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Σχετικά με το συγγραφέα

Από το 1981 υπηρετεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Από το 
1983 και μετά στην Διοίκηση της Εθνικής στη Βορ. Ελλάδα ενώ 
από το 1994 στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και συγκεκριμένα στον ΤΟΜΕΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
ΔΙΚΤΥΟΥ Δ’.

Είναι Απόφοιτος του Κολεγίου Ανατόλια (κάτοχος Certificate of 
Proficiency του Πανεπιστημίου του Cambridge) και Πτυχιούχος 
Μαθηματικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(1976).

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του απασχόλησης στην 
Τράπεζα, έχει ασχοληθεί με απλές και σύνθετες τραπεζικές 
εργασίες όπως Καταθέσεις όψεως, εισαγωγές, εξαγωγές, 
σπουδαστικό συνάλλαγμα στο Δίκτυο (Κατάστημα Επταλόφου) και 
στη Διοίκηση (στις Υπηρεσίες Γενικών Ζητημάτων και Λοιπών 
Εργασιών Εσωτερικού).

Επίσης έχει απασχοληθεί στον Τομέα Οργάνωσης της Εθνικής στη 
Βορ. Ελλάδα.

Έχει τιμηθεί με έγγραφο έπαινο τον Ιούλιο του 1985, για πρότασή 
του σχετική με “τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη 
μεθόδευση και διεκπεραίωση των σύνθετων εργασιών εισαγωγών 
και σπουδαστικού συναλλάγματος”.

Έχει ασχοληθεί με προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και πρόγραμμά του χρησιμοποιείται αυτούσιο μέχρι σήμερα για την 
Διαχείριση Γενικού Αρχείου παραστατικών στη Βόρειο Ελλάδα, της



Εθνικής Τράπεζας. Για τη δραστηριότητα του αυτή τιμήθηκε 
επίσης με έγγραφο έπαινο από την Τράπεζα τον Μάιο του 1994.

Συμμετείχε (και συνεχίζει να συμμετέχει) ως εισηγητής, σε 
σεμινάρια Εξωτερικού Εμπορίου, Συναλλάγματος, Αναγνώρισης 
Πλαστών Ξένων Τραπεζογραμματίων, Αγγλικής Τραπεζικής 
Ορολογίας, WS2000, DOS, Word Perfect, Lotus 123, Windows 
3.11, Windows 95/NT, Βάσεων δεδομένων (dBase, Clipper, 
Access), Word, Excel.

Η επαγγελματική του εμπειρία εκτός Τραπέζης αφορά απασχόλη
σή του στην εκπαίδευση πριν προσληφθεί στην Τράπεζα, αλλά και 
μετά και συνεχίζεται μέχρι σήμερα στο ΕΛΚΕΠΑ, ΟΠΕ, ΑΠΟ, 
ΣΕΒΕ πάνω σε θέματα εξωτερικού εμπορίου, συναλλάγματος, 
Διοίκησης επιχειρήσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών (βάσεων 
δεδομένων, λογιστικών φύλλων, επεξεργασίας κειμένου, προγραμ
ματισμού). Έχει ασχοληθεί επίσης με τη μετάφραση και βιβλίων και 
άρθρων σχετικά με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Έχει συγγράψει 
ένα βιβλίο σχετικά με το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου 
WordStar 2000 Plus (τίτλος: «WordStar 2000 Plus στους IBM PC 
συμβατούς μικροϋπολογιστές σε 80 απλά μαθήματα» που εκδό- 
θηκε από την MPS και τυπώθηκε στο UNIVERSITY STUDIO 
PRESS) και αρκετά άρθρα που δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά.

Πρόσφατα πιστοποιήθηκε ως εισηγητής από το Chartered Institute 
of Bankers, London για τη διδασκαλία της ενότητας «Operational 
Management» σε διευθυντές της Εθνικής Τράπεζας.

Euxaoiomc

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Τράπεζα που μου εμπιστεύ
τηκε μία θέση στον Τομέα Μάρκετινγκ στη Θεσσαλονίκη και στη 
συνέχεια στήριξε οικονομικά την απόφασή μου να παρακολου
θήσω το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Διοίκησης Επιχειρήσεων 
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, τους καθηγητές μου για τις ακούρα
στες προσπάθειές τους να μας δείξουν νέους δρόμους στον δύ
σκολο αυτό τομέα, τον κ. Σιώμκο που με έκανε να αγαπήσω το 
μάρκετινγκ ξανά από την αρχή για διαφορετικούς λόγους, στον επι- 
βλέποντα καθηγητή κ. Κ. Ταραμπάνη για τις ακούραστες υποδεί
ξεις του και την πολύτιμη βοήθειά του, τους συναδέλφους μου στον 
Τομέα Μάρκετινγκ της Εθνικής που με υπομονή με άκουγαν να 
τους λεω για repositioning, reengineering, ακόμα και για topsy
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turvy diversification και ιδιαιτέρως στην Ελένη Μίγγα, που πρώτη 
αυτή από την ομάδα μας χάραξε το δρόμο για το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονία και ούτε λίγο ούτε πολύ με προέτρεψε να την 
ακολουθήσω.
Last but not least, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη σύζυγο μου 
Δέσποινα και το γιο μου Γιώργο1, για την υπομονή με την οποία 
αντιμετώπισαν την «απουσία μου» στις ατελείωτες ώρες που 
παρακολουθούσα τα μαθήματά μου, «ταξίδευα» στο Ιντερνέτ ή 
διάβαζα για τις εξετάσεις μου.

1 Ο Γιώργος την εποχή που με δέχτηκαν’ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, έδινε εξετάσεις για την 
εισαγωγή του στο Πανεπιστήμιο. Με μεγάλο χιούμορ και αγάπη και χωρίς να πτοηθεί από την πρώτη 
του αποτυχία στις εξετάσεις του Πανεπιστημίου, έβγαλε το σλόγκαν:

« Ο Μπαμπάς MASTER 
και ο γιος DISASTER...»
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Πρόλογος

«Banks are dinosaurs»
Microsoft’s Bill Gates

«Τελείωσε η εποχή των δογμάτων. Το κύμα της διεθνοποίησης δεν 
θα σταματήσει, κανένας δεν μπορεί να γυρίσει τα πράγματα εκεί 
όπου βρίσκονταν πριν από δεκαετίες»
ΤΖΟΝ ΚΕΝΕΘ ΓΚΑΛΜΠΡΕΪΘ
Συνέντευξη στον Αλέξη Παπαχελά, εφημερίδα. ΤΟ ΒΗΜΑ, 7 Ιουνίου 1998

«There are three types of companies; those who make things 
happen; those who watch things happens; those who wonder what 
happened»
ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Όλο και περισσότερες ελληνικές τράπεζες αξιοποιούν σήμερα τις 
δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία των ηλεκτρο
νικών υπολογιστών. Το Ιντερνέτ μάλιστα έχει ανοίξει νέους 
ορίζοντες στον τραπεζικό χώρο. Αν πριν από αρκετά χρόνια η 
Τράπεζα με την οποία συνεργαζόσασταν σας προέτρεπε να 
κάνετε τις συναλλαγές σας από το τηλέφωνο, θα νομίζατε ότι 
επρόκειτο για κακόγουστο αστείο. Σήμερα τα πράγματα έχουν 
αλλάξει. Μέρα με τη μέρα οι πελάτες των τραπεζών εξοικειώνονται
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ολοένα και περισσότερο αρχικά με το Phone Banking2 και με το 
Ιντερνέτ.

Πολύ περισσότερο μακρινή ίσως φαινόταν πριν από λίγα χρόνια η 
εικόνα του τραπεζικού πελάτη που από το γραφείο του μέσω 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, θα μπορούσε να χειρίζεται τους 
λογαριασμούς του. Και όμως όσοι διαθέτουν ηλεκτρονικό 
υπολογιστή και ένα τηλέφωνο (σύνδεση με το Ιντερνέτ), μπορούν 
σήμερα να πραγματοποιήσουν μέρος των τραπεζικών εργασιών 
τους, ενώ πολύ σύντομα αναμένεται ότι όλες οι τράπεζες θα 
εξυπηρετούν τους πελάτες τους μέσω του Ιντερνέτ. Ειδικότερα 
εργασίες όπως ερώτημα για υπόλοιπο λογαριασμού, μεταφορές 
κεφαλαίων από λογαριασμό σε λογαριασμό, εντολές πληρωμών 
πιστωτικών καρτών, εμβάσματα προς τρίτους, θα γίνονται μέσω 
Ιντερνέτ σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό απ’ ότι από τα γκισέ των 
τραπεζών.

Σήμερα στην Ελλάδα, όλες σχεδόν οι Τράπεζες έχουν δημιουργή
σει ηλεκτρονικές σελίδες στο Ιντερνέτ και κάθε ενδιαφερόμενος 
μπορεί να ενημερωθεί για τα προϊόντα που προσφέρουν, να βρει 
τηλέφωνα και διευθύνσεις καταστημάτων, θέσεις ΑΤΜ (Αυτόματων 
Ταμειολογιστικών Μηχανών) ή ακόμα και στοιχεία γενικότερου 
ενδιαφέροντος, όπως τιμές συναλλάγματος ή τιμές των μετοχών 
του Χρηματιστηρίου.

Όποιον τρόπο πάντως και αν επιλέξουν τα διάφορα τραπεζικά 
ιδρύματα για να προσφέρουν στους πελάτες τους προϊόντα που 
θα διευκολύνουν τις συναλλαγές τους, περιορίζοντας την φυσική 
παρουσία του πελάτη στην τράπεζα, είναι βέβαιο ότι τα επόμενα 
χρόνια δημιουργείται ένα νέο τραπεζικό περιβάλλον στο οποίο 
βασικό και κυρίαρχο λόγο θα παίξει η τεχνολογία.

Οι εξελίξεις της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και η 
ευρύτατη χρησιμοποίησή τους από τις Τράπεζες σε συνδυασμό με 
την επέκταση της «αποκανονικοποίησης» (deregulation -

2 Πρωτοπόρος στο Phone Banking είναι η Τράπεζα Πίστεως μέσω της υπηρεσίας Alpha-phone. Οι 
πελάτες της Τράπεζας καλώντας τον αριθμό 01-3266.666. μπορούν να μάθουν το υπόλοιπο του 
λογαριασμού τους και τις κινήσεις που έχουν κάνει. Μπορούν επίσης να μεταφέρουν ένα ποσό από ένα 
λογαριασμό στον άλλο ή να πληροφορηθούν για τις τιμές ορισμένων μετοχών του Χρηματιστηρίου 
Αξιών Αθηνών, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ή να πληρώσουν λογαριασμούς ΔΕΗ. ΟΤΕ. ΕΥΔΑΠ 
πιστωτικών καρτών χρεώνοντας ένα λογαριασμό καταθέσεων.
Επίσης χωρίς επιβάρυνση η τράπεζα EUROBANK προσφέρει πλήρη γκάμα τραπεζικών εργασιών 
μέσω τηλεφώνου.
Όλες σχεδόν τις τραπεζικές συναλλαγές του μπορεί να πραγματοποιήσει ο πελάτης της CITIBANK 
μέσω του Ciliphone.
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απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος από τις κρατικές 
ρυθμίσεις) όξυναν τον ανταγωνισμό αφού οι τράπεζες βρέθηκαν 
ξαφνικά να διαχειρίζονται τεράστιες ποσότητες πληροφοριών, τόσο 
ποσοτικές όσο και ποιοτικές, κάτι που φαίνεται εύκολο με τη χρήση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά για τα Ελληνικά δεδομένα είναι 
πρωτόγνωρο και δύσκολο.

Απόρροια της αποκανονικοποίησης είναι και η παγκοσμιοποίηση 
που οδήγησε τον ανταγωνισμό των τραπεζών σε διεθνή πλέον 
επίπεδα.

Οι εξελίξεις αυτές αναγκάζουν τις τράπεζες να αλλάξουν τη 
φιλοσοφία της Διοίκησης. Θα πρέπει να αναζητήσουν νέες 
συμμαχίες όχι μόνο με χρηματοπιστωτικούς εταίρους αλλά και με 
προμηθευτές τεχνολογίας, υπηρεσιών on-line, υποστήριξης 
Δικτύων. Θα πρέπει επίσης να δώσουν το παρόν σε οποιοδήποτε 
κανάλι επικοινωνίας αποφασίσει να χρησιμοποιήσει ο πελάτης 
τους, που θα πάψει πλέον να διακατέχεται από -την γνωστή μέχρι 
σήμερα- αφοσίωση προς την τράπεζά του. Έτσι οι Τράπεζες, από 
παθητικοί λήπτες παραγγελιών των πελατών τους περνούν στην 
ενεργητική πώληση τραπεζικών υπηρεσιών. Το δίκτυο των κατα
στημάτων της Τράπεζας που μέχρι τώρα αποτελούσε ένα από τα 
σημαντικότερα κεφάλαια της, γίνεται λιγότερο σημαντικό επιφέρο- 
ντας έτσι σημαντικές ανακατατάξεις και αναδιαρθρώσεις. Ο 
ηλεκτρονικός κόσμος του on-line επιβάλλει νέα φιλοσοφία, νέα 
επιχειρησιακή νοοτροπία, νέα διοικητική οργάνωση στις τράπεζες 
οι οποίες θα ανταγωνίζονται ολοένα και περισσότερους «παίκτες» 
με τελείως διαφορετική επιχειρηματική στρατηγική, διάρθρωση 
κόστους και φιλοσοφίας.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εντοπίσει τις νέες τάσεις στη 
διαμόρφωση ανταγωνιστικών στρατηγικών που βασίζονται στη 
δυνατότητα πρόσβασης στο Παγκόσμιο Διαδίκτυο (Ιντερνέτ), να 
παρουσιάσει ένα Σχέδιο Μάρκετινγκ μιας Τράπεζας που να 
ενσωματώνει τις ευκαιρίες που προσφέρει το Ιντερνέτ, να εξηγήσει 
τις ομοιότητες και της διαφορές ενός τέτοιου σχεδίου με ένα 
κλασσικό σχέδιο Μάρκετινγκ, να καταγράψει την υπάρχουσα 
κατάσταση στον Ελληνικό χώρο και εν μέρει στο εξωτερικό, και να 
διερευνήσει τη δυνατότητα που έχουν σήμερα οι τράπεζες να 
ασπασθούν την φιλοσοφία του Διαδικτύου βελτιώνοντας έτσι την 
ανταγωνιστικότητά τους.

VI



Σαν συμπέρασμα θα μπορούσε κανείς να παρατηρήσει ότι η 
«Οικονομία των Δικτύων» έχει αρχίσει να μπαίνει στη ζωή μας. Οι 
τράπεζες δεν έχουν καμία άλλη επιλογή παρά να παίξουν 
πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο αυτό περιβάλλον. Πρέπει να 
ασπασθούν το νεωτερισμό και να τον ενσωματώσουν στα 
οράματά τους. Αν συνεχίσουν να σκέφτονται παραδοσιακά και να 
επαναπαύονται σε ό,τι έχουν επιτύχει μέχρι σήμερα δεν φαίνεται 
ότι θα εξακολουθήσουν να έχουν λόγο ή ρόλο σε όσα πρόκειται να 
συμβούν.

VII
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Κεφάλαιο 1°

Το Σχέδιο Μάρκετινγκ - Εισαγωγή

Ένας πρακτικός ορισμός που θα μπορούσε να δοθεί για το Σχέδιο 
Μάρκετινγκ είναι παρακάτω:

Ένα Σχέδιο Μάρκετινγκ είναι ένα γραπτό κείμενο το οποίο περιέχει 
τις κατευθυντήριες γραμμές για τα προγράμματα Μάρκετινγκ και 
τον καταμερισμό του κέντρου δραστηριότητος της επιχείρησης κατά 
το διάστημα της προγραμματιζόμενης περιόδους

Οι βασικοί τομείς ανάλυσης που περιέχονται σε ένα τυπικό Σχέδιο 
Μάρκετινγκ παρουσιάζονται περιληπτικά παρακάτω. Το Σχέδιο 
αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί (τροποποιώντας ή προσαρμό- 
ζοντάς το) ανάλογα με την επιχείρηση που πρόκειται να το χρησι
μοποιήσει. Δημιουργούνται έτσι διάφορα Σχέδια Μάρκετινγκ τα 
οποία όμως δεν διαφέρουν κατά πολύ από το τυπικό Σχέδιο Μάρ
κετινγκ αφού έχουν στην πραγματικότητα μια κοινή ομάδα στοι
χείων. 3

3 ANALYSIS FOR MARKETING PLANNING. Lehmann. Donald R„ Winer Russell S.. Richard D. 
Irwin Inc.. 1991
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To Conference Board (Hopkins 1981), παρουσιάζει 38 παραδείγ
ματα διαφορετικών τρόπων ανάπτυξης ενός Σχεδίου Μάρκετινγκ 
από επιχειρήσεις καταναλωτικών και βιομηχανικών αγαθών και 
υπηρεσιών4.

1.1 Προετοιυασία Βασικικ Πεοίληυηο νια το Διευθυντή (Executive 
Summary)

Ο σκοπός της Βασικής Περίληψης για το Διευθυντή είναι να προε
τοιμάσει τον αναγνώστη για την ανάλυση του Σχεδίου Μάρκετινγκ 
που θα ακολουθήσει και να του κεντρίσει το ενδιαφέρον να ασχο
ληθεί με αυτήν. Θα πρέπει να είναι σύντομη (μία ως τρεις σελίδες) 
και περιεκτική5, περιγράφοντας τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της 
τρέχουσας κατάστασης. Τα βασικά σημεία που μπορούν να θιγούν 
στη Βασική Περίληψη είναι τα παρακάτω:
• Σύντομη ιστορία της εταιρείας
• Παρουσίαση των στόχων της εταιρείας
• Παρουσίαση των εναλλακτικών στρατηγικών της εταιρείας και τη 

στρατηγική που τελικά επελέγη.
• Παρουσίαση των προγραμμάτων δράσης
• Περιγραφή των προϊόντων και των χαρακτηριστικών τους που 

προσφέρει η εταιρεία και πως σχετίζονται με το νέο προϊόν για 
το οποίο γίνεται το Σχέδιο Μάρκετινγκ.

• Τα οφέλη που αναμένουν τόσο η εταιρεία όσο και οι τελικοί χρή
στες του προϊόντος αυτού

• Το χρονικό ορίζοντα που καλύπτει το Σχέδιο Μάρκετινγκ.
• Τους συμμετέχοντες στην εκτέλεση του Σχεδίου Μάρκετινγκ.

1.2 Ανάλυση παοούσαο κατάστασης:

Γίνεται μια λεπτομερής μελέτη των τρεχόντων γεγονότων και 
αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

^ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Σιώμκος, Γεώργιος PhD., εκδόσεις Α. 
Σταμούλης, Αθήνα - Πειραιάς 1995

5 Θα πρέπει να τονισθεί ιδιαιτέρως στο σημείο αυτό ότι ένα ανώτερο στέλεχος συνήθως έχει να εξετά
σει πολλά Σχέδια Μάρκετινγκ και εκ των πραγμάτων δεν έχει διαθέσιμο χρόνο για να διαβάσει όλο το 
Σχέδιο Μάρκετινγκ. Θα πρέπει λοιπόν ότι θέλουμε να πούμε, να το πούμε πολύ σύντομα στην Περί
ληψη. Υπάρχει κίνδυνος να απορριφθεί ένα Σχέδιο Μάρκετινγκ διότι από την Περίληψη δεν θεωρή
θηκε ενδιαφέρον. Εννοείται ότι αν το στέλεχος βρει ενδιαφέροντα αυτά που αναφέρονται στην Περίλη
ψη θα διαβάσει στην συνέχεια προσεκτικά όλο το Σχέδιο Μάρκετινγκ.
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1.2.1 Ανάλυση πωλήσεων
Λεπτομερής ματιά στο αρχείο πωλήσεων του προϊόντος με 
σκοπό την ανάλυση των πωλήσεων και τον εντοπισμό των 
τάσεων των πωλήσεων, του κόστους και των κερδών ανάλογα 
με τις γραμμές προϊόντων, προηγουμένων έναντι τρεχόντων 
αποτελεσμάτων στα μερίδια αγοράς ανάμεσα στις γεωγραφικές 
περιοχές, τα μεγέθη των προϊόντων, τα κανάλια διανομής κτλ.

1.2.2 Ανάλυση Biounygviac - ελκυστικότηταο κλάδου

Υπολογισμός της βασικής βιομηχανίας και των περιβαλλοντικών 
παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν το προϊόν.

Συνήθως αναφερόμαστε στους παράγοντες Αγοράς (μέγεθος, 
αύξηση, κυκλικότητα, εποχι κότητα) στους Βιομηχανικούς 
συντελεστές (παραγωγική ικανότητα, προοπτικές εισόδου νέων 
προϊόντων, ανταγωνισμός, δύναμη των προμηθευτών και των 
αγοραστών, απειλή από υποκατάστατα) και στους περιβαλλοντι
κούς παράγοντες (κοινωνικούς, πολιτικούς, δημογραφικούς, 
τεχνολογικούς, ρυθμιστικούς)

1.2.3 Ανάλυση αντανωνιστών

Συλλέγονται πληροφορίες με σκοπό να αναγνωρισθούν οι 
δραστηριότητες των ανταγωνιστών που θα βοηθήσουν στην 
πρόβλεψη των μελλοντικών στρατηγικών των ανταγωνιστών.

Για κάθε βασικό ανταγωνιστή ερευνάται πως μετρά και εκτιμά τα 
αποτελέσματά του, πως έφτασε στα αποτελέσματα αυτά, ποιοι 
παράγοντες τον βοήθησαν ή τον έβλαψαν στην πορεία του αυτή, 
ποια είναι τα δυνατά και αδύνατα σημεία του και πως είναι 
πιθανόν να αλλάξουν στο μέλλον. Επίσης ερευνάται και η ενδε
χόμενη μελλοντική στρατηγική του.

1.2.4 Ανάλυση καταναλωτών - πελατών

Εξέταση των βασικών πλευρών της συμπεριφοράς των πελατών 
σε σχέση με το ποιοι είναι (πως μπορούν να ταξινομηθούν, ποια 
ταξινόμηση είναι πιο σημαντική τόσο για μας, όσο και για τους 
ανταγωνιστές μας τώρα και στο μέλλον), γιατί αγοράζουν όταν, 
τόσο και όπως αγοράζουν (πόσο πολύπλοκη και παρατεταμένη 
είναι η απόφαση αγοράς, πόσοι άνθρωποι αναμειγνύονται και
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σε ποιο επίπεδο, ποιοι είναι οι στόχοι του κάθε προσώπου που 
αναμειγνύεται, ποιοι στόχοι είναι πιο σημαντικοί), τι θα μπο
ρούσε να προκαλέσει μια αλλαγή στους στόχους των πελατών 
και τι πληροφόρηση θα μπορούσε να βοηθήσει στην πρόληψη 
αυτών των αλλαγών. Επίσης ποιες είναι οι επιδράσεις των 
αλλαγών στη συμπεριφορά των πελατών και ποια είναι η 
αναμενόμενη επίπτωση στους ανταγωνιστές.

1.2.5 Ανάλυση πόοων

Είναι ένα ζωτικό συστατικό στην ανάλυση ανταγωνιστών. 
Αναφέρεται σε μια ανάλυση της ποσότητας οικονομικών ή 
άλλων πόρων του προϊόντος για το οποίο συντάσσεται το 
σχέδιο, καθορίζει τα δυνατά και αδύνατα σημεία του προϊόντος 
βάσει συγκρίσεως με τα κυριότερα ανταγωνιστικά προϊόντα και 
περιορίζει την επιλογή του στόχου.

Οι πηγές των στοιχείων που χρησιμοποιούνται στα μέρη της Ανά
λυσης της Παρούσας Κατάστασης είναι εκτός των άλλων και οι Πα
ρακάτω:
• Προηγούμενα Σχέδια Μάρκετινγκ και τα Fact Book6 τους
• Εμπειρική γνώση και παρατήρηση των Διευθυντικών Στελεχών
• Πωλητές και αρχεία πωλήσεων της επιχείρησης
• Επαγγελματίες αναλυτές που καταγράφουν τις τάσεις του 

κλάδου
• Αρμόδια Επιτροπή Μάρκετινγκ
• Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
• Εφημερίδες και περιοδικά
• Γενικές εκδόσεις σχετικά με την οικονομία, την αγορά και τις 

επιχειρήσεις
• Εκδόσεις επαγγελματικών οργανώσεων του χώρου
• Κυβερνητικές εκθέσεις και δημοσιεύσεις
• Χρηματιστηριακοί αναλυτές
• Διαφημιστικές εταιρείες και ιδιαίτερα τα τμήματα έρευνας
• Υπάλληλοι ανταγωνιστών
• Προμηθευτές - διανομείς
• Καταναλωτές - πελάτες

6 To Facl-Book περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση που 
προηγήθηκε του Σχεδίου Μάρκετηγκ. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. παρακάτω
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1.3 Υττοθέσεκ σνεδιασυού

Είναι απαραίτητη προεργασία για μπορούν να προσδιοριστούν οι 
στόχοι και να επιτύχουν οι στρατηγικές που θα προταθούν στο 
Σχέδιο. Περιλαμβάνουν μεγάλη ποικιλία ποσοτήτων. Παρουσιά
ζονται υποθέσεις σχετικά με παράγοντες που δεν μπορεί να 
ελέγξει η επιχείρηση (π.χ. πρώτες ύλες, προσφορά εργατικού δυ
ναμικού, προτιμήσεις καταναλωτών κτλ.) Παράλληλα παρουσιάζο
νται και εκτιμήσεις της δυνατότητας της αγοράς και προβλέψεις 
πωλήσεων.

1.4 Ευκαιοίεο και απειλέο

Εντοπίζονται και παρουσιάζονται τα προβλήματα, τόσο της αγοράς 
γενικότερα όσο και της επιχείρησης ειδικότερα. Επίσης εντοπίζο
νται και παρουσιάζονται οι ευκαιρίες που προκύπτουν από νέες 
αγορές, από νέα ή τροποποιημένα προϊόντα από αλλαγές στο 
μείγμα Μάρκετινγκ.

1.5 Στόνοι Μάοκετιννκ

Μέσα σε μια επιχείρηση υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα στόχων 
που πρέπει να συνδυαστούν μεταξύ τους ώστε να είναι δυνατό να 
επιτευχθούν οι συνολικοί στόχοι της επιχείρησης. Στο παρακάτω 
διάγραμμα εμφανίζεται η ιεραρχία στόχων:

Επίπεδο III Επίπεδο IV
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Οι παράγοντες που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στην προσπά
θεια καθορισμού των στόχων που πρέπει να επιδιώξουμε είναι οι 
παρακάτω:
• Η φάση του κύκλου ζωής προϊόντος
• Ο ανταγωνισμός
• Οι αποφάσεις της εταιρείας
• Οι πόροι της εταιρείας ή του προϊόντος
• Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι

Επίσης οι στόχοι θα πρέπει:
• Να έχουν ποιοτικά στάνταρ απόδοσης (να είναι δηλ. συγκεκρι

μένοι, μετρήσιμοι και ποσοτικοποιημένοι).
• Να είναι φιλόδοξοι ώστε να προκαλούν πρόκληση7
• Να έχουν καθορισμένο χρονικό πλαίσιο επίτευξης του στόχου

1.6 Στοατηνικές Μάοκετιννκ. υείνυατα Μάοκετιννκ

Παρουσιάζονται οι εναλλακτικές στρατηγικές Μάρκετινγκ και 
αναφέρονται τα «υπέρ» και τα «κατά» της καθεμίας.

Στη συνέχεια επιλέγεται μία από τις εναλλακτικές στρατηγικές (ή 
συνδυασμός τους) με παράλληλη αιτιολόγηση της επιλογής αυτής.

1.7 Ποονοάυυατα Μάοκετιννκ, εψαουονή στρατηνικήο Μάοκετιννκ

Περιγράφονται οι τρόποι εφαρμογής της στρατηγικής Μάρκετινγκ 
που έχουμε επιλέξει. Αναφέρονται τα προγράμματα Μάρκετινγκ, τα 
χρονοδιαγράμματα εφαρμογής τους και οι τρόποι παρακο
λούθησης και ελέγχου της προόδου εφαρμογής του Σχεδίου.

1.8 Οικονουικά κείυενα

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται οι προϋπολογισμοί των προγραμ
μάτων Μάρκετινγκ που θα εφαρμοσθούν και αφορούν σε 
διαφήμιση, προβολή, πωλήσεις, έρευνα, ανάπτυξη προϊόντος και

Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι στόχοι λειτουργούν ως κίνητρο. Αν είναι μονίμως υψηλοί, 
απορρίπτονται εύκολα από τα στελέχη της επιχείρησης διότι δεν έχουν νόημα. Αν είναι χαμηλοί 
δημιουργείται εφησυχασμός με αποτέλεσμα να μη εξαντλεί η επιχείρηση το επίπεδο των δυνατοτήτων 
της. Και στις δύο περιπτώσεις τα στελέχη στρέφονται εναντίον αυτών που προσδιόρισαν τους στόχους, 
οι οποίοι στη καλύτερη περίπτωση χάνουν την αξιοπιστία τους.

1.1
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οι υπολογισμοί pro forma που αφορούν κόστη (μεταβλητά και 
σταθερά), προβλεπόμενα έσοδα και κέρδη (σε Δραχμές, σε 
δραχμές ανά μονάδα, (Return on Investment - ROI, υπολογισμός 
έναντι του μέσου όρου της εταιρείας)

1.9 Μέθοδοι παρακολούθησης και ελέννου

Παρουσιάζονται οι απαραίτητες πληροφορίες που θα προκύπτουν 
από έρευνα καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αυτές θα χρησιμο
ποιούνται. Παρουσιάζονται επίσης συγκεκριμένες πληροφορίες για 
τη χρησιμοποίηση πρωτογενών δεδομένων (Έλεγχοι Καταστημά
των, Παροχή συμβουλών από εξειδικευμένες εταιρείες του κλάδου, 
επιτροπές καταναλωτών) και δευτερευόντων δεδομένων (Αναφο
ρές πωλήσεων, Παραγγελίες, Ανεπίσημες πηγές)

1.10 Σχέδια έκτακτηο ανάνκηο ή εναλλακτικέο στοατηνικές

Είναι φανερό ότι από τη στιγμή του σχεδιασμού μέχρι της στιγμή 
της εφαρμογής ενός Σχεδίου Μάρκετινγκ τα αρχικά δεδομένα μπο
ρεί να αλλάξουν. Επίσης μπορεί να συμβεί κάτι που εθεωρείτο απί
θανο, το οποίο όμως ανατρέπει τις υποθέσεις πάνω στις οποίες 
βασίστηκε το Σχέδιο Μάρκετινγκ. Στην περίπτωση αυτή οι στρατη
γικές και τα προγράμματα Μάρκετινγκ θα τροποποιηθούν.

1.11 Παοάοτηυα - Βιβλίο Γενονότων και στοιγείων (Fact Book)

Το παράρτημα αυτό περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά στοιχεία που 
χρησιμοποιήθηκαν κυρίως στην ανάλυση που προηγήθηκε του 
Σχεδίου Μάρκετινγκ, όπως επίσης και όλο το υλικό που δεν είναι 
άμεσα σχετικό με το Σχέδιο Μάρκετινγκ. (Πίνακες, διαγράμματα, 
διαφημίσεις, σχετικά άρθρα και δημοσιεύσεις, φυλλάδια, ετήσιες 
εκθέσεις της επιχείρησης, στατιστικά στοιχεία, προηγούμενες 
μελέτες κτλ.). Χρησιμοποιείται ουσιαστικά για να «αποθηκεύουμε 
πληροφορίες» που αποτελούν τη βάση του Σχεδίου Μάρκετινγκ. 
Στην αρχή του Παραρτήματος παρουσιάζεται ένας πίνακας περιε
χομένων με αριθμημένα όλα τα εκθέματα που ακολουθούν την ίδια 
σειρά.

Το Βιβλίο Γεγονότων επίσης :
• Αποτελεί ένα μόνιμο αρχείο του προϊόντος και των χαρακτηρι

στικών της αγοράς, των συνθηκών και των δραστηριοτήτων 
Μάρκετινγκ σε αυτήν.

14



Κεφάλαιο Γ: Το Σχέδιο Μάρκετινγκ Εισαγωγή

• Χρησιμοποιείται ως αναφορά, επιτρέποντας το Σχέδιο Μάρκε
τινγκ να είναι σχετικά σύντομο στη μορφή, περιεκτικό και 
λειτουργικό στη χρήση.

• Χρησιμοποιείται επίσης και ως εισαγωγικό υλικό για την εξοι
κείωση και ενημέρωση του νέου προσωπικού στην επιχείρηση.

Το Σχέδιο Μάρκετινγκ μπορεί λοιπόν να θεωρηθεί σαν ένα 
ολοκληρωμένο κείμενο που σκοπό έχει να χρησιμεύσει ως οδηγός 
για τον καταμερισμό των πόρων για ένα προϊόν.

Εξετάστηκαν συνοπτικά όλα τα βήματα που είναι αναγκαία για την 
διεξαγωγή της ανάλυσης με σκοπό τη διευκόλυνση του 
συντονισμού ανάμεσα στα διάφορα στοιχεία του Μείγματος 
Μάρκετινγκ και τις άλλες λειτουργικές περιοχές όπως οι 
οικονομικές και οι επιχειρησιακές.
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Κεφάλαιο 2°: Το Κλασσικό ΣχέδιολΙάρκετι\>γκ μιας Τράπεζας (χωρίς τη χρήσι/ Ιντερνετ)

Κεφάλαιο 2°

Το Κλασσικό Σχέδιο Μάρκετινγκ μιας 
Τράπεζας (χωρίς τη χρήση Ιντερνέτ)

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται εκείνοι οι παράγοντες που 
διαφοροποιούν ένα γενικό Σχέδιο Μάρκετινγκ και το εστιάζουν 
στον Τραπεζικό Τομέα.

Ακολουθείται η δομή του προηγούμενου κεφαλαίου με προσθήκες 
και αναλύσεις ειδικά για τον τραπεζικό τομέα, όπου αυτό είναι 
απαραίτητο.

Ξεκινώντας την ανάλυση, θα πρέπει να αναφερθούν ορισμένες 
χαρακτηριστικές ιδιαιτερότητες των τραπεζών. Οι εμπορικές 
τράπεζες έχουν σαν αντικείμενο την διαχείριση και εκμετάλλευση 
χρήματος που εμπιστεύονται σ' αυτές οι καταθέτες και στη 
συνέχεια χορηγούνται σε δανειζόμενους.

Συγχρόνως εκτελούν διαμεσολαβητικές εργασίες (εντολές 
πληρωμής, διεκπεραίωση εισαγωγών-εξαγωγών, σπουδαστικό 
συνάλλαγμα, εγγυητικές επιστολές κτλ.). Λόγω αυτής της 
ιδιομορφίας οι υπηρεσίες που προσφέρει μια τράπεζα έχουν τα 
εξής χαρακτηριστικά:
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Κεφάλαιο 2°: Το Κλασσικό Σχέδιο λ/άρκετι\>γκ μιας Τράπεζας (χωρίς π/ χβήσΐ] Ιντερνετ)

• Είναι συνήθως άυλες, δηλ. δεν χρειάζονται αποθήκευση
• Είναι αδιαχώριστες αναφορικά με τον τόπο και το χρόνο της Πα

ραγωγής, αποκλείοντας έτσι τους μεσάζοντες, εκτός από τις πι
στωτικές κάρτες στις οποίες η υπηρεσία μπορεί να μεταφερθεί

• Παρουσιάζουν μεγάλη ομοιογένεια (Στόχος του Μάρκετινγκ 
είναι να διαφοροποιήσει τις υπηρεσίες της μιας τράπεζας σε 
σχέση με των άλλων)

• Ο πωλητής υπηρεσιών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε 
υπηρεσίας που πουλάει

• Ο καταναλωτής αποτελεί μέρος της παραγωγικής διαδικασίας 
(με τις γνώσεις, τη στάση και τη συμπεριφορά του)

• Υπάρχει μεγάλη ποικιλία προσφερομένων υπηρεσιών
• Παρουσιάζεται μεγάλη γεωγραφική διασπορά
• Η ανάπτυξή τους πρέπει να εξασφαλίζει τις βασικές αρχές της 

επιχειρηματικής πολιτικής μιας εμπορικής τράπεζας που πολλές 
φορές έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους:
> Η αρχή της ρευστότητας (δηλ. η δυνατότητα ανταπόκρισης 

μιας τράπεζας στις υποχρεώσεις της, στην προσφορά 
δανείων με χαμηλό κόστος για την τράπεζα καθώς επίσης 
χωρίς να υπάρχει φόβος της διασάλευσης της εμπιστοσύνης 
των πελατών προς αυτήν)

> Η αρχή της ασφάλειας τοποθέτησης διαθεσίμων και 
διασποράς κινδύνων (πιστωτικός κίνδυνος λόγω μη 
αποπληρωμής δανείων, μεταβολή των επιτοκίων, 
λειτουργικό κίνδυνο λόγω μη αποτελεσματικού ελέγχου 
κόστους, λαθών, κλοπών κτλ.)

> Η αρχή της αποδοτικότητας (Επιδίωξη κάθε τράπεζας είναι η 
μεγιστοποίηση του κέρδους. Η αρχή αυτή έρχεται σε 
αντίθεση με τις δύο προηγούμενες, αφού μεγάλος βαθμός 
ρευστότητας σημαίνει αχρησιμοποίητα κεφάλαια και 
συνεπώς πτώση της αποδοτικότητας ενώ η αρχή της 
ασφάλειας δεν επιτρέπει τοποθέτηση κεφαλαίων σε εργασίες 
με υψηλή αποδοτικότητα αλλά αυξημένο κίνδυνο)

2.1 Προετοιυασία Βασικήο ΠερίληιυΓΚ νια το Διευθυντή (Executive
Summary)

Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο
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Κεφάλαιο 2°: Το Κλασσικό Σχέδιο Μάρκετηγκ μιας Τράπεζας (χο)ρίς ηj χρι']σΐ] Ιντερνέτ)

2.2 Ανάλυση παρούσας κατάστασηο:
Γίνεται μια λεπτομερής μελέτη των τρεχόντων γεγονότων και 
αποτελείται από τα παρακάτω μέρη

2.2.1 Ανάλυση πωλήσεων
Τα στοιχεία που μπορούν επιπλέον να εξεταστούν είναι:
• Αριθμός και είδος λογαριασμών καταθέσεων (σε δρχ. και 

συνάλλαγμα) που ανοίχτηκαν ή έκλεισαν και σε τι ποσά
• Ποσά καταθέσεων και χορηγήσεων (σε δρχ. και συνάλλαγμα) 

κατά Περιφερειακή Διοίκηση, Περιφερειακή Διεύθυνση, κατά 
κατάστημα ή και κατά κατηγορία πελατών

• Ποσά συνολικών εσόδων και ποσοστά από τα συνολικά 
έσοδα κατά κατηγορία πελατών ή και τραπεζική υπηρεσία 
(εισαγωγές, εξαγωγές, καταθέσεις, χορηγήσεις, εμβάσματα 
κτλ)

• Κατηγορίες πελατών που εξυπηρετούνται σε λιγότερο χρόνο
• Κοστολόγηση των τραπεζικών εργασιών
• Αποδοτικότητα εργασιών κατά κατηγορία πελατών
• Αποδοτικότητα πελατών κατά πελάτη

2.2.2 Ανάλυση Biounvaviac - ελκυστικότηταο κλάδου

Οι Τράπεζες δραστηριοποιούνται στον κλάδο Παροχής
Υπηρεσιών και ειδικότερα στην αγορά χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών. Οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες που δραστηριο
ποιούνται στην Ελλάδα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Κατανομή Χρηματοπιστωτικών εταιρειών
Είδος Αριθμός
Τράπεζες 47
Συνεταιριστικές τράπεζες 18
Ασφαλιστικές εταιρείες 108
Χρηματιστηριακές εταιρείες 65
Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων 30
Εταιρείες Factoring 5
Εταιρείες Leasing 10
Ανταλλακτήρια Συναλλάγματος 19
Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου 18
Σύνολο 320
Πηγή: Εφημερίδα Ε-ΟΥΣΙΑ 11.03.97, σελ. 9/37
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Κεφάλαιο 2°: Το Κλασσικό Σχέδιο \ίάρκετι\ηκμιας Τράπεζας (χωρίς τι]χρήση Ιντερνετ)

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι τα Τραπεζικά ιδρύματα 
χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με τις υπηρεσίες 
που προσφέρουν και την αγορά που στοχεύουν. Συγκεκριμένα 
υπάρχουν τα παρακάτω είδη Τραπεζών:
• Τράπεζες που εξειδικεύονται σε μία μόνο αγορά και 

στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών ενός τμήματός 
της, π.χ. Αγροτική Τράπεζα

• Τράπεζες που εξειδικεύονται σε ένα τμήμα αγορά με μία 
κατηγορία προϊόντων, π.χ. Εθνική Κτηματική Τράπεζα, 
Εθνική Στεγαστική Τράπεζα

• Τράπεζες που εξειδικεύονται σε ορισμένες κατηγορίες 
υπηρεσιών που απευθύνονται σε περιορισμένα τμήματα της 
αγοράς προσφέροντας ορισμένες κατηγορίες υπηρεσιών, 
π.χ. Bank of America, Barclays, Δωρική Τράπεζα

• Τράπεζες που εξειδικεύονται σε μία κατηγορία προϊόντων 
που στοχεύουν στην ικανοποίηση των αναγκών πολλών 
τμημάτων της αγοράς, π.χ. ΕΤΒΑ, ΕΤΕΒΑ

• Τράπεζες που στοχεύουν στην κάλυψη όλης ή σχεδόν όλης 
της αγοράς, π.χ. οι περισσότερες Ελληνικές και Ξένες 
Τράπεζες

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα μερίδια του 
κλάδου με βάση στοιχεία του ισολογισμού του έτους 1995.

