
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

-------·
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ

Διπλωματική Εργασία-Thesis

Στρατηγικές Marketing Εταιρειών

ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

♦

Υπεύθυνος Συγγραφής: ΤΣΙΑΜΗΣ Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
Υπεύθυνος Καθηγητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΣΙΩΜΚΟΣ 
Εξεταστής Καθηγητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΧΑΡΑΜΗΣ

Θεσσαλονίκη; Σεπτέμβριος 2001



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

"ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ MARKETING ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"

υπό Τσιάμη Σ. Ιωάννη

Υπεύθυνος ΚαθηγητήςΤεώργιος I. Σιώμκος 
Διατμηματικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

I 0 Nystrom (1990) περιέγραψε τις αγορές υψηλής τεχνολογίας ως 
S υψηλά εξαρτώμενες από το marketing και οδηγούμενες από την 
I τεχνολογία. Δυστυχώς, όπως δείχνουν οι Gupta, Ray and Wilemon 
I (1985) η παραπάνω σχέση δε γίνεται συχνά αντιληπτή από τους 
1 οργανισμούς και τις επιχειρήσεις. Ο Moore (1992) υποστηρίζει ότι 
I οι αγορές υψηλής τεχνολογίας χαρακτηρίζονται ως σύνθετες, 
ί Επιπρόσθετα, λειτουργούν κάτω από συνθήκες διαρκούς 
τεχνολογικής αλλαγής που οδηγούν σε μικρούς κύκλους ζωής για 
τα προϊόντα όπως έδειξε ο Davidow (1986) και σε γρήγορες 
αποφάσεις όπως έδειξαν οι Bridges, Coughlan και Kalish (1991). Η 
σημασία της ταχύτητας στις αγορές υψηλής τεχνολογίας 
καθοδηγείται από το διαρκώς εντεινόμενο ανταγωνισμό και τις 
συνεχώς επεκτεινόμενες προσδοκίες των καταναλωτών όπως 
δείχνουν οι Doyle και Saunders 1985. Όλα αυτά καταλήγουν σε 
υψηλότερα επίπεδα κινδύνου για τους καταναλωτές και τους 
προμηθευτές.
Ως συνέπεια αυτών των δυναμικών συνθηκών που διακρίνουν τις 
αγορές υψηλής τεχνολογίας, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
σε αυτές, συχνά, επικεντρώνονται στο προϊόν (Dugal και 
Schroeder 1995, Marcus και Segal 1989), ενώ οδηγούνται 
περισσότερο από τις καινοτομίες στην τεχνολογία παρά από τις 
αλλαγές στις ανάγκες του καταναλωτή. Το τελευταίο έχει ως 
συνέπεια να απουσιάζει από τις στρατηγικές τους ο διακριτός 
ρόλος της διάχυσης της καινοτομίας στην επιτυχημένη εισαγωγή 
του προϊόντος στην αγορά. Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε το 
σύνολο των στρατηγικών marketing που εφαρμόζονται στο χώρο 
της υψηλής τεχνολογίας, τα αποτελέσματά τους στην τοποθέτηση 
του προϊόντος καθώς και τη σημασία τους στη διαμόρφωση των 
συστατικών στοιχείων του μίγματος marketing (Σχεδιασμός 
Προϊόντος, Προβολή, Διανομή, Τιμολόγηση).
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ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΖΑΛΗ

Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός 
σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει 
μα εσύ σε λίγο δε θα βρίσκεσαι εδώ 

κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη 
θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός 

ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει 
κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός Θεός 

μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι

ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό 
ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι 

ποιος άνεμος σε παίρνει mo μακριά από εδώ 
πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι

σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεγμένο, λειψό 
ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη 
ποιος έρωτας σε σπρώχνει mo μακριά από εδώ 

πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι

το όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ 
σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει 

μια σε κρατόει στη γη, μια σε πετόει στον ουρανό 
αυτό το όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει 
θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός 

ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει 
κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο mo παλιός Θεός 

μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι

ποια νήματα σ' ενώνουν με μιαν άλλη θηλιά 
ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι 
ποια θάλασσα φωνάζει από την άλλη μεριά 

πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι

ποια σύννεφα σκεπάσανε τη στεγνή σου καρδιά 
ποια αστέρια τραγουδάνε την καινούρια σου ζάλη 

ποιο ψέμα σε κρατόει στην αλήθεια κοντά 
πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι

ποιες λέξεις μέσα σου σαπίζουν και δε θέλουν να βγουν 
ποια ελπίδα σε οδηγεί στην mo γλυκιά αυταπάτη 
ποια θλίψη σε κλωτσάει mo μακριά από παντού 

πες μου ποιος φόβος σε νίκησε πάλι

Τρύπες,1997
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ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Is everybody in?
The ceremony is about to begin

Jim Morisson, Los Angeles 1967, Concert Opening Rime

Χρονολογικά το πρώτο προϊόν που θεωρείται ότι ανήκει 
στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας είναι το τρανζίστορ 
σιλικόνης που έκανε την εμπορική εμφάνιση του το 
1954. Αν και έκτοτε έχει παρέλθει περίπου μια 
πενηνταετία τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του 
προϊόντος συνεχίζουν να καθορίζουν το βαθμό στον 
οποίο κάποιο προϊόν μπορεί να θεωρηθεί υψηλής 
τεχνολογίας ή όχι. Το τρανζίστορ σιλικόνης ήρθε να 
αντικαταστήσει τις διόδους και τριόδους, οι οποίες είναι 
λυχνίες κενού με επαγωγικά χαρακτηριστικά, 
προσφέροντας μια σειρά από πλεονεκτήματα έναντι 
αυτών.

Αρχικά και σε επίπεδο σχεδίασης, επέτρεψε την 
αντικειμενοστραφή εξέταση του συνολικού κυκλώματος, 
θέτοντας ως βασική προϋπόθεση μόνο τη συχνότητα και 
την τάση λειτουργίας. Μάλιστα, επέτρεψε τη μείωση 
της τάσης και την αύξηση της συχνότητας βελτιώνοντας 
την ταχύτητα απόκρισης και μειώνοντας την κατανάλωση 
ενέργειας. Στη συνέχεια, λόγω αρχιτεκτονικής, επέτρεψε 
τη συνεργατική και τυποποιημένη λειτουργία πολλών 
τρανζίστορ μαζί δημιουργώντας το chip. Η σχέση 
μεγέθους λυχνίας τρανζίστορ ξεκίνησε από 100:1 και 
σήμερα είναι πλέον μερικά εκατομμύρια προς ένα. Αυτό
είχε θεαματικά αποτελέσματα και στο σύνολο των
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συσκευών που χρησιμοποιούν τρανζίστορ, ενδεικτικά 
αναφέρουμε ότι ο πρώτος υπολογιστής ENIAC, είχε όγκο 
πλησίον των σαράντα κυβικών μέτρων, ενώ σήμερα ένας 
τυπικός επεξεργαστής, με υπερπολλαπλάσιες 
υπολογιστικές δυνατότητες, καταλαμβάνει περίπου 5 
τετραγωνικά εκατοστά με μόλις 1 με 1,5 εκατοστά ύψος. 
Το κόστος κατασκευής, άρα και διάθεσης, τρανζίστορ 
είναι μηδαμινό σε σχέση με αυτό των λυχνιών, τόσο 
λόγω φθηνών πρώτων υλών και σχεδίασης, όσο και 
ευκολίας μαζικής και τυποποιημένης παραγωγής. 
Επαγωγικά, η χρήση του τρανζίστορ έκανε δυνατή και 
σχετικά εύκολα προσιτή τη διάθεση πολλών προϊόντων 
υψηλής τεχνολογίας στο ευρύ κοινό. Σήμερα, υπάρχουν 
στο παγκόσμιο χωριό πόνων από διακόσια εκατομμύρια 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ενώ ο αριθμός των chip, 
ημιαγωγών ειδικού σκοπού ξεπερνά τα έξι δις.

Τα προϊοντικό χαρακτηριστικά που συλλέγονται από την 
προηγούμενη παράγραφο είναι τα εξής:

Φ Πρόκειται για προϊόν-καινοτομία, και μάλιστα 
ξαφνική όπως θα δούμε σε επόμενη ενότητα. Αυτό 
συμβαίνει γιατί η εμφάνιση του γίνεται εκ του μηδενός, 
ενώ έρχεται να:

♦ βελτιώσει τον τρόπο παραγωγής και κατασκευής
προϊόντων

♦ υποδείξει νέους επιχειρηματικούς ορίζοντες
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♦ προσδώσει μια νέα δυναμική στην αγορά 
καλύπτοντας αρτιότερα υπάρχουσες ανάγκες και 
καταδεικνύοντας νέες.

Φ Υπάρχει υψηλή ανάμιξη του τομέα Έρευνας και 
Τεχνολογίας στη σχεδίαση και ανάπτυξη του, ενώ 
εύκολα μπορεί να χαρακτηριστεί και ως εφεύρεση.

Φ Αν και το κόστος παραγωγής είναι σχετικά μικρό, παρ' 
όλ' αυτά λόγω συμπυκνωμένων λειτουργιών, ιδιαίτερα 
στα chip, η τεχνογνωσία που απαιτεί είναι αρκετά 
εξεζητημένη. Για την ιστορία, μέχρι και τις αρχές της 
δεκαετίας του εβδομήντα, υπήρχαν λιγότερες από δέκα 
εταιρείες που κατασκεύαζαν chip σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Παράλληλα, σήμερα τα περισσότερα chip είναι ειδικού 
σκοπού.

Φ Τέλος, η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη έχει ως 
αποτέλεσμα τη συνεχή αλλαγή στο τελικό προϊόν με
πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μετάβαση από το 
τρανζίστορ στο chip.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά δηλαδή η ξαφνική 
καινοτομία, η υψηλή ανάμιξη του Τομέα Έρευνας 
και Τεχνολογίας, η εξεζητημένη τεχνογνωσία, η 
συνεχής τεχνολογική εξέλιξη και η συνεχής αλλαγή 
στο τελικό προϊόν ορίζουν άτυπα τα προϊόντα που 
ανήκουν στην Υψηλή Τεχνολογία. Στην επόμενη εικόνα, 
φαίνεται σχηματικά η ποσοστιαία συνεισφορά αυτών των
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τεσσάρων χαρακτηριστικών στο προϊόν 
τεχνολογίας.

υψηλής

Εικόνα 1: Πηγή: Successful Marketing Strategy for

-ί . - a
.

Δομή Υψηλής Τεχνολογίας
25%

Ξ Υψηλή Ανάμιξη
□ Ξαφνική Καινοτομία 
S3 Συχνή Αλλαγή
□ Εξεζητημένη Τεχνολογία

High Tech Firms
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MARKETING ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

To Marketing προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής 
τεχνολογίας λαμβάνει χώρα σε διαρκώς μεταβαλλόμενα 
επιχειρηματικά περιβάλλοντα. Οι μεταβολές αυτές, 
ενδογενείς και εξωγενείς, έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα 
την ανάγκη λήψης γρήγορων αποφάσεων. Ταυτόχρονα, 
όλη η διαδικασία δε συνοδεύεται πάντοτε από επαρκή 
πληροφόρηση. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η εμφάνιση 
καινοτόμων προϊόντων χαρακτηρίζεται από συνέχεια 
αλλά, στις περισσότερες των περιπτώσεων, όχι από 
ελεγχόμενη περιοδικότητα στις εμφανίσεις. Οι ταχείς 
ρυθμοί εξέλιξης της τεχνολογίας συνεπάγονται 
αντίστοιχους ρυθμούς απαξίωσης προϊόντων και 
υπηρεσιών γεγονός που συχνά οδηγεί σε μεγάλους 
επιχειρηματικούς κινδύνους. Σε πλήρη αντιστοιχία με 
αυτό ανάγονται και τα υψηλά κόστη έρευνας και 
ανάπτυξης φαινόμενο που έχει οδηγήσει στην αναζήτηση 
νέων μεθόδων χρηματοδότησης και ανάπτυξης 
επιχειρηματικών σχημάτων που στοχεύουν στην 
ενασχόληση με τους τομείς της υψηλής τεχνολογίας.

Στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η εξέταση 
και η συζήτηση στρατηγικών, πολιτικών και πρακτικών 
που σχετίζονται με το marketing προϊόντων και 
υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας. Οι θεματικές ενότητες 
που γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν είναι οι εξής:

7



1. Ποιοι είναι οι κλάδοι της οικονομίας που ανήκουν 
στην υψηλή τεχνολογία και ποια είναι τα διακριτά 

χαρακτηριστικά τους.

2. Διαφορετικές μορφές έκφανσης της καινοτομίας, τα 
ασαφή πλαίσια του άμεσου ανταγωνισμού και οι

συνέπειες στη διαμόρφωση ενός στρατηγικού πλαισίου
marketing.

3. Την ανάγκη αλλά και τις δυσκολίες υιοθέτησης από 
την επιχείρηση ενός προφίλ " customer-driven ", δηλαδή

οδηγούμενης από τον πελάτη.

4. Την ανάγκη, τη μορφή αλλά και τη χρησιμότητα 
σύναψης συνεργασιών και συμμαχιών με στόχο, πέρα 

από την ανάπτυξη, και το marketing προϊόντων και 
υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας.

5. Σε αυτό το περιβάλλον, γνωστό και ως «Νέα 
Οικονομία" τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να 
αντιμετωπιστούν τα συστατικά στοιχεία του μίγματος

marketing.

Δυο είναι τα σημαντικά στοιχεία που καθορίζουν την 
πορεία αυτής της εργασίας. Το πρώτο αναφέρεται στη 

διαπίστωση ότι η πλειοψηφία των πελατών των 
εταιρειών υψηλής τεχνολογίας είναι βιομηχανικοί 

πελάτες και το δεύτερο ότι αυτοί οι πελάτες ζητούν 
εξειδικευμένες και προσαρμοσμένες σε αυτούς λύσεις με 
αποτέλεσμα, συχνά, οι επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας 

να μην απολαμβάνουν οικονομίες κλίμακας στην ίδια 
"έκδοση" του προϊόντος, αλλά μάλλον να 

προσαρμόζονται σε οικονομίες σκοπού. Αντίθετα, οι
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συνεχείς νέες εκδόσεις μάλλον δημιουργούν τα εχέγγυο 
αυξημένων κερδών από την οικονομία κλίμακας.

Το τελευταίο καθώς και σε αρκετά συμπτυγμένη μορφή 
οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει φαίνονται στο 
ακόλουθο σχήμα.

Αυξημένες αποδόσεις από τις οικονομίες κλίμακας

Εικόνα 2: Πηγή; Ray Gadbois, High Technology 
Marketing, High Tech vs. Low Tech, Haas School of 
Business, Spring 2000
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Marketing στη Νεα οικονομία
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάνε δέκα χρόνια από τότε που μπήκα σ' ένα σπιτάκι, στο Σεν Ζαν Πιε ντε Πορ, 
σίγουρος πως έχανα το χρόνο μου. Εκείνη την εποχή η πνευματική μου 
αναζήτηση συνδεόταν με την ιδέα πως υπήρχαν μυσπκά, μυστηριώδεις δρόμοι, 
άνθρωποι ικανοί να καταλάβουν και να ελέγξουν πράγματα απαγορευμένα ατην 
πλειονότητα των θνητών. Έτσι το να διανύσεις «το δρόμο των κοινών ανθρώπων" 
φαινόταν ένα σχέδιο χωρίς ενδιαφέρον.
______________________________ Paulo Coelho, το ημερολόγιο ενός μάγου

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από δυο επαναστάσεις στο 
χώρο της Τεχνολογίας. Η πρώτη ξεκίνησε στα μέσα της 
δεκαετίας του εβδομήντα και αποδίδεται ευρέως με τον 
όρο "Πληροφοριακή Επανάσταση". Η δεύτερη, 
επωφελούμενη από τα τεχνολογικά επιτεύγματα της
πρώτης, έκανε την εμφάνιση της στις αρχές της 
δεκαετίας του ενενήντα και αποδίδεται συχνά με τον όρο 
"Επανάσταση της Βιοτεχνολογίας".

Το πρώτο σημείο που πρέπει να σταθούμε εδράζεται στο 
χαρακτηρισμό των φαινομένων εξέλιξης της
πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, των ηλεκτρονικών, 
της ιατρικής, της γενετικής και της βιοτεχνολογίας ως 
επαναστάσεις. Με την έννοια επανάσταση ορίζουμε 
γεγονότα, εξελίξεις και σταθμούς στην πορεία της 
ανθρώπινης ιστορίας που η παρουσία τους σηματοδοτεί 
πρωτοποριακές, θεσμικές και καταλυτικές αλλαγές στο 
κοινωνικό σύνολο. Ένα δεύτερο σημείο αναφοράς 
πηγάζει από τη σημαντικότητα της έννοιας
«επανάστασης". Στην ουσία, αποδίδοντας το
χαρακτηρισμό αυτό στην εξέλιξη των τεχνολογιών που 
αναφέρουμε ισχυριζόμαστε, και ενδεχομένως να
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προεξοφλούμε, πως τα αποτελέσματα από την εφαρμογή 
τους ασκούν ή είναι ικανά να ασκήσουν δραματικές 
μεταβολές στη σημερινή πραγματικότητα. 1 Ο μόνος 
βέβαιος τρόπος για να πιστοποιήσουμε τον παραπάνω 
ισχυρισμό είναι η παρατήρηση του συνόλου της 
ανθρώπινης δραστηριότητας, επιχειρηματικής και μη.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για τεχνολογίες που 
βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη, επέκταση αλλά και
αναθεώρηση. Αυτό έχει ως άμεση συνέπεια τη 
δημιουργία ενός αβέβαιου περιβάλλοντος. Το τελευταίο 
συνιστά ένα σαφή κίνδυνο ως προς την αποδοτική και 
παραγωγική χρηστικότητα των αποτελεσμάτων των 
εφαρμογών τους. Η ισχύς αυτού του επιχειρήματος είναι 
αμφίδρομη, αντικατοπτρίζεται δηλαδή, και στον 
προμηθευτή και στον πελάτη. Κατά συνέπεια συνιστά 
αποτρεπτικό λόγο για ανάληψη επιχειρηματικής
δραστηριότητας στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας 
Επίσης είναι και λόγος προβληματισμού ως προς την 
ικανότητα απόσβεσης της προμήθειας υψηλής 
τεχνολογίας. Με άλλα λόγια, η διαρκής καινοτομία 
πολλές φορές μεταφράζεται σε διαρκή απαξίωση ενώ η 
εξέλιξη δε συνοδεύεται πάντα από την καθιέρωση κοινών 
τεχνολογικών προτύπων (standards). Το τελευταίο ίσως 
να είναι και το πιο σημαντικό πρόβλημα αν
αναλογιστούμε ποια είναι τα σημεία τριβής μεταξύ των

1 Ως πραγματικότητα εννοούμε το υφιστάμενο κοινωνικό, οικονομικό, νομικό και 
πολιτικό περιβάλλον καθώς και την κατεστημένη έννοια της αγοράς σε όλες τις 
εκφάνσεις που αυτή παρουσιάζεται.
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επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις 
τεχνολογίες.

Τα αποτελέσματα των εφαρμογών αυτών των 
τεχνολογιών είναι δυνατό να διαχωριστούν σε δυο 
γενικές θεματικές κατηγορίες, ανάλογα με το στόχο που 
καλούνται να υλοποιήσουν. Η πρώτη θεματική κατηγορία 
αναφέρεται σε θεωρητικά αποτελέσματα που 
στοιχειοθετούν μεγέθη βασικής έρευνας για 
πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα και αντίστοιχους 
ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς. Η δεύτερη αναφέρεται 
σε πρακτικά αποτελέσματα και δραστηριότητες 
εφαρμοσμένης έρευνας ικανές να οδηγήσουν σε νέα 
προϊόντα και υπηρεσίες. Με άλλα λόγια, η δεύτερη 
κατηγορία είναι το προϊοντικό αποτέλεσμα της έρευνας 
που απευθύνεται στην ανάπτυξη, σχεδίαση και 
παραγωγή νέων ή και βελτιωμένων προϊόντων και 
υπηρεσιών, ενώ η πρώτη στοχεύει στην εξέλιξη της 
επιστήμης, και σε κάποιες περιπτώσεις, στο 
μακροπρόθεσμο σχεδίασμά επιχειρηματικών εφαρμογών 
και αποτελεσμάτων.

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Haas του 
πανεπιστημίου Berkley στις ΗΠΑ έχει προχωρήσει στην 
έκδοση ενός ανθολογίου σχετικού με τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας.2 Σύμφωνα με την έκδοση 
αυτή, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας 
κατατάσσονται σε εννέα κατηγορίες, κάποιες από τις

2 Anthology of High Technology, 2001 Haas School of Business
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οποίες συνιστούν ήδη και αυτόνομους βιομηχανικούς 
κλάδους. Αυτές είναι:

■ Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (Applications of 
Artificial Intelligence )

■ Η Βιομηχανία της Βιοτεχνολογίας (The Biotechnology 
Industry)

■ Οπτικοακουστική Τεχνολογία (Audio/Video
Technology)

■ Βιομηχανική Τεχνολογία (Industrial Technology)

■ Υλικό και Πληροφοριακά Συστήματα (Information 
Systems and Hardware)

■ Τεχνολογίες Διαδικτύου (Internet Technologies)

■ Ιατρικές Τεχνολογίες (Medical Technology)

■ Η Βιομηχανία Λογισμικού (The Software Industry)

■ Ασύρματες Επικοινωνίες (Wireless Communications)

Αντίστοιχες προσπάθειες για κατηγοριοποιήσεις γίνονται 
ή και έχουν δημοσιευτεί και από άλλες γνωστές Σχολές 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, με πιο χαρακτηριστικές αυτές 
των Kellogg του πανεπιστήμιου Northwestern και του 
Sloan του πανεπιστήμιου ΜΙΤ. Οι κατηγοριοποιήσεις 
αυτές δε διακρίνονται από σημαντικές διαφοροποιήσεις
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με αυτή που έχουμε ήδη αναφέρει. Ακόμη, αντίστοιχες 
κατηγοριοποιήσεις χρησιμοποιούνται ευρύτατα από το 
σχετικό περιοδικό και διαδικτυακό Τύπο. Κατά συνέπεια, 
στην πορεία αυτής της εργασίας θα γίνει εκτενής χρήση 
αυτών των κατηγοριών. Ο λόγος που προχωράμε σε έναν 
τέτοιο διαχωρισμό ανάγεται στο ασυμβίβαστο που 
διακρίνει σχετικές επιχειρήσεις του κλάδου ως προς τα 
αντικείμενα εργασιών. Ως παράδειγμα αναφέρουμε τις 
επιχειρήσεις που ασχολούνται με την αποκωδικοποίηση 
του ανθρώπινου γονιδιώματος και αυτές με τη ρομποτική 
προσθετικής μελών.

Σύμφωνα με έρευνα του περιοδικού Business Week, 
κατά την τετραετία 1993-1996 στις ΗΠΑ η συνεισφορά 
του τομέα υψηλής τεχνολογίας στην αύξηση του μικτού 
εθνικού προϊόντος ανήλθε στο 27%, όταν η αντίστοιχη 
συμμετοχή της αυτοκινητοβιομηχανίας δεν ξεπέρασε το 
4%. Το 1996 η ανάπτυξη του ακαθάριστου εθνικού 
προϊόντος οφειλόταν κατά 33% στην ευρύτερη 
βιομηχανία πληροφορικής και ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. Η τελευταία ακόμη και σήμερα παραμένει 
ηγέτης στην εξέλιξη της λεγάμενης «Νέας Οικονομίας". 
Μάλιστα, η αξία των διαδικτυακών συναλλαγών, 
υπερδιπλασιάζεται κάθε χρόνο. Ως αποτέλεσμα, από 150 
δισεκατομμύρια δολάρια το 1999, άγγιξε τα 330 δις το 
2000 ενώ για το 2001 οι προβλέψεις συζητούν για όγκο 
μεγαλύτερο των 660 δις.

Η ευρύτερη βιομηχανία της πληροφορικής και των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών αναπτύσσεται στις ΗΠΑ με
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πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς από οποιονδήποτε άλλον 
τομέα της οικονομίας. Είναι χαρακτηριστικό πως το 1996 
οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις δαπάνησαν πάνω από 
282 δις δολάρια μόνο για εξοπλισμό σε υλικό 
(hardware). Αυτό συνετέλεσε ώστε να την καθιστούν 
μεγαλύτερη από όλους τους παραδοσιακούς τομείς της 
οικονομίας που χαρακτηρίζονται από κυκλικότητα. 
Συγκεκριμένα, ο όγκος των αγορών ήταν κατά 17% 
μεγαλύτερος από αυτόν της αυτοκινητοβιομηχανίας και 
49% μεγαλύτερος από αυτόν της στέγασης και της 
κατασκευής κατοικιών. Ο κλάδος της υψηλής 
τεχνολογίας είναι τόσο κρίσιμος για την αμερικάνικη 
οικονομία ώστε η ανάπτυξη των υπολοίπων κλάδων να 
εξαρτάται σημαντικά και από αυτόν. Έχει υπολογιστεί 
ότι κάθε νέος υπάλληλος της Microsoft προκαλεί την 
εμφάνιση 6,7 νέων θέσεων εργασίας στην πολιτεία της 
Washington όταν η αντίστοιχη ένδειξη για τη, σχεδόν, 
μονοπωλιακή Boeing δεν ξεπερνά τις 3,8 νέες θέσεις.

Ένας εξίσου χαρακτηριστικός δείκτης της αξίας των 
επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας αφορά το ποσό των 
600 δις δολαρίων που δαπανήθηκαν, σε παγκόσμιο 
επίπεδο, για την καταπολέμηση του ιού του 2000, Υ2Κ 
bug. Έχει υπολογιστεί πως επιχειρήσεις από μια σειρά 
από βιομηχανικούς κλάδους απώλεσαν έσοδα συνολικού 
ύψους 119 δις δολαρίων μεταξύ του 1998 και του 2001 
δεσμεύοντας και προσλαμβάνοντας ανθρώπους 
προκειμένου να επιλύσουν το πρόβλημα του 2000. Σε 
αυτό πρέπει να προστεθούν οι διακόσιες χιλιάδες νέοι 
υπάλληλοι σε εταιρείες συμβούλων και λογιστικά
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γραφεία που προσελήφθησαν για αυτό ακριβώς το 
σκοπό. Όλα τα παραπάνω είχαν ως τελικό αποτέλεσμα 
να μην παρουσιαστούν σημαντικά προβλήματα από το 
Υ2Κ bug. Συνάμα, συνεισέφεραν ουσιαστικά για την 
παροχή ενός νέου πλαισίου επιχειρηματικής 
δραστηριότητας καθώς προήγαγαν τις ιδέες των on-line 
συναλλαγών, την απελευθέρωση της αγοράς 
(deregulation) και του εκσυγχρονισμού των 
επιχειρησιακών διαδικασιών καθώς και της 
προγραμματισμένης αναβάθμισης του ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού.

Σήμερα, μόνο στον ευρύτερο κλάδο της πληροφορικής 
και των ηλεκτρονικών υπολογιστών απασχολούνται στις 
Η Π Α πάνω από εννέα εκατομμύρια άτομα, ενώ ο κλάδος 
της βιοτεχνολογίας βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση 
στελεχών. Όπως επισημαίνεται σε σχετικό άρθρο3, ο 
χώρος της βιοτεχνολογίας, παρά τη γενικότερη 
οικονομική ύφεση το 2001, γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση 
στην Ευρώπη, ενώ στις ΗΠΑ διανύει την περίοδο της 
ωριμότητας του.

