάτων - συνήθως ανάμεσα στις «Πωλήσεις» και το «Διαφημιστικό 
τμήμα» - κυρίως λόγο της διαφορετικής οπτικής γωνίας από την οποία 
αντιμετώπιζαν τις καταστάσεις. Αυτό το γεγονός θα έλεγα ότι είναι μάλλον 
αποτέλεσμα των διαφορετικών κινήτρων, και του διαφορετικού χρονικού 
ορίζοντα, για τον οποίο κρινόταν η αποτελεσματικότητα τους. Έτσι, το 
τμήμα των πωλήσεων ενδιαφερόταν πιο πολύ για άμεσα αποτελέσματα, 
ενώ το διαφημιστικό τμήμα λειτουργούσε με μια πιο μακροπρόθεσμη 
προοπτική.

3. Υπήρχε δυσκολία στο να εντοπιστεί ποιος ή ποιοι είχαν τελικά την ευθύνη 
για την καλή ή όχι πορεία μιας μάρκας. Γινόταν λοιπόν πολύ δύσκολη η 
διαδικασία αξιολόγησης, και ο σωστός καταμερισμός των ευθυνών.

4. Γινόταν όλο και πιο συχνό το φαινόμενο της αντίστασης από την μεριά των 
μάνατζερ, στην εισαγωγή νέων προϊόντων, καθώς οι ίδιοι ένιωθαν 

συνδεδεμένοι με τα παλιά προϊόντα. Ταυτόχρονα δεν υπήρχε κάποιος που 
θα ήταν υπεύθυνος για την εισαγωγή και την καλή πορεία αυτών των νέων
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προϊόντων, ο οποίος θα καταπολεμούσε αυτή την αντίδραση. Ουσιαστικά 
λοιπόν, η ίδια η δομή η οποία είχε υιοθετηθεί, καθόριζε την στρατηγική η 
οποία ακολουθείτο, αντί να συμβαίνει το αντίστροφο, που θα ήταν πολύ πιο 
αποτελεσματικό και σωστό (L.P.Katsanis, D.A.Pitta; ρ.55).

5. Η διαφήμιση, η οποία αποτελούσε ένα πολύ σπουδαίο κομμάτι του 
management, άρχισε να αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα 
από τους καταναλωτές, ενώ αυξανόταν συνεχώς και οι διαμαρτυρίες για 
έλλειψη γούστου, προσπάθεια καθοδήγησης των καταναλωτών, και μεγάλο 
επηρεασμό των τιμών, λόγο του υψηλού κόστους των διαφημιστικών 
προγραμμάτων.

6. Και πάλι λόγο της μεγάλης οικονομικής κρίσης, οι λιανέμποροι, και κυρίως 
οι μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων, όπως η Α&Ρ που είχε 18.000 
καταστήματα, βρήκαν την ευκαιρία να προωθήσουν τις δικές τους μάρκες, 
οι οποίες είχαν το πλεονέκτημα της χαμηλότερης τιμής. Ακόμη, περιέκοψαν 
τον αριθμό των μαρκών που διακινούσαν, θέλοντας να μειώσουν τα 
λειτουργικά έξοδα τους. Έτσι, πολλές μάρκες, και κυρίως οι πιο αδύναμες; 
αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από την αγορά, ενώ και για αυτές που 
παρέμειναν, το μέλλον διαγραφόταν δυσοίωνο.
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Η ΓΕΝΝΗΣΗ TOY BRAND MANAGEMENT
Βρισκόμαστε λοιπόν περίπου στο 1930, και από ότι φαίνεται το λειτουργικό 
σύστημα οργάνωσης και διοίκησης δεν είναι πλέον αρκετά αποδοτικό, καθώς 
τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί, και τα οποία αναφέρθησαν 
παραπάνω, δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων, και 

μειώνουν τις πιθανότητες για επιτυχή αποτελέσματα. Υπάρχει λοιπόν η 
ανάγκη για την δημιουργία ενός νέου τρόπου προσέγγισης της διαχείρισης 
των μπραντών, ο οποίος θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις μεταβολές των 
συνθηκών του περιβάλλοντος, και κυρίως στην μεγάλη οικονομική κρίση και 
στην μείωση της αξιοπιστίας των διαφημίσεων. Έχει δημιουργηθεί, με άλλα 
λόγια, το πρόσφορο έδαφος για μια ακόμη σημαντική αλλαγή στο τρόπο 
διοίκησης, την δεύτερη σε 15 χρόνια.

Οι πρώτες περιπτώσεις ωστόσο εμφανίσεως διοικήσεων που έχουν 
χαρακτηριστικά του brand management, ξεκινούν λίγα χρόνια πριν. 
Συγκεκριμένα, η Libby, McNeil, Libby, από το 1919 ακόμη, χρησιμοποίησε μια 
μορφή managers οι οποίοι ασχολούνταν με μια συγκεκριμένη μάρκα. Ωστόσο, 
ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά για αυτή την προσπάθεια. Δύο χρόνια 
αργότερα, το 1921, η ευθύνη του διαφημιστικού προγράμματος του Listerine, 
ανατίθεται σε ένα στέλεχος, ενώ και ο προϋπολογισμός προβολής της 
συγκεκριμένης μάρκας, καθορίζεται με βάση τα καθαρά κέρδη της μάρκας 
αυτής , μια προσέγγιση μοναδική την εποχή εκείνη.

Όμως, ουσιαστικά η γέννηση του brand management, έχει συνδεθεί με 
το λανσάρισμα από την P&G του Camay, το 1926. Το νέο αυτό σαπούνι 
λοιπόν, αν και στόχευε στην αγορά των ανταγωνιστικών Lux και Cashmere 
Bouquet, ωστόσο θα συναγωνιζόταν και με ένα άλλο προϊόν της P&G, το 
Ivory, γεγονός πρωτάκουστο για την δεδομένη χρονική στιγμή. Τα πρώτα 
χρόνια λοιπόν της κυκλοφορίας του Camay, δεν ήταν και τόσο αποδοτικά, και 
ως πρώτη αιτία για αυτό θεωρήθηκε ο τρόπος διαφήμισης του, που ήταν 

όμοιος με τον τρόπο διαφήμισης του Ivory. Αποφασίστηκε έτσι, η ανάθεση του 
διαφημιστικού προγράμματος του Camay σε ένα νέο γραφείο. Αυτή ήταν μια 
πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί για πρώτη ουσιαστικά φορά έγινε αντιληπτό ότι, 
ο καλύτερος τρόπος για να διαχειριστείς αποδοτικά παρόμοια, ανταγωνιστικά
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προϊόντα, είναι το να τα υποστηρίξεις με ίεγωοιστά και διαφορετικά 
διαφημιστικά προγράμματα. Η γέννηση ωστόσο του συστήματος, 
ολοκληρώθηκε το 1931, όταν ο Richard Deupree πρόεδρος της P&G από το 
1930, ενέκρινε το σχέδιο οργάνωσης και διοίκησης ενός στελέχους της 
εταιρίας, του Neil McElroy. Ο McElroy ήταν υπεύθυνος για το λανσάρισμα του 

Oxydol στην Αγγλία, μετά από την διαχείριση του διαφημιστικού 
προγράμματος του Camay, για το οποίο ήταν υπεύθυνος μέχρι τότε. Κατά την 
παραμονή του στην Αγγλία, παρατήρησε τον ελάχιστα αποδοτικό τρόπο με 
τον οποίο η Unilever, διαχειριζόταν τα προϊόντα της τα οποία ήταν 
ανταγωνιστικά το ένα με το άλλο. Μετά την επιστροφή του στην Αγγλία, και 

εμπνευσμένος από τις παραινέσεις του Deupree για καινοτόμες προσεγγίσεις, 
πρότεινε την εφαρμογή ενός συστήματος όπου στελέχη θα είναι 

επιφορτισμένα με τις διάφορες λειτουργίες Μάρκετινγκ για κάθε μάρκα 
ξεχωριστά. Η εισήγηση του έγινε αποδεκτή στις 13 Μαίου του 1931, ημέρα 
που μπορούμε να την θεωρούμε ως ημέρα γέννησης του brand management.
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1930-1945
Παρά την υιοθέτηση του brand management από μία εταιρία με το κύρος και 
την αξιοπιστία της P&G, ουσιαστικά αγνοήθηκε από τις υπόλοιπες μεγάλες 
εταιρίες. Ο πίνακας που ακολουθεί είναι ενδεικτικός του γεγονότος αυτού, 
καθώς μας παρουσιάζει την χρονική στιγμή που άλλες εταιρίες αποφάσισαν 
να αλλάξουν τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του τμήματος Μάρκετινγκ, 
αναθέτοντας την ευθύνη της κάθε μάρκας ή του κάθε προϊόντος σε 
συγκεκριμένους managers.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Εταιρία - Division Έτος

Libby, McNeil, Libby 1919

P&G 1931
Johnson and Johnson 1935

Monsanto 1940
Merck\Chemical Division 1946
General Electric 1950
Pillsbury 1950
Raytheon\Goverment Equipment Division 1955
Kimberly Clark\Consumer Division 1956
Heinz 1964
Del Monte 1965
Hasbro 1981

( Πηγή: G.S.Low and R.A.Fullerton; σελ.180 )

Ωστόσο, δεν θα πρέπει να μας παραξενεύει πολύ το γεγονός αυτό, καθώς 
υπάρχουν συγκεκριμένες αιτίες, οι οποίες εξηγούν κατά ένα πολύ μεγάλο 

ποσοστό την αργοπορία αυτή. Έτσι, πρώτα από όλα, είναι απόλυτα 
φυσιολογικό να μεσολαβήσει ένα ικανό χρονικό διάστημα από την στιγμή που 
μια καινοτομία αυτού του μεγέθους, θα πρωτοεμφανιστεί, μέχρι την στιγμή
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που θα γίνει ευρέως αποδεκτή. Τον ισχυρισμό αυτό τον επιβεβαιώνει και το 
γνωστό μοντέλο για την διάχυση των καινοτομιών του Rogers, που τονίζει 
ακριβώς ότι απαιτείται ένα χρονικό διάστημα πριν η οποιαδήποτε καινοτομία 
γίνει κοινά αποδεκτή (Rogers !962). Ακόμη, παρά την φήμη και το κύρος της 
Procter and Gamble, ανύπαρκτες είναι οι αναφορές σε άρθρα των δεκαετιών 
του ‘30 και του ‘40, σχετικά με την νέα αυτή διοικητική πρόταση της P&G. Ως 
εκ τούτου, ελάχιστοι γνώριζαν το brand management, με αποτέλεσμα να 
αργήσει ακόμη περισσότερο και η διαδικασία αφομοίωσης η οποία 
περιγράφηκε παραπάνω. Ανασταλτικός παράγοντας ήταν και ο 
συντηρητισμός που επικρατούσε στα υψηλότερα κλιμάκια διοίκησης των 
περισσοτέρων εταιριών. Έτσι, αν και το λειτουργικό σύστημα διοίκησης δεν 
απέδιδε τα αναμενόμενα, εντούτοις δεν αποτολμούνταν αλλαγές. 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της National Biscuit Company, όπου ο 
ίδιος ο πρόεδρος ήταν αυτός ο οποίος αντιδρούσε σε κάθε προσπάθεια 
αλλαγής (Cahn 1969, Chapter 19).

Ακόμη, αρκετά διαδεδομένη ήταν η πίστη ότι το υπάρχον σύστημα 
διαχείρισης των μπραντών ήταν επιτυχημένο, και ότι ανταποκρινόταν 
ικανοποιητικά στις απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος, γεγονός που σε 
κάποιες από τις εταιρίες ήταν αναμφίβολα αλήθεια. Ενδεικτικά της αντίληψης 
αυτής, είναι τα όσα γράφει το 1933 ο καθηγητής Harry Tosdal: «αυξανόμενη 
έμφαση στον προγραμματισμό και στην σχεδίαση των προϊόντων ... έτσι ώστε 
να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες και στις επιθυμίες των 
καταναλωτών ... και να δημιουργούνται προϊόντα που πωλούνται ευκολότερα» 
(Harry Tosdal, 1933, σελ. 161).

Τέλος, πάρα πολλές φορές τα αρνητικά του λειτουργικού συστήματος 
καλύπτονταν από τις προσωπικές προσπάθειες των στελεχών. Εύκολα 
μπορούμε να βρούμε παραδείγματα περιπτώσεων όπου η επιτυχία κάποιων 
μαρκών οφειλόταν μάλλον στις προσωπικές προσπάθειες και στην 
διαπροσωπική επικοινωνία των στελεχών, παρά στην τυπική οργάνωση της 
οποίας ήταν μέλη και με βάση την οποία όφειλαν να δρουν. Στην General Mills 

για παράδειγμα, «ο διευθυντής Πωλήσεων και ο Διευθυντής της Διαφήμισης 
δούλευαν ως ομάδα, και ανέπτυξαν πολλά νέα προϊόντα με αξιοσημείωτη 
επιτυχία» (Lewis, Holloway and Hancock 1964, σελ.30).
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Ανεξάρτητα από την μη ικανοποιητική αποδοχή του brand 
management όμως, οι προσπάθειες των κατασκευαστών για εδραίωση των 
μαρκών τους στην αγορά δεν σταμάτησαν ούτε στιγμή. Ωστόσο, τα 

αποτελέσματα στην περίοδο αυτή δεν ήταν ικανοποιητικά, καθώς οι 
λιανέμποροι εκμεταλλεύτηκαν θαυμάσια την οικονομική κρίση, και την 
αυξανόμενη δική τους δύναμη, και προώθησαν περισσότερο τις δικές τους 
μάρκες. Έτσι ήταν αναμφισβήτητα οι νικητές στην «Μάχη των μπραντών». Οι 
κατασκευαστές από την πλευρά τους όμως, δεν εγκατέλειψαν την μάχη, και 
συνέχισαν να υποστηρίζουν και να διαφημίζουν τα προϊόντα τους, θέτοντας 
έτσι τα θεμέλια για την επιστροφή τους στην πρωτοκαθεδρία. Μάλιστα, τα 
διαφημιστικά προγράμματα πολλών εταιριών συνεχίστηκαν και κατά την 
διάρκεια του πολέμου, με στόχο την διατήρηση του brand awareness. 
Σύμφωνα και με μια έρευνα της Nielsen, την εποχή εκείνη, οι μάρκες των 
κατασκευαστών κέρδιζαν έδαφος σε σχέση με τις μάρκες των λιανεμπόρων, 
παρά την δυσκολία ανεύρεσης τους στην αγορά (Buckingham 1946). Μάλιστα, 
σύμφωνα με μια άλλη έρευνα, του Brand Names Research Foundation, το 
78% των αγορών των καταναλωτών γινόταν με βάση την γνώση τους για τις 
διάφορες μάρκες. Το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει τον μέσο όρο, καθώς τα 

ποσοστά κυμαινόταν από 94% για τα dentifrices, μέχρι 37% για τα ανδρικά 
πλεκτά είδη (Buckingham 1946).
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1945-1988
Η ουσιαστική αποδοχή, και η εξάπλωση του brand management, 

άρχισε μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, και συνεχίστηκε τις επόμενες 
δεκαετίες, με αποκορύφωμα τα μέσα της δεκαετίας του ‘60. Ήδη το 1967 
λοιπόν, το 84% των μεγάλων αμερικάνικων εταιριών παραγωγής 

τυποποιημένων καταναλωτικών αγαθών, είχαν brand managers, ενώ 
μοναδική εξαίρεση αποτελούσαν οι εταιρίες παραγωγής διαρκών αγαθών, 
όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 34% (Buell 1975). Ποιοι ήταν όμως οι 
λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την στροφή;
1. Ταίριαζε με τις ανάγκες του Μάρκετινγκ των πολυπροιοντικών εταιριών. 

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ‘50, ήταν πολύ έντονη η τάση για 
επέκταση τόσο των υπαρχόντων μαρκών, όσο και για εισαγωγή νέων. Ο 
J.B.McKitterick το 1957 γράφει χαρακτηριστικά (McKitterick 1957, σελ. 75): 
«Ελάχιστες επιχειρήσεις σήμερα, μπορούν να πάρουν το ρίσκο να μείνουν 
σε μία μόνο αγορά, και με ένα μόνο προϊόν. . . . Καθώς νέες χρήσεις των 

προϊόντων προκύπτουν, καθώς νέες κατηγορίες καταναλωτών εμφανίζονται, 
καθώς νέες τεχνολογίες ανταγωνίζονται για την κάλυψη των παλαιών 
αναγκών, οι επιχειρήσεις τείνουν να τις αγκαλιάζουν, μη μπορώντας να 
παραβλέψουν οποιαδήποτε ευκαιρία, αποδεχόμενοι όλους τους κινδύνους» 

Φυσικά, για να θέσουμε τα πράγματα στην σωστή τους διάσταση, θα 
πρέπει να πούμε ότι ο McKitterick ασφαλώς ήταν επηρεασμένος από την 

προηγούμενη εμπειρία του στην General Electric, η οποία ήταν γνωστή για 
τον πολύ μεγάλο αριθμό των προϊόντων τα οποία παρήγαγε. Όμως οι 
απόψεις του δεν πρέπει να απείχαν από την πραγματικότητα, καθώς 
έτυχαν ενθουσιώδους υποδοχής.

2. Ταίριαζε με τις ανάγκες της οργανωτικής δομής. Η συνεχής επέκταση, τόσο 
των προϊόντων της κάθε μάρκας, όσο και του συνολικού αριθμού των 

μπραντών, οδηγούσε σε ολοένα και πιο περίπλοκους τρόπους δόμησης 
της κάθε επιχείρησης. Από την άλλη πλευρά, ήταν πολύ ισχυρή η τάση για 

διαρκή αύξηση του αριθμού των στελεχών της κάθε εταιρίας, ως 
αποτέλεσμα της επικρατούσας άποψης ότι ο μεγάλος αριθμός των 
στελεχών αποτελούσε παράγοντα βελτίωσης της αποδοτικότητας. Η
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άποψη αυτή στηριζόταν στην «αύξηση της ακρίβειας των επιχειρηματικών 
αποφάσεων» (Weigand 1961, σελ.478), με την χρήση από μέρους τους, για 
παράδειγμα, πιο σοφιστικέ μαθηματικών μοντέλων λήψης αποφάσεων.

Όλη αυτή η κατάσταση όμως, μεγάλωνε τα ήδη υπάρχοντα 
προβλήματα εστίασης και συνεργασίας, ενώ γινόταν σύνηθες το φαινόμενο 
να είναι επανδρωμένες οι επιχειρήσεις από στελέχη που αδυνατούσαν να 
δουν την εταιρία στην οποία βρίσκονταν, και το περιβάλλον μέσα στο οποίο 
δρούσαν, στην ολότητα τους.

Αν και γινόταν προσπάθειες να επιλυθούν τα προβλήματα αυτά, με πιο 
συνηθισμένη λύση την συνένωση του διαφημιστικού τμήματος και του 
τμήματος πωλήσεων (Printers’ Ink, 1957), ωστόσο δεν έγινε κατορθωτό να 
δοθεί λύση στο «ειδικό οργανωσιακό πρόβλημα» της τοποθέτησης «της 
μεγαλύτερης δυνατής προσπάθειας Μάρκετινγκ πίσω από κάθε προϊόν, 
όταν υπάρχουν τόσο πολλά προϊόντα και τόσες πολλές αγορές» (Printers’ 
Ink, 1960, σελ.25). Ήταν λοιπόν επιτακτική η ανάγκη να γίνει κάτι. Την 
ανάγκη αυτή ακριβώς τονίζει ο Clarence Ε. Eldridge, για χρόνια στέλεχος 

Μάρκετινγκ, όταν γράφει το 1966, αναφερόμενος στην δουλειά των 
Μάρκετινγκ - μάνατζερς ( Eldridge 1966, Κεφ. 16, σελ. 2 ): Κάτι έπρεπε να 
γίνει: ή έπρεπε να βρεθεί κάποιος τρόπος να απεκδυθεί από τις μισές από 
τις ευθύνες του, ή η λειτουργία του Μάρκετινγκ θα υπέφερε από έλλειψη 
προσοχής. .. Αν εγκατέλειπε αυτές του τις ευθύνες με τρόπο λειτουργικό. . . 
δεν θα λυνόταν το πρόβλημα, καθώς ο Μάρκετινγκ - μάνατζερ θα έπρεπε να 
συντονίζει όλες αυτές τις δραστηριότητες. Η μόνη εναλλακτική λύση 
φαινόταν να είναι η ανάθεση της συνολικής ευθύνης του Μάρκετινγκ για μια 
ομάδα προϊόντων, σε κάποιον, η ανάθεση της ευθύνης μιας άλλης ομάδας 
προϊόντων σε κάποιον άλλο, και ούτω καθ’εξής. Αυτά τα πρόσωπα (αυτές οι 
θέσεις) έγιναν, όπως είναι πλέον γνωστοί. . . brand managers.

Οι brand managers λοιπόν, πρόσφεραν ένα τρόπο εστίασης των 
προσπαθειών, στα σημεία ακριβώς που χρειαζόταν η κάθε μάρκα, ενώ 
συνέδεσαν και τους πόρους της κάθε εταιρίας με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

επιτυγχάνεται το όσο δυνατόν αποτελεσματικότερο Μάρκετινγκ, για κάθε 
μια από τις πολλές μάρκες που η κάθε επιχείρηση είχε στο χαρτοφυλάκιο 

της.
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3. Ταίριαζε με το Marketing Concept. Έτσι, λόγο της στενής σχέσης των brand 
managers με την ιδέα αυτή για το Μάρκετινγκ, σύμφωνα με την οποία το 
Μάρκετινγκ παίζει κυρίαρχο ρόλο στην στρατηγική της κάθε εταιρίας 
(McKitterick 1957), το brand management ως σύστημα πλέον, θεωρήθηκε 
ότι περιβάλλεται από το ίδιο «φωτοστέφανο» από το οποίο περιβαλλόταν 
και το Marketing Concept. Άλλωστε, πιστευόταν ότι, «το product\brand 
management, όταν εφαρμόζεται και εκτελείται σωστά, αποτελεί έκφραση 
του Marketing Concept στην τελειότερη του μορφή» (Collier 1964, σελ.45). 
Η σύνδεση αυτή, εξηγεί κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος την αποδοχή του 
brand management την περίοδο αυτή, ενώ και τα άρθρα που αναφέρονται 
στο θέμα αυτό, στα τέλη της δεκαετίας του ‘50 και στις αρχές της δεκαετίας 
του '60, είναι πάρα πολλά, γεγονός που μας κάνει να πιστεύουμε ότι 
απηχούν ουσιαστικά μια ευρύτατα διαδεδομένη άποψη.

4. Θεωρήθηκε πανάκεια, με την οποία θα λυνόταν όλα τα προβλήματα 
αναφορικά με το Μάρκετινγκ. Φυσικά, αυτό δεν συνέβη μόνο με το brand 
mmanagement, αλλά και με άλλες μορφές διοίκησης, όπως το zero - based 
budgeting, η θεωρία - Ζ, και το management - by - objectives, στην δεκαετία 
του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του ‘80. Η αντίληψη αυτή ώθησε 
πολλές επιχειρήσεις να υιοθετήσουν βιαστικά το brand management, χωρίς 

να κατανοήσουν πλήρως εκ των προτέρων την λογική του, τις απαιτήσεις, 
αλλά και τις πραγματικές του προοπτικές. Έτσι για παράδειγμα, θέλησαν 
να ακολουθήσουν και να αντιγράψουν την P&G, της οποίας οι brand 
managers ήταν νεαροί, στρατολογώντας και αυτοί νέους σε ηλικία 
ανθρώπους. Ξεχνούσαν όμως ότι η P&G είχε μια συγκεκριμένη κουλτούρα, 
και οι brand managers τους οποίους χρησιμοποιούσε, μπορεί να ήταν νέοι, 
είχαν όμως αρκετά χρόνια πείρας. Τα όσα μας γράφει ο Henry Bund είναι 
ενδεικτικά (Bund 1963, σελ.23):

«Το μόνο που έχει κάποιος να κάνει, είναι να ανοίξει κάποια από τις 
πολλές εφημερίδες που κυκλοφορούν, για να βρει περιπτώσεις 
δημοσιεύσεων, όπου κάποια επιχείρηση προσπαθεί να προσελκύσει νέους 
και σχετικά άπειρους άνδρες, για brand ή product managers. Χωρίς τις 
απαιτούμενες γνώσεις, και με περιορισμούς στην δυνατότητα ορθής κρίσης,

23



πάρα πολλοί από αυτούς τους φερέλπιδες νέους, θα αποτύχουν αργά ή 
γρήγορα.»

Παρά τις προσδοκίες όμως, προέκυψαν αρκετά προβλήματα σχετικά με 
το brand management και τους brand managers. Τα προβλήματα αυτά ήταν 
κατά βάση προβλήματα εφαρμογής του συστήματος. Έτσι, υπήρξε μια 
ασάφεια σχετικά με το πιο ήταν ακριβώς το είδος των δραστηριοτήτων των 
brand managers, οι περιγραφές καθηκόντων τους ήταν πολύ ασαφείς, και δεν 
μπορούσε να βρεθεί ακριβώς ο βαθμός εξουσίας και ευθύνης, τον οποίο θα 

έπρεπε να έχουν. Ταυτόχρονα υπήρξε αρκετά έντονη εσωτερική αντίδραση 
και αντίσταση, κυρίως παθητική, εκ μέρους των ήδη υπαρχόντων στελεχών, 
και περισσότερο από τα στελέχη του τμήματος πωλήσεων.