Είδος πιστωτικού ιδρύματος Μερίδιο αγοράς
Ελληνικές Εμπορικές Τράπεζες 68%
Ξένες Τράπεζες 12%
Επενδυτικές-αναπτυξιακές Τ ράπεζες 8%
Στεγαστικές Τράπεζες 7%
Εξειδικευμένα πιστωτικά ιδρύματα 5%
Πηγή: Εφημερίδα ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ, 26.04.97 σελ. 3 (Οικονομία)

2.2.3 Ανάλυση αντανωνιστών

Τα στοιχεία που πρέπει επιπλέον να συγκεντρωθούν για τους 
ανταγωνιστές είναι τα παρακάτω:

• Η γεωγραφική τοποθέτηση του δικτύου των καταστημάτων
• Το μέγεθος του κάθε καταστήματος, το είδος την ποιότητα των 

εργασιών και υπηρεσιών που προσφέρει
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Κεφάλαιο 2°: Το Κλασσικό Σχέδιο Μάρκεη\γκμιας Τράπεζας (χωρίς τη χρήσι/ Ιντερνετ)

• Η στρατηγική που ακολουθεί
• Η ταχύτητα εξυπηρέτησης και η ελαστικότητα
• Η τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί (γενικοί όροι συνεργα

σίας, εκπτώσεις σε προμήθειες, όρια χρηματοδοτήσεων)
• Τα μερίδια αγοράς που κατέχει σε κάθε τμήμα αγοράς
• Η εικόνα που έχει δημιουργήσει στην αγορά
• Το ποσοστό των ευχαριστημένων ή δυσαρεστημένων πελατών

2.2.4 Ανάλυση καταναλωτών - πελατών

Η ανάλυση αυτή σκοπό έχει να προσδιορίσει τα παρακάτω:
• Το λόγο για τον οποίο επέλεξαν μια συγκεκριμένη τράπεζα 

(λόγω γειτνίασης, λόγω δικτύου υποκαταστημάτων, λόγω 
ταχύτητας εξυπηρέτησης, καλής φήμης, ασφάλειας κτλ)

• Τις μετακινήσεις από μία τράπεζα σε άλλη και τους λόγους 
για τους οποίους μετακινήθηκαν

• Το διάστημα που ήταν πελάτες σε κάθε τράπεζα
• Τη συχνότητα επίσκεψής τους στην τράπεζα
• Τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζονται και για ποιους 

λόγος την προτιμούν

Η τραπεζική πελατεία επίσης μπορεί να καταταγεί σε ομοιο
γενείς κατηγορίες πελατών με κοινά χαρακτηριστικά δημιουρ
γώντας έτσι μια τμηματοποίηση της αγοράς και καθορισμό της 
αγοράς στόχου. Τα κριτήρια τμηματοποίησης είναι:
• Γεωγραφικά (Κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ή Νομό ή πόλη)
• Δημογραφικά (Κατά ηλικία, φύλο, εισόδημα, επάγγελμα, 

μόρφωση)
• Κατά όφελος του πελάτη
• Κατά όγκο συναλλαγής

2.2.5 Ανάλυση πόρων

Οι πηγές των στοιχείων που χρησιμοποιούνται στα μέρη της Ανά
λυσης της Παρούσας Κατάστασης είναι εκτός των άλλων και οι Πα
ρακάτω:
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Κεφάλαιο 2°: Το Κλασσικό Σχέδιο Μάρκετηγκ μιας Τράπεζας (χωρίς Ό] χρήση Ιντερνετ)

• Προηγούμενα Σχέδια Μάρκετινγκ και τα Fact Book τους
• Εμπειρική γνώση και παρατήρηση των Διευθυντικών Στελεχών
• Επαγγελματίες αναλυτές που καταγράφουν τις τάσεις του 

κλάδου. Τέτοιες πηγές μπορεί να είναι:
> Διεθνείς Οργανισμοί (ΟΗΕ, ΟΟΣΑ, ΕΟΚ, ΔΝΤ)
> Κρατικοί Οργανισμοί και υπηρεσίες διαφόρων Ινστιτούτων 

και φορέων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης 
(Υπουργεία, ΚΕΠΕ, ΟΑΕ, ΕΟΜΜΕΧ, Τράπεζα της Ελλάδος 
κτλ)

> Διάφορες επαγγελματικές ενώσεις (ΣΕΒ, ΓΕΣΕΕ, Γεωργικοί 
συνεταιρισμοί)

> Γραφεία ερευνών
• Αρμόδια Επιτροπή Μάρκετινγκ
• Χρηματοοικονομικές καταστάσεις όπως ισολογισμοί, μηνιαία 

στατιστικά δελτία της ΤΕ, δημοσιεύσεις της Ένωσης Ελληνικών 
Τραπεζών και της Τραπέζης Ελλάδος, κλαδικές μελέτες κτλ.)

• Εφημερίδες και περιοδικά
• Γενικές εκδόσεις σχετικά με την οικονομία, την αγορά και τις 

επιχειρήσεις
• Κυβερνητικές εκθέσεις και δημοσιεύσεις
• Χρηματιστηριακοί αναλυτές
• Διαφημιστικές εταιρείες και ιδιαίτερα τα τμήματα έρευνας
• Υπάλληλοι ανταγωνιστών
• Προμηθευτές - διανομείς
• Καταναλωτές - πελάτες

2.3 Υποθέσεκ σνεδιασυού
Η άρση του μονοπωλιακού προνομίου των Τραπεζών είχε σαν 
αποτέλεσμα τη μείωση του μεριδίου αγοράς από εταιρείες που θα 
δημιουργήσουν το μελλοντικό ανταγωνιστικό μείγμα στις χρηματο
πιστωτικές αγορές και θα προέρχονται όχι μόνο από τον τραπεζικό 
τομέα αλλά και από τομείς όπως ο ασφαλιστικός, ο τηλεπικοι
νωνιακός, ο τομέας ανάπτυξης λογισμικού και ο τομέας παροχής 
υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου.

Επίσης οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας τις οποίες 
αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επιβάλλουν
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Κεφάλαιο 2°: Το Κλασσικό Σχέδιο Μάρκετινγκμιας Τράπεζας (χωρίς η/ χρήσΐ] Ιντερνετ)

σημαντικές αλλαγές, τόσο στην οργανωτική δομή όσο και στην 
αντιμετώπιση των πελατών. Οι αλλαγές αυτές δημιουργούν την 
ανάγκη για χρήση νέων δικτύων διανομής προϊόντων, κυρίως με 
τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων. Ο Τραπεζικός τομέας και 
γενικότερα ο χρηματοπιστωτικός, έχει φτάσει σε ένα κρίσιμο 
σημείο. Η αλλαγή του περιβάλλοντος της αγοράς αναγκάζει τις 
τράπεζες να επανεξετάσουν τη θέση τους, και να αναπτύσσουν 
στρατηγικές λαμβάνοντας υπόψη την είσοδο στην αγορά και μη 
τραπεζικών εταιρειών.
Το περιβάλλον που εξελίσσεται ραγδαία και η αντιμετώπιση 
ανταγωνισμού με πολλούς «παίκτες» αναγκάζουν τις Τράπεζες να 
προσαρμόζονται συνέχεια. Οι Τράπεζες για να επιζήσουν πρέπει 
να διαθέτουν άριστη γνώση της πελατείας και της δυναμικής του 
λειτουργικού κόστους. Η Τράπεζα του σήμερα δεν μοιάζει με την 
Τράπεζα του χθες και ασφαλώς δεν θα μοιάζει με την Τράπεζα του 
αύριο.
2.4 Ευκαιρίες; και απειλές
Αναλύονται οι γενικότερες τάσεις και εξελίξεις του περιβάλλοντος 
που μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων ή να 
επηρεάσουν αρνητικά την πορεία μιας τράπεζας. Παρατίθεται 
πίνακας με μερικά παραδείγματα:

Ευκαιρίες Απειλές
Τεχνολογικές εξελίξεις με εφαρμογή 
στον τραπεζικό τομέα

Πολιτική σκληρής δραχμής (άρα μείω
ση εξαγωγών, αύξηση της ανεργίας, 
μείωση επενδυτικών δανείων, μείωση 
καταθέσεων)

Μείωση ελλειμμάτων προϋπολογι
σμού

Εξαγγελία σφιχτής εισοδηματικής πο
λιτικής

Μείωση του πληθωρισμού Όξυνση του ανταγωνισμού από νέες 
Ελληνικές και ξένες τράπεζες

Άνοδος του χρηματιστηρίου Όξυνση ανταγωνισμού από ασφα
λιστικές εταιρείες

Αναμενόμενη φορολόγηση των κρατι
κών τίτλων (προκαλεί αύξηση των 
καταθέσεων)

Όξυνση ανταγωνισμού από Χρηματι
στηριακές εταιρείες

Αύξηση της ζήτησης για επενδυτικά ή 
στεγαστικά δάνεια

Όξυνση ανταγωνισμού από εξειδικευ- 
μένες τράπεζες

Επέκταση προσφερομένων υπηρεσι
ών προς ασφαλιστικές εργασίες, χρη
ματιστηριακές εργασίες, αγοραπωλη
σία χρεογράφων, κτηματομεσιτικές 
εργασίες κά

Όξυνση ανταγωνισμού από χρηματο
δοτικές θυγατρικές πολυεθνικών επι
χειρήσεων (π.χ. FIAT CREDIT για την 
αγορά αυτοκινήτων)
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Κεφάλαιο 2°: Το Κλασσικό Σχέδιο Μάρκετι\ηκ μιας Τράπεζας (χωρίς τη χρήση Ιντερνετ)

2.5 Στόνοι Μάοκετιννκ

Οι στόχοι Μάρκετινγκ μιας τράπεζας μπορούν να ταξινομηθούν 
στις παρακάτω κατηγορίες:

Βραχυχρόνιους στόχους (χρονική περίοδος μέχρι ένα έτος)
• Ποσοστιαία αύξηση των εργασιών του καταστήματος ανάλογα 

με το κατάστημα και την περιοχή του7.
• Διαφοροποίηση της διαφημιστικής εκστρατείας
• Τοποθέτηση νέων μηχανημάτων ΑΤΜ και ΑΕΜ
• Εκπαίδευση προσωπικού και διευθυντών σε νέες εργασίες
• Μείωση της γραφειοκρατίας, αύξηση της ταχύτητας και της 

ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών

Σε μεσοπρόθεσμους στόχους (χρονική περίοδος πέραν του έτους)
• Αύξηση του μεριδίου αγοράς των προσφερομένων υπηρεσιών 

στα υπάρχοντα τμήματα της αγοράς
• Αύξηση των χορηγουμένων καρτών αναλήψεως μετρητών
• Επέκταση της χρήσης κάρτας αναλήψεως μετρητών σε 

χρεωστική κάρτα EFTPOS σε νέες αγορές
• Διεύρυνση (ή συρρίκνωση) του δικτύου των καταστημάτων

Σε μακροχρόνιους στόχους (χρονικός περίοδος πενταετίας)
• Διατήρηση ρευστότητας
7 Η πιο συνηθισμένη διαδικασία κατανομής στόχων αυτής της μορφής είναι η εξής: Η Διοίκηση της 
Τράπεζας αποφασίζει αύξηση μιας εργασίας κατά ένα ορισμένο ποσοστό (π.χ. αύξηση καταθέσεων 
Ταμιευτηρίου κατά 28%). Στη συνέχεια ο στόχος αυτός (θεωρούμενος ως προτεινόμενος) μοιράζεται 
στις Περιφερειακές Διοικήσεις της Τράπεζας ανάλογα με τη δυναμικότητα κάθε περιοχής και τις ιδιαι- 
τερότητές της. Η Περιφερειακή Διοίκηση μοιράζει τους στόχους στις Περιφερειακές Διευθύνσεις που 
την απαρτίζουν και στη συνέχεια η Περιφερειακή Διεύθυνση στα Καταστήματα της Περκρέρειάς της 
λαμβάνοντας υπόψην της τις ιδιαιτερότητες κάθε Καταστήματος. Το Κατάστημα που παίρνει τον 
προτεινόμενο στόχο τον αξιολογεί ανάλογα με την περιοχή του (οικονομικά δεδομένα, κοινωνικά 
προβλήματα, τοπικός ανταγωνισμός) και τα ιδιαίτερα προβλήματά του (π.χ. έλλειψη προσωπικού, 
μητέρες υπαλλήλους με μειωμένο ωράριο, υπαλλήλους με μακροχρόνια αναρρωτική άδεια κτλ.) και 
τον διαφοροποιεί έτσι ώστε να είναι επιτεύξιμος και αποδεκτός από τους υπαλλήλους που είναι 
επιφορτισμένοι με την επίτευξή του. Στη συνέχεια ο στόχος έτσι διαμορφωμένος (πάντοτε όμως με τις 
κατάλληλες εξηγήσεις) επιστρέφει στην Περιφερειακή Διεύθυνση. Η Περιφερειακή Διεύθυνση 
συγκεντρώνει τους στόχους όλων των Καταστημάτων που εποπτεύει και δημιουργεί νέο στόχο. Με τον 
ίδιο τρόπο οι νέοι στόχοι της Περιφερειακής Διεύθυνσης γίνονται στόχοι της Περιφερειακής 
Διοίκησης και στη συνέχεια διαμορφώνονται οι στόχοι της Τράπεζας που θεωρούνται αποδεκτοί από 
το Προσωπικό. Πρέπει όμως εδώ να σημειωθεί ότι πολλές φορές οι Διευθυντές των Καταστημάτων 
αποδέχονται ως εφικτούς τους στόχους που θέτει η Διοίκηση και έτσι οι στόχοι που τίθενται αρχικά 
από την Διοίκηση δεν διαφέρουν κατά πολύ από τους στόχους που επιστρέφουν από τα Καταστήματα
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• Αύξηση της αττοδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων
• Μείωση του λειτουργικού κόστους
• Μείωση του τραπεζικού κινδύνου
• Αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού με την εισαγωγή 

νέων υπολογιστικών συστημάτων και νέου λογισμικού8
• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Τράπεζας μέσω εκσυγ

χρονισμού των κέντρων μηχανογράφησης, ποιοτικής αναβάθμι
σης του προσωπικού και των διευθυντικών στελεχών9, συνε
χούς εκπαίδευσης

2.6 Στοατηνικέο Μάοκετιννκ, υείνυατα Μάοκετιννκ

Για να μπορούν να επιτευχθούν οι Στόχοι του Μάρκετινγκ πρέπει 
να εφαρμοστούν στρατηγικές που αφορούν την Διοίκηση μιας 
Τράπεζας. Οι στρατηγικές αυτές περιγράφονται περιληπτικά 
παρακάτω:

Διείσδυση στην αγορά, με στόχο την αύξηση του μεριδίου 
αγοράς στις διάφορες εργασίες (π.χ. στις καταθέσεις δραχμών και 
συναλλάγματος, διάφορες μορφές χορηγήσεων, όπως βιοτεχνικές, 
εμπορικές, εξαγωγών) και την αύξηση των πωλήσεων σε βάρος 
ανταγωνιστικών προϊόντων με ανάλογη προσαρμογή του 
μείγματος Μάρκετινγκ.

Ανάπτυξη της αγοράς με επέκταση σε νέες αγορές ή σε νέα 
τμήματα αγοράς. Πιο αναλυτικά:

Γζωγραφική επέκταση με ίδρυση νέων καταστημάτων ή με 
εγκατάσταση αυτόματων μηχανημάτων συναλλαγής (ATM, 
EFTPOS) είτε μέσα σε Καταστήματα είτε σε χώρους OFF-SITE 
(π.χ. Αεροδρόμια, Πανεπιστήμια, Εμπορικά Κέντρα, Εκθεσιακά 
Κέντρα, Μεγάλες επιχειρήσεις κτλ.)
Με επέκταση σε τμήματα της αγοράς που δεν καλύπτονται μέχρι 
τώρα όπως π.χ. χορηγήσεις σε συνάλλαγμα, δάνεια προς τη 
ναυτιλία κτλ.

8 Έχει γραφεί πολλές φορές στις εφημερίδες για τις συμφωνίες της Εθνικής Τράπεζας με την IBM και 
την Microsoft και τα αναμενόμενα αποτελέσματα των συμφωνιών αυτών όταν ολοκληρωθούν.

9 Πρόσφατα η Εθνική Τράπεζα έχει εντάξει την εκπαίδευση Διευθυντικών στελεχών της σε μια σειρά 
σεμιναρίων που αρχικά οργανώθηκαν από το Chartered Institute of Bankers του Λονδίνου
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Βελτίωση των προϊόντων είτε με τη δημιουργία νέων προϊόντων 
είτε με την βελτίωση των παλαιών. Έτσι η ένταξη όλων των 
Καταστημάτων σε σύστημα on Line (κάτι που για τις σημερινές 
τράπεζες θεωρείται αυτονόητο), η ένταξη όλων των εργασιών στο 
σύστημα On Line (οι χορηγήσεις και οι καθυστερήσεις είναι από τις 
τελευταίες εργασίες εισήχθησαν στο σύστημα On Line), η 
τοποθέτηση περισσοτέρων τερματικών On Line σε κάθε 
Κατάστημα , η τοποθέτηση ΑΤΜ στο χώρο του Καταστήματος ή 
ακόμη και η χρήση αυτοκινητοθυρίδων για τη συλλογή καταθέσεων 
από την ευρύτερη περιοχή ενός καταστήματος αποτελούν βήματα 
που εξυπηρετούν την πελατεία.

Διαφοροποίηση στα τραπεζικά προϊόντα επιτυγχάνεται είτε με τη 
δημιουργία νέων προϊόντων είτε με τη αλλαγή του μείγματος 
Μάρκετινγκ των παλαιών. Με την υποχρεωτική ένταξη π.χ. των 
πληρωμών των δημοσίων υπαλλήλων στο σύστημα ΔΙΑΣ, 
δημιουργήθηκαν προϊόντα από διάφορες τράπεζες με σκοπό να 
προσελκύσουν τους δημόσιους υπάλληλους στα δικά τους γκισέ11

2.1 Ποονοάυυατα Μάοκετιννκ, εωαουονή στοατηνικής Μάοκετιννκ

Κάθε στρατηγική Μάρκετινγκ ακολουθείται από ένα πρόγραμμα 
που περιέχει τις ενέργειες που θα υλοποιήσουν τη στρατηγική.

Μια σειρά προγραμμάτων θα μπορούσε να είναι και η παρακάτω:
• Οικονομικά Προγράμματα
• Προγράμματα Μάρκετινγκ - Πωλήσεων
• Προγράμματα παραγωγής
• Προγράμματα Προμηθειών
• Προγράμματα Αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού
Σε κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να εξετάζονται οι παρακάτω 
παράμετροι:

111 Σήμερα όλες οι Τράπεζες σχεδόν έχουν σύστημα On Line στα Καταστήματα τους. Τα τερματικά 
όμως που χρησιμοποιούνται είναι παλαιότερης γενεάς και λειτουργούν ως dummy. Τα τελευταία 
χρόνια έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία αντικατάστασης των dummy τερματικών, από τερματικά smart 
που αποτελούνται από δίκτυο LAN και PC. Τα τερματικά αυτά . εκτός από τη βελτιωμένη απόδοσή 
τους (π.χ. φιλικότερα προς τον χειριστή λόγω χρήσης Window s, αυτόματη έγκριση μιας συναλλαγής 
από τον προϊστάμενο μέσω ηλεκτρονικής υπογραφής κτλ) μπορούν να χρησιμοποιούνται τις ώρες που 
δεν γίνονται συναλλαγές και για άλλες εργασίες του Καταστήματος με χρήση προγραμμάτων βάσεων 
δεδομένων, λογιστικών φύλλων ή επεξεργασίας κειμένου.

11 Η Εθνική Τράπεζα π.χ. λανσάρισε τον Νέο Λογαριασμό που ονομάστηκε «Μισθοδοτικός Plus” και 
ο οποίος προσφέρει πληθώρα από εξυπηρετήσεις στους χρήστες του λογαριασμού.
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• Πού βρισκόμαστε τώρα (όχι εκεί που θα θέλαμε να βρισκό
μασταν)

• Αν δεν υπάρξει καμία αλλαγή, που θα βρεθούμε σε ένα χρόνο, 
δύο χρόνια, πέντε χρόνια από σήμερα; Είμαστε ευχαριστημένοι 
με τις απαντήσεις;

• Αν δεν είμαστε τι ενέργειες πρέπει να γίνουν από τη Διοίκηση12; 
Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι αναμενόμενες απολαβές;

2.8 Οικονουικά κείυενα

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται οι προϋπολογισμοί των προγραμ
μάτων Μάρκετινγκ που θα εφαρμοσθούν και αφορούν στα 
παρακάτω:
• Διαφήμιση

Διαφημίζεται τόσο η εταιρεία όσο και οι γραμμές προϊόντων, 
κυρίων νέων τα οποία δεν είναι γνωστά στην αγορά και για τα 
οποία θέλουμε να αυξήσουμε τη γνωστικότητα (awareness). 
Μπορούμε να προσφέρουμε χορηγίες, να διοργανώσουμε 
εκθέσεις κονσέρτα, happenings με κλήρωση δώρων κτλ.

• Προβολή
• Προώθηση Πωλήσεων

Θέσπιση κινήτρων για προσωπικές πωλήσεις του προσωπικού 
και των στελεχών με σκοπό την αύξηση του όγκου των 
πωλήσεων.

• Έρευνα
- Δημόσιες πληροφορίες (δημοσιευμένοι ισολογισμοί των 

ΑΕ και ΕΠΕ, κλαδικές μελέτες, ειδικά αφιερώματα των 
οικονομικών εφημερίδων ΕΞΠΡΕΣ, ΚΕΡΔΟΣ, ΟΙΚΟΝΟ
ΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ κά, οδηγός της ICAP)

- Εσωτερικές πληροφορίες (πορεία εργασιών μεγάλων 
πελατών, αιτίες διακοπής εργασιών μεγάλων πελατών, 
Δυσμενή στοιχεία από Υπηρεσία Πληροφοριών

1: Θα πρέπει να εξεταστούν εδώ αναλυτικά οι παρακάτω παράγοντες:
• ΤΙ πρέπει να γίνει,

• ΠΩΣ πρέπει να γίνει.
• ΠΟΤΕ πρέπει να γίνει.

• ΠΟΙΟΣ Οα το κάνει.
• ΜΕ ΤΙ ΠΟΡΟΥΣ θα γίνει
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- Ιδιωτικές πληροφορίες (από ανταποκριτές στο εξωτερικό, 
από τις συνελεύσεις μετόχων των εταιρειών, από τους 
ίδιους τους πελάτες, από άλλους πελάτες, από λογιστές ή 
λογιστικά γραφεία, από ανώτερα στελέχη της επιχείρησης)

- Απόρρητες πληροφορίες (σχέδια για νέα προϊόντα, 
αποχωρήσεις ή προσλήψεις στελεχών, προϋπολογισμοί 
και οικονομικές προβλέψεις πελατών)

• Ανάπτυξη προϊόντων
Η ανάπτυξη των νέων προϊόντων θα βασιστεί στις ευκαιρίες που 
εμφανίζονται στην αγορά ώστε να διευκολύνονται οι 
καταναλωτές (π.χ. δημιουργία του λογαριασμού "Μισθοδοτικός 
Plus” με την ευκαιρία της ένταξης όλων των συνταξιούχων του 
Δημοσίου στο σύστημα ΔΙΑΣ)

• Υπολογισμοί pro forma που αφορούν κόστη (μεταβλητά και 
σταθερά)

• Προβλεπόμενα έσοδα και κέρδη (σε Δραχμές, σε δραχμές ανά 
μονάδα, (Return on Investment - ROI, υπολογισμός έναντι του 
μέσου όρου της εταιρείας)

2.9 Μέθοδοι παoακoλoύθnσnc και ελέννου

Είναι προφανές ότι κατά τη διάρκεια εκπόνησης ενός Σχεδίου 
Μάρκετινγκ αλλάζουν βασικά δεδομένα και παράγοντες που είχαν 
ληφθεί υπόψην στο αρχικό σχέδιο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι 
στόχοι να αποκλίνουν από τους αναμενόμενους. Ανάλογα με το 
βαθμό απόκλισης ελέγχονται τα αίτια των αποκλίσεων και 
επανεξετάζονται τα παρακάτω:
• Τα συστήματα ελέγχου των αποκλίσεων που εφαρμόζονται και η 

συχνότητα χρήσης τους
• Η Οργάνωση, η Λειτουργία και το Σύστημα Διοίκησης που 

ακολουθείται
• Ο Τρόπος εκτίμησης της απόδοσης των Καταστημάτων και των 

Στελεχών τους
• Ο βαθμός κάλυψης των στόχων. Αφορά συνδυασμό ελέγχων 

που μπορούν να απεικονισθούν με τον παρακάτω πίνακα 
διπλής εισόδου:
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Αποδοτικότητα Ύψος εργασιών Μερίδιο αγοράς

Κατάστημα

Προςφερόμενη
υπηρεσία

Τμήμα αγοράς

• Η πολιτική μισθών και κινήτρων
• Ανάγκες σε εκπαίδευση (τρέχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα, 

ανανέωση εκπαιδευτικού υλικού, εκπαίδευση εκπαιδευτών)
• Οι μεταβολές (θετικές ή αρνητικές) στο ανθρώπινο δυναμικό 

τόσο ποιοτικές (απόκτηση πανεπιστημιακών τίτλων, εκ
παίδευση σε νέες εργασίες, συχνές απουσίες λόγω ασθένειας, 
μειωμένο ωράριο), όσο και ποσοτικές (μεταθέσεις, αναρρω- 
τικές άδειες, συνταξιοδοτήσεις)

• Οι διαδικασίες που ακολουθούνται σε καθημερινή βάση από τα 
εκτελεστικά όργανα του Καταστήματος

• Η κατανομή των εξόδων του προϋπολογισμού
• Η κατανομή των οικονομικών και τεχνικών μέσων
• Η κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού

2.10 Σγέδια έκτακτίκ ανάνκη<: ή εναλλακτικές στοατηνικές

Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο

2.11 Παοάοτηυα - Βιβλίο Γενονότων και στοιχείων (Fact Book)

Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο
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Κεφά/.αιο 3": Δημιουργία Σχεδίου Μάρκετινγκ μιας Τράπεζας στο Ιντερνετ

Κεφάλαιο 3°

Δημιουργία Σχεδίου Μάρκετινγκ μιας 
Τράπεζας στο Ιντερνέτ

Στο σημείο αυτό μπορεί να σχολιαστούν κατ’ αρχήν γενικά οι λό
γοι εισόδου μιας Τράπεζας στο Ιντερνέτ.

Το Ιντερνέτ είναι ένα διεθνές δίκτυο το οποίο συνδέει 
δισεκατομμύρια πελάτες μέσα και έξω από την Ελλάδα και την 
Ευρώπη. Την ίδια στιγμή μπορεί να θεωρηθεί ως το πιο γρήγορα 
αναπτυσσόμενο νέο κανάλι διανομής.

Μια τράπεζα πρέπει να εισέλθει στο Ιντερνέτ για αρκετούς λόγους:

- Για πρώτη ίσως φορά από την ανατολή της εποχής των 
επικοινωνιών, υπάρχει η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών με 
την μέθοδο «Just In Time» (JIT). Χρησιμοποιώντας το Ιντερνέτ 
υπάρχει επίσης δυνατότητα επικοινωνίας με τους πελάτες της 
τράπεζας κατευθείαν σε οποιαδήποτε ώρα και σε οποιοδήποτε 
σημείο της γης. Τα τελευταία νέα σχετικά με προϊόντα ή/και 
υπηρεσίες είναι δυνατόν να μεταδοθούν ταχύτατα μέσω του 
Ιντερνέτ.
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Κεφά/.αιο 3α: ..Ιημιοηργία Σχεόίου ,\ Ιάρκετιν/κ μιας Τράπεζας στο Ιντερνετ

- Η δυνατότητα αλληλεπίδρασης πελατών - επιχείρησης μέσω 
Ιντερνέτ είναι μοναδική. Ο χρόνος που απαιτείται για λήψη 
ανάδραση σχετικά με τις υπηρεσίες είναι ελάχιστος. Οι πελάτες 
μπορούν να επικοινωνήσουν με την τράπεζα αμέσως, 
εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα. Σε πολύ μικρό χρόνο 
μπορούν να ανακαλυφθούν τα ενδιαφέροντα των πελατών 
σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται, παρατηρώντας 
απλώς τα μοτίβα χρήσης τους στο Ιντερνέτ.

- Το Ιντερνέτ μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και σαν ένα 
θαυμάσιο εργαλείο έρευνας μάρκετινγκ. Μπορεί κανείς να 
διεξάγει εξωτερικές έρευνες On Line που αφορούν τόσο την 
αγορά και τις τάσεις της, όσο και τους ανταγωνιστές Είναι 
δυνατόν να γίνουν έρευνες στους πελάτες αλλά και στους 
υπαλλήλους.

- Η πιο δυναμική όμως εφαρμογή μάρκετινγκ στο Ιντερνέτ είναι 
ίσως η αναγνώριση, προώθηση και δημιουργία πελατειακών 
σχέσεων με «μικρο-κοινωνίες», με ομάδες ειδικού 
ενδιαφέροντος. Μπορεί να αναγνωρισθούν και να πουληθούν 
υπηρεσίες κατευθείαν στους ενδιαφερομένους με πολύ 
χαμηλότερα κόστη από ότι αν θα χρησιμοποιείτο διαφήμιση 
μέσω ταχυδρομείου ή μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτό διότι η 
δυνατότητα απόκτησης μιας υπηρεσία την στιγμή που κανείς 
διαβάζει γι’ αυτήν είναι επίσης μοναδική και επιτρέπει στον 
πελάτη να αγοράσει παρορμητικά.

Περιληπτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η παρουσία μιας
τράπεζας στο Ιντερνέτ θα έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

• Μπορεί να τροποποιεί τα μηνύματα της σε πραγματικό χρόνο 
ανάλογα με τις μεταβολές τόσο του εσωτερικού όσο και του 
εξωτερικού περιβάλλοντος

• Μπορεί να έχει αλληλεπίδραση με τους πελάτες της και έτσι να 
έχει άμεση ανάδραση σχετικά με τις απόψεις τους.

• Μπορεί να επωφεληθεί από την δυνατότητα του Ιντερνέτ για 
έρευνα αγοράς

• Μπορεί εύκολα να βρει εξειδικευμένα τμήματα αγοράς
• Μπορεί να πουλήσει κατευθείαν στους πελάτες της 

ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου
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3.1 Εξέλιξη του Ιντεονέτ στκ επίγειοnoeic

Παρόλο που η τεχνολογία της πληροφορικής σαν σύνολο έχει 
εξελιχθεί πάρα πολύ, η βασική τεχνολογία πίσω από το Ιντερνέτ 
δεν έχει αλλάξει σημαντικά από την αρχή της σύλληψης της ιδέας, 
στις αρχές της δεκαετίας του 70. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ο 
αριθμός των ατόμων που χρησιμοποιούν αυτήν την υποδομή και 
την εξέλιξη του παγκόσμιου δικτύου.

Το παγκόσμιο δίκτυο δημιουργήθηκε το 1989 σαν ένας εύλογος 
τρόπος για τους ερευνητές σε όλον τον κόσμο να μοιράζονται 
έγγραφα. Γύρω στο 1992 η εισαγωγή προγραμμάτων browser 
προσέλκυσαν ένα μεγαλύτερο κοινό, το οποίο σύντομα τράβηξε 
την προσοχή των επιχειρήσεων σαν μια πιθανή μελλοντική αγορά. 
Από τότε η χρήση του Ιντερνέτ για επιχειρηματικούς και 
εμπορικούς σκοπούς εξελίχτηκε σε τρία στάδια.

• Οι πρώτες επιχειρήσεις που εκμεταλλεύτηκαν το Ιντερνέτ ήταν 
παραγωγοί και λιανέμποροι που έριχναν το κέντρο βάρους τους 
στον καταναλωτή. Ακολουθήθηκαν από ένα πλήθος εταιρειών 
που ήθελαν να κάνουν τους πληροφορίες των προϊόντων τους 
διαθέσιμες στο δίκτυο. Οι πρώτες τους προσπάθειες να 
πλησιάσουν το κοινό του κυβερνοχώρου είχαν το κέντρο βάρους 
τους στο ηλεκτρονικό μάρκετινγκ. Το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ 
παρέχει στις επιχειρήσεις ένα δυνατό εργαλείο επικοινωνίας που 
μπορεί να πλησιάσει το παγκόσμιο κοινό με έναν τρόπο 
οικονομικά συμφέροντα. Οι πληροφορίες που παρέχονται 
συνδέονται με άλλες σελίδες του δικτύου που προσφέρουν 
σχετικές πληροφορίες, μέσα σε ένα περιβάλλον που είναι 
ελκυστικό, ενημερωτικό και μπορεί να περιλαμβάνει βίντεο, 
πολύπλοκα γραφικά και κίνηση. Οι υπεύθυνοι του μάρκετινγκ 
τροφοδοτούν τις σελίδες αυτές ελπίζοντας ότι οι πιθανοί πελάτες 
τους θα τις επισκεφθούν

• Η σχέση αλληλεπίδρασης - Το δεύτερο στάδιο είναι μια 
ιστοσελίδα (web site) με αλληλοεπιδρώσα (interactive) 
τεχνολογία. Αυτό επιτρέπει στα άτομα να επισκεφθούν τη σελίδα 
(site) μιας επιχείρησης, να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες 
ή να έρθουν σε επαφή με την εταιρεία. Οι πληροφορίες που 
παίρνουν οι εταιρείες από αυτούς τους μελλοντικούς πελάτες 
τους δίνουν πολύτιμα στοιχεία σχετικά με το προφίλ τους και 
τους επιτρέπουν να κατευθύνουν τις πληροφορίες τους πιο 
εξειδικευμένα σε άτομα που ξέρουν ότι ενδιαφέρονται. Φυσικά,
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από τη στιγμή που θα αρχίσει αυτή η σχέση αλληλεπίδρασης 
ανάμεσα στους πελάτες και την επιχείρηση, μέσου του δικτύου, 
θα πρέπει να προβλεφθούν και τα αντίστοιχα συστήματα 
ασφαλείας για τη μη διαρροή σημαντικών πληροφοριών.

• Η διαδικασία συναλλαγών μέσω του Ιντερνέτ - Το τρίτο στάδιο 
είναι οι επιχειρηματικές συναλλαγές μέσα από το Ιντερνέτ. Στο 
στάδιο αυτό, η ιστοσελίδα είναι κάτι περισσότερο από ένα 
όχημα για το μάρκετινγκ. Είναι ένα κατανοητό εργαλείο που 
μπορεί να οδηγήσει στην εξέλιξη των νέων επιχειρηματικών 
πρακτικών. Η διαδικασία των συναλλαγών μέσα από το 
Ιντερνέτ είναι κάτι πολύ περισσότερο από ηλεκτρονικό εμπόριο. 
Επιτρέπει τις επιχειρήσεις να ανοίξουν τα συστήματά τους 
στους πελάτες τους και συνεργάτες τους, δίνοντάς τους την 
ευκαιρία να φέρουν σε πέρας τις εμπορικές υποθέσεις τους 
μόνοι τους. Ένα γνωστό παράδειγμα είναι αυτό των τραπεζών. 
Ο πελάτης αντί να πάει στην Τράπεζα για να παραγγείλει ένα 
μπλοκ επιταγών μπορεί να το κάνει μέσω του Ιντερνέτ. Οι 
εταιρείες που επιλέγουν αυτό το τρίτο στάδιο πρέπει να 
γνωρίζουν ότι αυτή η λύση προϋποθέτει μια μεγαλύτερη 
επένδυση και προσήλωση στο πρόγραμμα αυτό. Η τεχνολογία 
που θα χρησιμοποιηθεί για την λύση αυτή, θα πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε να υποστηρίζει τις ανάγκες και να μπορεί να 
επεκταθεί για να δεχθεί μελλοντικές απαιτήσεις σχεδιασμού ή 
νέα πρότυπα σχεδιασμού.

Στο σημείο αυτό θα εξεταστεί και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (HE - 
Electronic Data Interchange - EDI). Ένας απλός ορισμός για το 
HE είναι ότι αποτελεί κάθε μορφή επιχειρηματικής συναλλαγής 
και επικοινωνίας που γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα. Ο απλοϊκός 
όμως αυτός ορισμός δεν αναφέρεται καθόλου στις 
«δυνατότητες για επανακαθορισμού του τρόπου με τον οποίο 
γίνεται το εμπόριο» λόγω της χρήσης νέων τεχνολογιών.

Έτσι θα μπορούσε να δοθεί ο παρακάτω ορισμός: To HE είναι η 
ηλεκτρονική ανταλλαγή συμφωνημένων μηνυμάτων μεταξύ 
εμπορικά συναλλασσομένων εταίρων. Τα μηνύματα αυτά 
μεταφέρονται σε σύνολα πληροφοριών που συνήθως 
ανταλλάσσονται με την μορφή εγγράφων (τιμολόγια, 
φορτωτικές, παραγγελίες κά) και καλύπτουν τομείς όπως το
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εμπόριο, τις μεταφορές, τις ασφάλειες, τα τελωνεία, τις εφορίες, 
τη βιομηχανία, τις τράπεζες κτλ).13

Οι συμμετέχοντες σε ένα περιβάλλον HE μπορεί να είναι 
επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί και καταναλωτές. Οι σχέσεις 
που δημιουργούνται μεταξύ των συμμετεχόντων εμφανίζονται 
στο παρακάτω σχήμα:

Τα προϊόντα που αφορούν το HE μπορούν να ταξινομηθούν 
στις παρακάτω κατηγορίες:
• Αγαθά (βιβλία, CD, VIDEO κασέτες κτλ)
• Εργασίες (Προϊόντα λογισμικού κτλ)
• Υπηρεσίες (τουριστικές, συμβουλευτικές, υγείας, τραπεζικές 

κτλ)
• Άθλα αγαθά (προϊόντα μουσικής, σχέδια διαφόρων ειδών κτλ) 

Τα πεδία εφαρμογής του HE περιλαμβάνουν:

• Ανταλλαγή πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες
• Υποστήριξη πελάτη πριν και μετά την πώληση

13 Ένας πιο «επιστημονικός» ορισμός για το HE είναι: "To HE ορίζεται ως ένα σιινολο 
επιχειρηματικών στρατιρ/ικών που μπορούν να οποστηρίζουν συγκεκριμέ\·ους τομείς επιχειρηματικής 
όρασΌ]ρι0Όμας και σιηκεκριμ&ι·ες επιχειρηματικές πρακτικές οι οποίες επιτρέπουν, μέσω n/c χβήσιις 
νέων τεχ\:ολογιών. π/ διεκπεραίωσηι εμπορικών διαδικασιών με ηλεκτρονικά μέσα"
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• Ηλεκτρονική πληρωμή με χρήση πιστωτικής κάρτας (ή όποια 
μορφή ηλεκτρονικού χρήματος επικρατήσει στο μέλλον)

• Ηλεκτρονική διανομή λογισμικού. Οι περισσότερες εταιρείες 
λογισμικού επιτρέπουν αναβάθμιση των προγραμμάτων τους 
μέσω του Ιντερνέτ.

• Δημιουργία ιδεατών επιχειρήσεων (Virtual Enterprises)
• Ανάπτυξη κοινών επιχειρηματικών διαδικασιών (shared

business processes) μεταξύ επιχειρήσεων

Στην Ελλάδα η χρήση του HE δεν θεωρείται ευρέως διαδε
δομένη, αλλά οι επιχειρήσεις δείχνουν να ενδιαφέρονται.

Μια σημαντική προσπάθεια έγινε από το Σύνδεσμο 
Κατασκευαστών Ετοίμου Ενδύματος. Στο πλαίσιο των 
ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών δημιουργήθηκε μια ειδική επιτροπή 
προσαρμογής των διεθνών προτύπων στις ανάγκες του κλάδου 
με σκοπό την παραγωγή ειδικών οδηγιών χρήσης και διεθνών 
προτύπων από τις επιχειρήσεις του κλάδου. Προς το παρόν τα 
μηνύματα που έχουν επεξεργαστεί και έχουν προσαρμογή στον 
κλάδο ένδυσης είναι : παραγγελία, αίτηση αλλαγής παραγ
γελίας, τιμολόγιο, δελτίο αποστολής, κατάλογος τιμών, αναφορά 
αποθέματος κτλ.14

Μια επίσης σημαντική προσπάθεια αφορά το σύστημα 
ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης δηλώσεων ΦΠΑ. 
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον το οποίο βρίσκεται 
σε πειραματική φάση και χρησιμοποιείται τόσο από το ΚΕΠΥΟ 
όσο και από ορισμένες επιχειρήσεις «πιλότους» για την 
ηλεκτρονική διεκπεραίωση (υποβολή, έλεγχο, διαχείριση και 
εξόφληση) των δηλώσεων ΦΠΑ.

Επίσης στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ADAPT, που 
προωθεί την πρόληψη της ανεργίας μέσω της προσαρμογής 
του εργατικού δυναμικού και των συστημάτων παραγωγής στη 
βιομηχανική μεταβολή, δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα, 
προϋπολογισμού 131 εκατ. δρχ. και διάρκειας 2 ετών μέσω του 
οποίου θα ιδρυθεί μια νέα επιχείρηση που θα παρέχει 
υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης υψηλού επιπέδου προς 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις των νομών Έβρου, Λάρισας και 
Εύβοιας με δυνατότητα επέκτασης προς το Δημόσιο και τους

14 Εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ. Ειδική έκδοση. Ιανουάριος 1998. άρθρο «Η/,εκτρονικο Εμπόριο: Η νέα εποχή 
σΏ] οιεΰνή επιχειρηματική σκιμ-ή ■■ σελ. I7.18.23
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πολίτες. Όλη η λειτουργία της δομής αυτής θα υποστηριχθεί 
από το Ιντερνέτ. Οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση αυτή θα έχουν 
την δυνατότητα να εργάζονται στο σπίτι τους η οποιοδήποτε 
άλλο σημείο επιλέξουν, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα 
απολαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες γραμματείας με μικρό 
κόστος μέσω του Διαδικτύου. Επίσης θα παρέχει και υπηρεσίες 
όπως μεταφράσεις σε πέντε γλώσσες, δακτυλογραφήσεις, 
εμπορική αλληλογραφία, και αναζήτηση εργασιών μέσω 
Ιντερνέτ.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 24 φορείς μεταξύ των οποίων το 
επιμελητήριο Εύβοιας, οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις Έβρου, 
Λάρισας, Εύβοιας, οι αναπτυξιακές εταιρείες Έβρου και 
Εύβοιας, η γενική γραμματεία λαϊκής επιμόρφωσης, το 
ινστιτούτο περιφερειακής ανάπτυξης, μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
και διακρατικοί εταίροι (επιμελητήριο Βόρειας και Δυτικής 
Ολλανδίας, Πανεπιστήμιο Ουαλίας, Δήμος Νεάπολης).15

Αυτό που γίνεται εύκολα κατανοητό από τα παραπάνω είναι ότι η 
εξάπλωση του HE γίνεται βασικά μέσω του Ιντερνέτ. Επίσης είναι 
φανερό ότι για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 
όλων των προγραμμάτων που προαναφέρθηκαν είναι απαραίτητο 
να υπάρχει και ένας ακόμη φορέας. Ο φορέας αυτός είναι οι 
Τράπεζες. Σε όλες τις φάσεις των προγραμμάτων «πιλότων» είναι 
αναγκαία η διενέργεια πληρωμών. Παραδείγματος χάριν για την 
πληρωμή του ΦΠΑ ή την εξόφληση των τιμολογίων. Ο τρόπος της 
πληρωμής προς το παρόν μπορεί να είναι είτε η χρέωση κάρτας 
(που δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στις εμπορικές επιχειρήσεις 
λόγω του υψηλού ποσοστού προμήθειας) είτε η πληρωμή μέσω 
εμβασμάτων. Η μόνη τράπεζα που προσφέρει αυτή τη δυνατότητα 
στην Ελλάδα μέσω του Ιντερνέτ είναι προς το παρόν η ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ.