Το 2000 οι πωλήσεις στο χώρο των ασύρματων 
επικοινωνιών και στο χώρο του δικτυακού εξοπλισμού 
αυξήθηκαν κατά 21% και 22% αντίστοιχα. Το 1999 ο 
οργανισμός American Electronics Associate κατέγραψε 
155.203 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο 
της πληροφορικής στις ΗΠΑ, αύξηση που ξεπερνά το

3 Οικονομικός Ταχυδρόμο:, σε/.44,21 Ιουλίου 2001
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74% σε σχέση με το 1990 και μεταφράζεται σε 617.000 
νέες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, η επίδραση των εφαρμογών της υψηλής 
τεχνολογίας είναι καταλυτική και στην πλειοψηφία των 
βιομηχανιών της λεγάμενης "χαμηλής τεχνολογίας" αφού 
οι τελευταίες συνεχώς αναπροσαρμόζουν τις 
παραγωγικές διαδικασίες τους. Με εκμετάλλευση των 
καινοτομιών αναζητούν χαμηλότερα κόστη παραγωγής, 
αποδοτικότερη λειτουργία, καλύτερη ποιότητα 
προϊόντων και ευρύτερο πελατολόγιο. Με λίγα λόγια, οι 
βιομηχανίες χαμηλής τεχνολογίας εκμεταλλεύονται τις 
καινοτομίες προκειμένου να βελτιώσουν την 
ανταγωνιστικότητα τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 
αποτελούν η αυτοκινητοβιομηχανία, η βιομηχανία 
πετρελαίου, καθώς και αυτή των τροφίμων. Η 
αυτοκινητοβιομηχανία, πλέον, στηρίζεται στην 
ηλεκτρονική προκειμένου να σχεδιάσει, να δοκιμάσει, να 
παράγει και να ελέγχει τα προϊόντα της. Η βιομηχανία 
πετρελαίου χρησιμοποιεί γεωγραφικά συστήματα 
πληροφοριών προκειμένου να ελαττώσει το κόστος 
αναζήτησης και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων ενώ ακόμη 
και η βιομηχανία τροφίμων οδηγείται από την 
τεχνολογία. Το τελευταίο αποδεικνύεται από έρευνες της 
Procter and Gamble σύμφωνα με τις οποίες μόνο το 
1995 από την ίδια κατατέθηκαν 16.000 πατέντες νέων 
αγαθών ενώ έχει ήδη εισαγάγει επιτυχημένα στην αγορά 
το προϊόν Olestra, μια βιοτεχνολογική καινοτομία, ως 
υποκατάστατο λίπους.
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Πίνακας 1: Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης
Πρακτικές Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης

■ Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, (Natural language) Processing
Αναφέρεται στο ζήτημα της διεργασίας και της διαχείρισης κειμένου σε πολλές 

γλώσσες.

■ Έξυπνοι Πράκτορες/ Μηχανές Αναζήτησης για το internet (intelligent agents/ 
internet search engines)

"Οι έξυπνοι πράκτορες διαφέρουν από το υπόλοιπο software επειδή χαρακτηρίζονται 
από ημι-αυτονομία, πρόληψη, αντίδραση και μακροζωία". Αυτός είναι ο ορισμός του 
Media Lab, του MIT για τις μηχανές αναζήτησης κατηγορίας έξυπνων πρακτόρων.

- Έμπειρα Συστήματα/ Εργαλεία Σχεδιασμού, (Expert Systems/planning Tools). 
Συστήματα σχεδιασμένα να έχουν γνώση σε μια συγκεκριμένη περιοχή με στόχο να 

παρέχουν άποψη σε εμφανιζόμενα προβλήματα στην περιοχή αυτή.

■ Αρωγή ηλεκτρονικού πελάτη, (Ecustomer Assistance)
Πρόκειται για Συστήματα που στοχεύουν στην ταχύτατη και αυτόνομη εξυπηρέτηση 
ηλεκτρονικών πελατών, στηριζόμενα στη γνώση που συλλέγουν για αυτούς βάσει 
επιλογών και στοιχείων.

• Παιχνίδια Υπολογιστή, (Computer Games)
Πρόκειται για συστήματα ικανά να επιλέξουν υπάρχουσες λύσεις βάσει κριτικής 
σύνθεσης δεδομένων .

■ Έξυπνα Ρομπότ, (Intelligent robots)
Αναφέρεται στην προσπάθεια κατασκευής ρομπότ ικανών να επιτελέσουν σύνθετες 
εργασίες, που απαιτούν κριτική σκέψη, κι όχι απλές μεμονωμένες επαναλαμβανόμενες 
ενέργειες

_______________ Πίνακας 2: Top 10 Προϊόντα Βιοτεχνολογίας
ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1998 1997-

Αύξηση Ερυθρών
Αιμοσφαιρίων

1380 19% Amgen

Αύξηση Ερυθρών
Αιμοσφαιρίων

1363 16,6% Jonshon &
Jonshon

Αύξηση Λευκών Αιμοσφαιρίων 1120 5,7% Amqen
Αντιδιαβητικό 959,2 2,6% Elli Lilly & Co
Ηπατίτιδα Β 886,7 50,3% Smithkline

Beecham
Μεταμόσχευση μυελού των 
οστών

719 20,2% Shering-
Plouqh

Αρτηριοσκλήρωση 409,2 7,3% Barlex Labs
Νανισμός 395,1 13,1% Pharmacia & 

Upjonh
Νανισμός 394,9 64,5% Bioqen
Ηπατίτιδα Β 290 5,5% Merck

Πίνακας 3: Εφαρμογές Ακουστικής Τεχνολογίας
Τεχνολογία Πρόβλημα Προϊόν Περιβάλλον
Μικροφωνικοί Πίνακες Παρακολούθηση Ομιλητή 

σε πραγματικό χρόνο
Κάμερα Παρακολούθησης 
σε περιβάλλον

Συνεδριακά
Κέντρα
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videoconferencing ή σε 
περιβάλλον εικονικής
πραγματικότητας

Πολυκαναλικός Ήχος Ακριβής Αναπαραγωγή
Ήχου

Ηχοσυστήματα Υψηλής
Πιστότητας

Θέατρα, 
Συναυλιακά 
κέντρα, Σινεμά

Πολυκαναλικός Ήχος Μείωση Απαιτούμενου
Εύρους Ζώνης

Πολυκαναλικός Ήχος μέσω 
δικτύων

Διαδικτυακές
Συναυλίες

Τρισδιάστατη Ηχητική 
διαμόρφωση

Ρεαλιστική διαμόρφωση 
Ήχου από Περιορισμένο 
αριθμό ηχείων

Κάρτες Ήχου, Συστήματα 
Εικονικής
Πραγματικότητας για
Εκπαίδευση, Ιατρική
Περίθαλψη

Προσωπικοί 
Υπολογιστές, 
ηλεκτρονικές 
παιχνιδομηχανές 
, τηλεεργασία

Πίνακας 4: Κατάταξη Κατασκευαστών Κινητών Τηλεηχόνων βάσει 
πλήθους πωληθέντων συσκευών. Πηγή Jupiter Research 2000__________

Α/Α Κατασκευαστές Κινητών Τηλεφώνων Τεμάχια (εκατομ.)
1 Nokia 81
2 Motorola 42
3 Ericsson 32
4.. Panasonic 17
5 Samsung 13
6 Alcatel 11
7 Siemens 11
8 Qualcomm 10

Άλλοι κατασκευαστές 41
Σύνολο 258

Συνδρομητές Κινητής Τηλεφωνίας σε ττσγιόσμια βάση

Εικόνα 3: Εξέλιξη Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας σε r
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Στο κάτω-κάτω αυτό ακριβώς επιθυμούσε: να γνωρίσει καινούριους κόσμους. 
Ακόμη κι αν δεν έφτανε ποτέ στις πυραμίδες ήδη είχε προχωρήσει πιο μακριά από 
οποιονδήποτε άλλο βοσκό. Ο καινούριος κόσμος εμφανιζόταν μπροστά με τη 
μορφή μιας έρημης αγοράς κι όμως την ίδια αυτή αγορά την είχε ζήσει γεμάτη 
ζωή, κάπ που δε θα ξεχνούσε ποτέ. Θυμήθηκε το σπαθί. Πλήρωσε ακριβά το ότι 
το κοίταξε για λίγο, δεν είχε όμως ξαναδεί κάπ παρόμοιο. Αισθάνθηκε ξαφνικά σπ 
μπορούσε να ανπκρίσει τον κόσμο ή σαν το αξιολύπητο θύμα ενός ληστή ή σαν 
το τυχοδιώκτη που ψάχνει έναν θησαυρό.
«Είμαι ένας τυχοδιώκτης που ψάχνει έναν θησαυρό" σκέφτηκε, πριν αποκοιμηθεί 
εξαντλημένος
__________________________________________Paulo Coelho, ο αΑχημιστής,

Στόχος της ενότητας αυτής είναι να οριοθετήσει τα 
πλαίσια στα οποία χαράσσουν τις στρατηγικές, δρουν και 
λειτουργούν οι επιχειρήσεις με προϊόντα και υπηρεσίες 
υψηλής τεχνολογίας. Η οριοθέτηση αυτή κρίνεται 
αναγκαία στο βαθμό που οποιαδήποτε πρόταση 
στρατηγικής marketing τέτοιων επιχειρήσεων οφείλει να 
πληροί τους όρους και τις επιταγές που εδώ 
καταγράφονται. Ένας άλλος λόγος που επιτάσσει αυτή 
την οριοθέτηση ανάγεται στη συλλογή απαραίτητων 
στοιχείων για τις κατά περίπτωση αναλύσεις. Τα στοιχεία 
αυτά στοιχειοθετούν τα θεμελιώδη αξιώματα ενός 
εξαιρετικά μη σταθερού περιβάλλοντος και, κατά
συνέπεια, αποτελούν τα κεντρικά σημεία αναφοράς.

Η πρώτη διαπίστωση είναι επαγωγικό αποτέλεσμα της 
αμφίδρομης σχέσης μεταξύ της Νέας Οικονομίας και των 
εταιρειών με προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής
τεχνολογίας. Οι τελευταίες οριοθετούν την πρώτη αλλά
και η δυναμική της Νέας Οικονομίας πηγάζει από 
την εξέλιξη της τεχνολογίας άρα και οδηγείται από
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αυτήν. Εδώ ακριβώς εντοπίζεται και ένα βασικό 
χαρακτηριστικό το οποίο συνεπάγεται και έναν από τους 
μεγαλύτερους επιχειρηματικούς και οικονομικούς 
κινδύνους. Αν δεχθούμε ότι η ανάπτυξη της Νέας 
Οικονομίας συνδέεται άμεσα με την τεχνολογική εξέλιξη, 
τότε πιθανή επιβράδυνση των ρυθμών εξέλιξης 
συνεπάγεται καταλυτικές αρνητικές επιπτώσεις στη Νέα 
Οικονομία. Ο φόβος αυτός, αν και απόλυτα βάσιμος, δε 
λαμβάνει υπόψη του δυο στοιχεία. Αρχικά οι 
τεχνολογικοί τομείς που συμμετέχουν δεν είναι 
αμετάκλητα καθορισμένοι παρά μόνο εκφράζονται από 
τη στενή σχέση τους με μεγάλες επιστημονικές 
κατευθύνσεις όπως αυτή της Βιολογίας. Παράλληλα, 
παραγνωρίζονται οι συνέπειες σε παραδοσιακούς 
κλάδους της οικονομίας όπως το λιανεμπόριο και η 
τραπεζική. Άλλωστε, έχει ήδη επισημανθεί πως η 
πλειονότητα των πελατών των εταιρειών υψηλής 
τεχνολογίας, σε μεγέθη όγκου αγορών είναι 
βιομηχανικοί πελάτες. Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη της 
Νέας Οικονομίας οδηγείται από την εξέλιξη της 
τεχνολογίας αλλά και από την αποδοχή των
αποτελεσμάτων από τους υπόλοιπους παράγοντες της 
Οικονομίας.

Πάντως, η σχέση της Νέας Οικονομίας με την Τεχνολογία 
πέρα από τη μεταβλητότητα που προσδίδει στην πρώτη 
εγκυμονεί και τον ακόλουθο κίνδυνο: Οι αγορές 
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας 
βασίζονται στη διαρκή καινοτομία, άρα στην περίπτωση 
που ο ρυθμός με τον οποίο παρουσιάζονται νέα προϊόντα
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ή βελτιωμένες λύσεις ελαττωθεί σημαντικά, αυτό 
μεταφράζεται σε μειωμένες πωλήσεις άρα και σε πιθανή 
μείωση των επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη με 
αποτέλεσμα την όξυνση του προβλήματος. Κατά 
συνέπεια, όσο ο ρυθμός της τεχνολογικής αλλαγής 
μειώνεται, ελαττώνονται και οι λόγοι αγοράς νέων 
προϊόντων ή αναβάθμισης και επέκτασης παλαιότερων με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία του λεγάμενου 
σπειροειδούς προς τα κάτω φαινομένου, 
(downward spiral effect). Στο πνεύμα αυτό κινείται 
και η δήλωση του προηγούμενου διοικητή της 
αμερικάνικης ομοσπονδιακής τράπεζας Paul Volcker: "Η 
μοίρα της παγκόσμιας οικονομίας εξαρτάται πλέον από 
την ανάπτυξη της αμερικάνικης οικονομίας, η οποία και 
εξαρτάται πλέον από τη χρηματιστηριακή αγορά. Όμως η 
ανάπτυξη της τελευταίας είναι όμηρος πενήντα μετοχών 
εκ των οποίων οι μισές δεν έχουν αναφέρει ποτέ κέρδη."

Μια δεύτερη διαπίστωση όπως έχει διατυπωθεί από τον 
Geoffrey Moore είναι πως η Νέα Οικονομία αψηφά 
τουλάχιστον ένα από τα θεμελιώδη αξιώματα της 
μακροοικονομίας που υποστηρίζει ότι ο πληθωρισμός και 
η ανάπτυξη της οικονομίας είναι άμεσα συσχετιζόμενα 
μεγέθη. Συγκεκριμένα, το αξίωμα αυτό επιτάσσει πως 
όταν η οικονομία αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς και 
η ανεργία είναι μικρή, ο πληθωρισμός μάλλον αυξάνεται. 
Αντίθετα, όταν οι ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας είναι 
μικροί και τα ποσοστά ανεργίας μεγάλα, τότε και ο 
πληθωρισμός παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Ελλάδα της τελευταίας
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τριετίας. Παρ' όλ' αυτά η Νέα Οικονομία 
χαρακτηρίζεται από την ταυτόχρονη ύπαρξη 
υψηλής οικονομικής ανάπτυξης, χαμηλού 
πληθωρισμού και χαμηλού ποσοστού ανεργίας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ΗΠΑ της τελευταίας 
πενταετίας. Στη συνέχεια θα αναδείξουμε τους λόγους 
για τους οποίους λέγεται ότι αυτό συμβαίνει.

Αρχικά, υποστηρίζεται ότι το πλήθος και ο όγκος των 
επενδύσεων που γίνονται σε αυτούς τους τομείς της 
τεχνολογίας είναι το κύριο σταθεροποιητικό στοιχείο της 
επιχειρηματικής δράσης καθώς και της αύξησης της 
παραγωγικότητας. Στη συνέχεια, η μετατροπή της 
γνώσης και της πληροφορίας σε φυσικά αγαθά υπέδειξε 
ένα νέο τρόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ίσως το 
πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα να είναι οι επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών. Επιπρόσθετα, η συνεχής συμπίεση των 
τιμών των προϊόντων και των υπηρεσιών που 
χαρακτηρίζονται από υψηλό ανταγωνισμό ή διεκδικούν 
γρήγορη εξάπλωση είναι ισχυρός παράγοντας αποφυγής 
πληθωριστικών πιέσεων.

Στο σημείο αυτό πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ένα 
πληροφοριακό αγαθό όπως κάποιο νέο λογισμικό ή 
κάποια ηλεκτρονική πλακέτα συνοδεύεται από υψηλά 
κόστη σχεδίασης και ανάπτυξης, unit one costs 
όπως αναφέρονται, αλλά από εξαιρετικά, συγκριτικά, 
χαμηλά κόστη μαζικής παραγωγής, γεγονός που 
απαντάται σε πολύ μικρότερο, συγκριτικά, βαθμό στο
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χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας και του μηχανολογικού 
εξοπλισμού.

Πάντως το παραπάνω γεγονός δεν είναι άμοιρο κινδύνων 
όπως εύκολα αποδεικνύεται από τη θεωρία του πλήρους 
ανταγωνισμού. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, σε ένα 
περιβάλλον πλήρους ανταγωνισμού η τιμή κάποιου 
προϊόντος τείνει να διαμορφωθεί στην οριακή τιμή ή 
οριακό κόστος παραγωγής, (marginal cost). Όμως 
όπως ήδη αναφέραμε, το κόστος παραγωγής εταιρειών 
υψηλής τεχνολογίας είναι στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων ελάχιστο σε αντίθεση με το κόστος 
σχεδίασης και ανάπτυξης το πρωτοτύπου, το οποίο και 
συνυπολογίζεται στα σταθερά κόστη. Το εύλογο 
αποτέλεσμα είναι ο κίνδυνος για αυτές τις επιχειρήσεις 
να μην καλύψουν τις αρχικές τους επενδύσεις για αυτά 
τα προϊόντα και σε πολλές περιπτώσεις να περιέλθουν 
και σε δεινή οικονομική θέση. Υπάρχει πληθώρα 
χαρακτηριστικών παραδειγμάτων και γίνεται εκτενής 
αναφορά στο συγκεκριμένο πρόβλημα από τον Moore 
4καθώς και από τους Brandenburger και Nalebuff5. Η 
λύση η οποία προτείνεται στο συγκεκριμένο πρόβλημα 
και η οποία αναλύεται σε επόμενη ενότητα είναι η 
στρατηγική των διαφορετικών εκδόσεων. Η λύση 
αυτή κρίνεται μάλλον ως επιτυχημένη και αποδοτική αν 
αναλογιστούμε ότι ακολουθείται από το σύνολο των 
εταιρειών που ασχολούνται με την υψηλή τεχνολογία 
αλλά, παρ' όλ' αυτά, δείχνει να σχετίζεται με

Α στο βιβλίο “Only the Paranoid Survive’ 

5 σιο άρθρο ιούς “Inside Intel”

26



πρόσθετους παράγοντες. Αυτοί είναι ο χρόνος μεταξύ 
δυο εκδόσεων όπως δείχνουν οι Eisenhardt και Brown6, 
τα τεχνολογικά standards όπως δείχνουν οι Shapiro και 
Hal 7καθώς φυσικά και οι τεχνολογικές δυνατότητες της 
κάθε εταιρείας που είναι υπεύθυνες για την υποστήριξη 
μιας τέτοιας στρατηγικής.

Στις επόμενες παραγράφους θα προσπαθήσουμε να 
καταγράψουμε τα κοινά χαρακτηριστικά των αγορών 
που δραστηριοποιούνται οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας 
καθώς και να αναζητήσουμε τα αίτια που προκαλούν την 
εμφάνιση τους.

6 στο άρθρο “Time Pacing: Competing in Markets that won’t stand stiU”

7 στο άρθρο “The Standards War’
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Αβεβαιότητα της αγοράς

Το πρώτο από τα κοινά χαρακτηριστικά αναφέρεται 
ευρέως ως αβεβαιότητα της αγοράς και εκφράζει την 
αβεβαιότητα σχετικά με τον τύπο και την έκταση των 
αναγκών μιας ομάδας καταναλωτών που μπορούν να 
ικανοποιηθούν από μια συγκεκριμένη τεχνολογία. Οι 
λόγοι ύπαρξης τους μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής:

■ FUD [Fear, Uncertainty and Doubt], ήτοι Φόβος, 
Αβεβαιότητα και Αμφιβολία από τη μεριά του 
καταναλωτή σχετικά με τον τρόπο χρησιμοποίησης του 
νέου προϊόντος.

■ Οι καταναλωτικές ανάγκες στο περιβάλλον υψηλής 
τεχνολογίας αλλάζουν ταχύτατα και, πολλές φορές, 
απρόβλεπτα.

■ Κάποιοι από τους λόγους ανησυχίας του καταναλωτή 
σχετικά με τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας πηγάζουν 
από την έλλειψη καθιερωμένων τεχνολογικών προτύπων 
(standards). Το πρόβλημα αυτό εντείνεται περισσότερο 
όταν ένα προϊόν διακρίνεται από καινοτομία.

■ Στο επόμενο σχήμα φαίνονται όλοι οι διαφορετικοί 
τύποι πολέμου στο χώρο των τεχνολογικών προτύπων. 
Ως άξονες χρησιμοποιούμε τις τεχνολογικές λύσεις δυο
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ανταγωνιστών και το σημείο ελέγχου είναι το είδος της 

σχέσης μεταξύ τους ως προς τη συμβατότητα. Οι τρεις 

διακριτές τιμές είναι, μη συμβατές τεχνολογίες, 

αμφίδρομα συμβατές τεχνολογίες καθώς και μονόπλευρα 

συμβατές όπου αναζητούμε τη φορά, η οποία και δείχνει 

ποια από τις δυο τεχνολογίες είναι συμβατή με την άλλη 

χωρίς να ισχύει το αντίθετο.

Ασύμβατη

Τεχνολογία
Εταιρείας

Συμβατή

Επανάσταση vs 
Εξέλιξη

Ανταγωνιστικές
Επαναστάσεις

Ανταγωνιστικές 
Εξέλιξε ις

Εξέλιξη vs 
Επανάσταση

Συα3ατή , Ασύα3ατη
Τεχνολογία

Ανταγωνιστικής
Εταιρείας

Εικόνα 4: Πηγή; Ray Gadbois, High 
Technology Marketing, High Tech vs. Low 
Tech, Haas School of Business, Soring 2000

■ Υπάρχει αβεβαιότητα ως απόρροια της μη ικανότητας 

πρόβλεψης του βαθμού διείσδυσης κάποιου προϊόντος.
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■ Τέλος, σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον είναι 
μάλλον δύσκολο να γίνει πρόβλεψη για το μέγεθος της 
αγοράς κάποιου προϊόντος.
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Τεχνολογική αβεβαιότητα

Το επόμενο κοινό χαρακτηριστικό είναι γνωστό ως 
τεχνολογική αβεβαιότητα και ορίζεται ως η άγνοια ή η 
δυσπιστία πως η συγκεκριμένη τεχνολογία ή η 
επιχείρηση που την εμπορεύεται και την παρέχει είναι 
ικανή να τηρήσει τις υποσχέσεις της ως προς την 
κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών. Οι σημαντικότεροι από 
τους λόγους που προκαλούν αυτή την αβεβαιότητα είναι 
οι ακόλουθοι:

■ Ενυπάρχει σαφής φόβος σχετικά με την ικανότητα 
του προϊόντος να χαρακτηρίζεται από την 
αποτελεσματικότητα και τις ικανότητες λειτουργίας που 
του προσδίδει ο κατασκευαστής του.

■ Οι παρατάσεις στην ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος, 
ιδιαίτερα όταν παρουσιάζονται ως αναβολές σε 
εξαγγελίες, καθώς και η εμφάνιση μη προβλεπόμενων 
επιπτώσεων (side-effects).

■ Καταναλωτικές ανησυχίες σχετικά με τον προμηθευτή 
της νέας τεχνολογίας που σχετίζονται με την 
εξυπηρέτηση (service) και την παρεχόμενη υποστήριξη 
στους πελάτες του καθώς και αναφορικά με την 
ικανότητα του να επιλύσει γρήγορα και αποτελεσματικά 
όποια προβλήματα παρουσιαστούν.
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■ Ανησυχία σχετικά με την ικανότητα του προϊόντος να 
συνδράμει στην αύξηση της παραγωγικότητας και να 
παρέχει κάποιο επιπλέον όφελος στην υφιστάμενη 
κατάσταση.

■ Ίσως, όμως, η σημαντικότερη ανησυχία να πηγάζει 
από τη μη ικανότητα πρόβλεψης του χρόνου ζωής της 
νέας τεχνολογίας δηλαδή τον ωφέλιμο χρόνο λειτουργίας 
πριν απαξιωθεί ή πριν καταστεί ανάγκη αλλαγής της με 
νεώτερη τεχνολογική λύση.

Το παρακάτω διάγραμμα αποδίδει επιγραμματικά τους 
επιπλέον παράγοντες προβληματισμού που ενυπάρχουν 
στο marketing υψηλής τεχνολογίας, με χρήση ως άξονες 
τα δυο παραπάνω κοινά χαρακτηριστικά.

Εικόνα 5: Πηγή; Ray Gadbois, High Technology 
Marketing, High Tech vs. Low Tech, Haas School of 
Business, Spring 2000
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Μ ε 7 α β Λ η τ ο τ η τ a α ν τ α γ ω ν ι α μ ο ύ

Ένα εξίσου σημαντικό κοινό χαρακτηριστικό των 

εταιρειών υψηλής τεχνολογίας είναι η μεταβλητότητα 

που χαρακτηρίζει τον ανταγωνισμό, ή μεταβλητότητα 
ανταγωνισμού όπως είναι γνωστή. Αυτή αναφέρεται 

στις συχνές αλλαγές στο ανταγωνιστικό περιβάλλον ως 

προς το ποιοι είναι οι ανταγωνιστές, ποια προϊόντα 

προσφέρουν και ποια είναι τα πιθανά ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα τους. Οι λόγοι που την προκαλούν είναι 

οι εξής:

■ Αβεβαιότητα σχετικά με το ποιοι μπορεί να είναι οι 

μελλοντικοί ανταγωνιστές. Ως παράδειγμα αναφέρουμε 

ότι οι μεγάλες dot.com επιχειρήσεις είναι σχετικά νέες 

σε ηλικία όπως η Amazon.com, Yahool.com, Etoys.com 

και άλλες.

■ Αβεβαιότητα σχετικά με τους κανόνες του

ανταγωνισμού, δηλαδή με το ποιες είναι οι

ανταγωνιστικές στρατηγικές και οι τακτικές.

■ Αβεβαιότητα σχετικά με τον ανταγωνισμό στην ίδια 

κατηγορία προϊόντος καθώς και σε όμορες προϊοντικές 

ομάδες. Ως παράδειγμα αναφέρουμε την ενσύρματη με 

την ασύρματη σταθερή τηλεφωνία.

Ένα από τα ενδιάμεσα αποτελέσματα της ανταγωνιστικής 

μεταβλητότητας εστιάζεται στην προκύπτουσα ανάγκη 

για την ίδια την επιχείρηση να αναπτύξει για
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προληπτικούς λόγους την επόμενη καλύτερη τεχνολογία 
("Next Best Technology"). Η τελευταία έχει την 
ικανότητα να καταστρέψει την επιτυχία της τεχνολογίας 
που τώρα εμπορεύεται και ενδεχομένως να καταστήσει 
άχρηστες τις επενδύσεις στην προηγούμενη τεχνολογία. 
Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως δημιουργική 
καταστροφή (creative destruction), χρησιμοποιείται 
ευρύτατα ιδιαίτερα στις εταιρείες υλικού (hardware) και 
εντάσσεται στις λεγάμενες προληπτικές στρατηγικές.

Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στο γεγονός πως 
καινοτόμες ιδέες ή νέα ανταγωνιστικά προϊόντα 
προέρχονται από επιχειρήσεις που έως τότε δεν άνηκαν 
στη συγκεκριμένη βιομηχανία όπου δραστηριοποιείται η 
επιχείρηση που εφαρμόζει τη δημιουργική καταστροφή. 
Εκτενής αναφορά σε αυτό γίνεται από τους Hunger και 
Wheelen8. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η επικέντρωση 
της προσοχής στους ανταγωνιστές που 
δραστηριοποιούνται μια δεδομένη στιγμή σε κάποια 
αγορά υψηλής τεχνολογίας είναι αρκετά επικίνδυνη αφού 
τα όρια της αγοράς είναι ασαφή. Επιπρόσθετα οι ανάγκες 
μπορούν πιθανώς να καλυφθούν και από μια νέα 
τεχνολογία ικανή να υποκαταστήσει την υφιστάμενη 
λόγω χαμηλότερου κόστους και προσφοράς καλύτερης 
ποιότητας υπηρεσιών με συνέπεια να διαφοροποιηθεί 
όλη η βάση ανταγωνισμού σε μια βιομηχανία. Ως 
παράδειγμα, οι συγγραφείς αναφέρουν τον κίνδυνο που 
αντιμετώπισε η Microsoft από την τεχνολογία Java της

8 σιο βιβλίο “Strategic Management”
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Sun καθώς και από το πρόγραμμα πλοήγησης στον 
παγκόσμιο ιστό (World Wide Web) Navigator από την 
εταιρεία Netscape στα μέσα της δεκαετίας του ενενήντα. 
Ο κίνδυνος ήταν δυϊκός. Από τη μια προτείνονταν ένας 
νέος τρόπος εργασίας με υπολογιστή στο δίκτυο και 
χωρίς την ανάγκη αγοράς συγκεκριμένου λογισμικού και 
από την άλλη η Microsoft κινδύνευε να απολέσει τα 
τεχνολογικά standards που ως τότε κατείχε άρα και 
τεράστια ποσά από τα royalties, μερίσματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας που της αποδίδονταν. Το τελικό αποτέλεσμα, 
σύμφωνα με τους συγγραφείς, ήταν η δαπάνη πολλών 
παραγωγικών στοιχείων, αλλά και η εμπλοκή σε σειρά 
δικαστικών διαμαχών, προκειμένου να αποκτήσει την 
ηγεσία στην αγορά των φυλλομετρητών, browsers, από 
τη Netscape αλλά και για να μην επικρατήσει η 
τεχνολογία Java ως standard.

Η ύπαρξη των τριών κοινών χαρακτηριστικών των 
εταιριών υψηλής τεχνολογίας, δηλαδή η αβεβαιότητα της 
αγοράς, η αβεβαιότητα της τεχνολογίας καθώς και η 
ανταγωνιστική μεταβλητότητα χρησιμοποιούνται σήμερα 
άτυπα προκειμένου να καθοριστεί αν μια εταιρεία ανήκει 
ή όχι στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας ή όχι. Η άτυπη 
χρησιμοποίηση οφείλεται στην ύπαρξη αρμόδιων 
κρατικών οργάνων, κατά περίπτωση, που είναι υπεύθυνα 
για αυτόν τον καθορισμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις η 
ταξινόμηση των εταιρειών γίνεται βάσει του 
επιχειρησιακού σκοπού τους, κάποιων μετρήσιμων 
δεικτών όπως ο αριθμός των εξειδικευμένων τεχνικών 
υπαλλήλων και μηχανικών, το ποσοστό των συνολικών
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οικονομικών πόρων που η επιχείρηση δαπανά στην 
Έρευνα και στην Ανάπτυξη ή και ο αριθμός των 
δημοσιεύσεων και των πνευματικών ιδιοκτησιών της 
συγκεκριμένης βιομηχανίας που δραστηριοποιείται η 
επιχείρηση. Συνήθως αυτοί είναι οι δείκτες βάσει των 
οποίων ο αρμόδιος κρατικός φορέας θα αποφανθεί αν η 
επιχείρηση είναι εντάσεως Έρευνας και Ανάπτυξης, 
R&D intensive, όπως είναι διεθνώς γνωστό.

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης αυτής της μεθοδολογίας 
προκειμένου να καθοριστεί αν μια επιχείρηση
δραστηριοποιείται στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας 
είναι πως τα μεγέθη είναι στην πλειονότητα τους 
μετρήσιμα, ποσοτικοποιημένα και σαφή, ενώ κινούνται 
και στο χώρο μιας ορθής συλλογιστικής. Παρ' όλ' αυτά, 
η χρήση αυτή εγκυμονεί τον κίνδυνο της δυνητικής 
παραπλάνησης καθώς:

■ Η αξίωση ότι κάθε επιχείρηση που χαρακτηρίζεται από 
ένταση Έρευνας και Ανάπτυξης ανήκει και στο χώρο της 
υψηλής τεχνολογίας έχει ως αποτέλεσμα τον 
συνυπολογισμό επιχειρήσεων με μη καινοτόμα ή 
επαναστατικά προϊόντα, όπως για παράδειγμα η 
αυτοκινητοβιομηχανία.

■ Υπάρχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο 
χώρο των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που ασχολούνται 
μόνο με τη μαζική παραγωγή βάσει κάποιας αγορασμένης 
τεχνογνωσίας. Αυτό συμβαίνει κατά κόρον στη 
Νοτιοανατολική Ασία. Σύμφωνα με το παραπάνω αξίωμα,
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οι βιομηχανίες αυτές είτε μένουν ανένταχτες είτε 
εντάσσονται στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας χωρίς 
αυτό να σημαίνει πως διεξάγουν ουσιαστική ή και 
εφαρμοσμένη έρευνα.

■ Τέλος, το παραπάνω αξίωμα συμπεριλαμβάνει και 
εταιρείες που είναι καθοδηγούμενες από την τεχνολογία 
όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών 
διαδικασιών τους, και ίσως και της ποιότητας ή του 
κόστους των προϊόντων τους. Ως παράδειγμα 
αναφέρουμε τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας.

Σε κάθε περίπτωση, και η χρήση της άτυπης μεθόδου 
που περιγράφηκε παραπάνω δεν είναι άμοιρη 
μειονεκτημάτων. Συγκεκριμένα, η ύπαρξη των τριών 
χαρακτηριστικών της αβεβαιότητας της αγοράς, της 
τεχνολογικής αβεβαιότητας και της ανταγωνιστικής 
μεταβλητότητας, διακρίνονται σχετικά εύκολα, δύσκολα 
όμως ποσοτικοποιούνται αφού δεν είναι μετρήσιμα 
μεγέθη. Ταυτόχρονα, υπόκεινται σε υποκειμενικές 
ερμηνείες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποδυναμωθεί 
το ουσιαστικό πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής που είναι 
η πληρότητα και η συνέπεια με την οποία μπορεί να 
καθορίσει τις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας. 
Επιπρόσθετα, προκειμένου να εντάξει μια επιχείρηση 
στην κατηγορία της υψηλής τεχνολογίας επιζητεί και τη 
συνέχεια της καινοτομικής δραστηριότητας, 
χαρακτηριστικό αντικειμενικά ανέφικτο τουλάχιστο σε 
όλες τις διαστάσεις.
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Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθεί ο άτυπος 
ορισμός των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας καθόσον, 
αντικειμενικά, είναι πιο πλήρης, ενώ η ύπαρξη κάποιων 
από τα μειονεκτήματα του πιστεύουμε ότι οφείλεται 
στην μη επίσημη χρήση του αφού αυτή θα λειτουργούσε 
και ως διηθητικό φίλτρο τουλάχιστον όσον αφορά τις 
υποκειμενικές ερμηνείες. Επιπλέον, συντελεί και στην 
ανάπτυξη και καταγραφή στρατηγικών marketing για 
αυτές τις εταιρείες αφού η ταυτόχρονη ύπαρξη των 
τριών κοινών χαρακτηριστικών δημιουργεί ένα σαφές 
και μοναδικό περιβάλλον αναφοράς.

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται το πλαίσιο ένταξης του 
marketing προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας 
βάσει των τριών κοινών χαρακτηριστικών που 
προαναφέρθηκαν.

Εικόνα 6:
Χαρακτηρίζοντας το 38
πεΡ'.3άλλον Υψηλής



Άλλα κοινά χαρακτηριστικά

Πάντως, υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά τα οποία 
μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι κοινά για τις επιχειρήσεις 
υψηλής τεχνολογίας. Εδώ αναφέρουμε τα πιο σημαντικά:

■Κόστη παραγωγής πρωτοτύπου (Unit-one Costs).
Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, πρόκειται για το φαινόμενο 
όπου το κόστος της σχεδίασης και της ανάπτυξης του 
πρωτοτύπου προϊόντος είναι εξαιρετικό δυσανάλογα 
μεγάλο με την αναπαραγωγή του. Η δομή αυτή του 
κόστους παραγωγής συνήθως παρατηρείται όταν η 
τεχνογνωσία (know-how) της σχεδίασης του προϊόντος 
αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της συνολικής αξίας του 
προϊόντος ή της υπηρεσίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελούν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 
παραγωγή πολυμεσικού υλικού, όπου το κόστος 
ανατύπωσης ενός οπτικού δίσκου είναι μηδαμινό σε 
σχέση με τις παραγωγικές μονάδες που δαπανήθηκαν για 
τη συγγραφή του.

■Το φαινόμενο δικτύου (bandwagon phenomenon).
Πρόκειται για το φαινόμενο όπου η αξία του προϊόντος 
αυξάνεται όσο αυξάνονται οι χρήστες, οι καταναλωτές, 
του. Με άλλα λόγια, η χρηστικότητα μιας καινοτομίας 
εξαρτάται από τον αριθμό των χρηστών της κάθε 
χρονική στιγμή. Η θεωρία υποστηρίζει πως υπάρχει ένα 
σημείο ανάφλεξης (inflection point), μετά το οποίο 
η αξία της καινοτομίας αυξάνεται γρήγορα αφού έχει
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υιοθετηθεί από μια κριτική μάζα (critical mass)
χρηστών. Φυσικά, το μέγεθος της κριτικής μάζας 
εξαρτάται από τη σκοπιμότητα της εκάστοτε
καινοτομίας. Το φαινόμενο αυτό αναφέρεται στη διεθνή 
βιβλιογραφία ως network externalities ή και ως 
Demand-Side increasing returns. Ως παραδείγματα, 
αναφέρουμε το τηλέφωνο και τις διαδικτυακές πύλες. Η 
ύπαρξη ενός τηλεφώνου δε συνεπάγεται χρηστικότητα, 
αλλά ένα δεύτερο θα δημιουργούσε προϋποθέσεις 
επικοινωνίας. Ακόμη, όσοι περισσότεροι είναι οι χρήστες 
μιας διαδικτυακής πύλης τόσο μεγαλύτερο είναι το 
κόστος διαφημιστικής προβολής σε αυτήν. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι η δημιουργία της κριτικής μάζας χρηστών 
είναι ένας από τους στόχους των εταιρειών υψηλής 
τεχνολογίας και συνιστά έναν από τους λόγους παροχής 
δωρεάν υπηρεσιών ή και προϊόντων.

■Προβλήματα σχετικά με την εμπορευσιμότητα και 
τη διαθεσιμότητα. Πολλές από τις συναλλαγές 
προϊόντων που σχετίζονται με την υψηλή τεχνολογία 
απαιτούν την αξιολόγηση της προτεινόμενης 
τεχνολογικής λύσης όπως για παράδειγμα συμβαίνει στο 
licensing τεχνολογίας. Αντικειμενικά η αξιολόγηση αυτή 
είναι δύσκολο να επιτευχθεί ιδιαίτερα όταν κάτι τέτοιο 
δεν επιθυμείται από την εταιρεία που την ανέπτυξε. 
Ακόμα και αν χρησιμοποιηθούν διαδικασίες συγκριτικής 
αξιολόγησης (benchmarking), τα αποτελέσματα συχνά 
είναι διφορούμενα, παραπλανητικά ή και υπόκεινται σε 
αμφισβητήσεις. Όλα αυτά συχνά καταλήγουν σε 
προβλήματα εμπορευσιμότητας και διαθεσιμότητας.
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■Το φαινόμενο "knowledge spillovers". Πρόκειται 
για τη δημιουργία και τη διάχυση της τεχνογνωσίας που 
συνεπάγεται η ανάπτυξη μιας καινοτομίας στην ίδια την 
εταιρεία. Πιο απλά, κάθε καινοτομία δημιουργεί όλες τις 
γνωστικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία κι άλλων 
καινοτομιών. Το φαινόμενο αυτό μοιάζει με την καμπύλη 
γνώσης καθώς έχει παρόμοια αποτελέσματα στο τελικό 
κόστος σχεδίασης και ανάπτυξης του πρωτοτύπου μιας 
καινοτομίας, όμως η σημασία του δεν περιορίζεται εκεί, 
αλλά επεκτείνεται και στο χώρο της σύλληψης νέων 
προϊόντων. Ως παράδειγμα αναφέρουμε το Human 
Genome Project όπου οι προβλέψεις υλοποίησης έκαναν 
λόγο για 40 έτη ενώ σήμερα πιστεύεται ότι σε λιγότερο 
από μια δεκαετία θα έχει ολοκληρωθεί, άρα δε θα 
ξεπεράσει συνολικά την δεκαπενταετία. Αυτό οφείλεται 
στην ύπαρξη του παραπάνω φαινομένου.

Πίνακας 5: Πίνακας χαρακτηριστικών Νέας Οικονομίας
Α/Α Χαρακτηριστικό
1. Αρφίδρουπ Σχέση μεταξύ της Νέας Οικονομίας και της εξέλιξης της Τεχνολογίας
2. Σπειροειδές προς τα κάτω φαινόμενο, downward spiral
3. Καταστρατήγηση νόμου Μακροοικονομίας για τη σχέση ανεργίας, 

πληθωρισμού, οικονομικής ανάπτυξης
4. Υφηλά κόστη Ε&Α vs. χαμηλά κόστη παραγωγής (unit one costs)
5. Μη ευνοϊκό περιβάλλον πλήρους ανταγωνισμού
6. Αβεβαιότητα Αγοράς
7. Τεχνολογική Αβεβαιότητα
8. Μεταβλητότητα Ανταγωνισμού
9. Αβεβαιότητα Χρόνου Ζωής Τεχνολογίας
10. Μη ύπαρξη τεχνολογικών standards.
11. Bandwaqon φαινόμενο, επίτευξη κριτικής μάζας Πελατών
12. Προβλήματα Εμπορευσιμότητας και Διαθεσιμότητας
13. Διάχυση γνώσης-Knowledqe spillovers
14. Άγνωστη προέλευση υποκατάστατων προϊόντων
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Κεφαλαίο Δεύτερο

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

Τι είναι αυτά τα πράγματα ρώτησε ο tppoupog
Η φιλοσοφική λίθος και το ελιξίριο μακροζωίας. Είναι το μεγάλο έργο των 
αλχημιστών. Όποιος πιει αυτό το ελιξίριο δε θα αρρωστήσει ποτέ κι ένα θρύψαλο 
απ' αυτό το λίθο μετατρέπει οποιοδήποτε μέταλλο σε χρυσάφι.
Οι φρουροί ξεκαρδίστηκαν στα γέλια και ο αλχημιστής γέλασε μαζί τους. Είχαν 
βρει την απάντηση πολύ γελοία και τους άφησαν να φύγουν.
Τρελαθήκατε; Ρώτησε το αγόρι τον αλχημιστή όταν οι άλλοι απομακρύνθηκαν 
αρκετά, γιατί το κάνατε αυτό;
Για να σου δείξω ένα απλό νόμο του κόσμου, απάντησε ο αλχημιστής. Όταν 
έχουμε τους μεγάλους θησαυρούς μπροστά μας δεν τους παίρνουμε είδηση. Και 
ξέρεις γιατί; Γιατί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν σε θησαυρούς.
______________________________________________ Paulo Coelho, ο αλχημιστής.

Συχνά τα προϊόντα και οι υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας 
αναφέρονται και ως καινοτομίες. Φυσικά, η έννοια της 
καινοτομίας δεν περιορίζεται σε αυτά αλλά περιλαμβάνει 
και όλα εκείνα τα νέα προϊόντα που παράγονται με 
βελτιωμένες και καινοτόμες μεθόδους σε σχέση με τα 
ήδη υπάρχοντα ή και τα προϊόντα που αποσκοπούν στην 
αρτιότερη κάλυψη βιομηχανικών και καταναλωτικών 
αναγκών. Αυτός είναι και ο βασικός επίσημος ορισμός 
της καινοτομίας όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Τις καινοτομίες τις διακρίνουμε σε δυο γενικές 
κατηγορίες ως προς τη συνέχεια με την οποία 
εμφανίζονται: τις ξαφνικές (radical) και τις αυξητικές 
(incremental).

Οι ξαφνικές καινοτομίες (radical innovations),
χαρακτηρίζονται από ασυνέχεια. Συνήθως αναπτύσσονται
στο επίπεδο προμηθευτή στην αλυσίδα παραγωγής, ή
όπως είναι γνωστός ο διεθνής όρος, στις "supply-side"
markets, δηλαδή στις εταιρείες που ανταγωνίζονται
τους βιομηχανικούς καταναλωτές. Ένας από τους
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στόχους αυτών των εταιρειών είναι η επίτευξη 
κερδοφόρων εμπορικών χρήσεων για προϊόντα που είναι 
αποτελέσματα εφαρμοσμένης έρευνας. Κατά συνέπεια, οι 
εταιρείες αυτές χαρακτηρίζονται από υψηλή ανάμιξη, 
άρα και υψηλές δαπάνες, στην Έρευνα και στην 
Ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, η Έρευνα και η Ανάπτυξη 
αντιμετωπίζονται ως οι κινητήριοι μοχλοί πίσω από το 
Marketing κάποιου προϊόντος με αποτέλεσμα οι αγορές- 
στόχοι καθώς και οι εμπορικές εφαρμογές συχνά 
να εντοπίζονται αφού το προϊόν έχει αναπτυχθεί.

Οι αυξητικές καινοτομίες (incremental 
innovations) χαρακτηρίζονται από συνέχεια. Αυτό 
μπορεί να ερμηνευτεί πως οι καινοτομίες αυτές είναι τα 
αποτελέσματα της εξέλιξης κάποιας τεχνολογίας ή και 
αυτόνομες συνέχειες κάποιας υπάρχουσας τεχνολογίας. 
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι πως τόσο οι 
προμηθευτές όσο και οι πελάτες αυτών των καινοτομιών 
έχουν ξεκάθαρη άποψη σχετικά με τις δυνατότητες, τους 
περιορισμούς και τα αναμενόμενα οφέλη από την 
εφαρμογή αυτών των καινοτομιών. Κατά συνέπεια 
μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι αυξητικές καινοτομίες 
λειτουργούν ως υποκατάστατα ή και, σε μερικές 
περιπτώσεις, άμεσα ανταγωνιστικά προϊόντα απέναντι σε 
υπάρχοντα.

Ένας από τους προβληματισμούς σχετικά με τις 
καινοτομίες αφορά τον τρόπο αντίληψης της 
καινοτομικότητας κάποιου προϊόντος. Στο βαθμό που 
υπεισέρχεται η αντίληψη ως κριτήριο απονομής του
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χαρακτηρισμού "καινοτομία" σε ένα προϊόν τίθενται 
ζητήματα υποκειμενικότητας. Το φαινόμενο αυτό 
εμφανίζεται και μεταξύ της εταιρείας που αναπτύσσει το 
προϊόν και των πελατών της και αναφέρεται στο 
χαρακτηρισμό της καινοτομίας ως "αυξητική" ή ως 
"ξαφνική". Κατά συνέπεια και ως συνέχεια της παραπάνω 
ταξινόμησης οι καινοτομίες διακρίνονται σε προϊόντα 
"σκιές" και σε προϊόντα "πλάνης".

Τα προϊόντα «σκιές"

Τα προϊόντα «σκιές" (shadow products) είναι 
εκείνες οι καινοτομίες τις οποίες ο καταναλωτής 
αντιλαμβάνεται ως ξαφνικές ενώ οι προμηθευτές της ως 
αυξητικές. Ο χαρακτηρισμός σκιά αποδίδεται γιατί στις 
περισσότερες των περιπτώσεων τα προϊόντα αυτά 
αναπτύσσονται στη σκιά κάποιων άλλων ή δεν 
αποτελούν κάποιο από τα προϊόντα κορμού μιας 
εταιρείας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα προϊόντα 
Post-it της 3Μ που λέγεται ότι αναπτύχθηκαν όταν 
κάποιο διευθυντικό στέλεχος της εν λόγω εταιρείας 
ζήτησε κάποιο είδος σελιδοδείκτη στο οποίο να μπορεί 
να τηρεί και μικρές σημειώσεις. Η κερδοφόρος 
συνεισφορά αυτών των καινοτομιών στην εταιρεία είναι, 
μάλλον, μικρή, οριακή όπως χαρακτηρίζεται, και αυτός 
πρέπει να είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν 
καταναλώνονται ουσιαστικοί πόροι για το marketing 
τους. Συνήθως, αυτό είναι περιορισμένο και εντάσσεται 
σε αντίστοιχα σχέδια προϊόντων που η εταιρεία θεωρεί
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προϊόντα κορμού. Αυτό σημαίνει ότι η διοίκηση 
(management) marketing τέτοιων προϊόντων ανατίθεται 
σε μια υπάρχουσα ομάδα, brand manager, sales 
manager, manufacturing line, κάποιου άλλου προϊόντος 
κορμού με αποτέλεσμα η διαχείριση του προϊόντος-σκιά 
πολλές φορές να αντιμετωπίζεται ως επιπλέον βάρος και 
να μην αναλίσκονται ουσιαστικές δυνάμεις για το 
marketing του προϊόντος. Κατ' αυτόν τον τρόπο δεν 
γίνεται κάποια νέα τμηματοποίηση της αγοράς και δεν 
αναζητούνται νέα κανάλια διανομής αλλά 
χρησιμοποιούνται εκείνα του προϊόντος κορμού. Γενικά, 
τα προϊόντα-σκιά σπάνια χρήζουν προσοχής και 
προσήλωσης από την εταιρεία ώστε να εξασθενίζουν 
περαιτέρω οι όποιες πιθανότητες έχουν για επιτυχία. 
Συχνά, αυτό αποδεικνύεται εσφαλμένη τακτική λόγω της 
αποδοχής που γνωρίζει το προϊόν-σκιά από την αγορά 
και η επισήμανσή του απαιτεί από την επιχείρηση που το 
προμηθεύει, την ύπαρξη σχετικών μηχανισμών 
ανάγνωσης του είδους των καταναλωτών που 
χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν.

Τα προϊόντα «πλάνης"

Τα προϊόντα «πλάνης" (delusion products) είναι 
εκείνες οι καινοτομίες που γίνονται αντιληπτές από τον 
καταναλωτή ως αυξητικές και από τους προμηθευτές της 
ως ξαφνικές. Τις περισσότερες φορές τέτοια φαινόμενα 
εντοπίζονται στα λεγάμενα εργαστηριακά προϊόντα, όπου 
η ομάδα ανάπτυξης υπερεκτιμά την καινοτομία αλλά οι
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καταναλωτές της δε συνηγορούν στην ίδια εκτίμηση είτε 

λόγω ελλιπούς κατανόησης του προϊόντος και των 

δυνατοτήτων του είτε, απλά, γιατί το αντιμετωπίζουν ως 

λογική συνέχεια κάποιου υπάρχοντος. Το φαινόμενο 

αυτό παρατηρήθηκε στο σύνολο του δυτικού κόσμου με 

την HDTV, δηλαδή την τηλεόραση υψηλής 

οπτικοακουστικής ευκρίνειας. Η προσπάθεια marketing 

που έγινε περιορίστηκε στις δυνατότητες της συσκευής 

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τάση κριτικής απέναντι 

στο επίπεδο των προγραμμάτων προβολής η οποία και 

τελικά λειτούργησε ανασταλτικά στην αποδοχή του 

συγκεκριμένου προϊόντος. Σε τέτοιες περιπτώσεις 

προτείνεται η τακτική της ανατοποθέτησης του 

προϊόντος ως μια αυξητική καινοτομία παρά της 

δημιουργίας μιας νέας προϊοντικής κατηγορίας.

Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται όλες οι πιθανές 

εκφάνσεις της καινοτομίας βάσει της πιθανότητας 

διαφορετικότητας στην αντίληψη Προμηθευτών- 

Πελατών.



Η τελευταία παρατήρηση ανήκει στο πλαίσιο μιας 

θεωρίας που είναι ευρύτερα γνωστή ως «θεωρία της 
ενδεχόμενης εμφάνισης" (contingency theory). 
Σύμφωνα με αυτήν, η στρατηγική marketing οφείλει να 

προσαρμόζεται ανάλογα με τον τύπο της καινοτομίας. Ο 

σχεδιασμός της αγοράς πρέπει να λαμβάνει υπόψη του 

τις διαφορές μεταξύ των αυξητικών, οδηγούμενων και 

από την αγορά και των ξαφνικών, οδηγούμενων μόνο 

από τη νέα τεχνολογία, καινοτομιών. Στις επόμενες 

παραγράφους θα αναζητήσουμε το ρόλο του marketing 

καθώς και τα εργαλεία εκείνα που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε καθεμιά από τις δυο περιπτώσεις.

Εικόνα 8: Θεωρία της
ενδεχόμενης εμφάνισης

Όσον αφορά τις αυξητικές καινοτομίες, σημαντική 

επιρροή ασκούν οι ίδιοι οι πελάτες, ακόμη και στην 

ανάπτυξη του προϊόντος. Το φαινόμενο αυτό είναι 

γνωστό ως "customer pull". Κατά συνέπεια, σε αυτές τις 

περιπτώσεις ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η έρευνα

marketing. Οι εταιρείες οφείλουν να ακολουθούν,
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οργανώνοντας εκτενείς έρευνες marketing και να 
αποδίδουν το προϊόν τους, δηλαδή την πληροφόρηση 
που παρέχουν σχετικά με τις ανάγκες των καταναλωτών, 
στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης προκειμένου να 
διευκολύνουν την ανάπτυξη νέων και βελτιωμένων 
προϊόντων. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Regis 
McKenna 9οι marketing managers οφείλουν να 
συστήσουν συστήματα ανάδρασης με τους πελάτες τα 
οποία να χρησιμοποιούνται ως μέρος της ανάπτυξης 
νέων προϊόντων. Ο McKeena προχωρεί τον
προβληματισμό του αναφέροντας πως οι προσπάθειες 
δεν πρέπει να περιοριστούν εδώ αλλά να επεκταθούν σε 
συνεχή πληροφόρηση και υποστήριξη στους πελάτες. 
Αντίστοιχη πολιτική ακολουθείται από πολλές εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υψηλής 
τεχνολογίας όπως η Intuit η οποία έχει εγκαθιδρύσει το 
πρόγραμμα "follow me home" όπου product managers 
ακολουθούν τους νέους πελάτες στο σπίτι τους και τους 
παρακολουθούν καθώς εγκαθιστούν και χρησιμοποιούν 
το προϊόν. Έτσι, καταφέρνουν να καταγράψουν κάθε 
δισταγμό, κάθε προβληματισμό και κάθε δυσκολία στη 
χρήση, με αποτέλεσμα σήμερα τα προϊόντα της εν λόγω 
εταιρείας να είναι τα ευκολότερα στη χρήση στην 
κατηγορία τους και η εταιρεία να είναι ηγέτης στην 
αγορά της.