Εκτενέστερη ανάλυση αυτών, αλλά και άλλων προβλημάτων του brand 
management, ακολουθεί σε άλλο σημείο του παρόντος κειμένου.
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1989 - Έως σήμερα
Μέσα στις τέσσερις δεκαετίες που διήρκησε η προηγούμενη περίοδος, 

συνέβησαν αρκετές αλλαγές στην δομή του 90% των επιχειρήσεων 
(L.P.Katsanis, D.A.Pitta, 1995), οφειλόμενες κυρίως στην μεγάλη 
μεταβλητότητα και αστάθεια του εξωτερικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, δεν 
γνωρίζουμε πολλά πράγματα για τις μορφές διοίκησης που υιοθετήθηκαν, 
καθώς οι εταιρίες χρησιμοποιούν την οργανωτική τους δομή ως πηγή 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, αποφεύγοντας να δίνουν πληροφορίες 
σχετικά με αυτή, από φόβο μήπως περιέλθουν σε γνώση των ανταγωνιστών 
τους. Η καινούρια αυτή περίοδος πάντως, που ξεκινά το 1989 με την 
ανακοίνωση από την P&G ότι οργανώνεται με βάση το category management, 
προωθεί την ομαδική δουλειά ανάμεσα στα στελέχη, ανεξάρτητα του τίτλου 
τους. Οι εταιρίες με την νέα αυτή προσέγγιση, επιδιώκουν να επιτύχουν σε 
αρκετούς τομείς που είναι σημαντικοί για την αποδοτική λειτουργία τους, 
όπως: σωστές και επιτυχείς σχέσεις με τα κανάλια διανομής, καλύτερη 
εστίαση στην αγορά, στους καταναλωτές και στις μεταβλητές του εξωτερικού 
περιβάλλοντος, περισσότερη επιχειρηματικότητα κλπ. (L.P.Katsanis, 
D.A.Pitta, 1995).

Η καινούρια αυτή μορφή του brand\product management, εφαρμόζεται 
με διάφορους τρόπους, των οποίων τα κυριότερα χαρακτηριστικά 
αναφέρονται παρακάτω. Εκτενέστερη ανάλυση τους, ακολουθεί σε άλλο 
σημείο του παρόντος κειμένου.

Category management
Οι Category managers, είναι υπεύθυνοι για μια ολόκληρη κατηγορία 

προϊόντων, όπως για παράδειγμα παιδικές τροφές, ή καθοριστικά κουζίνας. 
Αποτελούν ένα μικρό κέντρο κέρδους, και είναι εφοδιασμένοι λήψεως 
αποφάσεων και κατάρτισης προϋπολογισμών, προκειμένου να βρίσκονται πιο 
κοντά στους καταναλωτές και στους ενδιάμεσους. Οι Category managers 

βοηθούνται από την συμμετοχή στην ομάδα τους -καθώς μην ξεχνάμε ότι 
προωθείται η ομαδική δουλειά- των supply - side managers, οι οποίοι έχουν 

ως στόχο τη μείωση τόσο του κόστους, όσο και του απαιτούμενου χρόνου,
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στην παραγωγή, στην διανομή και στην εμπορία των προϊόντων (Dumaine, 
1989).

Channel management
Οι Channel managers λειτουργούν παράλληλα με τους brand 

managers.Οι μεν product managers είναι υπεύθυνοι για την απόδοση των 
προϊόντων τους, ενώ οι channel managers είναι υπεύθυνοι για την απόδοση 
των προϊόντων που διακινούνται μέσω του «δικού τους» καναλιού διανομής 
(Higgins, 1989 a).

RegionalVGeographic marketing
Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, δημιουργούνται strategic business 

categories, οι οποίες είναι αποκεντρωμένες, και στην συνέχεια χωρίζονται σε 
τομείς πωλήσεων. Σε κάθε τομέα, δημιουργούνται ομάδες στελεχών 
υπεύθυνες για κάθε μάρκα, στις οποίες ομάδες περιλαμβάνονται brand sales 
managers και brand promotion managers.
Trade management

Με αυτή την μορφή brand management, οι εταιρίες δημιουργούν trade 
marketing groups, τα οποία στελεχώνονται από στελέχη «πρώτης γραμμής», 
που έχουν σαν στόχο την ανάπτυξη (“χτίσιμο”) των μπραντών της 
επιχείρησης. Τα στελέχη αυτά, δουλεύουν μαζί με τους ανθρώπους του 
τμήματος πωλήσεων, και τους υπευθύνους των καταστημάτων μέσω των 
οποίων πωλούνται τα προϊόντα.

«Διεπιστηυονικές» ουάδες Μάρκετιννκ
Με αυτό το σύστημα, κάθε ομάδα προϊόντων έχει μια ομάδα στελεχών, 

που εκπροσωπούν το Μάρκετινγκ, τις Πωλήσεις, Την Παραγωγή, το 
Χρηματοοικονομικό τμήμα και το τμήμα Έρευνας και Εξέλιξης. Όλα τα μέλη 
της ομάδας έχουν σαν στόχο την αριστοποίηση της απόδοσης της μάρκας ή 

της ομάδας των μαρκών ή προϊόντων για τα οποία είναι υπεύθυνοι.
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1870 - ΣΗΜΕΡΑ

1870 - 1915: Οι ίδιοι οι ιδρυτές και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, 
αναμιγνύονται ενεργά στην διοίκηση και στην ανάπτυξη των 
μπραντών. Αυτοί παίρνουν την πλειονότητα των αποφάσεων, 
αφήνοντας μόνο τις αποφάσεις ρουτίνας στους υφισταμένους 

τους.

1915 - 1930: Κυριαρχούν πλέον τα εξειδικευμένα στελέχη, μεσαίου και 
κατωτέρου επιπέδου, που είναι επιφορτισμένα με την λήψη 
αποφάσεων, αναφορικά με την συγκεκριμένη λειτουργία της 
ειδικότητας τους. Περιορίζεται ο ρόλος των ιδιοκτητών, μόνο σε 
αποφάσεις στρατηγικού χαρακτήρα. Αυξάνει η σπουδαιότητα 
των διαφημιστικών γραφείων.

1930 - 1945: Τα πράγματα παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα, ωστόσο 
γεννάται ουσιαστικά το brand management, και υιοθετείτε από 
τους πρωτοπόρους.

1945 - 1988: Έχουμε την κυριαρχία των brand managers, οι οποίοι είναι 
υπεύθυνοι για την απόδοση μιας συγκεκριμένης μάρκας ή ενός 
συγκεκριμένου προϊόντος. Συνενώνονται τα διάφορα τμήματα, 
και προωθείται η επικοινωνία μεταξύ των στελεχών, για να 
επιλυθούν τα προβλήματα συντονισμού που έχουν προκύψει.

1988 - σήμερα: Προωθείται η ομαδική εργασία και ευθύνη, και αντιμετωπίζεται 
η δομή ως πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Προωθούνται 
νέοι τρόποι οργάνωσης και διοίκησης των τμημάτων Μάρκετινγκ.

27



ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Αφού μελετήσαμε την ιστορική διαδρομή του brand\product 
management, θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε πλήρως τα χαρακτηριστικά του 
συστήματος αυτού. Έτσι, με τον όρο brand management αναφερόμαστε στην 
μορφή εκείνη οργάνωσης του τμήματος Μάρκετινγκ, όπου ανατίθενται μάρκες 
ή προϊόντα σε κάποιους manager, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την απόδοση 
τους. Οι brand managers συντονίζουν όλες τις λειτουργίες Μάρκετινγκ, 
αναφορικά με το προϊόν ή την μάρκα που τους έχει ανατεθεί, και είναι 
υπεύθυνοι για την ανάπτυξη και την εφαρμογή των σχεδίων Μάρκετινγκ. Στο 
σημείο αυτό θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι δεν πρέπει να μας ξενίζει η 
ταυτόχρονη χρήση των όρων brand και product management, καθώς αυτοί 
θεωρούνται περίπου ταυτόσημοι στην διεθνή βιβλιογραφία. Ωστόσο, η έννοια 
brand management, είναι μάλλον καταλληλότερη όταν αναφερόμαστε σε 
εταιρίες παραγωγής τυποποιημένων καταναλωτικών αγαθών (Hehman 1984).

Ουσιαστικά λοιπόν, το brand management αποτελεί την απάντηση στο 
οργανωσιακό πρόβλημα της εξασφάλισης επαρκούς διοικητικής προσοχής σε 
μεμονωμένες μάρκες ή προϊόντα, όταν υπάρχουν τόσες πολλές 

δραστηριότητες τις οποίες πρέπει τα στελέχη να συντονίσουν επαρκώς, στα 
πλαίσια του μείγματος Μάρκετινγκ (Buell, 1975). Δίνεται έτσι η δυνατότητα να 
τεθεί ουσιαστικά ο κάθε manager επικεφαλής της «δικής του» εταιρίας, για την 
απόδοση της οποίας φέρει ακέραιη την ευθύνη (D.J.Luck, Τ.Nowak, 1965).

Τρία είναι τα σπουδαιότερα τμήματα του ρόλου του brand manager, 
όπως αυτά απομονώνονται από τον Steven Lysonski σε άρθρο του το 1985 
(S.Lysonski, 1985):
1. Είναι ο ρόλος του συνδέσμου ανάμεσα στην εταιρία και το περιβάλλον της, 

καθώς και ανάμεσα στα τμήματα της ίδιας της εταιρίας. Η επικοινωνία του 
είναι και άτυπη αλλά και τυπική, τόσο μέσα όσο και έξω από τα 
καθορισμένα κανάλια επικοινωνίας. Λόγο του ρόλου του αυτού όμως, είναι 

αναγκασμένος να προσπαθεί να συμβιβάσει τις πολλές και διαφορετικές 
απαιτήσεις όσων βρίσκονται μέσα στην επιχείρηση, αλλά και όσων 
βρίσκονται έξω από αυτή.
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(ΠΗΓΗ: Steven Lysonski, Journal of Marketing, Winter 1985)

2. Συμβάλει στην επιτυχία της προσπάθειας αποκομιδής κερδών, 
προσαρμόζοντας το μείγμα Μάρκετινγκ του προϊόντος ή της μάρκας για την 
οποία είναι υπεύθυνος, στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του εξωτερικού 
περιβάλλοντος. Ειδικά την τελευταία εικοσαετία, η αύξηση της 
μεταβλητότητας των εξωτερικών συνθηκών, κάνει πιο επιτακτική την 
καλύτερη προσαρμογή, και απαιτεί την όλο και μεγαλύτερη συνεργασία των 
υπολοίπων τμημάτων της επιχείρησης. Έτσι, ο brand manager και οι
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αποφάσεις του επηρεάζουν, αλλά και επηρεάζονται, από ένα όλο και 
αυξανόμενο αριθμό ατόμων στο εσωτερικό της επιχείρησης.

3. Λειτουργεί ως σύνδεσμος του εξωτερικού και του εσωτερικού, του τυπικού 
και του άτυπου, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει συγκρούσεις ρόλων και 
ασάφειες, οι οποίες γίνονται περισσότερες όσο μεγαλώνει η πίεση που 
δέχεται από τις αντικρουόμενες συχνά απαιτήσεις. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα την μείωση της ευχαρίστησης από την δουλειά του, γεγονός 
όμως με το οποίο θα ασχοληθούμε εκτενέστερα κατά την αναφορά των 
προβλημάτων του brand management.

Λόγο της σπουδαιότητας για την ικανοποιητική απόδοση της επιχείρησης, 
που έχει η επικοινωνία τόσο με το εξωτερικό όσο και με το εσωτερικό 
περιβάλλον, οι συνδετικές δραστηριότητες των brand managers είναι πολύ 
κρίσιμες. Αποτελεί λοιπόν ένα κεντρικό πόλο συλλογής και μετάδοσης 
πληροφοριών σχετικών με την μάρκα ή το προϊόν, από το περιβάλλον προς 
την επιχείρηση και αντίστροφα.

Η άποψη αυτή συναντάτε πολύ συχνά στην διεθνή βιβλιογραφία, όπου 
υπογραμμίζεται το γεγονός ότι ενοποιούν τις διαδικασίες σχεδιασμού της 
σειράς προϊόντων, μέσω των επαφών τους με τα διάφορα λειτουργικά 
τμήματα. Ενδεικτικά, ο Ames αναφέρει ότι «ο product\brand manager δρα ως 
ένα σημείο συγκέντρωσης για τον έλεγχο όλων των ιδεών για βελτίωση τους 
προϊόντος, που πηγάζουν από τους καταναλωτές, τους λιανέμπορους και το 
προσωπικό των Πωλήσεων» (Ames, 1970, σελ. 8-24).

Τα καθήκοντα των brand\product managers τώρα, μπορούν να 
περιγραφούν στα παρακάτω οκτώ σημεία (D.J.Luck, T.Nowak, 1965):
• Δημιουργούν ένα κέντρο γνώσης για όλα τα θέματα που αφορούν μια 

μάρκα ή μια γραμμή προϊόντων (εκτός από τις λεπτομέρειες κατασκευής), 
συμπεριλαμβανομένων τεχνικών πληροφοριών, ανάλυσης της αγοράς και 
ούτω καθ’εξής.

• Δημιουργούν ιδέες για βελτίωση του προϊόντος, για ανάπτυξη νέων 

προϊόντων και για επιλογή νέων τρόπων προβολής, ή συγκεντρώνουν 
τέτοιες ιδέες από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές.
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• Συμβουλεύουν την ανώτατη διοίκηση σε θέματα Μάρκετινγκ, αναφορικά με 
μια νέα γραμμή προϊόντων ή με μια νέα μάρκα, κατά την διάρκεια των 
σταδίων έρευνας και ανάπτυξης.

• Ετοιμάζουν Διαφημιστικά σχέδια και σχέδια Μάρκετινγκ, για να 
χρησιμοποιούνται από τα διάφορα λειτουργικά τμήματα της εταιρίας, και 
εξασφαλίζουν την σύνδεση της εταιρίας με τα διαφημιστικά γραφεία και τα 
γραφεία merchandising, που αναλαμβάνουν την εφαρμογή και την εκτέλεση 
των σχεδίων αυτών.

• Διεγείρουν το ενδιαφέρον και ωθούν σε επιπλέον προσπάθεια, για την 
επιτυχία της μάρκας ή της γραμμής προϊόντος, τους πωλητές της εταιρίας 
και τους διανομείς (και στις περιπτώσεις βιομηχανικών προϊόντων τους 
σημαντικότερους πελάτες).

• Ετοιμάζουν προβλέψεις πωλήσεων, και δίνουν λογιστική υποστήριξη και 
καθοδήγηση κατά την παραγωγή και την διανομή.

• Διαμορφώνουν στρατηγικές και προγράμματα, για το προϊόν ή την μάρκα, 
και προετοιμάζουν τους στόχους και τους προϋπολογισμούς, τους οποίους 
και υποβάλλουν στα ανώτερα στελέχη της εταιρίας, τα οποία και τελικά 
λαμβάνουν τις τελικές αποφάσεις.

• Αναλαμβάνουν την ευθύνη για την στρατηγική και τα προγράμματα του 
προϊόντος ή της μάρκας, καθώς και για την αποδοτικότητα των 
προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται, και την κερδοφορία τους.

Αναφερόμενοι στους ρόλους των brand managers, νομίζω ότι πρέπει 
να αναφερθούμε λίγο εκτενέστερα σε δύο πτυχές που θεωρούνται εξαιρετικά 
κρίσιμες; στον στρατηγικό προσανατολισμό τους στο Μάρκετινγκ και στην 
συμμετοχή τους στην εκπόνηση των διαφημιστικών προγραμμάτων.

Ξεκινώντας λοιπόν από το θέμα του στρατηγικού προσανατολισμού, 
αναμένουμε να έχουν σημαντική συμμετοχή οι brand managers στην επιλογή 
των στρατηγικών Μάρκετινγκ, καθώς έχουν αναλυτική γνώση τόσο του 
προϊόντος ή της μάρκας τους, όσο και των αγορών στις οποίες αυτά 

απευθύνονται. Για αυτό λοιπόν βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση που τους 
επιτρέπει να αναλύουν το περιβάλλον των προϊόντων τους και να 

διαμορφώνουν στρατηγικές, που υποβάλλονται στα ανώτατα στελέχη για
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έλεγχο και έγκριση. Άλλωστε αυτή είναι και η διαδικασία που συνήθως 
ακολουθείται για τον σχεδίασμά στρατηγικών Μάρκετινγκ. Αναλύονται από τον 
manager οι προβλέψεις πωλήσεων, η προβολή του μεριδίου αγοράς, το 
περιθώριο του κάθε προϊόντος, το σχετικό μερίδιο αγοράς, η σημαντικότητα 
του, γίνεται και μια χρηματοοικονομική ανάλυση του κάθε εναλλακτικού 
σχεδίου, και στην συνέχεια υποβάλλονται οι προτάσεις στους ανωτέρους, 
συνήθως σε κάποιον group product\brand manager. Τα σχέδια και οι 
προτάσεις αξιολογούνται και επιστρέφονται στους product\brand managers 
για τροποποίηση, συνοδευόμενα από τις απαραίτητες παρατηρήσεις, ή 
προωθούνται σε κάποιο ανώτερο επίπεδο για τελική έγκριση.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα ερευνών διαψεύδουν τις προσδοκίες μας, 
καθώς οι brand managers δεν χρησιμοποιούν τα απαραίτητα εργαλεία και 
μεθόδους για επιλογή κατάλληλων στρατηγικών, και επομένως δεν έχουν και 
στρατηγικό προσανατολισμό (T.J.Cosse & J.E.Swan, 1983). Το ερώτημα που 
προκύπτει όμως είναι εάν θα πρέπει να έχουν στρατηγικό προσανατολισμό. Η 
απάντηση νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα θετική, καθώς βρίσκονται στην 
πλεονεκτικότερη θέση για να παίρνουν τέτοιου είδους αποφάσεις, με 
δεδομένο ότι είναι τα στελέχη που έχουν τις περισσότερες γνώσεις γύρω από 
το προϊόν ή την μάρκα τους. Είναι απαραίτητο λοιπόν τα ανώτερα επίπεδα 
διοίκησης να δημιουργούν τις συνθήκες εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε οι 
brand managers να σκέφτονται στρατηγικά, και ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται 
και η προσαρμογή των στρατηγικών Μάρκετινγκ που προτείνει ο κάθε 
μάνατζερ με την γενικότερη στρατηγική της επιχείρησης.

Δημιουργείτε όμως και ένα ακόμη ερώτημα: εάν δηλαδή ζητείται από 
τους brand managers να έχουν στρατηγικό προσανατολισμό. Η ξεκάθαρη 
απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι όχι. Ως εκ τούτου λοιπόν θα πρέπει μάλλον 
να επανεξεταστεί, από τα ανώτατα κλιμάκια διοίκησης, ο ρόλος των brand 
managers, και να αποφασιστεί πιο τελικά ιεραρχικό επίπεδο θα έχει την 
αρμοδιότητα για τις σχετικές αποφάσεις στρατηγικής, και να οπλιστεί το 
επίπεδο αυτό με την απαραίτητη δύναμη εξουσίας και ευθύνης.

Επιπλέον ανασταλτικός παράγων για την συμμετοχή τους στις 
διαδικασίες σχεδιασμού και επιλογής στρατηγικής, είναι το γεγονός ότι, καθώς 
οι επιχειρήσεις γίνονται όλο και μεγαλύτερες, οι brand\product managers
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απομακρύνονται από το επίπεδο εκείνο διοίκησης όπου πραγματικά 
παίρνονται οι αποφάσεις. Έτσι, καθώς οι γραμμές προϊόντων επεκτείνονται, 
καθώς τα προϊόντα και οι μάρκες γίνονται περισσότερα, καθώς οι 

brand\product managers γίνονται περισσότεροι, αυξάνονται και τα επίπεδα 
διοίκησης, καθώς και οι ανάγκες επιτήρησης και επίβλεψης. Φθάνουν λοιπόν 
να βρίσκονται δύο έως τέσσερα επίπεδα κάτω, από το επίπεδο εκείνο όπου 
πραγματικά λαμβάνονται οι αποφάσεις (V.P.Buell, 1975).

Με την αναθεώρηση των διαδικασιών σχεδιασμού, θα αποφευχθούν 
προβλήματα, όπως της λανθασμένης κατανομής πόρων ανάμεσα στα 

διάφορα προϊόντα ή μάρκες που έχει στο χαρτοφυλάκιο της κάθε εταιρία, 
καθώς αυτή γίνεται με βάση τις προσωπικές ικανότητες και σχέσεις του κάθε 
product\brand manager, και όχι με βάση κάποιες αποφάσεις στρατηγικής, και 
όπως της εστίασης της προσοχής των μάνατζερς στο προϊόν τους και όχι στην 
αγορά και στους καταναλωτές.

Περνώντας τώρα στο θέμα της συμμετοχής των brand\product 

managers στις αποφάσεις για την επιλογή των διαφημιστικών προγραμμάτων, 
θα πρέπει να πούμε ότι αυτή είναι αυξανόμενη με τον χρόνο, και τείνουν να 
αντικαταστήσουν πλέον πλήρως τα διαφημιστικά τμήματα. Έτσι, σπάνια 
μπορούμε να συναντήσουμε διαφημιστικό τμήμα στο οργανόγραμμα εταιριών 
- ηγετών, που παράγουν τυποποιημένα καταναλωτικά αγαθά και έχουν 
υιοθετήσει το brand management (V.P.Buell, 1975). Αυτή η αλλαγή είχε ως 
στόχο:
• Την μείωση του κόστους, καθώς τα διαφημιστικά τμήματα των εταιριών 

μεγάλωναν διαρκώς, προσπαθώντας να αντεπεξέρθουν στην συνεχή 
αύξηση των προϊόντων και των μαρκών.

• Να δώσουν περισσότερο έλεγχο στον brand manager πάνω σε μια από τις 
σημαντικότερες λειτουργίες του Μάρκετινγκ, όπως η Διαφήμιση.

Αυτή η αλλαγή μάλιστα συνεχίστηκε, και έγινε ακόμη μεγαλύτερη μετά την 
δεκαετία του 1950, όταν οι εταιρίες δημιούργησαν δικά τους τμήματα παροχής 

υποστηρικτικών λειτουργιών, αποδεσμευόμενες από τα διαφημιστικά γραφεία 

που είχαν μέχρι τότε αυτό το ρόλο. Έτσι ο σχεδιασμός και η εκτέλεση σχεδίων 
Μάρκετινγκ έγιναν μια από τις κυριότερες λειτουργίες του brand manager.
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Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι τα διαφημιστικά γραφεία διατήρησαν τον 
κυρίαρχο ρόλο τους στην δημιουργία του μηνύματος και στην επιλογή του 
μείγματος διαφημιστικών στόχων. Η τάση αυτή έγινε αποδεκτή χωρίς να 
συναντήσει ουσιαστικές αντιδράσεις, καθώς τα διαφημιστικά γραφεία 
αποδέχθηκαν την άποψη ότι ο σχεδιασμός Μάρκετινγκ θα πρέπει να 
παραμένει εντός της επιχείρησης, ενώ αντιλήφθηκαν και την αυξανόμενη 
αποτελεσματικότητα των brand managers στην εκπόνηση των σχεδίων.

Στα δύο σχήματα που ακολουθούν, εμφανίζεται ακριβώς η μεταβολή 
του ρόλου των διαφημιστικών γραφείων, και η ταυτόχρονη αύξηση τους ρόλου 
των brand managers.

ΣΧΗΜΑ 1

Company

Μάρι<ετινγκ
Διαφημιστικι ι 

γραφεία

(ΠΗΓΗ: Victor Ρ. Buell, Journal of Marketing, Volume 39, July 1975, σελ.3 - 
11)
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ΣΧΗΜΑ 2

Company

Μάρκχτινγκ
Διαφ. γραφείο

Prod, manager r -ι

(ΠΗΓΗ: Victor P. Buell, Journal of Marketing, Vol. 39, July 1975, pp. 3 - 12)

Ωστόσο, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με τον ρόλο 
των brand managers στις διαφημιστικές αποφάσεις. Γιατί μπορεί να υπάρχει η 
τάση για κατάργηση των διαφημιστικών τμημάτων, όμως η ευθύνη της λήψης 
των σχετικών αποφάσεων δεν πέρασε στους brand managers, αλλά στα 

υψηλόβαθμα στελέχη της κάθε εταιρίας. Όλοι λοιπόν θέλουν και ενθαρρύνουν 
την συμμετοχή των b.m. στις διαφημιστικές αποφάσεις, αλλά ταυτόχρονα 

δημιουργούν και τα απαραίτητα κανάλια επικοινωνίας, που επιτρέπουν την 
ταχύτατη μεταφορά των προτάσεων των διαφημιστικών γραφείων στα 

υψηλότερα διοικητικά κλιμάκια, που έπαιρναν και τις τελικές αποφάσεις. Έτσι,

35



οι διαφημιστικές αποφάσεις που χαρακτηριζόταν μεγάλης σπουδαιότητας 
παιρνόταν από τους division managers ή τους division marketing managers, 
και μόνο οι μικρής σημαντικότητας από τους brand managers (Victor Ρ. Buell, 
1975). Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι τελικά η μεταβολή που 
σημειώθηκε, με την κατάργηση των διαφημιστικών τμημάτων, δεν επέδρασε 
όσο θετικά θα μπορούσε, αναφορικά με την μεταφορά εξουσίας προς τους 
brand managers. Ολα αυτά επιβεβαιώνονται από τα συμπεράσματα της 
έρευνας του V. Buell, τα οποία συνοψίζονται στο παρακάτω σχήμα.

16

(ΠΗΓΗ: Victor Ρ. Buell, Journal of Marketing, Vol. 39, July 1975, p.8)

Κλείνοντας το θέμα του ρόλου των brand managers στις διαφημιστικές 
αποφάσεις, πρέπει να πούμε ότι έγιναν αποδεκτοί από τα στελέχη των 
διαφημιστικών γραφείων, καθώς θεωρήθηκε ότι η συνεργασία μαζί τους ήταν 
καλύτερη και ευκολότερη, από ότι με τους functional managers (Buell, 1975).
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Ενδεικτική είναι η γνώμη του υπεύθυνου ενός διαφημιστικού γραφείου (Buell, 
1975):

Προτιμώ να δουλεύω με κάποιο product manager, παρά με έναν 
advertising manager. Ο product manager έχει όλες τις 
πληροφορίες, αν και είναι πιθανόν να μην γνωρίζει τις ευρύτερες 
στρατηγικές. Αντίθετα, στους οργανισμούς που έχουν κάθετη δομή, 
κάθε άτομο έχει μόνο ένα μέρος από τις πληροφορίες που 

χρειαζόμαστε.
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ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ BRAND MANAGERS
Πολλά λοιπόν τα καθήκοντα των brand managers, και πολύ 

πολύπλοκος ο ρόλος τους. Έτσι, πρέπει να περιμένουμε ότι και τα προσόντα 
τους θα είναι ανάλογα, ώστε να έχουν τις ικανότητες να αντεπεξέλθουν στις 
υποχρεώσεις τους. Ωστόσο, το προφίλ τους, όπως το έχουν καταγράψει οι 
Luck και Nowak δεν θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω απόλυτα ικανοποιητικό, 
αναφορικά με την σπουδαιότητα των καθηκόντων τους. Πριν δούμε το προφίλ 
τους αυτό, θα πρέπει να πούμε ότι από την σε βάθος εξέταση που έκαναν οι 
δύο συγγραφείς, προέκυψε ότι υπάρχουν δύο τύποι brand manager: ένας σε 
εταιρίες καταναλωτικών ειδών, και ένας σε εταιρίες βιομηχανικών ειδών.