15 Εφημερίδα ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ. 11.2.1998. άρθρο με τίτλο . «ΕΒΡΟΣ-.ίΙΡΙΣΛ-ΕΪΒΟΙΙ 
Ηλεκτρονικό Εμπόριό ■>
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Κεφάλαιο 4°

Προσαρμογή και Εναρμόνιση του 
Ιντερνετ στο μείγμα Μάρκετινγκ

4.1 Τι είναι το Σγέδιο Μάρκετινγκ νια το Ιντερνέτ.

Τα στοιχεία ενός Σχεδίου Μάρκετινγκ για το Ιντερνετ (ΣΜΙ) είναι 
σχεδόν ίδια με αυτά ενός κλασσικού Σχεδίου Μάρκετινγκ (ΣΜ) γιατί 
το Ιντερνέτ είναι ακόμα ένα μέσο.

Το κλασικό ΣΜ έχει αρχή, μέση και τέλος. Το περιβάλλον όμως 
του Ιντερνέτ είναι μεταβλητό και ασταθές (volatile) και απαιτεί 
αναθεωρήσεις. Μπορεί να θεωρηθεί ως Work In Progress, 
καθιστώντας έτσι ένα Σχέδιο Μάρκετινγκ απαραίτητο.

Θα μπορούσε λοιπόν κανείς, καθώς προετοιμάζεται το ΣΜΙ να το 
μετατρέψει σε γλώσσα HTML, να το τοποθετήσει στο εσωτερικό 
δίκτυο της Τράπεζας, έχοντας προηγουμένως προσθέσει και e- 
mail για επικοινωνία.
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Για να γραφεί το ΣΜΙ αλλά και για οποιοδήποτε άλλο μέσο 
χρειάζεται χρόνο, έρευνα και υπομονή. Είναι ένα συνεχώς 
αναπτυσσόμενο κείμενο που πρέπει να προσαρμόζεται στις 
αλλαγές της αγοράς αλλά και της τεχνολογίας που κυριαρχεί στον 
κόσμο του Ιντερνέτ.

4.2 Γενι^ στοατηνικέο ε(pαpuovήc Σγεδίου Μάοκετιννκ via το 
Ιντερνέτ.

1. Θεώρηση του Ιντερνέτ σαν συμπλήρωμα
Η παρουσία στο Ιντερνέτ θα πρέπει να έρχεται σαν 
συμπλήρωμα της παρουσίας της Τράπεζας σε άλλα μέσα. 
Πολλές επιχειρήσεις (με την δικαιολογία μείωσης κόστους) 
μειώνουν την παρουσία τους σε άλλα μέσα (ραδιόφωνο, 
τηλεόραση, τύπος) και περιορίζονται στο Ιντερνέτ. Μια 
επιτυχημένη παρουσία όμως συνδυάζει τόσο τα παραδοσιακά 
μέσα όσο και το Ιντερνέτ.
Υπάρχουν επίσης αντιρρήσεις από Τράπεζες (σχετικά με την 
παρουσία στο Ιντερνέτ) που προκαλούνται μετά από 
διαπίστωση ότι ελάχιστοι επισκέπτονταν τις ιστοσελίδες τους. 
Για να μπορεί όμως ο πελάτης να βρει μια Τράπεζα στο 
Ιντερνέτ θα πρέπει απαραιτήτως η διεύθυνση της ιστοσελίδας 
της να τοποθετηθεί σε μηχανές ψαξίματος (www.yahoo.com) 
αλλά κυρίως στα έντυπα που προορίζονται για το ευρύ κοινό.

2. Στρατηγική χρήση του e-mail
Η χρήση του e-mail βοηθά στη γρήγορη ανάπτυξη σχέσεων με 
την πελατεία. Μπορεί να φθάσει σε κάθε χρήστη Ιντερνέτ με 
ελάχιστο κόστος και υψηλή αποτελεσματικότητα. Μπορεί να 
περιέχει μηνύματα φωνής, εικόνες ή ακόμα και video.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της στρατηγικής αυτής 
είναι η συγκέντρωση των e-mail των εν δυνάμει πελατών. Αυτό 
μπορεί να γίνει με αρκετούς τρόπους ένας από τους οποίους 
είναι να οδηγηθούν οι επισκέπτες των ιστοσελίδων να 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον για κάποια προϊόντα (ακόμα και με τη 
μορφή διαγωνισμού ή κλήρωσης), δίνοντάς έτσι τη δυνατότητα 
να καταγραφής της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης και 
αποστολής στη συνέχεια μηνυμάτων που τους αφορούν.
Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι αν κάποιος από τους λήπτες των 
μηνυμάτων πάψει να ενδιαφέρεται για τις υπηρεσίες της

http://www.yahoo.com
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τράπεζας, μπορεί από μόνος του με μια απλή διαδικασία να 
διακόψει τη λήψη των μηνυμάτων.16

3. Cross - Pollinate (Γονιμοποίηση)
Να διαφημίζει ότι διαφημίζεται. Αν δεν γνωρίζει ο κόσμος ότι η 
Τράπεζά είναι στο Ιντερνετ πιθανόν δεν θα ψάξει να υην βρει.
Θα πρέπει λοιπόν σε όλα τα έντυπα που αφορούν διαφήμιση 
της τράπεζάς, ακόμα και σε έντυπα απλής αλληλογραφίας ή 
ενημέρωσης πελατών για την κίνηση των λογαριασμών τους, ή 
διαφημίσεις στην τηλεόραση να παρατίθεται και η διεύθυνση 
της ιστοσελίδας.
Διαφημίζοντας την παρουσία της Τράπεζας στο Ιντερνέτ με 
αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η πιθανότητα γνωριμίας με την 
πελατεία.

Ενδεικτικά παραθέτουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να μη λαμβάνει e-mail που δεν τα 
επιθυμεί. Οι οδηγίες είναι από τις ιστοσελίδες του CDNow. μιας επιχείρησης που πουλάει μουσικά CD 
και βιντεοκασέτες.

SUBSCRIPTION INFO

To change your subscription and account options or to customize your 
Update, go into your shopping account and click on the "Preferences" 
link.

HOWTO:
* Unsubscribe

mailto:UPDATE (icdnow com. with "Unsubscribe <customer code>." in the 
subject line.

* Check Your Order Status

Go into your shopping account and click on the "How's My Order?" link.

For all other requests, please visit our Customer Service Page at: 
http://cdnow.com/service

The CDnow Update is an email to all CDnow customers to keep them 
informed of happenings at CDnow.

THANKS FOR SHOPPING CDNOW!

.18
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4. Δημιουργία πρόσθετης αξίας
Θα πρέπει να δημιουργούνται επιπλέον λόγοι επίσκεψης της 
ιστοσελίδας. Αν πάρουμε για παράδειγμα την Εγνατία 
Τράπεζα, αυτή (αλλά και άλλες Τράπεζες) δίνει πληροφορίες 
για τα επιτόκια καταθέσεων δραχμών, καταθέσεων όψεως, 
διαπραγματεύσιμα επιτόκια καταθέσεων δραχμών, καταθέσεων 
προθεσμίας, δελτίο τιμών συναλλάγματος. Επίσης δίνει 
δωρεάν συνδρομές για την ηλεκτρονική της τράπεζα WebTeller 
αξίας 35.000 δρχ. σε όσους απαντήσουν σωστά σε ένα 
ερωτηματολόγιο σχετικά με τα προϊόντα της, του οποίου τις 
σωστές απαντήσεις μπορείς να τις βρεις αν ψάξεις λίγο μέσα 
στις ιστοσελίδες της Τράπεζας.
Η Τράπεζα Πίστεως δίνει δελτίο τιμών συναλλάγματος, 
υπολογισμούς δανείων17, πολιτιστικά που τα θεωρεί ιδιαιτέρως 
σημαντική δραστηριότητα της Τραπέζης που συντελεί στη

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

Θα θέλατε να μάθετε το κεφάλαιο που μπορείτε να δανειστείτε αν πληρώνετε συγκεκριμένη 
τοκοχρεολυτική δόση: Η να μπορέσετε να υπολογίσετε τη δόση που θα πληρώνετε αν δανειστείτε ένα 
συγκεκριμένο ποσό;

Επιλέγοντας το δάνειο που σας ενδιαφέρει και συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία έχετε τις 
παραπάνω δυνατότητες.

Τα δάνεια που μπορείτε να επιλέξετε είναι τα ακόλουθα :

• Δάνεια Κατοικίας Alpha 800 1 δετούς διάρκειας, με σταθερό επιτόκιο για τα 5 πρώτα έτη και 
ελάχιστο ποσό δανείου τα 5.000.000 δρχ. Τα δάνεια αυτά καλύπτουν :

- μέχρι το 70% της αξίας του συμβολαίου αγοράς ή του ύψους της δαπάνης για την 
αποπεράτωση, προσθήκη, επισκευή ή του ύψους της δαπάνης για την ανέγερση κατοικίας, 
συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του οικοπέδου.
- μέχρι το 100% της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας.

Στο τέλος της πρώτης πενταετίας το επιτόκιο θα ανανεωθεί ή με το σταθερό που θα ισχύει τότε ή με 
κυμαινόμενο με βάση το ελάχιστο δανειστικό (prime rate) +1%.

• Δάνεια Κατοικίας με κυμαινόμενο επιτόκιο, με διάρκεια από 4 έως 20 έτη και ελάχιστο ποσό 
δανείου τα 5.000.000 δρχ. Τα δάνεια αυτά καλύπτουν :

- μέχρι το 70% της αξίας του συμβολαίου αγοράς ή του ύψους της δαπάνης για την 
αποπεράτωση, προσθήκη, επισκευή ή του ύψους της δαπάνης για την ανέγερση κατοικίας, 
συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του οικοπέδου.
- μέχρι το 100% της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας.

• Καταναλωτικά Δάνεια με διάρκεια από 1 έως 3 έτη. ελάχιστη τοκοχρεολυτική δόση 35.000 δρχ 
και μέγιστο ποσό δανείου τα 8.000 000 δρχ.

Στη συνέχεια μας οδηγεί σε μια οθόνη στην οποία μπορούμε να βάλουμε τα στοιχεία που θέλουμε 
και να μας υπολογίζει τις δόσεις δανείου.
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διάδοση του ελληνικού πνεύματος υπό την ευρύτερη έννοια. 
Επίσης διάφορες πληροφορίες και ειδήσεις όπως επιτόκια, 
δελτία τύπου της τράπεζας και άλλα δημοσιεύματα που την 
αφορούν18

5. Ανάλυση περιεχομένου
Θα πρέπει να αποφασιστεί τι πληροφορίες θα υπάρχουν στο 
Ιντερνέτ. Σε πρώτη φάση θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν 
τα βασικά στοιχεία κάθε προϊόντος. Συμπληρωματικές 
πληροφορίες μπορούν να δοθούν μέσω e-mail ή μέσω 
αλληλογραφίας σε όσους επιδείξουν περισσότερο ενδιαφέρον 
ενώ σ’ αυτούς οι οποίο προτίθενται να αγοράσουν τα προϊόντα 
μπορεί να δοθεί ένας πλήρης φάκελος με πληροφορίες, 
αιτήσεις και ότι άλλο σχετικό με το προϊόν που τους ενδιαφέρει. 
Μπορεί ακόμα να κανονισθεί μια προσωπική επαφή με ένα 
διευθυντή ή ένα στέλεχος της Τράπεζας.
Μπορεί επίσης να γίνει καταγραφή των ερωτήσεων που 
ρωτούν πιο συχνά οι πελάτες και οι ερωτήσεις αυτές μαζί με τις 
απαντήσεις τους να υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 
βοηθώντας έτσι όποιον ενδιαφέρεται.

18 Το παρακάτω άρθρο περιέχει γοητευτικά σχόλια για την Τράπεζα Πίστεως και τον Πρόεδρό της κ. 
Γιάννη Κωστόπουλο. και αναμφισβήτητα βοηθάει στην αύξηση του κύρους της Τράπέζας. Το άρθρο 
αυτό το διαβάζουν ακόμα και όσοι μπήκαν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας από περιέργεια και 
σχηματίζουν αμέσως καλή γνώμη για την Τράπεζα

EUROMOSEY

Alpha Τράπεζα Πίστεως

Π κα/.ύτερη τράπεζα τι/ς Ελλάδος για το 1996

Το βρετανικό περιοδικό Euromoney ανέόειξε ujv Alpha Τράπεζα Πίστεως, για το 1996, ως την κα/.ύτερη 
ελληνική τράπεζα. Όπως είναι γνωστό), αυτό το διεθνούς κόρους περιοδικό απονέμει Βραβεία Υπεροχι)ς 
για τις καλύτερες τράπεζες στον κόσμο, καθώς και ανά χώρα, ό>πως και για ujv κα/.ύτερη 
χρηματιστηριακό] εταιρία.

Σύμφωνα λοιπόν με όσα γράφονται στο Euromoney, η Alpha Τράπεζα Πίστεως, είναι η ιιετγαλ.ύτερη 
ιδια)πκή εμπορική τράπεζα στΐ]ν Ελλάδα, με 175 υποκατασα)ματα, συγκεντρώνοντας περίπου το 10% 
των ιδιωτικών καταθέσεων.

.-!ν και τα περιουσιακά της στοιχεία είναι μικρότερα από αυτά αρκετών δημοσίων τραπεζών, η Alpha 
Τράπεζα Πίστεως έχει κα/.ύτερη διαχείρισΐ] και έτσι έχει καταφέρει να περιορίσει το κόστος. Η απόόοσΐ] 
ίδιων κεφα/.αίων για το δωδεκάμηνο που έληξε τον Ιούνιο, μειώθηκε ελαφρά, αλλά παραμένει 
εντυπωσιακό], στο 31 %.

Επικεφαλ.ό/ς σπρ- Alpha Τράπεζα Πίστεως, είναι μία ομάδα δυναμικών και σύγχρονων Αιευθυ\τικών 
Στελεχών.

Μία τέτοια διάκριση, αποτελεί δικαίωσΐ] για τον ΤΙρόιεδρο της Τραπέζης κ. Γιάννη Κωστόπυυλ.ο, ο οποίος 
σχεδιάζει το μέλλον n/c Τραπέζης με βόισι/ τα διεόλ'ή δεδομένα.
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6. Χρησιμοποίηση υπάρχοντος υλικού (Repurposing)
Αν είναι επιθυμητή η δημιουργία παρουσίας στο Ιντερνέτ σε 
μικρό χρονικό διάστημα, μια καλή λύση είναι να χρησιμοποιηθεί 
υλικό που ήδη υπάρχει (κείμενα από φυλλάδια, διαφημιστικά 
μηνύματα από την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο κτλ.) 
αναθεωρώντας το λίγο για το Ιντερνετ.
Η πρακτική αυτή όμως δεν είναι η καλύτερη διότι πάρα πολλοί 
επισκέπτες των σελίδων, περιμένουν να βρουν κάτι καινούριο 
και διαφορετικό από όσα έχουν διαβάσει σε φυλλάδια ή έχουν 
δει στην τηλεόραση

7. Σχεδιασμός με στόχο το Ιντερνέτ
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η χρήση ήδη υπάρχοντος 
υλικού μπορεί να βοηθήσει στα αρχικά βήματα αλλά θα πρέπει 
οπωσδήποτε να σχεδιαστεί νέο υλικό με στόχο το Ιντερνέτ. 
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται συγκριτικά κάποια απαραίτητα 
στοιχεία και ο τρόπος που αυτά παρουσιάζονται σε 
εκτυπωμένα φυλλάδια και στο Ιντερνέτ.

Εκτυπωμένα φυλλάδια Ιντερνέτ
Φανταχτερά φυλλάδια Διαφανείς τίτλοι με εικόνες σε ένα 

πολύχρωμο φόντο

Δισέλιδες Διαφημίσεις (σαλόνι) Ιστοσελίδες με πλαίσια (frames)

Συμπληρωματικές διαφημίσεις σε συνε
χόμενες σελίδες

Διαφημιστικοί τίτλοι σε διάφορα σημεία 
των ιστοσελίδων ακόμα και σε 
ιστοσελίδες άλλων εταιρειών που θα 
θελήσουν να φιλοξενήσουν την Τράπεζα

Προνομιακές θέσεις διαφημίσεων Περιστρεφόμενες διαφημίσεις στην αρχή 
και στο τέλος των σελίδων

Αιτήσεις για άνοιγμα λογαριασμών, 
χορήγηση κάρτας κτλ

Αιτήσεις On Line σε γλώσσα HTML 
έτοιμες για να σταλούν μέσω e-mail

Τετραχρωμίες Γραφικά και εικόνες, ακόμα ήχος και 
video

Γυαλιστερές εκτυπώσεις Εμφάνιση γραφικών που αλλάζουν 
χρώμα ή ακόμα και σχήμα

Λογότυπο και γραμματοσειρές εταιρικής 
ταυτότητας

Εδώ υπάρχει περιορισμός, όσον αφορά 
τις γραμματοσειρές γιατί θα πρέπει να τις 
υποστηρίζει το πρόγραμμα του χρήστη. 
Μια ευκαιρία λοιπόν για την Τράπεζα να 
επιτρέπει στον χρήστη να «φορτώνει» 
αυτές τις γραμματοσειρές στον υπολογι
στή του δωρεάν.
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8. Προγραμματισμός συχνών αναθεωρήσεων
Οποιαδήποτε αλλαγή γίνει σε διαφημιστική μηνύματα ή έντυπα, 
πρέπει πρώτα να γίνει στις σελίδες του Ιντερνέτ. Αλλιώς οι 
σελίδες δίνουν μια εντύπωση εγκατάλειψης και επομένως δεν 
παρουσιάζουν κανένα ενδιαφέρον για επίσκεψη, δημιουργώ
ντας παράλληλα και δυσμενείς εντυπώσεις για την Τράπεζα 
αφού κανείς αβίαστα συμπεραίνει πως δεν υπάρχει μεγάλο 
ενδιαφέρον για την ενημέρωση του πελάτη19. Πολλές ιστοσελί
δες στο Ιντερνέτ αναφέρουν την ημερομηνία της τελευταίας 
ενημέρωσης ώστε οι επισκέπτες να γνωρίζουν ότι τα περιεχό
μενα έχουν αναθεωρηθεί πρόσφατα

9. Μακροπρόθεσμη Διαχείριση - Σχεδιασμός
Η πολιτική στην οποία καταφεύγουν μερικές επιχειρήσεις δηλ. 
να δοκιμάσουν λίγο καιρό το Ιντερνέτ και στην συνέχεια αν αυτό 
βελτιώσει τις πωλήσεις τους να υιοθετήσουν και αυτό το κανάλι 
επικοινωνίας ή διανομής, αν όχι να σταματήσουν την παρουσία 
τους σε αυτό, θα πρέπει να αποφεύγεται.
Το Ιντερνέτ είναι εδώ και θα μείνει, συνεχώς αναπτύσσεται και 
προστίθενται νέοι χρήστες. Από τη στιγμή που μια τράπεζα 
συνδεθεί στο Ιντερνέτ δεν μπορεί να διακόψει τη σύνδεση, για 
τους ίδιους λόγους που δεν πρέπει να ακυρώσει τα τηλεφωνικά 
της νούμερα. Μπορεί αυτό να δώσει την εντύπωση στον κόσμο 
ότι οι δουλειές της επιχείρησης δεν πάνε καλά.
Οποιοσδήποτε σχεδιασμός γίνεται λοιπόν θα πρέπει να είναι 
μακροπρόθεσμος.

10. Καθορισμός εύλογων στόχων
Το γεγονός ότι μια τράπεζα έχει παρουσία στο Ιντερνέτ δεν 
σημαίνει αναγκαστικά ότι θα αυξήσει τις πωλήσεις της μέσα σε 
μία νύχτα. Πρέπει να προαποφασίσει τι περιμένει από το 
Ιντερνέτ και να σχεδιάσει τους στόχους της ανάλογα. Πρέπει να 
είναι συντηρητικοί και να αναμένονται υπομονετικά οι ωφέλειες. 
Το Ιντερνέτ είναι ένα ισχυρό όπλο στο μείγμα Μάρκετινγκ της 
επιχείρησής.

'9 Αξίζει να σημειωθεί σαν παράδειγμα προς αποφυγήν το παράδειγμα μιας Τράπεζα που ενώ άλλαξε 
ιδιοκτήτη. Πρόεδρο. Διοικητικό Συμβούλιο και Διευθυντές η ιστοσελίδα της στο Ιντερνέτ για ένα 
δεκαπενθήμερο τουλάχιστον εμφάνιζε το παλιό ιδιοκτησιακό καθεστώς. Βλέποντας λοιπόν οι 
επισκέπτες αυτή την παρατυπία δεν επισκέπτονται· καθόλου τις υπόλοιπες σελίδες της αφού 
προφανώς και αυτές δεν θα ήταν σωστά (ή πρόσφατα) ενημερωμένες.
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Αν ληφθούν υπόψη λοιπόν οι παραπάνω παρατηρήσεις 
σίγουρα θα εξασψαλισθεί πιο σωστή παρουσία στο Ιντερνέτ.

4.3 Ποοετοιιιασία Βασικής Περίληψης

Στην περίληψη αυτή καταγράφεται περιληπτικά (όχι περισσότερο 
από δύο σελίδες) η παρούσα κατάσταση, τα προβλήματα και οι 
ευκαιρίες που εμφανίζονται για την επιχείρηση. Παρουσιάζονται οι 
στόχοι, οι εναλλακτικές στρατηγικές ΜΚΤ και περιγράφεται η 
στρατηγική που επελέγη. Αναφέρονται επίσης τα οφέλη που 
προσδοκώνται από τα προγράμματα δράσης.

4.4. Ανάλυση παρούσα€ κατάστασή

4.4.1 Ανάλυση πωλήσεων 

Αυερική
Οι επιχειρήσεις στο Ιντερνέτ έχουν ταχύτατη άνοδο. Από 
λιανοπωλητές μέχρι προμηθευτές, από χρηματιστές μέχρι 
τραπεζίτες εγκαταλείπουν τις παλιές συνήθειες και δημιουργούν 
νέες ευκαιρίες που τους παρέχει το Ιντερνέτ.

Η εταιρεία Forrester Research αναφέρει ότι το ηλεκτρονικό 
εμπόριο θα αποτελεί το 78% του συνόλου των δαπανών για 
συναλλαγές στον κυβερνοχώρο.

Σύμφωνα με την Datamonitor, η ταξιδιωτική βιομηχανία θα αφορά 
το 35% όλων των πωλήσεων μέσω Ιντερνέτ μέχρι το έτος 2002 
από το 11% του 1998. Μέχρι τότε τα βιβλία και το λογισμικό θα 
είναι 10%, οι ασφάλειες στο 9%, η μουσική στο 8%, είδη 
ρουχισμού στο 7%.

Σύμφωνα με την εταιρεία Odyssey, το 1/3 σχεδόν των συνδέσεων 
με το Ιντερνέτ έκανε αγορά μέσω του δικτύου τους τελευταίους 6 
μήνες. Αυτό αποτελεί μια αύξηση 50% από την αντίστοιχη 
περυσινή περίοδο. Όσοι δεν έκαναν αγορά μέσω του δικτύου, 
χρησιμοποίησαν το δίκτυο για να αποφασίσουν.

Στην συνέχεια παρατίθεται ένας πίνακας με προβλέψεις πωλή
σεων κατά κλάδο για τις ΗΠΑ
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Τα ποσά σε εκατ. δολάρια
Κλάδος 1997 1998 (πρόβλεψη)
Οικονομικές υπηρεσίες 1.200 5.000
Ρούχα και παπούτσια 92 514
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 863 3.800
Εισιτήρια για συναυλίες 79 2.000
Διασκέδαση 298 2.700
Ταξίδια 654 7.400
Βιβλία και μουσική 156 1.100
Χονδρικές πωλήσεις 8.000 183.000
Πηγή: Business Week / June 22, 1998 / σελίδες 64-65

Ευρώπη
Μέχρι το 2000, η On Line οικονομία, οι πωλήσεις δηλαδή μέσω 
του Ιντερνέτ, θα αποδώσει περίπου 200 δις ECU, σύμφωνα με 
εκτιμήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας και Τηλεπικοινωνιών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήδη, σύμφωνα με στοιχεία που είναι 
διαθέσιμα σήμερα, οι πωλήσεις On Line για το 1997, σημείωσαν 
εκρηκτικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Οι συνολικές πωλήσεις έφθασαν 
τα 3 δις δολάρια το 1997 και αναμένεται να φθάσουν τα 5 δις δο
λάρια το 1998. Το μεγαλύτερο ποσοστό των προϊόντων που πω- 
λούνται μέσω του δικτύου είναι προϊόντα πληροφορικής (35%), α
κολουθούν οι τουριστικές υπηρεσίες (27%) και τα βιβλία και οι 
δίσκοι (6,4%). Ειδικότερα για τις τουριστικές υπηρεσίες μέσω του 
Ιντερνέτ, σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι πωλήσεις θα φθάσουν σε 
διεθνές επίπεδο τα 5 δις δολάρια, δηλ. ποσοστό 39% του 
παγκόσμιου τζίρου του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ελλάδα
Στην Ελλάδα το ξεκίνημα και η μετέπειτα πορεία του Ιντερνέτ ήταν
αρκετά καθυστερημένη σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Ακόμα
και σήμερα ο αριθμός των χρηστών του Ιντερνέτ παραμένει
χαμηλός, παρά τη ραγδαία ανάπτυξη που γνωρίζει διεθνώς τους
τελευταίους μήνες. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για την Ελληνική αγορά
είναι το γεγονός ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις
αναπτύσσουν δραστηριότητα που έχει σχέση με το Ιντερνέτ, είτε
δημιουργώντας δικές τους σελίδες στο δίκτυο, είτε διακινώντας
προϊόντα και υπηρεσίες μέσω του δικτύου φέρνοντας τη χώρα μας
σταδιακά να ακολουθεί με αρκετά ισότιμους ρόλους τον υπόλοιπο 

' 20 κοσμο .

Το φαινόμενο αυτό οφείλεται τόσο στο γεγονός ότι το ίδιο το παγκόσμιο Διαδίκτυο λειτούργησε ως 
φορέας ταχύτατης μετάδοσης των τεχνολογικών εξελίξεων που αφορούσαν το ίδιο, όσο και σε 
μερικούς ανθρώπους που πίστειι/αν στο μέλλον του σχεδόν «εξωπραγματικού», για την εποχή που
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Όλες σχεδόν οι Τράπεζες έχουν ενεργοποιηθεί και έχουν μία 
ιστοσελίδα (site) στο Ιντερνέτ. Μια λεπτομερέστερη ανάλυση 
μπορεί να δει κανείς στο τέλος του πονήματος αυτού, με τίτλο 
«Παρουσία των τραπεζών στο χώρο του Ιντερνέτ».
Όλες οι Τράπεζες που έχουν παρουσία στο χώρο του Ιντερνέτ, 
χρησιμοποιούν τη σελίδα τους για λόγους μάρκετινγκ. Μόνο μία 
Τράπεζα προς το παρόν, η Εγνατία Τράπεζα πρωτοπορώντας στο 
χώρο, προχώρησε και δημιούργησε σελίδα με την ονομασία 
WebBank.
Σε αντίθεση με τις άλλες Τράπεζες, η Εγνατία Τράπεζα δίνει τη 
δυνατότητα στους πελάτες της να πραγματοποιούν τραπεζικές 
συναλλαγές από όποιο χώρο επιθυμούν, μέσω του Ιντερνέτ. 
Περισσότερες λεπτομέρειες για την Εγνατία Τράπεζα μπορεί 
κανείς να δει στο τέλος αυτού του πονήματος με τον τίτλο «Εγνατία 
Τράπεζα».
Επίσης η XIOSBANK επεκτείνει τις δραστηριότητές της στο χώρο 
του ηλεκτρονικού εμπορίου 21

4.4.2 Ανάλυση Biounyaviac - ελκυστικότηταο κλάδου

Παοάνοντεο τγκ ανοοάο
- Το μέγεθος της αγοράς: Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το 

μέγεθος της αγοράς για τα Ελληνικά δεδομένα δεν είναι ακόμα 
σημαντικό. Αυτός είναι ίσως και ο λόγος που δεν έχουν ήδη 
ενεργοποιηθεί στον τομέα αυτό όλες οι τράπεζες του Ελληνικού 
χώρου, εκτός από μία.

ξεκινούσε, ηλεκτροηκού μέσου επικοινωνίας και στήριξαν την εξέλιξή του όσο δύσκολη και αν ήταν 
αυτή.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της XIOSBANK. 
ενέκρινε την πρότασή της για την υλοποίηση του XIOS-Ηλεκτρονικό Εμπόριο (XIOS Electronic 
Commerce), το οποίο θα υποστηρίζει την προβολή και πώληση προϊόντων μέσω του Ιντερνέτ καθώς 
και την ασφαλή πραγματοποίηση κάθε εμπορικής πράξης με την πληρωμή μέσω πιστωτικών καρτών. 
Το σύστημα θα επιτρέπει στους εμπόρους που διαθέτουν ή θα αναπτύξουν «ηλεκτρονικό κατάστημα» 
στο Διαδίκτυο και θα εκτελούν πωλήσεις να δέχονται άμεσες πληρωμές μέσω της πιστωτικής κάρτας 
του αγοραστή και χρήστη του Ιντερνέτ. To XIOS Ηλεκτροιακό Εμπόριο βασίζεται σε ειδικό 
πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο αναπτύχθηκε από τις VISA και MasterCard σε συνεργασία με 
άλλες επτά εταιρείες για την ασφαλή διεκπεραίωση συναλλαγών με πιστωτική κάρτα 
Στην πιλοτική ανάπτυξη του συστήματος συμμετέχουν ως συνεργάτες οι εταιρείες Π. Κωτσόβολος 
ΑΕΒΕ. Τριφύλλι ΑΕΒΕ. Microland ΑΕΒΕ και η Ιντερποστ ΕΠΕ. Κύριος τεχνολογικός προμηθευτής 
και συνεργάτης θα είναι η εταιρία EDI-HELLAS ενώ στην υλοποίηση του έργου θα συμμετάσχει η 
HELLASNET."
Αγγελιοφόρος. Πέμπτη 6 Αυγούστου 1998
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Σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε σε δείγμα 524 ατόμων από 
01.05.98 μέχρι 16.06.98 από την IRIS (linternational Research 
Institutes) σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18-70 χρονών στην 
Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα αστικά και ημιαστικά / αγροτικά 
κέντρα (σε απόσταση έως 25km από τα αστικά) της 
ηπειρωτικής Ελλάδας και της Κρήτης (με βάση τα στοιχεία της 
ΕΣΥΕ κατά την απογραφή του 1991, ο πληθυσμός αυτός 
εκτιμάται σε 5.253.000 άτομα), με τη μέθοδο της 
στρωματοποιημένης δειγματοληψίας με quotas φύλου, ηλικίας, 
περιοχής και τυχαίας επιλογής σημείων εκκίνησης σε κάθε 
περιοχή σχετικά με τη χρήση του Ιντερνέτ στην Ελλάδα 
βρέθηκαν τα εξής:

Άνδρες Γ υναίκες

Χρησιμοποίησαν το Ιντερνέτ το 1997 13,5% 6,9%

Στο σπίτι 4,9% 2,4%

Στο γραφείο 7,3% 3,1%

Σε Ιντερνέτ Cafe 0,5% 0,8%

Δεν το χρησιμοποίησαν 70% 73%

Δεν έχουν ακούσει τίποτα για το Ιντερνέτ 16,5% 19,8%

Έχουν κάνει αγορές μέσω Ιντερνέτ 0,8% 0,5%

Έχουν PC στο σπίτι 20,2% 21,4%

Πηγή: Εφημερίδα. ΕΞΠΡΕΣ, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 1998

Η Διεξαγωγή έγινε με προσωπικές, ατομικές συνεντεύξεις στα σπίτια των ερωτώμενων με 
βάση προκαθορισμένο ερωτηματολόγιο. Η οργάνωση και η διεξαγωγή των συνεντεύξεων 
έγινε από τα τμήματα έρευνας πεδίου (field) της Focus στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη
Η εισαγωγή, κωδικοποίηση, έλεγχος και επεξεργασία των στοιχείων έγινε από τα τμήματα 
EDP της Focus στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
Οι έλεγχοι που χρησιμοποιήθηκαν είναι: Προσωπικός έλεγχος (επανεπίσκεψη) αρχικές 
κρούσεις στο 2,0% του fieldwork = 1.7% effective (επαλήθευση με τον ίδιο τον 
ερωτώμενο ή άλλο μέλος στο νοικοκυριό) και Τηλεφωνικός έλεγχος με αρχικές κρούσεις 
στο 46,9% του fieldwork = 29.5% effective

- Ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς: Διεθνώς αλλά και για τα 
ελληνικά δεδομένα προβλέπεται υψηλότατος ρυθμός 
ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει ότι πολύ σύντομα θα αρχίσει το 
περιβάλλον να γίνεται έντονα ανταγωνιστικό.
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- Κυκλικότητα ή εποχικότητα δεν παρατηρείται στην ζήτηση των 
τραπεζικών προϊόντων, με εξαίρεση την αγορά εντόκων 
γραμματίων και την μισθοδοσία των επιχειρήσεων.

- Στάδιο στο Κύκλο Ζωής Προϊόντος (ΚΖΠ):
Όλες οι θεωρίες του Μάρκετινγκ παραδέχονται ότι οποιοδήποτε 
νέο προϊόν ακολουθεί προβλέψιμο υπόδειγμα η καμπύλη του 
παριστάνεται από το γνωστό «καπέλο του Ναπολέοντος».

2,5%
Πρώιμοι αποδέκτες 

Early Adopters 
13,5%

34% 16%
Όψιμη πλαοψηφία. 

Late Majority
34%

Ο Geoffrey A Moore, στο βιβλίο του Crossing the Chasm, 
διατυπώνει το παρακάτω πόρισμα :
Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα τμήματα αγοράς 
μεταβαίνουν ομαλά από το ένα τμήμα στο επόμενο. Κάθε τμήμα 
αγοράς χωρίζεται από το προηγούμενό του με ένα «χάσμα 
Μάρκετινγκ». Οι υπεύθυνοι του Μάρκετινγκ θα πρέπει να 
δημιουργήσουν ειδικές στρατηγικές προσέγγισης, προσφέ- 
ροντας «ακαταμάχητη υπεραξία» ώστε να ενεργοποιήσουν το 
νέο τμήμα.
Η θεωρία αυτή μπορεί να εφαρμοστεί και στην ανάπτυξη της 
στρατηγικής για την είσοδο μιας τράπεζας στο Ιντερνέτ 
σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση των πέντε τμημάτων 
αγοράς:
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Οι Καινοτόμοι (Innovators) έχουν εμπιστοσύνη στη νέα 
τεχνολογία και πιστεύουν πως θα διευκολυνθούν. Οι 
περισσότεροι από αυτούς αποκτούν πρόσβαση στους 
λογαριασμούς τους μόλις η Τράπεζα τους συνδεθεί με το 
Ιντερνέτ ή αλλάζουν Τράπεζα προκειμένου να έχουν τη 
δυνατότητα να κινούν τους λογαριασμούς τους από το σπίτι 
τους. Για την κατηγορία αυτή η «ακαταμάχητη υπεραξία» είναι 
απλή: «Επειδή υπάρχει η τεχνολογία, τη χρησιμοποιούμε ...»
Οι Πρώιμοι Αποδέκτες (Early Adopters) βρίσκονται λίγο πίσω 
από τους Καινοτόμους. Η νέα τεχνολογία αρέσει και σ' αυτούς 
επειδή πιστεύουν ότι η σύνδεση με μια Τράπεζα στο Ιντερνέτ 
μπορεί να τους βοηθήσει να λύσουν αρκετά προβλήματα στην 
εργασία τους ή στην ιδιωτική τους ζωή. Πιστεύεται ότι τη 
χρονική αυτή στιγμή βρισκόμαστε στην κατηγορία αυτή που 
αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το 1999. Για την κατηγορία αυτή 
η «ακαταμάχητη υπεραξία» είναι: «Το χρωστάς στον εαυτό σου, 
διότι είσαι πολυάσχολος, διότι θέλεις να τακτοποιείς τις 
οικονομικές σου υποθέσεις με βάση το δικό σου 
χρονοδιάγραμμα και όχι της Τράπεζας. Άρα σου χρειάζεται 
σύνδεση με το Ιντερνέτ και την Τράπεζά σου».
Η Πρώιμη Πλειοψηφία (Early Majority) -το ένα τρίτο σχεδόν του 
συνόλου- είναι η κατηγορία εκείνη των πελατών που 
αισθάνονται άνετα με την νέα τεχνολογία, αλλά την ενστερνί
ζονται μόνο όταν τα πλεονεκτήματα είναι σαφή, ξεκάθαρα, 
σίγουρα, πρακτικά. Θεωρούν ότι οι νέες -πολλά υποσχόμενες- 
θεωρίες δεν επιτυγχάνουν πάντοτε και περιμένουν να τις δουν 
να επιτυγχάνουν πρώτα πριν τις χρησιμοποιήσουν. Αναμένεται 
ότι η κατηγορία αυτή θα αρχίσει να ενεργοποιείται έντονα γύρω 
στο 2000 και θα αναπτυχθεί πλήρως σε μια διετία. Για την 
κατηγορία αυτή η «ακαταμάχητη υπεραξία» είναι: «Η Τραπεζική 
εξυπηρέτηση μέσω του Ιντερνέτ λειτουργεί και χρησιμοποιείται 
αρκετά χρόνια τώρα χωρίς κανένα πρόβλημα, επομένως πρέπει 
να είναι ασφαλής».
Η Όψιμη Πλειοψηφία (Late Majority) (το άλλο ένα τρίτο του 
συνόλου) είναι περισσότερο δύσπιστοι. Δεν αισθάνονται πολύ 
καλά με τη νέα τεχνολογία ούτε θέλουν να αφήσουν τις παλιές 
τους συνήθειες. Τουλάχιστον χωρίς ουσιώδεις αντιπαροχές. Για 
την κατηγορία αυτή η «ακαταμάχητη υπεραξία» είναι: «Κοστίζει 
περισσότερο αν κάνεις τις τραπεζικές σου εργασίες στο 
Κατάστημα και πληρώνεις τους λογαριασμούς σου με μετρητά ή 
επιταγές». Η κατηγορία αυτή θα αργήσει να ενταχθεί αρκετά 
χρόνια.
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Οι Βραδυκίνητοι (Laggards) είναι ίσως ολοφάνερα εχθρικοί στη 
νέα τεχνολογία, τόσο για προσωπικούς όσο και για οικονο
μικούς λόγους. Φαίνεται ότι δεν αξίζει να γίνει προσπάθεια για 
να τους κερδίσουμε. Πάντως δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι 
στην περίπτωση αυτή έχουμε πελάτες laggards που διακατέχο
νται από μια τεχνοφοβία, αλλά που πρέπει να τους εξυπηρετή
σουμε.
Βέβαια, με την παραπάνω ανάλυση δεν έχουμε εξαντλήσει όλη 
την αγορά αλλά μόνο τους κατόχους υπολογιστή που είναι 
συνδεδεμένοι με το Ιντερνέτ, ποσοστό που είναι ακόμη μικρό. 
Όσο μικρό και αν είναι όμως αυτό το ποσοστό, σε απόλυτους 
αριθμούς είναι ήδη αρκετές χιλιάδες (δεκάδες εκατομμυρίων 
διεθνώς). Οι χρήστες αυτοί θα είναι πιθανότατα και οι πιο 
αποδοτικοί πελάτες κάθε Τράπεζας.
Από την παραπάνω ανάλυση συμπεραίνουμε ότι άλλο είναι να 
οδηγήσουμε τις Τράπεζες στον 21° αιώνα και άλλο τους 
πελάτες. Κατά μία άποψη οι Τράπεζες ακολουθούν τους 
πελάτες τους, αλλά επίσης θα πρέπει να παίξουν σημαντικό 
ρόλο στο να προωθήσουν την τεχνολογική εξέλιξη των πελατών 
τους (αλλά και του προσωπικού τους). Είναι αρκετά δύσκολο να 
είναι γνωστό εκ των προτέρων πιο τεχνολογικό σύστημα ή πιο 
κανάλι διανομής θα επικρατήσει αλλά όμως είναι βέβαιο ότι η 
υποδομή για ένα τέτοιο σύστημα θα βρίσκεται πάνω στα 
γραφεία μας, στα σπίτια μας ή ακόμα και στις τσέπες μας, πάρα 
πολύ σύντομα.