Αντίθετα, στις ξαφνικές καινοτομίες ο κυρίαρχος ρόλος 
απομακρύνεται από το marketing και ασκείται από το 
τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης. Ιδιαίτερα στις

9 στο άρθρο του “Real Time Marketing”

49



βιομηχανικές αγορές, "supply-side markets" η διαδικασία 
τεχνολογικής ανάπτυξης είναι κρίσιμη. Το φαινόμενο 
αυτό ονομάζεται "technology push". To marketing 
αναζητά τις πιθανές αγορές του προϊόντος, αφού αυτό 
έχει ήδη αναπτυχθεί. Η έρευνα marketing στηρίζεται σε 
εργαλεία όπως οι δοκιμαστικοί χρήστες, lead users, 
και το empathic design. Πάντως, σε αυτές τις 
περιπτώσεις η χρηστικότητα της έρευνας marketing δεν 
είναι άμοιρη κριτικής αντιμετώπισης. Έχει καταγραφεί το 
ερώτημα του Kozo Oshone, διευθυντικού στελέχους της 
Sony, «Τι αξία έχει η έρευνα marketing όταν εισάγεις 
στη αγορά προϊόντα που δεν έχουν εφευρεθεί 
πρωτύτερα;". Στην υπερβολική πίστη στην έρευνα 
marketing αποδίδεται και το στρατηγικό λάθος της Ford 
να μην προχωρήσει πρώτη στην παραγωγή του minivan 
αλλά να εκχωρήσει ουσιαστικά αυτό το δικαίωμα στην 
Cryshler. Ο Sperlich, υπεύθυνος για τη μεταφορά του 
έργου από τη Ford στην Cryshler αναφέρει πως το 
γεγονός ότι κανένα ιστορικό στοιχείο δεν αναφερόταν 
στην ανάγκη ύπαρξης ενός τέτοιου οχήματος οδήγησε τη 
Ford να εγκαταλείψει την ιδέα. Πάντως, οι πιο 
ουσιαστικές ευθύνες του marketing στις ξαφνικές 
καινοτομίες είναι η εκπαίδευση των δυνητικών 
καταναλωτών σε αυτά τα προϊόντα, ώστε να ξεπεραστεί 
ο παράγοντας FUD από την αβεβαιότητα της αγοράς, 
καθώς και το χτίσιμο μιας μικρής αρχικής ζήτησης για το 
προϊόν.
Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η συνέχεια των διακριτών 
ειδών των καινοτομιών.
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◄--------------------
Επέκταση κάποιου 
υπάρχοντος προϊόντος

Τα προϊοντικά χαρακτηριστικά 
είναι ορισμένα με σαφήνεια

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
το μικρό κόστος παραγωγής

Αυξητικές-Incremental

------------------------►
Η Νέα Τεχνολογία 
δημιουργεί νέα αγορά

Συνήθως πρόκειται για 
εργαστηριακή εφεύρεση

Λειτουργικό πλεονέκτημα 
έναντι της παλαιότερης 
τεχνολογίας

Ξαφνικές-Radical

Συχνά αναπτύσσεται ως απάντηση Συγκεκριμένη ευκαιρία 
στις απαιτήσεις των καταναλωτών αγοράς ή προσπάθεια

ανάδειξης ανάγκης

Αγορά "Demand-side" Αγορά "Supply-side"

Εικόνα 9: Η συνέχεια των
καινοτομιών

51



ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

"Εν τέλει το πιο σημαντικό ζήτημα «ταχύτητας" στις εταιρείες σχετίζεται με την 
κουλτούρα τους. Πρόκειται για την ανάγκη αλλαγής των αντιλήψεων που 
επικρατούν μέσα στην εταιρεία για την ταχύτητα με την οποία ο καθένας πρέπει 
να κινείται. Όλοι πρέπει να καταλάβουν πως αν δεν ικανοποιηθούν από την 
εταιρεία οι καταναλωτικές ανάγκες αρκετά γρήγορα, χωρίς να μειωθεί η ποιότητα, 
τότε κάποιος ανταγωνιστής θα προλάβει. "
____________________________Bill Gates, Business @ the speed of thought

Σύμφωνα με τη Mohr, τα χαρακτηριστικά μιας
επιχείρησης υψηλής τεχνολογίας που προάγει την 
καινοτομία είναι τα ακόλουθα:

(Α) Συνεχής εξέταση της αγοράς και προσπάθεια 
αναγνώρισης των αναγκών της. Ιδιαίτερη σημασία έχει η 
αναγνώριση εκείνων των αναγκών που αποκλίνουν από 
τις υπάρχουσες στρατηγικές παρά αυτών που
συγκλίνουν. Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση μπορεί να 
γνωρίζει τις αδυναμίες των προϊόντων της ή και της 
τοποθέτησης τους. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του 
εκστρατευτικού marketing, το επόμενο βήμα είναι είτε η 
ανατοποθέτηση του προϊόντος είτε η διάθεση κάποιου 
νέου και καινοτόμου ικανού να καλύψει και τις 
αποκλίνουσες ανάγκες.

(Β) Στα αρχικά στάδια της εισαγωγής των προϊόντων 
είναι δυνατό να υπάρχει μια ασάφεια σχετικό με τις 
βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν, με την ευθύνη που 
αναλογεί στο τμήμα marketing σχετικά με την
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τοποθέτηση του προϊόντος, και το τμήμα Έρευνας και 
Ανάπτυξης σχετικά με τα χαρακτηριστικά του.

(C) Η αναζήτηση ιδεών για νέα προϊόντα δεν είναι 
αποτέλεσμα τυποποιημένων ερευνών, όπως είδαμε και 
σε προηγούμενη παράγραφο, παρά στηρίζεται σε πιο 
ανεπίσημες μεθόδους και στις ξαφνικές καινοτομίες.

(D) Παρέχονται κίνητρα για τη σχεδίαση και ανάπτυξη 
καινοτομιών ενώ, ταυτόχρονα, υπάρχει ανοχή στα λάθη 
και στους αναλαμβανόμενους κινδύνους.

(Ε) Εξαιρετικά σημαντικός είναι ο ρόλος του 
υπεύθυνου ανάπτυξης της καινοτομίας (product 
champion όπως είναι ευρύτερα γνωστός). Ουσιαστικά 
πρόκειται για το άτομο που δεν έχει μόνο επιφορτιστεί 
με την ανάπτυξη αλλά είναι και θερμός υποστηρικτής 
της με αποτέλεσμα να αποτελεί ευθύνη του η 
υπεράσπισή της, η εξεύρεση των μεθοδολογιών και των 
καναλιών αποδοτικής και κερδοφόρας εκμετάλλευσής 
της, καθώς και η οριοθέτηση των πεδίων εφαρμογής 
της. Χαρακτηριστικές διαφορές με τον υπεύθυνο κάποιου 
προϊόντος (product manager) είναι ότι, συχνά, πρόκειται 
για το άτομο που συνέλαβε την αρχική ιδέα για την 
ανάπτυξη της καινοτομίας, ενώ οι αρμοδιότητες του 
μπορεί να μην περιορίζονται στην Έρευνα και στην 
Ανάπτυξη αλλά να επεκτείνονται και στους τρόπους 
διάθεσης καθώς και ότι στην περίπτωση επιτυχίας, οι 
αμοιβές είναι σημαντικά υψηλότερες.
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Οι καινοτομίες, ιδιαίτερα οι ξαφνικές, προσφέρουν στην 
επιχείρηση που τις εμπορεύεται το πλεονέκτημα της 
«πρώτης κίνησης" ("first-mover advantage"). Η 
ουσία του πλεονεκτήματος αυτού είναι η δημιουργία 
εμποδίων εισόδου για τους υποψήφιους ανταγωνιστές. 
Σε αυτά αναγνωρίζουμε τα ακόλουθα:

(I) Τη δημιουργία προϋποθέσεων για οικονομίες 
κλίμακας.

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, οι ξαφνικές καινοτομίες δεν 
υποστηρίζουν πολιτικές επίτευξης οικονομιών κλίμακας, 
τουλάχιστον για μεγάλο χρονικό ορίζοντα.

(ΙΙ)Την επικαρπία των ωφελειών από την καμπύλη 
εμπειρίας.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει ο Davidow10 επεκτείνοντας 
τη συλλογιστική που πρώτα διατυπώθηκε από το Boston 
Consultanting Group, σε μια αγορά που αναπτύσσεται με 
γρήγορους ρυθμούς, η πιο επιτυχημένη ανταγωνιστική 
στρατηγική συνοψίζεται στην απόκτηση και διατήρηση 
ενός κυρίαρχου τμήματος της αγοράς είτε μέσω 
τιμολογιακής πολιτικής είτε με περαιτέρω τμηματοποίηση 
της αγοράς με στόχο την εξεύρεση ενός τμήματος που 
μπορεί να προστατευτεί. Αν η επιχείρηση δε μπορεί να 
κυριαρχήσει σε αυτό το τμήμα οφείλει να καταβάλλει 
προσπάθειες απόκτησης μεριδίου πάνω από 15%. Το 
ποσοστό αυτό οφείλεται σε παλιότερη μελέτη της

10 στο βιβλίο του High Technology Marketing
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General Electric σύμφωνα με την οποία χαμηλότερα 
μερίδια αγοράς συνεπάγονται σχεδόν πάντα ζημίες. 
Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Davidow, όλα τα 
υπόλοιπα είναι σχέδια για αποτυχία. Παράδειγμα 
αποτελεί η εταιρεία Apple, η οποία επέλεξε να 
κατασκευάζει προσωπικούς υπολογιστές και να τους 
εφοδιάζει με δικό της λειτουργικό σύστημα 
αποσκοπώντας στην κάλυψη αναγκών συγκεκριμένης 
μερίδας πελατών. Το αποτέλεσμα είναι η απόλυτη 
κυριαρχία σε αυτό το τμήμα αγοράς, το οποίο είναι λίγο 
πάνω από το 5% των συνολικών πελατών προσωπικών 
υπολογιστών.

(III) Την επικαρπία ωφελειών που προκύπτουν από 
τη φήμη της επιχείρησης ως καινοτόμου.

Το φαινόμενο αυτό σχετίζεται άμεσα με την απόκτηση 
τεχνολογικών standards και την προσπάθεια 
κατεύθυνσης της εξέλιξης της τεχνολογίας.

(ΐν)Την απόκτηση τεχνολογικής ηγεσίας που πέρα 
από τα τεχνολογικά standards και την κατεύθυνση της 
εξέλιξης της τεχνολογίας επεκτείνεται και στο 
πλεονέκτημα του «τουλάχιστον ενός βήματος 
μπροστά" ("one step beyond") από τους υπόλοιπους 
επίδοξους ανταγωνιστές, ή αλλιώς στον ορισμό του 
πρότυπου προϊόντος. Τα ζητήματα αυτά θα 
εξεταστούν σε ιδιαίτερη ενότητα.
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(V) n ιθανά κόστη που σχετίζονται με την αλλαγή 
του προϊόντος εκ μέρους των πελατών (switching 
costs).

(VI) Μεγάλα μερίδια αγοράς, εκμετάλλευση του 
premium τιμής, άρα και μεγαλύτερα κέρδη.

(νΐΙ)Μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα από τους 
πελάτες.

Φυσικά, υπάρχουν και μειονεκτήματα, τα σημαντικότερα 
των οποίων είναι τα υψηλά κόστη ανάπτυξης και η 
αβεβαιότητα της αγοράς. Κατά συνέπεια, προκειμένου 
μια εταιρεία που πρωτοπορεί με την εισαγωγή ενός νέου 
προϊόντος σε μια αγορά να επιτύχει, οφείλει να έχει:

(a) πέρα από τεχνολογικό προσανατολισμό και, κατά 
το δυνατόν πιο διαμορφωμένη, άποψη για τις 
επικείμενες τεχνολογικές εξελίξεις,

(b) βαθιά κατανόηση των αναγκών της αγοράς που
θέλει να εξυπηρετήσει

(c) γνώση των δυνάμεων και των αδυναμιών των 
αναγνωρίσιμων ανταγωνιστών της

(d) διεισδυτικότητα στις τακτικές marketing που 
ακολουθεί.

Οι Moore και Davidow συμπληρώνουν και τον παράγοντα 
"τύχη", ο οποίος, τουλάχιστον στην περίπτωση του
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δεύτερου, μπορεί να διατυπωθεί και ως παραπλάνηση 
των ανταγωνιστών.

Όσον αψορά τις επιχειρήσεις που αποφασίζουν να 
ανταγωνιστούν στην ίδια αγορά όπου 
δραστηριοποιήθηκε πρώτη η επιχείρηση με την ξαφνική 
καινοτομία και επιζητούν ικανοποιητικό μερίδιο αγοράς, 
οφείλουν να:

ν' εντοπίσουν, κατ' αρχάς, τα πιθανά στοιχεία που 
υποδεικνύουν υπερεκτιμήσεις και υπερτιμήσεις στην 
τοποθέτηση του προϊόντος.

ν' προσφέρουν καλύτερη προϊοντική λύση είτε μέσω 
νέας και ξαφνικής καινοτομίας είτε μέσω αυξητικής, στη 
λύση που προτείνει ο ανταγωνιστής της.

ν' τμηματοποιήσουν εκ νέου την αγοράς με αντίστοιχη 
τοποθέτηση του προϊόντος. Η τακτική αυτή
ακολουθείται όταν ο επίδοξος ανταγωνιστής δεν έχει τα 
μέσα για μια άμεση αντιπαράθεση.

ν' αναλάβουν επιθετική τιμολογιακή πολιτική, μέσω 
εξεύρεσης και χρήσης πιο αποτελεσματικών καναλιών 
διανομής, καθώς και πιο εντατικής προβολής σε
σχέση με την πρώτη επιχείρηση.

Ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας υψηλής 
τεχνολογίας είναι διαφορετικός από αυτόν των
παραδοσιακών προϊόντων. Συχνά, μεγάλες σε διάρκεια
φάσεις εισαγωγής μιας καινοτομίας ακολουθούνται από
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μεγάλη αύξηση των πωλήσεων καθώς η προτεινόμενη 
τεχνολογία γίνεται αποδεκτή από την αγορά. Ακολουθεί 
ένα μικρό, σε διάρκεια, στάδιο ωριμότητας της αγοράς, 
όπου η καινοτομία είναι πλέον κοινά αποδεκτή και η 
τεχνολογία έχει ενσωματωθεί. Όμως, η εμφάνιση μιας 
νέας ξαφνικής καινοτομίας, που έχει ως στόχο την 
αντικατάσταση της υπάρχουσας τεχνολογίας, 
σηματοδοτεί μια φάση δραματικής και βίαιης μείωσης 
των πωλήσεων της υπάρχουσας τεχνολογίας. Αν 
συνυπολογίσουμε σε αυτό ότι το μικρό, σε διάρκεια, 
στάδιο ωριμότητας δεν είναι αρκετό ώστε η εξέλιξη του 
ανταγωνισμού να οδηγήσει σε σταθεροποίηση ή και 
βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος, γίνεται 
αντιληπτό το σκεπτικό του Gates στο εισαγωγικό τμήμα 
αυτής της ενότητας. Αυτό φαίνεται και στα επόμενα δυο 
σχήματα όπου και συμπυκνώνονται πολλές από τις 
απόψεις που συζητήθηκαν στην ενότητα αυτή και είναι 
απόρροια των απόψεων των Moore και Davidow.
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Εικόνα 11: Ο αντίκτυπος της 
νέας τεχνολογίας στις πωλήσεις 
της υπάρχουσας
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

ΖΗΤΗΣΗΣ

Η ικανότητα της πρόβλεψης μελλοντικών εξελίξεων πάνω 

σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς δραστηριότητας 

πέρα από θεωρητικό πεδίο έρευνας αποτελεί και 

πρακτικό ζητούμενο από τις ίδιες τις εταιρείες. Σήμερα, 

το σύνολο των μοντέλων και των μεθοδολογιών που 

αποσκοπούν στην πρόβλεψη στηρίζονται στην επαρκή 

συλλογή και ανάλυση δεδομένων με ποιοτικές και 

ποσοτικές προσεγγίσεις, στην επιχειρηματική διαίσθηση 

και σε πιθανοτικά μοντέλα εμφάνισης. Στην πλειονότητα 

των περιπτώσεων οι προβλέψεις στηρίζονται στην 

αξιολόγηση, στην αναδρομική και γραμμική χρήση και 

αξιοποίηση ιστορικών φαινομένων. Άρα η χρηστικότητα 

των ιστορικών φαινομένων έγκειται στην αναγωγή τους 

ως βάση εκκίνησης και πληροφόρησης, ενώ η εκτενής 

χρήση τους προδικάζει ως ένα βαθμό μη ξαφνικές 

διαφοροποιήσεις από την υπάρχουσα κατάσταση. 

Πρόκειται λοιπόν για μια διαδικασία που ελλοχεύει 

υπαρκτούς κινδύνους όταν από αυτήν απουσιάζει η 

κατανόηση των ενδογενών και εξωγενών αλλαγών που 

συντελούνται στο πεδίο μελέτης.

Η πρόβλεψη ζήτησης αναφέρεται στη μελλοντική 

δυναμική των πωλήσεων βάσει των αναγκών της αγοράς. 

Άρα απαιτείται ο εντοπισμός και ο καθορισμός της 

αγοράς, των χαρακτηριστικών της και των υπαρκτών ή
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αναδυόμενων αναγκών της. Ο πρώτος κίνδυνος είναι η 

παραδοχή μιας σταθερής συνέχειας στις δυνάμεις που 

καθορίζουν την εξέλιξη της ζήτησης. Ο κίνδυνος αυτός 

είναι περισσότερο ορατός για τις επιχειρήσεις που ήδη 

εμπορεύονται ή τουλάχιστον έχουν αποφασίσει να 

εμπορευτούν ένα προϊόν στην αγορά. Ακολούθως, η 

πρακτική εφαρμογή της «αγοράς" προϋποθέτει το 

διαχωρισμό στα αυτόνομα τμήματα που τη συγκροτούν. 

Τα τμήματα αυτά χαρακτηρίζονται από τη μέγιστη 

δυνατή ομοιογένεια, αναφορικά με τη χρήση του 

προϊόντος και τη διαδικασία λήψης απόφασης 

προμήθειας του, ως προς τα δικά τους συστατικά μέρη, 

δηλαδή τους καταναλωτές. Στο σημείο αυτό εντοπίζουμε 

τον επόμενο κίνδυνο, δηλαδή την αγνόηση των 

δυνάμεων που συνιστούν την ομοιογένεια σε κάθε τμήμα 

ως προς τα στοιχεία που περιγράψαμε προηγουμένως. Οι 

δυνάμεις αυτές προέρχονται τόσο από το εσωτερικό όσο 

και από το εξωτερικό περιβάλλον. Ενδογενείς είναι αυτές 

που σχετίζονται με τις αλλαγές στη συμπεριφορά των 

καταναλωτών και εξωτερικές αυτές που αφορούν τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηματική δράση 

και τον ανταγωνισμό.

Κάθε επιχειρηματική έκφανση στο χώρο της Νέας 

Τεχνολογίας χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Οι λόγοι 

που πιστοποιούν την ανωτέρω διαπίστωση έχουν 

αναλυθεί και παρουσιαστεί επαρκώς στην αντίστοιχη 

ενότητα των καινοτομιών. Κατά συνέπεια, η διαδικασία 

πρόβλεψης ζήτησης αποκτά ιδιαίτερα κρίσιμη σημασία 

λόγω της εγγενούς δυσκολίας ανάπτυξης της. Οι
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κίνδυνοι που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη 

παράγραφο ενισχύονται λόγω του ρηξικέλευθου της 

παρούσας κατάστασης και των μη επαρκών ιστορικών 

ποσοτικών στοιχείων, με αποτέλεσμα να καθίσταται 

σχεδόν αδύνατη ή τουλάχιστον μη παραγωγική, η χρήση 

κάποιων μεθόδων προβλέψεων. Απτά παραδείγματα για 

καθέναν από τους κινδύνους είναι τα ακόλουθα:

■ Η εξέλιξη της ζήτησης κινητής τηλεφωνίας στην 

Ευρώπη υποδείκνυε πως οι καταναλωτές ζητούσαν 

ολοένα και περισσότερο ολοκληρωμένες υπηρεσίες με 

αποτέλεσμα οι εταιρείες να δαπανήσουν τεράστια ποσά 

στην απόκτηση αδειών τρίτης γενιάς. Όμως, μέχρι 

σήμερα το ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες αυτές είναι 

εξαιρετικά μειωμένο, το πρωτόκολλο WAP απέτυχε, ενώ 

αντίθετα έχει αυξηθεί κατακόρυφα η χρήση γραπτών 

μηνυμάτων, ένα χαρακτηριστικό της δεύτερης γενιάς. Το 

σύνολο των εταιρειών απέτυχε να διαβλέψει την εξέλιξη 

αυτή με αποτέλεσμα να εντείνεται, ακόμη και μέχρι 

σήμερα ο ανταγωνισμός στην υπηρεσία αυτή μόνο στο 

επίπεδο τιμών. Αντίθετα, τρίτες εταιρείες προέβησαν 

στην παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης μέσω 

μηνυμάτων κατά παραγγελία, αποκομίζοντας σημαντικά 

κέρδη σε μια παρθένα αγορά. Στην Ελλάδα εξαίρεση 

αποτελεί η υβριδική υπηρεσία chat της Cosmote. Κατά 

συνέπεια, παρατηρούμε μια ασυνέχεια στις δυνάμεις που 

καθορίζουν την εξέλιξη της ζήτησης υπό την έννοια ότι 

κύριος οδηγός έπαψε να είναι η τεχνολογική εξέλιξη και 

η αναβάθμιση και εισαγωγή νέων υπηρεσιών.
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■ Πάλι στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας και σε 

επίπεδο συσκευών, παρατηρήσαμε τη σημαντική πτώση 

στις πωλήσεις νέων συσκευών από όλες τις εταιρείες 

παραγωγής, πλην της φινλανδικής Nokia, για λόγους που 

σχετίζονται με την απουσία της υπέρυθρης 

εισόδου/εξόδου δεδομένων και της δυνατότητας 

αποστολής-λήψης εικονομηνυμάτων καθώς και ήχων. Οι 

συγκεκριμένες υπηρεσίες έτυχαν ευρείας ανταπόκρισης 

από τους καταναλωτές, ιδιαίτερα τους νέους σε ηλικία, 

με αποτέλεσμα οι πωλήσεις της Nokia να αυξηθούν 

δραματικά. Παρατηρούμε, λοιπόν, την αδυναμία των 

περισσοτέρων εταιρειών να διαβλέψουν τις αλλαγές στη 

στάση και στη συμπεριφορά των καταναλωτών όσον 

αφορά τα κριτήρια αγοραστικής απόφασης.

■ Στο χώρο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η Yahoo! 

κινήθηκε πρώτη στη σύναψη συνεργασιών με παροχείς 

περιεχομένου και διαφόρων εξειδικευμένων 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών με αντάλλαγμα την προβολή 

και την εύκολη πρόσβαση στους δικτυακούς τόπους τους 

από το δικό της. Η όλη διαδικασία στόχευε στη 

δημιουργία ενός κατανεμημένου δικτύου παροχής 

ολοκληρωμένων δικτυακών υπηρεσιών βάσει τόπου, 

σημείων πρόσβασης, στοιχείων τοπικότητας και 

αξιολόγησης χρηστικότητας και ανάγκης παρουσίας. Το 

αποτέλεσμα ήταν η αναγωγή της Yahoo! στον πρώτο σε 

παγκόσμια κλίμακα παροχέα περιεχομένου (content 

provider) ενώ επωφελούμενη από τις συνέργιες, 

προχώρησε και στη δημιουργία καναλιού διοχέτευσης 

προϊόντων, και σε αντίστοιχες διευκολύνσεις μέσω
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αυτού. Κατά συνέπεια, παρατηρούμε πως η Yahoo! 

εκμεταλλεύτηκε το χρονικό πλεονέκτημα από την 

κατανόηση των αλλαγών στο εξωτερικό επιχειρηματικό 

περιβάλλον και το μετέτρεψε σε επιχειρηματικές 

ωφέλειες .

Γενικά, η διαδικασία πρόβλεψης ζήτησης χαρακτηρίζεται 

από τα ακόλουθα διαδοχικά βήματα, η επαναληπτικότητα 

και ο έλεγχος των οποίων τα ανάγει σε αλγόριθμο 

λειτουργίας, γνωστό και με το αρχαίο Ρωμαϊκό ρητό 

"Διαιρεί και Βασίλευε" το οποίο και αποδίδεται στον 

Ιούλιο Καίσαρα.

Ορισμός της ευκαιριακής περιοχής δράσης.

α. Καταρχάς πρέπει να καθοριστεί η αγορά βάσει των 

προϊοντικών χρήσεων αλλά και των σχετικών με αυτές 

υποκατάστατων προϊόντων. Ο ορισμός αυτός είναι 

αρκετά ευρύς αλλά λειτουργεί ως βάση αναφοράς για τη 

συνέχεια.

β. Στη συνέχεια πρέπει να εντοπιστούν οι λόγοι 

διαφοροποίησης της ζήτησης σε σχέση με τους 

προϊοντικούς τρόπους χρήσης, ώστε να κατανεμηθούν 

αξιολογικά τα επίπεδα ζήτησης.

γ. Η σχέση τιμής-απόδοσης του προϊόντος 

χαρακτηρίζει και το σημείο μετάβασης και επιλογής
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υποκατάστατου προϊόντος, άρα απαιτείται η χρήση 

αυτής της σχέσης, διαφορετική για κάθε επιχείρηση και 

προϊόν, σε ενδεχόμενη τιμολογιακή αναπροσαρμογή. Στο 

αποτέλεσμα της σχέσης πρέπει να συνυπολογιστεί και η 

αξία του προϊόντος, άρα και των υποκατάστατων για 

τον καταναλωτή.

Διάσπαση της ευκαιριακής περιοχής δράσης βάσει 

τελικών προϊοντικών χρήσεων

α. Αναζήτηση και εντοπισμός ομογενών τμημάτων της 

αγοράς βάσει προϊοντικών κριτηρίων, άρα και παρόμοιων 

λόγων λήψης αγοραστικής απόφασης.

β. Η επικέντρωση πρέπει να γίνει στις αναμενόμενες 

ωφέλειες από την περίσταση χρήσης του προϊόντος και 

όχι από τη χρήση των βιομηχανικών κωδικών 

χαρακτηρισμού (SIC Codes).

Ανάπτυξη προβλέψεων για κάθε διακριτό ομοιογενές 

τμήμα.

α. Πρόκειται για τον πυρήνα της συνολικής 

διαδικασίας πρόβλεψης. Χρησιμοποιούνται οικονομετρικά 

εργαλεία και άλλες τεχνικές προβλέψης οι οποίες και θα 

αναφερθούν στη συνέχεια. Ως μεταβλητές πέρα από 

στοιχεία που αντλούνται από το συναφή κλάδο ή και 

κλάδους της βιομηχανίας χρησιμοποιούνται και
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μακροοικονομικές μεταβλητές σχετικές με τη

διαμόρφωση της αγοραστικής ζήτησης, όπως για 

παράδειγμα ο πληθωρισμός.

β. Το αποτέλεσμα της προηγούμενης διαδικασίας 

δεικτοδοτεί σε γενικές γραμμές τη μελλοντική πορεία 

κάθε τμήματος και έχει ως αποτέλεσμα το χαρακτηρισμό 

του ως επιθυμητό προς αρχική ή, συνήθως, περαιτέρω 

εξέταση και αξιολόγηση για την τοποθέτηση και την 

προώθηση του προϊόντος σε αυτό.

Διεξαγωγή Ανάλυσης Ευαισθησίας και περαιτέρω έλεγχοι 

και αναπροσαρμογή.

α. Κάθε πρόβλεψη χρησιμοποιεί και εκτελείται βάσει 

κάποιων αρχικών υποθέσεων και αξιωμάτων. Στο σημείο 

αυτό, η επιχείρηση οφείλει να προχωρήσει στον 

εντοπισμό και στην ποσοτικοποιημένη αξιολόγηση της 

ευαισθησίας του τελικού αποτελέσματος στις παραπάνω 

υποθέσεις.

β. Οι αναλαμβανόμενοι κίνδυνοι και οι πιθανές 

συνέπειες από τη δυσμενή εξέλιξη πρέπει να

ποσοτικοποιηθούν ώστε η επιχείρηση να είναι σε θέση 

να αναπτύξει σενάρια διαφυγής.