Ξεκινώντας λοιπόν από τον brand manager εταιρίας καταναλωτικών 
αγαθών, βλέπουμε ότι είναι συνήθως (Luck, Nowak. 1965):
• Κάτω από 35 ετών.
• Τυπική εκπαίδευση, συνήθως με πτυχίο πανεπιστημίου στην διοίκηση 

επιχειρήσεων.

• Έχει υπηρετήσει σε αρκετές εταιρίες, εκτός από αυτή στην οποία βρίσκεται, 
συνήθως στο διαφημιστικό τμήμα, στις πωλήσεις ή στην προώθηση 
πωλήσεων. Αυτή η προηγούμενη εμπειρία σε διαφημιστικά θέματα, 
πιστεύω ότι εξηγείτε με βάση τον ρόλο των brand managers στα 
διαφημιστικά προγράμματα, αλλά και από την σπουδαιότητα που έχει η 
διαφήμιση για τις εταιρίες που παράγουν καταναλωτικά προϊόντα.

• Συνδιαλέγεται περισσότερο με τα στελέχη των διαφημιστικών γραφείων, και 
με τα υπόλοιπα στελέχη του τμήματος Μάρκετινγκ της επιχείρησης.

• Παρουσιάζει υψηλή κινητικότητα στο θέμα της εργασίας, και είναι πολλές οι 
πιθανότητες να αλλάξει εργοδότη.

• Είναι πολύ πιθανό να κερδίσει προαγωγή, εφόσον όμως τα αποτελέσματα 
της εργασίας του είναι ικανοποιητικά.

• Ο μισθός του είναι συνήθως κατά 25% μεγαλύτερος από τον μισθό των 
brand managers σε εταιρίες παραγωγής βιομηχανικών ειδών.

Ο brand manager τώρα, εταιρίας που δραστηριοποιείται σε βιομηχανικές 

αγορές είναι:
• Συνήθως γύρω στα 40.

38



• Διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, κάποιας πολυτεχνικής σχολής, σε 
κάποια θετικά επιστήμη ή στην μηχανολογία. Και αυτή η διαφορά στο 
μορφωτικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο εξηγείται από τον διαφορετικό 
τρόπο που επιλέγει ο βιομηχανικός αγοραστής και από την βαρύτητα που 
δίνει στα τεχνικά θέματα, πράγμα που ουσιαστικά κάνει αναγκαία την 
ύπαρξη τεχνικών γνώσεων εκ μέρους του manager.

• Είναι πιθανό να έχει υπηρετήσει μόνο τον παρόντα εργοδότη του, ή το 
πολύ έναν ακόμη, και συνήθως σε εργαστηριακές θέσεις ή σε θέσεις 
παροχής τεχνικών υπηρεσιών.

• Συνδιαλέγεται συνήθως με το προσωπικό των εργαστηρίων της εταιρίας και 
με τους μηχανικούς της, καθώς και με στελέχη και ειδικούς των 
σπουδαιότερων πελατών.

• Αποφεύγει την αλλαγή εταιριών και εργοδοτών.
• Η ιεραρχική του άνοδος είναι αργή αλλά σίγουρη.

Αφού είδαμε το τυπικό προφίλ τόσο του brand manager των εταιριών 
παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων, όσο και του brand manager 
βιομηχανικών προϊόντων, πιστεύω ότι θα είχε ενδιαφέρον να συγκρίνουμε τον 
Αμερικανό brand manager με τον οποίο ασχοληθήκαμε μέχρις εδώ, με τον 

Ευρωπαίο συνάδελφο του. Έτσι θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε τις 
ομοιότητες και τις διαφορές τους, να βρούμε τα κοινά τους προβλήματα και τις 
κοινές τους ανάγκες, και να δούμε κατά πόσο η εμπειρία που έχει αποκτηθεί 
στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και πρωτοξεκίνησε το σύστημα αυτό, μπορεί 
να χρησιμεύσει στην Ευρώπη (A.Venkatesh and D.Wilemon, 1980).
Η σύγκριση έγινε σε έξι τομείς, με πρώτο τομέα σύγκρισης το τυπικό προφίλ 
των Ευρωπαίων brand managers (ΕΒΜ) και των Αμερικανών brand managers 
(ABM), στο οποίο δεν εντοπίστηκαν ουσιαστικές διαφορές. Δεύτερος τομέας 
ήταν η προετοιμασία των brand managers για την θέση τους, όπου ενώ τα 
αποτελέσματα είναι ταυτόσημα για την προηγηθείσα προϋπηρεσία και για την 
βοήθεια των ανωτέρων, εντοπίζονται σημαντικές διαφορές στην απόκτηση 
εμπειρίας ως «product assistants», όπου οι ΕΒΜ απαντούν θετικά σε 
ποσοστό 44% έναντι μόνο 15% των ΑΒΜ, ενώ αντίθετα οι ΑΒΜ θεωρούν ότι η 

εταιρία τους έχει ένα καλά εγκατεστημένο σύστημα brand management σε
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ποσοστό 52%, ενώ από την πλευρά τους οι ΕΒΜ συμφωνούν με αυτό σε 
ποσοστό μόνο 18%. Τα αποτελέσματα αυτά είναι πολύ πιθανό να οφείλονται 
στο γεγονός ότι το σύστημα δεν είναι τόσο ανεπτυγμένο στην Ευρώπη, όσο 
στην Αμερική, και ακόμη και εκεί όπου έχει υιοθετηθεί δεν έχει περάσει ακόμη 
στο σύνολο του οργανισμού.
Επόμενοι τομείς σύγκρισης είναι η αντιλαμβανόμενη ελευθερία των brand 
managers, όπου δεν εντοπίστηκαν διαφορές, και η αντιλαμβανόμενη 
σύγκρουση με τα διάφορα τμήματα στο εσωτερικό της επιχείρησης, όπου οι 
ΑΒΜ αντιμετωπίζουν αρκετά συχνότερα προβλήματα από ότι οι Ευρωπαίοι 

συνάδελφοι τους.
Ο επόμενος τομέας που εξετάστηκε ήταν η δυσκολία επίτευξης συνεργασίας 
με τα διάφορα τμήματα στο εσωτερικό του οργανισμού, όπου και οι δύο 
θεωρούν ως δυσκολότερη την σχέση τους με την παραγωγή και τις πωλήσεις. 
Η μοναδική ουσιαστική διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι οι ΕΒΜ θεωρούν 

δυσκολότερη την συνεργασία τους με τις Πωλήσεις και οι ΑΒΜ με την 
παραγωγή.
Στην αντιλαμβανόμενη σπουδαιότητα των σχέσεων αυτών με τα διάφορα 

τμήματα τώρα, εντοπίζονται και οι σημαντικότερες διαφορές. Οι ΑΒΜ θεωρούν 
ως σημαντικότερους συνεργάτες τα Διαφημιστικά γραφεία και την Ανώτατη 
Διοίκηση, ενώ οι ΕΒΜ το τμήμα παραγωγής και την δύναμη των Πωλήσεων. Η 
διαφορά αυτή μάλλον οφείλεται στο γεγονός ότι στην Ευρώπη τα διαφημιστικά 
γραφεία είχαν συχνά πολύ πιο εξειδικευμένη γνώση από τους πελάτες τους, 
οπότε αναλάμβαναν και την διαμόρφωση της στρατηγική Μάρκετινγκ. Έτσι 
συνεργαζόταν περισσότερο με την ανώτατη διοίκηση, παρά με τους brand 
managers οι οποίοι βρισκόταν και βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο.
Στους τρόπους επηρεασμού που χρησιμοποιούν για να εξασφαλίσουν 
υποστήριξη τώρα, τα αποτελέσματα ήταν ταυτόσημα, καθώς και οι μεν και οι 
δε, χρησιμοποιούν περισσότερο την ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις, 
την προσωπικής γνώση και εμπειρία, και τον σεβασμό που δίνει η θέση στο 
εσωτερικό της επιχείρησης.

Τελευταίος τομέας σύγκρισης ήταν τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγηση της απόδοσης των brand managers, όπου τα σπουδαιότερα 
κριτήρια και για τους δύο είναι η ικανότητα να υποκινούν και να ελέγχουν τους
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υφισταμένους, και να εξασφαλίζουν την μακροχρόνια απόδοση της μάρκας. Οι 
ΑΒΜ στάθμισαν όμως ως τρίτο σε σπουδαιότητα κριτήριο της ικανότητα τους 
να εκπαιδεύουν και να προετοιμάζουν τους συνεργάτες τους, ενώ οι ΕΒΜ το 

κατέταξαν μόλις 16ο. Αυτή η διαφορά είναι πολύ πιθανό να οφείλεται στο 
γεγονός ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες η θέση του brand manager θεωρείται ως 
ένα πεδίο εκπαίδευσης και προετοιμασίας πριν την προαγωγή στα ανώτερα 
κλιμάκια της ιεραρχίας.
Από τις συγκρίσεις που έχουμε κάνει λοιπόν, προκύπτει το γεγονός ότι δεν 

υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στους ΕΒΜ και τους ΑΒΜ. Έτσι 
είναι κοινές οι ανάγκες τους για εκπαίδευση και προετοιμασία, κοινά τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν και κοινός λίγο-πολύ ο τρόπος με τον οποίο 
αξιολογούνται. Μπορεί λοιπόν να μεταφερθεί η εμπειρία που έχει αποκτηθεί 
από το ένα μέρος στο άλλο, πράγμα από το οποίο έχουν να κερδίσουν πολλά 
κυρίως οι Ευρωπαίοι brand managers, καθώς στις ΗΠΑ το σύστημα 
λειτουργούσε από αρκετά παλαιότερα. Ενδεικτικό της ομοιότητας αυτή είναι 
άλλωστε το γεγονός ότι αρκετές Αμερικάνικες Πολυεθνικές χρησιμοποιούν την 
ίδια πολιτική στο brand management τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη.
(Οι πίνακες πάνω στους οποίους στηρίζονται οι παραπάνω συγκρίσεις 
δημοσιεύονται στο παράρτημα 1).
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Προκειμένου κάποια επιχείρηση ή κάποιος οργανισμός να 

εκμεταλλευθεί πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει το brand management, 
είναι ανάγκη να δίνεται στους μάνατζερ η απαραίτητη εξουσία και ελευθερία 
κινήσεων. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που δεν συμβαίνει πάντα. Αντίθετα, 
δημιουργούνται κάποιοι οργανωτικοί περιορισμοί, που περιορίζουν τις 
δυνατότητες αποτελεσματικής δράσεως. Αυτοί οι περιορισμοί, που 
συναντώνται σε όλες τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αυτό τον τρόπο 
οργάνωσης, μπορούν να κωδικοποιηθούν σε έξι κατηγορίες:
1. Περιορισμοί στην πληροφόρηση, η οποία είναι απαραίτητη για κάποιον που 

σχεδιάζει - ή που θα έπρεπε να σχεδιάζει - στρατηγικές και εκτελεί τακτικά 
προγράμματα, όπως ο brand manager. Ωστόσο, δεν έχουν πάντα την 

ποσότητα εκείνη των πληροφοριών που απαιτείται στα πλαίσια του ρόλου 
και των καθηκόντων τους. Για παράδειγμα:
Το τμήμα Πωλήσεων της εταιρίας στην οποία εργάζεται ως brand manager 
ο κύριο Α, αποδοκιμάζει τις επαφές οποιουδήποτε στελέχους της εταιρίας, 
εκτός των αντιπροσώπων των Πωλήσεων, με τους dealers ή τους πωλητές. 

Ως εκ τούτου, η μόνη άμεση πληροφόρηση που έχει ο κ. Α για την πορεία 
της δικής του μάρκας στην αγορά, προέρχεται από την σαββατιάτικη έξοδο 

του ίδιου και της γυναίκας του στα μαγαζιά.
2. Περιορισμοί στην δυνατότητα σωστού σχεδιασμού. Είναι βέβαια γνωστό σε 

όλους πόσο δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία είναι, η θέσπιση στόχων 
Μάρκετινγκ και η επιλογή του σωστού μείγματος. Ωστόσο, ο χρόνος και η 
βοήθεια που έχουν στην διάθεση τους οι brand managers, είναι τόσο 
περιορισμένα που δεν τους επιτρέπουν να αξιολογούν όλες τις 
εναλλακτικές επιλογές που έχουν στην διάθεση τους. Είναι λοιπόν 
εξαιρετικά δύσκολο να εντοπίσουν την άριστη λύση, παρόλο που είναι 
υπεύθυνοι για τα τελικά αποτελέσματα των επιλογών τους. Για παράδειγμα:
Ο κύριος Β προσλήφθηκε ως product group manager μιας φαρμακευτικής 

εταιρίας, και είναι υπεύθυνος για 16 διαφημιζόμενες μάρκες. Η προετοιμασία 
ετησίων σχεδίων και διμηνιαίων αναφορών θέσεως και για τα 16 προϊόντα 
είναι ένας τεράστιος όγκος δουλειάς, που απορροφά σχεδόν το σύνολο του
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χρόνου του. Έτσι δεν έχει την δυνατότητα αξιολόγησης εναλλακτικών 
στρατηγικών και προϋπολογισμών, και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να 
ετοιμάζει ένα απλό σχέδιο ενεργειών. Άλλωστε η μοναδική βοήθεια που έχει 
είναι μια γραμματέας και ένας part-time αναλυτής αγοράς.

3. Περιορισμοί στην ανάπτυξη του προϊόντος. Ο brand manager συγκεντρώνει 
όλες τις πληροφορίες που αφορούν το προϊόν ή την μάρκα του, και 
επομένως είναι ο καλύτερος γνώστης τους. Άρα, είναι και η καλύτερη πηγή 
ιδεών για την ανάπτυξη και βελτίωση τους. Όμως δεν είναι σπάνιο το 
φαινόμενο όπου δεν του δίνεται η δυνατότητα να διερευνά και να κρίνει 
καινοτόμες ιδέες, και επομένως να περιορίζεται δραστικά και η πιθανότητα 
να προωθήσει ιδέες για βελτίωση και επομένως και για καλύτερη 
μελλοντική απόδοση.
Χαρακτηριστικά, ο κύριος Γ, που διευθύνει μια δημοφιλή μάρκα οικιακών 

συσκευών, μιας εταιρίας που παράγει και εμπορεύεται και άλλες μάρκες 
παρόμοιων συσκευών, και η οποία από καιρού εις καιρών εισάγει στην 

αγορά υποκατάστατα προϊόντα με άλλο όνομα, νιώθει ιδιαίτερα ανασφαλής, 
καθώς φοβάται ότι είναι πιθανό να μετατραπεί σε μάνατζερ μια 

εξαφανισμένης μάρκας.
4. Περιορισμοί στους πόρους που του διατίθενται, οι οποίοι πάντα εξαρτώνται 

από τα σχέδια που παρουσιάζονται, αλλά και από την διαπραγματευτική 
ικανότητα του κάθε μάνατζερ. Ουσιαστικά λοιπόν γίνεται μια αμοιβαία 
συμφωνία, όπου από τη μία πλευρά ο brand manager αναλαμβάνει κάποιες 
δεσμεύσεις σχετικά με την απόδοση της μάρκας του, ενώ η διεύθυνση 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να του εξασφαλίσει κάποιους πόρους. Είναι 
όμως έτσι δέσμιος του κατά πόσο οι πόροι αυτοί τελικά θα δοθούν 
πραγματικά. Επιπλέον δεν έχει πάντα και την άμεση πληροφόρηση από 
την αγορά, σχετικά με την πορεία της μάρκας και του κατά πόσο τελικά 
κερδοφόρο είναι το πρόγραμμα που ακολουθείται, με αποτέλεσμα να 

δυσχεραίνεται η προσπάθεια προσαρμογής. Το παράδειγμα του κυρίου Δ 
είναι χαρακτηριστικό:

Ζήτησε ένα ποσό χρημάτων για διαφήμιση, απόλυτα λογικό με 
οποιοδήποτε μέτρο απόδοσης, προκειμένου να πετύχει μια άνοδο των 

πωλήσεων η οποία τέθηκε ως στόχος. Δεν παραξενεύτηκα όμως όταν
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εγκρίθηκε η εισήγηση του με κάποιες περικοπές. Έμεινε έκπληκτος όμως 
όταν στην τελική έγκριση ο προϋπολογισμός του μειώθηκε στο μισό, ενώ 
στο μέσον του έτους η χρηματοδότηση σταμάτησε εντελώς. Ωστόσο όμως ο 
στόχος αύξησης των πωλήσεων δεν μειώθηκε καθόλου.

5. Περιορισμούς στην εξουσία που έχει στην διάθεση του, προκειμένου να 
εκπληρώσει τους στόχους που έχουν τεθεί. Είναι συνηθισμένο λοιπόν το 
φαινόμενο, όπου οι brand managers δεν έχουν την δυνατότητα και την 

εξουσιοδότηση που απαιτείται για να αντιδρούν άμεσα στις μεταβολές του 
εξωτερικού περιβάλλοντος, και για να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη 
χρηματοδότηση των σχεδίων τους. Ουσιαστικά ο περιορισμός αυτός έχει 
αντίκτυπο και στους περιορισμούς που ήδη έχουν αναφερθεί, και 
εντοπίζεται και σε όλα τα παραπάνω παραδείγματα. Ωστόσο η παρακάτω 
περίπτωση είναι ακόμη πιο ενδεικτική:

Ο κύριος Κ είναι υπεύθυνος για τρία προϊόντα της εταιρίας στην οποία 
εργάζεται. Το ένα από αυτά είναι η μάρκα Ψ η οποία είναι ηγέτης στην 

κατηγορία της. Μετά από μια μείωση της τιμής του κυριότερου ανταγωνιστή 
της, της μάρκας X, ζητά την έγκριση της ανώτατης διεύθυνσης για να 
αντιδράσει και αυτός με μείωση της τιμής. Ωστόσο, η ηγεσία της εταιρίας 
απορρίπτει το αίτημα του, και αντιπροτείνει μείωση των εξόδων προβολής 
προκειμένου να δεχθεί μείωση της τιμής, θέλοντας να μην επηρεαστούν τα 
κέρδη. Ο κ. Κ φυσικά δεν αποδέχθηκε την πρόταση αυτή, αλλά συμφώνησε 

να «χρηματοδοτήσει» την μείωση της τιμής, περικόπτοντας τα έξοδα 
προβολής της νεοεισαχθείσας μάρκας Ω, για την οποία ήταν υπεύθυνος. Η 
μείωση αυτή στην τιμή έφερε αποτελέσματα μετά από 6 εβδομάδες, και 
αφού είχε ήδη χάσει 9 ποσοστιαίες μονάδες από το μερίδιο αγοράς της. 
Παράλληλα, η μάρκα Ω, μη υποστηριζόμενη αρκετά δεν μπορούσε να 
αυξήσει της πωλήσεις και το μερίδιο της.

6. Περιορισμούς στην υπευθυνότητα, καθώς μπορεί τυπικά να είναι απολύτως 
υπεύθυνος για την απόδοση της μάρκας ή του προϊόντος του, ωστόσο δεν 
ενθαρρύνεται πάντα από τους ανωτέρους αυτή η ανάληψη ευθύνης.

Αυτοί οι 6 περιορισμοί συναντούνται σπάνια σε εταιρίες που 
λειτουργούν για χρόνια στα πλαίσια αυτού του συστήματος, αλλά είναι πολύ 
συχνοί σε οργανισμούς με λιγότερα χρόνια χρήσης του συστήματος.
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Προκειμένου να κατανοήσουμε τα κίνητρα που ώθησαν τις επιχειρήσεις 

να υιοθετήσουν το brand management, θα πρέπει να εντοπίσουμε επακριβώς 
πια είναι τα πλεονεκτήματα του, και σε ποιους τομείς της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας συμβάλει ουσιαστικά, βελτιώνοντας την απόδοση.

Πρώτο σημαντικό πλεονέκτημα του συστήματος αυτού, είναι το ότι δίνει 
την δυνατότητα να συγκεντρώνονται σε ένα μόνο πρόσωπο, σε ένα μόνο 
μέρος, όλες οι πληροφορίες που αφορούν το προϊόν ή την μάρκα. Έτσι, 
διευκολύνεται ιδιαίτερα η διαδικασία λήψης αποφάσεων, για την σωστή 
λειτουργία της οποίας απαιτούνται όσο το δυνατόν περισσότερες 
πληροφορίες. Παράλληλα εξασφαλίζεται και η εγκυρότητα των πληροφοριών, 
καθώς αποφεύγεται η άσκοπη διάχυση τους μέσα στη δομή. Φυσικά, 
προκειμένου πραγματικά να συνεισφέρει στην λήψη αποφάσεων, θα πρέπει 
να έχουν δημιουργηθεί και οι κατάλληλες προϋποθέσεις, γεγονός όμως το 
οποίο δεν συμβαίνει πάντα, και με το οποίο θα ασχοληθούμε πολύ 
εκτενέστερα στην επόμενη ενότητα η οποία αναφέρεται στα προβλήματα και 
στις δυσλειτουργίες του συστήματος.

Δεύτερο πλεονέκτημα είναι το ότι απελευθερώνει ουσιαστικά τα 
ανώτατα στελέχη από καθήκοντα τα οποία ήταν υποχρεωμένα να επιτελούν 
στα πλαίσια του λειτουργικού συστήματος (D.J.Luck, T.Nowak, 1965). Τους 
δίνει έτσι την δυνατότητα να επικεντρωθούν περισσότερο στις διαστάσεις 
εκείνες του ρόλου τους που άπτονται του σχεδιασμού και της στρατηγικής, και 
οι οποίες είναι εξαιρετικά κρίσιμες για την μακροπρόθεσμη επιτυχία της κάθε 
επιχείρησης. Σημαντικό όμως είναι και το να λαμβάνουν μέρος στην 
διαδικασία αυτή και οι brand managers, οι οποίοι - ας μην ξεχνάμε - έχουν και 
τις περισσότερες γνώσεις για το προϊόν ή την μάρκα τους. Γνώσεις οι οποίες 
ασφαλώς και είναι πολύτιμες για το ορθό μακροπρόθεσμο σχεδίασμά.

Το επόμενο πλεονέκτημα πηγάζει από το γεγονός ότι διευκολύνει την 
διαδικασία ελέγχου, παρέχοντας ένα κέντρο ευθύνης. Ο brand manager 

λοιπόν είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πορεία της μάρκας ή του 
προϊόντος του, και είναι αυτός που θα καρπωθεί τις πιθανές επιτυχίες, αλλά 

αυτός θα υποστεί και τις κυρώσεις από τις αποτυχίες. ‘Αλλωστε, με το brand 
management είναι σαν να τοποθετείς τον κάθε μάνατζερ επικεφαλή της δικής
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του επιχείρησης. Το θέμα είναι βέβαια ότι συνήθως έχει την τυπική ευθύνη 
χωρίς να έχει και την ουσιαστική, καθώς δεν συνοδεύεται συνήθως η ευθύνη 
του και από την απαιτούμενη εξουσία και υποστήριξη.

Ακόμη, το brand management όταν λειτουργεί πλήρως, παρέχει ένα 
πεδίο εκπαίδευσης, και αποτελεί και δοκιμαστική περίοδο για τους αυριανούς 
top executives. Ελάχιστες θέσεις μέσα στην δομή μιας εταιρίας, παρέχουν 
τόσες εμπειρίες, όσες παρέχουν οι θέσεις των brand managers, ενώ επιπλέον 
τους προσανατολίζει προς το Μάρκετινγκ, γεγονός όλο και πιο απαραίτητο για 

τον μάνατζερ του μέλλοντος.
Επιπλέον, με το brand management, οι εταιρίες βελτιώνουν την 

απόδοση τους σε τομείς όπως (D.J.Luck, T.Nowak, 1965): 
ι. Ο χρόνος που απαιτείται για να μετατραπεί μία ιδέα σε προϊόν ή υπηρεσία 

και να φθάσει στην αγορά.
2. Επιλογή του κατάλληλου χρόνου για τις διάφορες ενέργειες του μείγματος 

Μάρκετινγκ, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή εκμετάλλευση 
των εκάστοτε συνθηκών.

3. ‘Άμεσες προσαρμογές τακτικού χαρακτήρα στα προγράμματα Μάρκετινγκ, 
ως απάντηση στις κινήσεις των ανταγωνιστών.

4. Ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων κατά την διάρκεια του τελικού market test, 
και στο στάδιο της εισαγωγής στην αγορά.

5. Μείωση των λειτουργικών αβλεψιών και των εννοιολογικών κενών στα 
προγράμματα Μάρκετινγκ.

6. Μεγαλύτερη προσοχή στην εξέλιξη του κόστους, του επιπέδου των κερδών 
και του δείκτη αποδοτικότητας των επενδεδυμένων κεφαλαίων.