- Κοστολόγηση: Η δημιουργία ενός καταστήματος στο Ιντερνέτ 
(Virtual Bank) θα πρέπει να κοστολογηθεί σαν ένα κανονικό 
κατάστημα. Για ένα τυπικό κατάστημα η τράπεζα θα ξοδέψει 
250.000.000 το λιγότερο για να το θέσει σε λειτουργία^2. Ένα 
κατάστημα στο Ιντερνέτ, το οποίο θα μπορεί να κάνει αρκετές,

" Στο ΕΞΠΡΕΣ της Τρίτης 18 Αυγούστου 1998. στη σελίδα 8. στο άρθρο με τίτλο «ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ. Στο Χρηματιστήριο εντός του 1999». αναφέρονται εκτός των άλλων και τα εςής: «Η 
Εγνατία Τράπεζα βρίσκεται σίμιερα στα τελικά στάδια ένταξης στο cnxmjua λειτουργίας της ενός νέου 
πληροφοριακού σιχττήματος το οποίο θα π/ς επιτρέπει να παράσχει καινοτόμες τραπεζικές υπηρεσίες 
προς το E/yj/νικό καταθενκό - επενδυηκό κοινό. Ειδικότερα, πρόκειται για ολ.οκλ.ηρωμένη ηλεκτρονική 
εφαρμογή, με όυνατόνμα αζιοποίησΐ]ς του Διαδικτύου (Ιντερνετ) για την παροχή πλήρων τραπεζικών - 
επενδυτικών εργασιών, αλλά και δυνατοτήτων αγορών προϊόντων κάθε είδους. Όπως προσθέτει ο κ. 
Κελ.τσόπουλ.ος, πριν το τέλος n/ς παρούωμχρήσεως θα λειτουργεί το νέο «ηλεκτρονικό περιβάλλον» π/ς 
Τράπεζας το οποίο θα ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟ 1,35 
ΔΙΣ.ΔΡΑ: ΣΕ 500 ΕΚ. ΔΡΧ. ενώ παράλληλα θα παράσχει προς τους πελΛτες π/c Τράπεζας αλλά και το 
ευρύτερο κοινό σειρά υπηρεσιών, συμπεριλ.αμβανομέ\·ης π/e πρόσβαωμ σε καταθετικούς λ,ογαριασμούς 
(ήδη υφίσταται) και σιίντομα σε χορψγητικούς, κίνησης κεφαλ.αίων. μεταφορές, πάγιες εντολές, letters of 
credit and guaranty , πληροφορίες επί αμοιβαίων κεφαλ.αίων. On Line σιίνδεω/ με το .V LI, δυνατόνμα 
ελέγχου υπολοίπου, rrading κτ/. ■>
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αν όχι όλες, τις συναλλαγές του πραγματικού καταστήματος, θα 
κοστίσει πολύ λιγότερο. Αν αναλογισθεί κανείς και μόνο το 
κόστος αγοράς ή ενοικίασης ενός κανονικού καταστήματος, 
αρκεί να διαπιστώσει την οικονομία που μπορεί να γίνει. Οι 
αυξημένες εργασίες από το Ιντερνέτ, θα χρηματοδοτήσουν νέες, 
υψηλότερου επιπέδου λειτουργίες.

- Κέρδη: Αναμένεται αύξηση των κερδών λόγω και της μείωσης 
του κόστους ανά συναλλαγή. Αναφέρεται παρακάτω ένα 
απόσπασμα από το περιοδικό Business Week / 22 Ιουνίου 
1998/σελ. 74:
«Ο γίγαντας του δικτύου, η επιχείρηση Cisco Systems, 
καταχωρεί παραγγελίες 11 εκατομμυρίων δολαρίων την ημέρα 
από μεταπωλητές ή περίπου 4 δισεκατομμύρια το χρόνο μέσω 
Ιντερνέτ. Η επιχείρηση υπολογίζει ότι εξοικονόμησε 363 
εκατομμύρια δολάρια από τεχνική στήριξη, διανομή και έξοδα 
μάρκετινγκ»

Βιουηνανικοί Συντελεστέο

• Παραγωγική ικανότητα κλάδου
Οι Τράπεζες αποτελούν υποαγορά των χρηματοπιστωτικών 
Υπηρεσιών. Οι Τραπεζικές υπηρεσίες μπορούν να ομαδοποιη- 
θούν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των πελατών στις 
παρακάτω κατηγορίες:

> Τραπεζικές υπηρεσίες προς το ευρύ κοινό (retail banking)
> Τραπεζικές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις (corporate 

banking)
Εκτός από τις καταθέσεις και τις χρηματοδοτήσεις υπάρχουν και 
νεότερες τραπεζικές εργασίες όπως leasing, factoring, swaps, 
options κτλ.
To σημερινό επιχειρηματικό τραπεζικό μοντέλο ορίζεται από μία 
κάθετα ολοκληρωμένη παραγωγική αλυσίδα από την οποία 
πολλαπλά προϊόντα δημιουργούνται, «πακετάρονται» και 
προωθούνται δια μέσου αποκλειστικών δικτύων διανομής. Το 
κύριο μέσο διανομής είναι το δίκτυο των τραπεζικών 
καταστημάτων. Μέχρι σήμερα οι Τράπεζες επωφελούντο από 
το εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων, (το κύριο αποτελεσματικό 
πλεονέκτημα των τραπεζών) το οποίο, ως πυρήνας του 
μηχανισμού διανομής, επέτρεπε να προσεγγιστούν 
αποτελεσματικότερα, κυρίως οι μικρομεσαίοι πελάτες. Το
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κατάστημα εξυπηρετούσε τις απαιτήσεις του κοινού για 
ανετότερη τραπεζική εξυπηρέτηση με την εγκατάστασή του 
κοντά στον τόπο εργασίας, της αγοράς και της κατοικίας του. Η 
σημασία όμως του δικτύου αυτού αρχίζει να υποβαθμίζεται 
καθώς ένα μεγάλο πλήθος συναλλαγών πραγματοποιούνται 
εκτός των καταστημάτων με χρήση τεχνολογικών μέσων, όπως 
π.χ. ATM, τηλέφωνο, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, και πολύ 
σύντομα το Ιντερνέτ. Οι τεχνολογικές εξελίξεις από τη μια αλλά 
και το υψηλό κόστος διατήρησης και συντήρησης ενός δικτύου 
καταστημάτων δημιουργεί στις τράπεζες την ανάγκη να 
στραφούν προς ένα σύνθετο σχήμα προωθήσεως προϊόντων 
που αποτελείται από ποικιλία άλλων εναλλακτικών μέσων.

• Εμπόδια στην είσοδο νέων ανταγωνιστών

Αρχικά τα εμπόδια εισόδου στην αγορά ήταν πολύ υψηλά λόγω 
των υψηλών κονδυλίων διαφήμισης, των δυσκολιών πρόσβα
σης στα κανάλια διανομής, των οικονομιών κλίμακας. Η ταχύ
τατη όμως ανάπτυξη της τεχνολογίας της πληροφορικής και των 
τηλεπικοινωνιών και η διεθνοποίηση των αγορών σε συνάρτηση 
με την απελευθέρωση και την αποκανονικοποίηση του χρημα
τοπιστωτικού συστήματος, προκαλούν πιέσεις (από ένα διαφο
ροποιημένο φάσμα πραγματικών και δυνητικών ανταγωνιστών) 
για αποδυνάμωση των εμποδίων εισόδου στον τραπεζικό 
τομέα.

• Ανταγωνισμός - Ένταση ανταγωνισμού
Η αλλαγή του περιβάλλοντος της αγοράς αναγκάζει τις 
τράπεζες να επανεξετάσουν τη θέση τους, και να αναπτύσσουν 
στρατηγικές λαμβάνοντας υπόψη την είσοδο στην αγορά και μη 
τραπεζικών εταιρειών. Οι εταιρείες που θα δημιουργήσουν το 
μελλοντικό ανταγωνιστικό μείγμα στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές θα προέρχονται όχι μόνο από τον τραπεζικό τομέα αλλά 
και από τομείς όπως ο ασφαλιστικός, ο τηλεπικοινωνιακός, ο 
τομέας ανάπτυξης λογισμικού και ο τομέας παροχής υπηρεσιών 
μέσω Διαδικτύου με αποτέλεσμα:

/-Τη μείωση των περιθωρίων κέρδους των τραπεζών

/-Την κατάργηση του διαχωρισμού των διαφόρων κλάδων στο 
σύνολο του χρηματοπιστωτικού τομέα
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> Την ανάγκη επανεξέτασης της σχέσης πελάτη-τράπεζας

> Τον σχεδίασμά νέας στρατηγικής με στόχο την απόκτηση 
ισχυρής θέσεως στην αγορά με σκοπό τη μείωση του 
λειτουργικού κόστους

• Διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών:
Πηγή χρημάτων για τις τράπεζες είναι:

> Οι μεγάλες επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται τα κανάλια 
διανομής της τράπεζας, ενώ η μεγάλη οικονομική τους 
επιφάνεια τους δίνει υψηλή διαπραγματευτική δύναμη

> Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βλέπουν την Τράπεζα σαν 
χρηματοοικονομικό σύμβουλο. Από αυτές όσες είναι εντάξει 
στις υποχρεώσεις τους έχουν αρκετά υψηλή διαπραγμα
τευτική δύναμη ενώ οι άλλες έχουν πολύ χαμηλή

> Οι επενδυτές που βλέπουν την Τράπεζα σαν ένα ίδρυμα που 
θα τους βοηθήσει να αυξήσουν τον πλούτο τους. Οι πελάτες 
αυτοί έχουν δυνατότητα τοποθέτησης των χρημάτων τους σε 
εναλλακτικές μορφές επένδυσης. Οι πιέσεις που δέχονται οι 
Τράπεζες από τους πελάτες αυτούς είναι πολύ ισχυρές αφού 
οι περισσότεροι «κάνουν βόλτες» στις Τράπεζες και 
χρησιμοποιούν τις προτεινόμενες παροχές τις μίας σαν 
μοχλό για να πάρουν υψηλότερες παροχές από την άλλη 
(πολύ συχνά μάλιστα ψεύδονται).

Αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό ένα παράδειγμα πελάτη 
ο οποίος είχε μία κατάθεση συναλλάγματος σε ένα νόμισμα 
σπάνιο. Ο πελάτης λοιπόν αυτός πίεζε την Τράπεζα κάθε 
μήνα που ανανέωνε την κατάθεσή του, ζητώντας να του 
δώσει το υψηλότερο επιτόκιο που αυτός έβρισκε στην αγορά 
μετά από έρευνα που έκανε, υπό την απειλή της ανάληψης 
των χρημάτων του όχι σε επιταγή, αλλά σε μετρητά διότι 
ήξερε ότι λόγω του υψηλού υπολοίπου κάτι τέτοιο ήταν 
αδύνατο.

> Οι μικροκαταθέτες συνήθως ιδιώτες που καταθέτουν τα 
χρήματά τους για ασφάλεια και για αποταμίευση. Αυτοί εκ 
των πραγμάτων έχουν πολύ χαμηλή διαπραγματευτική 
δύναμη.
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• Διαπραγματευτική δύναμη αγοραστών
Αγοραστές των τραπεζικών υπηρεσιών είναι τόσο ιδιώτες όσο 
και επιχειρήσεις και λοιποί Οργανισμοί. Η διαπραγματευτική 
τους δύναμη και εδώ είναι ανάλογη της οικονομικής τους 
επιφάνειας και της δυνατότητας που έχουν να ανταποκρίνονται 
στις υποχρεώσεις τους.
Ως παράδειγμα αξίζει αν αναφερθεί το γεγονός ότι όταν η 
Εθνική Τράπεζα πρόσφερε μείωση του επιτοκίου χορηγήσεων 
κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες στους ενήμερους πελάτες 
χορηγήσεων, οι περισσότεροι «αγοραστές» που μπορούσαν 
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, φρόντισαν να 
εξοφλήσουν τα δάνεια τους σε άλλες Τράπεζες και να 
δανειοδοτηθούν από την Εθνική Τράπεζα με σκοπό να 
επωφεληθούν από το μειωμένο επιτόκιο.

• Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα

Με την απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος και την 
δημιουργία χρηματιστηριακής αγοράς οι επιχειρήσεις μπορούν 
να βρουν και άλλες μορφές χρηματοδότησης (π.χ. εισαγωγή 
τους στο χρηματιστήριο). Οι Ασφαλιστικές εταιρείες με τα 
ασφαλιστικά και συγχρόνως αποταμιευτικά τους προϊόντα, 
ακόμα και οι εταιρείες Leasing και Factoring μπορούν να 
θεωρηθούν σαν υποκατάστατα προϊόντα.

Περιβαλλοντικοί παοάνοντεο

Καταγράφονται οι παράγοντες που μπορεί να ληφθούν υπόψη: 

Κοινωνικοί

Πολιτικοί - Οικονομικοί

Δημογραφικοί
• Ηλικία
• Φύλο
• Μέγεθος Οικογένειας, νοικοκυριού
• Κύκλος ζωής της Οικογένειας
• Εισόδημα
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• Επάγγελμα (Απασχόληση)
• Μορφωτικό επίπεδο
• Θρησκεία
• Εθνικότητα
• Φυλή, καταγωγή
• Κοινωνική τάξη
• Οικογενειακή κατάσταση
• Τόπος κύριας Διαμονής

Τεχνολογικοί

Νομοθετικοί

Παράγοντες φυσικού περιβάλλοντος
• Περιοχή (αστική, ημιαστική, αγροτική)
• Μέγεθος πόλης ή χωριού (χωριό, κωμόπολη, πόλη, 

μεγαλούπολη, αστικό κέντρο)
• Πυκνότητα πληθυσμού (αραιή, μέτρια, υψηλή)
• Κλίμα (θερμό, ήπιο, ψυχρό ή τροπικό, μεσογειακό κτλ.)
• Διαμόρφωση εδάφους (πεδινό, ημιορεινό, ορεινό, νησί)
• Μέγεθος Νομού ή Περιφέρειας

4.4.3 Ανάλυση αντανωνιστών

Οι εξελίξεις που έχουν δρομολογηθεί τόσο στο μάκρο- όσο και στο 
μικροπεριβάλλον του πιστωτικού χώρου έχουν προκαλέσει μία 
πρωτοφανή ιστορική αύξηση του ανταγωνισμού στο Ελληνικό 
Τραπεζικό Σύστημα.

Ο Ανταγωνισμός στο Ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα 
περιλαμβάνει τον ανταγωνισμό τριών υποσυστημάτων:
• Τον Ανταγωνισμό μεταξύ Εμπορικών Τραπεζών
• Τον ανταγωνισμό μεταξύ Εμπορικών Τραπεζών αφενός και των 

Ειδικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΕΠΙ) αφ’ ετέρου (ΕΤΒΑ, 
ΕΤΕΒΑ, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων)
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• Τον ανταγωνισμό μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων γενικότερα 
και άλλων μη τραπεζικών επιχειρήσεων (non-Bank Banks), 
όπως ασφαλιστικές και χρηματιστηριακές επιχειρήσεις, ΑΕΔΑΚ, 
Ανταλλακτήρια Συναλλάγματος κά που θα αναφερθούν στη 
συνέχεια

Η Ανάλυση ανταγωνιστών που θα ακολουθήσει δεν θα εξετάσει 
τον ανταγωνισμό μεταξύ των Εμπορικών Τραπεζών ή μεταξύ των 
Εμπορικών Τραπεζών και των ΕΠΙ (θέματα που άλλωστε έχουν 
εξεταστεί αναλυτικά σε άλλες διπλωματικές εργασίες) αλλά τον 
ανταγωνισμό των Τραπεζών με τις μη τραπεζικές εταιρείες που 
εισέρχονται στον τραπεζικό τομέα και που συνιστούν μία επι
κίνδυνη απειλή για όλες τις Τράπεζες. Οι μη-τραπεζικές εταιρείες 
αποκτούν ολοένα και περισσότερο πρόσβαση σε εξειδικευμένες 
αγορές τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών όπως Ηλεκτρονική 
ανταλλαγή δεδομένων, Home Banking, Διαχείριση χαρτοφυλακίων, 
έκδοση έξυπνων καρτών ή ακόμα και πιστωτικών καρτών.

Η τεχνολογία παίζει σημαντικό ρόλο στην επεξεργασία και 
μετάδοση πληροφοριών στην οποία στηρίζεται ουσιαστικά η 
παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Οι τεχνολογικές εξελίξεις 
δημιουργούν ένα ισχυρότατο ανταγωνιστικό περιβάλλον στην 
χρηματοπιστωτική αγορά δίνοντας ευκαιρία εισόδου στις 
επιχειρήσεις που προέρχονται από τους κλάδους των 
τηλεπικοινωνιών, αναπτύξεως λογισμικού και παροχής υπηρεσιών 
Διαδικτύου. Η ηγετική παρουσία των τραπεζών απειλείται από δύο 
σημαντικές εξελίξεις στην τεχνολογία που αφορούν:
• την επεξεργασία των πληροφοριών που επιφέρει επανάσταση 

κυρίως στα συστήματα διανομής υπηρεσιών
• τον τομέα μετάδοσης πληροφοριών που αναπόφευκτα μετακι

νεί το συγκριτικό πλεονέκτημα προς την κατεύθυνση μη-τραπε- 
ζικών εταιρειών που ελέγχουν τα δίκτυα επικοινωνίας και πρω
τίστους τις προσβάσεις προς αυτά

Τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν οι τηλεπικοινωνιακές 
εταιρείες και οι εταιρείες λογισμικού μπορούμε να θεωρήσουμε ότι 
είναι:

- Η μεγάλη πελατειακή βάση και δίκτυα διανομής προϊόντων και 
υπηρεσιών

Το καθιερωμένο όνομα και μόνιμη σχέση με τον πελάτη
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- Η προσφορότερη δομή λειτουργικού κόστους, με ελάχιστο 
κόστος για την παραγωγή νέων προϊόντων σε εξειδικευμένες 
αγορές (niche markets)

- Οι οικονομίες κλίμακας

Οι εταιρείες αυτές μειώνουν σημαντικά τα περιθώρια κέρδους που 
οι τράπεζες απολαμβάνουν για μεσολαβητικές υπηρεσίες. Ακόμα 
σημαντικότερο, οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις είναι σε θέση να 
χρησιμοποιούν την τεχνολογία, όχι μόνο για συγκέντρωση 
πολύτιμων πληροφοριών για την πελατεία τους αλλά και για την 
παραγωγή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Η είσοδος των εταιρειών αυτών είναι εμφανής στη διαχείριση 
χαρτοφυλακίων, αμοιβαίων κεφαλαίων αλλά και ηλεκτρονικών 
τραπεζικών συναλλαγών, απειλούν σοβαρά σε τομείς όπου η 
προώθηση αλλά και η ευελιξία των υπηρεσιών είναι θέμα ζωτικής 
σημασίας.

Τα ηλεκτρονικά προϊόντα και οι υπηρεσίες γνωστών εταιρειών 
όπως η AT&T, Microsoft, America On Line διεισδύουν δυναμικά 
στον τραπεζικό χώρο και προωθούνται σε ελκυστική τιμή. Ο 
ανταγωνισμός από τις παραπάνω εταιρείες που θεωρούνται 
καθιερωμένες στον κλάδο τους είναι ισχυρότατος. Εισάγουν 
τεχνολογικές καινοτομίες, εντοπίζουν και οραματίζονται νέες 
ευκαιρίες στην ανάπτυξη δικτύων διανομής χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων και υπηρεσιών που ήδη έχουν δημιουργηθεί από 
εταιρείες παροχής υπηρεσιών για το Ιντερνέτ.

Μέσω της σύνδεσης αυτής, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
μπορούν να γνωρίζουν ακριβώς τις πληροφορίες που ζητά να 
λάβει ο πελάτης τους, τις ιστοσελίδες τις οποίες επισκέπτεται, τη 
διάρκεια της επίσκεψης κτλ. Μέσω αυτού του ελέγχου μπορούν να 
προσαρμόζουν τις υπηρεσίες τους ακριβώς στις απαιτήσεις του 
πελάτη με ελάχιστο κόστος. Αποκτούν έτσι συγκριτικό 
πλεονέκτημα έναντι των παραδοσιακών μεθόδων διανομής 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών που ακολουθούν 
μέχρι στιγμής οι Τράπεζες.

Πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι οι Τράπεζες έχουν δύο ισχυρά αντα
γωνιστικά πλεονεκτήματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
έναντι των μη τραπεζικών εταιρειών
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• Οι πελάτες τους αισθάνονται ασφάλεια λόγω της μακροχρόνιας 
σχέσης που έχει ήδη δημιουργηθεί

• Έχουν μεγάλη ποικιλία δικτύων διανομής
Επίσης οι Τράπεζες κάνουν επενδύσεις στην τεχνολογία, 
αναπτύσσουν μικρά και ευέλικτα καταστήματα, προωθούν 
υπηρεσίες μέσω του Ιντερνέτ, συνεργάζονται με εταιρείες 
λογισμικού, προχωρούν σε συγχωνεύσεις ή εξαγορές, 
δημιουργούν θυγατρικές ασφαλιστικές εταιρείες κά.
Όλες αυτές οι προσπάθειες βοηθούν τις τράπεζες να αποφύγουν 
«την τύχη των δεινοσαύρων».

4.4.4 Ανάλυση καταναλωτών - πελατών 
Ποιοι είναι οι πελάτες της επιχείρησης
- Πως μπορούν να ταξινομηθούν (Τμηματοποίηση της Αγοράς)

Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη της εταιρείας UNISYS που 
δημοσιεύτηκε σαν Special Supplement στο τεύχος Φεβρουά
ριου 1998 του Banking Journal και το οποίο αναφέρει ως πηγή 
την MCI, η κατανομή των χρηστών στις ΗΠΑ ανάλογα με την 
ηλικία και το εισόδημα έχει ως εξής:

Χρήστες του Ιντερνετ με βάση την ηλικία

Ηλικία χρηστών Ποσοστό %
18-24 18
25-29 14
30-39 23
40-49 26
50-64 14
65+ 5

Χρήστες του Ιντερνετ με βάση το εισόδημα (σε δολάρια)

Εισόδημα χρηστών Ποσοστό %
Λιγότερο από 15χ 13

15χ - 25χ 6
_________ 25Χ - 35χ__________ 13XοΙΟ

1

XLOC
O 23

50χ-75χ 22
___________ Ζ5χ+____________ 23
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4.4.5 Ανάλυση πόρων

Η Διοίκηση κάθε Τράπεζας θέλει να είναι ενήμερη για το πως 
ξοδεύονται τα χρήματα. Το γεγονός ότι χρειάζονται χρήματα για 
την εισαγωγή μιας Τράπεζας στο Ιντερνετ είναι κάτι τελείως 
διαφορετικό από το να τα πάρεις τελικά. Έτσι υπάρχουν οι εξής 
επιλογές:

- Αναμονή μέχρι η Διοίκηση να αποφασίσει να δώσει χρήματα για 
την είσοδο της Τράπεζας στο Ιντερνέτ

είτε
- Δημιουργία ανάγκης μέσω συλλογής, ανάλυσης και παρουσία

σης των δεδομένων
Είναι φανερό ότι πρέπει να αξιολογηθεί η δεύτερη επιλογή, αφού 
το σχέδιο Μάρκετινγκ εισόδου μιας Τράπεζας στο Ιντερνέτ, είναι 
δυνατόν να υποστηριχθεί με δεδομένα όπως:
- Προϋπολογισμός για έξοδα ανάπτυξης, υποστήριξης και 

βελτίωσης. Στην περίπτωση αυτή, ο προϋπολογισμός 
Μάρκετινγκ για το Ιντερνέτ μπορεί να βασισθεί:

• στον προϋπολογισμό της προηγούμενης χρονιάς

• σε ποσοστό επί των κερδών της τράπεζας

• σε ποσοστό των συνολικών εξόδων Μάρκετινγκ

• σε ανακατανομή των εξόδων Μάρκετινγκ

• στο τι ξοδεύουν οι ανταγωνίστριες τράπεζες για τον ίδιο λόγο

• στο ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια σεβαστή 
παρουσία on-line

• σε ένα κλιμακωτό σχέδιο που θα είναι συνδεδεμένο με 
μετρήσιμα αποτελέσματα

• σε συνδυασμό διαφόρων παραγόντων
- Προϋπολογισμός για αγορά, διαμόρφωση και λειτουργία ενός 

δικτύου
(Σχετικά με ανάπτυξη In-house και ανάθεση σε εξωτερικούς 
συνεργάτες, βλ. παρακάτω)
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4,5 Υποθέσεις σχεδιασυού

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται υποθέσεις σχεδιασμού μιας 
υποθετικής τράπεζας. Η τράπεζα αυτή έχει σκοπό να προκαλέσει 
τον ηγέτη (που αυτή τη στιγμή είναι η Εγνατία Τράπεζα).

Θεωρούμε ότι όλες οι επιχειρήσεις σε κάθε χώρο εκμεταλλεύονται 
τις δυνατότητες της αλληλοεπιδρώσας τεχνολογίας και το στοιχείο 
της φιλικότητας προς τον χρήστη που προσφέρει το Ιντερνέτ. Ο 
όρος ΙΤΡ (Internet Transaction Processing) - συναλλαγές μέσω 
του Ιντερνέτ είναι ο επίσημος όρος για την ανταλλαγή 
συγκεκριμένων στοιχείων (όπως παραγγελίες, παράπονα, αιτήσεις 
κτλ.) ανάμεσα σε βάσεις δεδομένων μιας επιχείρησης και των 
πελατών της, των επιχειρηματικών συνεργατών της ή των 
υπαλλήλων της, μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον που 
προστατεύει την ακεραιότητα των δεδομένων και της συναλλαγής.

Με αυτόν τον τρόπο συναλλαγών, οι επιχειρήσεις προσαρμόζουν 
τις υποθέσεις τους στις ανάγκες των πελατών τους και 
ανταποκρίνονται καλύτερα στις χρονικές πιέσεις της αγοράς.

Αυτό τις βοηθά να έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να 
εξασφαλίσουν πιστούς πελάτες που μπορούν να εξυπηρετηθούν 
24 ώρες την ημέρα, 365 μέρες τον χρόνο.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ένα διάγραμμα που δείχνει τις 
εργάσιμες ώρες μια Τράπεζας, καθώς και τις ώρες που είναι 
κλειστή, σε εβδομαδιαία βάση. Φυσικό είναι ότι από τους πελάτες 
υπάρχουν απαιτήσεις για συναλλαγές (κυρίως αναλήψεις, κατα
θέσεις, αγορά - πώληση συναλλάγματος και μεταφορά κεφαλαί
ων) όλες τις υπόλοιπες ώρες τις εβδομάδας
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08:00

14:00

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή * Σάββατο Κυριακή

Εργάσιμες ώρες 
Τραπεζικού Καταστήματος

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μη εργάσιμες ώρες
ΖΗΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

* Την Παρασκευή οι Τράπεζες κλείνουν στις 13:30

Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι στο περιβάλλον μέσα στο 
οποίο λειτουργεί το μάρκετινγκ αναπτύσσονται δυναμικές ενώ 
παράλληλα υπάρχει μία εξέλιξη στην τεχνολογία και στα εργαλεία 
που χρησιμοποιούν οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ γενικότερα. Αυτά τα 
δύο πράγματα επιβάλλουν κάποιες αλλαγές. Για παράδειγμα οι 
καταναλωτές που αντιμετωπίζουμε σήμερα, είναι πιο μορφωμένοι, 
πιο έξυπνοι, πιο απαιτητικοί.

Στους καταναλωτές αυτούς θα πρέπει να δοθούν εκτός από τις 
υπηρεσίες και κάποιες επιπρόσθετες αξίες που τους ενδιαφέρουν. 
Έχουμε ξεφύγει πια τόσο από το μαζικό μάρκετινγκ και από το 
niche μάρκετινγκ και μιλάμε για μάρκετινγκ ένα προς ένα (one to 
one marketing) ή σχεσιακό μάρκετινγκ (relationship marketing) ή 
ακόμη μάρκετινγκ με βάσεις δεδομένων (database marketing). 
Μιλάμε δηλαδή για ένα μάρκετινγκ που εκμεταλλεύεται την 
τεχνολογία και που μπορεί να απευθύνει μηνύματα προσαρμο
σμένα στους δέκτες.

Τα νέα μέσα που αναπτύσσονται αλληλεπιδρούν (interactive) και 
μας επιτρέπουν να προσαρμόζουμε τα μηνύματα. Παράλληλα, με 
την τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών μας δίνουν τη 
δυνατότητα να συλλέξουμε, αλλά κυρίως να επεξεργαστούμε, μία 
τεράστια ποικιλία πληροφοριών για το σύνολο και τους επιμέρους 
καταναλωτές και έτσι να μπορέσουμε να κάνουμε μάρκετινγκ ένα 
προς ένα.
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Στην Ελλάδα δεν είναι τόσο έντονο το φαινόμενο αυτό, αλλά σε μια 
ανταγωνιστική αγορά για να εττιζήσει μια επιχείρηση πρέπει να 
διαφοροποιηθεί, να είναι κάτι το ξεχωριστό και η διαφοροποίηση 
αυτή να είναι σχετική με τον καταναλωτή στον οποίο απευθύνεται. 
Οι σχέσεις που χτίζονται μεταξύ των προϊόντων και των υποψή
φιων καταναλωτών είναι αυτές που σε μεγάλο βαθμό διαφορο
ποιούν την μία επιχείρηση από την άλλη. Αναφερόμαστε λοιπόν 
για σχέση διαφοροποίησης που ξεκινάει και βασίζεται πάνω στην 
επικοινωνία.

Το να κάνει κάποιος επιχειρήσεις μέσω του Ιντερνέτ μπορεί επίσης 
να σημαίνει οικονομίες κόστους και νέες πηγές εισοδημάτων. Για 
να πραγματοποιηθεί όμως αυτό, θα πρέπει οι εταιρείες να ανοί
ξουν τα επιχειρηματικά τους στοιχεία στους πελάτες τους, του συν
εργάτες τους και τους προμηθευτές, επιτρέποντάς τους να αυτο- 
εξυπηρετηθούν. Η προσφορά εφαρμογών τύπου σελφ-σέρβις, ση
μαίνει ότι μπορούν οι συνεργάτες να παρακολουθούν την πορεία 
μιας υπηρεσίας ή να επηρεάσουν το πώς, το πότε και το πού γίνε
ται ο χειρισμός αυτής της υπηρεσίας.

4.6 Διατύπωση στοατηνικών επικοινωνίας Μάοκετιννκ

Προκειμένου να διατυπώσουμε στρατηγικές πρέπει να αναλογι- 
στούμε που θα καταλήξουμε με την παρουσία μας στο Ιντερνέτ. 
Ποιος είναι ο τελικός στόχος, τι πιστεύουμε ότι θα επιτύχουμε με 
την παρουσία μας στο Ιντερνέτ, τη στρατηγική και τις τακτικές που 
θα ακολουθήσουμε.

Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγμα:

Στόχος Στρατηγική Τακτική
Πωλήσεις μέσω Ιντερνετ Διεκπεραίωση λήψης 

παραγγελιών μέσω του 
Ιντερνέτ

Εγκατάσταση ολοκλη
ρωμένων προγραμμά
των λήψης παραγγελιών

Διαθεσιμότητα των προ
ϊόντων μας παγκοσμίως

Δημοσίευση όλων των 
λεπτομερειών στο Ιντερ- 
νέτ

Μετατροπή όλων των 
διαφημιστικών φυλλα
δίων σε γλώσσα HTML

Ενίσχυση της καλής Βελτίωση των λειτουρ- 
προδιάθεσης των πελα- γιών εξυπηρέτησης Πε- 
τών ! λατών

Εκπαίδευση του προ
σωπικού που ασχολείται 
με την εξυπηρέτηση Πε
λατείας πριν από την 
παρουσίαση νέων προϊ
όντων
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Υπάρχουν μερικές αρχές παραδοσιακού Μάρκετινγκ που είναι 
αποδεκτές για πολλά χρόνια και που δημιούργησαν αντίστοιχες 
αρχές για το Μάρκετινγκ στο Ιντερνέτ. Όλες οι αρχές αυτές 
βασίζονται σε εσφαλμένη λογική και επιδέχονται πολλές ερμηνείες. 
Με βάση τις ερμηνείες αυτές πολλές επιχειρήσεις ξεκινούν το ΣΜΙ 
και αποτυγχάνουν.

Ας εξετάσουμε τις αρχές αυτές:
1. Αν έχεις αρκετά χρήματα μπορείς να κάνεις οτιδήποτε

Η πρακτική δείχνει ότι επιχειρήσεις με υψηλό προϋπολογισμό 
για το Ιντερνέτ συχνά αποτυγχάνουν. Εκείνο που είναι αλήθεια 
είναι ότι οι τράπεζες μπορούν να τα καταφέρουν τόσο με υψηλό 
όσο και με χαμηλό προϋπολογισμό, αρκεί να εκτελέσουν σωστά 
το Σχέδιο Μάρκετινγκ, το οποίο σχεδιάσανε με προσοχή

2. Είναι καλύτερα να υπάρχει «κάποια» παρουσία στο Ιντερνέτ 
από το να μην υπάρχει καθόλου
Αν η παρουσία στο Ιντερνέτ πραγματοποιηθεί πριν να είναι η 
Τράπεζα έτοιμη γιαυτό υπάρχει κίνδυνος αποτυχίας. Μια 
πρόχειρη παρουσία στο Ιντερνέτ δημιουργεί χειρότερες 
εντυπώσεις στους επισκέπτες από ότι ανυπαρξία παρουσίας*3.

3. Όλες οι δραστηριότητες (ενέργειες) στο Μάρκετινγκ για Ιντερνέτ 
πρέπει να επιφέρουν πωλήσεις
Συνήθως υπάρχει η απλή φιλοσοφία: «Δεν πρέπει να 
ξοδευτούν χρήματα για καμία δραστηριότητα Μάρκετινγκ χωρίς 
να αποδειχθεί επιστημονικά και με δείκτες, ότι η δραστηριότητα 
αυτή θα επιφέρει άμεσες πωλήσεις». Αν ακολουθήσει κανείς την 
φιλοσοφία αυτή κανένα πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων δεν 
είναι απαραίτητο. Όμως πολλές από τις πιο επιτυχημένες 
Ιστοσελίδες του Ιντερνέτ δεν επιφέρουν άμεσες πωλήσεις. 
Προσφέρουν όμως πληροφορίες, προωθούν το καλό όνομα. Οι 
επισκέπτες σχηματίζουν την άποψη ότι οι Ιστοσελίδες αυτές 
αντιπροσωπεύουν Τράπεζες με τις οποίες αξίζει να 
συνεργαστείς. Αν η Διοίκηση της Τράπεζας αποφασίσει ότι 
στόχος της παρουσίας της στο Ιντερνέτ είναι η αύξηση των 23

23 Στη διεύθυνση http://\vw\v mirskv com μπορεί κανείς να βρει τις χειρότερες ιστοσελίδες του 
δικτύου. Προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι αιτίστοιχο για τα Ελληνικά δεδομένα, αλλά θα 
παρακαλούσα τους αναγνώστες να δουν το παράδειγμα της CITIBANK όπως περιγράοεται στο 
Παράρτημα στην Παρουσία των Ελληνικών Τραπεζών στο χώρο ίου Κτερνέτ
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πωλήσεων, τότε αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στο Σχέδιο 
Μάρκετινγκ. Πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη ότι πολλές 
επιχειρήσεις δεν αναπτύσσουν στρατηγικές βάσει των οποίων η 
παρουσία στο Ιντερνέτ δημιουργεί αύξηση των άμεσων 
πωλήσεων. Ξεκινούν με ένα Σχέδιο Μάρκετινγκ με τον μοναδικό 
σκοπό να ενισχύσουν το καλό τους όνομα ή να βελτιώσουν 
αυτό που έχουν. Στην συνέχεια και αφού η παρουσία τους στο 
Ιντερνέτ αποδειχθεί επιτυχημένη, μπορούν να ξεκινήσουν 
πρόγραμμα αύξησης των άμεσων πωλήσεων

4. Ο κύριος στόχος είναι να αντιγράψεις τις επιτυχημένες 
ιστοσελίδες μιας ανταγωνίστριας Τράπεζας
Όσες Τράπεζες γνωρίζουν τα προϊόντα τους δεν έχουν κανένα 
πρόβλημα να ξεκινήσουν μια παρουσία με δικές τους ιδέες. Αν 
ακολουθήσεις τα βήματα επιτυχημένων ανταγωνιστών, μπορείς 
εκ των πραγμάτων να επιτύχεις, το πολύ πολύ ότι πέτυχαν και 
αυτοί. Αν ακολουθήσεις τις δικές σου ιδέες, μπορείς και πρέπει 
να τους ξεπεράσεις. Το Ιντερνέτ είναι πολύ νέο σχετικά κανάλι 
διανομής και μέσο ενημέρωσης ώστε πολλές ιδέες δεν έχουν 
ακόμα εξερευνηθεί. Βέβαια δεν θα χρειαστεί να ανακαλύψεις 
ξανά τον τροχό. Πολλές διαδικασίες μπορούν να γίνουν με 
δοκιμασμένες και επιτυχημένες μεθόδους. Αυτό όμως δεν 
πρέπει να σε στερήσει από καινοτομίες.

5. Αν ξέρεις τι ψάχνεις, μπορείς να το βρεις μόνος σου στο 
Ιντερνέτ.
Με έναν υπολογιστή, ένα μόντεμ και ένα λογαριασμό σε έναν 
παροχέα, είσαι έτοιμος να συνδεθείς On Line και να αρχίσεις τις 
έρευνες. Το να ξέρεις όμως ΤΙ πρέπει να κάνεις δεν σημαίνει ότι 
ξέρεις και ΠΩΣ να το κάνεις. Μπορείς να ψάχνεις για ώρες στο 
Ιντερνέτ αλλά οι πληροφορίες που θα πάρεις να είναι ελάχιστες. 
Για καλύτερα αποτελέσματα μπορείς να προσλάβεις ένα ειδικό 
γραφείο ερευνών, που με τη μεθοδολογία που έχει αναπτύξει να 
μπορεί να βρει για σένα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι.

6. Όλες οι προσπάθειες ανάπτυξης του Μάρκετινγκ για το Ιντερνέτ 
πρέπει να ξεκινούν από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές επικουρούν το Μάρκετινγκ. Το 
Μάρκετινγκ μέσω του Ιντερνέτ δεν είναι παρά μια ακόμα 
διαδικασία Μάρκετινγκ. Ένα στέλεχος που θα ασχοληθεί με το 
Μάρκετινγκ πρέπει να έχει τεχνικές γνώσεις από ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές. Αντίθετα ένα στέλεχος που θα ασχοληθεί με το 
Ιντερνέτ θα πρέπει να έχει γνώσεις Μάρκετινγκ.
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7. Το Μάρκετινγκ στο Ιντερνετ επιφέρει ταχύτερα αποτελέσματα 
από ότι το παραδοσιακό Μάρκετινγκ.
Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του Ιντερνέτ είναι το 
γεγονός ότι είναι το ταχύτερο και ευκολότερο από τα 
παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας. Οι πληροφορίες για κάθε 
προϊόν μεταφέρονται ταχύτατα. Παρόλα αυτά πρέπει να 
τονισθεί εδώ ότι το Ιντερνέτ επιταχύνει την διαδικασία συλλογής 
πληροφοριών από τους πελάτες, αλλά δεν επιταχύνει απαραί
τητα τη διαδικασία λήψης απόφασης, η οποία μπορεί να 
βασισθεί σε διαδικασίες παραδοσιακού Μάρκετινγκ.

8. Το Μάρκετινγκ στο Ιντερνέτ πρέπει, μπορεί και τελικά θα 
αντικαταστήσει το παραδοσιακό Μάρκετινγκ.
Το Ιντερνέτ είναι ακόμα ένα μέσο επικοινωνίας. Εξάλλου δεν 
είναι δυνατό να αναγκάσουμε όλους τους πελάτες μας να 
συνδεθούν On Line. Ακόμα όμως και αν όλοι τελικά είναι 
συνδεδεμένοι, το παραδοσιακό Μάρκετινγκ δεν πρόκειται να 
εκλείψει όπως δεν εξέλειπαν οι εφημερίδες λόγω του 
ραδιοφώνου, ή το ραδιόφωνο λόγω της τηλεόρασης.

9. Επιτυχημένο Μάρκετινγκ για Ιντερνέτ απαιτεί όλα τη διαθέσιμη 
τεχνολογία για το Ιντερνέτ
Η διαθέσιμη τεχνολογία βοηθάει αλλά δεν είναι απαραίτητη. Τα 
εργαλεία που θα χρειαστούν για το Ιντερνέτ (προγράμματα, 
υπολογιστές κτλ.) μπορεί να αποκτηθούν εφόσον δημιουργηθεί 
ανάγκη. Πάρα πολλές από τις πιο ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες 
έχουν κατασκευαστεί σε απλούς υπολογιστές με δωρεάν 
προγράμματα.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να παραθέσουμε μερικά από τα σημεία 
που θα μας βοηθήσουν να εκφράσουμε τη στρατηγική Μάρκετινγκ.

• Αναθεώρηση του παραδοσιακού Σχεδίου Μάρκετινγκ της 
Τράπεζας

• Προσεκτική ανάγνωση των φυλλαδίων των ανταγωνιστών με 
σκοπό να διακρίνουμε τους στόχους τους (Αυτό μπορεί να 
γίνει και μέσω του Ιντερνέτ, αφού οι περισσότερες 
επιχειρήσεις αναφέρουν τους στόχους τους)

• Ανάλυση αναφορών σχετικά με την πορεία του κλάδου.

• Ανάγνωση εκδόσεων που ασχολούνται με τραπεζικά θέματα 
με ιδιαίτερη προσοχή στις συνεντεύξεις στελεχών μεγάλων
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τραπεζών που αφορούν την πορεία του κλάδου ή την πορεία 
τους στο Ιντερνέτ.

4.6.1 Anuioupyig Oua5ac Eovaoiac (Task Force) via το Μάρκετινγκ στο 
Ιντερνέτ

Έχει να κάνει με τις λειτουργίες που θα μας οδηγήσουν στην 
εφαρμογή ενός ΣΜΙ. Οι γνώμες μπορούν να συζητηθούν με 
συναδέλφους, με τα στελέχη, με τη διεύθυνση προσωπικού. Αν 
υπάρχουν άτομα που έχουν ειδικές γνώσεις θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν.