Μια από τις τεχνικές προβλέψεις που χρησιμοποιούνται 

ευρέως, ακόμη κι αν μετά ακολουθούνται από 

ποσοτικοποιημένες μεθόδους είναι η σύλληψη και

κατασκευή σεναρίων. Η χρήση τους επιβάλλεται καθώς
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συνιστούνται από μια αλληλουχία από γεγονότα, η 

ορθότητα και η λογική των οποίων οφείλονται πάντα 

στην ομάδα δημιουργίας τους. Τα στοιχεία τα οποία 

χαρακτηρίζουν τα σενάρια είναι οι αιτιατές σχέσεις 

μεταξύ ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών στο 

επιχειρησιακό περιβάλλον που σχετίζονται άμεσα με τις 

πωλήσεις. Στην ουσία το σύνολο των μεταβλητών καθώς 

και οι σχέσεις που τις διέπουν είναι οι παράγοντες που 

καθορίζουν τις αλλαγές και τις μεταλλάξεις στο 

αγοραστικό τοπίο. Η μη λήψη, η άγνοια καθώς και η 

λάθος συσχέτιση κάποιων από αυτές είναι οι κυριότεροι 

λόγοι αποτυχίας της πρόβλεψης ζήτησης. Οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές συχνά καλούνται και κρίσιμες 

αβεβαιότητες ενώ οι εξαρτημένες μεταβλητές καλούνται 

και εξαρτημένες αβεβαιότητες. Πάντως μεταξύ των 

εξαγομένων από τη σεναριακή θεώρηση, ειδικά όσων 

εξαρτώνται από τις κρίσιμες αβεβαιότητες, οφείλει να

Δυνάμεις Αλλαγών

Κριτικές Αβεβαιότητες Εξαρτημένες Αβεβαιότητες

Σχέσεις και Αναδράσεις -Πίνακας Συζυγϊας-Αντίκτυπου

Πολλαπλά Σενάρια-Συνεπής Ομαδοποίηση Εξαγομένων

Ε'.κόνα 12: Απαραίτητα Βήματα στην κατασκευή Σεναρίων
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Η χρήση σεναρίων προτείνεται στις περιπτώσεις όπου ο 

βαθμός ασάφειας και αβεβαιότητας εξαρτάται αρκετά 

από την ικανότητα της πρόβλεψης. Ακόμη, όταν η 

εξέλιξη της ζήτησης είναι δυνατό να διαμορφωθεί από 

παράγοντες χωρίς πρότερη ιστορική παρουσία, ή 

τουλάχιστον, όταν η χρηστικότητα των ιστορικών 

στοιχείων έχει αποδειχθεί μηδαμινή στο παρελθόν. Ο 

λόγος που προτείνεται η χρήση σεναρίων ανάγεται στη 

διαβάθμιση των προβλέψεων σε αυτά που γνωρίζουμε, 

σε εκείνα που μπορούμε να γνωρίζουμε και σε εκείνα 

που δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε. Φυσικά η όλη 

διαδικασία δεν είναι άμοιρη μειονεκτημάτων που 

οφείλονται κατά κύριο λόγο στο υποκειμενικό στοιχείο 

που τη χαρακτηρίζει καθώς και στη θεώρηση που θέλει 

την εταιρεία περισσότερο να αντιδρά σε γεγονότα παρά 

να ενεργεί πρώτη. Το σημαντικότερο μειονέκτημα των 

σεναρίων είναι ότι, στην ουσία, δε λειτουργούν ως 

προβλέψεις αλλά μάλλον ως οριοθέτες των πιθανών 

μελλοντικών εξελίξεων, με αποτέλεσμα να απαιτούν 

περαιτέρω διαδικασίες και τεχνικές προβλέψεων, κυρίως 

ποσοτικές.

Μια πολύ γνωστή μέθοδος προβλέψεων η οποία 

χρησιμοποιείται αρκετά στο χώρο της υψηλής 

τεχνολογίας, λόγω της αβεβαιότητας που τον 

χαρακτηρίζει, είναι η μέθοδος Delphi. Ως γνωστό, αυτή 

υλοποιείται με τη βοήθεια ερωτηματολογίου 

απευθυνόμενο σε στελέχη, προμηθευτές ή και 

συγκεκριμένους πελάτες της επιχείρησης όπου 

εξετάζονται ζητήματα που αφορούν τις μελλοντικές
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πωλήσεις με κατάληξη κάποια πρόβλεψη σχετικά με το 

χρόνο το είδος και τη σημασία κάποιων αναμενόμενων 

μελλοντικών γεγονότων όπως η ανάδειξη μιας νέας 

τεχνολογίας, η αντικατάσταση κάποιας παλιότερης καθώς 

και τα πιθανά κόστη αλλαγής.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής συνοψίζονται 

στην ικανοποιητική απόδοση της όταν απουσιάζουν 

μοντέλα ικανά να δεσμεύσουν και να 

παραμετροποιήσουν ποσοτικά την εμπειρία, τη γνώση 

και την άποψη έμπειρων τεχνοκρατών. Παράλληλα, ως 

μέθοδος χαρακτηρίζεται από ανάδραση με αποτέλεσμα η 

αντιπαράθεση απόψεων να μη χρήζει εξωτερικού 

θορύβου αλλά να περιορίζεται στα αυστηρά πλαίσια της 

ζητούμενης πρόβλεψης. Τέλος, πολλά από τα προϊόντα 

υψηλής τεχνολογίας, ιδιαίτερα οι ξαφνικές καινοτομίες 

χαρακτηρίζονται από έλλειψη ιστορικού, μη 

επιτρέποντας άλλη πρόβλεψη πέρα από το συγκερασμό 

και την αντιπαράθεση υποκειμενικών απόψεων. Η κύρια 

μειονεξία έγκειται ακριβώς στον υποκειμενικό και τυχαίο 

χαρακτήρα της.

Όσον αφορά το χρόνο υπολογισμού αντικατάστασης 

τεχνολογίας τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται είναι τα 

ακόλουθα:

ν' Μοντέλο Fisher-Pry: Αυτό δίνεται από την αναδρομική 
σχέση f(t) = e (2d(t-to))/1 + e(2d(t-to))
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όπου: f(t) είναι το ποσοστό της τεχνολογίας που

αντικαθίσταται από τη νέα έως το χρόνο t,

to είναι ο χρόνος όπου έχει αντικατασταθεί το 50% της 

τεχνολογίας και

δ είναι η παράμετρος που χαρακτηρίζει την ταχύτητα 

της αντικατάστασης, άρα και την κλίση της καμπύλης.

ν' Το Μοντέλο Οικονομικής Αξίας: Το ποσοστό

διείσδυσης της νέας τεχνολογίας και της 

αντικατάστασης της παλιάς εξαρτάται από τη σχετική 

οικονομική αξία που παρέχει στους πελάτες. Αυτό 

δίνεται από τον ακόλουθο αλγόριθμο: Αρχικά

εντοπίζουμε το σύνολο των τεχνολογιών που 

ανταγωνίζεται. Έστω ότι το σύνολο αυτό ονομάζεται 

ί. Για κάθε μια από αυτές ορίζουμε το σύνολο των 

μεταβλητών, έστω Χί, που αποδίδουν οικονομική αξία 

στον καταναλωτή. Παράλληλα σταθμίζουμε τη 

σημαντικότητα της κάθε μεταβλητής, έστω βϊ ο 

σταθμιστής. Ακολούθως εκτιμούμε τη συνολική 

οικονομική αξία που αποδίδεται από την κάθε 

τεχνολογία, έστω Vi η οποία και δίνεται από τη 

σχέση: νί = β1Χ|1+„.+ β^.

Τότε τα μερίδια ευκαιρίας, Shares, δίνονται από τη 

σχέση:

ShareSi = exp(Vi) / Zexp(Vj) από ΐ έως].
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Το πιο γνωστό μοντέλο διάχυσης τεχνολογίας και 

καινοτομίας στις πρώτες πωλήσεις είναι του Bass (1969), 

ο οποίος υποστηρίζει ότι οι πρώτες καταναλωτές της 

καινοτομίας μπορούν να διαχωριστούν σε δυο ομάδες: Η 

πρώτη, οι καινοτόμοι (innovators), είναι αυτοί που 

επηρεάζονται από εξωτερικούς παράγοντες, και κυρίως 

τα μέσα ενημέρωσης. Η δεύτερη, οι αντιγράφεις 

(imitators), είναι η ομάδα που επηρεάζεται από τις 

διαπροσωπικές σχέσεις της, άρα από εσωτερικούς 

παράγοντες. Μαθηματικά το μοντέλο αυτό διατείνεται 

πως ο ρυθμός των πωλήσεων είναι ίσος με το άθροισμα 

μιας αρχικής αξίας που οφείλεται στην υιοθέτηση της 

νέας τεχνολογίας από τους καινοτόμους και ενός όρου 

που περιγράφει τον αντίκτυπο στους αντιγράφεις. Η 

σχέση που αποδίδει το μοντέλο αυτό είναι η ακόλουθη:

S(t) = [p+qY(t-l)/M][M- Y(t-l)] όπου

S(t) είναι οι πωλήσεις σε μια χρονική στιγμή tf

ρ είναι το ισοδύναμο της δύναμης των εξωτερικών 

παραγόντων

q είναι το ισοδύναμο της δύναμης των εσωτερικών 

παραγόντων αντίστοιχα,

Μ είναι η συνολική δυναμική της αγοράς και

Y(t-l) οι συνολικές πωλήσεις τη χρονική στιγμή t-1.

Οι υποθέσεις και οι προϋποθέσεις του μοντέλου αυτού 

είναι οι ακόλουθες:
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■ Λειτουργεί σε επίπεδο βιομηχανίας και όχι σε επίπεδο 

μάρκας.

■ Το απασχολεί μόνο η πρώτη αγορά του προϊόντος.

■ Θεωρεί σταθερό τον αριθμό των δυνητικών

αγοραστών στη διάρκεια του χρόνου.

■ Θεωρεί επίσης σταθερές και τις παραμέτρους

διάχυσης.

■ Τέλος αγνοούνται οι στρατηγικές του μίγματος

marketing και η ανταγωνιστική δομή αφού η διάχυση 

θεωρείται συνάρτηση μόνο του χρόνου.

To Kellog School of Management του πανεπιστημίου 

Northwestern έχει αναπτύξει ένα μοντέλο, γνωστό και 

ως «κότας και αυγού" (Μοντέλο Chicken and Egg) για να 

περιγράφει την εξέλιξη της τεχνολογίας σε σχέση με τη 

ζήτηση όπου ουσιαστικά διαπραγματεύεται το ζήτημα 

της γεννησιουργού αιτίας, ή αλλιώς σχέση αιτίας-

αιτιατού μεταξύ των. Το μοντέλο αυτό συνοψίζεται στο 

ακόλουθο σχήμα.
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Συνολικές Πωλήσεις 
Προϊοντικής Κατηγορίας

Εικόνα 13: Μοντέλο Chicken and Egg, Πηγή Mohan 
Shwaney, Instruction notes on high Technology 
Management, Kellog School of Management
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ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

"Essentia potentia est", [Η ουσία του μέσου βρίσκεται στις δυνστότητές του]
__________________________________________________________Κικέρωνας

Σε γενικές γραμμές η διαδικασία σχεδιασμού ενός νέου 

προϊόντος υψηλής τεχνολογίας αφορά τη δημιουργία και 

την ανάπτυξη της κεντρικής ιδέας, της φυσικής μορφής, 

των τεχνικών και τεχνολογικών προδιαγραφών των 

διαφόρων πιθανών υποσυστημάτων που ορίζουν και 

βελτιώνουν τη λειτουργικότητα, την αξία και την 

εμφάνιση στους χρήστες και στους πελάτες. Τα 

συστατικά δομικά στοιχεία της διαδικασίας σχεδιασμού 

είναι τα ακόλουθα:

Το βιομηχανικό σχέδιο το οποίο αφορά την αισθητική 

παρουσία, την ευχρηστία, την εργονομία και τη 

συνολική, εν γένει, εξωτερική εικόνα του προϊόντος.

Το τεχνικό-τεχνολογικό σχέδιο που ενσωματώνει τις 

ηλεκτρονικές και ηλεκτρομηχανολογικές διατάξεις και 

λειτουργίες, το υλικό κατασκευής καθώς και την 

τεχνογνωσία όπως είναι εκπεφρασμένη ανάλογα με το 

προϊόν. Η τελευταία για παράδειγμα στον ευρύτερο 

χώρο της πληροφορικής αφορά το λογισμικό υποδομής.

Αν και ο σχεδιασμός του προϊόντος χρήζει ιδιαίτερης 

προσοχής και ασκεί ιδιαίτερη επιρροή στη διαδικασία 

υιοθέτησης, ιδιαίτερα στα εμφανή και εύκολα 

προσβάσιμα σημεία του από τους καταναλωτές, έχει

παρατηρηθεί πως, συχνά, το management της
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επιχείρησης του αποδίδει μικρότερη σημασία από ότι 

στην πραγματικότητα οφείλει. Βέβαια στο χώρο της 

υψηλής τεχνολογίας, όπως έχει ήδη αναφερθεί, το 

φαινόμενο αυτό παρατηρείται περισσότερο στις συνεχείς 

καινοτομίες ή σε ξαφνικές των οποίων η προώθηση στην 

αγορά είναι δοκιμαστική.

Τέσσερα είναι τα χαρακτηριστικά του επιτυχημένου 

προϊοντικού σχεδιασμού: η εργονομία (ergonomic), η 

λειτουργικότητα (functional), η δυνατότητα 

επιδιόρθωσης (serviceable) και η δυνατότητα εύκολης 

μαζικής παραγωγής (manufacturable).

Εργονομία (ergonomic): Αναφέρεται στην αυξημένη 

ευκολία χρήσης, στην ασφάλεια και άνεση στη 

λειτουργία καθώς και στη μείωση του χρόνου εκμάθησης 

του τρόπου χειρισμού. Απτό παράδειγμα είναι όλες 

σχεδόν οι προϊοντικές σειρές της Apple, η εργονομία των 

προϊόντων συνιστά ίσως το πιο σημαντικό συγκριτικό 

πλεονέκτημα της εταιρείας αυτής. Άλλα παραδείγματα 

αποτελούν οι ασύρματες περιφερειακές συσκευές 

εισόδου δεδομένων όπως τα πληκτρολόγια και τα 

"ποντίκια" της Logitech, καθώς και η αντίστοιχη 

προσπάθεια της Microsoft στις ίδιες συσκευές.

Λειτουργικότητα (functional): Αναφέρεται στον

τρόπο με τον οποίο κάποιο προϊόν έχει τις αναμενόμενες 

από τους χρήστες λειτουργίες, καλύπτει τις ανάγκες των 

χρηστών και παρέχει τις απαραίτητες βοήθειες για τη 

χρήση των λειτουργιών αυτών.
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Δυνατότητα επιδιόρθωσης (serviceable): Οι χρόνοι 

επιδιόρθωσης, αναβάθμισης και επέκτασης είναι μικροί, 

ενώ το συνολικό αποτέλεσμα δεν έχει αρνητικές 

συνέπειες στην επίδοση και την αισθητική του 

προϊόντος.

Δυνατότητα εύκολης μαζικής παραγωγής:

Αναφέρεται στη μείωση της πολυπλοκότητας και της 

ποικιλίας στην παραγωγική διαδικασία, άρα και στην 

απλοποίηση της τελευταίας, στην ευκολία 

συναρμολόγησης και συλλογής πρώτων υλών.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως πέρα από τον 

επιτυχημένο προϊοντικό σχεδιασμό, η αρχιτεκτονική 

διάταξη του προϊόντος στηρίζεται πολύ στις διαδικασίες 

σχεδιασμού, με αποτέλεσμα τα χαρακτηριστικά αυτών να 

συνεισφέρουν στη συνολική εικόνα, άρα και στην αξία 

του προϊόντος. Στα χαρακτηριστικά αυτά 

αναγνωρίζουμε: την κυκλικότητα (Iterative), την

ολοκληρωσιμότητα (integrative) και την επικέντρωση 

στο χρήστη (user centered).

> Κυκλικότητα (Iterative): Οι διαδικασίες

σχεδιασμού οφείλουν να χαρακτηρίζονται από 

κυκλικότητα και επαναληπτικότητα. Ουσιαστικά 

πρόκειται για τους λεγάμενους κύκλους σχεδιασμού, 

υλοποίησης και ελέγχου (Design- build-test cycles) 

που κυμαίνονται μεταξύ των σχεδιαστικών 

προσεγγίσεων/ λύσεων (Design approaches/
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solutions) και των σχεδιαστικών στόχων/ ωφελειών 

(Design goals/ customer benefits) για τους χρήστες.

> Ολοκληρωσιμότητα (integrative): Στην ουσία,

αυτό που ζητείται είναι η επίτευξη συνεργειών μεταξύ 

όλων των λειτουργικών τμημάτων της επιχείρησης, 

δηλαδή την Έρευνα και Ανάπτυξη, το marketing, και 

την παραγωγή.

> Επικέντρωση στο χρήστη (User Centered): Μια

ολοκληρωμένη διαδικασία σχεδιασμού οφείλει πάντα 

να επικεντρώνεται στο χρήστη υπό την έννοια ότι 

οφείλει να έχει σημεία ελέγχου και ανάδρασης από τις 

εμπειρίες του χρήστη πάνω στο νέο προϊόν.

Ο σχεδιασμός του προϊόντος μπορεί να ιδωθεί ως μια 

επαναληπτική διαδικασία μάθησης, γνωστή και ως 

κύκλος "DBT" (Design, Build, Test), ήτοι Σχεδιασμός, 

Υλοποίηση, Δοκιμή. Το μοντέλο αυτό περιγράφει την 

προσπάθεια εκμηδενισμού της απόστασης μεταξύ των 

σχεδίων του ιδανικού προϊόντος - στόχου και του 

υφιστάμενου. Το μοντέλο ορίζει πως το κενό μεταξύ 

αυτών των σχεδίων δεν είναι πάντα δυνατό να γίνει 

αντιληπτό στη φάση του σχεδιασμού. Αντίθετα, ο 

προϊοντικός σχεδιασμός οφείλει να διευκολύνει την 

επιχείρηση προς την κατεύθυνση ανάπτυξης και 

υλοποίησης εναλλακτικών και άμεσα συγκρίσιμων 

πρωτοτύπων. Η σύγκριση γίνεται με τη βοήθεια 

δοκιμαστικών χρήσεων από τελικούς καταναλωτές, στους 

οποίους μετράμε την απήχηση κάθε μιας εναλλακτικής
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σε σχέση με την προδιαγραφόμενη απόδοση και 

λειτουργικότητα. Τα δεδομένα που συλλέγονται 

ανατροφοδοτούν το σύστημα στην αρχή του, δηλαδή 

στον προϊοντικό σχεδίασμά, και η διαδικασία αυτή 

επαναλαμβάνεται έως ότου εκμηδενιστεί η απόσταση 

μεταξύ του ιδανικού και των παρεχόμενου προϊόντος. 

Αυτό φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα.
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Η εξέλιξη του προϊόντος ορίζεται από μια σειρά φάσεων, 

οι οποίες επιγραμματικά συνοψίζονται στις ακόλουθες: 

Προϊοντικός Ορισμός, Σχεδιασμός Προϊόντος, Σχεδιασμός 

Διαδικασιών Παραγωγής, Ανάπτυξη Πρωτοτύπου, Μαζική 

Παραγωγή.

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στη σημασία των 

πρωτοτύπων των προϊόντων. Ως πρωτότυπο ορίζουμε 

το πρώτο εξαγόμενο που η επιχείρηση θεωρεί ότι 

προσεγγίζει εμφανισιακά και λειτουργικά το επιθυμητό 

τελικό προϊόν. Η αξία του πρωτοτύπου για την 

επιχείρηση μπορεί να συνοψισθεί στα εξής τέσσερα 

σημεία.

> Τα Πρωτότυπα ως Εργαλεία Ολοκλήρωσης: Εδώ

εξετάζεται η διαλειτουργικότητα και το προσδόκιμο 

της συνολικής απόδοσης των επιμέρους συστατικών 

μερών και εξαρτημάτων του προϊόντος.

> Τα Πρωτότυπα ως Εργαλεία Ανάδρασης: Πολλές 

φορές είτε μέσω δωρεάν παροχών είτε μέσω 

εξειδικευμένων καναλιών προβολής και προώθησης 

συλλέγονται οι εμπειρίες και οι εντυπώσεις των 

πελατών από την όψη, τη χρήση, τη λειτουργικότητα 

και τα συνολικά χαρακτηριστικά του πρωτοτύπου.

> Τα Πρωτότυπα ως Εργαλεία Επικοινωνίας: Η

διαδικασία αυτή βρίσκεται σε απόλυτη συζηγία με την 

προηγούμενη υπό την έννοια ότι μέσω του
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πρωτοτύπου η επιχείρηση καλείται να προσεγγίσει το 

τμήμα της αγοράς που απευθύνεται για να παραθέσει 

την προσεχή προϊοντική λύση της σε μια ή 

περισσότερες ανάγκες που τώρα αναδύονται ή δεν 

καλύπτονται επαρκώς. Η επικοινωνία επεκτείνεται και 

στο εσωτερικό της επιχείρησης καθώς πλέον υπάρχει 

κάτι απτό προς εξέταση μεταξύ των διαφόρων 

τμημάτων που εμπλέκονται στη διαδικασία 

σχεδιασμού και ανάπτυξης του προϊόντος.

> Τα Πρωτότυπα ως Εργαλεία Εκμάθησης: Οι τρεις 

παραπάνω λειτουργίες των πρωτοτύπων έχουν ως 

τελικό, και ίσως το πλέον ουσιαστικό, αποτέλεσμα 

την ενημέρωση της σχεδιαστικής ομάδας περί των 

δυσλειτουργιών και των προβλημάτων του προϊόντος, 

της πρώτης αντιμετώπισης από τους καινοτόμους 

πελάτες και τις πιθανές βελτιώσεις που μπορούν να 

γίνουν πριν το τελικό προϊόν εισέλθει στην αγορά.

Οι τύποι των πρωτοτύπων, ή καλύτερα η 

κατηγοριοποίηση στην οποία υπόκεινται είναι η 

ακόλουθη:

❖ Επίπεδα μοντέλα δυο διαστάσεων

❖ Μη λειτουργούντα τρισδιάστατα μοντέλα

❖ Λειτουργούντα Πρωτότυπα

❖ Δοκιμαστικές Εκδόσεις
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♦> Πιλότοι ή μοντέλα παραγωγής

Όσον αφορά την αρχιτεκτονική του προϊόντος, δηλαδή 

τη σχηματική διάταξη βάσει της οποίας είναι 

κατανεμημένα τα επιμέρους λειτουργικά στοιχεία στα 

διάφορα φυσικά τμήματα του προϊόντος, οφείλουμε να 

επισημάνουμε ότι περιλαμβάνει και απαιτεί τα εξής:

> Τη λογική διάταξη, την ιεράρχηση και την 

τοποθέτηση πάνω στα φυσικά τμήματα όλων των 

λειτουργιών. Αντίστοιχα απαιτείται ο προσδιορισμός 

της θέσης των φυσικών τμημάτων.

> Την αντιστοίχηση των λειτουργιών και των 

διαλειτουργιών πάνω στα φυσικά τμήματα.

> Την προδιαγραφή των διαφόρων διεπιφανειών μεταξύ 

των συνεργαζόμενων υποτμημάτων.

Η αρχιτεκτονική του προϊόντος επιτάσσει την υλοποίηση 

των ακόλουθων συλλογιστικών, καθώς αυτές ορίζουν τη 

βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της προϊοντικής λύσης:

> Τις δυνατότητες επέκτασης και εξέλιξης του 

προϊόντος.

> Την ευρύτητα και την ποικιλία των διακριτών και μη 

τμημάτων αλλά και των δυνατών προσαρμοσμένων 

λύσεων.
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> Την απόδοση και την αποδοτικότητα των επιμέρους

αυτόνομων τμημάτων, των υποτμημάτων αλλά και 

του συνολικού συστήματος.

> Τη διαχείριση των συναφών προγραμμάτων

ανάπτυξης και εξέλιξης.

Κατά συνέπεια, οι αποφάσεις - κλειδιά σχετικά με την

αρχιτεκτονική του προϊόντος είναι:

1. Αν η προϊοντική λύση θα χαρακτηρίζεται από τμήματα 

αυτόνομα ή μη, σε ποιο βαθμό θα ισχύει αυτό. Εδώ 

υπεισέρχονται οι έννοιες των επιμέρους προϊόντων 

και των ανταλλακτικών, αλλά κυρίως η έννοια του 

διαβαθμίσημου ή συγκεντρωμένου τρόπου 

λειτουργίας.

2. Ποια θα είναι η κατανομή της λειτουργικότητας και 

των δυνατών λειτουργιών στα επιμέρους τμήματα.

3. Πόση θα είναι η επιπλέον (reserve fuctionality) και μη 

εμφανής λειτουργικότητα που θα τοποθετηθεί στα 

διάφορα τμήματα με στόχο την απόκτηση διακριτών 

χρηστικών πλεονεκτημάτων έναντι του ανταγωνισμού 

και ποια η κοστολογική επιβάρυνση για αυτό.

4. Ποιος ο τύπος των διεπαφών μεταξύ των διαφόρων 

τμημάτων, αν δηλαδή είναι ορατός και προσεγγίσιμος 

από τους χρήστες ή όχι.
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5. Ως προς ποια σημεία θα επιμείνει σε βελτίωση η 

αρχιτεκτονική από αυτά που σχετίζονται με κόστη 

ανάπτυξης, ταχύτητα ανάπτυξης, υψηλή συστημική 

απόδοση και ευελιξία.

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα αποφαίνονται 

για τον τελικό τύπο της αρχιτεκτονικής ως προς την 

ολοκληρωσιμότητα ή και τη διαβαθμησιμότητα. 

Παραδείγματα ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής είναι οι 

υπολογιστές παλάμης (palm computers) και σε ορισμένα 

σημεία και οι φορητοί, καθώς και το εμπορικό λογισμικό. 

Αντίστοιχα, παραδείγματα διαβαθμισμένης

αρχιτεκτονικής είναι το λειτουργικό περιβάλλον Linux, 

το Human Genome Project και οι προσωπικοί 

υπολογιστές σε επίπεδο σύνθεσης. Πιστεύεται ότι η 

ανοιχτή αρχιτεκτονική είναι απαίτηση στις απαρχές τις 

ανάπτυξης του προϊόντος αλλά, στη συνέχεια, το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προκύπτει από την 

ιδιοκτησία της προκύπτουσας τεχνογνωσίας. Η 

στρατηγική αυτή εφαρμόζεται ευρύτατα μέσω της 

χορήγησης ερευνητικών προγραμμάτων και 

υπεργολαβιών.

Στο ακόλουθο σχήμα παρουσιάζουμε τις διαφοροποιήσεις 

μεταξύ των διαβαθμισμένων/ δομημένων και των 

ολοκληρωμένων αρχιτεκτονικών. Παράλληλα, δείχνουμε 

και πως εμφανίζεται αυτό στο χώρο των υπολογιστών.
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◄-------------------------------
Δομημένη Αρχιτεκτονική

---------------------------------------- ►
Ολοκληρωμένη Αρχιτεκτονική

Απλή αντιστοίχηση μεταξύ των 
λειτουργικών τμημάτων.

Υψηλή Σχεδιαστική Ευελιξία.

Εικονική ολοκλήρωση.

Το κύριο πρόβλημα είναι ο 
έλεγχος της λειτουργικότητας 
πυρήνα του συστήματος, δηλαδή 
του αποτελέσματος της σύζευξης 
των διαφορετικών υποσυστημάτων

Πολύπλοκη αντιστοίχηση 
λειτουργικών τμημάτων.

μεταξύ των

Ανύπαρκτη ή εξαιρετικά 
Σχεδιαστική Ευελιξία.

χαμηλή

Ολοκληρωσιμότητα 
σχεδιαστική ακεραιότητα

και

Κάθετη ολοκλήρωση το
ζητούμενο είναι η μείωση του 
ρίσκου μέσω της σχεδιαστικής
ανελαστικότητας.