Αυτές οι βελτιώσεις στην απόδοση άλλωστε καλύπτουν το επιπλέον κόστος 
που συνδέεται με την λειτουργία του brand management, που σύμφωνα με 
μαρτυρίες στελεχών εταιριών που το χρησιμοποιούν, φθάνει στο 2% των 
καθαρών κερδών των προϊόντων ή των μαρκών που λειτουργούν κάτω από 

αυτό το καθεστώς.
Οι παρατηρήσεις ενός brand manager είναι ενδεικτικές, καθώς υποστηρίζει ότι 
με την δική του καθοδήγηση ως b\m επετεύχθη η εγκαθίδρυση δύο από τις 
τέσσερις πιο αποδοτικές μάρκες της εταιρίας του, ενώ αντιστράφηκε και η
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καθοδική πορεία της κορυφαίας μάρκας που ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της 
(D.J.Luck, Τ.Nowak, 1965).
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ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
• Εσφαλμένη εφαρμογή του συστήματος, με ανεπιτυχή συνδυασμό της 

παρεχόμενης εξουσίας με την ανατιθέμενη ευθύνη.
• Έλλειψη ευελιξίας και αυτονομίας των brand managers, σε συνθήκες 

μάλιστα ολοένα αυξανόμενης αβεβαιότητας.
• Μικρή συμμετοχή των brand managers στις διαδικασίες λήψης κρίσιμων 

αποφάσεων και καταρτισμού των προϋπολογισμών, και αποκλεισμός τους 
από την αξιολόγηση και επιλογή εναλλακτικών στρατηγικών Μάρκετινγκ.

• Μεγάλος συγκεντρωτισμός και υπερβολική τυπικότητα και προσκόλληση 
στην γραφειοκρατία.

• Περιορισμός του χρόνου που έχουν στην διάθεση τους, με ταυτόχρονη 
αύξηση των υποχρεώσεων τους.

• Σύγκρουση ρόλων στο εσωτερικό της επιχείρησης και ασάφεια του ρόλου 
του brand manager.

• Υπέρμετρη ένταση και πίεση, και ταυτόχρονα μείωση της ευχαρίστησης 
που προέρχεται από την εργασία.

• Επιλογή λανθασμένης επικοινωνιακής πολιτικής και λανθασμένου 
μείγματος προβολής, εκ μέρους των brand managers.

• Έλλειψη προσήλωσης στην αγορά, στενή αντίληψη του προϊόντος, και 
ελλιπής γνώση των εξωτερικών συνθηκών.

• Αποφάσεις των brand mangers με βραχυπρόθεσμη προοπτική.
• Υπερβολική χρησιμοποίηση των brand extentions
• Απειρία των brand managers, αναφορικά με τα καθήκοντα τους.
• Συχνά υπερβολικό κόστος λειτουργίας του συστήματος, και πάντως 

μεγαλύτερο από ότι αναμενόταν.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Παρά τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει το brand management όμως, 

εμφανίζει πάρα πολλά προβλήματα που καταστρέφουν ουσιαστικά τις 
πιθανότητες για ουσιαστική βελτίωση της λειτουργίας και της απόδοσης της 
εταιρίας. Δεν γίνεται λοιπόν πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του, και 
έχει φθάσει να θεωρείται ένας ξεπερασμένος τρόπος οργάνωσης και 
διοίκησης του τμήματος Μάρκετινγκ. Ωστόσο πιστεύω ότι η κατάσταση είναι 
αρκετά διαφορετική, και μπορεί να διορθωθεί, εφόσον γίνουν κατανοητά τα 
προβλήματα, και πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες προσαρμογές. Το 
παρήγορο είναι ότι γίνεται αντιληπτή η αναγκαιότητα αυτή, και ήδη τα τμήματα 
Μάρκετινγκ των περισσότερων από τις εταιρίες του καταλόγου Fortune 1000 
βρίσκονται στο μέσον μιας οργανωτικής επανάστασης. Μια πρόσφατη έρευνα 
του Boston Consulting Group αποκάλυψε ότι το 90% των εταιριών αυτών έχει 
ήδη αναδιοργανώσει το τμήμα Μάρκετινγκ (L.P.Katsanis, D.A.Pitta, 1995). Ο 
Ray Goldberg του Harvard Business School χαρακτηριστικά αναφέρει ότι 

«κάθε επιχείρηση το συζητά αυτό στο εσωτερικό της, και προβαίνουν σε 
αλλαγές, χωρίς όμως βαρύγδουπες ανακοινώσεις» (The Economist, 1994). Η 
εξέλιξη αυτή θεωρείται πολύ σημαντική καθώς λίγα μόλις χρόνια πριν, και 
συγκεκριμένα το 1988, τα πράγματα ήταν αρκετά διαφορετικά, όπως είχε 
δείξει σχετική έρευνα (Dawes, Patterson., 1988), σύμφωνα με την οποία το 
72% των εταιριών παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων, και το 52% των 
εταιριών παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων, ήταν ευχαριστημένες από την 

εφαρμογή του.
Ξεκινώντας λοιπόν εδώ την ανάλυση των προβλημάτων, θα πρέπει να 

τονίσουμε ότι τα μεγαλύτερα από αυτά απορρέουν από την εσφαλμένη 
εφαρμογή του. Και κυρίως από το γεγονός ότι σπάνια η δοθείσα εξουσία είναι 
ανάλογη των ευθυνών και των υποχρεώσεων. Έτσι γίνεται φοβερά δύσκολη η 
αποστολή του brand manager, ο οποίος έρχεται συνεχώς σε επαφή με τους 

διάφορους ειδικούς των λειτουργικών τμημάτων -του χρηματοοικονομικού, της 
παραγωγής, των πωλήσεων, του τμήματος έρευνας και εξέλιξης κλπ.-, χωρίς 

να έχει όμως της δύναμη εκείνη που θα του εξασφαλίζει πραγματικά την 

συνεργασία των ειδικών που αναφέρθησαν παραπάνω. Περιορίζεται λοιπόν η
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πρόσβαση του στους πόρους της επιχείρησης ή του εκάστοτε τμήματος. 
Σκεφθείτε λοιπόν αν θα ήταν λογική η διαδικασία ελέγχου, μέσα από την 
οποία αξιολογείται ως αποκλειστικά υπεύθυνος για τα αποτελέσματα της 
μάρκας ή του προϊόντος ο brand manager, όταν δεν έχει την απαιτούμενη 
εξουσία. Και ακόμη, ποιος αληθινά ταλαντούχος νέος μάνατζερ θα 
αποδεχόταν μια τέτοια θέση, όπου δεν θα του εξασφαλιζόταν οι απαραίτητες 
συνθήκες για επιτυχή εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν από την 
θέση;(Ι_ονν and Fullerton, 1994). Έχω λοιπόν την άποψη ότι δύο είναι κυρίως 
οι λόγοι για τους οποίους δεν δίνεται η απαραίτητη εξουσία. Πρώτον, διότι δεν 
γίνεται κατανοητή από την ανώτατη διοίκηση η σπουδαιότητα της εφαρμογής 
του συστήματος και οι προοπτικές του, και δεύτερον, γιατί υπάρχει αντίδραση 
από την μεριά των λειτουργικών μάνατζερς, καθώς αν επιθυμούμε να υπάρξει 
ο κατάλληλος συνδυασμός εξουσίας και ευθύνης, θα πρέπει να παραχωρηθεί 
στους brand managers δύναμη ίση με αυτή των υπολοίπων μάνατζερς. Αυτό 
όμως θα έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία σύγχυσης και συγκρούσεων στο 
εσωτερικό της επιχείρησης (Alexander and Berg, 1965, ρ.319).
‘Αλλο μεγάλο πρόβλημα, το οποίο και πάλι πηγάζει από την λανθασμένη 

εφαρμογή του συστήματος, είναι η έλλειψη ευελιξίας και αυτονομίας των brand 
managers. Η έλλειψη αυτή έχει ιδιαίτερα αρνητικά αποτελέσματα σε 
περιόδους αβεβαιότητας, οπότε γίνεται σχεδόν αδύνατη η άμεση προσαρμογή 
των προγραμμάτων και των τακτικών στις μεταβολές του εξωτερικού 
περιβάλλοντος. Η σημαντικότητα του γεγονότος αυτού είναι νομίζω 
προφανής, καθώς είναι γνωστό σε όλους ότι μια από τις σπουδαιότερες 
προϋποθέσεις επιτυχίας είναι η προσαρμογή της επιχείρησης στο εξωτερικό 
της περιβάλλον. Εκ των πραγμάτων λοιπόν δεν θα υπάρχει η απαιτούμενη 
απόδοση, καθώς η αποστολή της δομής του τμήματος Μάρκετινγκ, είναι το να 
λειτουργεί σαν ένας μηχανισμός που θα προσαρμόζει την προσπάθεια 
Μάρκετινγκ στις εξωτερικές συνθήκες (Jaworski, 1988; John and Martin, 
1984). To πιο ανησυχητικό μάλιστα είναι το γεγονός ότι η αβεβαιότητα, 

δηλαδή η δυσκολία στην πρόβλεψη που προέρχεται από την έλλειψη 

ξεκάθαρων πληροφοριών, και η μείωση του χρόνου που υπάρχει στην 
διάθεση των επιχειρήσεων για το απαιτούμενο feedback, που προκύπτει από 

την δυσκολία να προβλεφθούν οι αντιδράσεις των stakeholders, αναμένεται
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να αυξηθεί στο μέλλον. Γίνεται λοιπόν όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη για 
επαναπροσδιορισμό της αυτονομίας των brand managers. Βέβαια, αν 
θέλουμε να δώσουμε την συνολική διάσταση των πραγμάτων, θα πρέπει να 
πούμε ότι, ως ένα βαθμό, υπεύθυνοι για αυτής την έλλειψη αυτονομίας τους, 
που εκφράζεται κυρίως μέσα από τον περιορισμό της συμμετοχής τους στις 
αποφάσεις σχετικά με την τιμολόγηση και την προβολή, είναι και αυτοί οι ίδιοι. 

Εξώθησαν λοιπόν σε πολλές περιπτώσεις την ανώτατη διοίκηση να αναλάβει 
την ευθύνη λήψης των αποφάσεων αυτών, καθώς είχαν κάνει σημαντικά λάθη 
στους τομείς αυτούς, με την υπερβολική έμφαση που έδωσαν στο trade 
promotion, και στην προώθηση των πωλήσεων, σε επίπεδα μάλιστα που 
έφθαναν στα όρια της αυτοκτονίας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τα 
εκπτωτικά κουπόνια διπλασιάστηκαν από το 1985 έως το 1992, φθάνοντας 
στα 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το 60% των δημητριακών για πρωινό, 
πωλούνται πλέον κατά την διάρκεια προσφορών. Αυτό είχε όμως ως 
αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά η προσήλωση στην μάρκα, και κατά ένα 
πολύ μεγάλο ποσοστό δικαιολογημένα, να χαρακτηρίζονται οι brand 
managers ως «brand assets murderers» (The Economist, 1994).
Ένα ακόμη μεγάλο πρόβλημα εφαρμογής είναι το γεγονός ότι η ίδια η δομή, 

είναι σε πολλές περιπτώσεις συγκεντρωτική, περιορίζοντας έτσι την 
δυνατότητα συμμετοχής και γρήγορης αντίδρασης. Τα στοιχεία ερευνών έχουν 
δείξει ότι ειδικά σε συνθήκες αβεβαιότητας, αναγνωρίζεται η ύπαρξη του 
προβλήματος και προωθείται η ενεργότερη συμμετοχή τους. Σε εταιρίες 
λοιπόν οι οποίες λειτουργούν μέσα σε ασταθές περιβάλλον οι brand 
managers έχουν περισσότερη πρόσβαση στον σχεδίασμά της στρατηγικής και 
στην κατάρτιση των προϋπολογισμών, από ότι οι συνάδελφοι τους σε εταιρίες 
που βρίσκονται σε περιβάλλον προβλέψιμο, χωρίς και πάλι όμως να είναι 
ουσιαστική η συμμετοχή τους καθώς οι αποφάσεις εξακολουθούν να 
παίρνονται από μια μικρή ομάδα στελεχών στην κορυφή της ηγεσίας. Τα ίδια 
αποτελέσματα ερευνών ενισχύουν τον ισχυρισμό αυτό, καθώς και οι ίδιοι οι 
brand managers θεωρούν ότι, αν και υπάρχουν λιγότεροι κανόνες και 
διαδικασίες, και πάλι δεν θεωρούν ότι έχουν ικανοποιητική συμμετοχή στην 
λήψη των αποφάσεων (S.Lysonski, M.Levas, N.Lavenka, 1995).
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Το πρόβλημα μάλιστα γίνεται οξύτερο καθώς ο συγκεντρωτισμός συνήθως 
συνοδεύεται και από μεγάλη τυπικότητα. Περιορίζεται έτσι και ο χρόνος που 
έχουν στην διάθεση τους οι brand managers, καθώς είναι υποχρεωμένοι να 
κάνουν δουλειές γραφειοκρατικές, όπως το γράψιμο πολλών αναφορών και η 
λεπτομερειακή τεκμηρίωση των ενεργειών τους, ενώ ταυτόχρονα είναι και 
υποχρεωμένοι να ακολουθούν τα σχέδια που έχουν ήδη γίνει, ανεξάρτητα από 
τις τυχόν μεταβολές των εξωτερικών συνθηκών (Hage and Aiken, 1967). 

Βέβαια το γεγονός της σπατάλης του χρόνου σε εσωτερικά θέματα και σε 
γραφειοκρατία, δεν αφορά μόνο τους brand\product managers, αλλά και τα 

υπόλοιπα στελέχη των τμημάτων Μάρκετινγκ. Οι σύμβουλοι διοίκησης 
McKinsey σε άρθρο τους με τίτλο «Marketing’s mid-life crisis» αναφέρουν ότι 
σε ένα τυπικό τμήμα Μάρκετινγκ μιας εταιρίας καταναλωτικών προϊόντων, το 
80% του χρόνου δαπανάται για εργασίες ρουτίνας και καθαρής 
γραφειοκρατίας, ενώ μόνο το 20% αφιερώνεται σε στρατηγικές ανάπτυξης 
νέων προϊόντων και ανεύρεσης νέων τρόπων, ώστε να εξυπηρετούνται με τον 
καλύτερο τρόπο οι λιανέμποροι και οι πελάτες (Marketing Report, 1996)
Ο χρόνος που έχουν όμως στην διάθεση τους, έστω και αν δεν περιορίζεται 
από την εσωτερική τυπικότητα, και πάλι δεν είναι αρκετός για το σύνολο των 
καθηκόντων του brand manager. Και αυτό γιατί καθώς μεγαλώνει η 
αβεβαιότητα του εξωτερικού περιβάλλοντος, μεγαλώνουν και οι απαιτήσεις σε 
πληροφορίες για την σωστή λήψη αποφάσεων (Galbraith, 1977). Αυξάνονται 
λοιπόν οι υποχρεώσεις του, μια που ένα από τα κυριότερα καθήκοντα του 
είναι η συγκέντρωση πληροφοριών από το εξωτερικό και εσωτερικό 
περιβάλλον. Ταυτόχρονα όμως δεν αυξάνεται ο χρόνος, η υποστήριξη και οι 
δυνατότητες που έχει στην διάθεση του. Έτσι από την μια πλευρά έχουμε 
ελλιπή εκτέλεση καθηκόντων, και από την άλλη αύξηση της πίεσης που 
δέχεται ο brand manager, η οποία μειώνει και την ευχαρίστηση από την 
εργασία. Το γεγονός αυτό βέβαια δεν είναι άσχετο και με το γενικότερο 
«αδυνάτισμα» των τμημάτων Μάρκετινγκ, με μείωση των στελεχών τους, 

όπως έδειξε και σχετική έρευνα της Coopers & Lybrand στις 100 μεγαλύτερες 

βρετανικές εταιρίες καταναλωτικών προϊόντων, αποτέλεσμα ίσως και της 
άποψης ότι «Το Μάρκετινγκ είναι πολύ σημαντικό για να το αφήσουμε στα 
χέρια του αρμόδιου τμήματος» (Marketing Report, 1996).
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Η ευχαρίστηση από την εργασία όμως μειώνεται και από ένα άλλο γεγονός. 
Από την σύγκρουση ρόλων στο εσωτερικό της επιχείρησης, δηλαδή από την 
ασυμβατότητα των απαιτήσεων που συνδέονται με ένα ρόλο (Kahn et all., 
1964). Όταν λοιπόν βιώνει σύγκρουση ρόλων ο brand manager, δημιουργεί 

αρνητικές ψυχολογικές αντιδράσεις, καθώς δεν μπορεί να ικανοποιήσει 
ταυτόχρονα τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις όλων όσων βρίσκονται στο 
εσωτερικό της επιχείρησης. Δημιουργείται λοιπόν φόβος και ανησυχία, και 
οδηγείται στο συμπέρασμα ότι ανεξάρτητα από το πόσο αποτελεσματική θα 
είναι η απόδοση του, κάποιοι θα μείνουν ανικανοποίητοι. Χαρακτηριστικά ένας 
brand manager αναφέρει: «Νοιώθω σαν να βρίσκομαι πολλές φορές κάτω 
από μια πρέσα, προσπαθώντας να συμβιβάσω τις απαιτήσεις των διαφόρων 
τμημάτων» (S.Lysonsky, Winter 1985). Αυτό μάλιστα επιβεβαιώνεται και από 

τα αποτελέσματα μελετών, μέρος των οποίων εμφανίζεται στον παρακάτω 
πίνακα

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Σχέσεις μεταξύ της σύγκρουσης ρόλων, της ασάφειας του ρόλου και της

ικανοποίηση από την εργασία

Ικανοποίηση Ένταση

Αντιλαμβ.

Αντίληψη του ρόλου από την εργ. στην εργ. απόδοση
Σύγκρουση ρόλων -0,24 0,28 -0,18
person-role conflict -0,25 0,18 -0,08
intersender conflict -0,20 0,24 -0,17
intrasender conflict -0,24 0,24 -0,17
role overload conflict -0,01 0,17 -0,08

Ασάφεια του ρόλου -0,28 0,15 -0,34

(nHrH:Steven Lysonsky, Journal of Marketing, Winter 1985, p.34)
(Σημείωση: Ακολουθεί η εξήγηση των όρων που εμπεριέχονται στον 
παραπάνω πίνακα.

• intrasender: Ασυμβατότητα στις προσδοκίες ενός «αποστολέα» ρόλου

• intersender: Ασυμβατότητα ανάμεσα στις προσδοκίες ενός αποστολέα 
ρόλου και ενός άλλου αποστολέα.
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• person role: Ασυμβατότητα ανάμεσα στις προσδοκίες του brand manager 
και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την θέση του.

• role overload: Οι υποχρεώσεις του brand manager, είναι περισσότερες από 
τον χρόνο και τους πόρους που έχει στην διάθεση του).

Με την μείωση της ευχαρίστησης όμως, συνδέεται και η ασάφεια του ρόλου 
του brand manager, δηλαδή η αντιφατικότητα και η ασυνέχεια των 
υποχρεώσεων που πηγάζουν από την θέση από την μία πλευρά, και η 
αξιολόγηση της απόδοσης από την άλλη. Όπως άλλωστε φαίνεται και από 
τον παραπάνω πίνακα, υπάρχει σύνδεση της ασάφειας με την μείωση της 
ευχαρίστησης από την εργασία, αλλά και με την μείωση της αντιλαμβανόμενης 
απόδοσης και την αύξηση της έντασης. Αυτά τα αποτελέσματα είναι παρόμοια 
με τα αποτελέσματα και άλλων ερευνών (Van Sell, Brief and Schuler, 1981).
Τα προβλήματα όμως του brand management, δεν έχουν ως μόνη πηγή την 
κακή εφαρμογή του. Δημιουργήθηκαν και από τις πράξεις των ίδιων των brand 
managers, που πολλές φορές δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, και 
οδηγήθηκαν σε αποφάσεις και σε πράξεις λανθασμένες. Έτσι, συνήθως δεν 
είχαν προσήλωση στην αγορά, ξεχνώντας την ουσιαστική αποστολή τους που 
είναι η ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψη τις 
συνθήκες της αγοράς. Χαρακτηριζόταν από στενή αντίληψη αναφορικά με το 
προϊόν, και δεν μπορούσαν να σκεφθούν συστημικά, υπολογίζοντας τις 

συνέπειες των αποφάσεων τους για το σύνολο της επιχείρησης. Έπαιρναν 
αποφάσεις πάντα με βραχυπρόθεσμη προοπτική, ξεχνώντας την σημασία του 
μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Φυσικά σε αυτό το σημείο εξίσου μεγάλες είναι 
και οι ευθύνες των ανωτάτων διοικήσεων, οι οποίες -όπως έχει ήδη 
αναφερθεί- από την μία πλευρά άφηναν ουσιαστικά αμέτοχους τους brand 
managers στις διαδικασίες επιλογής στρατηγικών, και από την άλλη τους 
αξιολογούσαν με βάση την απόδοση της μάρκας ή του προϊόντος σε μία 
περίοδο, ωθώντας τους έτσι στο να σκέφτονται μόνο το άμεσο μέλλον. Είχαν 
ακόμη ελλιπή γνώση των εξωτερικών συνθηκών, και δεν κατάφερναν έτσι να 
ανταποκριθούν στην διάσταση εκείνη του ρόλου τους που αναφέρεται στην 

σύνδεση του εσωτερικού με το εξωτερικό περιβάλλον. Έχαναν την παγκόσμια 
προοπτική, που ήταν και είναι η τάση του επιχειρηματικού κόσμου, και 
περιοριζόταν στην τοπική τους αγορά, παραγνωρίζοντας έτσι δυνητικές
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αγορές. Ακόμη χρησιμοποιούσαν υπερβολικά βραχυπρόθεσμες τακτικές στο 
Μάρκετινγκ, όπως η προώθηση πωλήσεων, και δεν αφιέρωναν πόρους και 
προσπάθεια στο brand - building. Άλλωστε, μάλλον δικαιολογημένα 
χαρακτηρίστηκαν ως «Brand Assets Murderers», όπως έχει ήδη αναφερθεί 
(L.P.Katsanis, D.A.Pitta, 1995). Φυσικά για την βραχυπρόθεσμη προοπτικά 
των αποφάσεων των brand managers ευθύνεται και το γεγονός ότι μένουν για 
μικρό χρονικό διάστημα στην θέση τους, και ή παίρνουν προαγωγή ή 
εγκαταλείπουν την εταιρία. Έτσι είναι περίπου αναμενόμενο να συνδέεται η 
βραχυπρόθεσμη ενασχόληση τους με μια μάρκα μα βραχυχρόνιο σχεδίασμά. 
(Philip Kotler, «Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ», έβδομη έκδοση, σελ.1119)
Το πιο άσχημο όμως ήταν ότι χρησιμοποίησαν υπερβολικά τις brand 
extentions, με μικρά μάλιστα οφέλη. To brand management συνδέθηκε με την 
τακτική αυτή, και την ακολουθούσε συνειδητά και με συνέπεια, καθορίζοντας 

έτσι ουσιαστικά τον τρόπο αντίδρασης για το μέλλον. Αυτό είχε σαν 
αποτέλεσμα όμως, να διαμορφώνει η δομή του τμήματος Μάρκετινγκ την 

στρατηγική που ακολουθείτο. Είχαμε λοιπόν μια κλασσική περίπτωση όπου 
«Structure Drives Strategy», με όλα τα αρνητικά αποτελέσματα που αυτό 
συνεπάγεται. (Παράρτημα 3)
Δεν θα μπορούσαμε όμως να περιμένουμε διαφορετική αντιμετώπιση των 
προβλημάτων, από την στιγμή που οι brand managers είναι συνήθως άπειροι. 
Δεν μπορούσαν λοιπόν να στηριχθούν στην πρότερη εμπειρία και να 
λειτουργήσουν διαφορετικά. Το βάρος της επιλογής βέβαια πέφτει και πάλι 
στις πλάτες των ανωτάτων διοικήσεων, που από την μία δεν φροντίζουν να 
προωθούν ή να προσλαμβάνουν στις θέσεις των brand managers στελέχη 
ικανά και νέα, αλλά και με σχετική πείρα, και από την άλλη δεν ξεκαθαρίζουν 
επαρκώς το θέμα των job qualifications (Luck, Nowak, 1975). Περιορίζεται 
λοιπόν το σύστημα και από την λάθος επάνδρωση του. Θεωρώ ότι πρόκειται 
για μια ακόμη συνέπεια της υποτίμησης της σπουδαιότητας του brand 
management από τα ανώτερα κλιμάκια της ιεραρχίας. Πιστεύω ότι το 
πρόβλημα αυτό, που σχετίζεται με την πείρα και τις ικανότητες των brand 
managers είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς ο σπουδαιότερος πόρος κάθε 
επιχείρησης είναι οι άνθρωποι της, και όταν αυτοί δεν έχουν τα κατάλληλα 
εφόδια για να εκπληρώσουν τα καθήκοντα τους, τότε δεν μπορούμε να
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περιμένουμε αποτελέσματα, είτε τους παρέχονται οι κατάλληλες συνθήκες είτε 
όχι. Σκεφθείτε λοιπόν πόσο πιο δύσκολα είναι τα πράγματα από την στιγμή 
που ούτε και η δομή (ραίνεται να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις. Το 
παρήγορο είναι όμως ότι οι brand managers έχουν το εκπαιδευτικό υπόβαθρο 
που απαιτείται, όπως φαίνεται και από το τυπικό προφίλ που έχουμε ήδη 
περιγράφει, αλλά και από άλλες έρευνες (Giese and Weisenberger, 1982). 
Έτσι μένει να βρεθεί κάποιος τρόπος να αποκτήσουν εμπειρία, να την 
συνδυάσουν με τις θεωρητικές γνώσεις και την προϋπηρεσία στην διαφήμιση 
και στις Πωλήσεις που συνήθως διαθέτουν, και να είναι πλέον απόλυτα 
έτοιμοι για τα καθήκοντα τους.
Ένα ακόμη πρόβλημα προήλθε από το γεγονός ότι αποδεικνύεται συχνά πιο 
δαπανηρό ως σύστημα από ότι αναμενόταν. Αρχικώς ανατίθεται σε κάποιον η 
διαχείριση ενός βασικού προϊόντος. Με τον καιρό διορίζονται στελέχη για την 
διαχείριση υποδεέστερων προϊόντων. Λόγο του φόρτου εργασίας ζητούν και 
πετυχαίνουν την πρόσληψη συνεργατών. Έτσι αυξάνονται τα λειτουργικά 
έξοδα της εταιρίας, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζεται η προσθήκη ειδικών στις 
επιμέρους λειτουργίες, όπως των διαφημιστικών μέσων, των ερευνών αγοράς, 
της συσκευασίας, κλπ., με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια ιδιαίτερα 
δαπανηρή δομή (Philip Kotler, «Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ», έβδομη έκδοση, 
σελ.1119).
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ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πριν προχωρήσουμε στην αναφορά των προτάσεων μας για την επίλυση των 
προβλημάτων, και την βελτίωση της απόδοσης του συστήματος, θα πρέπει να 
αναλύσουμε και έναν παράγοντα ακόμη ιδιαίτερα κρίσιμο: Το εξωτερικό 
περιβάλλον. Συγκεκριμένα, θα εντοπίσουμε τις εξωτερικές πιέσεις που 
επιδρούν στην συμπεριφορά της αγοράς, και οι οποίες βέβαια επηρεάζουν και 
τους brand managers. Το ενδιαφέρον μας για τις περιβαλλοντικές πιέσεις 
πηγάζει από το γεγονός της συνεχούς προσαρμογής στις αλλαγές, 
προκειμένου να δημιουργηθεί και να υποστηριχθεί ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα. Όμως, οι προσαρμογές είναι πολύ πιθανό να είναι περισσότερο 
επιτυχείς, εάν προκύπτουν από την καλή γνώση των δυνάμεων που 
διαμορφώνουν την συμπεριφορά της αγοράς (A.D.Shocker, R.K.Srivastava, 
R.W.Ruekert, 1994).