Επίσης θα πρέπει να συζητηθεί αν θα γίνει ανάπτυξη in-house ή 
αν θα ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες. Θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη τα παρακάτω:

Ανάπτυξη in-house Ανάπτυξη με ανάθεση σε 
εξωτερικούς συνεργάτες

Είναι ευκολότερο να ελέγξεις τους 
υπαλλήλους σου

Δεν απαιτείται εποπτεία στους 
εξωτερικούς συνεργάτες

Οι εξωτερικοί συνεργάτες κοστίζουν Οι υπάλληλοι έχουν άλλες δουλειές 
να κάνουν

Οι εξωτερικοί συνεργάτες δεν 
σέβονται τον προϋπολογισμό

Οι υπάλληλοι δεν έχουν αίσθηση της 
υπέρβασης κόστους

Η Τράπεζα δεν έχει μεγάλο 
προϋπολογισμό

Οι εξωτερικοί συνεργάτες είναι έτοιμοι 
να παζαρέψουν

Αν χρησιμοποιηθούν υπάλληλοι θα 
κοστίσει λιγότερο

Αν χρησιμοποιηθούν εξωτερικοί 
συνεργάτες, το έργο θα ολοκληρωθεί 
συντομότερα

Οι μισθοί των υπαλλήλων είναι 
δεδομένοι

Οι εξωτερικοί συνεργάτες θα 
χρησιμοποιήσουν λιγότερα άτομα για 
την ίδια δουλειά

Οι υπάλληλοι ξέρουν την Τράπεζα και 
τα προϊόντα της

Οι εξωτερικοί συνεργάτες έχουν 
εμπειρία από Παρόμοιες αναθέσεις

Η αγορά είναι γεμάτη από εργαλεία 
που χρησιμεύουν να την δημιουργία 
ιστοσελίδων

Η ύπαρξη ενός Πακέτου δεν σε κάνει 
αυτόματα και σχεδιαστή ιστοσελίδων

Οι υπάλληλοι μπορεί να 
εκπαιδευτούν

Οι αρχάριοι είναι δυνατό να κάνουν 
λάθη

Οι υπάλληλοι είναι πιο έμπιστοι Οι υπάλληλοι Δεν καταφέρνουν ποτέ 
να ανταποκριθούν στις προθεσμίες

Αν κάτι δεν πάει καλά θα 
λογοδοτήσουν οι εξωτερικοί 
συνεργάτες

Αν κάτι δεν πάει καλά θα 
λογοδοτήσουν οι υπάλληλοι

Η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη 
απαιτεί προσφορές και συμβόλαια

Η ανάθεση σε υπαλλήλους αναλώνει 
εργατοώρες του προσωπικού
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Ακολουθεί αξιολόγηση των εταιρειών που παρέχουν σύνδεση για 
το Ιντερνετ (Internet Service Provider) και επιλογή τύπου 
παρουσίας:

Σχέδιο Α: Απλή σελίδα παρουσίας 

Σχέδιο Β: Μικρό Business Plan 

Σχέδιο Γ: Εικονικός κατάλογος 

Σχέδιο Δ: Corporate Plan

4.6.2 Σγεδιασυόο εκστρατείας Aiacpriuianc και Απευθείαο 
Τανυδοόυησηο (Direct Mail)

Η διαφήμιση στο Ιντερνέτ και η παραδοσιακή διαφήμιση έχουν 
πολλές ομοιότητες αλλά και διαφορές.

Η διαφήμιση στο Ιντερνέτ μπορεί να είναι αμφίδρομη, να μπορεί 
κάποιος που είδε μια διαφήμιση να σχολιάσει, ή να ρωτήσει, ή να 
παρατηρήσει. Επίσης μπορεί να συνοδεύεται από ήχο ή εικόνα ή 
ακόμα και Video. Μπορεί κανείς να στέλνει αυτομάτως μηνύματα 
(e-mail) σε όλους τους ενδιαφερομένους για κάποιο θέμα που είτε 
έχει τις διευθύνσεις τους από κάποιο παλαιότερο mailing list είτε 
αυτοί οι ίδιοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Με τον τρόπο αυτό τα 
δεδομένα στέλνονται μόνο σε αυτούς που έχουν εκδηλώσει 
ενδιαφέρον.

Αξίζει να αναφερθεί εδώ ένα παράδειγμα τέτοιας ενημέρωσης από 
το βιβλιοπωλείο Amazon:

Thank you for sharing your dream music store ideas with Amazon.com. We're happy 
to let you know that the new Classical and Opera sections of our music store are now 
open, thanks in large part to the thousands of excellent suggestions we received from 
music lovers like you.

We've added more than 42,000 classical and opera CDs to our music store. You'll 
also discover thousands of reviews penned by 20 Amazon.com editors and 
contributors -including Robert Levine, who has written for the New York Times, 
Stereophile, and other noted classical-music publications, and Ted Libbey, author of 
"The NPR Guide to Building a Classical CD Collection." You can explore all this at:

http: www.amazon.com music
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To whet your appetite, here's a quick preview of what awaits you in our Classical and 
Opera browse areas on your next visit to Amazon.com:

* lists of more than 1,000 essential CDs to help you start or expand your classical or 
opera collections in 31 categories, including Italian opera, symphonies, chamber 
music, and concertos

* thousands of classical bestseller lists for fans of all types, encompassing everything 
from the most popular Romantic symphonies, oboe recordings, and chorales to 
Baroque arias, German operas, and much more

* more than 2,200 reviews by Amazon.com editors, plus thousands of reviews from 
Gramophone magazine, the premiere publication devoted to classical music

* Amazon.com interviews with leading artists and composers, including Philip Glass, 
Andrew Manze,and Nadja Salerno-Sonnenberg

We invite you to drop by and explore the latest addition to our store at your leisure— 
we'd love to know what you think.

http: www. amazon, com music

We hope you enjoy your visit.

Sincerely,

Jennifer Cast
General Manager, Music
Amazon.com

P.S. I hope you enjoyed reading about our new store.However, if you'd rather not 
receive any future notices of this sort from Amazon.com, please send 
an e-mail message to:

no-new s-m 3 fa amazon, com

Please include the following text as the first line of your message: 

unsubscribe jogeor a,spark, net, gr

P.P.S. If you'd like to change your e-mail address or password, please review your 
account information at:

http: www.amazon.com vour-accoiint

You’ll be able to adjust your e-mail address or password and view the status of your 
orders.

Οι επιλογές για τη σύνδεση ενός παραδοσιακού ΣΜ με το ΣΜΙ είναι 
δύο: Είτε συνδέουμε το Ιντερνέτ στο μείγμα Μάρκετινγκ, είτε
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συνδέουμε το μείγμα Μάρκετινγκ στο Ιντερνετ. Αυτό μπορεί να 
γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

• Αναγραφή της διεύθυνσης των ιστοσελίδων (www.<narie of the 
bank>.gr) και της διεύθυνσης του Ιντερνέτ (e-mail address) σε 
κάθε τι που χρησιμοποιείται για επικοινωνία με πελάτες (π.χ. 
έντυπα, διαφημίσεις στην τηλεόραση, διαφημιστικά δώρα, στις 
πιστωτικές κάρτες κτλ.)

• Εύρεση νέων μεθόδων γνωστοποίησης της παρουσίας της 
Τράπεζας στο Ιντερνέτ.

Ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί αυτό να γίνει είναι με την 
δημιουργία λογισμικού που σχετίζεται με κάποιο προϊόν. Η 
Τράπεζα Πίστεως για παράδειγμα δίνει οθόνη υπολογισμού του 
κόστους ενός δανείου (μηνιαίες δόσεις) αρκεί κανείς να 
πληκτρολογήσει ορισμένα στοιχεία που απαιτούνται.

Ένας άλλος τρόπος είναι με την τοποθέτηση διαφημιστικών τίτλων 
(Ad Banners) σε ιστοσελίδες που έχουν υψηλή προσπελασιμότητα 
(π.χ. www.vahoo.com). Οι διαφημιστικοί τίτλοι είναι συνήθως 
πολύχρωμα γραφικά τα οποία τοποθετούνται στην κορυφή ή στο 
τέλος μιας ιστοσελίδας24. Περιέχουν διαφημιστικά μηνύματα και

24 Σχετικά με τη θέση τοποθέτησης, οι παρακάτω πληροφορίες βρέθηκαν στην διεύθυνση

http://digest.linkeNchange.com/led/led396

From: Charles Kessler <kessler ά net-market.com>
Subject: "Magic Moment" Opportunity

In 1995, while doing marketing for an online postcard site we became aware that the highest banner 
click through rates came on the last page of the site after the postcard was sent.

When people got there it said. "Your postcard has been sent. Thank you".....and the rest of die page
was blank. People were kind a saying, "what do you mean, thank you? Where are we supposed to go 
next?" Tests showed click through rates were increased by a factor of 6 on the last page of the site.

At a recent meeting of the Los Angeles Association of Internet Professionals, the guest speaker. Jaclyn 
Easton, aptly termed this experience die "magic moment". Countless internet sites are filled widi diesc 
missed opportunities as every site with a "guest book" or "response form" has one. Next time you are 
placing a banner ad. ask for the rates on the magic moment page. This is real value.

Soon the word will get out about diis . but for now we can sen e our existing clients and generate new 
clients by bringing their attention to this phenomenon.

... iny 02 cents.

Charles

Online Marketing Services since 1994 http://wvvw.net-market com
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παροτρύνουν τους επισκέπτες να επισκεφθούν την διαφημιζόμενη 
ιστοσελίδα. Όλοι αυτοί οι τίτλοι είναι συνδεδεμένοι με την ιστο
σελίδα που διαφημίζουν (Hyperlinked Banner). Έτσι ο χρήστης 
μπορεί να μεταφερθεί στην νέα αυτή σελίδα εφόσον ενδιαφέρε- 
ται25. Αυτοί οι διαφημιστικοί τίτλοι μπορεί να τοποθετούνται σε 
οποιαδήποτε ιστοσελίδα, είτε υπό την αιγίδα ενός αναδόχου 
(χρηματοδότου ή μη) είτε με πληρωμή αλλά και τελείως δωρεάν με 
πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη της σελίδας (Web Master). Για να 
γνωρίζει ο διαφημιζόμενος πόσοι χρήστες του Ιντερνέτ επισκέφθη- 
καν τις ιστοσελίδες του, υπάρχουν ειδικοί μετρητές (Clickthrough 
Ratios) που δείχνουν πόσες φορές ένας χρήστες επισκέφθηκε την 
ιστοσελίδα σε ανταπόκριση προς την διαφήμιση. Μάλιστα μπορεί 
να καταγραφεί πόσοι χρήστες επισκέφθηκαν την αρχική σελίδα 
που περιείχε την διαφήμιση και πόσοι από αυτούς οδηγήθηκαν 
στη διαφημιζόμενη σελίδα (στη σελίδα www.linkexchanae.com 
υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το θέμα). Μια 
αναφορά των παραπάνω μπορεί να έχει την παρακάτω μορφή:

• 12908 επισκέπτες επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα σας

• Έχετε διαφημιστεί σε 255 ιστοσελίδες μέχρι τώρα

• Σας έχουν επισκεφθεί 399 επισκέπτες μέσω των διαφημιστικών 
σας τίτλων

Μπορεί ακόμα να καταγραφεί η πορεία που ακολούθησε ο 
χρήστης για να φτάσει στην διαφημιζόμενη ιστοσελίδα, πόσο 
χρόνο παρέμεινε σε κάθε σελίδα καθώς και σε ποια ιστοσελίδα 
πήγε όταν έφυγε (Clickstreams)

Οι βασικοί στόχοι της διαφήμισης αυτού του είδους είναι να 
προσελκύσει επισκέπτες σε μια ιστοσελίδα (δική σας ή κάποιου 
άλλου), να πείσει τον χρήστη να δει τις σελίδες σας και στην 
συνέχεια να τον υποκινήσει να επισκεφθεί τις σελίδες σας ξανά.
• Βελτίωση του παραδοσιακού προγράμματος επικοινωνίας με τη 

βοήθεια του Ιντερνέτ.

^ Ένα συνηθισμένο φαινόμενο που δημιουργείται εξαιτίας αυτής της ιόιότητος των διαφημιστικών 
τίτλων, είναι η «απώλεια της οδηγού παραστάσεως». Όπως πολύ καλά ξέρουν οι χρήστες του Ιντερνέτ 
είναι πολύ εύκολο να «ξεστρατίσει» κανείς και ενώ ψάχνει για κάποιο συγκεκριμένο θέμα να βρεθεί 
να «ταξιδεύει» σε άλλες περιοχές που είναι του εν διαφέροντος του. αλλά δεν αφορούν το συγκεκριμέ
νο θέμα ή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Εξάλλου ένα από τα βασικά προβλήματα που συνάντησε ο 
γράφων την εργασία αυτή και που δημιούργησε σημαντικοί καθυστέρηση στις αναζητήσεις στο 
Ιντερνέτ. ήταν πάχς να απαλλαγεί από το Φαινόμενο αυτό.
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• Χρησιμοποίηση του Ιντερνέτ για να υποδείξουμε τις δραστηριό
τητες του παραδοσιακού μας προγράμματος Μάρκετινγκ

4,6.3 Χρήση Βοηθητικών και συυπληοωυατικών εοναλείων (Colla
teral Materials) / Έντυπα πωλήσεων

Στη προηγούμενη παράγραφο αποφασίστηκε αν θα υπάρχει 
διαφήμιση στο Ιντερνέτ. Το ΣΜΙ υποστηρίζεται καλύτερα αν 
υπάρχουν όλα τα δεδομένα που ενισχύουν την απόφασή μας να 
δημιουργήσουμε παρουσία στο Ιντερνέτ.

Ολοκλήρωση των υπαρχόντων εντύπων στο Ιντερνέτ.
- Χαμηλό κόστος (δεν υπάρχει κόστος εκτύπωσης)
- Μικρότερο κόστος δημιουργίας του εντύπου
- Ευρύτερη γεωγραφική διανομή
- Πρόσθετες δυνατότητες γρήγορης και αποτελεσματικής αναζήτη

σης
- Ενεργή επίδειξη προϊόντων

Τι πρέπει να εμφανίζεται στο Ιντερνέτ
- Ετήσιοι ισολογισμοί
- Αιτήσεις
- Διαφημιστικά έντυπα
- Κατάλογοι προϊόντων
- Αναλυτικές πληροφορίες προϊόντων

Θα πρέπει επίσης όλα τα έντυπα της Τράπεζας που κυκλοφορούν 
να αναφέρουν την παρουσία της στο Ιντερνέτ.

Παρόλα αυτά (αν γίνουν μόνον αυτά), οι σελίδες θα είναι στατικές. 
Για να προστεθεί κάτι στις σελίδες που να τις διαφοροποιεί από τα 
υπάρχοντα έντυπα, ας εξετασθούν τα παρακάτω:

Διασυνδέσεις - Hyperlinks
Οι διασυνδέσεις σε ένα κείμενο HTML εμφανίζονται υπογραμ
μισμένες και με διαφορετικό χρώμα. Όταν ο δείκτης βρεθεί πάνω 
σε μια διασύνδεση, τότε αλλάζει σχήμα και παίρνει τη μορφή ενός 
χεριού. Αυτό σημαίνει ότι μας δίνεται η δυνατότητα να πάρουμε 
πληροφορίες για τις υπογραμμισμένες λέξεις αν το θέλουμε. Μια 
διασύνδεση μπορεί να παραπέμπει σε κείμενα που είτε βρίσκονται
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στις δικές μας ιστοσελίδες είτε σε ιστοσελίδες κάποιου άλλου. Με 
σωστή χρήση των διασυνδέσεων μπορούμε πολύ εύκολα να 
βοηθήσουμε τον επισκέπτη της σελίδας να βρει ότι πληροφορίες 
θέλει εύκολα και γρήγορα.26

"6 Αν μπούμε στις ιστοσελίδες της Τράπεζας ΕΓΝΑΤΙΑ. και ζητήσουμε πληροφορίες για 
BANCASSURANCE, τότε εμφανίζονται τα παρακάτω:

ΕΓΝΑΤΙΑ BANCASSURANCE

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ σε συνεργασία με ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις έχει σχεδιάσει μια πρώτη ομάδα τραπεζοασφαλιστικών 
προϊόντων, που παρέχονται με προνομιακούς όρους στους πελάτες της 
Τράπεζας.

Στα Αποταμιευτικά προϊόντα, η διαχείριση των κεφαλαίων γίνεται 
από την Τράπεζα ενώ στα προγράμματα των Λσφα/.ιστικών κα/.ύψεων , 
η Τράπεζα έχει εξασφαλίσει για λογαριασμό των 
πελατών της σημαντικές εκπτώσεις ασφάλιστρων, από επιλεγμένες 
για την φερεγγυότητά τους ασφαλιστικές εταιρείες.

Παρατηρούμε ότι οι /έξεις «Ασφαλιστικών καλύψεων» είναι με πλάγια γράμματα και υπογραμμισμέ
νη. Αν κάνουμε κλικ με το ποντίκι πάνω στις λέξεις αυτές τότε μας οδηγεί σε μια άλλη οθόνη η οποία 
περιγράφει τον όρο «Ασφαλιστικές καλύψεις»:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ] ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ | ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ | ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΕΡΓΩΝ | ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ | ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ | ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ | ΑΣΤΙΚΗ 
ΕΥΘΥΝΗ

1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Καλύπτονται οι κίνδυνοι:

- Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων
- Πυρός
- Αστική Ευθύνη Πυρός
- Κλοπή (Μερική - Ολική)
- Ίδιες Ζημίες (Μικτή)
- Τρομοκρατικές Πράξεις - Κακόβουλη Βλάβη
- Θεομηνίες
- Θραύση Κρυστάλλων
- Νομική Προστασία
- Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού και Ιδιοκτήτη

2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικιών και καταστημάτων απευθύνεται σε ιδιοκτήτες που κατοικούν ή 
χρησιμοποιούν το ακίνητο (κτίριο και περιεχόμενο) ή και σε ενοικιαστές που ενόιαφέρονται να 
ασφαλίσουν το περιεχόμενο της κατοικίας ή του καταστήματος τους.

Οι κυριότεροι κίνδυνοι που καλύπτονται είναι:

Πυρκαϊά. Κεραυνός. Έκρηξη. Θύελλα Καταιγίδα Χιόνι. Χαλάζι. Πλημμύρα Σεισμό. Καθίζηση. 
Διάρρηξη Σωληνώσεων. Υπερχείλιση δεξαμενών. Βραχυκύκλωμα Ζημιά Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα 
ή Λέβητα Αστική Ευθύνη προς Τρίτους, Κλοπή. Ληστεία Χρήματα εντός Χρηματοκιβωτίου και

71



Κεφά/.αιο 4°: ΙΙροσαρμογή και Κναρμονισιι του Ιντερνετ στο μείγμα Μάρκετινγκ

Audio/Video clips
Η προσθήκη ήχου και εικόνας στις ιστοσελίδες της τράπεζας, δίνει 
έναν επαγγελματικό αέρα στην παρουσία. Εξάλλου με τον 
συνδυασμό ήχου και εικόνας μπορούμε να δείξουμε στον 
επισκέπτη εικόνες που δεν θα ήταν εύκολο να περιγραφούν. 
Μπορούμε π.χ. να του δείξουμε τη χρήση του ATM, πως μπορεί 
να κάνει ανάληψη ή κατάθεση, να ελέγξει το υπόλοιπό του, ή να 
αλλάξει τον κωδικό του. Βέβαια πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι τα 
αρχεία που περιέχουν εικόνα και ήχο είναι συνήθως μεγάλα σε 
μέγεθος και αργούν πολύ στη φόρτωση. Για το λόγο αυτό θα 
πρέπει να προειδοποιήσουμε τον επισκέπτη που θέλει να τα 
χρησιμοποιήσει.

Εκπαίδευση/εξοικείωση χρηστών (μέσω εικονικών-virtual Οθόνών)
Αν αποφασισθεί η εγκατάσταση λογισμικού μέσω του οποίου ο 
επισκέπτης να έχει δυνατότητα πρόσβασης στους λογαριασμούς 
του, τότε πρέπει να προηγηθεί και αντίστοιχη εκπαίδευση στους 
χρήστες. Αυτό γίνεται με τη δημιουργία σελίδων στις οποίες ο 
χρήστης έχει πρόσβαση σε εικονικούς λογαριασμούς και μπορεί να 
κάνει κινήσεις (χρεώσεις-πιστώσεις-ερωτήσεις) χωρίς να ψοβάται 
μήπως κάνει κάποιο λάθος. Με τον τρόπο αυτό εξοικειώνεται με το 
σύστημα και διαπιστώνει πόσο εύκολο είναι να το χρησιμοποιήσει. 
Αφού το αντιληφθεί αυτό, οι πιθανότητες να θελήσει να 
χρησιμοποιήσει το σύστημα (και μάλιστα χωρίς λάθος) είναι πολύ 
μεγάλες.
Σαν παράδειγμα μπορούμε να δούμε πως η Εγνατία Τράπεζα 
καλωσορίζει τους χρήστες που θέλουν να δοκιμάσουν) το 
πρόγραμμα WebTeller (DEMO):
Καλώς ήλθατε

στον κόσμο εξυπηρέτησης της υπηρεσίας 
Electronic Banking της Εγνατία Τράπεζας.

Σε λίγο θα ξεκινήσετε την παρουσίαση του συστήματος WebTeller.
Τελικά οι πληρωμές σας, ο έλεγχος των υπολοίπων σας και η διαχείριση 
των διαθεσίμων κεφαλαίων σας διεκπεραιώνονται στο χρόνο και από τον

τόπο που εσείς επιλέγετε .
Από το γραφείο, το σπίτι ή το ξενοδοχείο σας ολοκληρώνετε τις τραπεζικές

κατά την μεταφορά. Ζημία στο Περιεχόμενο και την Οικοδομή κατά την Διάρκεια Κλοπής, Απώλεια 
Ενοικίων. Έξοδα Μεταφοράς Περιεχομένου. Αποκομιδή Ερειπίων. Έξοδα Προσωρινής Διαμονής. 
Ρήτρα Πληθωρισμού. Χαρτόσημο Αποζημίωσης.

Κτλ.
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Please press OK ίο move on or press ttse Help button for more information!

σας συναλλαγές και ο χρόνος σας αποκτάει πραγματική αξία. 
Η Εγνατία Τράπεζα κάνει πραγματικότητα αυτό που λέμε 

Ο Χρόνος είναι Χρήμα !!!
Εγνατία Τράπεζα - The WebBank

Στη συνέχεια εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:

Ο επισκέπτης συμπληρώνει τα στοιχεία του και εισέρχεται σε ένα 
περιβάλλον το οποίο είναι όμοιο με το πραγματικό περιβάλλον 
που θα χρησιμοποιήσει όταν κάνει πραγματικές συναλλαγές. Στο 
περιβάλλον αυτό, το δοκιμαστικό, δεν φοβάται μήπως κάνει λάθη, 
ενώ το πρόγραμμα τον καθοδηγεί με κάθε λεπτομέρεια για το πώς 
να συμπληρώσει τις οθόνες για να προχωρήσει.

ΕΓΝΑΤΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ

User ΙΟ [Any User

PIN p""""

{
Ex» I Help I Back I Lot|Ou<
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4,6.4 Δηυιουονία Εταιρικά Ταυτότηπχ: (Corporate Identity)
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εταιρική μας ταυτότητα όπως 
ακριβώς και στα υπόλοιπα προγράμματα Μάρκετινγκ. Επειδή 
όμως οι σελίδες του Ιντερνέτ είναι γραμμένες σε γλώσσα HTML 
δεν είναι δυνατόν πάντα να έχουμε ακριβώς το μέγεθος, το χρώμα 
ή τη γραμματοσειρά της εταιρικής ταυτότητος, με τρόπο ώστε να 
ταιριάζει στις σελίδες μας του Ιντερνέτ. Αν η εταιρικής ταυτότητα 
της Τράπεζας έχει συγκεκριμένο χρώμα και συγκεκριμένη γραμμα
τοσειρά, αυτή ίσως δεν είναι δυνατόν να αναπαραχθεί ακριβώς. 
Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αποφασιστεί ποιες αντικατα
στάσεις θα γίνουν ώστε η τράπεζα να είναι άμεσα αναγνωρίσιμη 
από το σήμα της.

Ένα παράδειγμα ακριβούς καταγραφής της εταιρικής ταυτότητας 
και στο Ιντερνέτ δίνεται από την Εθνική Τράπεζα, όπου κυριαρχεί 
το σήμα της εταιρικής ταυτότητας της Τράπεζας όπως ακριβώς 
είναι και στα τυπωμένα έντυπά της.

Copyright 1 htional Bsnk of Greet e & Ethr,-: lata

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ · Φ ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα όσον αφορά την εταιρική 
ταυτότητα όμως είναι το όνομα που μπορεί να δώσει κανείς στις 
ιστοσελίδες.
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Οι δυνατότητες που υπάρχουν για την ονομασία, είναι οι παρακά
τω:

• Το όνομα να έχει απόλυτη σχέση με την επιχείρηση, π.χ. 
mak_thrak_bank, emporiki κτλ.

• Το όνομα να έχει σχέση με το προϊόν, τη μάρκα ή την υπηρεσία, 
π.χ. katathesis, trapeza, daneia

• Το όνομα να έχει σχέση με την βιομηχανία, π.χ. Finance, 
marketing

• Το όνομα να έχει σχέση με την εικόνα που έχει δώσει η 
επιχείρηση προς τα έξω, π.χ. i_megali_sas_fili

• Το όνομα να έχει σχέση με την γεωγραφική θέση, π.χ. 
ethniki_volos

Είναι φανερό ότι κάθε Τράπεζα προτιμά να δώσει ένα όνομα που 
να ταιριάζει πάρα πολύ με το πραγματικό της όνομα. Από την άλλη 
δεν είναι επιθυμητό να δώσει ολόκληρο το όνομα της τράπεζας 
γιατί τότε δεν θα είναι εύκολο να το πληκτρολογήσει κανείς. Δεν θα 
ήταν εύκολο για παράδειγμα να πληκτρολογήσει κανείς :

http://www.ethniki_trapeza_tis_ellados.gr

θα ήταν προτιμότερο να πληκτρολογήσει:

http://www.nbg.gr

όπου τα nbg είναι αρχικά των λέξεων National Bank (of) Greece ή 
ακόμα και:

http://www. ethniki. ar

Βέβαια και η λύση αυτή δεν είναι πάντοτε εφικτή, διότι το όνομα 
που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε εμείς μπορεί να το έχει ήδη 
χρησιμοποιήσει άλλη επιχείρηση η οποία το έχει ήδη κατοχυρώσει 
και επομένως είναι αδύνατον να το χρησιμοποιήσουμε και εμείς27.

Τι θα περίμενε κανείς για παράδειγμα να εμφανιστεί στην οθόνη 
του όταν πληκτρολογήσει:

' Είναι γνωστό ότι όταν το Ιντερνέτ βρίσκονταν στην αρχή του υπήρχαν περιπτώσεις που κάποιοι 
ιδιώτες κατοχύρωσαν ονόματα όπως www.ibm.com. www.bmw.com. www.ferrari.com (τα 
παραδείγματα είναι φανταστικά) ή ότι άλλο δεν είχε ακόμα δηλωθεί, για ποσά σχετικά μικρά και στη 
συνέχεια πουλούσαν αυτά τα ονόματα στις πραγματικές εταιρείες, όταν αυτές αποφάσιζαν να 
αποκτήσουν σελίδα στο Ιντερνέτ. χρεώνοντας φυσικά υπέρογκα ποσά
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http://www. eanatia. ar

Πολλοί θα απαντήσουν ότι αυτή πρέπει να είναι η διεύθυνση της 
Τράπεζας Εγνατία. Και όμως δεν είναι. Η παραπάνω διεύθυνση 
είναι η διεύθυνση της επιχείρησης που ασχολείται με την 
κατασκευή της Εγνατίας Οδού. Έτσι η διεύθυνση της Τράπεζας 
Εγνατία είναι:

http://www. eanatiabank. gr

Είναι φανερό ότι όλες οι επιχειρήσεις προτιμούν να έχουν ένα 
όνομα για τις σελίδες του Ιντερνέτ, το οποίο να είναι αυτονόητο και 
επομένως οι επισκέπτες μπορούν να το συμπεράνουν, αν και αυτό 
δεν είναι πάντα εφικτό.

4.6.5 Διεξανωνή έοευναο ανοοάς

Το μείγμα Μάρκετινγκ μπορεί να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο με 
την διεξαγωγή έρευνας αγοράς μέσω Ιντερνέτ.

Μπορούμε να βρούμε πολλές πληροφορίες για τους ανταγωνιστές 
μέσω Ιντερνέτ. Βέβαια και οι ανταγωνιστές ψάχνουν για 
πληροφορίες στο Ιντερνέτ. Γι' αυτό δεν πρέπει να βάζουμε στην 
ιστοσελίδα της τράπεζας πληροφορίες που δεν θέλουμε να 
χρησιμοποιηθούν από τους ανταγωνιστές της. Πριν 
προχωρήσουμε στους τρόπους με τους οποίους διεξάγεται η 
έρευνα αγοράς, ας δούμε ένα παράδειγμα πληροφοριών που 
μπορούμε να πάρουμε για μια Τράπεζα από το Ιντερνέτ που θα 
ενδιέφερε μια ανταγωνίστριά της:

Αν «πάμε» στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης, 
και ζητήσουμε πληροφορίες για
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ,
βρίσκουμε μια καταχώρηση με την ένδειξη:
ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ

Αν επιλέξουμε να διαβάσουμε την καταχώρηση αυτή, τότε θα 
δούμε μια οθόνη σαν την παρακάτω:
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" 'V'/p .ν'···

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ IDif

ύντομα Κοντά σας

ΑΡΤΑΣ
Ξενοπούλου 3, 471 00, ΑΡΤΑ 
τηλ. (0)

ΠΛΝΟΡΑΜΙΤΟΣ
Κομνηνών 27, 552 36, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ π,λ (0)

imagine

Μακελονιαι Θραχμι

Η ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ! ΠΡΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ 
ΙΔΙΩΤΕΣ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

ΝΕΑ Α ΔΕΛΤΙΑ ΤΎΠΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Η Οθόνη αυτή μας πληροφορεί, ότι η Τράπεζα Μακεδονίας 
Θράκης, προτίθεται να ανοίξει καταστήματα στην Άρτα και στο 
Πανόραμα. Μας πληροφορεί επίσης ότι ήδη έχει βρει τα ακίνητα 
(μας δίνει τις διευθύνσεις τους) και επομένως αναμένεται σύντομα 
το άνοιγμα των καταστημάτων αυτών. Οι πληροφορίες αυτές, 
μπορεί να είναι πολύ σημαντικές για μία ανταγωνίστρια τράπεζα 
που σκέπτεται την επέκταση του δικτύου της στις ίδιες περιοχές.

Πως ψάχνουμε
Για να ψάξουμε για κάτι στο Ιντερνέτ, πρέπει να χρησιμοποιήσου
με μια «μηχανή ψαξίματος». Η πιο γνωστή «μηχανή ψαξίματος» 
βρίσκεται στη διεύθυνση :

www.vahoo.com

Όταν επισκεφθούμε τη σελίδα αυτή, η εικόνα που βλέπουμε, είναι 
η παρακάτω:
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Μ

Στη σελίδα αυτή φαίνεται ότι ζητάμε από τη μηχανή αναζήτησης να 
βρει πληροφορίες σχετικά με Virtual Banks.

Υπάρχουν φυσικά πάρα πολλές «μηχανές ψαξίματος», περισσό
τερες από όσες θα μπορούσαμε ίσως να χρησιμοποιήσουμε. 
Δίνουμε εδώ τη διεύθυνση μιας ακόμα, η οποία περιέχει 
πληροφορίες για περισσότερες από 2000 μηχανές ψαξίματος.

http://www. beaucoup. com/engbig. him!

Πρέπει επίσης να αναφερθεί, ότι ήδη έχουν επινοηθεί προγράμ
ματα στα οποία καθορίζει κανείς όλες τις μηχανές ψαξίματος που 
θέλει να χρησιμοποιήσει και στη συνέχεια το πρόγραμμα τις καλεί 
μόνο του μία-μία. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται συγκεντρωτικά 
σε μία δίκιά του οθόνη. Συχνά το πρόγραμμα αυτό κάνει ώρες για 
να τελειώσει, ενώ τα αποτελέσματά του, εύκολα ξεπερνούν τις 
1000 εγγραφές.

Newsgroups
Τα Newsgroups είναι ομάδες συζήτησης που ασχολούνται με 
διάφορα θέματα και στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση ο 
καθένας και να μεταφέρει στον υπολογιστή του όλες τις 
πληροφορίες που θα δει στην οθόνη του. Υπάρχουν ιστοσελίδες οι
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οποίες βοηθούν την εύρεση όλων των υπαρχόντων ομάδων 
συζήτησης με βάση λέξεις κλειδιά, διευθύνσεις e-mail και όνομα 
ομάδας. Τέτοιες ιστοσελίδες είναι και οι παρακάτω:
http://www. reference, com
http://www. deianews. com από την οποία σαν παράδειγμα
βλέπουμε την παρακάτω οθόνη με πληροφορίες αναζήτησης με 
λέξεις κλειδιά Web Bank. Μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι 
βρέθηκαν 4157 περιπτώσεις στις οποίες αναφέρονται οι λέξεις 
κλειδιά. Φυσικά οι περισσότερες από αυτές δεν περιέχουν 
πληροφορίες για το θέμα μας αλλά τυχαίνει κάπου να αναφέρουν 
τις λέξεις κλειδιά. Οι περιπτώσεις αυτές δεν μας ενδιαφέρουν και 
είναι πολύ δύσκολο να τις απομονώσουμε.

Μέσω e-mail
Μπορεί σχετικά εύκολα κανείς να κάνει έρευνα στέλνοντας τα 
ερωτηματολόγια κατευθείαν σε διευθύνσεις e-mail που έχει 
συγκεντρώσει ή που μπορεί να αγοράσει από εταιρείες παροχής 
υπηρεσιών για το Ιντερνέτ. Βέβαια μια τέτοια μέθοδος παρόλα τα 
πλεονεκτήματα που έχει, έχει και μερικά μειονεκτήματα που 
μπορούμε να τα συνοψίσουμε στα παρακάτω:

• Το μήνυμα e-mail είναι ευκολότερο να αγνοηθεί από ότι ένας 
φάκελος αλληλογραφίας με ένα prospectus και μια επιστολή.
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Από τη στιγμή που το μήνυμα διαγράφεται δεν υπάρχει τρόπος 
ανάκτησης.

• Δεν μπορείς να τοποθετήσεις «δωράκια» στο μήνυμα e-mail. 
Πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι πολλές τράπεζες στο εξωτερικό 
στέλνουν χαρτονομίσματα μικρής αξίας (του ενός ή των πέντε 
δολαρίων) ως δείγμα εκτίμησης για τους πελάτες τους.

• Η έρευνες μέσω e-mail αποκλείουν όλους όσους δεν έχουν 
πρόσβαση στο Ιντερνέτ, δηλ. την μεγαλύτερη μερίδα πελατών 
σήμερα που το Ιντερνέτ δεν έχει ακόμα γίνει καθολικά 
αποδεκτό.

• Οι διευθύνσεις που χρησιμοποιούνται δεν μας λένε τίποτα για 
την ταυτότητα του χρήστη, για την ηλικία του, το φύλο του, τα 
ενδιαφέροντά του και επομένως πολλές διευθύνσεις πιθανόν να 
είναι άχρηστες για την Τράπεζά μας.

Για να βοηθηθεί κανείς στην έρευνά του μέσω e-mail υπάρχουν 
ειδικά προγράμματα που διευκολύνουν τόσο την αποστολή μηνυ
μάτων όσο και την συγκέντρωση, ταξινόμηση και αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων. Πληροφορίες για τέτοιου είδους προγράμματα 
μπορεί κανείς να βρει στη διεύθυνση :
http://www.decisive.com

ϊ J ’V} '■fW Setts*?
'

: ! '

httfr.Mww deceive, com/

"News MWiiT' TSH

Think of thi* as 
an executive 
information 
System for 
qualitative data!

—S tty bold 
(kc-jp

The Real-Time Customer Intelligence™ Company

Decisive Technology
Decisive «Sows 
us to achieves 
very important 
goal-listening to 
our customers.

Search our site:

Welcome to Decisive Technology
What if you knew what your customers and 
employees were thinking about your business today? 
What if you could base daily business decisions on 
this knowledge ?

You can \vith Decisive Technology® - the leading 
provider of customer intelligence solutions for real-time 
decision making. Decisive Technology's unique

Cl·:..
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4.6.6 Εκτέλεση Ποονοαυυάτων προώθησης και Δηυοσίων σχέ
σεων

Συνεχίζουμε να ενισχύουμε το μείγμα Μάρκετινγκ με τις Δημόσιες 
σχέσεις στο Ιντερνέτ.

Το Τμήμα Δημοσίων σχέσεων πρέπει και αυτό να επενδύσει στο 
Ιντερνέτ. Η στρατηγική εισόδου μιας Τράπεζας στο Ιντερνέτ μπορεί 
να υποστηριχθεί από το γεγονός ότι θα υπάρχουν Δημόσιες 
Σχέσεις μέσω του Ιντερνέτ αφού θα υπάρχουν πληροφορίες για 
μείωση κόστους.

Παρακάτω δίνεται σαν παράδειγμα επικοινωνίας με το κοινό μία 
επιστολή του Διοικητού της Εθνικής Τράπεζας κ. Θεόδωρου 
Καρατζά που προλογίζει τη έκδοση ενός περιοδικού χρηματοοικο
νομικού ενδιαφέροντος:

mmmmmmm

March 3. 1997

Dear Sirs,

It ts a pleasure to announce the launching by our Bank of a new quarterly publication, the Economic and 
Financial Bulletin The Bulletin's objective is to inform our customers about contemporary 
macroeconomic and financial issues in Greece, The Bulletin will carry an analysis of recent developments 
and provide an outlook for future prospects We hope that it will prove useful in meeting your needs 
regarding financial information about Greece

We welcome your suggestions on improving our new publication. Please send your comments to: 
Economic and Financial Bulletin, Editor, Strategic Planning Division. National Bank of Greece, Eolou 86, 
Athens 102 32, Greece.

Faithfully,

hSp-V/www edviiu0/Bcibfc3iionr.'eco_in_bulle*»i^ettet tort

i IS

NATIONAL BANK OF GREECE S A

Theodoros B Karatzas 
Governor

Κίνδυνοι και ευκαιρίες
Είναι αλήθεια ότι το Ιντερνέτ είναι ένα επικίνδυνο περιβάλλον για 
να αναπτύξει κανείς στρατηγικές Μάρκετινγκ. Πολλές επιχειρήσεις 
αποτύχανε επειδή απέφυγαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και 
να βρούνε μια σωστή και άμεση λύση. Τα στελέχη των δημοσίων
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σχέσεων πρέπει να βρίσκονται συνέχεια On Line και να 
παρακολουθούν τις ομάδες συζητήσεων, τα νέα, τι κινήσεις των 
άλλων τραπεζών. Παρακολουθώντας έτσι τον ανταγωνισμό, 
παίρνουν τις πληροφορίες τους κατευθείαν από την πηγή, εξαλεί
φοντας τους μεσάζοντες οι οποίοι μπορεί να διαστρεβλώνουν τα 
γεγονότα είτε σκοπίμως είτε λόγω ανικανότητας.

Βέβαια δεν πρέπει να βασίζεται κανένας εξ' ολοκλήρου στο 
Ιντερνέτ για τη δημιουργία Δημοσίων Σχέσεων γιατί έτσι χάνει την 
επιδοκιμασία ή την υποστήριξη του υπόλοιπου τύπου. Απαραίτητη 
επίσης είναι και η δημιουργία σχέσεων με τους δημοσιογράφους, 
κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να γίνει μόνο με την παρουσία μας 
στο Ιντερνέτ.

Εξάλλου ότι πληροφορία εισάγεται στο Ιντερνέτ αυτή παραμένει 
εκεί και μπορεί κανείς να την δει όποτε την αναζητήσει. Εννοείται 
ότι αν η πληροφορία δεν είναι ευνοϊκή για την Τράπεζα, μας 
ενοχλεί το γεγονός ότι παραμένει στη διάθεση όλων για 
ανάγνωση.28

Μια άλλη σημαντική απόφαση που πρέπει να πάρουμε, είναι τι 
πληροφορίες είναι απαραίτητες να μπούν στο Ιντερνέτ. Αυτό θα 
εξαρτηθεί από το προσωπικό το οποίο θα ασχοληθεί με το 
Ιντερνέτ, διότι είναι φανερό πως όσο περισσότερες πληροφορίες 
βάλουμε, τόσο περισσότερα άτομα θα πρέπει να ασχοληθούν για 
να τις κρατούν ενημερωμένες καθημερινώς και μάλιστα επί 
24ώρου βάσεως.

Δίνουμε για παράδειγμα μια σελίδα από τις ιστοσελίδες της 
Εθνικής Τράπεζας στην οποία περιγράφει τις θυρίδες θησαυρο
φυλακίου και στην οποία υπάρχουν λεπτομέρειες που πιθανόν με 
την πάροδο του χρόνου να μεταβληθούν (το ποσό ασφάλισης των 
περιεχομένων, το γεγονός ότι υπάρχει δωρεάν συνδρομή για τους 
κατόχους ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ - MASTERCARD κτλ.):

■s Αν κανείς επισκεφΟεί τις ιστοσελίδες της uavu.deiancus.com και ψάξει στις ομάδες συζητήσεων με 
λέξεις κλειδιά «Pentium» και «Intel». ()α βρει ένα σωρό από ανέκδοτα που έχουν κυκλοφορήσει για 
την εταιρεία αυτή και τα οποία είναι ως επί το πλείστον κοροϊδευτικά.
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[http I Aw* ethraki. gt /frame. him

»ar ^ ΙΔΙΩΤΩΝ

Συναλλάγματος
ΕκΓνόύοει;
Δάνεια

Ασφαλιστικοί
I Ιροιόντα
θυρίδες

Ekkictcc Ενιολέκ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΘΥΡΙΔΕΣ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

II ΕΘΝΙΚΙΙ ΤΡΑΠΕΖΑ διαθέτει 3 είδη θυρίδων 
θησαυροφυλακίου, παραδοσιακές, ηλεκτρονικές και 
ρομποτικές. Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ασφαλίζει το 
περιεχόμενο κάθε θυρίδας με 1.000 000 δρ/κιπά 
κινδύνων κλοπής κατόπιν διάρρηξης ή ληστείας, 
καθώς και καιά κινδύνων πλημμύρας, πυρκοαάς Kca 
σεισμού, ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ. Επιπλέον, με πολύ 
μικρό ετήσιο ασφάλιστρο υπάρχει η δυνατότητα 
ασφιιλιστικής κάλυψης του περιεχομένου των 
θυρίδων μέχρι του ποσού των 10.000,000 δρχ.

Στους ενοικιαστές των παραδοσιακών θυρίδων παρέχεται η δυνατότητα 
να αποκτήσουν την ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ-MASTERCARD, με δωρεάν τη 
συνδρομή του πρώτου έτους.

Θα πρέπει συνεχώς να ασχολούνται άτομα που γνωρίζουν την 
εργασία αυτή, ώστε τυχόν μεταβολές να μπορούν να εισάγονται 
αμέσως και να μεταβάλουν τις πληροφορίες των σελίδων.

Ένα άλλο σημείο κλειδί στην υπόθεση είναι η καταχώρηση των 
ιστοσελίδων μας σε όσο το δυνατόν περισσότερες μηχανές 
αναζήτησης. Οποιοσδήποτε ψάχνει πληροφορίες για την Τράπεζά 
μας, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, θα πρέπει να 
μπορεί να μας βρει εύκολα και σίγουρα.