◄--------------

Προσωπικοί
Υπολογιστές

Φορητοί
Υπολογιστές

----------------------- ►
Υπολογιστές
Παλάμης

Εικόνα 15: Δομημένες vs Ολοκληρωμένες Αρχιτεκτονικές
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Στρατηγικές Marketing



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ MARKETING ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Η στρατηγική είναι η επιλογή των δραστηριοτήτων και η τοποθέτηση. [Porter]
Η στρατηγική είναι ο ανταγωνισμός στις ικανότητες. [Hamel/ Prahalad]
Η στρατηγική είναι ο ανταγωνισμός σπς άκρες του χάους. [Eisenhardt, Brown]
Η στρατηγική είναι η ανάληψη κεντρικής θέσης σε ένα οικοσύστημα [Moore]
Η στρατηγική είναι η αξιοποίηση της καινοτομίας [Markides]
Η στρατηγική είναι η προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς και των καταναλωτών [Day]

Το πλαίσιο το οποίο περιγράφει τα ζητούμενα από τη 

χάραξη της στρατηγικής μιας επιχείρησης περιλαμβάνει 

κατά βάση τις έννοιες της αύξησης και της βελτίωσης 

της ανταγωνιστικότητας καθώς και της ανάπτυξης σε 

όρους αγοράς και προϊόντος. Στον αβέβαιο χώρο της 

υψηλής τεχνολογίας τα παραπάνω ζητούμενα 

παρουσιάζονται πρώτα ως προϋποθέσεις επιβίωσης και 

στη συνέχεια, η εξέλιξη και η συνέπεια τους αλλά και η 

δυνατότητα της επιχείρησης να βελτιώνει τα προϊόντα 

της ή και να προτείνει νέες λύσεις συντείνουν στην 

επιχειρησιακή ανάπτυξη. Κατά συνέπεια, αρχικά θα 

προβούμε σε μια ανάλυση των ανταγωνιστικών 

στρατηγικών, και στη συνέχεια, αυτών που σχετίζονται 

με την ανάπτυξη, όπως την καθορίσαμε παραπάνω.
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Ανταγωνιστικές Στρατηγικές.

Στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας εντοπίζουμε τις 

ακόλουθες:

Πίνακας Ανταγωνιστικών Στρατηγικών

Διαπο/κ/λση και Διαφοροποίηση Προϊόντος.

Στρατηγικές που στηρίζονται στην εκμετάλλευση των 
χρονικών πλεονεκτημάτων.
Στρατηγικές Προσαρμοσμένων Προϊοντικών Λύσεων στην 
Παγκόσμια Αγορά.

Πίνακας 6 Ανταγωνιστικές 
Στρατηγικές

Ακολούθως, προχωράμε σε επιμέρους ανάλυση των 

στρατηγικών αυτών ώστε να καταστούν σαφή τα 

διακριτικά στοιχεία και τα θεμελιώδη μεγέθη εξάρτησης 

τους.

Διαποΐκιλση και Διαφοροποίηση Προϊόντος.

Οι Shwaney και Mohr αναφέρουν ότι η επιχείρηση 

ετοιμάζει και τοποθετεί τα προϊόντα της ώστε, συνήθως, 

να πληρούν ένα από τα παρακάτω κριτήρια:

♦>Το προϊόν χαρακτηρίζεται από μοναδικά 

λειτουργικά η εμφανισιακά χαρακτηριστικά ως 

προς τα υπόλοιπα ανταγωνιστικά.
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Στο χώρο του Home-Cinema αλλά και των 

ηχοσυστημάτων υψηλής πιστότητας (hi-fi audio) τέτοια 

στρατηγική ακολουθεί με μεγάλη επιτυχία η δανέζικη 

Bang & Olufsen, προσέχοντας κυρίως το αισθητικό 

τμήμα, καθώς και η Ιαπωνική Technics με έμφαση στα 

προϊοντικά χαρακτηριστικά. Αντίστοιχη κίνηση στο χώρο 

των προσωπικών υπολογιστών έκανε πρόσφατα η Apple 

αποφασίζοντας, εφεξής, όλοι οι υπολογιστές της να 

πωλούνται με επίπεδη οθόνη υγρών κρυστάλλων.

*> Το προϊόν προσδοκά να αποδώσει συγκριτικά 

μεγαλύτερα οφέλη στους καταναλωτές του 

από αυτά των ανταγωνιστών.

Στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, αυτό αποτελεί 

πάγια προσφορά του λογισμικού νευρωνικών δικτύων. 

Εμφανές παράδειγμα στο σύνολο της αγοράς αποτέλεσε 

και αποτελεί μέχρι σήμερα η τεχνολογία κατασκευής 

οπτικών δίσκων και δίσκων lazer. Εκεί, μέχρι τη 

φαινόμενη επικράτηση του DVD, και των συναφών 

μηχανών ανάγνωσης και εγγραφής, παρουσιάστηκαν 

σωρεία προτύπων, των οποίων η αποτυχία, πέρα από 

προϊοντικά μειονεκτήματα οφείλεται και στη μη 

υποστήριξη τους από τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις 

της κατασκευάστριας.

♦> Η επιχείρηση ισχυρίζεται πως η χρήση του 

προϊόντος της βελτιώνει την παραγωγικότητα 

ή και αυξάνει την αποτελεσματικότητα των 

πελατών της.
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Το σύνολο των εμπορικών εφαρμογών λογισμικού 

στοχεύει στην επίτευξη αυτού του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 

φωνητική πληκτρολόγηση στην τελευταία έκδοση του 

προγράμματος office (ΧΡ) της Microsoft.

♦> Η επιχείρηση ισχυρίζεται πως το προϊόν της 

είναι το μόνο, από τα ανταγωνιστικά που 

προστατεύει την επένδυση του πελάτη της.

Η μέθοδος αυτή συχνά χρησιμοποιείται αντισταθμιστικά 

ή και συνοδευτικά στη στρατηγική κανιβαλισμού, υπό 

την έννοια ότι η αγοραστική επιλογή ενός προϊόντος 

σημαίνει την έναρξη μιας σχέσης μεταξύ προμηθευτή και 

πελάτη, όπου πλέον ο πρώτος φροντίζει για τη σωστή 

λειτουργία, την αναβάθμιση και την επέκταση του 

προϊόντος. Συνήθως, πρόκειται για επιχείρημα που 

ασκείται από τους, κατά περίπτωση, ηγέτες της αγοράς 

καθώς και όσους διατείνονται ότι προσφέρουν 

ολοκληρωμένες προϊοντικές λύσεις. Για παράδειγμα, 

σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι λεγόμενοι 

ολοκληρωτές συστημάτων.

❖ Η επιχείρηση ισχυρίζεται πως το κόστος της 

συνολικής επένδυσης στην προϊοντική λύση 

είναι συγκριτικά μικρότερο από αυτό του 

ανταγωνισμού.

Το επιχείρημα αυτό είναι αλληλένδετο με το 

προηγούμενο και αφορά τις προκύπτουσες ωφέλειες από 

τη δημιουργία σχέσεων αλλά και την απάλειψη 

φαινομένων ασυμβατότητας.
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❖ Η επιχείρηση ισχυρίζεται πως πιθανές 

αποτυχίες χρήσης του προϊόντος της δεν 

ακολουθούνται από υψηλό κόστος.

Το επιχείρημα αυτό χρησιμοποιείται στα πρώιμα στάδια 

αποδοχής του προϊόντος από τους καταναλωτές και 

ιδιαίτερα όταν αυτό πληροί τα χαρακτηριστικά της 

ξαφνικής καινοτομίας ενώ έχει ακόμη βασική, generic, 

μορφή.

❖ Το προϊόν χαρακτηρίζεται από υψηλή 

απόδοση.

Για παράδειγμα, στο χώρο των προσωρινών μνημών 

αποθήκευσης (RAM) για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

τέτοια είναι η τοποθέτηση της μνήμης Rambus έναντι 

όλων των υπολοίπων τυπικών.

❖ Το προϊόν χαρακτηρίζεται από μοναδικό 

σχεδιασμός ως προς τον ανταγωνισμό.

Το ζήτημα αυτό αφορά τη δημιουργία και την ανάπτυξη 

της κεντρικής ιδέας, της φυσικής μορφής, των τεχνικών 

και τεχνολογικών προδιαγραφών των διάφορων πιθανών 

υποσυστημάτων που ορίζουν και βελτιώνουν τη 

λειτουργικότητα, την αξία και την εμφάνιση στους 

χρήστες και στους πελάτες. Ένα απτό παράδειγμα είναι 

οι, κατά περίπτωση, προσφορές και εκδόσεις του 

λειτουργικού συστήματος Unix, συνήθως συνοδευόμενο 

από υλικό ή και εξυπηρετητή σχεδιασμένο ειδικά για τη 

συγκεκριμένη έκδοση.
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Το προϊόν επωφελείται από το όνομα της 

προϊοντικής σειράς ή και από αυτό της 

μητρικής εταιρείας.

Στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας και ιδιαίτερα εκεί 

όπου απουσιάζει η έννοια του τεχνολογικού standard, το 

παραπάνω επιχείρημα αποκτά ξεχωριστή σημασία αφού 

αποτελεί εχέγγυο αξιοπιστίας και προϊοντικής αρτιότητας 

για τον πελάτη. Η IBM είναι η κλασσική περίπτωση 

εταιρείας που επωφελείται από το παραπάνω καθεστώς, 

ιδιαίτερα στο χώρο των ενδοδικτύων με τα προϊόντα 

Lotus Notes και Domino. Παράλληλα, εταιρείες 

λογισμικού όπως η Microsoft προχώρησαν σ' ένα νέο 

τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας, την εμπορική και 

επώνυμη διάθεση συσκευών υλικού εισόδου, όπως 

πληκτρολόγια, ποντίκια και παιχνιδομηχανές. Οι 

εταιρείες προσδοκούν πως η αναγραφή του ονόματος 

τους στα προϊόντα αυτά, πιστοποιεί για τους 

καταναλωτές τη λειτουργικότητα και την

αποτελεσματικότητα τους.

Πάντως, η στρατηγική διαποίκιλσης και διαφοροποίησης 

ελλοχεύει μια σειρά από επιχειρηματικούς κινδύνους. 

Αυτοί σχετίζονται με το μέγεθος της επιχείρησης, την 

επιτυχημένη τοποθέτηση του προϊόντος, τη συνέπεια 

που διακρίνει την τελευταία με την αντίληψη του 

καταναλωτή καθώς και με το βαθμό που η επιχείρηση 

είναι δεσμευμένη απέναντι στη διαφοροποίηση.

Αναλυτικότερα:
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♦> Συχνά το κόστος διαφοροποίησης είναι αρκετά 

υψηλό.

Αυτό σε παράθεση με το μέγεθος του τμήματος της 

αγοράς όπου απευθύνεται αλλά και της διάθεσης του 

τελευταίου απέναντι στην επιπλέον χρέωση να καθιστά 

το όλο εγχείρημα μη κερδοφόρο.

*:♦ Συχνό η επιχείρηση παρερμηνεύει ή δεν 

κατανοεί τα σημεία ή τους λόγους για τους 

οποίους οι πελότες αποδίδουν αξία στο προϊόν.

Κατά συνέπεια, η διαφοροποίηση πάνω σε λάθος 

επιχειρήματα οδηγεί την επιχείρηση σε προϊοντικές 

τοποθετήσεις μη δυνάμενες να προσελκύσουν πελάτες, 

άρα καταδικασμένες να αποτύχουν.

❖ Σε πλήρη αντιστοιχία με το παραπάνω 

ανάγεται και υπερτμηματοποίηση της αγοράς.

Το αποτέλεσμα είναι είτε να μην εντοπίζονται τμήματα 

επαρκούς μεγέθους, ώστε να προσφέρουν κερδοφορία, 

είτε η επιχείρηση να επωμίζεται μη απαιτούμενα κόστη 

ανάπτυξης, διαχείρισης και τοποθέτησης προϊοντικής 

γκάμας.

Παράλληλα η ανάδυση νέων τεχνολογιών, η 

γρήγορη απαξίωση της υπάρχουσας, αλλά και οι 

συνεχείς εξελίξεις και αναβαθμίσεις καθιστούν 

συχνά αντιοικονομικές και μη αποδοτικές τις 

προσπάθειες διαποίκιλσης. Διότι πέρα από τη συνεχή 

εταιρική δέσμευση απαιτούν τη συνεχή απασχόληση
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κεφαλαίου, τη μη επαρκή στήριξη της διαφοροποίησης 

ενώ συντελούν και στη δημιουργία σαφούς αντιληπτικού 

πλαισίου διαφοροποίησης.

Στρατηγικές που στηρίζονται στην εκμετάλλευση των χρονικών 

π λ εο νεκτημό τω ν.

Αυτές μπορούν να ενταχθούν σε δυο κύριες κατηγορίες, 

ανάλογα με το είδος του χρονικού πλεονεκτήματος που 

επιζητά η επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα, οι στρατηγικές 

κατανέμονται ανάλογα με το αν η επιχείρηση θέλει ή και 

εισάγει πρώτη στην αγορά ένα προϊόν, ή προσπαθεί να 

ακολουθήσει γρήγορα τον ανταγωνιστή που έπραξε 

κατ'αυτόν τον τρόπο.

Στρατηγικές εταιρειών που επιζητούν χρονικά πλεονεκτήματα από την 

εισαγωγή στην υπάρχουσα ή νέα αγορά προϊόντων πριν από τους 

ανταγωνιστές (First to Market Strategies).

Αυτές συνοψίζονται στην εισαγωγή υπάρχοντος ή νέου 

προϊόντος σε νέο τμήμα της αγοράς ή και σε 

εξ'ολοκλήρου νέα αγορά.

Όταν το προϊόν ήδη υπάρχει, η παραπάνω πρόταση 

μεταφράζεται σε στρατηγικές διείσδυσης στην αγορά 

(νέο τμήμα της αγοράς) και σε στρατηγικές ανάπτυξης 

της αγοράς (νέας αγοράς). Ως γνωστόν, στην πρώτη 

περίπτωση αυτό επιτυγχάνεται μέσω εξεύρεσης νέων 

εφαρμογών για τωρινούς χρήστες, δηλαδή σε αύξηση
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των περιστάσεων χρήσης καθώς και μέσω αύξησης της 

ποσότητας ή και της συχνότητας χρήσης. Αντίστοιχα, 

στη δεύτερη περίπτωση συνήθως ακολουθείται η 

γεωγραφική ή δημογραφική επέκταση και εν γένει η 

στόχευση νέων τμημάτων.

Αντίθετα, στην περίπτωση που το προϊόν είναι 

πρωτοεμφανιζόμενο, αναφερόμαστε σε στρατηγικές 

ανάπτυξης προϊόντος, οι οποίες εξασφαλίζονται από την 

εφαρμογή των εξής πολιτικών:

1. Η επιχείρηση οφείλει να αντιδρά γρήγορα και 

αποτελεσματικά στις συνεχώς νέες και 

διαφοροποιημένες ανάγκες της αγοράς.

2. Η επιχείρηση οφείλει να υποστηρίζει τη διαρκή 

εισαγωγή καινοτομιών, ξαφνικών και μη, στην 

αγορά.

3. Ακόμη, οφείλει να είναι η πρώτη που θα 

αναβαθμίσει τα υπάρχοντα προϊόντα της ώστε να 

χρησιμοποιούν ή να εκμεταλλεύονται τη νέα 

τεχνολογία.

4. Τέλος, η επιχείρηση οφείλει να προσπαθήσει να 

αναπτύξει πιθανές νέες αγορές.

Οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται τα χρονικά 

πλεονεκτήματα στην εισαγωγή νέων προϊόντων 

ωφελούνται από:

□ Τη σαφή επιρροή πάνω στην ανάπτυξη βιομηχανικών 

και τεχνολογικών standards, σχετικών με τα προϊόντα 

τα οποία εισάγουν πρώτες.
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□ Τη γρήγορη απόκτηση μεριδίου αγοράς αλλά και την 

εκμετάλλευση premium τιμών, καθόσον στη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα απουσιάζει η έννοια και 

η ουσία του ανταγωνισμού.

□ Τη γρήγορη απόκτηση εμπειρίας πάνω στα εμπορικά ή 

και προϊοντικά προβλήματα του εγχειρήματος ώστε οι 

ωφέλειες να επεκτείνονται και στην καμπύλη μάθησης 

αλλά και στις αναβαθμίσεις και επεκτάσεις του 

προϊόντος.

Στρατηγικές εταιρειών που επιζητούν χρονικά πλεονεκτήματα από τη 

γρήγορη αντίδραση απέναντι στις κινήσεις των ανταγωνιστών στα κοινά, 

κατά περίπτωση, τμήματα της αγοράς όπου δραστηριοποιούνται (Fast 

Follower Strategies).

Οι στρατηγικές αυτές αφορούν κυρίως την γρήγορη 

αντίδραση, μόλις ξεκαθαρίσει το τοπίο και γίνουν σαφή 

και αντιληπτά τα διαφαινόμενα αποτελέσματα από την 

εισαγωγή του νέου προϊόντος στην αγορά εκ μέρους 

κάποιου εκ των ανταγωνιστών. Επίσης προεκτείνονται 

στην αντιγραφή και στο reverse engineering των νέων 

και επιτυχημένων προϊόντων με στόχο την απόκτηση 

μεριδίου αγοράς. Στην Ελλάδα αυτό έγινε εμφανές κατά 

τη διάρκεια της εισαγωγής της καρτοκινητής τηλεφωνίας 

από την Telestet και την αντίδραση τότε, της Panafon.

Τα σημεία όπου αυτές οι στρατηγικές δημιουργούν 

πλεονεκτήματα στην επιχείρηση εδράζονται :

□ Στον καλύτερο χρονισμό (timing) όσον αφορά την 

εισαγωγή του προϊόντος καθόσον ο υπάρχον 

ανταγωνιστής έχει ήδη καταβάλλει προσπάθειες για τη
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γνωστοποίηση της προϊοντικής λύσης και των ιδιοτήτων 

της στην αγορά.

□ Η επιχείρηση έχει σαφέστερη εικόνα των αναγκών της 

αγοράς όπου απευθύνεται.

□ Γνωρίζοντας και αποφεύγοντας τις αστοχίες 

σχεδιασμού και τοποθέτησης, καθίσταται ικανή να 

ανταγωνιστεί από καλύτερη θέση.

□ Τέλος, η διάρκεια της αποσαφήνισης του αγοραστικού 

τοπίου φθείρει τον ανταγωνιστή της, χωρίς αυτό να 

συμβαίνει στην ίδια.

Στρατηγικές προϊοντικού κανιβαλισμού

Τις στρατηγικές προϊοντικού κανιβαλισμού τις 

διακρίνουμε σε επιθετικές και αμυντικές ανάλογα με τη 

θέση της εταιρείας στην αγορά και τους σκοπούς της. Οι 

αμυντικές στρατηγικές κανιβαλισμού ασκούνται, ως επί 

το πλείστον, από τον ηγέτη της αγοράς και συνίστανται 

στις εξής :

1.Η τεχνολογική ηγεσία επιτυγχάνεται μέσω του 

κανιβαλισμού όταν αυτός έχει ως στόχο την πρόληψη 

των κινήσεων των ανταγωνιστών σχετικά με την 

εισαγωγή νέων ή και βελτιωμένων τεχνολογικών λύσεων.

2. Η εκμετάλλευση των ωφελειών του κανιβαλισμού 

γίνεται με τη βοήθεια της τιμολογιακής πολιτικής και 

αναφέρεται σε αναθεώρηση, συνήθως μείωση των τιμών 

των προηγούμενων χρονικά τεχνολογικών λύσεων. 

Αναφερόμαστε στο νόμο του Moore, ο οποίος αναλύεται
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σε επόμενη παράγραφο. Βέβαια η ισχύς του παραπάνω 

επιχειρήματος εξαρτάται και από άλλα ζητήματα, που τις 

περισσότερες φορές σχετίζονται με τον προϊοντικό 

σχεδίασμά. Έτσι μια χαρακτηριστική περίπτωση που το 

παραπάνω επιχείρημα δεν ίσχυσε είναι οι συσκευές 

κινητής τηλεφωνίας της Nokia της σειράς 8210. Η εν 

λόγω εταιρεία αν και εισήγαγε νεώτερες συσκευές, με 

πληρέστερο και αρτιότερο λογισμικό, δε μείωσε τις τιμές 

από τα μοντέλα αυτής της σειράς. Αντίθετα τις αύξησε 

ενώ δεν προχώρησε σε αναβάθμιση του λογισμικού τους. 

Η απήχηση τους όμως στο αγοραστικό κοινό ήταν τέτοια 

που δεν επηρέασε την εξέλιξη των πωλήσεων τους.

3. Σε κάθε περίπτωση, τα ψυχογραφικά χαρακτηριστικά 

των καταναλωτών αλλά και οι περιστάσεις χρήσης δεν 

είναι τέτοιες που να ωφελούν τη συνεχή καινοτομία, άρα 

και το συνεχή κανιβαλισμό. Αυτό ερμηνεύεται ως ανάγκη 

προσεχτικής τμηματοποίησης της αγοράς και επιλογή

Εικόνα 16:Συνέπε'.ες στις πωλήσεις λόγω 
κανιβαλισμού τεχνολογίας



μόνο εκείνων των τμημάτων που μπορούν ή ζητούν να 

επωφεληθούν από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Στο 

ακόλουθο γράφημα παρατηρούμε τις συνέπειες στις 

πωλήσεις του προϊόντος όταν αυτό κανίβαλίζεται από τη 

νεώτερη τεχνολογία. Άλλα στοιχεία που φαίνονται είναι 

η ορθολογική του πορεία στην περίπτωση μη 

κανιβαλισμού αλλά και το πως η επιχείρηση μπορεί να 

χειριστεί αυτές τις συνέπειες, με τη βοήθεια της 

διαδικασίας εισαγωγής του νέου προϊόντος.

Στρατηγικές Προσαρμοσμένων Προϊοντικών Λύσεων στην Παγκόσμια 

Α γορό.

Η έννοια του προσαρμοσμένου συζητά τη σχεδίαση και 

ανάπτυξη λύσεων ικανών να καλύψουν εξειδικευμένες ή 

ακόμη και εξατομικευμένες ανάγκες. Στο πλαίσιο αυτό, 

η προϊοντική κάλυψη μεγάλων γεωγραφικών περιοχών 

ανόμοιων πληθυσμιακά και ετερογενών ως προς τα 

ζητούμενα προϊοντικά χαρακτηριστικά οφείλει να 

εξετάσει τα παρακάτω θέματα ανίά περίπτωση:

□ Ποιό είναι το κατά τόπους εμπορικό δίκαιο και 

συναφείς κανονισμοί που σχετίζονται με το είδος και 

το χαρακτήρα του προϊόντος που θέλουμε να 

προωθήσουμε;

□ Ποιές είναι οι απαιτούμενες πιστοποιήσεις που οφείλει 

να φέρει το προϊόν προκειμένου να μπορεί να
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διοχετευθεί νόμιμα στην αγορά; Ως παράδειγμα 

φέρουμε την πιστοποίηση από τον Ελληνικό

Οργανισμό Φαρμάκων, αναγκαία για τη διοχέτευση 

ενός νέου φαρμάκου στην αγορά.

□ Υπάρχουν και ποιά είναι τα τεχνολογικά standards 

που χρησιμοποιούνται σε αντίστοιχες προϊοντικές 

λύσεις καθώς και ποια είναι η ισχύς τους στη 

διαδικασία επιλογής αγοράς;

□ Ποιές είναι οι επιχειρηματικές πρακτικές άρα και οι 

περιστάσεις χρήσης του προϊόντος το οποίο θέλουμε 

να προωθήσουμε;

□ Σε ποιά γλώσσα, ή και σε ποιες διαλέκτους, πρέπει 

να προσαρμόσουμε το προϊον μας, οδηγίες χρήσης, 

εντολές και περιβάλλον λειτουργίας, ώστε να 

μπορέσει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 

αγορά; Ποιο το κόστος και ποια η σχέση του με τις 

αναμενόμενες ωφέλειες από τη διαδικασία αυτή;

□ Ποιό είναι το δημογραφικό και ψυχογραφικό προφίλ 

των καταναλωτών άρα και πως πρέπει να 

τροποποιηθεί η τοποθέτηση του προϊόντος;

Γενικά οι Στρατηγικές Προσαρμοσμένων Προϊοντικών

Λύσεων στην Παγκόσμια Αγορά είναι οι εξής:

1. Στρατηγικές Ανάπτυξης Ενός Ενιαίου Προϊόντος 

για όλη τη Παγκόσμια Αγορά. Η στρατηγική αυτή 

ακολουθείται στο νέο χώρο της Βιοτεχνολογίας.

2. Στρατηγικές Ανάπτυξης Ενός Προσαρμόσιμου 

Προϊόντος για όλη τη Παγκόσμια Αγορά. Η
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στρατηγική αυτή ακολουθείται στο χώρο του 

λογισμικού.

3. Στρατηγικές Ανάπτυξης Πολλών Προϊόντων για 

διαφορετικές περιοχές βασισμένων στην ίδια 

τεχνολογία. Η στρατηγική αυτή ακολουθείται από τις 

εταιρείες σχεδίασης, ανάπτυξης και κατασκευής 

συσκευών κινητής τηλεφωνίας ανάλογα με τα 

τεχνολογικά πρότυπα σε κάθε χώρα. Για παράδειγμα 

στην Ευρώπη χρησιμοποιείται το GSM, στην Αμερική 

όχι.

4. Μόχλευση Υπαρχόντων Προϊόντων σε νέες 

περιοχές. Η στρατηγική αυτή χρησιμοποιείται 

συνήθως ως πρώτο βήμα στην είσοδο σε μια νέα 

περιοχή και σκοπεύει στην εύρεση της ανταπόκρισης 

του προϊόντος από την αγορά. Για παράδειγμα, τα 

προϊόντα που απευθύνονται σε καταναλωτές των ΗΠΑ 

εύκολα διοχετεύονται στην Αγγλία. Στην πορεία όμως, 

και ανάλογα με την ανταπόκριση που γνωρίζουν, 

συνήθως προσαρμόζονται περισσότερο στους Άγγλους 

καταναλωτές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί το λεξιλόγιο των λειτουργικών συστημάτων 

της οικογένειας Windows όπου κατά την εγκατάσταση 

περιέχει ερωτήματα σχετικά με το ποια Αγγλικά να 

χρησιμοποιήσει, αυτά των ΗΠΑ ή εκείνα του 

Ηνωμένου Βασιλείου.
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Στρατηγικές Ανάπτυξης.

Οι κύριες αναπτυξιακές στρατηγικές που εμφανίζονται 

στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας προσδοκούν την 

επέκταση και υποστηρίζουν την καινοτομικότητα.

Στρατηγικές Επέκτασης:

Αυτές σχετίζονται με το είδος καθώς και το αντικείμενο 

της επιθυμητής επέκτασης, με όρους εύρους αγοράς, 

μεγέθους επιχειρηματικής δραστηριότητας και 

προϊοντικής γκάμας. Ουσιαστικά, τα στοιχεία τα οποία 

τις καθορίζουν είναι τα εξής:

1. Η μόχλευση που υπάρχει στη σχέση του προϊόντος 

και της υψηλής τεχνολογίας, δηλαδή ποιος είναι ο 

βαθμός κινητροποιήσης της διαδικασίας λήψης 

απόφασης αγοράς για το προϊόν από την υψηλή 

τεχνολογία που αυτό ενθυλακώνει.

2. Η μόχλευση που ενυπάρχει μεταξύ της αγοράς και 

των καναλιών διανομής του προϊόντος. Εδώ, δηλαδή, 

εξετάζουμε την αρτιότητα των καναλιών διανομής να 

προσφέρουν το προϊόν στην αγορά στην οποία 

απευθύνεται.