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Για ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό περιπτώσεων, η παγκοσμιοποίηση της 
οικονομίας δημιουργεί προκλήσεις. Η τεχνολογία μπορεί να αναπτύσσεται στις 
Η.Π.Α., να ενσωματώνεται στον σχεδίασμά των προϊόντων στην Ιαπωνία, να 
κατασκευάζονται στην Ταυλάνδη, και να διανέμονται παγκοσμίως από 
εμπόρους του Χονγκ - Κονγκ. Η υπερβάλλουσα παραγωγική δυναμικότητα 
στην Μπανγκόνγκ μπορεί να επηρεάζει τις τιμές σε κάποια Ευρωπαϊκή πόλη. 
Ακόμη, είναι συνεχείς οι προσπάθεια των εταιριών να προσεγγίζουν τις 
αγορές του εξωτερικού. Ειδικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Ιάπωνες έχουν 
ήδη επιτύχει στην αγορά των αυτοκινήτων, των μοτοσικλετών και των 
ηλεκτρονικών, ενώ η συμμετοχή των εταιριών του Καναδά και των 
Ευρωπαϊκών γιγάντων όπως η Unilever και η Nestle στην αγορά των 
τροφίμων μεγαλώνει συνεχώς. Σε έρευνα του Consumer Reports τον 
Δεκέμβριο του 1993 σε έξι κατηγορίες προϊόντων, οι εισαγόμενες μάρκες 

αποτελούσαν το 60% του top-ten, όπως τουλάχιστον αξιολογήθηκαν από τους 
ίδιους τους καταναλωτές. Αυτή η επίθεση των ανταγωνιστών από τις 

υπόλοιπες χώρες του κόσμου, είναι η αιτία για πολλές άυπνες νύχτες των 
brand managers.
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Υπάρχουν βέβαια αρκετοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να υπάρξει 
αντίδραση. Πρώτα από όλα οι υπεύθυνοι της κάθε μάρκας θα πρέπει να 
«thrive globally to survive locally», όπως έκαναν οι μανατζερς της Kodak και 
της Compaq, που θέλοντας να προφυλάξουν την εγχώρια αγορά τους από την 
Fuji και την NEC, τους επιτέθηκαν στο «σπίτι» τους στην Ιαπωνία. Ακόμη θα 
πρέπει να εξετάσουν την ελκυστικότητα των strategic alliances ως πηγών 
μελλοντικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, ειδικά με συγκεκριμένους 
προμηθευτές, διανομείς ή ακόμη και με τέως ανταγωνιστές. Αυτό φυσικά θα 
προσέθετε στα τυπικά καθήκοντα των brand managers και την υποχρέωση 
συνεργασίας με τους εξωτερικούς αυτούς «συνεταίρους» αυξάνοντας και άλλο 
τις πιέσεις που αυτοί δέχονται. Ακόμη μπορούν να σχεδιάζουν τα προϊόντα 
τους, έχοντας ως στόχο την παγκόσμια αγορά, προκειμένου να μειώνουν το 
κόστος εξέλιξης διαφορετικών μοντέλων του προϊόντος για κάθε αγορά. Το 
παράδειγμα των Ιαπώνων και των Γερμανών κατασκευαστών αυτοκινήτων, 
αλλά πρόσφατα και της Ford και της Chrysler, είναι χαρακτηριστικό. Ο brand 
manager λοιπόν θα πρέπει να πιέσει για τον ευέλικτο σχεδίασμά των 
προϊόντων, όπου θα εμπεριέχονται τα χαρακτηριστικά εκείνα που είναι 
σημαντικά για κάθε αγορά. Επιπλέον θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί 
περαιτέρω και για την συγκέντρωση των απόψεων των συνεργατών μέσα στα 
κανάλια διανομής, για να βρει τρόπους εύρεσης οικονομιών κλίμακας, και για 
να γνωρίσει καλύτερα τις εκάστοτε τοπικές συνθήκες.
Το άνοιγμα των αγορών, με την συνεχή απελευθέρωση τους σε παγκόσμιο 
επίπεδο, έχει αυξήσει των ανταγωνισμό, και έχει μειώσει τις τιμές και τα 
περιθώρια, σε πολλούς επιχειρηματικούς τομείς, όπως οι μεταφορές, οι 
τηλεπικοινωνίες και οι υπηρεσίες υγείας. Ταυτόχρονα όμως δημιούργησε και 
νέες προκλήσεις, καθώς πολλές επιχειρήσεις, όπως η AT&T για παράδειγμα, 
βρήκαν την ευκαιρία να επεκταθούν και σε νέες, παραπλήσιες 
δραστηριότητες. Έτσι οι brand managers είναι αναγκασμένοι να δρουν 
προληπτικά και να εντοπίζουν τις επιπτώσεις της απελευθέρωσης πριν 
συμβούν, για να εκμεταλλευθούν τις ευκαιρίες ή να αμυνθούν 

αποτελεσματικότερα απέναντι σε πιθανές επιθέσεις άλλων εταιριών.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ
Η φύση και το μέγεθος των τεχνολογικών αλλαγών, επηρεάζονται από την 
παγκοσμιοποίηση των αγορών. Παγκοσμιοποίηση σημαίνει μεγαλύτερες 
αγορές για τα προϊόντα της τεχνολογίας και μεγαλύτερη ανάγκη για 
συντονισμό των δραστηριοτήτων διοίκησης, που εκτείνονται πλέον σε 
μεγαλύτερη χωρική έκταση, ενώ και ο διαθέσιμος χρόνος περιορίζεται. Οι 
μεγαλύτερες ευκαιρίες και ανταμοιβές που δημιουργούνται προσελκύουν 
νέους ανταγωνιστές, και επηρεάζουν την κατεύθυνση των προσπαθειών 
έρευνας. To Computer aided design, manufecturing, engineering, το software 

engineering, και άλλες παρόμοιες μέθοδοι, έχουν μειώσει δραματικά το χρόνο 
που απαιτείται για τον σχεδίασμά, την ανάπτυξη, τον έλεγχο και την 
παραγωγή ενός νέου προϊόντος, ενώ ταυτόχρονα έχουν μειώσει το κόστος και 
έχουν βελτιώσει την ποιότητα.
Έχει γίνει επομένως πιο εύκολη η διαδικασία παραγωγής καινοτόμων 
προϊόντων, που επιλύουν αποτελεσματικότερα υπάρχοντα προβλήματα, 
παρέχοντας είτε καλύτερα λειτουργικά χαρακτηριστικά, είτε χαμηλότερο 
κόστος, είτε συνδυασμό αυτών των δύο, αντικαθιστώντας παλαιά προϊόντα. 
Δίνουν όμως έτσι την δυνατότητα για νέες εισόδους στον ανταγωνιστικό στίβο, 
που υπό άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν.
Αν και είναι μια απειλή για τις υπάρχουσες εταιρίες ενός κλάδου, αρκετές 
φορές η τεχνολογική πρόοδος μπορεί να λειτουργήσει και αποτρεπτικά για την 
είσοδο νέων, εάν μπορέσουν να την χρησιμοποιήσουν για να παγιδεύσουν 

τους πιθανούς νέους ανταγωνιστές σε μια εικόνα παραγωγού «me-too» 
προϊόντων. Αυτό ακριβώς που έχουν κάνει οι εταιρίες παραγωγής ξυραφιών 
και αναψυκτικών, για να αντιμετωπίσουν την πίεση από τα private labels 
(Giles, 1993).
Ακόμη μπορεί να αποτελέσει η καινοτομία στα προϊόντα, μέρος της 
επιχειρησιακής στρατηγικής μιας εταιρίας, στηρίζοντας ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα, όπως συμβαίνει με την 3Μ, την DuPont και την Gillete. Οι brand 
managers λοιπόν καλούνται να σκεφθούν δημιουργικά, ακόμη και σε σταθερές 
ή ώριμες αγορές. Συχνά μάλιστα η καινοτομία μπορεί να εισαχθεί σε στοιχεία 
που δεν έχουν σχέση με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως 
στις παρεχόμενες υπηρεσίες, στην διανομή, ή στην δημιουργική τιμολόγηση.
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Σε στοιχεία δηλαδή με τα οποία ο brand manager έρχεται σε συνεχή επαφή, 
και έχει την δυνατότητα να ηγηθεί των προσπαθειών εντοπισμού τέτοιων 
ευκαιριών καινοτομίας.
Η πρόοδος της τεχνολογίας όμως έχει επιδράσει και με έναν ακόμη τρόπο στις 
επιχειρηματικές συνθήκες: έχει μειώσει αισθητά τις αποστάσεις ανάμεσα στις 
διάφορες προιοντικές κατηγορίες, κάνοντας ευκολότερη την είσοδο μιας 
εταιρίας σε μια συγγενική αγορά. Δημιουργούνται λοιπόν νέες προκλήσεις για 
τους brand managers, που καλούνται να σκεφθούν πως μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν ικανότητες που διαθέτουν σε μια κατηγορία προϊόντων και 
σε κάποια άλλη, να συνδυάσουν και να αξιοποιήσουν ικανότητες διαφόρων 
partners, έξω από τα συνηθισμένα στεγανά, στην ανάπτυξη και διακίνηση 
νέων προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ καλούνται να διοικήσουν και joint 
promotions, διασφαλίζοντας την μη ύπαρξη άσχημων επιδράσεων στην δική 
τους μάρκα.
Με την πτώση όμως των τειχών ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες 
προϊόντων, επεκτάθηκαν τα όρια τους ή ακόμη - ακόμη δημιουργήθηκαν νέες 
κατηγορίες που συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά δύο άλλων (πχ. φωτογραφικές 
μηχανές μιας χρήσεως, cerial bars κλπ.). Έτσι οι brand managers είναι 
αναγκασμένοι πλέον να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους για το ποιοι είναι οι 
ανταγωνιστές τους, ενώ πρέπει να εξετάσουν και τις δυνατότητες που 
υπάρχουν για νέες χρήσεις του προϊόντος τους και για προσέγγιση νέων 
αγορών.
Στην εποχή όμως των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, που οδηγούν σε 
πλήθος καινοτομιών, σε μείωση του χρόνου του Κύκλου Ζωής του Προϊόντος, 
και στην επέκταση των αγορών, αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία το θέμα 
του χρόνου εισόδου στην αγορά. Προσπαθούν λοιπόν συνεχώς οι εταιρίες να 
προλάβουν τους ανταγωνιστές τους και να εισέλθουν πρώτοι σε μία αγορά, 
γι’αυτό και εισάγουν συνεχώς νέα προϊόντα. Για παράδειγμα η Honda το 1981 
εισήγαγε στην αγορά 113 νέα ή βελτιωμένα μοντέλα μοτοσικλετών. Απαιτείται 

λοιπόν από τους brand managers να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο πάνω 
στις διάφορες διαδικασίες, προκειμένου να μπορούν να αντιδρούν αμεσότερα 

και αποδοτικότερα. Ειδικά μάλιστα όταν οι ανταγωνιστές έχουν στην διάθεση 
τους τις ίδιες τεχνολογικές δυνατότητες, το θέμα του χρόνου γίνεται ακόμη πιο

60



κρίσιμο, για θέματα όπως η εκμετάλλευση των καλύτερων τμημάτων της 
αγοράς, η ουσιαστική οριοθέτηση της, η δημιουργία φήμης εταιρίας - 
πρωτοπόρου, κλπ.

Η ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ 
ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Οι νέες συνθήκες που πλέον έχουν διαμορφωθεί στις αγορές, έχουν 
επηρεάσει και την συμπεριφορά των διανομέων, αλλά και την σπουδαιότητα 
της λειτουργίας της διανομής. Έτσι, η απλή μεταφορά των προϊόντων από 
τους κατασκευαστές στους χονδρεμπόρους, τους λιανέμπορους και από εκεί 
στους τελικούς καταναλωτές, έχει αντικατασταθεί από την συστημική θεώρηση 
των καναλιών διανομής, και από την αέναη προσπάθεια για επίτευξη 
ενδοκαναλικής συνεργασίας. Αρκετοί μάλιστα κατασκευαστές αντιμετωπίζουν 
τους ενδιάμεσους ως καταναλωτές, ερευνώντας της προτιμήσεις τους. Η 
αποφυγή συγκρούσεων λοιπόν μέσα στα κανάλια διανομής, είναι πλέον 
κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας για κάθε μάρκα.
Ακόμη, με την παγκοσμιοποίηση έχει επεκταθεί και ο γεωγραφικός σκοπός 
της διανομής, η οποία πλέον φθάνει σε πολύ ευρύτερες αγορές. Αντίστοιχα 
φυσικά μεγαλώνει και η σημαντικότητα της. Οι brand managers λοιπόν 
αναγνωρίζουν την σπουδαιότητα και την αξία των «παγκοσμίων μαρκών», 
αυτών δηλαδή που αναγνωρίζονται σε όλο τον κόσμο, και προς την 
δημιουργία και την υποστήριξη τους στρέφουν πλέον τις προσπάθειες τους. 
Καθώς λοιπόν έχουν γίνει εντονότερες οι σχέσεις ανάμεσα στους 
κατασκευαστές και στους διανομείς, η δύναμη των δεύτερων έχει μεγαλώσει 
δραματικά. Η αυξανόμενη συγκέντρωση στο λιανεμπόριο, έχει επιτρέψει την 
δημιουργία γιγάντων σαν την WalMart, την Sears και την Toys «R» Us, οι 
οποίοι έχουν την δυνατότητα να καθορίζουν ουσιαστικά τους όρους του 
παιχνιδιού. Η επιτυχία μάλιστα νέων μορφών λιανεμπορίου, όπως τα 
warehouses stores και τα office products depots, η εισαγωγή της 

πληροφορικής και οι νέες μορφές λογιστικής υποστήριξης, έχουν μειώσει 
ακόμη περισσότερο τον έλεγχο των εταιριών στα κανάλια διανομής. Επίσης 

έχει διευκολυνθεί σημαντικά το έργο των μάνατζερς των καταστημάτων, που 

έχουν πλέον την ευκαιρία να ανταποκρίνονται άμεσα στις συνθήκες της
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αγοράς και να αξιολογούν άμεσα τις ενέργειες προβολής, επιλέγοντας οι ίδιοι 

το τι και πως θα προβληθεί, και όχι οι κατασκευαστές. Έτσι οι brand 

managers θα πρέπει να αποκτήσουν πιο συμβουλευτικό ρόλο για τους 

λιανέμπορους, και να ασχοληθούν περισσότερο με την αύξηση της 

κατανόησης ανάμεσα στα δύο συνεργαζόμενα μέρη (κατασκευαστές και 

διανομείς).

Αυτή η μεταφορά δύναμης όμως έχει επηρεάσει και την κατανομή του 

προϋπολογισμού προβολής, όπου πλέον κυριαρχεί το trade promotion σε 

βάρος των άλλων μορφών προβολής. Έτσι οι brand managers μελετούν 

περισσότερο την συμπεριφορά των λιανεμπόρων , προκειμένου να συλλέξουν 

περισσότερες πληροφορίες, και να σχεδιάσουν καλύτερα προγράμματα trade 

promotion. Φυσικά αυτό έχει κάποιες αρνητικές συνέπειες για την εικόνα και 

την μακροχρόνια απόδοση των μαρκών (για τα οποία θα μιλήσουμε 

εκτενέστερα παρακάτω), γεγονός που θα πρέπει πάντοτε να έχουν υπ’όψην 

τους οι brand managers.

Σε αρκετές περιπτώσεις τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα, καθώς η 

δύναμη των λιανεμπόρων είναι τέτοια που τους έχει επιτρέψει να 

αντικαταστήσουν ουσιαστικά τους κατασκευαστές, παράγοντας οι ίδιοι 

προϊόντα με το δικό τους όνομα (private labels). Η τάση αυτή μάλιστα είναι 

τόσο διαδεδομένη και έχει τέτοια δυναμική, που το 1989 αποτελούσαν το 

16,4% των πωλουμένων μονάδων, και το 12,5% σε αξία, ενώ το 1992 

έφθασαν στο 18,4% και το 14% αντίστοιχα (Harvard Business Review, 13 

December 1993. «Cott Corporation: Private labels in the 1990s»).. Από το 

ρεύμα αυτό ούτε εταιρίες κολοσσοί όπως η Coca-Cola δεν μπορούν να 

αισθάνονται απόλυτα ασφαλής, καθώς ήδη μια private label μάρκα, η Cott, 

έχει κυριαρχήσει στην αγορά αναψυκτικών του Καναδά, αναγκάζοντας την 

Coca-Cola να κλείσει τα μισά από τα 16 εμφιαλωτήρια της, και να χάσει 111 

εκατομμύρια δολάρια μέσα σε τρία χρόνια, και ήδη έχει ξεκινήσει την επίθεση 

της και στην Αμερικάνικη αγορά καταλαμβάνοντας ήδη το 2% της 

αμερικανικής αγοράς (The Economist, Volume 331, April 9, 1994, pp.71-72).

Οι brand managers λοιπόν καλούνται να αποφασίσουν αν θα ανταγωνιστούν 

τα private labels ή αν θα συνεργαστούν μαζί τους, παράγωντας για 

λογαριασμό τους. Οι μάρκες μάλιστα εθνικής εμβέλειας ίσως αναγκαστούν να
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περιοριστούν σε γεύσεις και υποκατηγορίες όπου δεν υπάρχουν προϊόντα με 

ιδιωτικά σήματα.

Το γεγονός μάλιστα ότι τα προϊόντα με τα ιδιωτικά σήματα έχουν την 

δυνατότητα να προσφέρουν πολύ χαμηλότερες τιμές, έχει κάνει πολλούς να 

υποστηρίξουν ότι βρισκόμαστε μπροστά στο τέλος του brand management, 

καθώς οι μάρκες δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τα private labels σε αυτό το 

επίπεδο. Προσωπική μου γνώμη όμως είναι ότι μέσα σε αυτό το έντονα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, με την μεγάλη πίεση από τα private labels, και την 

αυξανόμενη ευαισθησία των καταναλωτών στην τιμή (όπως θα δούμε 

παρακάτω), γίνεται πιο σημαντικός ο ρόλος των brand managers, καθώς 

μπορούν να εντοπίσουν ευκαιρίες δημιουργίας αξίας και δημιουργίας 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, σε τομείς διαφορετικούς από την τιμή. Αν 

κάνουν το λάθος και ανταγωνιστούν στο επίπεδο των τιμών θα είναι εκ των 

προτέρων χαμένοι. Μένει λοιπόν να εκμεταλλευθούν τον συνδετικό ρόλο των 

brand managers με την αγορά, την καλή τους γνώση των καταναλωτών, την 

γνώση του εσωτερικού της επιχείρησης, και να στηρίξουν τις προτάσεις τους 

για καινοτομία, μεταφέροντας τον ανταγωνισμό σε στοιχεία πέρα από την τιμή. 

(Παράρτημα 4)

ΜΕΙΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΩΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ

Οι brand managers, αντιμετωπίζουν συνέχεια το γεγονός της μείωσης των 

χρηματικών πόρων που έχουν στην διάθεση τους, προκειμένου να τα 

επενδύσουν στην διαφήμιση, το κομμάτι αυτό δηλαδή του μείγματος 

προβολής με το οποίο έχουν την μεγαλύτερη σχέση, όπως έχει φανεί και από 

το προφίλ τους το οποίο έχει ήδη συζητηθεί, και το οποίο γνωρίζουν πάρα 

πολύ καλά. Εκτός αυτού όμως η μαζική διαφήμιση, και ιδιαίτερα η ευρέως 

διαδεδομένη στις Ηνωμένες Πολιτείες καλωδιακή τηλεόραση, γίνεται λιγότερο 

αποτελεσματική, σε σχέση με το κόστος της, καθώς είναι λιγότεροι αυτοί που 

την παρακολουθούν, και δεν ανήκουν και όλοι στην αγορά στόχο κάθε 

εταιρίας. Πιέζονται λοιπόν οι brand managers να υιοθετήσουν πιο 

αποτελεσματικούς τρόπους προβολής, εξετάζοντας κάθε μία από της αγορές 

ξεχωριστά, δημιουργώντας έτσι δυσκολίες στο έργο τους, καθώς δεν έχουν
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καλή γνώση των αγορών αυτών. Συναντούμε λοιπόν όλο και περισσότερες 

περιπτώσεις όπου καταρτίζονται σχέδια Μάρκετινγκ περιοχής, με την βοήθεια 

ειδικών της περιοχής (Philip Kotler, Μάρκετινγκ - Μάνατζμεντ, έβδομη έκδοση, 

σελ. 1154)

ΜΕΙΟΥΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΗΝ ΜΑΡΚΑ 

Η συνηθισμένη πρακτική των προσφορών, έχει οδηγήσει στην δημιουργία 

μιας αυξανόμενης ομάδας καταναλωτών, που ενδιαφέρονται περισσότερο για 

τις προσφορές παρά για την μάρκα. Δημιουργείται έτσι αστάθεια στα μερίδια 

της αγοράς, καθώς υπάρχουν συχνές μετακινήσεις από μάρκα σε μάρκα, 

ανάλογα με την προσφορά της στιγμής. Δυσχεραίνεται έτσι η χάραξη 

μακροπρόθεσμης στρατηγικής, ενώ μειώνεται η σημασία της γνώσης των 

μεριδίων της αγοράς ως πληροφοριών χρήσιμων για την λήψη αποφάσεων 

(Philip Kotler, Μάρκετινγκ - Μάνατζμεντ, έβδομη έκδοση, σελ. 1154)

ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΑΙ BRAND EQUITY

Οι επενδυτές και οι χρηματοδότες αυξάνουν συνεχώς την πίεση για κέρδη και 

για ικανοποιητικούς πίνακες αποτελεσμάτων, ειδικότερα μετά το κύμα 

συγχωνεύσεων και απορροφήσεων του τέλους της δεκαετίας του ‘80. Οι brand 

managers λοιπόν πιέζονται να:

• Προωθούν τις βραχυχρόνιες ροές μετρητών, προκειμένου να καλύπτουν τις 

ανάγκες σε ρευστά διαθέσιμα.
• Παράγουν συνεχείς και σταθερές αυξήσεις στα καθαρά κέρδη.

• Επεξηγούν πλήρως το πως αναμένουν οι επιλεγόμενες στρατηγικές 

Μάρκετινγκ να προσθέτουν αξία στην επιχείρηση.

Σε αυτές τις πιέσεις φυσικά αντέδρασαν οι brand managers μα τον πιο 

προβλέψιμο τρόπο. Δηλαδή αυξάνοντας τις τιμές σε επίπεδα μεγαλύτερα του 

πληθωρισμού (δημιουργώντας φαινόμενα σαν αυτό της «Marlboro Friday»), 

και στηριζόμενοι όλο και περισσότερο στις εκπτώσεις στους λιανεμπόρους και 

τους καταναλωτές. Φυσικά - μάλλον ευτυχώς - κάποιοι μάνατζερς 

εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι η διαφήμιση χτίζει την μακροχρόνια
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αποδοτικότητα, προωθώντας την διαφοροποίηση, ενώ η προώθηση 

πωλήσεων, και περισσότερο οι εκπτώσεις φθείρουν την αξία της μάρκας, 

επικεντρώνοντας όλη την προβληματική των καταναλωτών στην τιμή.

Η brand equity όμως, φθείρετε και από τις άλογες brand extentions, με την 

εισαγωγή «νέων» προϊόντων με την ίδια μάρκα, τα οποία όμως έχουν μόνο 

ελάχιστες διαφορές από τα υπόλοιπα. Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με έρευνα 

του German’s new product news από τα 6.125 νέα προϊόντα των πρώτων 

πέντε μηνών του 1991, μόνο ένα 5% είχε νέο brand name. Πρέπει λοιπόν οι 

brand managers να κατανοήσουν ότι πρέπει να προτιμούν τις επεκτάσεις σε 

διαφορετικές προιοντικές κατηγορίες οι οποίες προσθέτουν αξία στην μάρκα, 

και όχι τις επεκτάσεις σε συγγενείς κατηγορίες οι οποίες όμως δεν 

προσθέτουν τίποτε (Broniarczyk and Alba, 1994). Ακόμη θα πρέπει να 

λειτουργούν με βάση το ότι η αποδοτικότητα μιας brand extention εξαρτάται 

και από το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της μάρκας, και πως η επέκταση σε 

άλλες κατηγορίες προϊόντων θα είναι χρήσιμη εφόσον τα στάνταρ ποιότητας 

ολόκληρου του χαρτοφυλακίου είναι τα ίδια (Dacin and Smith, 1994).