Υπάρχουν βέβαια παροχείς υπηρεσιών στο Ιντερνέτ που κάνουν 
αυτή τη δουλειά για μας. Έναντι μιας μικρής αμοιβής ανα
λαμβάνουν να καταχωρήσουν τη διεύθυνση των σελίδων μας σε ό
λο και περισσότερες μηχανές αναζήτησης.

4.6.7 Ενσωυάτωση Λειτουονιών υποστήοιΕπο πωλήσεων

Με την ενσωμάτωση λειτουργιών υποστήριξης πωλήσεων μέσω 
Ιντερνέτ, συνεχίζουμε να ενισχύουμε το μείγμα Μάρκετινγκ.

Η μόνη Τράπεζα που μέχρι στιγμής (19.09.1998) έχει ενσωμα
τώσει λειτουργίες υποστήριξης πωλήσεων μέσω Ιντερνέτ είναι η 
Εγνατία Τράπεζα. Λεπτομέρειες για τον τρόπο με το οποίο το
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7/vauR strife. com/cgf-bri/accntSurn

Username

Password
<?■ Standard Graphics 
c Minimum Graphics

επιτυγχάνει θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, όταν θα εξετάσουμε 
στη μελέτη περίπτωσης το σύστημα που εφαρμόζει.

Μία από τις πρώτες Τράπεζες που ασχολήθηκε με την 
ενσωμάτωση λειτουργιών υποστήριξης πωλήσεων είναι και η 
Security First Network Bank (SFNB) στη διεύθυνση:

https://vault. sfnb. com/cai-bin/accntSum

Παρακάτω μπορούμε να δούμε τη σελίδα εισόδου στην Τράπεζα. 
Για την είσοδο στην Τράπεζα απαιτείται να υπάρχει ένα όνομα 
(Username) και ένας κωδικός (Password):

Η Τράπεζα επίσης υπόσχεται την ασφάλεια των συναλλαγών και 
συγχρόνως προειδοποιεί τους επίδοξους «hackers» με το 
παρακάτω μήνυμα:

We are confident of our system's ability to protect all 
transactions; however, this is not an invitation for people to 

attempt unauthorized access to the system. This is a private 
computing system which is restricted to authorized individuals. 
Actual or attempted unauthorized use of this computer system 
will result in criminal and/or civil prosecution. We reserve the

vJ'j Visit SFN&s 
i v„.Friends!

SFNB to become part of 
Koval Bank
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right to view, monitor, and record activity on the system 
without notice or permission. Any information obtained by 

monitoring, reviewing, or recording is subject to review by law 
enforcement organizations in connection with the 

investigation or prosecution of possible criminal activity on the 
system. If you are not an authorized user of this system or do 

not consent to continued monitoring, exit the system at
this time.

Ασφαλείς ττωλήσεις

Εταιρείες που ειδικεύονται στους τρόπους δημιουργίας ασφαλών 
πωλήσεων είναι (εκτός των άλλων) και οι παρακάτω:

http://www. checkfree. com
http://www. cvbercash. com
http: //www. digicash.com
http://www. fv. com
http://www. netbank. com/-netcash

Παραδείγματα ασφαλών πληρωμών

Είναι γνωστό σε όλους τους χρήστες του Ιντερνετ το παράδειγμα 
του πρώτου εικονικού βιβλιοπωλείου, του AMAZON στη διεύθυ
νση:

http://www. amazon, com

Το βιβλιοπωλείο αυτό λειτουργεί δίνοντας εγγύηση 100% 
ασφαλούς πληρωμής με τη χρήση πιστωτικής κάρτας. Αυτό 
σημαίνει ότι σε περίπτωση που γίνουν χρεώσεις στην πιστωτική 
κάρτα χωρίς την εξουσιοδότηση του πελάτη, τότε ο πελάτης δεν 
πληρώνει τίποτα. Αυτό το επιτυγχάνει μέσω του συνδυασμού
• ενός «ασφαλούς server - secure server».
• Προγραμμάτων κατάλληλων για ασφαλή server, «secure server 

software»

Λεπτομέρειες από τις σελίδες που διαφημίζει τις ασφαλείς 
πληρωμές, τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που δεν θέλουμε 
τελικά να χρησιμοποιήσουμε την κάρτα μας στο Ιντερνέτ καθώς και 
τις λεπτομέρειες της εγγύησης καλού τέλους των πληρωμών 
βλέπουμε παρακάτω:

http://www._checkfree._com
http://www._cvbercash._com
http://www._fv._com
http://www._netbank._com/-netcash
http://www._amazon,_com
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[http7/www amazon. com/'e>^/obidos/subs(/1^/secu«^gaa^ee.h^m{AKI2'C68901?49336^

i Your Account j HelpBOOKS MUSICamazon.com
Teat Only

Keyword Scorch

Γ"
<3o!j
Φ Books 

‘O Popular Music 

C Classical Music

Full search: Boc ks or Mjis.ic

Safe and easy ordering
Guaranteed!

V Sin Λ,'ΠΠ < o irs

The Amazon com Safe Shopping Guarantee protects you while you shop atAmazon.com, so 
that you never have to worry about credit card safety. Period.

We guarantee that every transaction you make at Amazon com will be 100% safe 
This means you pay nothing if unauthorized charges are made to your card as a result 
of shopping at Amazon com See znur-miee details below

Why is Amazon.com so safe?

• Safety in Nmnbers: When you shop at Amazon.com, you'll be one of over 3 million 
customers who have safely shopped with us without credit card fraud.

• Safe Technology Our secure server software (SSL) is the industry standard and among 
the best software available today for secure commerce transactions It encrypts all of voui 
peison.il mini matron including credit card number, name, and address, so that it cannot 
be read as the information travels over the Internet

Still don't want to list: 
Internet?

your credit card on the

No problem Just fill out our order form online Enter only your card’s last five $ 
digits and its expiration date Once you have fully· submitted your order, you 
will be prompted with a phone number that you tan use to call m the rest of 
your card number

Guarantee Details:

1 Under the Fan· Credit Billing Act. your bank can not hold you liable for 
more than $50 00 of fraudulent charges. If your bank does hold you liable 
for any of tins $50 00, Amazon com will cover the entire liability for you, 
up to the hill $50 00 Amazon.com will only cover tins liability if the 
unauthorized use of your credit card resulted through no fault of your own 
from purchases made at Amazon.com while using die secure server

2 hi the event of unauthorized use of your credit card, you must notify your 
credit card provider in accordance with its reporting rules and procedures.

Top of Page
; Heme | Books | Most': | t-Click Settings | Shoptnre Girt. | Your Account. | Hein ||f
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4.6.8 npoypauuaTiauoc εμπορικών εκδηλώσεων (Trade shows)

Η μέχρι σήμερα πρακτική των Τραπεζών είναι να λαμβάνουν 
μέρος σε εμπορικές εκδηλώσεις παρουσιάζοντας τα Καταστήματά 
τους και όλες τις νέες τεχνολογίες που έχουν υιοθετήσει (ATM, 
ΑΕΜ, EFTPOS, ηλεκτρονικές ουρές, υπολογιστές σε δίκτυα κτλ.). 
Μερικές τράπεζες επίσης παρουσιάζονται ως χορηγοί ή 
διοργανωτές καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Παρακάτω βλέπουμε 
ένα παράδειγμα από την παρουσία της Τράπεζας Αττικής στην 63η 
ΔΕΘ Θεσσαλονίκης, όπως καταγράφηκε στις ιστοσελίδες της 
HELEXPO στη διεύθυνση:

http://www.helexpo.gr

http/TheteKpo.gr/

Ο BapAaunc στην Τράπεζα Αττικής

VJ επισκέπτης της 63 Πί ΔΕΘ, μπορεί περιφερόμενος στα διάφορα 
περίπτερα και τους υπαίθριους χώρους της. να ανακαλύψει και 
διάφορες άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες ττσυ δίνουν μια 
ξεχωριστή νότα στην αυστηρότητα των εμπορικών δραστηριοτήτων.

Στο περίπτερο 16, στις εγκαταστάσεις της Τράπεζας Αττικής, ο 
γνωστός καλλιτέχνης Ευθόμης Βαρλάμης, εκθέτει μέρος της γνωστής 
του δουλειάς “Αλέξανδρος 2000". Ο Μέγας Αλέξανδρος, έτσι όπως τον 
είδε ο ζωγράφος, κοσμεί τους χώρους της Τράπεζας Αττικής, 
δημιουργώντας μια αναπάντεχη μίνι γκαλερί.

*-n»c

καλλιτε:
7 Σεπτεμβρίου

ΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 63ΗΣ ΔΕΘ - Δευτέρα

10:00
Συνέντευξη Τύπου για το ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΙΑ 
Παρουσία του Υπουργού Πολιτισμού κ. Ευάγγελου

Η παρουσία των Τραπεζών στους χώρους αυτούς γίνεται γνωστή 
τόσο μέσω τυπωμένων καταλόγων, όσο και μέσω του Ιντερνέτ. Για 
να πληροφορηθεί ένας επισκέπτης μιας εμπορικής εκδήλωσης την 
ύπαρξη μιας συμμετοχής πρέπει να αποκτήσει τον τυπωμένο 
κατάλογο ή να έχει πρόσβαση στο Ιντερνέτ.

Βλέπουμε παρακάτω πως παρουσιάζεται η συμμετοχή της 
Εμπορικής Τράπεζας στον On Line οδηγό της 63ης ΔΕΘ:
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7/hetexpo <$t

Μ Παροχή υπηοτπιών a

1 hersalofwfct. Greece ~ Netscape

63H ΔΕΘ

i : :f iaiiMI Μ
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ

Ελλάδα Γ102 W

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

Ελλάδα Π17

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΠΑΓΤΑΙΟΥ

Ελλάδα |Π02 138

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ελλάδα Π14 |04

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α£-ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Ελλάδα B17 ρ

F Κ.ΠΟΙ 70- FNOT.H Ελλάδα ,Π15η..............Μ.

tt. Παρο/tf) υπηρεσιών 1. 
Επαγγελματικοί; φορείς
# Παροχή υπηρεσιών tt 
Επαγγελματικοί φορείς ,
ft. Παροχή υπηρεσιών 

: Επαγγελματικοί φορείς 
ft Παροχή υπιρεσΐών'

tt Παρο$ί υπιρεσιών tt. 
Τράπεζες.

Αρκετές φορές μια τέτοια συμμετοχή επιφέρει κάποια βραβεία για 
τη Τράπεζα που συμμετέχει. Στη συνέχεια βλέπουμε μια διάκριση 
που χορηγήθηκε στη Εθνική Τράπεζα στη φετινή 63η ΔΕΘ.

[http-J/hetexpagt/

,U»PU

Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Κίνας, ως 
τιμώμενης χώρας.
Το περίπτερο της 
Κίνας -αλλά και οι 
Κινέζοι καλλιτέχνες 
που ψυχαγώγησαν 
τους επισκέπτες της 
ΔΕΘ και τους 
βεσσαλονικείς στους 
δρόμους και τις 
πλατείες της πόλης- 
προσέλκυσε το 
ενδιαφέρον όλων. 
Από τον απλό 
επισκέπτη, που 
ήθελε να περάσει το 
απόγευμά του 
θαυμάζοντας τα 
εκθέματα μέχρι τον 
εμπορευόμενο και 
τον επιχειρηματία, 
που εχει γοητευτεί 
-και δικαίως- απο τις

m _ ι

Με τα ειδικά βραβεία 
τιμήθηκαν οι 
συμμετοχές της Hyatt, 
του ΟΥΘ, της Εθνικής 
Τράπεζας, του 
Διεθνούς Αερολιμένα 
Αθηνών, του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της 
Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιας, της 
ΠΥΡΚΑΛ, της 
ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, του 
ΟΣΕ. καθώς και οι 
υπαίθριοι εκθεσιακοί 
χώροι του Ιανου, της 
ΕΛΒΟ και της TVX 
HELLAS.
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Η εύρεση όλων των εμπορικών εκδηλώσεων, η αξιολόγηση μιας 
παρουσίας και η εκδήλωση συμμετοχής, είναι μια χρονοβόρος και 
δύσκολη εργασία. Σήμερα η συλλογή πληροφοριών για τις 
υπάρχουσες εκθέσεις μπορεί να γίνει από κάθε ενδιαφερόμενο 
που έχει δυνατότητα πρόσβασης στο Ιντερνέτ από οποιοδήποτε 
σημείο του κόσμου και αν βρίσκεται.

Μέσα στις σελίδες του Ιντερνέτ υπάρχουν αρκετοί κατάλογοι 
διευθύνσεων εταιρειών που παρέχουν δωρεάν πληροφορίες για 
χιλιάδες εμπορικές εκδηλώσεις.

Στη συνέχεια δίνονται διευθύνσεις από ιστοσελίδες που 
ασχολούνται διεθνώς με την δημιουργία και τήρηση τέτοιων 
καταλόγων

htto://tscentral. com 
http://expoQuide. com

Ένα παράδειγμα από τα Ελληνικά δεδομένα είναι η σελίδα της 
HELEXPO:
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Καθώς και η δυνατότητα που έχει ο κάθε ενδιαφερόμενος να 
εκδηλώσει το ενδιαφέρον του On Line:

gt/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ-PERSONAL DATA

Ο Ενίιαφέρομαι ως εκθιτης - I'm interested as an Exhibitor

Ο Ενίιαφέρομαι ως επισκέπτης - I'm interested as a Visitor

ΠαοακαΛούμε συμπληρώστε τα παρακατω στοιγεια - Please complete the following form

Εκθεσιακή εκδήλωση-ΕχηίοίΙίοη

I ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ’98 - BEOGRAD ‘98 (6-9 /1

Εταιρεία-Company

AVTiK.tpY«aiwv-company activity

OvopaTmwvuuo-Name * •

Οδος-Αριθμος-Address

Βέβαια υπάρχει και η δυνατότητα συμμετοχής σε εμπορικές 
εκδηλώσεις σε εικονική μορφή (virtual trade shows) στην οποία 
δεν απαιτείται φυσική συμμετοχή. Μια τέτοια συμμετοχή 
χρησιμοποιεί το Ιντερνέτ για να προσομοιώσει δραστηριότητες που 
θα λάβαιναν χώρα σε μια εμπορική εκδήλωση. Ένας τέτοιος 
εικονικός χώρος αποτελείται συνήθως από επιδείξεις προϊόντων, 
από εικονικούς θαλάμους τριών διαστάσεων και δυνατότητα 
αλληλεπίδρασης. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα συνεδρίων 
χρησιμοποιώντας την τεχνολογία του Ιντερνέτ. Είναι φανερό ότι 
από μια τέτοια συμμετοχή υπάρχουν σημαντικά πλεονεκτήματα τα 
οποία συνοψίζονται παρακάτω:
• Το κόστος της εκδήλωσης θεωρείται μηδαμινό σε σχέση με μια 

κανονική εμπορική εκδήλωση
• Ο χρόνος προετοιμασίας είναι ελάχιστος συγκριτικά

• Στις κλασσικές εμπορικές εκδηλώσεις οι καλύτερες θέσεις 
θαλάμων κοστίζουν ακριβά και εξαντλούνται πολύ εύκολα. Στις 
εικονικές εκδηλώσεις δεν υπάρχουν καλές ή κακές θέσεις.
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• Δεν χρειάζεται να στείλουμε εξαρτήματα, έπιπλα ή προσωπικό. 
Απλώς φορτώνουμε κάποια αρχεία στον υπολογιστή που 
διαθέτει το χώρο για την εκδήλωση

• Οι πληροφορίες που δίνονται για κάθε υπηρεσία μπορούν να 
μεταβάλλονται σε πραγματικό χρόνο.

Ας δούμε παρακάτω την ιστοσελίδα ενός τέτοιου κέντρου στη 
διεύθυνση:
http://www. cvber-centre. com

jhttp: //www. cjibet-cenhe com/

Featured | Associations [ Facilities | Publications { Contractor | Shows

iw ^ J -n «iw , : * i * -τη.-'ΐ a^^IScsci-fiasitaF
Welcome to the Cyber Centie a virtual convention center without the restrictions of a physical hall. 
No longer are you limited by the walls of a building or the hours of the day. Excel On-Line is the 
proud owner and facility manager of this exciting domain.

.r.ti.r.» t - >

j$r Cybai Cemie coe b» Encel On-Sne - Netscape

iSubmit

W'fz.f?·

The Cyber-Centre is created as a central focus for the meeting and exposition industry. Our staff 
acts as event planners, coordinators and marketers for the Cyber-Centre If you have a site or 
address you want us to consider e-mail us at exc■?!#?*excel-onlm-.com

\TNTJF mg The World Council for 
Venue Management (WCVM) is an 
organization of nine worldwide 
associations which represent managers 
and facilities involved in the art and 
practice of Public Assembly Facility 
Management

CLITBMELO.com The Meeting 
Industry Ladies Open (MILO) has

Ανάλογες πληροφορίες μπορεί κανείς να βρει και στη διεύθυνση:

http://www. virtualtradewinds. com/

και φυσικά σε άλλες διευθύνσεις που μπορεί να βρει μέσω του 
http://www. yahoo,com ή άλλων μηχανών ψαξίματος.
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4.7 Παρουσίαση του Σχεδίου Μάρκετινγκ στο Ιντερνέτ

Έχοντας αποφασίσει πια πως θα διαμορφωθεί το Σχέδιο
Μάρκετινγκ πρέπει να καταστρωθεί και το χρονοδιάγραμμά του.
Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά οι εργασίες που πρέπει να
γίνουν χρονικά ταξινομημένες πριν και μετά την παρουσίαση του
Σχεδίου Μάρκετινγκ στο Ιντερνέτ.

Πριν

• Δημιουργία αρχικού προϋπολογισμού

• Δημιουργία ομάδας εργασίας

• Εξασφάλιση πρόσβασης στο Ιντερνέτ από παροχέα

• Καταχώρηση ονόματος των ιστοσελίδων (registration)

• Ξεκίνημα έρευνας στις ιστοσελίδες των ανταγωνιστών

• Δημιουργία περίληψης για τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων

• Λήψη προσφορών από εξωτερικούς συνεργάτες για τη δημι
ουργία σελίδων

• Δοκιμή της πρόσβασης στις σελίδες με τον συγκεκριμένο όνομα

• Πρόσληψη εταιρίας σχεδιασμού σελίδων29

• Μετατροπή των υπαρχόντων αρχείων σε γλώσσα HTML

• Ανάπτυξη νέων αρχείων κατευθείαν σε γλώσσα HTML

• Πρόβλεψη για εκτυπώσεις φυλλαδίων που να περιέχουν τη 
διεύθυνση των ιστοσελίδων στο Ιντερνέτ καθώς και των 
διευθύνσεων αλληλογραφίας (e-mail)

• Συλλογή διευθύνσεων που μας ενδιαφέρει να φιλοξενήσουν 
διαφημιστικούς τίτλους που να οδηγούν στις σελίδες μας

• Δημιουργία βάσεως δεδομένων για αποθήκευση των 
διευθύνσεων (e-mail) των επισκεπτών

• Εγκατάσταση και δοκιμή μηχανής ψαξίματος για τις ιστοσελίδες 
μας

• Εγκατάσταση προγραμμάτων που καταγράφουν τις επισκέψεις

• Σχεδιασμός φόρμας για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της 
Τράπεζας που θα χρησιμοποιείται για όλα τα εξερχόμενα 
μηνύματα

29 Δεν απαιτείται αν η ανάπτυξη της εφαρμογής γίνει On Line
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• Έναρξη καταχώρησης των ιστοσελίδων σε μηχανές ψαξίματος

• Προετοιμασία παραδοσιακού δελτίου τύπου σχετικά με την 
παρουσία της Τράπεζας στο Ιντερνετ

• Φόρτωμα των ολοκληρωμένων ιστοσελίδων στον υπολογιστή

• Έναρξη της λειτουργίας των ιστοσελίδων

• Έλεγχος της λειτουργίας των στατιστικών

• Έλεγχος της λειτουργίας της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Μετά

• Επισκέψεις στις μηχανές ψαξίματος ώστε να εξακριβωθεί η 
ακρίβεια των καταχωρήσεων

• Συλλογή των άρθρων από τις εφημερίδες σχετικά με την 
παρουσία της Τράπεζας στο Ιντερνέτ

• Συνεχής έλεγχος των στατιστικών
• Συνεχής ενημέρωση των αρχείων

• Σχεδιασμός αξιολόγησης των ιστοσελίδων

• Προετοιμασία αλλαγής της παρουσίας των ιστοσελίδων και νέας 
σχεδίασής τους με σκοπό τη βελτίωση

Όλες οι παραπάνω εργασίες μπορούν να γίνου σε ένα χρονικό 
ορίζοντα που θα καθοριστεί από τη Διοίκηση της Τράπεζας και 
που δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον ένα χρόνο.
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4.8 Μέτρηση αποτελεσυάτων του Μάρκετινγκ στο Ιντερνετ

Για να αποδειχθεί η αποδοτικότητα του Σχεδίου Μάρκετινγκ για το 
Ιντερνέτ, θα πρέπει να γίνουν μετρήσεις και να υπάρξουν συγκρί
σιμα στοιχεία. Οι μετρήσεις μπορεί να γίνουν είτε με το έλεγχο της 
αύξησης των πωλήσεων (λόγω Ιντερνέτ), είτε ακόμα και με τις 
θετικές αντιδράσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ο τρόπος 
μέτρησης, θα εξαρτηθεί από τον αρχικό στόχο εισόδου της 
Τράπεζας στο Ιντερνέτ.

Μια βασική μέθοδος μέτρησης είναι η καταγραφή των επισκεπτών 
των ιστοσελίδων μας. Τη μέθοδο αυτή τη χρησιμοποιούν αρκετές 
Τράπεζες (βλ. την αρχική σελίδα της Τράπεζας Black Sea Trade 
and Development Bank στο Παράρτημα «Παρουσία των 
Ελληνικών Τραπεζών στο χώρο του Ιντερνέτ»)

Τα προγράμματα που απλώς καταγράφουν τον αριθμό των 
επισκεπτών δεν είναι τόσο χρήσιμα. Οι πληροφορίες που θα 
πρέπει να παίρνουμε είναι (εκτός των άλλων):

• Ποιος επισκέπτεται τις σελίδες μας

• Αν είναι ο επισκέπτης πελάτης ή πελάτης εν δυνάμει

• Αν η σχεδίαση των σελίδων μας διευκόλυνε ή δυσκόλεψε τον 
πελάτη στην εύρεση των πληροφοριών που ζητούσε

• Ποια πορεία ακολούθησε ο πελάτης πριν επισκεφθεί τις δικές 
μας ιστοσελίδες. Δηλ. ποια ιστοσελίδα τον «έστειλε» σε μας

• Ποια πορεία ακολούθησε ο πελάτης αφού έφυγε από τις σελίδες 
μας. Μήπως πήγε σε κάποια σελίδα ανταγωνιστή:

• Έλεγχος της προέλευσης των επισκεπτών (με τον έλεγχο του 
domain name), ώστε να διαπιστωθεί από ποιες χώρες είναι

• Τα προγράμματα σύνδεσης που χρησιμοποιούν. Είναι φανερό 
ότι αν η πλειοψηφία των επισκεπτών μας δεν χρησιμοποιούν τις 
νεότερες εκδόσεις των προγραμμάτων, δεν μπορούμε να 
βάλουμε μέσα στις ιστοσελίδες μας τεχνάσματα και ιδιότητες 
που βασίζονται σε νεότερες εκδόσεις των προγραμμάτων

• Έλεγχος της επιτυχίας μιας διαφημιστικής καταχώρησης σε 
κάποιες ιστοσελίδες. Μήπως αυξήθηκαν οι επισκέψεις λόγω 
αυτής της καταχώρησης;
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Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε μία από τις πολλές 
εταιρείες που υπάρχουν στο Ιντερνέτ και να αναθέσουμε σ' αυτήν 
να κάνει τις μετρήσεις για μας.
Ενδεικτικά αναφέρεται παρακάτω η διεύθυνση του Internet Audit 
Bureau, μιας από τις ιστοσελίδες που αναλαμβάνει την εκπόνηση 
στατιστικών σελίδων στις σελίδες που έχουν εξασφαλίσει 
καταχώρηση:
http: //www. archive. ora/pres96/websites-mar/cvberhiahwav- 
primarv/www. internet-audit, com, him!

OOWWtOA» TM* HOTTEST

AND MU IT UP IN MINUTES NETSCAPE fASTTBACK SgRVtB

Internet Audit Bureau

"Leiuv the counting to mi "

€ HOME & INTRO €t JOIN t UPDATE C· STATS £ NIWCOAB

To continue our growth we will be adding a new internet connection this w eek.
We will continue to record all traffic, though reaching our home page may be difficult

as the new IP propagates. m

IAB's collection of honors

Με την καταχώρηση στις ιστοσελίδες της η εταιρεία δίνει έναν 
αριθμό λογαριασμού μέσω του οποίου μπορεί κανείς στη συνέχεια 
να δει τα στατιστικά των σελίδων του:
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Κεφάλαιο 5°
Μελέτη περίπτωσης

Το Παράδεινυα me Εγνατία Τράπεζας

Επελέγη το παράδειγμα της Εγνατία Τράπεζας, γιατί είναι η πρώτη 
Τράπεζα που χρησιμοποίησε το Ιντερνέτ για συναλλαγές με τους 
πελάτες της. Παρακάτω περιγράφεται με λεπτομέρεια η ιστοσελίδα 
της.

Η σελίδα της ξεκινά με μια εντυπωσιακή οθόνη, που φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα:
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Στη συνέχεια μας δίνει ένα «χάρτη» που παρουσιάζεται σαν ένα 
σύνολο από πλανήτες, καθένας από τους οποίους αντιστοιχεί σε 
κάποια επιλογή και τονίζοντας την εργασία που αφορά την 
ηλεκτρονική τράπεζα και που ονομάζεται WebTeller.

Παρακάτω αναπτύσσονται συνοπτικά οι επιλογές αυτές:

Στην επιλογή ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ο επισκέπτης μπορεί να βρει 
πληροφορίες για τον όμιλο της Εγνατία Τράπεζας, τις εταιρείες 
που τον αποτελούν, τις στρατηγικές επιλογές, ιστορικά στοιχεία, 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δίκτυο Καταστημάτων κτλ.

Στην επιλογή ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ υπάρχουν πληροφορίες για 
την ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕΔΑΚ, τα αμοιβαία κεφάλαια που προσφέρονται 
στους πελάτες, αποδόσεις κτλ.

Στην επιλογή JOBS! υπάρχουν ευκαιρίες απασχόλησης στον όμιλο 
της Εγνατία Τράπεζας. Δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη να 
συμπληρώσει ένα βιογραφικό σημείωμα με όλα τα στοιχεία που 
χρειάζεται η τράπεζα και μάλιστα να το στείλει στην Τράπεζα μέσω 
e-mail.
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Στην επιλογή ΠΡΟΪΟΝΤΑ -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ παρουσιάζονται τα προϊό
ντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την Τράπεζα όπως 
καταθετικά, πιστοδοτικά, καταναλωτικής πίστης, στεγαστικής 
πίστης, πιστωτικές κάρτες, χρηματοδοτήσεις προς επιχειρήσεις 
private banking, relationship banking Ναυτιλιακών εταιρειών κά. 
Υπάρχει επίσης δυνατότητα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και 
αποστολής (μέσω e-mail) αιτήσεων που αφορούν καταναλωτικά ή 
προσωπικά δάνεια ή χορήγησης κάρτας.

Στην επιλογή NEWS! παρουσιάζονται τα νέα της αγοράς (Banking 
Bulletin), Χρηματαγορά, τα νέα προϊόντα και οι υπηρεσίες 
(Αποδοτικός λογαριασμός ΕΓΝΑΤΙΑ - ΑΝΟΔΟΣ, FRANCHISING). 
Στις σελίδες αυτές αναφέρονται τα επιτόκια των δραχμών και 
συναλλάγματος που βρίσκονται σε ισχύ. Επίσης παρουσιάζονται 
links προς την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και προς άλλες 
σελίδες οικονομικού και χρηματιστηριακού περιεχομένου.

Στην επιλογή LINKS παρουσιάζονται οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
για ημερήσιο και περιοδικό τύπο (στις 26.09.98 υπήρχαν οι 
παρακάτω διευθύνσεις των εφημερίδων ή περιοδικών: 
Καθημερινή, Ναυτεμπορική, ΕΞΠΡΕΣ, Κεφάλαιο, Business Week, 
Independent, Le Monde, Washington Post), καθώς και Διεθνών 
Οικονομικών Οργανισμών (African Stock Exchanges Association - 
ASEA, Center for Latin American Capital Markets Research, 
European Association of Securities Dealers- EASD, 
European Venture Capital Association-EVCA, Federation Euro- 
Asian Stock Exchanges, Federation of European Stock 
Exchanges, Federation Iberoamerican of Stock Exchanges- 
FIABV, Int'l Federation of Stock Exchanges, International 
Organization of Securities Commissions-IOSCO, National 
Association of Securities Dealers-NASD, US Securities and 
Exchange Commission, Athenstock, Sophocleous). Επίσης 
υπάρχουν οι διευθύνσεις των Διεθνών Χρηματιστηρίων ( 
Alberta Stock Exchange, Amex: The American Stock Exchange, 
Arizona Stock Exchange, Australian Stock Exchange, Athens 
Stock Exchange, Barcelona Stock Exchange, Bilbao Stock 
Exchange, Brasilian Stock Exchange - Sao Paolo - BOVESPA, 
Brasilian Stock Exchange -Rio de Janeiro- BVRJ, Bruxelles Stock 
Exchange, Budapest Stock Exchange-Fornax Rt., Caracas Stock 
Exchange, Chicago Stock Exchange, Copenhagen Stock 
Exchange, Ecuador-Bolsa de Productos Agropecuarios, 
Frankfurter Wertpapierboerse, Global Penny Stocks, Heldinki 
Stock Exchange, Jakarta Stock Exchange, Jamaica Stock
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Exchange, Johannesburg Stock Exchange, India National Stock 
Exchange, Istanbul Stock Exchange, Korea Stock Exchange, 
Kuala Lumpur Stock Exchange, Lima Stock Exchange, Lisbon 
Stock Exchange, Ljubljana Stock Exchange, London Stock 
Exchange, Luxembourg Stock Exchange, Madrid Stock Exchange, 
Mexican Stock Exchange, Milan Stock Exchange, Minneapolis 
Grain Exchange, Montreal Exchange, Montreal Exchange- 
Francais, Nagoya Stock Exchange, Nasdaq Stock Market, New 
York Stock Exchange Home Page, New Zealand Stock Exchange, 
Oslo Stock Exchange, Panama Stock Exchange, Paris Bourse- 
SBF -, Philadelphia Stock Exchange, Philippine Stock Exchange, 
Santiago Stock Exchange-BCS, Singapore Stock Exchange, 
Stockholm Stock Exchange, Stockholms Stock Market info, Suisse 
bourse-Geneva, Taiwan Stock Exchange, Tallinn Stock 
Exchange, Tel Aviv Stock Exchange (TASE Israel), Thailand Stock 
Exchange, Tokyo Stock Exchange, Toronto Stock Exchange 
Quotes -Telenium-, Vancouver Stock Exchange, Vancouver Stock 
Exchange-FTP site, Venezuelan Electronic Stock Exchange, 
Vienna Stock Exchange-VSX, Vienna Futures & Options 
Exchange-OTOB, Warsaw Stock Exchange, Winnipeg Stock 
Exchange)

Στην επιλογή BANCASSURANCE υπάρχουν πληροφορίες για τα 
προϊόντα που προσφέρει η υπηρεσία αυτή, όπως αποταμιευτικά 
προϊόντα, προγράμματα γενικών ασφαλίσεων και ένα 
ερωτηματολόγιο σχετικά με τα ασφαλιστήρια που έχει ο 
επισκέπτης (βλ. παρακάτω)

Στην επιλογή ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ υπάρχουν πληροφορίες για την 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΧΕ, και τα πεδία παροχής υπηρεσιών στα οποία 
δραστηριοποιείται και είναι:

• Asset Management
• Merchant Banking
• Private Banking

• Αμοιβαίων Κεφαλαίων

• Χρηματιστηριακών Συναλλαγών

Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι παλαιότερα υπήρχε στις ιστοσελίδες 
της Εγνατία Τράπεζας και ένα παιγνίδι-διαγωνισμός που ονομά
ζονταν WIN BIG!, η αποστολή των στοιχείων γίνονταν μέσω e-mail

100



Κεφάλαιο 5°, Μελέτη περίπτωσης, Το παράδειγμα της Εγνατία Τράπεζας

και που έληγε στις 30-06-98 και σήμερα δεν υπάρχει: Παρακάτω 
δίνουμε μια εικόνα των οθονών που παρουσίαζε:

tliNAHA BANT. MONfV t STOCK MAfiKETS - Nelicape

ΧΡΗΜΑ! III!ΕΓΝΑΤΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ

ΛΜίίϋΚΐΛ
κχτΆααιλ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΥΠΗρΕΣϊΙΕΣ

V,

BAN'CASS! IRANCE

WIN BIG!

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ.. "ΚΙΝΗΣΕΙΣ" ΣΑΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ WE8TELLER 
ΑΞΙΑΣ 30.000 Ορχ. ΕΤΗΣΙΟΣ!

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τ: Το εγνατία μυκηναι είναι αμοιβαίο κεφάλαιο 
11 διαχείρισης διαθεσίμων.

2. Η ττιστωιική κάρια TOP CLUB VISA
;iii σας προσφέρει έκπτωση μέχρι και 60% 

σε εστιατόρια, ταξιδιωτικά 
: γραψεία, ασφάλιστρα του αυτοκινήτου σας κ.λ.π
3. Το προϊόν ΕΓΝΑΤΙΑ ■ ΑΝΟΔΟΣ είναι ένας 

σύνθετος καταθετικός και επενδυτικός 
λογαριασμός ο οποίος προσφέρει ένα δυναμικό 
συνδυασμό υψηλότοκων καταθέσεων, μεριδίων

ΧΡΗΜΑΤΙΣΑΕΓΝΑΤΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ

AMCMBMAKXTWWlA BANTCASSI IRANCE

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΝΟΜΑ: 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

Δ/ΝΣΗ: 

ΑΡΙΘΜΟΣ: [ 

ΠΟΛΗ:

Τ.Κ.:

ΤΗ Λ: 

e-mail:
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Οι Γενικές αρχές που αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο 
εφαρμόζονται στην Εγνατία Τράπεζα. Ας δούμε τις αρχές αυτές 
αναλυτικά.

Οι ιστοσελίδες της Τράπεζας έρχονται να βοηθήσουν την 
εκστρατεία της Τράπεζας και φυσικά δεν αποτελούν μοναδική 
παρουσία. Συνδυάζονται με τα παραδοσιακά μέσα. Μάλιστα σε 
πολλές περιπτώσεις, οι πληροφορίες που δίνει είναι οι βασικές και 
στη συνέχεια παραπέμπουν σε κάποια άλλη φυσική επικοινωνία, 
π.χ. μέσω τηλεφώνου:

it ΕΰΝΑΓΙΑ BANK PRODUCTS t SERVICES Netscape

TsmtoNfj
ΥΠΗΓΈΙΐί

xrHMAiizjnflPtoΕΓΝΑΤΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ

AMOfiXtA
ΚΓΤΑλ.ΜΑ BANCASSURANCE

VilHPttit)

: i .

KATAOtTtKA 
ΕΓΝΑΤΊΑ ΑΝΟΔΟΣ 

ΓΗΣΤΟΔΟΤΙίςΑ

ΧΓΗΜΑΪ ΟΔΟΓΗΣΣΩϊΝ
προς £.πιχς»ρηιτις

ΚΑΙ ΑΝΑΛΠΪ ΙΚΜΣ ΠΙΙΤΜΙ 
ΣΤΣΓΑΙΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 
ΠΓΣΎΩΤΙΚΣΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η κάρτα προσφερεται με:

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 10.000 ΔΡΧ.

Αν θελετε και εσείς να εκωφεληθείτε από τα παραπάνω 
πλεονεκτήματα, συμπληρώστε την ΑΙΤΗΣΗ uac η επικοινωνήστε 
μαζί μας στα:

Εγνατία Τράπεζα: 3354648 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ: 6845940

Γίνεται στρατηγική χρήση του e-mail, αφού συγκεντρώνονται τα e- 
mails των επισκεπτών με πολλούς τρόπους. Παρακάτω βλέπουμε 
έναν από αυτούς:
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ΊΗρ //www, egfwliabank.gi/htmB/onfthtml

Αΰηβη

ΕΚΝΛίΙΛ SANK PASf. PRESENT t HifUflE ■ Netscape

ΧΡΗΜΑ ΠΕΓΝΛΤΪΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ AMdSStiA

ketaaaia BANCASSURANCE

ΥΠΗΡΕΪ If)

Στοιχεία ΠΕλάυη:

Ονομ/νυμο :

Τηλέφωνο:

E-Mail

Γκζ να καθορίσουμε 7η σωστή επενδυτική πολιτική '/ία το 
χαρτοφυλάκιό σας θέλουμε να μας γνωρίσττε σύμφωνα με 

τις ανάγκες σας και σε συνδυασμό με τις συνθήκες 
πηυ επικρατούν στις αγορές τα κάτωθι :

ΚΛΊΛβΏΚΛ 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΟΔΟΣ 

ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ LLC1Ν 
ΠΡΟΣ ΕΠίλϋΓΗΙΧίΙ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 
ΕΤΣίΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΝΙΣ

ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΚΑΙ ΥΠΗΓΕΣ»!

Η Εγνατία Τράπεζα διαφήμιζε έντονα την παρουσία στης στο 
Ιντερνετ, τόσο σε δελτία τύπου, όσο και σε άρθρα που 
αναφέρονταν σ’ αυτό σε διάφορες εφημερίδες. Αναφέρω ενδεικτικά 
τα παρακάτω άρθρα:

• Στα σκαριά τώρα και οι ηλεκτρονικές τράπεζες, Εφημερίδα Το 
Βήμα, ΘΑυγούστου 1998

• Εγνατία Τράπεζα, Στο χρηματιστήριο εντός του 1999, 
Εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ, 18 Αυγούστου 1998

• Εγνατία: Συναλλαγές και στο Ιντερνέτ, Εφημερίδα Η ΓΝΩΣΗ, 18 
Φεβρουάριου 1998

• Η Εγνατία και δώδεκα πελάτες, Εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 4 
Απριλίου 1998

• Εγνατία Τράπεζα: 12 πελάτες ... μέσω Ιντερνέτ , ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 4 Απριλίου 1998

Δημιουργεί πρόσθετες αξίες με αρκετούς τρόπους. Επιτρέπει στον 
επισκέπτη (οποιονδήποτε επισκέπτη, όχι μόνο τους πελάτες της) 
να χρησιμοποιήσει ένα calculator υπολογισμού δανείων
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bHp: //www, egnatiabank. gt/hnrrf2/cm,html

HU h.

υπηρΠιπ;

EfNATiA
ΤΡΑΠΕΖΑ

AMCSbSMA 
Kf ΤΑΑΑΙΛ

λΡΗΜΛ I IT

BAN'CASStiRANCE

ΚΑΙ AO£T IK A 
EfNATiA ΑΝΟΔΟΣ 

ΠΙΙΎΟΔΟΪΙΚΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 
ΠΡΟΣ ΕΠΐΧϋΡΝΣΚΙ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚεΐ ΚΑΡΤΕΣ

ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΚΑΙ ΥΠΜΡΕΣ&Ι

Εδώ μπορείτε να ι\;ιολ<>γίσ*τ.ε 
το ένα από m τέσσερα πεδία δίνοντας δεδομένα 

οτα υπόλοιπα τρία

[pnninmiiiiiniiiniiiiinumi

148 XfvfoyicrtA

I12 _
1115637

Σημ. Στο επιτόκιο έχει υπολογιστεί ο ΕΦΤΕ 3% και Εισφορά
12%

Ποσό Δάνειοι·.

Επιτόκιο ιτοις δκο.τό °·W;. 

Διάρκεια* Δάνειοι· (TDr μήνες), 

12 δόσεις τον χρονο

Ο υπολογιστής αυτός, αξίζει να αναφερθεί πως είναι ένας από 
τους ωραιότερους και πιο χρήσιμους που έχουμε δει στις 
Ελληνικές ιστοσελίδες
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Δίνει επίσης τιμές συναλλάγματος, και επιτόκια τονίζοντας την 
τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης, πράγμα που φανερώνει ότι η 
Τράπεζα κάνει συνεχείς αναθεωρήσεις:

//www. egnatiabarik gt/cgi to/pbtsaOoG. d9/webbank/uc( pmhwd/f currency7

_ ΕΓΝΑΤΙΑ
r j| ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
KcoS. Ονομα Fixing Αγορά Πώληση ίμ. Ενημιριτσης

ATS [Σελίνι Αυστρίας 24,515 [ 24.1729 24,9091 24/9/1998

AUD |Δολλίφιο Αυστραλίας 169,045 165,825 170,85 24/9 1998
BEF [Φράγκο Βελγίου 8,3621 8.2277 8.4783 24/9/1998
C'AD [Δολλάριο Καναοα 192.18; 18",446 193.155 24/9/1998
CHF [Φράγκο Ελβετίας 208,51 205,2S9 211,541 24/9/1998

CYP [Λίρα Κύπρου 581.48! 574,255 591.745 24/9/1998
DEM Μάρκο Γερμανίας 1”2.485 | 169,533 174,697 24/9/1998
;DKK ίΚορώνα Δανίας 45.306 [ 44,566 46.158 24.9 1998
ESP [Πεσέτα. Ισπανίας 2.04 ί 1.9982 2,0696 24/9/1998

HM [Μάρκα Φινλανδίας 56,661 55,773 57,471 24/9/1998
FRF {φράγκο Fey.λίας 51.444 50,568 52.108 24/9/1998

://www, egnat«bank.gt/hto!l2/one.(^fd

LINKS

■■;

ίΓΝΑΤΙΑ
ΓΡΑΠΕΖΑ AiMOBWlA

κείάΧαια προτοκτα
ΥΠΗΓΪίίΕΙ

ΧΡΗΜΑΤΙΣ

BANCASSURANCE

BANKING eulUTIN 

NLA ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΧΓΗΜΑΤΑΓΟΓΑ

ΕΝΟΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΤΓΑΠΙΖΩΝ

tnrroKiA
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ
ί ' ; :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΧ>1ΑΚΕΣ(ιη ικατ. δρζ„) ΕΠΓΓΟΚΙΟ

Απλό ταμιευτήρια χ»ρίς κλίμακες /!§§ 9,25% |

Επενδυτικό xc^UCTrayne

0,1-1 9,00%
1-5 9,50%
5-20 | 9.75% '

20-40 10,00%
40-60 10,25%

60 και 10,505 ο

ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΡΑΧΜΩΝ 
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 19 06 1998
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Γίνεται καταγραφή των ερωτήσεων και συμπληρωματικές 
πληροφορίες δίδονται μέσω e-mail:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΧΓΗΜΑΤΙΕΓΝΑΤΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ

AMOitStA
κπ’ΑΛαια BANCASSURANCE

ΥΠΗΙ’Π IU.