3. Η επιλογή του άξονα κίνησης ως προς τις παραπάνω 

δύο μοχλεύσεις, υπό την έννοια ποιας από τις δυο η 

ενίσχυση αποτελεί στόχο της επιχείρησης.
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Τα παραπάνω συνοψίζονται στο ακόλουθο σχήμα όπου 

φαίνεται το αποτέλεσμα των ενδεχόμενων επιλογών 

πάνω στα υπάρχοντα προϊόντα.

Παρόμοια
Εφαρμογή

Σχετιζόμενη
Αγορά

Πελατειακή 
Βάση

Μόχ|\ευση
Αγοράς/Καναλιού
Διανομής

Πλατφόρμα Τεχνολογία Μοναδικές
Προϊόντος Πυρήνα Ικανότητες

- Μόχλευση Προϊόντος/ Τεχνολογίας
Εικόνα 17: Στρατηγικές Επέκτασή:

Επομένως, προκειμένου η επιχείρηση να επιλέξει την 

κίνηση πάνω σε κάποιον άξονα επέκτασης, άρα και να 

υλοποιήσει τη στρατηγική επέκτασης της, εξετάζει τις 

ακόλουθες τακτικές προκειμένου να επιτύχει τη 

βελτίωση της μόχλευσης:
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α. Στον άξονα Προϊόντος-Τεχνολογίας.

1. Εκτενής χρήση της τεχνολογίας και 

τεχνογνωσίας πυρήνα με στόχο την ανάπτυξη νέων 

προϊόντων απευθυνόμενων στην ήδη υπάρχουσα 

πελατειακή βάση. Η πλειονότητα των εταιρειών 

συνοδευτικού υλικού προσπαθεί να επωφεληθεί από την 

υπάρχουσα τεχνογνωσία, για παράδειγμα στους 

ψηφιακούς προσαρμογείς γραφικών, προκειμένου να 

ικανοποιήσει διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες λογισμικού.

2. Εκτενής χρήση των μοναδικών ικανοτήτων και 

των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της επιχείρησης με 

στόχο την ανάπτυξη νέων προϊοντικών λύσεων για την 

ίδια πελατειακή βάση. Ως παράδειγμα φέρουμε τη 

μετάβαση των εταιρειών, και των ελληνικών, από το 

λογισμικό εμπορικού σκοπού τεχνολογίας client-server, 

πελάτη-διακομιστή, σε αντίστοιχες εφαρμογές πλήρως 

διαδικτυωμένες. Αυτές όμως, χαρακτηρίζονται από τις 

ίδιες λειτουργίες και παρόμοια λειτουργικότητα με τα 

ήδη υπάρχοντα προϊόντα και στοχεύουν στην 

ικανοποίηση αυξημένων αναγκών κατανεμημένης 

διαχείρισης.

β. Στον άξονα Αγοράς-Καναλιών Διανομής.

1. Προώθηση του ίδιου προϊόντος σε νέο τμήμα της 

αγοράς ή ακόμα και σε νέα αγορά, άμεσα όμως 

σχετιζόμενη με την υπάρχουσα. Ως παράδειγμα φέρουμε 

τα λογισμικά CAD, τα οποία σχεδιάστηκαν αρχικά για
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βιομηχανικό σχέδιο, απευθύνονται, όμως πλέον, σε 

όλους τους μηχανικούς.

2. Προώθηση του ίδιου προϊόντος σε μια νέα αγορά 

που όμως μπορεί να χρησιμοποιήσει σε παρόμοιες 

εφαρμογές το προϊόν. Ως παράδειγμα φέρουμε τους 

επεξεργαστές RISK, οι οποίοι πλέον χρησιμοποιούνται 

και από τη βιομηχανία των ψηφιακών εφέ και του 

κινηματογράφου, πέρα από την κλασική χρήση τους για 

σύνθετους αριθμητικούς υπολογισμούς, καθόσον η 

επεξεργασία των γραφικών προσομοιώνεται από 

αντίστοιχους υπολογισμούς.

γ. Ευθέως ανάλογη επέκταση και στους δυο άξονες.

1. Αναπτύσσοντας νέα προϊόντα, στηριγμένα στην 

τεχνολογία πυρήνα για μια νέα αγορά σχετιζόμενη με 

την ήδη υπάρχουσα. Εδώ εντοπίζουμε όλες τις 

εφαρμογές διαδικτυακού περιεχομένου και ηλεκτρονικών 

συναλλαγών.

2. Εκτενής χρήση των μοναδικών ικανοτήτων και 

των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της επιχείρησης με 

στόχο την ανάπτυξη νέων προϊοντικών λύσεων για μια 

νέα αγορά η οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει τις 

εφαρμογές με παρόμοιο τρόπο με την ήδη υπάρχουσα. 

Σχετικό παράδειγμα αφορά την προσπάθεια της Siemens 

να προχωρήσει στην αγορά των επεξεργαστών γενικού 

σκοπού.
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δ. Επέκταση και στους δυο άξονες με έμφαση αυτόν της μόχλευσης 

Αγοράς/ Καναλιών διανομής.

Η μόχλευση της τεχνολογίας πυρήνα σε μια νέα αγορά, 

ικανή να χρησιμοποιήσει με παρόμοιο τρόπο τα νέα 

προϊόντα.

ε. Επέκταση και στους δυο άξονες με έμφαση αυτόν της μόχλευσης 

Προϊόντος/ Τεχνολογίας.

Η χρήση των μοναδικών ικανοτήτων και των 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της επιχείρησης σε μια 

σχετιζόμενη αγορά.

Φυσικά, οι επεκτατικές στρατηγικές δεν περιορίζονται 

στις παραπάνω αλλά προεκτείνονται και σε 

διαφοροποιήσεις και διαποικίλσεις. Οι τελευταίες 

αφορούν την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση 

εντελώς νέων και διαφορετικών προϊόντων, την είσοδο 

σε μια εντελώς νέα αγορά, ή ακόμα και την ανάληψη 

μιας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

106



Στρατηγικές Καινοτομίας

Οι στρατηγικές ανάπτυξης που υποστηρίζουν την 

καινοτομικότητα κατατμούνται σε τέσσερις κύριες 

κατηγορίες.

1. Σε αυτές που χρησιμοποιούν ως οδηγό την εξέλιξη 

της τεχνολογίας. Στην ουσία, κύριος στόχος αυτών των 

στρατηγικών είναι η εκμετάλλευση μιας τεχνολογικής 

καινοτομίας, ξαφνικής και συνεχούς, μέσω της πρότασης 

τρόπων χρήσεων. Οι προτάσεις αυτές οφείλουν να 

καταλήγουν σε συγκεκριμένα έργα, ώστε η επιχείρηση 

να ωφεληθεί από τη σχεδίαση και την ανάπτυξη τους ή 

σε προϊοντικές εφαρμογές, ικανές να προσελκύσουν 

καταναλωτές. Επιπρόσθετα, οι πιθανές ωφέλειες δεν 

περιορίζονται στις δυο παραπάνω περιπτώσεις αλλά 

συνδέονται και με πιθανές προτάσεις συνεργασίας και 

χρηματοδότησης. Η μεθοδολογία που ακολουθείται 

υποστηρίζει την ανάληψη πρωτοβουλιών από το τμήμα 

Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας για την επίλυση 

γνωστών ατελειών και προβλημάτων σε υπάρχουσες 

προϊοντικές λύσεις ή για την προϊοντική αναδόμηση και 

αναπροσαρμογή ώστε να καλυφθούν αναδυόμενες 

ανάγκες.

2. Σε αυτές που χρησιμοποιούν ως οδηγό τις 

προβλέψεις. Ο εντοπισμός των ευκαιριών γίνεται με 

γνώμονες το συνεχές μειούμενο κόστος απόκτησης και 

επικαρπίας της τεχνολογίας, τον εντοπισμό νέων
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εφαρμογών βασισμένων στις αναδυόμενες τεχνολογίες 

καθώς και σε πιθανές ευκαιρίες από τη συζευκτική χρήση 

πολλαπλών αναδυόμενων τεχνολογιών.

3. Σε αυτές χρησιμοποιούν ως οδηγό την ανάγνωση 

ευκαιριών. Πρόκειται για μια διαδικασία που στηρίζεται 

στον αφουγκρασμό των αναγκών των καταναλωτών, της 

πληρότητας με την οποία τα υπάρχοντα προϊόντα τις 

καλύπτουν καθώς και των φαινόμενων ανταγωνιστικών 

κινήσεων.

4. Τέλος, σε αυτές που χρησιμοποιούν συνδυασμό 

κάποιων ή όλων από τις παραπάνω κατηγορίες.
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ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΔΥΣΚΑΜΨΙΑ ΠΥΡΗΝΑ

ΚΑΙ

Η τέχνη του πολέμου διακρίνεται από πέντε σταθερούς παράγοντες.
Ο Ηγέτης που πρέπει να διακρίνεται από σοφία, ειλικρίνεια, θάρρος και 
καλοσύνη.
Ο Ηθικός Νόμος που είναι υπεύθυνος για τη συμφωνία του λαού με τον ηγέτη.
Ο Ουρανός που εκφράζει τη νύχτα και τη μέρα, το κρύο και τη ζέστη, το χρόνο 
και τις εποχές.
Η Γη που εκφράζει τις αποστάσεις, το κίνδυνο και την ασφάλεια, τις πιθανότητες 
ζωής και θανάτου, το ανοιχτό έδαφος και τα στενά περάσματα 
Η Μέθοδος και η Πειθαρχία που μεταφράζονται στην Οργάνωση, στα 
Προγράμματα, στα Σχέδια, στην προσήλωση στον έλεγχο και στην προσαρμογή. 
Αυτοί οι πέντε παράγοντες πρέπει να είναι γνωστοί σε κάθε στρατηγό. Όποιος 
τους ξέρει θα νικά, ειδάλλως θα αποτυγχάνει πάντα.

_________________________Sun Tzu, Η τέχνη του πολέμου

Σύμφωνα με τον Aaker, η μακροπρόθεσμη κερδοφορία 

μιας επιχείρησης είναι συνάρτηση της ύπαρξης 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων εκ μέρους της έναντι 

των ανταγωνιστών της. Μάλιστα, τα πλεονεκτήματα 

αυτά δεν πρέπει να μπορούν να αντιγραφούν ή να 

αντικρουστούν. Το ακόλουθο σχήμα παρουσιάζει τους 

απαιτούμενους παράγοντες για τη δημιουργία ενός 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος το οποίο μπορεί να 

διατηρηθεί.

Αναλυτικά, ο τρόπος με τον οποίο η επιχείρηση 

ανταγωνίζεται ορίζεται βάσει των διάφορων στρατηγικών 

που ακολουθεί. Ο παράγοντας βάση ανταγωνισμού 

αναφέρεται στα περιουσιακά στοιχεία (assets) και στις 

ικανότητες της επιχείρησης (skills). Η επιλογή

προϊόντων-αγορών εκφράζει το που επιθυμεί η
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επιχείρηση να δραστηριοποιηθεί. Ο τελευταίος

παράγοντας που συνεισφέρει στη δημιουργία

διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

(SCA, Sustainable Competitive Advantage)

αναφέρεται στην επιλογή των ανταγωνιστών.

Ο τρόπος που ανταγωνιζόμαστε

1. Στρατηγική Προϊόντος
2. Στρατηγική Τοποθέτησης
3. Στρατηγική Παραγωγής
4. Στρατηγική Διανομής κτλ.

Που ανταγωνιζόμαστε
1. Επιλογή Προϊόντων·

ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Βάση οινταγωνισμοΰ 
1. Περιουσιακά Στοιχεία 

ικανότητες
και

Εναντίον ποιου ανταγωνιζόμαστε 
1. Επιλογή Ανταγωνιστών

Εικόνα 18: Το Διατηρήσιμο Ανταγωνιστικό 
Πλεονέκτημα, πηγή, Aakec 1995
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0 Drucker (1969) διέβλεψε την έλευση της Νέας 

Οικονομίας όταν αντιλήφθηκε το φαινόμενο των 

εργαζόμενων γνώσης (Knowledge workers). Η Νέα 

Οικονομία, συχνά αναφερόμενη ως Οικονομία της 

Πληροφορίας (Information Economy) ή και Οικονομία 

του Δικτύου (Network Economy), στηρίζεται 

κεφαλαιουχικά στον ανθρώπινο παράγοντα και στην 

ικανότητα του να προάγει την καινοτομία. Κατά 

συνέπεια, η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού με 

γνώμονα τον καινοτόμα αποτελεσματικό χαρακτήρα του 

ανάγεται σε εξαιρετικά σημαντικό περιουσιακό στοιχείο 

(asset) της επιχείρησης. Παράλληλα, αυξάνει και τις 

ικανότητες τις ικανότητες (skills) της επιχείρησης αφού 

της προσδίδει καινοτόμο χαρακτήρα όσον αφορά τις 

δραστηριότητες της. Αν και η παρατήρηση αυτή 

υπενθυμίζει τον "Μεγάλο Αδελφό" του Orwell δεν παύει 

να αποτελεί μια πραγματικότητα. Πάντως, αν και 

εξακολουθεί να κοστολογεί λογιστικά την ανθρώπινη 

εργασία με όρους μεταβλητού κόστους, αναδιαμορφώνει 

της έννοιας της παραγωγικότητας καθώς της προσδίδει 

ως συνιστώσα το δυναμικό χαρακτήρα της

καινοτομικότητας.

Αν προεκτείνουμε τον παραπάνω συλλογισμό,

συμπεραίνουμε ότι ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας μιας 

επιχείρησης αυξάνεται αν:

❖ Έχει την ικανότητα να μαθαίνει γρηγορότερα από 

τους ανταγωνιστές της (learning organization) και
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❖ να εισέρχεται πρώτη στην αγορά με νέο προϊόν (first 

mover advantage).

Τα διατηρήσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα πρέπει να 

είναι σημαντικά (important), ουσιαστικό (substantial), 

και να επιτρέπουν, όπου είναι δυνατό, την αναγωγή τους 

σε επιχειρησιακά χαρακτηριστικά εκ μέρους των 

πελατών.

Τρεις είναι οι πλέον βασικοί δρόμοι που οδηγούν σε ένα 

διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα:

❖ Διαφοροποιήση Marketing (marketing

differentiation)

❖ Συνολική ηγεσία κόστους (overall cost 

leadership)

♦> Εστίαση (focus) ή niche

Σύμφωνα με τον Porter, οι δρόμοι αυτοί οδηγούν σε 

γενικές στρατηγικές. Οι τελευταίες αναφέρονται κυρίως 

στις εξής δυο ικανότητες της επιχείρησης:

1. Η ικανότητα προσφοράς προϊοντικών ωφελειών 

στους καταναλωτές που οι ανταγωνιστές δε μπορούν.

2. Η ικανότητα να προσφέρει ισοδύναμα με των 

ανταγωνιστών της προϊοντικά οφέλη, σε τιμές όμως που 

αυτοί αδυνατούν να ακολουθήσουν.
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Στην ουσία, καθένας από αυτούς τους δρόμους οδηγεί 

σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Τα τελευταία 

καθίστανται διατηρήσιμα όταν υποστηρίζονται από μια 

σειρά από παράγοντες, προερχόμενων από τους ίδιους 

τους δρόμους. Οι δρόμοι και οι παράγοντες που 

συζητάμε φαίνονται στους ακόλουθους δυο πίνακες.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Πίνακας 7: Δρόμοι που οδηγούν σε 
Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

!ΟΛΟΚΛΗΡΗ h 
; ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ί ΕΝΑ
ί ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
I ΤΜΗΜΑ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
MARKETING

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΗΓΕΣΙΑ 

ΚΟΣΤΟΥΣ
ΕΣΤΙΑΣΗ (ΑΓΟΡΑ NICHE)

Πίνακας 8 : Παράγοντες που στηρίζουν 
Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα__________

Διαφοροποίηση Marketing ♦ Ιδιαιτερότητα Προϊόντος
♦ Υποστήριξη μετά την πώληση
♦ Όνομα Μάρκας
♦ Ποιότητα Προϊόντος
♦ Διανομή
♦ Τεχνολογία
♦ Γραμμή Προϊόντος

Ηγεσία Κόστους ♦ Αποτελέσματα κλίμακας
♦ Αποτελέσματα Εμπειρίας
♦ Έλεγχος κόστους
♦ Παραγωγικότητα

Εστίαση Αγορά Niche ♦ Τμήμα Πελατών
♦ Γραμμή Προϊόντος
♦ Γεωγραφική Περιοχή
♦ Τιμή
♦ Τεχνολογία

Ο Aaker προσθέτει ακόμη δυο ωθήσεις ή δρόμους προς 

ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα:
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Την πρόληψη (preemption, proaction) που

στηρίζεται σε πλεονεκτήματα του "πρώτου 

εισελθόντα" (first mover advantages) με τα

οποία προλαμβάνονται οι ανταγωνιστές από το να 

αντιγράφουν ή να εξουδετερώνουν ενέργειες της 

επιχείρησης

❖ Τη συνεργία (synergy) ανάμεσα σε SBU της ίδιας 

της επιχείρησης για κοινή εκμετάλλευση πόρων, 

ικανοτήτων και περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με τους Hunger και Wheelen11, οι κρίσιμες 

ανταγωνιστικές ικανότητες (core competencies), 

ορίζονται ως το σύνολο των δραστηριοτήτων που 

επιτελούνται από μια επιχείρηση με εξαιρετική 

ικανότητα. Στην περίπτωση που καμιά άλλη επιχείρηση 

δεν μπορεί να εκτελέσει αυτές τις δραστηριότητες με 

την ίδια αποτελεσματικότητα, στις κρίσιμες

ανταγωνιστικές ικανότητες αποδίδεται ο χαρακτηρισμός 

διακριτές, (distinctive). Τρία είναι εκείνα τα στοιχεία 

που πιστοποιούν τον παραπάνω χαρακτηρισμό για μια 

τέτοια ικανότητα:

> Μοναδική ως προς τον Ανταγωνισμό (Competitor 

Unique): Καμιά άλλη ανταγωνιστική επιχείρηση δεν 

μπορεί να επιτελέσει τις ίδιες δραστηριότητες με την 

ίδια αποτελεσματικότητα και την ίδια μοναδικότητα.

11 στο βιβλίο Strategic Management
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> Αξία στον Καταναλωτή (Customer Value): Οι

πελάτες της επιχείρησης αντιλαμβάνονται δυσανάλογα 

πολύ τη συνεισφορά αυτής της δυνατότητας στη 

συνολική αξία του προϊόντος.

> Επεκτασιμότητα (Extendability): Οι δυνατότητες 

αυτές είναι εχέγγυα ανάπτυξης νέων προϊόντων ή 

εισόδου σε νέες αγορές.

Αν και οι διακριτές ικανότητες συνήθως θεωρούνται 

παράγοντες δύναμης μιας επιχείρησης, αυτό δε σημαίνει 

ότι κάθε παράγοντας δύναμης είναι και διακριτή 

δυνατότητα. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που χρήζει 

αναφοράς είναι πως οι επίδοξοι ανταγωνιστές μιας 

επιχείρησης συνήθως μπαίνουν στη διαδικασία 

αντιγραφής των διακριτικών ικανοτήτων της με 

αποτέλεσμα οι τελευταίες σε πολλές περιπτώσεις να 

καθίστανται προϋποθέσεις εισόδου σε μια βιομηχανία. 

Αυτό όμως σημαίνει και πως οι ικανότητες αυτές παύουν 

να είναι μοναδικές άρα και διακριτές και, πλέον, είναι 

μόνο κρίσιμες ανταγωνιστικές. Από την άλλη πλευρά, η 

δυσκολία με την οποία επιτυγχάνονται της μετατρέπει σε 

υψηλό ή όχι εμπόδιο εισόδου.

Γενικά, υπάρχουν τέσσερις αποδεκτοί τρόποι απόκτησης 

διακριτών ικανοτήτων:

❖ Μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της χρόνιας 

προσεκτικά συσσωρευμένης ή και αποκτημένης 

τεχνογνωσίας. Ως παράδειγμα φέρουμε την τεχνογνωσία
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των ιαπωνικών εταιρειών κατασκευής μοτοσικλετών 

πίστας, super bikes.

❖ Μπορεί να είναι το αποτέλεσμα συνεργιών ή

συνεργασιών με κάποιες άλλες επιχειρήσεις. Για 

παράδειγμα, το παραθυρικό περιβάλλον των

λειτουργικών συστημάτων της Microsoft οφείλεται σε 

παλιότερη συνεργασία με την Apple.

❖ Μπορεί να είναι το αποτέλεσμα κάποιας εξαγοράς, 

όπως για παράδειγμα το κανάλι διανομής μιας 

επιχείρησης.

❖ Μπορεί να οφείλεται σε κάποια βιομηχανική 

ιδιοκτησία, πατέντα της επιχείρησης, όπως τα βιολογικά 

φίλτρα της ΣΕΚΑΠ στην Ελλάδα.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα εταιρειών 

υψηλής τεχνολογίας με δια κριτές ικανότητες (distinctive 

competencies), είναι η HP, η γνωστή αμερικάνικη 

εταιρεία που είναι ηγέτης στο χώρο της παραγωγής 

ηλεκτρονικού εκτυπωτικού, σαρωτικού, και 

αποθηκευτικού ψηφιακού υλικού. Η διακριτή ικανότητά 

της είναι «η μεταφορά ψηφιακών εικόνων στο χαρτί με 

υψηλή πιστότητα και ποιότητα". Αν θελήσουμε να 

αναζητήσουμε την ύπαρξη των τριών στοιχείων που 

αναφέρθηκαν παραπάνω και πιστοποιούν αυτή την 

διακριτική ικανότητα διαπιστώνουμε ότι:
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ν' Η τεχνολογική υπεροχή της εταιρείας καθώς και οι 

παραγωγικές δυνατότητες της έχουν ως αποτέλεσμα τη 

δύσκολη απομίμηση ή και αντιγραφή της ποιότητας των 

προϊόντων της.

ν' Η υψηλή ποιότητα των εκτυπώσεων με τα προϊόντα 

της Hewlett Packard προσδίδει αντικειμενικά μεγάλη αξία 

στα μάτια των καταναλωτών όταν αναζητούν εκτυπωτές.

ν' Η μετάβαση στο χώρο της ψηφιακής φωτογραφίας 

για την HP έγινε με την προσφορά ενός πακέτου που 

πέρα από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή περιείχε 

και έναν εκτυπωτή και έναν σαρωτή (scanner).

Παρ' όλ' αυτά, οφείλουμε να σημειώσουμε και την 

ύπαρξη του φαινομένου της δυσκαμψίας πυρήνα (core 

rigidities) που σχετίζεται με αυτές, ακριβώς, τις 

ικανότητες. Το φαινόμενο λαμβάνει χώρα όταν 

διαδικασίες, ικανότητες, γνώσεις καθώς και θεωρήσεις 

της αγοράς καθίστανται εμπόδια ή και αποτρέπουν την 

εταιρεία από το να:

ο επανεκτιμήσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να 

εντοπίσει πιθανές νέες ευκαιρίες στην αγορά.

ο αναπτύξει νέα προϊόντα με διαφορετικούς τρόπους 

από αυτούς που ήδη χρησιμοποιεί και
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ο διαφοροποιήσει κάποιο από τα συστατικά του 

μίγματος marketing επαναπαυμένη στην υπάρχουσα 

επιτυχία.

Ένα από τα πλέον γνωστά παραδείγματα αποτελεί η 

περίπτωση της γνωστής αλυσίδας βιβλιοπωλείων Barnes 

and Noble, όπου το τμήμα marketing, αλλά και συνολικά 

η διοίκηση, απέτυχε να διαβλέψει εγκαίρως τις 

επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσέφερε το Internet με 

το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το αποτέλεσμα ήταν να 

επιτρέψει στην Amazon.com να αποκτήσει ένα μεγάλο 

μερίδιο της βιομηχανίας λιανικής πώλησης βιβλίων.

Ακολούθως, θα συζητήσουμε τους πιθανούς τρόπους 

αποφυγής του φαινομένου της επιλεκτικής δυσκαμψίας. 

Αυτοί επιγραμματικά συνοψίζονται στους ακόλουθους:

Δημιουργική καταστροφή (Creative Destruction), 

Επιχειρηματική φαντασία (Corporate

Imagination), Καινοτομική κουλτούρα (Culture of 

Innovation), και Εκστρατευτικό Marketing,

(Expeditionary Marketing).

Δημιουργική Καταστροφή (Creative Destruction):

Στην ενότητα των χαρακτηριστικών της Νέας Οικονομίας 

έχει, ήδη γίνει μια αναφορά στο φαινόμενο αυτό τυο 

οποίο χαρακτηρίστηκε ως μια, κατεξοχήν, προληπτική 

στρατηγική. Ουσιαστικά ως δημιουργική καταστροφή 

ορίζουμε την επιχειρηματική συλλογιστική της συνεχούς
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καινοτομίας και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, άσχετα αν 

η εφαρμογή τους στην αγορά έχει αρνητικές επιπτώσεις 

στις πωλήσεις των προϊόντων της ίδιας της εταιρείας, 

καθιστώντας τα τελευταία παρωχημένα. Πέρα από τα 

παραπάνω, η εφαρμογή της Δημιουργικής Καταστροφής 

ως προληπτική στρατηγική σημαίνει και την πιθανή 

απώλεια ωφελειών που προκύπτουν από την καμπύλη 

μάθησης ή και από οικονομίες κλίμακας. Σήμερα όμως 

φαίνεται ότι πρόκειται για την πιο επιτυχημένη 

προληπτική στρατηγική όσον αφορά την ανέγερση 

αποτελεσματικών εμποδίων εισόδου για νέους 

ανταγωνιστές.

Γνωστές εταιρείες που εφαρμόζουν αυτή τη στρατηγική 

είναι η Intel και, την τελευταία τετραετία, η Microsoft. 

Είναι γνωστός ο νόμος του Moore, σύμφωνα με τον 

οποίο η απόδοση των μικροεπεξεργαστών πρέπει να 

διπλασιάζεται κάθε 18 μήνες, χωρίς αυξήσεις στις τιμές 

πώλησής τους. Το τελευταίο μπορεί να αποδοθεί και 

διαφορετικό: Κάθε δεκαοκτώ μήνες οι τεχνολογικές 

βελτιώσεις μειώνουν στο μισό την τιμή της απόδοσης 

του μικροεπεξεργαστή.

Η συλλογιστική της διαρκούς καινοτομίας που βρίσκεται 

πίσω από τη δημιουργική καταστροφή εξασφαλίζει τη μη 

μετατροπή κρίσιμων ή και επιλεκτικών ικανοτήτων σε 

δυσκαμψία πυρήνα αφού η καινοτομία προϋποθέτει 

συνεχή αναθεώρηση της υπάρχουσας τεχνολογίας και 

τεχνογνωσίας.
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Επιχειρηματική Φαντασία (Corporate Imagination):

Η ύπαρξη της Επιχειρηματικής Φαντασίας πιστοποιείται 

βάσει τεσσάρων αξιωματικών θεωρήσεων.

ο Θέληση υπερκερασμού της βασικής αντίληψης 

σταθερού λόγου τιμής προς απόδοση για τα προϊόντα.

ο Μη περιορισμός στην εξυπηρέτηση της υπάρχουσας 

αγοράς.

ο Αναζήτηση και χρήση νέων πηγών ιδεών για την 

ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων.

ο Καθοδήγηση των πελατών.