Φυσικά, για να είναι ολοκληρωμένη η εικόνα, θα πρέπει να πούμε ότι οι brand 

managers χρησιμοποιούν τις extentions, και για λόγους αποφυγής του 

κινδύνου που σχετίζεται με την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος, καθώς το 

ποσοστό αποτυχίας φθάνει στο 90% σχεδόν, και τέτοια λάθη πληρώνονται 

πολύ ακριβά (Business Week, July 8, 1991, ρ.34-35)

Όλη αυτή η κινητικότητα όμως έχει επηρεάσει και με ένα ακόμη τρόπο τους 

brand managers, καθώς αναγνωρίζεται περισσότερο η σημασία των μαρκών 

ως εταιρικών πόρων. Έτσι, το brand management γίνεται κομμάτι της 

επιχειρησιακής στρατηγικής.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Οι δυνάμεις που έχουμε αναφέρει παραπάνω, και οι οποίες έχουν 

παρουσιάσει ουσιαστικές μεταβολές, επηρεάζουν την δομή και τα 

χαρακτηριστικά των αγορών. Τόσο οι καταναλωτές όσο και οι παραγωγοί 

λοιπόν είναι υποχρεωμένοι να προσαρμοστούν σε αυτές τις αλλαγές. Οι brand 

managers επομένως είναι αναγκασμένοι και αυτοί να κάνουν το ίδιο, ως μέλη 

των εταιριών και ως φορείς εφαρμογής της στρατηγικής.
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Οι δυνάμεις αυτές λοιπόν επηρεάζουν πρώτα απ’όλα την συμπεριφορά των 

καταναλωτών, οι οποίοι έχουν πλέον στην διάθεση τους περισσότερες 

πληροφορίες και περισσότερες εναλλακτικές λύσεις. Επηρεάζουν ακόμη την 

συμπεριφορά των παραγωγών, οι οποίοι μπορούν και συλλέγουν 

περισσότερες πληροφορίες για τις προσφορές των ανταγωνιστών και τις 

απαιτήσεις των καταναλωτών. Οι διανομείς και οι λιανέμποροι από την άλλη 

επηρεάζονται καθώς βλέπουν μια μεταφορά δύναμης προς αυτούς, και έχουν 

πλέον την δυνατότητα να οικειοποιηθούν ένα μέρος της αλυσίδας αξίας των 

προϊόντων, το οποίο μέχρι τώρα περνούσε στα χέρια των παραγωγών. Οι 

brand managers λοιπόν καλούνται να κατανοήσουν την δυναμικότητα των 

αλλαγών αυτών των αγορών, και να προσαρμόσουν τον τρόπο λειτουργίας 

τους. Προκειμένου να γίνει ευκολότερη η κατανόηση και η προσαρμογή αυτή, 

ας αναφερθούμε εκτενέστερα σε κάποιες από τις παραμέτρους της.

• Η γρησιιιόππα των υπραντών. Η αξία ενός brand name συνδέεται άμεσα 

με την επίγνωση της, την εικόνα ποιότητας και την ικανοποίηση του 

καταναλωτή, όπως αυτά γίνονται αντιληπτά από αυτόν (Aaker, 1991). Οι 

μάρκες λοιπόν είναι σύμβολα τα οποία έχουν μάθει οι καταναλωτές να 

εμπιστεύονται και θεωρούνται ως ενδείξεις ποιότητας (Erdem, 1993). Η 

ικανοποίηση του καταναλωτή λοιπόν και οι «σχέσεις» του με κάποια μάρκα, 

αποτελούν μια ασπίδα απέναντι στους ανταγωνιστές, ενώ παρέχουν και 

προστασία για σφάλματα που μπορεί να κάνει η ίδια η εταιρία, όπως για 

παράδειγμα η Coca-Cola, με το αποτυχημένο λανσάρισμα της New Coke. 

Έχουν έτσι αντιληφθεί οι μάνατζερς την αξία της ύπαρξης ικανοποιημένων 

καταναλωτών, γεγονός που οδηγεί και τους brand managers να εστιάσουν 

την προσοχή τους στην ικανοποίηση του καταναλωτή, ως μέτρο απόδοσης.

• Η «αξία» ενός προϊόντο(:· Οι καταναλωτές σε όλες τις κατηγορίες 
προϊόντων πάντα απαιτούσαν αξία από τα προϊόντα τα οποία επέλεγαν. 

Σήμερα όμως με τις κακές οικονομικές συνθήκες έχουν γίνει πλέον πολύ 

πιο ευαίσθητοι στο θέμα της τιμής. Με την παροχή μάλιστα όλο και 

περισσότερων εναλλακτικών λύσεων ζητούν πλέον και ποιότητα και 

παρεχόμενες υπηρεσίες και ικανοποιητικές τιμές, έχοντας ξεπεράσει τον 

τρόπο επιλογής με βάση την σχέση ποιότητας - τιμής. Το μέγεθος και την 

σπουδαιότητα της αλλαγής αυτής το τονίζει πολύ εύγλωττα ο Jack Welch,
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executive officer της General Electric: «Αν δεν μπορείς να πουλήσεις το 

καλύτερο ποιοτικά προϊόν, στην χαμηλότερη τιμή, θα βγεις έξω από την 

αγορά» (Fortune, 1993). Ήδη αρκετές εταιρίες έχουν υιοθετήσει την 

στρατηγική της προσθήκης στην γραμμή προϊόντων τους «προϊόντων 

αξίας», όπως τα «value menus» των Wendy's. Ο brand manager λοιπόν 

ωθείται προς την ανάπτυξη νέων προϊόντων, προσαρμοσμένων σε αυτές 

τις συνθήκες, και μάλιστα χρησιμοποιώντας ως βάση για την ανάπτυξη 

τους την επιθυμητή τιμή και την εικόνα, και σχεδιάζοντας έπειτα το προϊόν.

• ‘Αλλαγές στα δηυονοαφικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών. Η 

συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό γίνεται όλο και 

μεγαλύτερη, όλο και περισσότεροι επιλέγουν να ζήσουν μόνοι, μεγαλώνει ο 

αριθμός των οικογενειών με ένα μόνο γονέα. Έτσι παύει πλέον η γυναίκα 

να είναι υπεύθυνη για αποφάσεις που αφορούν το νοικοκυριό, ενώ γίνεται 

όλο και σημαντικότερο το θέμα του χρόνου, που σχετίζεται με κάθε προϊόν. 

Επιπλέον όλο και περισσότερες οικογένειες τρώνε έξω, μειώνοντας έτσι την 

δυνητική αγορά των τροφίμων, γεγονός που ενδυναμώνει τις αλυσίδες 

εστιατορίων, και τις ωθεί να εκμεταλλευτούν περαιτέρω το γεγονός αυτό, 

παράγωντας οι ίδιες σειρές κατεψυγμένων τροφίμων. Οι brand managers 

λοιπόν των εταιριών παραγωγής επωνύμων προϊόντων τροφίμων (αλλά και 

άλλων κατηγοριών), είναι αναγκασμένοι να επεκτείνουν το σετ των 

θεωρούμενων ανταγωνιστών τους, και να ερευνήσουν την σκοπιμότητα 

υιοθέτησης νέων αναπτυξιακών στρατηγικών, οι οποίες θα στηρίζονται 

στην επέκταση σε συναφείς προιοντικές κατηγορίες.
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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Από όσα έχουν ήδη αναφερθεί, γίνεται εύκολα αντιληπτή η σπουδαιότητα του 

brand\product management καθώς και οι δυνατότητες του. Ωστόσο υπάρχει 

πλήθος προβλημάτων και δυσχερειών που εμποδίζουν την εύρυθμη 

λειτουργία του και την ικανοποιητική απόδοση του. Επιθυμώντας λοιπόν να 

συμβάλουμε ουσιαστικά στην επίλυση των προβλημάτων αυτών, θα 

προτείνουμε κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις, τις οποίες θεωρούμε 

απαραίτητες, και οι οποίες αναλύονται στο κομμάτι αυτό του παρόντος 

κειμένου.

Πρώτα από όλα λοιπόν θα πρέπει να ακολουθείται μία σωστή διαδικασία 

υιοθέτησης του συστήματος αυτού, για να αποφευχθούν συγκρούσεις και για 

να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Η διαδικασία αυτή θα 

πρέπει να αποτελείται από τα εξής 6 στάδια (D.J.Luck, T.Nowak, 1965):

• Να δίνεται στην θέση ο κατάλληλος σκοπός. Πολύ συχνά οι brand 

managers θεωρούνται από τους ειδικούς ως μέλη του τμήματος Μάρκετινγκ 

που υπηρετούν την ανώτατη διοίκηση, με καθήκον την εξυπηρέτηση των 

πελατών, και ως διεκπεραιωτές των στρατηγικών σχεδίων, στην δημιουργία 

των οποίων δεν έχουν καμία συμμετοχή. Είναι όμως πολύ πιο χρήσιμο να 

αναγνωρίζεται ότι σκοπός της ύπαρξης τους είναι και η παροχή συμβουλών 

και προτάσεων για επενδύσεις σε προϊόντα, για προγραμματισμό της 

παραγωγής, για επιλογή του τρόπου διανομής και για επιλογή του σωστού 

μείγματος προώθησης και τιμολόγησης. Για να εξασφαλίζεται μάλιστα η 

επιτυχής πορεία της εταιρίας, θα πρέπει να συμμετέχουν και στην επιλογή 

των νέων προϊόντων, του χρόνου εισαγωγής τους, αλλά και στην ανάπτυξη 

των προγραμμάτων Μάρκετινγκ που σχετίζονται με αυτά. Θα πρέπει 

λοιπόν να συμμετέχει σε όλες τις αποφάσεις που σχετίζονται με τον ένα ή 

τον άλλο τρόπο με την μάρκα ή το προϊόν του, εκτός από εκείνες που 

αναφέρονται σε τεχνικής φύσεως θέματα παραγωγής.
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• Εφοδιασμό με τους απαραίτητους πόρους. Είναι ανάγκη λοιπόν ο brand 

manager να υποστηρίζεται με τα απαραίτητα χρήματα, χρόνο και βοήθεια, 

προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Και δεν αρκεί να είναι 

διαθέσιμα τα χρήματα και οι ειδικοί που μπορούν να προσφέρουν στους 

brand managers συμβουλευτικές υπηρεσίες, αλλά θα πρέπει να έχει την 

δύναμη να απαιτήσει κιόλας την συνεργασία τους και να δημιουργήσει τις 

συνθήκες για να τα αξιοποιήσει.

• Διαμόρφωση των κατάλληλων καναλιών επικοινωνίας. Εφόσον 

αναγνωριστεί σωστά ο σκοπός ύπαρξης των brand managers και 

εφοδιαστούν με τους απαραίτητους πόρους, θα συμμετέχουν στην λήψη 

πολύπλοκων και κρίσιμων αποφάσεων, για την σωστή λήψη των οποίων 

πρέπει να ακολουθούν πολύπλοκα decision models, τα οποία έχουν 

μεγάλες απαιτήσεις σε πληροφορίες. Είναι ανάγκη λοιπόν να 

διαμορφωθούν οι απαιτούμενες δίοδοι, μέσα από τις οποίες θα αντλούν οι 

brand managers όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με ελαχιστοποίηση του 

χαμένου χρόνου και μείωση του φαινομένου της άσκοπης διάχυσης των 

πληροφοριών.

• Αποσαφήνιση της εξουσίας του brand manager. Δεν είναι σπάνιο το 

φαινόμενο όπου θεσπίζονται θέσεις brand managers, αλλά 

αντιμετωπίζονται ως συμβουλευτικό προσωπικό, καθώς όσοι βρίσκονται 

χαμηλότερα στην ιεραρχία αναφέρουν κατευθείαν στον Διευθυντή 

Μάρκετινγκ, και όχι στον αρμόδιο brand manager. Αποψιλώνεται έτσι από 

την δυνατότητα να σχεδιάζει, να επιλέγει στρατηγικές και να αποφασίζει για 

την διάθεση των πόρων που αφορούν την μάρκα του. Για να αποφευχθεί 

αυτό λοιπόν θα πρέπει ουσιαστικά να δημιουργηθεί μια ιεραρχία τριών 

διαστάσεων και όχι δύο όπως η κλασσική, όπου θα συνδυάζεται η 

δυνατότητα τόσο των brand managers όσο και των επικεφαλής των 

διαφόρων τμημάτων (Διευθυντής διαφήμισης, Διευθυντής πωλήσεων κλπ.), 

να αποφασίζουν για τα προγράμματα και την κατανομή των πόρων.

• Θεώρηση του brand manager ως υπεύθυνου για την απόδοση της μάρκας 

ή του προϊόντος του. Από την στιγμή που θα γίνουν τα παραπάνω βήματα, 

πρέπει ο brand manager να θεωρείται υπεύθυνος για την καλή ή όχι πορεία 

του της μάρκας του. Έτσι θα υποκινηθεί να εργαστεί περισσότερο και πιο

69



αποτελεσματικά, και θα αξιοποιήσει καλύτερα τις προϋποθέσεις που έχουν 
δημιουργηθεί.

• Επιλογή ικανών Μάνατζερς. Η αξιοποίηση των προϋποθέσεων όμως 

εξαρτάται και από τις προσωπικές ικανότητες των brand managers. 

Συνήθως, όπως έχουμε δει και από το προφίλ τους, είναι στελέχη με πείρα 

είτε στις πωλήσεις είτε στην διαφήμιση, όταν μιλάμε για καταναλωτικά 

προϊόντα, και είτε σε εργαστηριακές θέσεις είτε σε θέσεις τεχνικής 

υποστήριξης όταν μιλάμε για βιομηχανικά προϊόντα. Είναι όμως ανάγκη να 

συνδυάζουν τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν με την πείρα σε σχετικές 

θέσεις, ώστε να μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν τις ικανότητες και την 

δημιουργικότητα που απαιτούνται από την νέα τους θέση. Πρέπει λοιπόν 

να δίνεται ένα ικανό χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο οι νέοι brand 

managers θα εκπαιδεύονται για την νέα τους θέση και θα αποκτούν και «on 

the job training» δίπλα σε άλλους μάνατζερς. Ακόμη θα πρέπει να δίνεται 

έμφαση στις ικανότητες των brand managers στον συνδυασμό και στην 

ανάλυση στοιχείων στρατηγικού χαρακτήρα, στον σχεδίασμά των 

προγραμμάτων έρευνας και στην γνώση των μεθόδων ποσοτικής 

ανάλυσης, καθώς κανείς μέσα σε μία επιχείρηση δεν χρειάζεται τις 

επιστήμες αυτές περισσότερο από τους brand managers.

Αφού λοιπόν ακολουθηθεί η διαδικασία αυτή, είναι ανάγκη να υπάρξει εκ 

μέρους της ανώτατης διοίκησης αναγνώριση της σπουδαιότητας του 

συστήματος, των δυνατοτήτων του και του κρίσιμου ρόλου που μπορεί να 

επιτελέσει για την επιτυχή μελλοντική πορεία. (Φυσικά, αν γίνουν και τα έξη 

βήματα που αναφέρθησαν παραπάνω, θα έχουν ως πηγή την αναγνώριση 

αυτής της σπουδαιότητας, αλλά θεωρούμε απαραίτητο να αναφερθούμε 

εκτενέστερα σε κάποιες ακόμη παρεμβάσεις, καθώς δεν μπορούμε να 

περιμένουμε υιοθέτηση της παραπάνω διαδικασίας από όλους).

Έχω την γνώμη ότι η αλλαγή αυτή της αντίληψης για το brand management, 

σε συνδυασμό με μια αλλαγή της νοοτροπίας, στα θέματα της εκχώρησης 

εξουσίας, μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση του 

κρίσιμου προβλήματος της εξουσίας και της ευθύνης των brand managers.

Η αλλαγή αυτή μπορεί να κάνει την εμφάνιση της πρώτα από όλα στην δομή 

της επιχείρησης. Είναι κοινός τόπος για τους συγγραφείς που έχουν
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ασχοληθεί με το θέμα, ότι θα πρέπει να εγκαταλειφθεί η κάθετη οργάνωση, 

ειδικά αν το περιβάλλον μέσα στο οποίο δρα η εταιρία είναι ασταθές. Αποτελεί 

συνηθισμένο φαινόμενο, να οδηγούνται σε αποτυχία εταιρίες λόγο της 

μεταβολής των εξωτερικών συνθηκών. Οι αποτυχίες θεωρούνται ως 

αποτελέσματα της «Marketing Myopia», ως κακός σχεδιασμός ή ως 

εσφαλμένη λήψη αποφάσεων από την ανώτατη διοίκηση (Levitt, 1960). Η 

αποτυχία όμως πολλές φορές μπορεί να οφείλεται στην λανθασμένη εκτέλεση 

των σχεδίων, καθώς η δομή δεν έχει τις δυνατότητες να τα θέσει σε εφαρμογή. 

Πρέπει λοιπόν να είναι αρκετά ευέλικτη, προκειμένου να δίνει στους brand 

managers τα περιθώρια να αντιμετωπίσουν απρόβλεπτες μεταβολές στις 

συνθήκες, με αμεσότητα και ταχύτητα (S.Lysonski, M.Levas, N.Lavenka, 

1995).

Για να είναι μάλιστα πιο επιτυχημένη η προσαρμογή αυτή θα πρέπει να 

ενθαρρύνεται η συμμετοχή των brand managers στην λήψη των αποφάσεων. 

Για να είναι όμως ουσιαστική η συμμετοχή αυτή, θα πρέπει να τους 

παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, και να τους ζητείται η δική τους 

αντίληψη της παρούσας κατάστασης, με βάση τα στοιχεία που έχουν στην 

διάθεση τους. Και αν για καταστάσεις σταθερότητας η συμμετοχή των b.m. 

δεν είναι απαραίτητη, για τις -πολλές- περιπτώσεις αβεβαιότητας γίνεται πολύ 

κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας. Το ευχάριστο είναι ότι προφανώς έχει γίνει 

αυτό αντιληπτό, και όντως συμμετέχουν περισσότερο, καθώς τα 

αποτελέσματα ερευνών έδειξαν ότι οι brand managers εταιριών που 

δραστηριοποιούνται σε ασταθή περιβάλλοντα, έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση 

σε πληροφορίες και διαδικασίες λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με την 
στρατηγική και την κατάρτιση των προϋπολογισμών, από ότι οι brand 

managers εταιριών που βρίσκονται σε συνθήκες σχετικής σταθερότητας 

(S.Lysonski, M.Levas, N.Lavenka, 1995).

Οι αλλαγές αυτές στην δομή φυσικά, θα πρέπει να γίνονται με μέτρο και μόνο 

όταν είναι απαραίτητες, και να στηρίζονται στην μελέτη του μεγέθους της 

γραμμής προϊόντων και του αριθμού των brand managers (Jaworski, 1988). 

Έτσι ταιριάζει καλύτερα η συγκεντρωτική δομή, όταν ένα προϊόν συνεισφέρει 

πάρα πολύ στις συνολικές πωλήσεις ή τα συνολικά κέρδη. Επίσης αποδίδει 

και όταν μπορούν εύκολα να ελεγχθούν οι brand mangers από την ανώτατη
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διοίκηση, λόγο του μικρού τους αριθμού. Αντίθετα όμως είναι απαραίτητη η 

υιοθέτηση αποκεντρωμένης δομής, όταν υπάρχουν πολλές και σημαντικές 

γραμμές προϊόντων, και μεγάλος αριθμός brand managers.

Εκτός από την αλλαγή της δομής και την προσαρμογή της, θα πρέπει να 

γίνουν αρκετά ακόμη εκ μέρους της ανώτατης διοίκησης. Πρώτα θα πρέπει να 

καταβληθούν προσπάθειες να μειωθούν οι συγκρούσεις ρόλων, αλλά και η 

ασάφεια που συνδέεται με τον ρόλο του brand manager, και τα οποία όπως 

είδαμε στην ανάλυση των προβλημάτων συναντώνται στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων (S.Lysonski, 1985). Έτσι μπορούν να μειώσουν την σύγκρουση 

των ρόλων, γνωστοποιώντας καλύτερα τους στόχους της εταιρίας στους 

brand managers, προκειμένου αυτοί να μην καλύπτουν την άγνοια των 

εταιρικών στόχων θέτοντας δικούς τους, προσωπικούς στόχους, και 

προκαλώντας συγκρούσεις. Πρέπει ακόμη να είναι απόλυτα ξεκάθαρο και 

γνωστό σε όλους το σύστημα αξιολόγησης, ενώ πρέπει να δημιουργηθούν και 

οι τυπικές εκείνες διαδικασίες που θα επιλύουν τις συγκρούσεις που θα 

προκύπτουν. Πάνω από όλα όμως θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο ρόλος των 

brand managers, και να τον γνωρίζουν όλοι. Σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει 

και η σωστή επιλογή τους, καθώς θα πρέπει να έχουν τις ικανότητες να 

λειτουργούν κάτω από τέτοιες συνθήκες σύγκρουσης και ασάφειας. Από 

έρευνες έχει βρεθεί ότι οι υποψήφιοι που οδηγούνται από ανάγκες 

αναγνώρισης είναι πιο κατάλληλοι για την θέση.

Επιπλέον σημαντικό είναι και το θέμα της εκπαίδευσης τους, με role playing 

και μελέτη περιπτώσεων, που θα τους προσφέρουν εμπειρία στην 

καταπολέμηση των προβλημάτων και των πιέσεων αυτών. Φυσικά η 

εκπαίδευση τους δεν θα πρέπει να σταματά εκεί, αλλά να επεκτείνεται και να 

καλύπτει όλους τους τομείς λειτουργίας και ευθύνης τους, όπως συμβαίνει και 

με τα υπόλοιπα στελέχη. Χρήσιμη θα είναι και η θέσπιση της θέσης του 

assistant brand manager, ο οποίος δεν θα έχει μόνο ως αποστολή να τον 

βοηθά στην εκτέλεση των καθηκόντων του, αλλά ταυτόχρονα θα εκπαιδεύεται 

και θα αποκτά εμπειρία για να καλύψει μελλοντικά την θέση, καθώς οι 

μετακινήσεις των brand managers σε νέες θέσεις είναι πολύ συχνές. Έτσι οι 

αντικαταστάτες τους θα έχουν την απαιτούμενη εμπειρία, την οποία θα
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μπορούν να συνδυάσουν με την προϋπηρεσία τους σε άλλα τμήματα, και με 

τις τυπικές τους γνώσεις.

Και οι brand managers όμως θα πρέπει να αλλάξουν αρκετά πράγματα στον 

δικό τους τρόπο σκέψης και δράσης, προκειμένου να βελτιώσουν την 

απόδοση τους. Θα πρέπει λοιπόν να :

• Συνεργάζονται περισσότερο και καλύτερα με τους προμηθευτές, τους 

διανομείς, ακόμη και με παλιούς ανταγωνιστές.

• Αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στην συγκέντρωση των απόψεων των 

συνεργατών στα κανάλια διανομής, και να προσπαθήσουν να γνωρίσουν 

περισσότερο τις τοπικές αγορές, με τα ιδιαίτερα τους χαρακτηριστικά, στις 

οποίες απευθύνονται. Για να συμβεί αυτό όμως θα πρέπει να πάψουν να 

ασχολούνται υπερβολικά με τα τεκταινόμενα στο εσωτερικό της 

επιχείρησης τους, και να εστιάσουν την προσοχή τους στην αγορά, και τους 

καταναλωτές.

• Σκέφτονται και να δρουν προληπτικά, προβλέποντας τις εξελίξεις και 

προλαβαίνοντας τους ανταγωνιστές, καθώς το θέμα του χρόνου και του 

σωστού timing είναι πλέον πολύ κρίσιμο.

• Σκέφτονται περισσότερο δημιουργικά και καινοτόμα, ξεφεύγοντας από τα 

συνηθισμένα κανάλια, και ερευνώντας για νέες ιδέες και σε τομείς όπως οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες, η διανομή και η τιμολόγηση.

• Εξετάσουν τις δυνατότητες νέων χρήσεων του προϊόντος τους ή 

προσέγγισης νέων αγορών. Φυσικά επειδή είναι πολύ πιθανό να κάνουν το 

ίδιο και εταιρίες σε άλλους κλάδους, θα πρέπει να είναι έτοιμοι να 

προσθέσουν και νέα μέλη στο σετ των ανταγωνιστών τους.

• Πιέσουν για πιο ευέλικτο σχεδίασμά των προϊόντων, προκειμένου να 

περιλαμβάνονται τα κρίσιμα χαρακτηριστικά όλων των αγορών, και να 

αντιμετωπιστεί έτσι το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης.

• Εγκαταλείψουν την πολιτική των υπερβολικών brand extentions, που 

φθείρουν την brand equity, και να υιοθετήσουν πιο μακροπρόθεσμη 

προοπτική στο μείγμα προβολής που επιλέγουν. Πιο αποτελεσματικό 

μάλιστα θα ήταν να κρατήσουν λιγότερα brand names, και να 

επικεντρώσουν την προσοχή τους σε ευρύτερες μάρκες-ομπρέλες, όπως
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έκαναν και η Procter & Gamble και η Unilever ( The Economist, 1994). Έτσι 

θα αναπτύξουν τις ικανότητες τους στο brand - building, και θα συμβάλουν 

στην επίτευξη σταθερής και μακροχρόνιας ζήτησης, ικανοποιητικών 

περιθωρίων κέρδους, δημιουργία βάσης για μελλοντική ανάπτυξη, 

προστασία απέναντι στις κινήσεις των ενδιάμεσων, και θα βοηθήσουν και 

στην μετατροπή της επιχείρησης τους σε ένα οργανισμό που αξιοποιεί τις 

δυνατότητες των μελών του και είναι ελκυστικός για δουλειά ή για ανάπτυξη 

εμπορικών σχέσεων (Stephen King, 1991)

Ειδικότερα για την αντιμετώπιση της πίεσης από τα προϊόντα με τα ιδιωτικά 

σήματα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν καλύτερη εμπορική προώθηση, με 

καλύτερες εμπορικές συμφωνίες, περισσότερο point - of - purchase υλικό, 

παροχή εκπτώσεων για τα νέα προϊόντα, και αναζήτηση δυνατοτήτων 

επέκτασης των παραδοσιακών καναλιών διανομής (D.Halstead, C.B.Ward, 

1995). Για την αντιμετώπιση της αύξησης του ποσοστού των private labels, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με ικανοποιητική απόδοση εκπτωτικά 

κουπόνια (Rao, 1991; Sethuraman and Mittelstaedt, 1992) και στρατηγικές 

καθημερινών χαμηλών τιμών (Everyday low pricing), όπως έκανε πρόσφατα η 

Procter & Gamble (Περισσότερα στοιχεία για την πολιτική των καθημερινών 

χαμηλών τιμών, με την χρήση του παραδείγματος της Sears, στο παράρτημα 

2). Καλύτερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα θα έχει όμως η συνεχής 

αναζήτηση της καινοτομίας και η εστίαση στην παροχή καλύτερων από ποτέ 

υπηρεσιών, με την δημιουργία μεγαλύτερων τμημάτων Έρευνας και Εξέλιξης, 

και την πιο αποκεντρωμένη και συμμετοχική διοίκηση (Wentz, 1994). Ακόμη 

μπορούν να εκμεταλλευθούν το γεγονός ότι συχνά παράγουν τα προϊόντα 

αυτά για λογαριασμό μεγάλων αλυσίδων λιανεμπορίου, εκμεταλλευόμενοι την 

αργούσα παραγωγικοί δυναμικότητα τους. Έτσι όμως μπορούν και μειώνουν 

το κόστος των δικών τους προϊόντων, με την μείωση των σταθερών εξόδων 

που τα βαρύνουν, και μπορούν να ανταγωνιστούν και στο επίπεδο της τιμής, 

κρατώντας την χαμηλά.