ΛΠΟΤΛΜΙΙΤΤΙΧΛ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΝ

ΛΣΤΑΛΙΣΕΟΝ

LPQTHMAT ΟΛΟΓίΟ

1. Ασφαλιστήριο Ζωής

2. Συνταξιοίοτικό Πρόγραμμα

3. Ασφάλιση Υγείας

4. Ομαδική Ασφάλιση

5. Ασφάλιση Κατοικίας

6. Ασφάλιση Αυτοκινήτου

7. Ασφάλιση Επαγγελματικών Χώρων

Oran vi‘1'0 I

ΝΑ5 ί

Ακόθονβη:

. egnaiatiaik st/WBit2A]ns.html

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΓΝΑΤΙΑ - ΜΥΚΗΝΑΙ

Είναι αμοιβαίο κεφάλαιο σταθερού 
εισοδήματος στο οποίο τα διαθέσιμα 
κεφάλαια επενδύονται σε ένα διαφοροποιημένο 
■χαρτοφυλάκιο μακροπρόθεσμων αξιών 
σταθερής απόδοσης.

ΙίΝΛ'ΠΑ ΑΕΔΑΚ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

MVKHNA!
ΚΝ ΟΣΙΟΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑ

Η συνολική απόδοση τον αμοιβαίου κεφαλαίου 
προκύπτει τόσο από εισόδημα (μέρισμα) όσο 
και από υπεραξία.

Γia περισσότερες πληροφορίες: 
wfthtftlie.f(5)eg.natiab3.nk.f;t·

mmm

xph.matie;ΕΓΝΑΤΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ

αμΟΪ%Α|·\
KET3WA1A BANCASSURANCEiS ΠΡΟΤΟΝΤΛ 

ΥΠΗΓΕ! ΙΕ L
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Οι σελίδες της Τράπεζας είναι ξανασχεδιασμένες και δεν είναι 
απλώς μεταφορά των φυλλαδίων της στο Ιντερνέτ. Περιέχουν 
φανταχτερούς τίτλους σε πολύχρωμο φόντο, ιστοσελίδες με 
πλαίσια, αιτήσεις On Line για άνοιγμα λογαριασμών ή χορήγηση 
κάρτα, έτοιμες να σταλούν μέσω e-mail: Παρακάτω δίνεται ένα 
παράδειγμα από μια οθόνη αίτησης χορήγησης κάρτας VISA:

mtm*

$ ΕΓΝΑΤΜ ΤΡΑΠΕΖΑ · ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΑΟΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Netscape

ΕΓΝΑΤΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΙΠΣΤβΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η αίτησή σας αφορά την έκδοση κάρτας: [VIACAFD 7ISA

Επώνυμο: 1 ............. .................... ,a„L.........

Ονομα:

Ονομα πατέρα | \ ή συζύγου

ΗμερομηνίαΓέννησης(ΗΗ - MM - ΕΕ): CI-O-isO

Οικογενειακή Κατάσταση [Εγγαφτος'

Αριθμός παιδιών Αριθμός ιφοστατευό μενών μελών |

Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

ΠαρακοΛούμε σημειώστε το ονοματεπώνυμό σας μεκεραλαιους t 
λατινικούς χαρακτήρες

Η μόνη «παράλειψη» που παρατηρήθηκε και που θα μπορούσε να 
εφαρμοστεί στο μέλλον είναι η χρήση ήχου και video, ή γραφικών 
που αλλάζουν χρώμα ή σχήμα, με εξαίρεση την αρχική σελίδα 
εισόδου στις ιστοσελίδες, όπου η κεντρική ιδέα της ύπαρξης των 
ιστοσελίδων της Τράπεζας, η έννοια δηλ. του

WebBank
τονίζεται με ένα θαυμάσιο κόκκινο χρώμα, με γραμματοσειρές που 
φωσφορίζουν, με φόντο το διάστημα (ήδη η οθόνη αυτή έχει δοθεί 
παραπάνω). Πραγματικά μια πολύ όμορφη και εντυπωσιακή 
εναρκτήρια οθόνη που προδιαθέτει θετικότατα τον υποψήφιο 
επισκέπτη

Η απάντηση έρχεται γρήγορα (σε μία μέρα) και αφορά γνωστο
ποίηση λήψης του μηνύματος, αλλά επειδή υπογράφεται επώνυ
μα, κάνει τον πελάτη να αισθάνεται ευχαριστημένος:
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Αγαπητέ επισκέπτη,

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την υπηρεσία Electronic Banking της Εγνατία 
Τράπεζας,

Σας ενημερώνουμε ότι η αίτηση σας παρελήφθη σωστά και έχει προωθηθεί στο αρμόδιο τμήμα 
της Τράπεζας μας.

Ευχαριστώ,

Κοτζαγεώργη Ματίνα

Στις ιστοσελίδες καθορίζεται με σαφήνεια το όραμα της Τράπεζας:

ftp //wvsw.

ΟΡΑΜΑ

Το όραμα μαϊ αναδύεται μέαα από τη νέα τάξη πραγμάτων που 
δημιουργεί το Διεθνέί τοπίο.

θέλουμε να δημιουργήσουμε μία Εγνατία Τράπεζα, έναν όμιλο που θα 
έχει την ικανότητα αλλά και 9α αισθάνεται την υποχρέωση να 
προσφέρει άριστη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών αξιοποιώνταί τι* 
τελευταίε* εξελίξει* τη5 Τεχνολογία*.
'Εναν οργανισμό όπου θα βλέπει του* πελάτεί σαν συνεργάτε*. σαν 
συνεταίρου*, θα διερευνά και αναλύει tis ανάγκε* του* και θα 
προσφέρει λύσει* συνολικέ*.

ΟΜΙΛΟΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΟ 
WE88ANK 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΝ 
ΑΝΟΡΩΠ1ΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΟΡΑΜΑ 
ΣΤΟΧΟΙ

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Οι σχέσει* μα* με του* πελάτε5 μα* θα είναι σχέσει* διαρκεία*, 
αλληλεγγύη*, κατανόηση*, ενδιαφέροντο*.

ΕΓΝΑΤΙΑ
ΤΓΑΠίΖΑ

ΧΓΗΜΑΤ I) TfifflDΕΓΝΑΤΙΑ
ΤΓΑΠΕΖΑ

AMCTOilA
κητΆααιλ BANCASSURANCE

υπηγΕτιεε
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Με μεγάλη επίσης σαφήνεια καθορίζονται οι στόχοι της Τράπεζας:

tINATIA
ΤΡΑΠΕΖΑ

ΧΡΗΜΑ! II

AMdfSftA
K.L TAAftl A BA\'CASSI 1RANCE

ESNAHA BAN Ik PAST. PRESENT l FUTURE - NoUcape

ΣΤΟΧΟΙ

ΟΜΙΛΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΟ 

WtSBANK 
ΔΓΑΣΤΗΓΙΟΤΉ Τ Σ£ 

ΔΙΛΧΣΙΓΗΪΗ AIAOCHMON 
Α.ΝΟΓΟΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

θ’ΑΜΑ 

ΣΤΟΧΟ!
ΧΡΟΝΟΣ ΙΤΛΟΜΟΣ

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ βασισμένη στην ισχυρή κεφαλαιακή Οομή της. στην 
αποτελεσματική διοίκηση και στο υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναυικά 
της,αναπτύσσεται βάσει ενός συγκεκριμένου στρατηγικού σχεδίου δράσης 
προκειμένου να παίξει σημαντικό ρόλο στα τραπεζικά δρώμενα της 
Ελληνικής αγοράς. Είμαστε ένας χρηματοοικονομικός όμιλος ο οποίος 
προσφέρει όλο το εύρος καν χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με έμφαση 
στο Retail Banking και στο Consumer Banking.

Η στρατηγική μας αυτή επιλογή, θα υποστηριχτεί από ένα δίκτυο 
Καΐίτστηυάιαινσε θέσεις κλειδιά που θα καλύπτει σε πρώτη φάση τον 
Ελληνικό χώρο και σε δεύτερη φάση τον βαλκανικό χώρο σε αγορές που 
θα ικανοποιούν τις στρατηγικές μας θέσεις. Η φυσική μας παρουσία στις 
αγορές αυτές πλαισιωμένη με την ηλεκτρονική μας παρουσία μέσα από το 
Internet θα μας προσφέρει την ικανή και αναγκαία υποδομή για την 
μελλοντική μας ανάπτυξη.

Το 1996 ήταν χρόνος ο'ΐαθυάε για τη σύντομη ιστορία της καθώς η Εγνατία 
Τράπεζα πέρασε στην κερδοφορία και ανέπτυξε σημαντικά όλα ία 
μεγέθη της, ενώ το 1997 συνεχίζοντας τη θετική της πορεία η Τράπεζα 
υπερτετραπλασίασε τα κέρδη της.

nroTmiA
υπηρΈΙιες

Με λεπτομέρεια επίσης περιγράφεται και η ιστορία του ομίλου της 
Εγνατία Τράπεζας:

Η Εγνατία Τράπεζα ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1991 από μία ομάδα 
καταξιωμένων επιχειρηματιών που προέρχονται και εκπροσωπούν 
νευραλγικούς τομείς της Ελληνικής Οικονομίας και είχαν κοινό 
όραμα τη δημιουργία μιας ευέλικτης σύγχρονης Τράπεζας

Προβλέποντας την εξέλιξη της Θεσσαλονίκης σε ένα από τα 
μεγαλύτερα περιφερειακά χρηματοοικονομικά κέντρα των 
Βαλκανίων την επέλεξαν σαν έδρα της νέας τράπεζας.

Με συνέπεια στους επιχειρηματικούς της στόχους η Εγνατία 
Τράπεζα δραστηριοποιείται κυρίως στις αγορές των Ιδιωτών 
Πελατών και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, έχοντας 
ταυτόχρονα δυναμική παρουσία και στις αγορές των Μεγάλων 
Επιχειρήσεων και της Ναυτιλίας προσφέροντας προϊόντα και 
υπηρεσίες Χρηματοδοτήσεων και Διαχείρισης Διαθεσίμων 
Κεφαλαίων.
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Η Τράπεζα ανταποκρίνεται με συνολικές λύσεις στις τραπεζικές 
ανάγκες των πελατών της μέσα από ευέλικτα και σύγχρονα 
Τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες με την βοήθεια των 540 άριστα 
καταρτισμένων, έμπειρων και συνεχώς εκπαιδευόμενων στελεχών.

Με πελατοκεντρική αντίληψη που αποσκοπεί στην άριστη και 
άψογη εξυπηρέτηση των πελατών, επενδύει σε τεχνολογία αιχμής, 
διαθέτει ένα από τα πλέον εξελιγμένα συστήματα τραπεζικής 
μηχανοργάνωσης και δίνει άμεση προτεραιότητα στο Electronic 
Banking ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις πλέον εξειδικευμένες 
απαιτήσεις των πελατών της.

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ για να καλύψει το σύνολο των επενδυτικών 
και χρηματοοικονομικών αναγκών των πελατών της, ίδρυσε 3 
θυγατρικές εταιρείες:

Την ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕΔΑΚ 

Την ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΧΕ 

Την ΠΡΑΚΤΟΡΙΑΚΗ ΕΠΕ
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Εκτός από τις παραπάνω πληροφορίες, αυτό που τη διαφοροποιεί 
από άλλες Τράπεζες, είναι ο WebTeller. ένα πρόγραμμα με το 
οποίο μπορεί ο ίδιος ο πελάτης να κάνει τραπεζικές συναλλαγές με 
την Τράπεζα χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία αρκεί 
βέβαια να πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις σε εξοπλισμό 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων καθώς βέβαια και 
σύνδεση με το Ιντερνέτ. Για την υπηρεσία αυτή η Τράπεζα χρεώνει 
τους πελάτες με συνδρομή 35.400 (περιέχεται και ΦΠΑ, οι τιμές με 
25.06.98) το χρόνο.

Οι συναλλαγές που μπορεί να κάνει ο πελάτης είναι δύο κατηγο
ριών:
Στην Πρώτη Κατηνοοία ανήκουν συναλλαγές που εκτελούνται α
πευθείας χωρίς την μεσολάβηση του Μηχανογραφικού Κέντρου 
της Τράπεζας (Τομέας Ηλεκτρονικής Τραπεζικής),
ενώ
στη Δεύτερη Κατηνοοία ανήκουν οι συναλλαγές που εκτελούνται 
με την μεσολάβηση του Μηχανογραφικού Κέντρου ή/και των Κατα
στημάτων.

Πρώτη Κατηγορία Λεύτερη Κατηγορία

• Ενημέρωση υπολοίπων λογαρια
σμών

• Ενημέρωση κίνησης λογαριασμών 
με statement

• Μεταφορά από λογαριασμό δραχ
μών σε λογαριασμό του ίδιου του 
πελάτη

• Έκδοση τραπεζικής επιταγής δραχ
μών με χρέωση λογαριασμού δραχ
μών ή συναλλάγματος

• Έκδοση εντολής δραχμών με χρέωση 
λογαριασμού δραχμών ή συναλλάγ
ματος

• Έκδοση τραπεζικής επιταγής σε 
συνάλλαγμα με χρέωση λογαριασμού 
δραχμών ή συναλλάγματος

• Έκδοση εντολής συναλλάγματος με 
χρέωση λογαριασμού δραχμών ή συν
αλλάγματος

• Μεταφορά από λογαριασμό συναλ
λάγματος σε λογαριασμό δραχμών ή 
συναλλάγματος ίδιου ή διαφορετικού 
νομίσματος

• Μεταφορά από λογαριασμό δραχμών 
σε λογαριασμό δραχμών ή συναλλάγ
ματος

• Παραγγελία μπλοκ επιταγών
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Στην ιστοσελίδα δίνει αναλυτικές πληροφορίες για τους browsers 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν (Internet Explorer και Netscape 
Communicator) καθώς και πληροφορίες για το πώς να εφοδιαστεί 
κανείς με αυτούς. Δίνει επίσης τη δυνατότητα να «κατεβάσει - 
download» κανείς τους browsers αυτούς.

rheV/ebleSei Meteeape

XrHMATIl/rtffft)ΕΓΝΑΤΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ

amotPha
κετΑΑαιλ BANCASS1 irance

ΥΠΗΡΕΙΙΕΙ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ INTERNET BROWSERS

EGNAPIA ΒΛ«Κ
·Μ %

.' * ■ ·: ■· ·- ■■··.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ WEBBANK.

® LNTERNET EXPLORER

• Εκ&οσΐ| ·4."Ό.
• Εγκατάσταση PANEITROPEAN SUPPORT.
• Character Set Greek Alphabet (ISO).
• Language Greek.
• Java JIT Compiler not Enabled.
• Download Internet Explorer

Υπάρχει επίσης ένα δοκιμαστικό πρόγραμμα (Demo) με το οποίο 
μπορεί να κάνει κανείς όλες τις συναλλαγές εικονικά, ώστε αφενός 
να πάρει μια ιδέα για το πώς λειτουργεί, αφετέρου να εκπαιδευτεί 
στη χρήση του.

Στις σελίδες που ακολουθούν, περιγράφεται στοιχειωδώς η 
λειτουργία του προγράμματος αυτού.

To demo ξεκινάει με μια σελίδα στην οποία δίνονται οι κωδικοί για 
να ξεκινήσει η εκπαίδευση. Στο πρόγραμμα demo δεν χρειάζεται 
να δώσουμε κωδικούς, στο πραγματικό όμως είναι απαραίτητοι
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Egnatia Ban*. - Netscape WiTWTs

^ ΕΓΝΑΤΙΑΓΐI ΤΡΑΠΕΖΑ

UtetID {AnyUser

pin p^r;

[Exit ΪHelp ■ Back ■ LogOut

Please press Of. to move on or press the Help button tor more information!

Παρατηρήστε όμως την πραγματική οθόνη εισόδου στην 
WebBank:

ΕΓΝΑΤΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ

Πληρο4ορ Τν.
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Θα διαπιστώσετε ότι το προτελευταίο εικονίδιο από αυτά που 
βρίσκονται κάτω από το μενού, καθώς και το εικονίδιο που 
βρίσκεται κάτω αριστερά στο παράθυρο διαφέρουν.
Στην οθόνη demo, το εικονίδιο είναι:

και παρουσιάζει μια κλειδαριά που είναι ανοιχτή. Στην πραγματική 
οθόνη της Τράπεζας η κλειδαριά αυτή έχει μετατραπεί σε μία 
κλειστή κλειδαριά:

Στην περίπτωση που κάποιος τρίτος προσπαθήσει να εισέλθει στο 
κύκλωμα και να εμφανιστεί σαν Εγνατία Τράπεζα, τότε εμφανίζεται 
το πρώτο εικονίδιο.
Ο χρήστης βέβαια ειδοποιείται εγκαίρως ότι πρόκειται να αλλάξει η 
κατάσταση του browser και να εισέλθει σε ασφαλή server (secure 
server) μέσω του οποίου η επικοινωνία γίνεται κωδικοποιημένη και 
η πιθανότητα ανάγνωσης του μηνύματος από κάποιον hacker είναι 
μηδενική30:

Στη συνέχεια παρατίθενται μερικές από της οθόνες του συστή
ματος της Εγνατία Τράπεζας που αφορούν συναλλαγές, μεταφορά 
κεφαλαίων, παραγγελία μπλοκ επιταγών, ή ακόμα και βοήθειας 
που καλείται όποτε θέλει ο επισκέπτης:

Για μεγαλύτερη ασφάλεια επικοινωνίας του πελάτη, η ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ έχει πιστοποιηθεί 
επίσημα με πιστοποιητικό ασφαλείας (Verising Certificate). Τα μητώματα κλειδαριθμούνται και 
κρυπτογραφούνται και φυσικά απαιτείται ο μυστικός αριθμός του χρήστη
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Please press OK to move on or press the Help button ior more information!

bJ

ΕΓΝΑΤΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ

UseilD jAny User

PiM p”'"

I
 Ex* I Help B Back I LogOutmmmmmmJKmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmrnLmmmimmmm

ΕΓΝΑΤΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ

Στη σελίδα «am') κκλείσθε να εισάγετε τις παραμέτρους που απαιτούνται προκειμένου να σας επιτρσπεί 
να χρησιμόποιήσετε την εφαρμογή.

Εισάγετε στο πεδίο Χρήστης το προσωπικό σας UserlD. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Enter ή 
TAB ή μετακινείστε το δείκτη του mouse στο πεδίο PIN

Ιχη συνεχεία εισάγετε στο πεοιο con ο το προσωπικό σας 
επιλογή ΟΚ

με το mouse στην

Τα στοιχεία που έχετε εισάγει αποστέλλονται μέσω του Internet στην Τράπεζα μας όπου και θα 
επαληθευθούν Μόνο μετά την επιτντχη επαλήθευσή των UserlD, PIN θα σας επιτραπει να 
χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή.

το κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι επιλογές Πληροφορίε

Κάνοντας double click με το mouse στην επιλογή Πληροφορίες εμφανίζεται η παρούσα σελίδα

Κάνοντας double click με το mouse στην επιλογή Εξοδος μπορείτε να εγκοασλείψετε με ασφάλεια την 
εφαρμογή.

·· "· ■
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Currency

- >* * ■ Τ Ιί«Λ &«ο <ΊΜ ,*Μ*. «£^/ί **ϋίι!1^^®βϊί1ι
-

ΕΓΝΑΤΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ

Account Η stance

Demand Dep 
Regular Savi. 
Certificate De 
Certificate De

1,540,000
45.430

3,000,000
100.000.000

00010363421 
00010363401 
00033519610 
00023452611

ftccamfii B ata* tca l Siokrrtcnl j j j Pjyfflcnt Order 1Account \ terms

j Exft j Help j Back j logOut

WMMMMMM

i - .'i v-* v *’& fa ?-c*» ή:;?" ,XrW's^» *Μ$ύ Ρτ>* s*««*>

mi.

ΕΓΝΑΤΙΑ
r J ΤΡΑΠΕΖΑ

TQ EGHAltA BANK 

Requett toi Cheque 8ook

C* To be sent by Coutiet to the eddies*

C WHI be debveied to out btanch at IARISTOTELOUS SQUARE. THESSALOI

Chequebook Quantity (T jq Γ 20 

Account Number I 00010363421 G

Back LogOutHelp
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Οι όροι συμμετοχής στην εφαρμογή WebTeller αναφέρονται 
αναλυτικά και είναι οι παρακάτω:

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΑΣ ΜΕΣΩ INTERNET

1. Οι συναλλαγές σας με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (η Τράπεζα) 
μέσω INTERNET διέπονται από ιδιαίτερη σύμβαση υπό την 
επικεφαλίδα " Σύμβαση Παροχής Τραπεζικών Υπηρεσιών Μέσω 
Δικτύου ή Διαδικτύου (INTERNET)"
Οι πληροφορίες που παρατίθενται παρακάτω, δεν υποκαθιστούν τη 
σύμβαση αυτή, αλλά στόχο έχουν να σας βοηθήσουν να 
κατανοήσετε πληρέστερα τη σχέση σας με την Τράπεζα κατά την 
παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Συνδεόμενοι με το δίκτυο της Τράπεζας μέσω INTERNET, έχετε τη 
δυνατότητα να διενεργείτε ένα ευρύ φάσμα συναλλαγών, όπως:

• Ενημέρωση περί του υπολοίπου και των τόκων των λογαρια
σμών σας στην Τράπεζα

• Μεταφορά χρημάτων μεταξύ ενός ή περισσοτέρων λογαρια
σμών σας στην Τράπεζα ή σε άλλη Τράπεζα με την οποία 
συνεργάζεστε

• Διενέργεια πληρωμών σε λογαριασμούς τρίτων
• Συμπλήρωση αιτήσεων για χορήγηση προσωπικών και 

καταναλωτικών δανείων για την αγορά αυτοκινήτου
• Συμπλήρωση απαιτούμενων δικαιολογητικών για το άνοιγμα 

Ενέγγυας Πίστωσης ή Εγγυητικής Επιστολής από την Τράπεζα

2. Η πρόσβασή σας στο δίκτυό μας γίνεται από τον ηλεκτρονικό 
σας υπολογιστή, στον οποίο "φορτώνετε" το λογισμικό μας απ' 
ευθείας από την ιστοσελίδα της Τράπεζας που εμφανίζεται στην 
οθόνη του υπολογιστή σας, ακολουθώντας μία σειρά από οδηγίες.

Με ιδιαίτερη σύμβαση θα σας παράσχουμε την άδεια να 
χρησιμοποιείτε προσωρινώς το λογισμικό μας, στο μέτρο που είναι 
αναγκαίο για την διενέργεια των παραπάνω συναλλαγών.

Μετά την εγκατάσταση του λογισμικού της Τράπεζας στον υπολογι
στή σας, έχετε την δυνατότητα συνεχούς πρόσβασης στις προσφε-
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ρόμενες υπηρεσίες κατά τις ημέρες και ώρες που ανακοινώνονται 
στην ιστοσελίδα μας.

Κάθε επικοινωνία σας με την Τράπεζα ενεργοποιείται με την εισα
γωγή του Προσωπικού σας Κωδικού (PIN), και άλλων κωδικών 
αριθμών ασφαλείας (ΤΑΝ), που σκοπό έχουν να εξασφαλίσουν το 
απόρρητο των συναλλαγών σας με την Τράπεζα και να ελαχιστο
ποιήσουν τις πιθανότητες παράνομης πρόσβασης τρίτων στο δίκτυ
ο της Τράπεζας.

Για τον λόγο αυτό, σας συνιστούμε να απομνημονεύσετε τον PIN 
σας, ο οποίος θα σας αποσταλεί σε ειδικό φάκελο ασφαλείας και να 
αποφεύγετε να τον ανακοινώνετε σε τρίτα πρόσωπα ή να τον 
αναγράφετε σε εμφανή σημεία στα οποία έχουν πρόσβαση τρίτοι.

Εάν παρά τις συστάσεις μας δεν λάβετε τα απαραίτητα μέτρα για 
την διαφύλαξη του PIN σας ή των ΤΑΝ σας, δεν θα φέρουμε καμία 
ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία σας.

3. Εάν αντιληφθείτε ότι ο PIN ή οι ΤΑΝ σας έχουν διαρρεύσει σε 
τρίτους ή ότι γίνεται παράνομη και αντικανονική χρήση αυτών, 
οφείλετε να μας ειδοποιήσετε αμέσως, στα τηλέφωνα που 
αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας.

Από την στιγμή που θα μας ειδοποιήσετε ο PIN σας θα ακυρωθεί 
και θα σας αποστείλουμε νέο.

Είναι πιθανό να σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε εγγράφως την 
παράνομη και αντικανονική χρήση του PIN ή/και των ΤΑΝ σας.

Επίσης, οφείλετε να μας ειδοποιείτε κατά των παραπάνω τρόπο, 
εάν έχει αρθεί η εξουσιοδότηση του εκπροσώπου σας, ο οποίος 
διενεργεί συναλλαγές στο όνομα και για λογαριασμό σας.

Οι υποχρεώσεις σας αυτές είναι πολύ σημαντικές, διότι δεν θα 
φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά σας σε περίπτωση 
που γίνεται αντικανονική χρήση του PIN ή/και των ΤΑΝ σας και 
εσείς δεν μας έχετε ενημερώσει έγκαιρα.

4. Βασική μας υποχρέωση είναι η άμεση εκτέλεση των εντολών 
που μας διαβιβάζετε.
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Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι 
να εκτελούμε τις εντολές σας, ιδίως όταν οι λογαριασμοί σας δεν 
έχουν επαρκές υπόλοιπο για την εκτέλεση των εντολών σας, ή 
έχουν κλείσει, ή έχουν δεσμευθεί βάσει δικαστικής απόφασης ή 
άλλης απόφασης αρχής, καθώς και όταν είναι αδύνατη η 
πρόσβαση στο δίκτυό μας λόγω τηλεπικοινωνιακής αδυναμίας 
ή/και γεγονότων ανωτέρας βίας.

Επίσης, δεν θα υποχρεούμαστε να εκτελούμε τις εντολές σας όταν 
ας έχετε διαβιβάσει διαπιστωμένα ανακριβή και λανθασμένα 
στοιχεία.

Στην περίπτωση που αδυνατούμε να σας εξυπηρετήσουμε μέσω 
INTERNET, η εξυπηρέτησή σας θα γίνεται είτε μέσω του 
πλησιέστερου καταστήματος μας, είτε μέσω fax, εφ' όσον μας έχετε 
δώσει σχετική εξουσιοδότηση.

5. Οι συναλλαγές που διενεργείτε με την Τράπεζα μέσω 
INTERNET συνεπάγονται για σας ορισμένες υποχρεώσεις, οι 
κυριότερες από τις οποίες είναι οι εξής:

• Οφείλετε να διατηρείτε υπολογιστή και λογισμικό κατάλληλο για 
πρόσβαση στο δίκτυό μας.

• Οφείλετε να κάνετε καλή χρήση του λογισμικού όπως 
προβλέπεται στη σύμβαση αδείας χρήσης αυτού, με μόνο και 
αποκλειστικό σκοπό την διενέργεια των συναλλαγών που 
περιγράφονται παραπάνω.

• Οφείλετε να τηρείτε τις οδηγίες της Τράπεζας για την ασφάλεια 
των συναλλαγών, οι οποίες σας παρέχονται για δική σας 
προστασία και εξασφάλιση.

6. Όλες οι πληροφορίες που μας διαβιβάζετε σχετικά με τη 
διενέργεια των παραπάνω συναλλαγών είναι απόρρητες και 
δεσμευόμαστε να μην προβούμε σε αποκάλυψή τους, πλην των 
περιπτώσεων που αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή 
απόφαση άλλης δημόσιας αρχής, καθώς και όταν η αποκάλυψη 
επιβάλλεται για προστασία των δικαιωμάτων μας, ή/και απαιτείται 
για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης διαβιβασθείσας εντολής, ή/και 
ζητείται από θυγατρική ή/και συγγενή μας εταιρεία.
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Ταυτόχρονα, και εσείς δεσμεύεστε να μην προβείτε στην 
αποκάλυψη οποιοσδήποτε πληροφορίας σχετικά με την Τράπεζα ή 
και το λογισμικό, η οποία είναι δυνατό να περιέλθει σε γνώση σας 
κατά τη διενέργεια των συναλλαγών μέσω INTERNET

7. Άλλη βασική μας υποχρέωση είναι η λήψη μέτρων και τήρηση 
ασφαλείας προκειμένου να διαφυλάττουμε την ασφάλεια των 
συναλλαγών μέσω INTERNET

Ωστόσο δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν παραβίαση της 
ασφαλούς χρήσης του δικτύου, η οποία δεν οφείλεται σε 
υπαιτιότητά μας.

Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη μας περιορίζεται στην θετική σας 
ζημία, ενώ δεν φέρουμε ευθύνη για αποκατάσταση ζημίας για την 
οποία είστε και εσείς υπεύθυνος, ή η οποία είναι αποτέλεσμα 
παράνομης και αντικανονικής χρήσης του δικτύου.

8. Θα αποκαθιστούμε κάθε βλάβη του λογισμικού που συνδέεται με 
την χρήση του, υπό την προϋπόθεση ότι και εσείς έχετε τηρήσει 
όλες τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες: webteller@egnatiabank.gr
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Στις σελίδες της Εγνατία Τράπεζας δεν εμφανίζονται οι ετήσιοι 
ισολογισμοί. Εμφανίζονται όμως η οργανωτική δομή και 
λεπτομέρειες για το δίκτυο της Τράπεζας:

ttfpr/Awih* egna{ia0ank.5f/htmi2/onaN:ml
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Εμφανίζονται επίσης διασυνδέσεις (Hyperlinks) που οδηγούν σε 
διάφορες άλλες επιχειρήσεις χρηματοοικονομικού ενδιαφέροντος 
αλλά όχι ανταγωνιστικές:

FINANCIAL ORGANISATIONS
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Αναφέρθηκε ήδη η έλλειψη Audio/Video clips που δίνουν έναν 
επαγγελματικό αέρα στις ιστοσελίδες. Επίσης αναφέρθηκε η 
εκπαίδευση χρηστών μέσω virtual Οθόνών.

Το σήμα της Τράπεζας εμφανίζεται σχεδόν σε κάθε σελίδα και 
είναι:

ΕΓΝΑΤΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ

Σχετικά με τα προγράμματα προώθησης και Δημοσίων σχέσεων, η 
Εγνατία Τράπεζα χρησιμοποιεί και το Ιντερνέτ για να προωθήσει 
τις πιστωτικές της κάρτες. Εκτός από μια λεπτομερή αναφορά στις 
κάρτες της, η Τράπεζα προσφέρει στον επισκέπτη των ιστοσελί
δων της δωρεάν την κάρτα VISA και μάλιστα η αίτηση για την κάρ
τα αυτή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω e-mail Ήδη σε προη
γούμενες σελίδες είδαμε την αίτηση, ενώ παρακάτω φαίνεται η 
πρόσκληση όλων των επισκεπτών για τη δωρεάν κάρτα:
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Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ προσφέρει σε εσάς ιούς φίλους επισκέπτες του site την 
πιστωτική κάρτα VIACARD VISA και σας κάνει δώρο την ετήσια συνδρομή για 
όλη τη Οιάρκεια της ισχύος της!!!

Ετσι θα έχετε και εσείς την ευχέρεια να κινείστε και να συναλλάσεστε με τον 
πλέον σύγχρονο και ασφαλή τρόπο απολαμβάνοντας τα προνόμια της Vuuc&rd 
Visa,

Συμπληρώστε τώρα την ΑΙΤΗΣΗ.απόκτησης της Viocatd Visa και ζήστε μαζί της με 
άνεση, ασφάλεια και πολυτέλεια!

Επιπλέον η VIACARD VISA σας παρέχει

- Δίκτυο 30 000 επιχειρήσεων στην Ελλάδα και 1.' 000 000 επιχειρήσεων σε 
όλο τον κόσμο πρόθυμων να δεχθούν την κάρτα σας και να σας 
εξυπηρετήσουν
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Παρουσία των Ελληνικών τραπεζών στο 
χώρο του Ιντερνέτ
Σχετική έρευνα έγινε στο Ιντερνέτ στις 17 Μαΐου 1998 στην 
Ηλεκτρονική Διεύθυνσης

http://www.gr-indexer.gr στην κατηγορία Economy, και στην 
επιλογή Banks

Ο κατάλογος που παρουσίαζε η παραπάνω διεύθυνση χρησιμο
ποιήθηκε ενδεικτικά, δεδομένου ότι έχει αρκετές ελλείψεις και λάθη. 
Η έρευνα συνεχίστηκε και με άλλους τρόπους και θα ολοκληρωθεί 
με την παράδοση της εργασίας αυτής.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί, ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας 
αυτής, άλλαξαν πολλές από τις διευθύνσεις των Τραπεζών και τα 
περιεχόμενά τους. Όποιος από τους αναγνώστες θελήσει να 
επισκεφθεί τις ιστοσελίδες των Τραπεζών που περιγράφονται στη 
συνέχεια, θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι διευθύνσεις και η περιγραφή 
των περιεχομένων τους δίνονται με επιφύλαξη.

http://www.gr-indexer.gr
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Ευποοική Τράπεζα me Ελλάδος 
Commercial Bank of Greece 31 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
• http://www.combank.gr/

: //www. combank.gr/

ΕΜΠΟΡΙΚΗΤΡΑί

mmM.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ

nqpouoitwn Μ 
KotaGtoiK W

Kapvex % 

Shipping Banking §§ 
ΑΛΙ^ς ΥηΓρεο«ς $· 
Private Banking &

Στις σελίδες της Εμπορικής Τράπεζας παρουσιάζεται γενικά η 
Τράπεζα, ο όμιλος και οι προσφερόμενες υπηρεσίες και προϊόντα 
με αρκετά αναλυτικά στοιχεία. Δίνονται πληροφορίες για 
καταθέσεις, χορηγήσεις και πιστωτικές κάρτες. Επίσης πληροφο
ρούν τι είναι και πως λειτουργεί το Private Banking. Για τις ναυτι
λιακές εταιρείες υπάρχει ειδική σελίδα για τις δραστηριότητες της 
Τράπεζας στον τομέα του Shipping Banking.

31 Η επικοινωνία με την Τράπεζα αυτή ήταν πολύ δύσκολη αφού πολλές προσπάθειες επίσκεψης 
οδηγούσαν στο μήνυμα:

There was no response. The serxer could he down or is not responding. If you are unable to connect 
again later, contact the ser\-er's administrator.

http://www.combank.gr/
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ΕΤΒΑ
Hellenic Industrial Development Bank S.A.

Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
• http://www.etba.gr/

http: //www etba gr/e&a/etbag. htm!

Ιστορικό

HETBA
σήμερα

Η Ελληνική Τράη*«!α Βιομηχανικής Αναπτΐ^εΜ» 
A.E. (ΕΤΒΑ A.E.) ιδρύθηκε to 1964. Τκο,τό, της τράπεζας είναι η 
προώθηση της βιομηχανικής. βιοτεχνικής, ταιριστικής. νιητώιοκι'^, 
(ΐεταλλειτικής. εμπορική, κ«ι γενικότερα κάβε δραστηριότητας, .τοι 
συμβάλλει στην οικονομική «νάπτιξη της χώρος ΚΗβόί και η 
προώθηση της κ ε ρ αλαιαγο ρ άς στην Ελλάδα.

Το
INTERNET σελίδαΕίστε ο επισκέπτη 03 03 1 8

mmm·;

Η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (Ε.Τ.Β.Α.) 
αυτοπαρουσιάζεται ως είθισται, αλλά και υπόσχεται πολλά 
περισσότερα στο μέλλον καθώς δοκιμάζει ακόμα τον WWW-server 
της. Παρέχει όμως κάποια links προς καταλόγους τραπεζών αλλά 
και links που αφορούν το Euro και την καθιέρωσή του.

http://www.etba.gr/


Παρουσία ττον Ε/Π}νικών Τραπεζών στο χώρο του Ιντερνετ

XiosBank
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
• http://www.netor.gr/xiosbank/

htS^/Aww<.rietQi.g^«osbaf*/

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΏΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ 

PRIVATE BANKING 

ΔΡΑΧΜΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ 

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΔΙΚΤΥΟ ATM's

Το κέρδος σας πρωτεύει

Τοιρα Μπορείτε ν« σνιιπληρώσΕτε on line «πό το 
Internet.την αίτηση για να αποκτήσετε τιι 
XIOSBANK \1SA και ηι UNIVERSITY \1S A.

23 Γίο πλούσια δώρα και μεγάλες εκπλι'κει;...κοιτάξτε Μ 
TU tf7I06sK£U
Υπερδιπλσσιασιιό.; κερδών τικ XIOSB.ANK το 
πρώτο εςάιιυνο τοτ> 199S

Πρόσκληση τ<·>ν ιιετο/ών τικ Ανώνυιιικ

Από τις παρουσίες στον χώρο που έχουν κάτι να πουν, που 
χρησιμοποιούν το μέσο, όχι σαν μεταφορά φυλλαδίου, αλλά ως 
κάτι που έχει λόγω ύπαρξης. Τα νέα της τράπεζας δίνονται με 
τίτλους στην πρώτη σελίδα, ενώ σημαντικό είναι το γεγονός της 
δυνατότητας να συμπληρώσει κανείς on-line από το Internet, την 
αίτηση για να αποκτήσει τη XiosBank VISA. Η σύντομη περιγραφή 
της κατάστασης της χρηματαγοράς και της δραχμής συμπληρώνει 
μια αρκετά καλή παρουσία, η οποία όμως χρειάζεται - και μπορεί - 
να παρέχει ακόμα περισσότερες πληροφορίες.
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ΙΙαροιισία των Ε/Εηνικών Τρατη-.ζιον στο χώρο τον Ιντκρνέτ

Τράπεζα Eovaoiac 
Ergobank

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
• http://www.ergobank.gr

Στις σελίδες της παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη της 
Τράπεζας από το 1993 ως το 1997. Επίσης δίνει τα ισχύοντα 
επιτόκια των καταθέσεων και των χορηγήσεων, για τις θυγατρικές 
της καθώς και πληροφορίες για το δίκτυο των υποκαταστημάτων 
της. Το δίκτυο των Καταστημάτων το έχει τοποθετημένο σ’ ένα 
χάρτη της Ελλάδος πάνω στις πόλεις του οποίου είναι σημειωμένα 
τα καταστήματα της Τράπεζας. Κάνοντας «κλικ» με το ποντίκι πάνω 
σε μια πόλη, σου δίνει όλα τα υποκαταστήματα που υπάρχουν στην 
πόλη αυτή. Το σύστημα λειτουργεί άψογα και είναι πολύ 
εντυπωσιακό.

Προσφέρει επίσης κάθε μέρα μια ανάλυση της οικονομίας μέσω του 
Ergo Newsletter, καθώς και τις καθημερινές ισοτιμίες της δραχμής 
έναντι των ξένων νομισμάτων.
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Παρουσία των Ε'ΰ,ηνικών Τραπεζών στο χώρο του Ιντερνετ

Εθνική Τράπεζα rnc Ελλάδος 
National Bank of Greece 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
• http://www.ethniki.gr

hfctpc//www eJhrt&i g?/

spiiiilgj liimli

£ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΟΝΙΑ Netscape

.............. · -I.’

ΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Tt'AIThZIivA
1ΙΡΟΙΟΝΤΛ

ΧΛΗΡΟΦΟΗίΧα ΟΜΙΛΟΣ

C’ipvught ITahotial Bam·, ot ‘jreeci & Elhiivda

#1Μ W„ ** ' &

Η τράπεζα, ο όμιλος, στοιχεία για τη Διοίκηση και τη δομή της 
Τράπεζας και αναλυτική καταγραφή των προϊόντων (καταθέσεις σε 
δραχμές και συνάλλαγμα, κάρτες, δάνεια στεγαστικά και 
καταναλωτικά, ασφαλιστικά προϊόντα, ενοικίαση θυρίδων 
θησαυροφυλακίου).

http://www.ethniki.gr


ίίαρουσία το/ν Ε/ληνικάιν Τραπεζών στο χώρο του Ετερνέτ

Τράπεζα Ιονική 
loniki Bank
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
• http://www. kapatel. gr/ionian/

tip //www. kapaW grAorian/

ION IKH ΤΡΑΠΕΖΑ

Η παρουσίαση της εταιρίας γίνεται με ένα αρκετά καλό τρόπο, που 
εκτός από τα συνήθη (προϊόντα, υπηρεσίες, διεθνείς 
δραστηριότητες, δίκτυο υποκαταστημάτων & ATMs, Θυγατρικές 
Εταιρείες - Αμοιβαία Κεφάλαια), περιλαμβάνει μηνιαία οικονομική 
ενημέρωση (Απρίλιος). Μοναδικό μειονέκτημα η κάπως απρόσεκτη 
σχεδίασή του που το καθιστά αρκετά "βαρύ" με μεγάλα γραφικά, τα 
οποία δεν είναι απαραίτητα. Το αντικείμενο από μόνο του επιβάλλει 
άμεση ενημέρωση που δεν θα καθυστερείται από γραφικά που 
κάνουν μέχρι και 5 λεπτά για να κατέβουν...

http://www


Παρουσία των Ε/;.ηνικ<υν Τραπεζών στο χοίρο του Ιντερνετ

com/

■ CITIBANO

Citibank - Ελλάδα 
Citibank - Greece

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
• http://www. citibank, com/

£ si 21
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Sprlln-kK.». 0SWE

Direct Access4
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Παρουσία των E/sjjvnabv Τράπεζαν στο χώρο του ίντερνετ

Οι αντίστοιχες Ελληνικές ιστοσελίδες παρουσιάζονται στη 
διεύθυνση:

• http://www. citibank, com/greece/

Καλώς Ηλθατε; 
στη Ελλάδος

Χαρτοφυλάκια CitiSelecr’'·'
Γ«ι ϊωοης £πίνδνσεκ; Εύκολο &
Έξυπνα.

Πα να βνί:Τ€ cjaoao αττο το ΑαβυρΛ-βο α«ν 
tiTCv^ifOrwv. ίζ:ρίυ»νη·7Τί =ις του
ΟίΤιSelect otc δίκτυο :

Welcome to 
Citibank Greece
CitiSelect^porcfolios

Moke Wise Investing Easier

To rind yo'-jv way cut crt the mate, 
δχρτοΐΐ cur GtiSdt-xt Wci> Si«?

*Please note that in order to view this site properly 
you need to have Greek Fonts installed on your system 
and your browser needs to be configured to use these fonts.

Σε αντίθεση με τις Αμερικάνικες ιστοσελίδες οι Ελληνικές 
ιστοσελίδες δεν έχουν τίποτα το ενδιαφέρον, ακόμα και για όσους 
θέλουν να πληροφορηθούν για την εταιρία. Τα μόνα χρήσιμα 
στοιχεία που μπορεί να βρει κανείς είναι πληροφορίες για τα 
χαρτοφυλάκια CitiSelect που βέβαια ουσιαστικά είναι απλή 
μεταφορά των υπαρχόντων τυπωμένων φυλλαδίων, και μια 
υποτυπώδης επικοινωνία μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα 
στον επισκέπτη να «κατεβάσει» στον υπολογιστή του το 
ενημερωτικό έντυπο CitiSelect, της οικογένειας αμοιβαίων 
κατανομής κεφαλαίου σε μορφή Adobe Acrobat

Εδώ μάλιστα παρατηρούμε και μια προχειρότητα στην κατασκευή 
των ιστοσελίδων αφού η φράση:

«Καλώς Ηλθατε στη Ελλάδος»

δεν σημαίνει τίποτα.

http://www


Παρουσία των Ε/Ιηνικών Τρ<ιττε^υν στο χώρο του 1\τερνέτ

Μέσα στον υπολογιστή της Citibank στην Αμερική υπάρχουν και 
άλλες ιστοσελίδες Ελληνικού ενδιαφέροντος στη διεύθυνση (που 
μοιάζει ξεχασμένη, αφού τίποτα δεν οδηγεί σε αυτήν):

• http://www. citibank, com/hellenic/hellenic. him!

Even day« «

more and more 
Greeks are discovering 

Citibank

At Citibank, we make it easy to manage your money more effectively any tune, anywhere, any way you choose.

"Citibank Hclank Banking Center - Mettc

Αν συνεχίσει κανείς την ανάγνωση της ιστοσελίδας αυτής, μπορεί 
να δει τις διευθύνσεις των καταστημάτων της Citibank και τις 
υπηρεσίες που προσφέρουν, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλα 
μέρη του κόσμου.

Δεν παραλείπουν βέβαια να μας προειδοποιήσουν με τη φράση:32 

• This information may change, call to confirm

1: Στην ανάλυση που προηγήθηκε αναφέρθηκε πόσο σημαντικό είναι να είναι οι ιστοσελίδες απόλυτα 
ετημερωμένες. Τονίστηκε ότι κάποιος πρέπει να ασχολείται επί 24ώρου βάσεως ώστε να φροντίζει οι 
αλλαγές που γίνονται να απεικονίζονται πρώτα στις ιστοσελίδες, αφού αυτές είναι On Line και 
επομένως οι πληροφορίες μπορεί να ζητηθούν από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, οποιαδήποτε ώρα 
της ημέρας. Η ένόειςη : This information mnv change, call to confirm, αν μη τι άλλο δίνει μία εικόνα 
εγκατάλειψης που είναι ανεπίτρεπτη για σοβαρή παρουσία Τράπεζας.

http://www._citibank,_com/hellenic/hellenic._him


ίίαμουσία των Ε/ληνικ<υν Τραπεζών στο χώρο του Ιντερνετ

Alpha Τράπεζα Πίστεωι:
Alpha Credit Bank 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
• http://business.hol.gr/alpha/

7*ΰλογισιιοί

http //busneis hoi ^/“aJphe/gweicome him

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΙΤΕΩΣ

Η Tparetot

| '-a, : ·<
npoiovta και YimogaiEC Oi etctpiec 

ίου Οιιίλου
I~Pr|OC<»OOl£Cf

EiWasic

Annaeicna 
anoicrnon καρτών

Πολι.ιι<π.ι*:ά

Αν έχετε οποιαίήποτεερώτηση ή σχόλιο, ποφακαλούμε επικοινωνήστε με iecntgriatdtialcrha. zr

Eiajtpoqni otnv αοηχή σελίδα

Η τράπεζα, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, οι θυγατρικές, τα δελτία 
τύπου που στέλνει η εταιρία, τα επιτόκια και τα δημοσιεύματα για 
την εταιρία συνθέτουν μια ενδιαφέρουσα σελίδα.

http://business.hol.gr/alpha/


Παρουσία to>v K/JjjviKfbv Τραπεζών στο yrbpo του ίντερνετ

Τηλέφωνα και Διευθύνσεις Ελληνικών και =ένων Τραπεζών στην 
Ελλάδα

Phones and Addresses of all the Greek Banks and Foreign Banks 
in Greece

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
• http://www. greekaov. ariadne-t. gr/gov/gr-bank. html

Μια απλή παρουσία, με στοιχεία που πολύ εύκολα κανείς θα 
μπορούσε να βρει στον τηλεφωνικό κατάλογο.

http://www._greekaov._ariadne-t._gr/gov/gr-bank._html


Παρουσία των Ε/ληνικάη· Τραπεζών στο χώρο του Ιντερνετ

Αγροτική Τράπεζα rnc Ελλόδοα 
Agricultural Bank of Greece 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
• http://www. ate. gr/

mm
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Σε 2 εκδόσεις ελληνική και αγγλική, η τράπεζα μας 
πληροφορεί για τα προϊόντα της, τις θυγατρικές της, τα νέα 
της, και παρουσιάζει το "εκπαιδευτικό κέντρο" της που έχει 
ως στόχο την επιμόρφωση του προσωπικού της, των 
γεωργικών βιομηχανιών, των επιχειρηματιών, των νέων 
επενδυτών, των τραπεζικών στελεχών κτλ. Τέλος 
παρουσιάζονται οι ισοτιμίες της δραχμής.

http://www


Παρουσία των tyjjp-ncwv Ύραπεζάιν στο χώρο του Ιντκρνέτ

Τράπεζα ΕΓΝΑΤΙΑ 
EGNATIA Bank 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
• http://www.egnatiabank.gr/

EGNATIA BANK
INTRODUCES

Ήδη έχει γίνει εκτενής παρουσίαση της Εγνατία Τράπεζας στα 
προηγούμενα κεφάλαια.

http://www.egnatiabank.gr/


11 a/)o i ίσια των FJjjjviKibv Τραπεζ/ην στο y/'npo του Ιντερνετ

Αιτωλική Πίστη. Συνεταιριστική Τράπεζα Αιτωλοακαρνανίας 
Aetolian Credit Bank, The Bank of Aetoloacarnania, Aetolian 
Credit Bank
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
• http://www. agrinio. net/aitoliabank/index. html

Ijhtipr/Aww agtm. wt/atoiiabsik/ird»» htrnl

Η Αιτοιλική Πίστη σάς καλωσορίζει στις ηλεκτρονικές της σελίδες. 

Είστε ο ΕΠ3 ος επισκέπτης μας από τις 26 Νοεμβρίου 1996

Εδώ μπορείτε να βρείτε τη νομοθεσία η οποία όιέπει τους συνεταιρισμούς, 
απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το τι είναι Πιστωτικός 
Συνεταιρισμός κα τι Συνεταιριστική Τράπεζα, ανακοινώσεις της Αιτωλικής Πίστης, 
καθώς και δημοσιεύματα σχετικά με τους Πιστωτικούς Συνετιπρισμούς και τις 
Συνεταιριστικές Τ ραπεζες.

Ελπίζουμε να υποστηρίζετε και εσείς τη συνεταιριστική ιδέα, βοηθώντας στη 
δημιουργία Συνετατριστικι'ις Τράπεζας στο νομό μας. Ευχαριστούμε για την 
επίσκεψη και είμαστε πάντοτε στη διάθεση σας
Φιλικά.

ΑΙΤΩΛΠνΗ ΠΙΣΤΗ
nitoliiiliaiil^a'iniuo net

aqrinto.net

Αιτολικη Πίστη

Σε 3 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά), ο πιστωτικός αυτός 
συνεταιρισμός παρουσιάζει τα νέα του, κάποιες συνήθεις ερωτήσεις 
και τη νομοθεσία που ισχύει για τους αστικούς συνεταιρισμούς και 
όχι μόνο.

http://www


Παρουσία το>ν li/yjjviKrbv Τραπεζών στο /ώμο του Ιντερνετ

Αυοιβαία Κεφάλαια
Home page of Alico - Eurobank Mutual Funds 
Home page της Alico-Eurobank ΑΕΔΑΚ 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
• http://www.alicoeurobank.gr/ae/aeindex.asp?Lang=En&Curr=Main
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ΙΙαρουσία ιmv fi/yjjviKojv Τραπεζών στο χώρο του Ιντερνετ

Τράπεζα Πειοαιώο 
Piraeus bank 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
• http://www.piraeus-bank.gr/
• http://www. addgr. com/piraeus

Οι δραστηριότητες της Τράπεζας αναλύονται όπως και στις άλλες 
σχετικές σελίδες εκτενώς και δίνονται και κάποιοι συνοπτικοί 
συγκριτικοί πίνακες των 2 τελευταίων ετών. Δεν υπάρχει όμως 
χρήσιμο υλικό για κάποιον που δεν ζητά πληροφορίες για την εν 
λόγω εταιρία, δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που θα τραβήξει 
περισσότερο κόσμο στις σελίδες της.
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Παρουσία τοιν Ε/Μμηκών Τραπεζών στο χώρο του Ιντερνετ

ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ (Ε.Α.Ε.Δ.Ο.)
The Biggest credit card issuer al over Greece 
Η μεγαλύτερη εταιρεία έκδοσης πιστωτικών καρτών στην Ελλάδα 
Ethnokarta - Εθνοκάρτα
Ethnokarta MasterCard & Visa (aff.co. National Bank of Greece 
s.a.)
Εθνοκάρτα MasterCard & Visa (μέλος του ομίλου της Εθνικής 
Τράπεζας)
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
• http://www.ethnokarta.gr/

ZeAt&a

Μπροστά

y?o
κατόχους

στη Ττμ 
9503000

: : .

Λ&* Υπηρεσία
** Τάρα όλες οι Κάρτες μας και 

Τηλεκάρτες Χρησιμοποιήστε τις στα νέα 
καρτοτηλέφωνα του Ο ΤΕ που φέρουν 
τα σήματα των καρτών μας ****

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα

ΕΘΝΟΛΆΧΝΟΙ

Το νέο παιχνίδι της Εθνοκάρτας με 
πλούσια δώρα

Καλό Καλοκαίρι

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Η Εθνοκάρτα κοντά στις τέχνες, στον 
αθλητισμό

ΕΘΝΟΣΗΟΡΡΙΝΌ

Λιαβάστε στο Τέυχος "Καλοκαίρι 1998 " 
μεταξύ άΛΛων για Νάξο - Κουφονήσια, 
Καλοκαιρινά χρώματα και θαλλασινά Στέκια

Επιστροφή Επιτοκίου

Σας χαρίζουμε

Η £τα«ρ<α

ΠροίόνταΥπημ«»ις
ΕξυπηρέτησηΠίΑβΤςίν

Νύς
Γ*χνο*ογ»*ς

-pEmKorviivia

Προϊόντα, υπηρεσίες και εξυπηρέτηση πελατών, καθώς και οι νέες 
τεχνολογίες όπως η "Τηλεξυπηρέτηση", η πιλοτική 
εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Πορτοφολιού και η Smart Card.
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ΙΙαροοσία των Ε/ληνικΤον Τραπεζών στο χώρο του Ιντερνετ

Η ΕΤΕΒΑ είναι η επενδυτική τράπεζα του Ουίλου της Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος
ΕΤΕΒΑ is the investment banking affiliate of the National Bank of 
Greece
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
• http: //www. eteba. gr/
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Παρουσία των FyyjjviKwv Τραίνων στο χώρο του Ιντερνετ

Εθνική Κτηυατική Τράπεζα me Ελλάδοο 
National Mortgage Bank of Greece 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
• http://www. ktimatiki. gr/

7 0 ΧΡΟΝΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ

ετ 8r*s7:*ssi*

iKA
/ OMfAOt rrAti>e;&K 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ!

ΠΠΤΙΠ HillllllHD
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Παρουσία των Ε/νν/νικών Τραπεζών στο χώρο του Ιντερνετ

Τράπεζα Μακεδονίας-Θοάκης

Η μεγαλύτερη τράπεζα στη Βόρεια Ελλάδα.
Η σελίδα περιλαμβάνει καθημερινές ανανεώσεις 
The largest full service bank in Northern Greece.
Site includes daily updates of exchange rates 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
• http://www. mathrabank. gr/mt/macthrac. asp?Lang=Gr

15/9/1998

Καθημερινές
Ανανεώσεις,
Πληροφορίες,
Επιλογή
Γλώσσας

Μακεδονίας Θράκης

fltnpoc εξυγίανση η Τράπεζα 17/8/98)

sagsmm
Αγγλικές Σελιδΐ'

Βίκ«τα8ετικό< Λον«ρια<ηιό( "ΜΙΣΟΟΔΟΣΙΑ

Η Τράπεζα

Οι τελευταίες τιμές 
ο^οράς, πώλησης κ& 
fixing συναλλάγματος

Εταιρικό προφίλ. ΔΧ. στόχοι, οικονομικά στοιγείοι. 
προϊόντα γιαεπιγειρήσεις και ιδιώτες, δίκτυο καταστημάτων 
με διευθύνσεις καχ τηλέφωνα. τιμές συναλλάγματος, και 
πολλές άλλες πληροφορίες για τη μεγαλύτερη τρόπε ία της 
Μακεδονίας και γενικότερα της Βορείου Ελλάδος.

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Το Οικονομικό Δελτίο

ffREf;

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (17-10-97)

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
στο INTERNET

Η Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης αναγγέλλει σήμερα 
την δημιουργία σελίδας της στο Internet.

Στη σελίδα περιλαμβάνεται ένας πλούτος στοιχείων, 
που είναι χρήσιμα, όχι μόνο στους πελάτες της 
Τράπεζας, αλλά και στο σύνολο των χρηστών του 
Internet.
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Παρουσία των Ε/ληνικων Τραπκζώλ· στο χώρο του Ιντερνετ

Πρόθεση της Τράπεζας δεν είναι η δημιουργία μιας 
διαφημιστικής σελίδας, αλλά μιας σελίδας 
ουσιαστικού περιεχομένου, από όπου μπορούν να 
αντληθούν πολλές χρήσιμες πληροφορίες.

Οι ενότητες, που παρουσιάζονται, στη σελίδα είναι οι 
ακόλουθες:

Ή Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης", όπου 
περιλαμβάνονται χρήσιμες πληροφορίες για την 
Τράπεζα, τα προϊόντα της, το δίκτυο Κατ/των 
της, κτλ.

"Τα Αμοιβαία Κεφάλαια ΒΕΡΓΙΝΑ", με 
περιγραφή των Αμοιβαίων και καθημερινή 
ενημέρωση στοιχείων τους (Ενεργητικό, μερίδια, 
τιμές, μεταβολές, ανακοινώσεις, κτλ.).

"Η Χρηματιστηριακή Μακεδονίας Θράκης", με 
ορισμένα βασικά στοιχεία της εταιρείας.

"Το Οικονομικό Δελτίο για τα Βαλκάνια", όπου 
υπάρχουν εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες για 
την πολιτική και οικονομική κατάσταση των 
χωρών της Βαλκανικής, τους επιχειρηματικούς 
κινδύνους και ευκαιρίες που παρουσιάζονται, 
διευθύνσεις, εμπορικές εκθέσεις, κτλ. για τις 
Βαλκανικές Χώρες (Αλβανία, Βοσνία,
Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, ΠΓΔΜ, 
Ρουμανία, Σλοβενία και Νέα Γιουγκοσλαβία).

"Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα JOP PHARE - 
TACIS", του οποίου η Τράπεζα Μακεδονίας 
Θράκης αποτελεί χρηματοπιστωτικό ενδιάμεσο, 
με χρήσιμες πληροφορίες για την ίδρυση Μικτών 
Επιχειρήσεων ή άμεσων επενδύσεων στις χώρες 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της 
Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Χωρών.

"Το Μουσείο Αρχαίων, Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Μουσικών Οργάνων", το οποίο 
ιδρύθηκε από την Τράπεζα και είναι μοναδικό
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Παρουσία tojv E/s.pvnaiiv Τραπεζών στο χώρο του Ιντερνετ

στο είδος του σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Παρουσιάζεται το Μουσείο, το πρόγραμμα 
συναυλιών και σημαντικός αριθμός από μουσικά 
όργανα με την περιγραφή τους.

Εκτός των ανωτέρω υπάρχουν και άλλες σημαντικές 
πληροφορίες για τις οικονομικές εξελίξεις στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, καθημερινή ενημέρωση των 
τιμών συναλλάγματος, δελτία τύπου και 
ανακοινώσεις, κτλ.

Την ευθύνη υλοποίησης της σελίδας έχει ο Τομέας 
Οικονομικών Μελετών της Δ/νσης Επενδύσεων και 
Εποπτείας Θυγατρικών Εταιρειών της Τράπεζας, 
ενώ η κατασκευή της έγινε από την εταιρεία Imagine.
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Παρουσία τ<»ν Κ/Ληνικών Τραπεζών στο χώρο του Ιντερνετ

Ένωση Ελληνικών Τοαπείών 
Hellenic Bank Association

Official site of the non-profit association of the Hellenic (Greek) 
Banks
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
• http://www.hba.gr/

:.ΛΛϊ!ΜΚβ> lyAjjj.
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E£ I Home Page Netscape
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Παρουσία των Ε/ληνηα'ην Τραπεζιόν στο χώρο του ίντερνετ

Τράπεζα AttikPc

Attica Bank of Greece 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
• http://vergina. compulink. gr/attica/

ss
► »

c·.
mm

* Σελίδα Πρα3ν,° Αναζήιηση Επικοινωνήστε 
Μαζί μας

ΙΡΜΙΚΑΛ
uiikitr

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
φιλικότατα

διοίκηση

κοτσστήματα

attica card visa

προσωπικά
καταναλωτικά
δάνεια

αμοιβαία
κεφάλαια

δάνειο για 
μηχανικούς

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΩΝ

Η Τράπεζα Αττικής, η Τράπεζα των 
μεγάλων έργων, συνεχίζει την πορεία 
ιης προς την ανάπτυξη, 
θεμελιώνοντας μια νέα εποχή.

Ο διπλασιασμός του Μετοχικού 
Κεφαλαίου της είναι το πρώτο μεγάλο 
βήμα, χειροπιαστή απόδειξη πόσο 
ψηλά μπορεί να τρθάσει.

Με την αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της κατά 8,5 ύις Ορχ, η 
Τράπεζα Αττικής επεκτείνεται και 
εκσυχρονίζεται σε όλους τους τομείς 
της τραπεζικής δραστηριότητας.

Η συνέντευξη του 
κ. Σ. Αποστολόπουλσυ, 
Προέδρου του Δ.Σ. της 
Τράπεζας Αττικής στο 
BancAssurance World

Η Τράπεζα Απικής με 
πρωτοβουλία του 
κ. Λ. Μελίδη. διευθυντή 
του καταστήματος 
Βέροιας, κάνει την 
πρώτη της εμφάνιση στο 
Διαδίκτυο

Bank of Attica will be 
translating these web

WamymmMwi ...................
—............................. ..... .....................
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Παρουσία των li/jjjvnabv Τραπεζών στο χώρο του Ιντερνετ

Black Sea Trade and Development Bank 
Τράπεζα Ανάπτυξης ...

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
• http://www.bstdb.gr/

—-------- ----------
[http: //«*** bttdb.gr/

blacksea

% BLACK SEA TRADE ARD DEVELOPMENT DARK · Netscape

Job
descriptions

Application
form

BLACK SEA TRADE 
AND DEVELOPMENT BANK

Welcome to our Web site

Job
announcement

9*

< )
003330

[Mam page Hlntioductioiili Job announcementHJob descrgninrall Aiwlicntion
fonnl

Φτωχή σχετικά παρουσία που όμως εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο 
σκοπό. Περιγράφει τους στόχου της Τράπεζας, τα κράτη Μέλη που 
την απαρτίζουν και ανακοινώνει πρόσληψη προσωπικού. Η 
παρουσία αυτή είναι αρκετή για μια νεοϊδρυθείσα Τράπεζα 
(ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1998) που δεν έχει ακόμα αρχίσει τις 
εργασίες της. Στις ιστοσελίδες της δίνει πλήρη περιγραφή των 
θέσεων εργασίας και συγχρόνως μία On Line αίτηση για 
πρόσληψη προσωπικού. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο μόνος τρόπος 
για να πάρει κανείς την αίτηση στην περίπτωση της Τράπεζας 
αυτής αλλά και να πληροφορηθεί για τις υπάρχουσες θέσεις 
εργασίας, ήταν να συνδεθεί On Line με το Ιντερνέτ, μια που η 
Τράπεζα δεν λειτουργούσε ακόμα και κανείς δεν υπήρχε στα υπό 
ίδρυση γραφεία.
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Παρουσία των ξένων τραπεζών στο γώρο του 
Ιντεονέτ

Το Παράδειγμα της Royal Bank of Canada

Η σχετική έρευνα έγινε από το περιοδικό:

Banker, April 1998, page 4,
Royal Bank of Canada buys Internet bank,

Και επίσης στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
Security First Network Bank,
https://vault, sfnb. com/cgi-bin/accntSum

Canada's First Virtual Bank: 
http://www. mbanx. com/

Whymbanx?

Because we're a whole new way of banking. We're mbanx, the 
entirely new direct banking division of Bank of Montreal. 
Because when you put quality people together with leading-edge 
technology, what you get is a dramatically new level of personal 
service.
Anytime you call us, you can speak with a knowledgeable mbanx 
representative who understands both your financial needs and our 
options.

Because today's clients want to do their banking quickly and 
easily, anywhere, anytime, anyhow. You can access mbanx 
services by phone, PC, ABM, fax or mail. The choice is yours.

Because it's time somebody acted as if your business was 
valuable. Because it is. The mbanx Plan can reward you for your 
business with cash in your account, every month, for the actual 
balances of your eligible products.

Because banking is about people. In fact, it's about you.

Flat Fee: The nickels and dimes stop here.
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Bank with us and we promise we won't nickel and dime you. You'll 
pay a single $13 monthly Plan fee. Period. That means not a 
penny extra is charged by us for ABM transactions on the 
INTERAC®t or Cirrus®f networks, debit transactions, telephone 
banking, Internet banking, regular cheques, stop payments and 
withdrawals. And that's a promise.

Anywhere, Anytime, Anyhow: Bank where you want, when you 
want, how you want.
We keep a very different kind of bankers' hours. We're open 24 
hours a day, 7 days a week, 365 days a year. And you can get in 
touch with us from virtually anywhere. You can bank online from 
home. From the office. Or from a hotel room half a world away, 
mbanx division works with the way you live today.

Money Back Guarantee: Not satisfied? You don't pay.

If you're ever less than satisfied with our service during your first 6 
months as an mbanx member, we'll address the problem and 
happily refund your Plan fee for that month. You'll continue to 
enjoy all the benefits of doing business with mbanx. We'll do our 
best to fix the problem immediately.

Multiple Access Channels: We hear you. We also read you, see 
you, reach you...

Call us at 1-688-mbanx-11. E-mail us. Do transactions at your 
local ABM*. Send us letters. If you like, you can even visit any 
nearby Bank of Montreal branch, should the need arise. We know 
there's more than one way of doing things. What's your way?

Unlimited number of ABM transactions through the INTERAC®f 
and Cirrus®t shared ABM networks.

Συνιστάται επίσης η επίσκεψη στην διεύθυνση:
htto://www. mbanx. com/canadam/exwl.html
της παραπάνω τράπεζας, όπου μπορεί κανείς να δει ένα υποθετικό
tour στην virtual τράπεζα.
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Ernst & Young's FACT SHEET

Η έρευνα αυτή έγινε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ernst & 
Young.

Ernst & Young's sixth annual technology in banking and financial
services survey
http://www.eyi.com/eybank.nsf

Major trends of all survey constituents, asset managers expect 
their discretionary budgets to grow the most, accounting for 36% of 
technology expenditures in 1999 from 30% in 1996. Internet 
transactions, one-touch processing and data warehousing have 
become key focal points for technology expenditures. Internet 
transactions are expected to rise 400% by 1999. Globally, 58% of 
respondents planned to use the Internet for transaction processing 
and 80% plan to do so by 1998. This year, 79% of respondents in 
Canada expect to have Internet transaction processing while 57% 
of U.S. respondents and 33% of European respondents indicated 
so. 77% of respondents have Websites and 61% planned to have 
Internet applications processing.

One-touch processing is being recognized as the back-office 
model. Electronic funds transfer - a key one-touch mechanism - 
was ranked among the three most important home banking 
services by 77% of respondents.

Datawarehousing is being used by 60% of respondents and 80% 
combine datawarehousing with decision support. 56% of 
respondents target technology investments by market segment, 
with upper middle class and middle class being top priorities.

Technology spending:
Globally, information technology budgets grew between 4% and 
6% from 1995 to 1996. 36% of respondents indicated that the most 
important technology investment in 1999 will be PC banking and 
the Internet.
Expenditures allocated to discretionary spending reached 29% of 
budgets in 1996 and is projected to rise to 31% of budgets this 
year. The top discretionary budgets were Asia Pacific (33%), Latin 
America (32%) and Europe and Canada (both at 30%). Latin 
America projected the biggest increase, with discretionary 
spending taking a 41% share of budgets in 1999. Retail sales and
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service is the largest discretionary technology expenditure, 
commanding 49% of budgets last year and projected at 46% in 
1999. US respondents spent 47% on that category in 1996 and 
planned to allocate 43% in 1999. In Europe, the respective figures 
are 48% and 46%. Cost reduction is an important focus for 
European financial institutions, accounting for 35% of technology 
budgets in 1996 as compared with 6% in the U.S.

Outsourcing budgets will rise modestly, with U.S. respondents 
expecting an increase from 5% of budgets in 1996 to 8% in 1999; 
internationally, the budget will remain almost flat at 14% in 1999 
from 13% in 1996. Personnel and hardware costs are the largest 
investment technology expenses at 65% in 1996 and projected at 
64% in 1999.

Delivery channels Globally, 67% of respondents plan to remodel 
branch layouts, with US institutions at 71%, Canadian respondents 
at 62% and European respondents at 53%.

Two of the top priorities in retail branch service were cross selling 
products and services (65%) and relationship management (74%) 
for both US and European respondents.

ATM transactions were up 34% in 1996, with 71% of US 
institutions and 50% ofEuropean respondents planning to offer 
more sophisticated transactions.

In the next three years, US respondents planned to increase ATM 
networks by 70% compared with 34% globally. 94% of US 
respondents indicated that they will increase off-premise ATMs 
while only 31% indicated so in Europe. 72% of US respondents 
planned more sophisticated transaction capabilities on ATMs 
compared with European respondents at 38%.

The SmartCard continues to be a larger focus in Europe with 78% 
of respondents pursuing that strategy compared with 44% in the 
U.S.

Home banking transactions will rise fourfold by 1999.

54% of banks are selling products via call centers, with 39% of 
respondents assigning call center representatives to specific 
products and 16% assigning personnel by customer segments.
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37% of U.S. respondents reported having a strategic alliance for 
retail sales and distribution while 29% of Canadian and 24% of 
European respondents had such arrangements.

60% of banks offer lower monthly fees to customers using low-cost 
delivery systems; 4% offer lower fees on loans originating from 
these delivery systems.

Products
To increase fee income, 69% of U.S. banks will focus on 401 (k), 
mutual fund and private banking/personal trust products in the next 
three years.

Third party mutual funds are offered by 25% of respondents, with 
Canadian institutions leading the trend at 43% and Europeans at 
36%. 71%% of US banks offer both proprietary and third party 
mutual funds.

A third of respondents have strategies to supplement product 
delivery capabilities.

New product priorities for home banking include investment 
planning by 69% of respondents and family financial planning by 
50%.

Year 2000
Most spending to solve Year 2000 problems will occur in 1997. 
86% of all respondents will spend this year and 80% expect to do 
so in 1998. 68% expect to be spending in 1999.

One in four respondents will defer a mission critical project to fund 
Year 2000. 80% will use existing applications while 20% of 
respondents will replace or outsource; 60% will use internal 
resources.

EMU
85% of European respondents plan to increase technology 
investments to prepare for EMU. European respondents 
earmarked 14% of technology spending for system enhancements.
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Βιβλιογραφικές αναφορές

Ελληνική βιβλιογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ,
Σιώμκος, Γεώργιος Ph.D.,
Εκδόσεις Α. Σταμούλης, Αθήνα - Πειραιάς 1995

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
Σιώμκος, Γεώργιος Ph.D.,
Εκδόσεις Α. Σταμούλης, Αθήνα - Πειραιάς 1994

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
Λυμπερόπουλος, Κων/νος, Εκδόσεις Πατταζήση, Αθήνα 1987.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
Λυμπερόπουλος, Κων/νος, Δρ.,
Εκδόσεις INTERBOOKS, Αθήνα 1994

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Μίγγα, Ελένη A.,MSc
Διπλωματική εργασία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, 1997

ΤΕΧΝΟ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, Ερευνητικό Πρόγραμμα 
ΙΝΕ/ΟΤΟΕ, Αθήνα 1996

EDI - Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
Δουκίδη, Γ. - Φραγκόπουλου, I. - Αναγνωστόπουλου I.
Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 1993

ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Πατρινού, Δημ., Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα - Πειραιάς 1995

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Δουκίδη, Γ.-Smithson , St -Ναούμ, Γ., Εκδ. Σταμούλη, Αθήνα ‘93

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ (EDI)
Δουκίδης - Γιαγλής - Παππάς - Ζαρογιάννη - Περγιουδάκης 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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=ένη Βιβλιογραφία

THE INTERNET MARKETING PLAN,
Bayne, Kim M.
John Wiley & Sons, Inc., 1997

ANALYSIS FOR MARKETING PLANNING,
Lehmann. Donald R., Winer Russell S.,
Richard D. Irwin Inc., 1991

MARKETING MANAGEMENT 
Kotler Philip
7th edition, Prentice Hall, New York 1991 

MARKETING ON THE INTERNET:
MULTIMEDIA STRATEGIES FOR THE WORLD WIDE WEB 
Ellsworth, Jill H„ Ph.D.
Ellsworth, Mathew V.
John Wiley & Sons, Inc., New York 1995

WORLD WIDE WEB MARKETING
Integrating the Internet into your Marketing Strategy
Sterne, Jim
A Wiley Production, John Wiley & Sons, Inc., New York 1995

SUPERCOMMUNITY BANKING STRATEGIES 
Winning the War for the Customer Relationship 
Bird, Anat
Irwin, Professional Publishing, Chicago 1997

STRATEGIG MANAGEMENT 
Hunger-Wheelen
Addison Wesley Publishing Company 
New York, 1996

MARKETING MANAGEMENT 
Kotler, Philip 
Prentice Hall 
New York 1991
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Ελληνική Αρθρογραφία 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ,
Νέα Υπηρεσία για αγορές με ασφάλεια στο Ιντερνέτ.
Αγγελιοφόρος, Τρίτη 6 Οκτωβρίου 1998

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ... ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ 
Συνέντευξη του Τάκη Μίχα με τον Κ. Κέλι 
Εφημερίδα Κέρδος

ΕΓΝΑΤΙΑ: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Εφημερίδα «Η ΓΝΩΣΗ», Τετάρτη 18 Φεβρουάριου 1998-10-19

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΟΥΡΕΣ ΤΕΛΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ 
Με γοργούς ρυθμούς αναπτύσσεται το «Phone Banking» 
Εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ», Κυριακή 1 Μαρτίου 1998

ΝΕΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΠΟ ΤΗ 
“LOTUS NOTES”
Το νέο λογισμικό καλύπτει μια σειρά από υπηρεσίες και τραπεζικά 
προϊόντα
Εφημερίδα «ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ», 4 Απριλίου 1998

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΠΕΛΑΤΕΣ 
Εφημερίδα «ΕΞΟΥΣΙΑ», 4 Απριλίου 1998

12 ΠΕΛΑΤΕΣ ... ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Σε εφαρμογή πιλοτικό πρόγραμμα ηλεκτρονικών συναλλαγών 
Εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 4 Απριλίου 1998

ΒΙΒΛΙΑ ΜΕΣΩ ... ΕΓΝΑΤΙΑΣ
Τη δημιουργία ηλεκτρονικού πολυκαταστήματος δρομολογεί μέχρι 
το καλοκαίρι
Εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 29 Απριλίου 1998

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΠΤΩΧΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Η Ελλάδα κινδυνεύει να μείνει στο περιθώριο της κοινωνίας των
πληροφοριών
Εφημερίδα «ΕΞΠΡΕΣ», Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 1998

ΠΡΩΤΙΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ», Τρίτη 6 Οκτωβρίου 1998
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ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 
Υλοποιώντας το παγκόσμιο ηλεκτρονικό εμπόριο 
Εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 1998

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
Στο χρηματιστήριο εντός του 1999
Εφημερίδα «ΕΞΠΡΕΣ», Τρίτη 18 Αυγούστου 1998

ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
Ποιες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρουν στους πελάτες τους τα 
Τραπεζικά ιδρύματα, εκμεταλλευόμενα τις δυνατότητες των νέων 
τεχνολογιών
Εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», 9 Αυγούστου 1998 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Τριμηνιαία έκδοση της ΑΡΗΡΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 
Ιούνιος 1998, Τεύχος 66

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 
Εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ», Πέμπτη 2 Ιουλίου 1998

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ
ΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΣ
Εφημερίδα «ΕΞΠΡΕΣ», Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 1998

Η MONIKA ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΟ
Συνεχής η ανάπτυξη του Δικτύου
Εφημερίδα «ΕΞΠΡΕΣ», Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 1998

ΙΝΤΕΡΝΕΤ: 351,3 ΕΚΑΤ. ΔΟΛ. ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», Κυριακή 21 Ιουνίου 1998

ΤΕΛΕΙΩΣΕ Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ
Συνέντευξη του ΤΖΟΝ ΓΚΑΛΜΠΡΕΙΘ στον Αλέξη Παπαχελά
Εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», 7 Ιουνίου 1998

Error ανίκατε μάχαν
Εφημερίδα «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», Τρίτη 7 Απριλίου 1998

ΧΡΗΣΤΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ: ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Εφημερίδα «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», Τρίτη 7 Απριλίου 1998
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HACKERS: ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ TO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Εφημερίδα «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», Τετάρτη 8 Απριλίου 1998

ΚΑΙ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Εφημερίδα «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», Τετάρτη 8 Απριλίου 1998

ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΒΟΡΡΑ
Εφημερίδα «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», Πέμπτη 9 Απριλίου 1998

ΜΠΙΖΝΕΣ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΓΙΑ 100 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Πιλοτικό πρόγραμμα ηλεκτρονικού εμπορίου σε εταιρίες της Β.
Ελλάδας
Εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ», Κυριακή 14 Ιουνίου 1998

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 
Αναγκαία η ασφάλεια για τη χρήση 
Εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ», Πέμπτη 2 Ιουλίου 1998

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
Δάνειο διακοπών μέσω Ιντερνέτ
Εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ», Σάββατο 11 Ιουλίου 1998

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΡΝΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 
Γιατί ανησυχεί η Ευρωπαϊκή Ένωση 
Εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», Πέμπτη 9 Ιουλίου 1998

ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
Εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ», Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 1998

ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣ
Απλοποιούνται οι μεταφορές κεφαλαίων και οι Τραπεζικές 
συναλλαγές
Εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 10 Ιουλίου 1998

ΟΝΕ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Δελτίο Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών No 14, 1998

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ 2000 
Δελτίο Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών No 14, 1998

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑ 
Εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 9 Σεπτεμβρίου 1998
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ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑ 
Εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», 9 Σεπτεμβρίου 1998

ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΕ
Η Εγνατία δείχνει το μέλλον των τραπεζικών συναλλαγών στην 
Ελλάδα
Εφημερίδα «ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ»

ΣΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
Περιοδικό “MARKETING REPORT”, Φεβρουάριος 1998

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ «ΠΟΝΤΙΚΟΠΑΓΙΔΑ»
Το Ιντερνέτ έναντι της συλλογής δεδομένων 
Περιοδικό “MARKETING REPORT”, Ιούλιος 1998

ΟΔΗΓΟΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Ετήσια ειδική έκδοση της εφημερίδας «ΚΕΡΔΟΣ», Ιούλιος 1998 

AMTECH ‘98
Ετήσια ειδική έκδοση της εφημερίδας «ΚΕΡΔΟΣ», Ιανουάριος ‘98 

ΕΥΡΗΚΑ
Ετήσια ειδική έκδοση της εφημερίδας «ΚΕΡΔΟΣ», Μάιος 1998

INFO WORLD - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Έκδοση του Οργανισμού HELLENEWS με τη συνεργασία της
Εφημερίδας «ΕΞΠΡΕΣ», Μάιος 1998

ΣΕ ΝΕΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Περιοδικό "MARKETING REPORT”, Μάρτιος 1998

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ 
ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Περιοδικό “MARKETING REPORT”, Μάρτιος 1998

ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΤΑ 200 
ΔΙΣ.ΕΟυ, ΕΩΣ ΤΟ 2000
Στην Ελλάδα παραμένει χαμηλός ο αριθμός των χρηστών, παρά 
τη ραγδαία ανάπτυξη τους τελευταίους μήνες 
Εφημερίδα «ΕΞΠΡΕΣ», Τρίτη 16 Ιουνίου 1998
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Χρησιμοποιώντας το Ιντερνέτ σαν ένα εργαλείο επικοινωνίας στο 
χώρο του Μάρκετινγκ.
Περιοδικό “MARKETING REPORT”, Μάρτιος 1998

Η ΕΝΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΡΚΕΤΙΝΓΚ
Περιοδικό “MARKETING REPORT”, Δεκέμβριος 1997

ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΝΕΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Περιοδικό “MARKETING REPORT”, Δεκέμβριος 1997

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
XIOS BANK
Εφημερίδα «ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ», Πέμπτη 6 Αυγούστου 1998 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Εφαρμογή στους Νομούς Έβρου - Λάρισας - Εύβοιας 
Εφημερίδα «ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ», 11 Φεβρουάριου 1998

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Περιοδικό “MARKETING REPORT”, Μάρτιος 1998

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου σε συνεργασία με το 
Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου - Οικον. Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 1997

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Εφημερίδα «ΕΞΠΡΕΣ», Ειδική έκδοση, Ιανουάριος 1998 

ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Μέτρηση του κοινού, επισκέψεις στα sites και διαφήμιση στο 
δίκτυο
Περιοδικό "MARKETING REPORT”, Απρίλιος 1998

WEB SITES, ΚΑΙ ΜΕΤΑ ;
Η Τρίτη γενιά του Μάρκετινγκ στο Ιντερνέτ
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WHO WILL CONTROL THE ELECTRONIC PAYMENTS 
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SHOULD YOU BE ON A MULTILENDER WEB SITE?
ABA BANKING JOURNAL, September 1998

BANKING WITHOUT LEAVING THE OFFICE 
ABA BANKING JOURNAL, July 1995

CONSUMER STRATEGIES FOR THE INTERNET 
Four Scenarios, Long Range Planning, Volume 30, No 2

EDI: BANKERS TICKET TO ELECTRONIC COMMERCE 
ABA BANKING JOURNAL, May 1996

SELF-SERVICE TECHNOLOGIES IN RETAIL BANKING 
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163



A NEW MARKETING PARADIGM FOR ELECTRONIC 
COMMERCE, Abstract
Paper submitted for the Special Issue on Electronic Commerce for 
the Information Society 
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TECHNOTES
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CALL CENTRES GET VIRTUAL 
The Banker, March 1998

WHERE THE INTERNET BANKING BE IN TWO YEARS?
ABA BANKING JOURNAL, March 1998

IS YOUR BANK’S WEB SITE READY FOR THE “MARCH 
SWEEPS”?
ABA BANKING JOURNAL, March 1998

E-COMMERCE PUT ON SMALL BUSINESS AGENDA 
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TECHNOLOGICAL INNOVATION POINTS TO CASHLESS 
SOCIETY
The Banker, April 1998

BROKERS TAKE TO THE NET 
The Banker, April 1998

ROYAL BANK OF CANADA BUYS INTERNET BANK 
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NEW EDI PACKAGE TARGETS MIDSIZE CORPORATIONS AND 
THEIR BANKS
ABA BANKING JOURNAL, February 1998

FROM ADMINISTRATIVE TO CUSTOMER ORIENTED BANKING 
Re-designing strategy, organization, qualifications and training in 
European Banks - Synthesis report
CEDEFOF - European Centre for the Development of Vocational 
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THE WHAT, HOW, AND HOW MUCH OF INTERNET BANKING 
ABA BANKING JOURNAL,
UNISYS Special Supplement, February 1998

A WEB SITE FOR THER WRONG REASON 
ABA BANKING JOURNAL,
UNISYS Special Supplement, February 1998

SECURING YOUR SITE 
ABA BANKING JOURNAL,
UNISYS Special Supplement, February 1998

BANKERS, VENDORS GET BETTER AT MEETING TECH 
CHALLENGES
ABA BANKING JOURNAL, July 1998

SURVEY WRAP-UP
Same tune, new tempo
ABA BANKING JOURNAL, July 1998

WEB BANKING - NOW IN STAGE TWO 
ABA BANKING JOURNAL, July 1998

DOING BUSINESS IN THE INTERNET AGE 
Annual Report on Information Technology 
Business week, European Edition, June 22, 1998,
Various articles:
OVERVIEW
The “Click Here” Economy, You Ain’t Seen Nothin’ Yet 
BUSINESS AT NET SPEED
Log on - Link up - Save Big, The new Supply Chain, Rebirth of the 
Salesman, How Safe is the Net?, BW/Harris Poll, FedEx: An 
Internet Stock 
THE DIGITAL BAZAAR
How the winners did it, Caution Signs on the Road, Where’s the E- 
Cash?, Commentary, Next: Smart Cards 
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Taming the Info Monster
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E-mail pitches work

The online stories of the above special report can be found at: 
www.businessweek.com
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