Με τις διορθωτικές παρεμβάσεις που προτείνουμε παραπάνω, πιστεύουμε ότι 

θα βελτιωθεί η απόδοση του συστήματος και θα επιλυθούν αρκετά 

προβλήματα που συνδέονται με την χρήση του. Ωστόσο, οι εταιρίες που
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χρησιμοποιούν το brand management θα πρέπει να είναι έτοιμες να 

προχωρήσουν και σε κάποιες ουσιαστικές μεταβολές, εφόσον αυτό κριθεί 

απαραίτητο, υιοθετώντας κάποια από τις νέες μορφές οργάνωσης των 

τμημάτων Μάρκετινγκ. Τις νέες αυτές μορφές λοιπόν αναλύουμε κάπως 

εκτενέστερα από ότι στην σχετική αναφορά που έχει ήδη προηγηθεί. 

Μάνατζυεντ κατηνορίας προϊόντων.

Η λογική πίσω από το brand management είναι ότι ο εσωτερικός 

ανταγωνισμός για τους πόρους θα βελτιώσει την απόδοση της κάθε μάρκας. 

Όμως συχνά οι μάνατζερς των διαφόρων ανταγωνιστικών μπραντών της ίδιας 

εταιρίας ανταγωνίζονται μεταξύ τους με την ίδια ένταση που ανταγωνίζονται 

τους πραγματικούς «εχθρούς», τις μάρκες των άλλων εταιριών. Η δυσκολία 

λοιπόν να συνδυαστούν τα επιμέρους προγράμματα Μάρκετινγκ της κάθε 

μπράντας, και η ανάγκη για μια πιο συνεκτική προσέγγιση του τρόπου 

διοίκησης, οδήγησε εταιρίες όπως η P&G να συγκεντρώσουν την ευθύνη 

λήψης αποφάσεων σε επίπεδο κατηγορίας προϊόντων πλέον, και όχι κάθε 

μάρκας ξεχωριστά. Έτσι οι brand managers που είναι υπεύθυνοι για τις 

μάρκες μιας προιοντικής κατηγορίας, όπως για παράδειγμα τα σαπούνια ή τα 

καθαριστικά, αναφέρονται σε έναν category manager, που έχει την ευθύνη 

συντονισμού των προσπαθειών Μάρκετινγκ, προς όφελος ολόκληρου του 

brand category group (Advertising Age 1987). Η αλλαγή αυτή συνδυάζεται και 

με την θεώρηση πλέον των λιανεμπόρων και των διανομέων ως συνεργατών 

και όχι ως σκληρών αντιπάλων. Επιπλέον δημιουργήθηκε και μία ακόμη θέση, 

αυτή του product supply manager, που λειτουργεί μέσα από συνεργασία με 
τους υπευθύνους των διαφόρων τμημάτων της εταιρίας, προκειμένου να 

μειώσει τον χρόνο ανάπτυξης νέων προϊόντων. Ακόμη, επιλύθηκε ένα από τα 

προβλήματα του παραδοσιακού brand management, καθώς δόθηκε η 

δυνατότητα για ενασχόληση πιο έμπειρων μάνατζερς με τις λειτουργίες του 

brand management (A.D.Shocker, R.K.Srivastava, R.W.Ruekert, 1994).

Τα αποτελέσματα μάλιστα για την P&G από το 1987 οπότε και άρχισε να 

εφαρμόζει το σύστημα αυτό, δημιουργώντας 39 κατηγορίες προϊόντων, ήταν 

πολύ ικανοποιητικά: Ηγεσία σε 22 από τις κατηγορίες αυτές, ενώ πριν 

προηγούνταν μόνο σε 17, αύξηση των κερδών το 1989 κατά 18%, φθάνοντας 

σε ύψος τα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σύνολο πωλήσεων $21,4 δις, ενώ
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ο ρυθμός αύξησης των πωλουμένων μονάδων εκτοξεύτηκε στο 7% ετησίως, 
ποσοστό ιδιαίτερα μεγάλο για μια εταιρία με το μέγεθος της P&G. Η βελτίωση 

αυτή μάλιστα επηρέασε και την τιμή της μετοχής, η οποία ανέβηκε κατά 48% 

το 1988 (Fortune, 1989).

Διεπιστημονικές ομάδες Μάρκετινγκ

Εταιρίες όπως η Pillsbury στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντικατέστησαν το 

παραδοσιακό τμήμα Μάρκετινγκ, με διεπιστημονικές ομάδες, που 

συγκεντρώνονται η κάθε μία γύρω από κάποιο group προϊόντων. Κάθε ομάδα 

περιλαμβάνει στελέχη από την παραγωγή, τις πωλήσεις και το τμήμα 

Μάρκετινγκ. Το νέο σύστημα έχει ως στόχο να κάνει τον καθένα «champion of 

the brand», και όχι μόνο αυτούς που είχαν την ετικέτα του τμήματος 

Μάρκετινγκ. Όπως χαρακτηριστικά λέει ο Paul Walsh, chief executive της 

Pillsbury: «Στο παρελθόν όταν κάτι πήγαινε στραβά, το τμήμα Μάρκετινγκ θα 

κατηγορούσε τις Πωλήσεις και οι Πωλήσεις θα κατηγορούσαν το τμήμα 

Παραγωγής». Οι ομάδες αυτές έχουν την δυνατότητα λήψης αποφάσεων, και 

αναφέρονται σε ένα αρχηγό της ομάδας, που συνήθως είναι κάποιος vice- 

president (The Economist, 1994).

Μάνατζυεντ καναλιού διανουής

Με το σύστημα αυτό δεν έχουμε υποκατάσταση του brand management, αλλά 

λειτουργεί παράλληλα. Ο product\brand manager εξακολουθεί να έχει την 

ευθύνη εκτέλεσης των προγραμμάτων που αφορούν την μάρκα του ή το 

προϊόν του, το οποίο μπορεί να κινείται μέσα από διάφορα κανάλια διανομής. 

Ο μάνατζερ του κάθε καναλιού από την δική του πλευρά, είναι υπεύθυνος για 

την απόδοση των προϊόντων που κινούνται μέσα από το κανάλι ευθύνης του. 

Η Black and Decker χρησιμοποιεί το σύστημα αυτό, και μάλιστα το έχει 

συνδυάσει με μια ομαδική προσέγγιση (Higgins, 1989a).

Reqional\Geoqraphic Marketing

Με τον τρόπο αυτό οργάνωσης του Μάρκετινγκ, δημιουργούνται strategic 

business categories, οι οποίες είναι από την φύση τους αποκεντρωμένες, και 

στην συνέχεια χωρίζονται σε τομείς πωλήσεων. Σε κάθε τομέα υπάρχουν 

brand teams, που είναι υπεύθυνες για την απόδοση τους. Οι ομάδες αυτές 

περιλαμβάνουν brand sales managers και brand promotion managers, για 

κάθε συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων. Η Campbells χρησιμοποιεί το
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σύστημα αυτό, και το έχει συνδυάσει και αυτή με μια ομαδική προσέγγιση 

(Higgins, 1989b).

Trade management

Με αυτή την μορφή brand management, οι εταιρίες δημιουργούν trade 

marketing groups, τα οποία στελεχώνονται από στελέχη «πρώτης γραμμής», 

που έχουν σαν στόχο την ανάπτυξη (“χτίσιμο”) των μπραντών της 

επιχείρησης. Τα στελέχη αυτά, δουλεύουν μαζί με τους ανθρώπους του 

τμήματος πωλήσεων, και τους υπευθύνους των καταστημάτων μέσω των 

οποίων πωλούνται τα προϊόντα.

«Διεπιστηυονικέο> ουάδεο Μάρκετιννκ

Με αυτό το σύστημα, κάθε ομάδα προϊόντων έχει μια ομάδα στελεχών, 

που εκπροσωπούν το Μάρκετινγκ, τις Πωλήσεις, Την Παραγωγή, το 

Χρηματοοικονομικό τμήμα και το τμήμα Έρευνας και Εξέλιξης. Όλα τα μέλη 

της ομάδας έχουν σαν στόχο την αριστοποίηση της απόδοσης της μάρκας ή 

της ομάδας των μαρκών ή προϊόντων για τα οποία είναι υπεύθυνοι.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Κλείνοντας την εργασία αυτή, αναπόφευκτα τίθεται το ερώτημα αν τελικά έχει 

μέλλον το brand management. Προσωπική μου άποψη είναι πως ασφαλώς 

και έχει θέση στις σύγχρονες επιχειρήσεις, και μπορεί να ανταποκριθεί στις 

σύγχρονες απαιτήσεις, καθώς τα προβλήματα που έχουν προκύψει κατά την 

χρήση του, και οι δυσλειτουργίες που παρουσιάζει, προέρχονται από την κακή 

εφαρμογή του, και από την λανθασμένη αντίληψη με την οποία 

αντιμετωπίζεται από τα ανώτερα κλιμάκια της κάθε ιεραρχίας. Ωστόσο είναι 

ανάγκη να γίνουν οι τροποποιήσεις και οι αλλαγές τις οποίες περιγράφουμε 

παραπάνω, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν όλες οι δυνατότητες του.

Ακόμη, θεωρώ απαραίτητη την ανάπτυξη μιας θεωρίας που θα καθοδηγεί 

τους brand managers, και θα μπορεί να καλύπτει όλες τις παραμέτρους 

εκείνες, καθώς και τα στοιχεία του τα οποία προέρχονται από διάφορες 

επιστήμες. Προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι θα πρέπει να στραφούν οι 

προσπάθειες των επιστημόνων που ασχολούνται με αυτή την θεματική 

ενότητα.

Από την μελέτη του brand management δεν θα πρέπει να απουσιάζει και η 

χώρα μας, καθώς ήδη υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν το 

σύστημα αυτό. Θα το θεωρούσα λοιπόν χρησιμότατο να ερευνηθεί ο βαθμός 

υιοθέτησης του από τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι λόγοι που τις οδήγησαν 

στην κίνηση τους αυτή, τι προσμένουν από την χρήση του, ποια η διαδικασία 

υιοθέτησης, και ποιο το προφίλ των Ελλήνων brand managers.

Ελπίζω η παρούσα εργασία να έχει συνέχεια, προκειμένου να συμβάλω και 

εγώ στην απάντηση μερικών από τα ερωτήματα αυτά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Ακολουθούν οι πίνακες οι οποίοι συνοψίζουν τα αποτελέσματα της έρευνας 

των Venkatesh and Wilemon, οι οποίοι συνέκριναν τους Ευρωπαίους και τους 

Αμερικανούς brand managers.

Πίνακας 1

Βασικό προφίλ των Ευρωπαίων (ΕΒΜ) και των Αμερικανών brand managers

(ABM).

Βιομηχανικοί κλάδοι ΑΒΜ ΕΒΜ

(η=60) (η=66)

Τροφίμων 75% 56%

Καπνού 10% 4%

Οικιακής χρήσεως 10% 18%

Αλλο 5% 20%

Τίτλος που χρησιμοποιείται

Brand manager 24% 15%

Product manager 51% 59%

‘Αλλο 25% 26%

Χρόνια στην παρούσα θέση

Λιγότερο από ένα έτος 12% 6%

1-3 χρόνια 65% 64%

Περισσότερα από 3 χρόνια 23% 30%
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Πίνακας 2

Προετοιμασία των Brand\Product managers για την θέση, και πως αυτή έχει

επιτευχθεί

Εμπειρία σαν product manager σε κάποια 

άλλη χώρα

27% 27%

‘Αμεση παροχή καθοδήγησης και 

συμβουλών από τους ανωτέρους.

30% 27%

Η εταιρία έχει ένα καλά εγκαθιδρυμένο 

σύστημα brand management

52% 18%

On the job experience σαν βοηθός 

ενός brand manager

15% 44%

Πίνακας 3

Συχνότητα συγκρούσεων ανάμεσα στους brand managers και τα διάφορα

Support groups

ΑΒΜ ΕΒΜ

Συμβαίνει συχνά 12% 12%

Συμβαίνει περιστασιακά 53% 42%

Πολύ σπάνια\ποτέ 35% 46%
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Πίνακας 4

Κατάταξη των τμημάτων, ανάλογα με την δυσκολία που παρουσιάζουν στις 

σχέσεις τους με τους brand managers

Τμήμα

ABM

Κατάταξη Ποσοστό των 

b\m που το 

θεωρούν 

δύσκολο

ΑΒΜ

Κατάταξη Ποσοστό 

των b\m 

που το 

θεωρούν 

δύσκολο

Παραγωγή 1 53% 2 60%

Πωλήσεις 2 45% 1 65%

Ε & Ε 3 41% 3 40%

Ανώτ. διοίκηση 4 40% 4 38%

Ερ. Μάρκετινγκ 5 14% 7 11%

Διαφ, γραφεία 6 13% 5 26%

Διαφ. τμήμα 7 9% 6 13%

‘Αμεσος προιστ. 8 7% 8 9%
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Πίνακας 5

Κατάταξη των τμημάτων, ανάλογα με την σπουδαιότητα που παρουσιάζουν

ABM ΑΒΜ

Τμήμα Κατάταξη Ποσοστ.

κατάταξη

Κατάταξη Ποσοστιαία

κατάταξη

Παραγωγή 1 97% 5 79%

Πωλήσεις 2 90% 4 80%

Ε&Ε 3 86% 3 82%

Ανώτ. διοίκηση 4 85% 2 83%

Ερ. Μάρκετινγκ 5 76% 6 77%

Διαφ, γραφεία 6 75% 1 85%

Διαφ. τμήμα 7 70% 7 74%

‘Αμεσος προιστ. 8 61% 8 64%
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Πίνακας 6

Κατάταξη, ανάλογα με την σπουδαιότητα, των χρησιμοποιούμενων τρόπων 

επηρεασμού για την εκμαίευση βοήθειας από τα υπόλοιπα τμήματα

ABM ΕΒΜ

Τρόπος

επηρεασμού

Κατάτ.

σπουδ.

Ποσοστ. Κατάτ.

σπουδ.

Ποσοστ.

Ικαν. στις ανθρωπ. 

σχέσεις

1 98% 1 100%

Ειδίκευση 2 95% 2 97%

Σεβασμός στην 

θέση του b\m

3 75% 3 81%

Αντιλαμβανόμενη

εξουσία

4 68% 4 60%

Πραγματική εξουσία 

(τυπική)

5 60% 5 52%

Έμεσες ανταμοιβές 6 37% 6 37%

Τιμωρίες 7 30% 8 19%

‘Αμεσες ανταμοιβές 8 15% 7 23%
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Κριτήρια αξιολόγησης της απόδοσης των b\m: Κατάταξη

Πίνακας 7

Κριτήρια Κατάτ. Ποσοστό

συμφωνίας

Κατάτ. Ποσοστό

συμφωνίας

Ικανότητα υποκίνησης 1 97% 1 95%
και ελέγχου 

Εξασφάλιση της 2 95% 2,5 89%
μακροχρ. απόδοσης 

Εκπαίδευση και 3 93% 16 62%
προετοιμασία των 

υφισταμένων 

Επιτυχή ανάπτυξη 4 92% 4 88%
σχεδίων Μάρκετινγκ 

Ικανότητα ανάληψης 5 90% 13 75%
ανωτάτων ιεραρχικά 

θέσεων

Εκτέλεση των ετήσιων 6 87% 2,5 89%
σχεδίων Μάρκετινγκ 

Κατανόηση της διαφημ. 7 84% 12,5 83%

Κατανόηση της τιμολ. 9 82% 6,5 86%

Καταν. της Πρ. Πωλήσ. 9 82% 6,5 86%

Καταν. του κόστους 9 82% 5 87%
παραγωγής 

Ικανότητα γέννεσης 12 78% 14 71%
νέων ιδεών 

Μερίδιο αγοράς 12 78% 8,5 85%

Συνολικές πωλήσεις 14,5 77% 15 69%
Καταν. της διανομής 14,5 77% 8,5

85%

Κερδοφορία 16 75% 10 84%

Νέοι καταναλωτές 17 38% 19 38%

Επίδρ. στον οργαν. 18 37% 18 43%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Θα αναφερθούμε στην στρατηγική «Κάθε μέρα χαμηλές τιμές», 

χρησιμοποιώντας το παράδειγμα μιας μεγάλης αλυσίδας λιανεμπορίου, της 

Sears.

Η Sears λοιπόν ακολουθούσε και αυτή, την παραδοσιακή πολιτική 

τιμολόγησης, που συνίσταται στην ύπαρξη τιμών τιμοκαταλόγου, ενώ κατά 

καιρούς γίνονται πωλήσεις με έκπτωση. Κατά τον τρόπο αυτό, οι 

περισσότεροι από τους πελάτες πληρώνουν την κανονική τιμή, ενώ αυτοί που 

τους αρέσει να κάνουν παζάρια, περιμένουν τις ημέρες των προσφορών, 

προκειμένου να πληρώσουν χαμηλότερη τιμή. Έτσι ουσιαστικά η πρώτη 

κατηγορία πελατών επιδοτεί την δεύτερη.

Η Sears λοιπόν, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πολιτική αυτή, λόγο της 

πίεσης από τα εκπτωτικά κέντρα, που την ανταγωνίστηκαν άμεσα, καθώς 

μέχρι τότε καθόριζε τις τιμές της σε χαμηλότερα επίπεδα από τα 

πολυκαταστήματα, και απευθυνόταν σε όλα τα εισοδηματικά στρώματα, ενώ 

πραγματοποιούσε συχνά «ξεπουλήματα» σε εποχιακά είδη, ή σε είδη που είχε 

μεγάλο απόθεμα. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν, αντιμετώπισε πολύ μεγάλη 

πίεση από τα εκπτωτικά κέντρα, όπως τα Κ Mart και τα Wal-Mart, τα οποία 

είχαν κάθε μέρα χαμηλές τιμές, και έκαναν πολύ λιγότερα ξεπουλήματα, με 

αποτέλεσμα να χάνει συνεχώς πελάτες, προς όφελος αυτών των νέων 

άμεσων ανταγωνιστών.

Διαπίστωσε λοιπόν ότι έπρεπε να πάρει κάποιες εξαιρετικά κρίσιμες 

αποφάσεις σχετικά με το μείγμα τιμολόγησης που χρησιμοποιούσε. Την 

άνοιξη του 1989 λοιπόν, κατήργησε την εβδομάδα των εκπτώσεων, και 

υιοθέτησε την στρατηγική «κάθε μέρα χαμηλές τιμές», κλείνωντας για 48 ώρες 

και τα 824 καταστήματα της, και αλλάζωντας τις τιμές σε όλα τα προϊόντα της, 

με νέες μειωμένες μέχρι και κατά 50%. Ακόμη, συμπλήρωσε αυτή την αλλαγή 

στρατηγικής με την μεγαλύτερη διαφημιστική εκστρατεία στην ιστορία της: 

«Χαμηλώσαμε τις τιμές σε πάνω από 50.000 είδη!».

Η Sears περίμενε ότι θα έβγαινε κερδισμένη από πολλές απόψεις:

=> Θα διατηρούσε τους σημερινούς πελάτες της, και θα ξανάφερνε κοντά της 

κάποιους άλλους.
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=> Ο υψηλός όγκος των συνολικών πωλήσεων θα αντιστάθμιζε τα χαμηλά 

περιθώρια κέρδους.

=>Θα απαλλασόταν από τις μεγάλες διαφημιστικές δαπάνες, καθώς οι 

χαμηλές τιμές θα λειτουργούσαν ως τρόπος προσέλκυσης των πελατών. 

=>Δεν θα αναγκαζόταν να κρατά μεγάλα αποθέματα, καθώς θα υπήρχε 

μεγαλύτερη κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων.

=>Δεν θα επωμιζόταν έξοδα προσωπικού, που ήταν απαραίτητο για την 

διεξαγωγή «ξεπουλημάτων» κάθε εβδομάδα.

Πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν τελικά τα 

προσδοκώμενα, καθώς ο όγκος πωλήσεων δεν αυξήθηκε, ενώ τα περιθώρια 

είχαν μειωθεί σημαντικά. Αυτό μάλλον εξηγείτε από το γεγονός ότι οι 

καταναλωτές εξακολουθούσαν να πιστεύουν ότι οι τιμές των εκπτωτικών 

κέντρων ήταν ακόμη χαμηλότερες. Ακόμη επειδή το λειτουργικό κόστος της 

Sears ήταν υψηλότερο, φθάνωντας στο 30% των πωλήσεων, ενώ των 

ανταγωνιστών της μόλις 23%, και λόγο του ότι οι πελάτες της Sears είχαν 

συνηθίσει στην πολιτική των προσφορών και δεν έκαναν αγορές, 

περιμένωντας καλύτερες τιμές.

(ΠΗΓΗ: Philip Kotler, «Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ: Ανάλυση, σχεδιασμός, 

υλοποίηση και έλεγχος», έβδομη έκδοση, σελ.922-923)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη των brand managers, είναι η υπερβολική 

χρησιμοποίση των brand και line extentions, γεγονός που συχνά 

αποδεικνύεται καταστροφικό για την brand equity, και την μακροπρόθεσμη 

απόδοση της μάρκας, που «δανείζει» το όνομα της. Φυσικά το πρόβλημα 

αυτό δεν συναντάται μόνο στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το brand 

management, αλλά επεκτείνεται και στις υπόλοιπες εταιρίες, αποτελώντας 

γενικευμένη τάση της επιχειρηματικής πραγματικότητας.

Η πρακτική αυτή, στηρίζεται από το υπερβολικά μεγάλο κόστος εισαγωγής 

μιας εντελώς νέας μάρκας, αλλά και από το μεγάλο ποσοστό αποτυχίας των 

νέων μαρκών. Ειδικώτερα για το κόστος εισαγωγής, σχετικές έρευνες το έχουν 

υπολογίσει από 50 εως 100 εκατ. δολλάρια (Brown 1985), ποσό σημαντικά 

υψηλότερο από το αντίστοιχο των προηγουμένων δεκαετιών, κυρίως λόγο της 

αύξησης του κόστους των διαφημιστικών μέσων, της χρήσης πιο εκτεταμένης 

και επιθετικής προώθησης των πωλήσεων από τις υπάρχουσες μάρκες, και 

του κόστους της διανομής που έχει αυξηθεί σημαντικά. Ακόμη, αποτελεί έναν 

πολύ αποτελεσματικό τρόπο για ικανοποίηση των επιθυμιών των 

καταναλωτών, με την προσφορά μιας ποικιλίας προϊόντων κάτω από το ίδιο 

όνομα, ενώ δίνει και την δυνατότητα για υποστήριξη της εικόνας της μάρκας- 

δότη.

Όμως, είναι πολύ μεγάλος και ο κίνδυνος που συνδέεται με μια τέτοια 

επιλογή, καθώς υπάρχει πάντα η πιθανότητα να δημιουργηθούν άσχημες 

επιδράσεις για την μάρκα-δότη, και να καταστραφεί έτσι η εικόνα της, με 

αποτελέσματα ιδιαίτερα δυσμενή για την μελλοντική απόδοση της, και με 

κόστος πολύ μεγαλύτερο σπό τα 100 εκατ. που αναφέρθησαν παραπάνω.

Η επιτυχία των brand extensions, των περιπτώσεων δηλαδή χρήσης του 

ονόματος μιας υπάρχουσας μάρκας για την είσοδο σε μια εντελώς 

διαφορετική προιοντική κατηγορία, αλλά και των line extensions, στηρίζεται 

στην επαλήθευση τριών υποθέσεων που κάνουν οι εταιρίες:

1. Οι καταναλωτές έχουν ευνοϊκή στάση απέναντι στην μάρκα

2. Αυτή η ευνοϊκή στάση, «περνά» και στην extension

3. Αρνητικές εντυπώσεις που θα δημιουργηθούν για την extension, δεν 

μεταφέρονται στην μάρκα-δότη
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Ωστόσο, καμμία έρευνα δεν έχει ακόμη εντοπίσει πλήρως και ολοκληρωμένα, 

τους παράγοντες εκείνους που καθορίζουν την πιθανότητα να επαληθευθούν 

οι υποθέσεις αυτές. Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη για την δημιουργία μιας 

θεωρίας, που θα λειτουργεί ως οδηγός για την απόφαση χρήσης μιας 

extension ή όχι.

Επιθυμώ λοιπόν και εγώ να προσθέσω την δική μου άποψη, προτείνωντας 

μία μέθοδο προς συζήτηση, με βάση της οποία θα μπορούσε να γίνεται η 

επιλογή των σωστών επεκτάσεων.

Πιστεύω λοιπόν ότι η απόφαση για χρήση μιας brandMine extension, θα 

πρέπει να στηρίζεται σε μια ανάλυση στρατηγικού χαρακτήρα της μάρκας- 

δότη. Μέσα από την ανάλυση αυτή, θα πρέπει να εντοπιστεί το core 

competitive adventage της μάρκας, και να καθοριστούν τα στοιχεία κλειδιά της 

brand equity. Η επέκταση λοιπόν θα πρέπει να αποφασίζεται μόνο όταν θα 

στηρίζεται στο ίδιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Έτσι θα δωθεί η δυνατότητα 

ενίσχυσης της εικόνας της μάρκας και θα αποφευχθεί η πιθανότητα σύγχυσης 

και δυσαρμονίας ανάμεσα στη εικόνα της μάρκας-δότη και της επέκτασης. 

Παράλληλα, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επιτυχία εκστρατείας 

προβολής που θα υποστηρίζει ακριβώς αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 

και από την οποία θα ωφεληθούν και οι δύο.

Θα πρέπει όμως να υπάρχει και μια άλλη προϋπόθεση η οποία θα πρέπει να 

τηρείται, προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας της επέκτασης 

και αποφυγής της καταστροφής της εικόνας της μάρκας-δότη. Είναι ανάγκη 

λοιπόν, η επέκταση να προσθέτει ένα ακόμη χαρακτηριστικό, το οποίο θα 

ανταποκρίνεται στην προβλεπόμενη ή πραγματοποιηθήσα μεταβολή των 

συνθηκών του εξωτερικού περιβάλλοντος. Έτσι για παράδειγμα, θα είχε 

νόημα να υιοθετηθεί από μια εταιρία κατασκευής τροφίμων, που έχει 

δημιουργήσει την εικόνα του παραγωγού προϊόντων ποιότητας, μια επέκταση 

που θα έχει το στοιχείο της ανώτερης ποιότητας, αλλά και θα τιμολογείται 

χαμηλότερα, ως αντίδραση στην πίεση από τα private labels.

Χρειάζεται λοιπόν:

^Ανάλυση στρατηγικού χαρακτήρα της κάθε μάρκας, μέσα από την οποία θα 

εντοπίζεται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα πυρήνα, και με βάση το οποίο 

θα αποφασίζονται οι επεκτάσεις, είτε γραμμής είτε μάρκας.
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^>Καλή ανίχνευση του εξωτερικού περιβάλλοντος, προκειμένου να 

εντοπίζονται οι μεταβολές πριν ακόμη συμβούν, για να παρέχεται ο 

απαιτούμενος χρόνος, και η απαραίτητη άνεση κινήσεων. ‘Αλλωστε, είναι 

περίπου νόμος και στην επιχειρηματική πρακτική, ότι είναι καλύτερη να 

είσαι proactive παρά reactive.

=> Σωστή εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης, ώστε να δίνεται η δυνατότητα 

στα στελέχη, απαλλαγμένα από εσωτερικά προβλήματα, να εστιάσουν την 

προσοχή τους στις στρατηγικού χαρακτήρα διαστάσεις των καθηκόντων 

τους, και στο εξωτερικό περιβάλλον, άμεσο και έμεσο.

Έχω λοιπόν την γνώμη ότι στα πλαίσια μιας τέτοιας αντιμετώπισης, θα 

μπορούσαν οι brand managers να έχουν κρίσιμο ρόλο, καθώς η θέση τους, 

τους δίνει την δυνατότητα να εντοπίσουν πρώτοι από όλους και τα κρίσιμα 

χαρακτηριστικά της μάρκας για την οποία είναι υπεύθυνοι, αλλά και τις τάσεις 

του εξωτερικού περιβάλλοντος. Φυσικά δεν αρκεί μόνο η γνώση του κάθε 

brand manager, η μάρκα του οποίου θα δώσει το όνομα για την επέκταση, 

αλλά απαιτείται και η συμμετοχή και η δέσμευση και της ανώτατης διοίκησης, 

αλλά και των υπολοίπων στελεχών, κυρίως του ίδιου επιπέδου, στα πλαίσια 

μιας προσπάθειας συλλογής όλων των πληροφοριών που μπορεί να 

υπάρχουν στο εσωτερικό της επιχείρησης. Καλό είναι λοιπόν να δημιουργηθεί 

ένα όργανο συμβουλευτικού χαρακτήρα, στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι όσοι 

έχουν ως ρόλο την επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον (οι brand managers 

στην προκειμένη περίπτωση), και το οποίο θα συλλέγει τις πληροφορίες για 

τις εξελίξεις των συνθηκών, θα τις αξιολογεί, θα τις γνωστοποιεί σε όλους τους 

εμπλεκόμενους σε αυτή την διαδικασία, και τέλος θα βοηθά την ανώτατη 

διοίκηση στην αξιολόγηση των προτάσεων για επέκταση, είτε μάρκας είτε 

γραμμής, αναφορικά με το σκέλος που αναφέρεται στην προσθήκη ενός 

χαρακτηριστικού, ως ανταπόκριση στις μεταβολές των εξωτερικών συνθηκών. 

Ωστόσο, είναι ανάγκη να δωθεί προσοχή και σε κάποια άλλα πράγματα, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποδοχή της επέκτασης, και να αποφευχθούν 

περιπτώσεις χειροτέρευσης της εικόνας της μάρκας-δότη. Αυτά είναι:

1. Το κατά πόσο οι καταναλωτές θεωρούν ότι η εταιρία που λειτουργεί στην 

πρώτη προιοντική κατηγορία, έχει την ικανότητα να παράγει και το προϊόν 

της δεύτερης κατηγορίας. Είναι ανάγκη λοιπόν, να έχει δημιουργηθεί η
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εντύπωση, ότι οι άνθρωποι, τα μέσα, και οι ικανότητες της εταιρίας αρκούν 

για να παραχθεί το νέο προϊόν. Τυχόν απουσία αυτής της αντίληψης μπορεί 

να δημιουργήσει αρνητικές αντιδράσεις, καθώς είναι εξαιρετικά πιθανό να 

νομίσουν οι καταναλωτές ότι η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της, ή ότι 

προσπαθεί να τους κοροϊδέψει, με όλες τις άσχημες συνέπειες που μπορεί 

να έχει αυτό για την εικόνα της (την εικόνα της μάρκας-δότη).

2. Να εξασφαλίζεται ότι η αντίληψη ποιότητας για την μάρκα-δότη, 

συνδυάζεται και με την ύπαρξη συμπληρωματικής σχέσης ή σχέσης 

υποκατάστασης, ανάμεσα σε αυτήν και στην επέκταση. Δεν πρέπει να 

περιμένουν οι επιχειρήσεις ότι η εικόνα ποιότητας της μάρκας, θα περάσει 

και στις επεκτάσεις, εφόσον δεν υπάρχουν οι σχέσεις αυτές. Αυτό είναι 

μάλλον αντίθετο με την κρατούσα αντίληψη, ωστόσο αποδεικνύεται από τα 

αποτελέσματα ερευνών (Aaker and Keller, 1990), και μπορεί να εξηγειθεί 

λογικά, καθώς είναι πιθανόν να οφείλεται στην ανάγκη των καταναλωτών να 

εντοπίσουν κάποια σχέση ανάμεσα στην μάρκα-δότη και στην επέκταση, 

προκειμένου να «επιδοτήσουν» την δεύτερη με την εικόνα ποιότητας της 

πρώτης.

3. Να θεωρείται από τους καταναλωτές η προσπάθεια επέκτασης δύσκολη, 

καθώς σε αντίθετη περίπτωση παρουσιάζονται προβλήματα στην αποδοχή 

της. Αυτό, εκτός της ερευνητικής τεκμηρίωσης (Aaker and Keller, 1990), 

μπορεί να εξηγειθεί και από την πιθανότητα να πιστέψουν ότι είναι άτοπο 

για μια εταιρία (μάρκα) με εικόνα ποιότητος να χρησιμοποιήσει το όνομα 

της και σε κάποια ασήμαντη προιοντική κατηγορία, καθώς και από το 

γεγονός ότι μπορεί να θεωρήσουν ότι το όνομα της μάρκας χρησιμοποιείται 

μόνο και μόνο για λόγους υπερτιμολόγησης.

Εκτός από αυτά, θα πρέπει να εφηστίσουμε την προσοχή των ασχολουμένων 

με το θέμα, σε τρία ακόμη γεγονότα:

Πρώτον, ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά οι επεκτάσεις, όταν 

αυτές αποτελούνται από προϊόντα υψηλότερης ποιοτικής στάθμης από ότι η 

μάρκα-δότης, καθώς στην περίπτωση αυτή, έστω και αν η επέκταση αποτύχει, 

μπορεί να βελτιωθεί η εικόνα της μάρκας-δότη. Μπορεί να θεωρηθεί λοιπόν η
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επέκταση ως ένα όπλο για βελτίωση της εικόνας της αρχικής μάρκας, έστω 

και με κόστος την πιθανή αποτυχία της.
Δεύτερον, θα πρέπει να δίνουν μεγάλη σημασία, πριν το λανσάρισμα της 

επέκτασης, στην δημιουργία brand loyalty για την μάρκα-δότη. Έτσι θα 

μπορέσουν να την προστατέψουν από πιθανές άσχημες επιδράσεις λόγο της 

επέκτασης, καθώς ο πιστός καταναλωτής είναι συχνά πρόθυμος να 

συγχωρήσει τέτοιου είδους παραπτώματα (Harvard Business review, 

November-December 1994). Για την επίτευξη τώρα της προσήλωσης στην 

μάρκα, υπάρχουν διάφορες μέθοδοι οι οποίες έχουν προτεθεί (Schiffman and 

Kanuk, 1994). Έτσι, οι επιστήμονες της συμπεριφοράς πιστεύουν ότι 

δημιουργείτε από την χρήση του προϊόντος, και την ικανοποίηση του 

καταναλωτή, επομένως θα πρέπει να εξασφαλίζουμε την εκπλήρωση από την 

μεριά του προϊόντος των προσδοκιών των καταναλωτών. Οι cognitive 

researchers από την πλευρά τους ισχυρίζονται ότι δημιουργείτε με την 

ανάμιξη του καταναλωτή, και την διαδικασία σύγκρισης και επιλογής μέσα από 

την οποία περνά, άρα θα πρέπει να δίνουμε βαρύτητα στην αύξηση της 

ανάμιξης, με (Γ.Σιώμκος, 1994):

* Σύνδεση της μάρκαςΥττροιόντος με κάποιο ζήτημα υψηλής ανάμιξης

* Σύνδεση μα κάποια προσωπική κατάσταση υψηλής ανάμιξης

* Σύνδεση με υψηλής ανάμιξης διαφήμιση

* Αλλαγή της σημαντικότητας των ωφελημάτων που προκύπτουν από την 

χρήση του

* Εισαγωγή ενός νέου σημαντικού χαρακτηριστικού.
Τέλος, υπάρχει και η άποψη των υποστηρικτών της θεωρίας της ανάμιξης, 

σύμφωνα με την οποία η προσήλωση, κυρίως για προϊόντα χαμηλής 

ανάμιξης, δημιουργείτε με την συχνή έκθεση σε σύντομα, πλούσια σε 

συμβολισμούς και οπτικά ερεθίσματα, τηλεοπτικά μηνύματα, τα οποία θα 

υποστηρίζονται και από in-store displays,

Τρίτον, θα πρέπει να δίνεται μεγάλη σημασία στα κίνητρα που ωθούν τα 

στελέχη να προτείνουν επεκτάσεις, είτε γραμμής, είτε μάρκας. Έτσι, δεν έχουν 

νόημα οι επεκτάσεις που γίνονται για προσωπικούς λόγους προβολής του 

στελέχους, για βραχυπρόθεσμα οφέλη, από ανάγκη να εμφανίσουν κάτι 

καινούριο, ή σαν μέσο πίεσης για να κερδίσουν περισσότερο χώρο για την
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μάρκα στα ράφια. Πρέπει να στηρίζονται στην επίτευξη μακροπρόθεσμης 

κερδοφορίας, στην ενδυνάμωση της brand equity, στην προσέλκυση του 

ενδιαφέροντος των καταναλωτών για την μάρκα, στην υποστήριξη του core 

competitive advantage, στην αντιμετώπιση των ανταγωνιστών, στην 

διαχείρηση μιας καινοτομίας, και στην ανταπόκριση στις συνθήκες του 

εξωτερικού περιβάλλοντος. Έτσι μόνο θα αντιμετωπιστούν στην σωστή τους 

βάση.

Συνοψίζωντας λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι για να έχουν θετικά 

αποτελέσματα οι επεκτάσεις, τόσο για την μάρκα-δότη όσο και για την 

επέκταση, θα πρέπει:

=> Να δημιουργείτε πρώτα προσήλωση στην αρχική μάρκα 

=> Να υπάρχουν τα σωστά κίνητρα

==> Να εντοπίζεται το core competitive advantage της μάρκας 

=> Να εντοπίζονται οι μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος, και να 

αντιμετωπίζονται με προσθήκη επιπλέον χαρακτηριστικών στην επέκταση. 

=>Να εξασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται πως η εταιρία έχει 

την δυνατότητα να παράγει την επέκταση, ότι η ποιότητα συνδυάζεται με 

την σχέση συμπλήρωσης ή υποκατάστασης, και ότι δεν είναι εύκολη η 

παραγωγή της επέκτασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Μια από τις σπουδαιότερες πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι κατασκευαστές 

επωνύμων προϊόντων, και επομένως και οι brand managers που 

διαχειρίζονται αρκετές από αυτές, είναι η πίεση από τα προϊόντα με τα 

ιδιωτικά σήματα. Τα προϊόντα αυτά, εκμεταλευόμενα τις κακές οικονομικές 

συνθήκες, και την εξ’αυτού μεγαλύτερη ευαισθησία των καταναλωτών στο 

θέμα της τιμής, κατάφεραν να αποκτήσουν ένα πολύ σημαντικό κομάτι των 

συνολικών πωλήσεων ειδών Σούπερ Μάρκετ. Χαρακτηριστικό του μεγέθους 

της επιτυχίας τους είναι το σχήμα Α, που αναφέρεται στο μερίδιο αγοράς τους 

στις Ηνωμένες Πολιτείες.

ΣΧΗΜΑ A

Μερίδιο αγοράς των private labels

■ Μερίδιο αγοράς

■ Πωλήσεις σε δολλάρια

(ΠΗΓΗ: Information Resources Inc. and Oppenheimer and Co., Inc. 

estimates.)

Ακόμη πιο δραματικά είναι μάλιστα τα πράγματα στον τομέα των τροφίμων, 

όπου τα private labels καταλάμβαναν το 1993 το 23,5%, σε σχέση με το 22% 

το 1990, και προβλέπεται, σύμφωνα με έρευνα της τράπεζας J.P.Morgan της 

Νέας Υόρκης, να φθάσουν το 27% το 2000. Η κατάσταση μάλιστα στην
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Ευρώπη δεν είναι καθόλου διαφορετική, καθώς το 1992 οι πωλήσεις τους 

στην κατηγορία των τροφίμων ήταν (The Economist, 1993):

Βρεττανία 28%

Ελβετία 26%

Γερμανία 25%

Γ αλλία 23%

Βέλγιο 18%

Ολλανδία 17%

Στην χώρα μας, 5 αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ διακινούν προϊόντα με τα δικά 

τους σήματα. Αυτές είναι η HELLASPAR Βερόπουλος, η Prisunic 

Μαρινόπουλος, ο Βασιλόπουλος, η ΤΡΟΦΟ, και το Continent. Συνολικά 

κατέχουν το 3% των συνολικών πωλήσεων, με κυρίαρχο τα χαρτικά που 

αποτελούν το 75% του συνόλου. Αναφερόμενοι στις μεγαλύτερες από τις 

αλυσίδες, η HELLASPAR διακινεί 200 περίπου προϊόντα σε 40 προιοντικές 

κατηγορίες, τα οποία αποτελούν το 7% του τζίρου της. Σύμφωνα όμως με τον 

κ. Κώστα Βερόπουλο, βραχυπρόθεσμα θα αγγίξουν το 12%, με προοπτική σε 

3-4 χρόνια να προσεγγίσουν το 20%. Τα Prisunic έχουν 400 περίπου 

προϊόντα, τα οποία συνεισφέρουν το 15% του συνολικού τζίρου τους, ενώ για 

το Continent δεν υπάρχουν στοιχεία (Συνέδριο για τι λιανεμπόριο, Αθήνα 

1995).

Τα προϊόντα αυτά, εκτός από το πλεονέκτημα της χαμηλότερης τιμή για τους 

καταναλωτές, που κυμαίνεται από 10 εως 40%, παρουσιάζει και κάποια 

πλεονεκτήματα για τις αλυσόδες που τα διακινούν. Έτσι, έχουν μεγαλύτερα 

περιθώρια κέρδους, συμβάλουν στην αύξηση της συνολικής κερδοφορίας, και 

βοηθούν στην δημιουργία store loyalty.

Η χαμηλότερη τιμή τους οφείλεται:

• Στην οικονομία στην διαμεσολάβηση, καθώς εξαφανίζονται οι ενδιάμεσοι

• Στην εξοικονόμιση κόστους σχετιζόμενου με την διαφήμιση, την είσπραξη 

και την λογιστική παρακολούθηση

• Στην μη επιβάρυνση τους με κόστος κεφαλαίου, καθώς η αλυσίδα δεν έχει 

δεσμεύσει κεφάλαια για την παραγωγή τους, καθώς την αναλαμβάνουν 

άλλοι.
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Στην πίεση τους λοιπόν, οι κατασκευαστές έχουν προσπαθήσει να 

απαντήσουν, χρησιμοποιώντας διάφορες στρατηγικές. Έτσι, άλλωτε εισάγουν 

στην αγορά «fighting brands» χαμηλού κόστους, όπως έκανε η Anheuser- 

Busch. ‘Αλλωτε παράγουν οι ίδιοι για λογαριασμό των αλυσίδων 

λιανεμπορίου, θεωρώντας καλύτερο να «κλέψουν» οι ίδιοι πωλήσεις από τον 

εαυτό τους, όπως κάνουν η Heinz, η Kraft General Foods, και η Ralston 

Purina, ή εστιάζουν την προσοχή τους στην εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων, 

θέλωντας να είναι ένα βήμα μπροστά από τα private labels, όπως η Unilever. 

‘Αλλες εταιρίες πάλι, αυξάνουν την διαφημιστική τους δαπάνη, ενώ η πιο 

διαδεδομένη πρακτική είναι αυτή της δραστικής περικοπής των τιμών. Τέλος, 

μπορεί να χρησιμοποιούν καλύτερο point-of-purchase υλικό, και να παρέχουν 

εκπτώσεις για τα νέα προϊόντα (Halstead and Ward, 1995).

Τα αποτελέσματα αυτών των κινήσεων όμως δεν φαίνεται να ήταν 

ικανοποιητικά, καθώς η αυξητική τάση των private labels παραμένει. Πρέπει 

λοιπόν να αναζητήσουν οι κατασκευαστές νέους τρόπους αντίδρασης. 

Προσωπική μου άποψη είναι ότι η αντίδραση θα πρέπει να βασιστεί στο ποια 

πορεία αναμένεται να ακολουθήσουν τα private labels στο μέλλον. Έχω την 

γνώμη λοιπόν, ότι τα προϊόντα με τα ιδιωτικά σήματα θα εξακολουθήσουν να 

έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με σήμερα, δηλαδή: αισθητά χαμηλότερη τιμή, 

χειρότερη ποιότητα, και απουσία ουσιαστικής διαφημιστικής υποστήριξης. Η 

πρόβλεψη μου αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι σε αντίθετη περίπτωση, 

δηλαδή καλύτερη ποιότητα και προβολή, και υψηλότερες τιμές, θα 

λειτουργούσε το φαινόμενο του «wheel of retailing» (Hollander, 1960), όπου 

τα προϊόντα αυτά θα «ανέβαιναν» ουσιαστικά κατηγορία, προσεγγίζοντας τα 

επώνυμα προϊόντα, και θα προέκυπτε ένα κενό στην αγορά, για προϊόντα 

φθηνότερα, έστω και χαμηλότερης ποιότητας, το οποίο θα το κάλυπταν είτε 

μια δεύτερη γενιά private labels, είτε κάποια generic προϊόντα.

Ως εκ τούτου λοιπόν, οι κατασκευαστές θα πρέπει να στρέψουν την προσοχή 

τους στον καταναλωτή, προσπαθώντας να τον πείσουν να αλλάξει τα κριτίρια 

με βάση τα οποία επιλέγει, και να σταματήσουν να ανταγωνίζονται τους 

λιανέμπορους στο θέμα της τιμής, καθώς είναι ένας τομέας στον οποίο έχουν 

μειονέκτημα εξ’ορισμού. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να
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σταματήσει η τάση για θέσπιση χαμηλότερων τιμών, αλλά ότι δεν θα πρέπει

να αποτελεί τον κυριώτερο τρόπο αντίδρασης.

Η προσπάθεια αυτή για αλλαγή των στάσεων των καταναλωτών (γιατί περί

αυτού πρόκειτε ουσιαστικά), μπορεί να στηριχθεί σε:

♦ Προσπάθειες προβολής, μέσα από τις οποίες θα βελτιωθεί η αξιολόγηση 

της μάρκας του κάθε κατασκευαστή, στα εκτός της τιμής χαρακτηριστικά. 

Αυτές οι προσπάθειες όμως θα πρέπει να συνοδεύονται και από 

πραγματική βελτίωση του προϊόντος, καθώς και από αποφυγή αυξήσεων 

στην τιμή.

♦ Έμφαση στην καινοτομία, με συνεχείς προσθέσεις νέων χαρακτηρστικών, 

τα οποία αυξάνουν την αντιλαμβανόμενη αξία, και αποκλείουν την άμεση 

αντιγραφή από τα private labels.

♦ Εξασθένιση της σημαντικότητας της τιμής, ως κριτηρίου επιλογής, 

προβάλλωντας με έμφαση το trade-off που υπάρχει, μεταξύ ενός ισχυρού 

χαρακτηριστικού και της τιμής.

♦ Συνέχιση της παραγωγής προϊόντων private labels, για λογαριασμό των 

λιανεμπόρων, προκειμένου να χρησιμοποιείται τυχόν αργούσα παραγωγική 

δυναμικότητα, αλλά και να μπορούν να αποκομίζονται κάποια κέρδη τα 

οποία θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις ενέργειες που περιγράψαμε 

πιο πάνω. Θα πρέπει να δωθεί προσοχή όμως, ώστε ο τελικός 

καταναλωτής να μην μπορεί να αντιληφθεί την σχέση του παραγωγού και 

του private label προϊόντος που αυτός παράγει.

♦ Έμφαση στο brand building, κυρίως μέσα από σωστή επικοινωνία και 

προβολή της «προσωπικότητας» της μάρκας, καθώς και με την μεγαλύτερη 

προσοχή στο προσωπικό και τους ανθρώπους της εταιρίας, μια που όλο 

και περισσότερο οι καταναλωτές επιλέγουν με βάση την εικόνα που έχουν 

σχηματίσει για τις ικανότητες, τις απόψεις, την συμπεριφορά, τις στάσεις και 

τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που παράγουν ένα προϊόν (Stephen 

King, 1991). Έτσι θα χρειαστεί να δωθεί και μεγαλύτερη βαρύτητα στις 

δημόσιες σχέσεις, ως τρόπου γνωστοποίησης των χαρακτηριστικών αυτών.

♦ Εξασφάλιση κάποιων συνθηκών «υγιεινής» στις σχέσεις των 

κατασκευαστών με τους λιανέμπορους, που θα επιτρέψουν την
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απρόσκοπτη κίνηση των επωνύμων προϊόντων προς τον τελικό 

καταναλωτή.

Από την πλευρά τους, οι μάνατζερς των εταιριών λιανεμπορίου, οι οποίοι είναι 

υπεύθυνοι για τα private labels, θα πρέπει επίσης να έχουν στο μυαλό τους 

τον κίνδυνο δημιουργίας του φαινομένου του «wheel of trade». Έτσι, κάθε 

σκέψη για βελτίωση της ποιότητας, της προβολής και των παρεχομένων 

συνοδευτικών υπηρεσιών των private labels, θα πρέπει να εξετάζεται με 

γνώμονα το κόστος, καθώς είναι ανάγκη να αποφευχθεί οποιαδήποτε αύξηση 

της τιμής τους. Ο μόνος τρόπος για να υπάρξει η βελτίωση αυτή των 

χαρακτηριστικών είναι ή η μείωση του περιθωρίου κέρδους, ή ο περιορισμός 

του κόστους που συνδέεται με τα προϊόντα αυτά (Halstead and Ward, 1995). 

Έτσι θα υποστηριχθεί το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των προϊόντων 

αυτών, που είναι η χαμηλή τιμή τους.

Η άποψη αυτή μάλιστα πιστεύω ότι έχει μεγαλύτερη αξία σήμερα, που η 

παγκόσμια οικονομία δείχνει να περνά σε φάση ανάκαμψης, μια που υπάρχει 

η εντύπωση ότι σε καλύτερες οικονομικές συνθήκες απορροφούνται 

ευκολότερα αυξήσεις της τιμής, και επομένως γίνονται πιο ελκυστικές για τους 

μάνατζερς οι στρατηγικές που προβλέπουν και αύξηση της τιμής. Ωστόσο 

αυτό πρέπει οπωσδήποτε να αποφευχθεί στην περίπτωση αυτή, καθώς έχει 

πλέον να κάνει με το core competitive advantage των private labels.

Θα υποστήριζα μάλιστα ότι θα ήταν προσφορότερο να δώσουν μεγαλύτερη 

βαρύτητα σε θέματα όπως η ατμόσφαιρα των καταστημάτων τους, η 

αισθητική τους, η γενικότερη εικόνα καθαριότητας, τάξης και ποιότητας, που 

φαίνεται να επηρεάζουν τις αντιλήψεις των καταναλωτών για τα private labels, 

χωρίς να τα επιβαρύνουν και με επιπλέον κόστος (Richardson, Jain and Dick, 

1996)

Συνοψίζωντας λοιπόν την προβληματική μου αναφορικά με τα private labels, 

θα έλεγα ότι χρειάζεται αλλαγή της στρατηγικής των κατασκευστών, οι οποίοι 

θα πρέπει να στραφούν προς τον τελικό καταναλωτή, προσπαθώντας να τον 

επηρεάσουν, ενώ οι διακινητές των προϊόντων αυτών θα πρέπει να 

συγκεντρώσουν την προσοχή τους στην υποστήριξη του κύριου 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος τους, που είναι η χαμηλή τους τιμή.
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