Η πρώτη θεώρηση του υπερκερασμού της αντίληψης 

του σταθερού λόγου απόδοση προς τιμή

αποτυπώνεται εννοιολογικά στην προτίμηση εκ μέρους 

των επιχειρήσεων των ξαφνικών από τις αυξητικές 

καινοτομίες στοχεύοντας στη δραματική αύξηση της 

απόδοσης των προϊόντων χωρίς αυτό να μεταφράζεται 

σε αντίστοιχη τιμολογιακή πολιτική. Προκειμένου να 

δικαιολογηθεί αυτή η θεώρηση, χρησιμοποιείται η έννοια 

του κύκλου ζωής της τεχνολογίας. Όπως φαίνεται και 

στο παρακάτω σχήμα η τυπική μορφή των κύκλων ζωής 

τεχνολογίας μοιάζει με το τελικό σίγμα, S-shaped όπως 

είναι ευρύτερα καθιερωμένο. Η ερμηνεία της μορφής 

αυτής είναι η ακόλουθη: Στο στάδιο εισαγωγής της νέας
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τεχνολογίας η χωρητικότητα της επίδοσης

(performance capacity) βελτιώνεται με αργούς 

ρυθμούς. Στη συνέχεια, οι ρυθμοί αυτοί αυξάνονται 

αρκετά, κυρίως λόγω των πολλών προσπαθειών του 

τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης. Το τελευταίο στάδιο
|

είναι η σταθεροποίηση της χωρητικότητας λόγω πλήρους 

εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων της συγκεκριμένης 

τεχνολογίας. \

I

Εικόνα Σφάλμα! Άγνωστη 
παράμετρος αλλαγής.: Κύκλος 
Ζωής Τεχνολογίας

Από το σχήμα συνάγεται ότι η εμφάνιση μιας νέας, 

ανταγωνιστικής τεχνολογίας θα σημάνει μια περίοδο 

σύγκρουσης μεταξύ της τελευταίας και της παλιάς έως 

ότου, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η νέα 

τεχνολογία υποσκελίσει την υπάρχουσα. Ουσιαστικά, ο 

κύκλος ζωής τεχνολογίας αναφέρεται στις βελτιώσεις 

στην απόδοση και την επίδοση κάποιου προϊόντος, οι
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οποίες σχετίζονται με τις επενδύσεις πάνω σε μια 

συγκεκριμένη τεχνολογία. Η χρηστικότητά του από τις 

εταιρείες εντοπίζεται στον προσδιορισμό του χρονικού 

ορίου κατά το οποίο μια συγκεκριμένη τεχνολογία 

πλησιάζει στο στάδιο του παροπλισμού.

Από τη μελέτη του κύκλου ζωής τεχνολογίας προκύπτουν 

τα ακόλουθα επαγωγικά συμπεράσματα:

> Συχνά οι νέες τεχνολογίες αναπτύσσονται από 

εταιρείες που δε δραστηριοποιούνται στην υπάρχουσα 

γενιά τεχνολογίας. Αυτό είναι έμμεσο αποτέλεσμα των 

ξαφνικών καινοτομιών. Ως παράδειγμα αναφέρουμε την 

τεχνολογία ενεργών σελίδων διακομιστή ΡΗΡ, προϊόν της 

εξέλιξης της γλώσσας προγραμματισμού C+ + .

> Οι Φορείς ανάπτυξης (incumbents), επενδύουν τόσο 

σε νέες τεχνολογίες όσο και σε υπάρχουσες.

> Στις περισσότερες των περιπτώσεων όμως, οι φορείς 

ανάπτυξης αποτυγχάνουν να εκτιμήσουν σωστά τη 

βιωσιμότητα μιας νέας τεχνολογίας.

> Κατά συνέπεια, πολύ συχνά, οι νέες τεχνολογίες 

καταλαμβάνουν εξ απήνης τις επιχειρήσεις με την 

υπάρχουσα τεχνολογία. Ως παράδειγμα αναφέρουμε την 

τεχνολογία Java και τη Microsoft.

Ένα άλλο φαινόμενο που ισχυροποιεί τα παραπάνω 

επαγωγικά συμπεράσματα αναφέρεται στα
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χαρακτηριστικά των μεγάλων επιχειρήσεων και είναι 

ευρύτερα γνωστό ως «Ροπή προς Μεγαλοσύνη" 

("Liability of Bigness"). Γνωρίσματα των μεγάλων 

επιχειρήσεων όπως γραφειοκρατία και επικέντρωση στις 

οικονομίες κλίμακας έχουν ως αποτέλεσμα την ανάληψη 

προσπαθειών για αυξητικές παρά για ξαφνικές 

καινοτομίες. Αν στο παραπάνω συμπληρώσουμε πως 

πολλές φορές τα έσοδα από μια τεχνολογία συνεχίσουν 

να αυξάνονται και μετά την εισαγωγή μιας νέας, εύκολα 

γίνεται κατανοητό γιατί οι μεγάλες επιχειρήσεις αργούν 

να αντιληφθούν τους κινδύνους στο μερίδιο της αγοράς 

τους από την είσοδο της νέας τεχνολογίας.

Η δεύτερη θεώρηση του μη περιορισμού στην 

εξυπηρέτηση της υπάρχουσας αγοράς ερμηνεύεται 

ως εξής: Συχνά, εταιρείες με κρίσιμες ή και διακριτές 

ικανότητες στο ζήτημα της εξυπηρέτησης ενός 

συγκεκριμένου τμήματος αγοράς με κάποιο προϊόν 

αδυνατούν να διαβλέψουν πως οι ανάγκες των πελατών 

τους είναι δυνατό να διαφοροποιηθούν με την πάροδο 

του χρόνου ή και να λυθούν με νέους πιο 

αποτελεσματικούς τρόπους. Ως λύση σε αυτό 

προτείνεται η συνεχής αναζήτηση ευκαιριών μέσω της 

δυνητικής εξυπηρέτησης των πελατών με νέους τρόπους 

ή και με ανάπτυξη σε νέες αγορές.

Η τρίτη θεώρηση αναφέρεται στην αναζήτηση και 

χρήση νέων πηγών ιδεών για την ανάπτυξη 

καινοτόμων προϊόντων. Ουσιαστικά πρόκειται για την 

ανάγκη χρήσης νέων εργαλείων έρευνας marketing όπως
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είναι οι lead users και οι εθνογραφικές παρατηρήσεις. Η 

πολιτική αυτή ανήκει στη σφαίρα των 

προσωποποιημένων τεχνολογικών λύσεων και προϊόντων 

και η ανάγκη εφαρμογής της πηγάζει από το 

παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον αγοράς και 

ανταγωνισμού και, κυρίως, από τις διαφορετικές ανάγκες 

των καταναλωτών που συνεπάγεται το περιβάλλον αυτό.

Η τελευταία θεώρηση για την πιστοποίηση της 

επιχειρηματικής φαντασίας είναι γνωστή ως 

καθοδήγηση του πελάτη. Αυτό που επισημαίνεται 

είναι η ανάγκη ενδελεχούς κατανόησης των αναγκών των 

πελατών, με τελικό στόχο την ετοιμασία προϊοντικών 

λύσεων για ανάγκες που δεν έχουν ακόμη αναδειχθεί 

από τους πελάτες. Κατά συνέπεια, επιζητά:

a. την εγγύτητα μεταξύ της επιχείρησης και των 

πελατών της,

b. την εκπαίδευση τους,

c. την υπόδειξη μελλοντικών τεχνολογιών και των 

χρηστικών εφαρμογών τους

d. και τέλος της επιλογής μιας μερίδας πελατών ως 

πρώτους χρήστες της νέας τεχνολογίας ώστε να 

ασκήσουν το ρόλο του καθοδηγητή γνώμης αλλά και των 

αντικειμενικών ελεγκτών, alpha and beta testers.
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Εκστρατευτικό Marketing, (Expeditionary) Marketing:

Η συλλογιστική του εκστρατευτικού marketing 

συνοψίζεται στη χρήση πολλών mini εισαγωγών ενός 

καινοτόμου προϊόντος με σχετικά γρήγορη διαδοχή. 

Στόχος είναι η μέγιστη δυνατή επικαρπία της 

πληροφόρησης που αποκτάται από τις συνεχώς 

ενημερωμένες εκδόσεις στην αγορά ώστε τελικά η 

επιχείρηση να αποκτήσει πιστούς πελάτες και 

μεγαλύτερα μερίδια αγοράς. Με άλλα λόγια, αυτό που 

προτείνεται από τη συλλογιστική αυτή είναι πως οι 

ιδιότητες ενός προϊόντος είναι πλησιέστερες σε αυτό που 

πραγματικά ζητούν οι καταναλωτές όταν αυτό ακολουθεί 

την τακτική της διαρκούς εισαγωγής και της 

επανεξέτασης των αναγκών παρά όταν εισάγεται μόνο 

μια φορά μετά από εκτενή συλλογή πληροφοριακών 

στοιχείων για την αγορά και τους πελάτες.

Η τακτική αυτή μπορεί να αποδοθεί και με τη φράση του 

ταυτόχρονου συγχρονισμού με την αγορά. Βέβαια, το 

μοντέλο αυτό στηρίζεται στην αντίληψη ότι, τελικά, 

σημασία δεν έχει η εξαρχής ορθή τοποθέτηση του 

προϊόντος αλλά η ταχύτητα με την οποία μπορούν να 

γίνουν οι απαραίτητες μετατροπές προκειμένου να 

καλυφθούν οι νέες καταναλωτικές ανάγκες. Επίσης, 

προσβλέπει στη διαρκή εγρήγορση της εταιρείας σχετικά 

με τις αλλαγές της αγοράς και την πιθανή είσοδο νέων 

ανταγωνιστών. Συνοψίζοντας, τα πλεονεκτήματα που 

έχει είναι:
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> Πιο ακριβή γνώση των αναγκών των καταναλωτών.

> Ο χρόνος μεταξύ «ανάγνωσης" της αγοράς και της 

προσφοράς σε αυτήν κάποιου προϊόντος είναι σαφώς 

μικρότερος.

> Είναι σχετικά δύσκολο στο μεσοδιάστημα της

ανάγνωσης της αγοράς και της προσφοράς κάποιας 

ανανεωμένης έκδοσης του προϊόντος να

διαφοροποιηθούν οι ανάγκες των καταναλωτών.

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η εφαρμογή του 

εκστρατευτικού marketing συναρτήσει του χρόνου.

Expeditionary Marketing: Πολλές και συχνές είσοδοι στην αγορά 
Σχέση μεταξύ εισόδων στην οτγορά και Ποιότητας

Έκδοση 1.
Έκδοση 2

;
—· Ανάπτυξη
___ Συνολικά Έσοδα
..... Αυξανόμενα Έσοδα

ι Νέα Μοντέλα

Χρόνος

Εικόνα 19: Μορφή του
Εκστρατευτικού Marketing
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Όπως είδαμε, η αξία του εκστρατευτικού marketing είναι 

άμεσα ανάλογη με την ικανότητα της επιχείρησης να 

αντιλαμβάνεται τα μηνύματα της αγοράς. Προχωρώντας 

αυτόν τον συλλογισμό, δε θα ήταν λάθος να 

ισχυριστούμε πως το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της 

επιχείρησης που προκύπτει από τη χρήση του 

εκστρατευτικού marketing οφείλεται στην ικανότητα της 

επιχείρησης να χρησιμοποιήσει την πληροφορία που 

αποκτά με αυτή την τακτική και όχι μόνο στην κτήση 

της πληροφορίας. Κατά συνέπεια, μια από τις 

ουσιαστικές αρμοδιότητες των marketing managers είναι 

και η διάχυση αυτής της πληροφόρησης σε όλα εκείνα τα 

τμήματα της επιχείρησης τα οποία μπορούν να τη 

χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά για το σχεδίασμά και 

την παραγωγή της νέας βελτιωμένης έκδοσης του 

προϊόντος.

Καινοτομική Κουλτούρα (Culture of Innovation):

Πρόκειται για μια συλλογιστική η οποία ακολουθείται 

κατά κόρον από εταιρείες-κολοσσούς στο χώρο του 

λογισμικού, όπως η Oracle και η Microsoft. Προκειμένου 

να επιτευχθεί η συγκεκριμένη κουλτούρα, η διοίκηση της 

εταιρείας καλείται να συντελέσει στη δημιουργία ενός 

εσωτερικού περιβάλλοντος που προάγει την καινοτομία 

και το επιχειρηματικό πνεύμα. Αυτό εξασφαλίζεται με 

την παροχή χρόνου, κινήτρων και στόχων που 

προϋποθέτουν την μη απόδοση ποινών σε αδιέξοδες 

ιδέες και λύσεις. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του
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Steve Jobs, CEO της Apple, πως ίσως το πιο σημαντικό 

επίτευγμα του Gates είναι η "κλωνοποίηση" των 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών του στους υπαλλήλους 

του.

Σε συνέχεια των παραπάνω ακολουθείται η τακτική της 

δημιουργίας ενδο-επιχειρησιακών εκκολαπτηρίων 

(incubators), όπου συμμετέχουν στελέχη αποσπασμένα 

από τις κανονικές εταιρικές λειτουργίες. Στην ουσία 

πρόκειται για μια εξέλιξη των στρατηγικών

επιχειρησιακών μονάδων (strategic business units) όπου, 

όμως, κυριαρχεί η λογική της αυτόνομης επιχειρησιακής 

πορείας στα πλαίσια της στρατηγικής «Ροπή προς τη 

μικρότητα" ("Liability of Smallness"). Τα τμήματα 

αυτά είναι γνωστά και ως skunkworks και θεωρείται 

πως είναι πλήρως απελευθερωμένα από την υπόλοιπη 

επιχειρησιακή γραφειοκρατία. Η ένσταση που υπάρχει 

στη λειτουργία αυτών των τμημάτων αναφέρει πως η 

ζητούμενη απομάκρυνση από τον υπόλοιπο 

επιχειρησιακό κορμό έχει τελικά ως αποτέλεσμα την 

απώλεια του δημιουργικού διαλόγου. Οι επικριτές των 

skunkworks συνεχίζουν λέγοντας πως αν η επιχείρηση 

είχε, όντως, καινοτομική κουλτούρα η ύπαρξη αυτών 

των εκκολαπτηρίων δε θα είχε νόημα. Σε κάθε 

περίπτωση, οι εταιρείες που μελετάμε στην εργασία αυτή 

είναι εντάσεως τεχνολογίας και όπως έχει δειχτεί η 

καινοτομία είναι αναπόσπαστος παράγοντας αν όχι για 

την επιτυχία, τουλάχιστον για την επιβίωση τους. Στην 

κατεύθυνση αυτή, οι μεθοδολογίες επίτευξης
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καινοτομικότητας αποσκοπούν στη δημιουργία 

οριζόντιων, μικρών αλλά και πλήρων ενδο- 

επιχειρησιακών, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, 

δομών, ικανών να προσφέρουν ή έστω να συνεισφέρουν 

στη σχεδίαση νέων και ριζοσπαστικών προϊόντων. 

Βέβαια, υπάρχουν και αρκετά παραδείγματα όπου 

συνάπτονται στρατηγικές συμμαχίες με τρίτες εταιρείες 

ή και χρηματοδοτούνται ερευνητικά προγράμματα σε 

πανεπιστήμια.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι διάφοροι τύποι συνεργασιών που μπορεί μια 

επιχείρηση να συνάψει είναι οι ακόλουθες τρεις:

■ Κάθετες συνεργασίες, οι οποίες συνάπτονται 

μεταξύ εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε 

διαφορετικά επίπεδα της αλυσίδας προμηθειών, 

supply chain. Τέτοιοι μπορεί να είναι για μια εταιρεία 

οι προμηθευτές, οι πελάτες και άλλα μέλη των 

καναλιών διανομής. Ως παράδειγμα φέρουμε τις 

συνεργασίες μεταξύ προμηθευτών τυπωμένων 

ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και των κατασκευαστών 

OEM που είναι και πελάτες των πρώτων. Άλλο 

παράδειγμα είναι η ιδιότυπη συμμαχία μεταξύ των 

κατασκευαστών chip και των κατασκευαστών 

ηλεκτρονικών υπολογιστών προκειμένου να 

οδηγηθούν από κοινού στους υπολογιστές της 

επόμενης γενιάς.

■ Οριζόντιες συνεργασίες, οι οποίες συνάπτονται 

μεταξύ επιχειρήσεων στο ίδιο επίπεδο της αλυσίδας 

αξίας, όπως για παράδειγμα μεταξύ παραγωγών ή 

μελών καναλιών διανομής. Η ανταγωνιστική 

συνεργασία, coopetition, λαμβάνει χώρα όταν 

εταιρείες που ανταγωνίζονται στην ίδια αγορά 

αποφασίσουν να συνεργαστούν. Ως παράδειγμα 

φέρουμε το παγκόσμιό γνωστό SEMATECH, το
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κοντσόρτιο των αμερικάνικων επιχειρήσεων 

παραγωγής τυπωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και 

ημιαγωγών, το οποίο σχηματίστηκε το 1987. Το 

κοντσόρτιο αυτό είχε ως στόχο να προσφέρει 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, μέσω της διάχυσης 

της τεχνογνωσίας, στις αμερικάνικες επιχείρησης 

απέναντι στις ταχύτατα αναπτυσσόμενες και άκρως 

ανταγωνιστικές ιαπωνικές.

■ Τέλος, υπάρχουν και οι συμπληρωματικές 

συνεργασίες , οι οποίες μπορούν να ιδωθούν και ως 

μορφή έκφανσης των οριζόντιων. Πρόκειται για 

συνεργασίες που συνάπτονται μεταξύ επιχειρήσεων 

που παρέχουν προϊόντα, δυνάμενα να 

χρησιμοποιηθούν μαζί. Ως παράδειγμα φέρουμε, τη 

συνεργασία του 1989 της Intel και της Microsoft στο 

χώρο των προσωπικών υπολογιστών όπου όριζε ότι τα 

προϊόντα του ενός θα χαρακτηρίζονται από απόλυτη 

συμβατότητα με τα προϊόντα του άλλου, καθώς αυτή 

του 1987 μεταξύ της Kodak και της Hewlett Packard 

με στόχο την από κοινού δράση στην αγορά της 

ψηφιακής φωτογραφίας.

Το παρακάτω σχήμα αποδίδει όλες τις δυνατές

συνεργασίες στην αλυσίδα προμηθειών.
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Εικόνα 20: Οι δυνατές συνεργασίες: στην αλυσίδα 
διανομής,
ΠΗΓΗ: "Strategic Management" των Hunger και 
WheelenZ

Το νομοθετικό πλαίσιο περί ανταγωνισμού στις 

περισσότερες χώρες με βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας 

προβλέπει ρυθμίσεις με στόχο να προάγει τη συνεργασία 

μεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων πάνω σε ζητήματα 

βασικής έρευνας, προϊοντικού σχεδιασμού, πρωτοτύπων 

,καθώς και σε μερικές φάσεις της παραγωγής. Στις ΗΠΑ 

υπάρχει ο οργανισμός NCRA, αρμόδιος για το χειρισμό 

αυτού του θέματος.

Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από τη σύναψη 

συνεργασιών είναι οι ακόλουθοι:

■ Η απώλεια της αυτονομίας και του ελέγχου για μια ή 

περισσότερες από τις επιχειρήσεις που συμμετάσχουν 

στο συνεργατικό σχήμα.

■ Η απώλεια κρίσιμης πληροφορίας καθώς και 

προνομιακής πληροφόρησης.

■ Πιθανές επισφάλειες από νομικά ζητήματα καθώς και 

προβλήματα που σχετίζονται με αθέμιτο ανταγωνισμό.



■ Τέλος, η σύναψη συνεργασιών, σημαίνει σε κάθε 

περίπτωση επίδειξη υποχωρητικότητας και 

παραχώρησης ή από κοινού εκμετάλλευση 

προνομιακών θέσεων, χωρίς όμως να εξασφαλίζεται 

εξ αρχής η επιτυχής έκβαση της όλης προσπάθειας. 

Πάντως υπάρχει μια σειρά από παράγοντες των οποίων η 

εξασφάλιση παρουσίας είναι ικανή να δημιουργήσει 

θετικό κλίμα συνεργασίας και να παρέχει ικανά εχέγγυο 

θετικής έκβασης, τουλάχιστον στο πλαίσιο της 

διεπιχειρησιακής επικοινωνίας. Οι παράγοντες αυτοί 

είναι:

1. Αμφίδρομη αίσθηση της εξάρτησης στα πλαίσια της 

εξαγωγής του επιθυμητού αποτελέσματος. Βέβαια, 

όταν εμφανίζονται εξαιρετικά άνισα μεγέθη των 

συμμετέχοντων επιχειρήσεων, η επίτευξη του 

παραπάνω είναι σημαντικά δύσκολη.

2. Αμοιβαία εμπιστοσύνη

3. Κοινή αφοσίωση στο στοχευόμενο αποτέλεσμα

4. Αποτελεσματική διεπιχειρησιακή επικοινωνία

5. Συμβατές μεταξύ τους επιχειρησιακές κουλτούρες.

6. Ολοκληρωμένο σύστημα επίλυσης διαφωνιών και 

διαπραγματεύσεων με στόχο την κοινή ικανοποίηση, 

"win-win:.

7. Αποτελεσματική δομή διαχείρισης και διοίκησης των 

ζητημάτων συνεργασίας.

Στο τελευταίο σημείο οφείλουμε να προσθέσουμε πως οι 

δομές δε χαρακτηρίζονται από σταθερότητα αλλά 

συσχετίζονται άμεσα με το επίπεδο κινδύνου που 

χαρακτηρίζει τη συνεργασία. Όσο μεγαλώνει ο βαθμός
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αβεβαιότητας ή το πλήθος των δυνατών απωλειών τόσο 

αυξάνεται η ανάγκη σχεδίασης δομών που προστατεύουν 

τις επιχειρήσεις. Τέτοιες είναι:

■ Διατήρηση χαλαρών δεσμών μεταξύ των 

συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

■ Ανάπτυξη αμφίδρομων νορμών αντίδρασης, 

στηριγμένων στο πλαίσιο της εμπιστοσύνης , της 

αφοσίωσης και της αξίας της διαμοιραζόμενης 

πληροφορίας.

■ Δημιουργία αξιόπιστων υποχρεώσεων μεταξύ των 

εταιρειών, μέσα από κοινές επενδύσεις και 

ανταλλαγές «ομήρων".

Σε κάθε μορφής συνεργασία είναι υπαρκτός ο κίνδυνος 

κάποιο από τα «αντισυμβαλλόμενα" μέλη να υποστεί 

δολιοφθορά, όπως απώλεια ευαίσθητης πληροφορίας, 

τεχνογνωσίας και στελεχιακού δυναμικού. Παρ' όλ' αυτά, 

οι συνεργασίες είναι ικανές να καταστήσουν τις 

επιχειρήσεις περισσότερο ανταγωνιστικές καθώς 

επωφελούνται από συνέργιες που σχετίζονται με 

μειωμένα κόστη, ή και αυξημένη αντίληψη της αγοράς.

Οι στρατηγικοί λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις 

επιλέγουν να συνάψουν συνεργασίες είναι οι ακόλουθοι:

■ Να αποκτήσουν ή και να διευκολύνουν την 

πρόσβαση σε στοιχεία επιχειρηματικής δράσης 

και ικανότητες. Ως στοιχεία επιχειρηματικής δράσης 

ορίζουμε τις πηγές χρηματοδότησης, ανθρώπινο 

δυναμικό, τεχνολογικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, 

τεχνογνωσία και πελατολόγιο.
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■ Να βελτιώσουν την απόδοση του κόστους. Αυτό 

επιτυγχάνετε μέσω της κατανομής του στα 

συνεργαζόμενα μέλη αλλά και στη χρησιμοποίηση 

των, κατά περίπτωση, αποτελεσματικότερων μέσων 

από κάθε εταιρεία παρά αποκλειστικά των ίδιων.

■ Να επιταχύνουν το χρόνο εισαγωγής του νέου 

προϊόντος στην αγορά. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω 

της κοινής εκμετάλλευσης της τεχνογνωσίας, των 

μέσων παραγωγής και των καναλιών διανομής.

■ Να αναπτύξουν νέα προϊόντα και καινοτομίες.

■ Να αναπτύξουν συμπληρωματικό προϊόντα

■ Να κερδίσουν την εύνοια της αγοράς

■ Να ορίσουν τα βιομηχανικά standards.

Ο τελευταίος είναι ίσως ο πιο σημαντικός, λόγος για τον 

οποίο οι επιχειρήσεις προβαίνουν στη σύναψη 

συνεργασιών και εδράζεται στην προσπάθεια

καταχώρησης, άτυπης στην αρχή και τυπικής στη 

συνέχεια, βιομηχανικών standards.

Τα Standards δημιουργούν μια κοινή αρχιτεκτονική για 

τα προϊόντα που προσφέρονται σε μια συγκεκριμένη 

αγορά από κάποιες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια, η 

επιχείρηση που άτυπα ή τυπικά τα κατέχει πλεονεκτεί 

σημαντικά πολύ έναντι των υπολοίπων ανταγωνιστικών. 

Η σημαντικότητα των βιομηχανικών standard πηγάζει 

από

1. Τη συμβατότητα που κερδίζουν οι πελάτες στις 

εφαρμογές τους. Κατά αυτόν τον τρόπο ελαττώνεται 

ο αντιληπτός κίνδυνος FUD (φόβος, αβεβαιότητα, 

αμφισβήτηση), για τον οποίο αναφερθήκαμε σε
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προηγούμενη ενότητα. Ακόμη επιτρέπει την 

απρόσκοπτη εξέλιξη των διεπαφών χρήσης του 

προϊόντος.

2. Τα network externalities υπό την έννοια αυξάνεται 

για τον πελάτη η αντιληπτή αξία, perceived value, 

του προϊόντος καθώς παρατηρεί περισσότερους 

ανθρώπους να το χρησιμοποιούν δηλαδή να 

υιοθετούν το ίδιο τεχνολογικό standard.

3. Το γεγονός ότι η διαθεσιμότητα των 

συμπληρωματικών προϊόντων καθορίζεται από το 

μέγεθος της εγκατεστημένης βάσης του κύριου 

προϊόντος. Άρα, τα standards είναι αρωγοί στην 

προσπάθεια διασφάλισης μεγαλύτερης διαθεσιμότητας 

συμπληρωματικών προϊόντων καθώς συντελούν στην 

αύξηση της εγκατεστημένης βάσης του κύριου 

προϊόντος. Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα και 

την αύξηση της αντιληπτής αξίας του προϊόντος από 

τους πελάτες καθώς διαπιστώνουν το πλήθος και τη 

διαθεσιμότητα των συμπληρωματικών προϊόντων.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι η αύξηση της ζήτησης του 

προϊόντος.

Όλα τα παραπάνω αποδίδονται σχηματικά στην επόμενη 

εικόνα.
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Ελάττωση
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Αύξηση τη»> 
ζήτησης του 
προϊόντος

STANDA

Αύξηση Αξί 
Προϊόντος στον 
καταναλωτή

Αύξηση
Εγκατεστημένης 
Βά

Εικόνα 21: Ακολουθία θετικών συνεπειών κατοχής βιομηχανικών standard

Οι συνέπειες από την κατοχή των βιομηχανικών standard

είναι οι ακόλουθες:

■ πρώτος που εισάγει τη νέα τεχνολογία, έχει το

τακτικό πλεονέκτημα στον καθορισμό του

τεχνολογικού standard. Το πλεονέκτημα εξακολουθεί 

να ισχύει ακόμα και όταν η τεχνολογία αποφαίνεται 

υποδεέστερη των ανταγωνιστικών που κάνουν την 

εμφάνιση τους αργότερα. Ως παράδειγμα φέρουμε τα 

πληκτρολόγια QWERTY που χρησιμοποιούνται

σήμερα, απομεινάρι των γραφομηχανών έναντι αυτών 

που προτάθηκαν από την IBM τη δεκαετία του 80.

■ Ο κρίσιμος παράγοντα επιτυχίας συνοψίζεται στην 

ταχύτητα με την οποία μεγαλώνει η εγκατεστημένη 

βάση στην αγορά.
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■ Ενώ παρουσιάζονται και φαινόμενα μονοπωλίου όταν 

τα de facto standard έχουν κυριαρχήσει με ποινικές 

συνέπειες.

Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερεις διαφορετικές 

στρατηγικές που μπορούν να ακολουθηθούν από κάποια 

επιχείρηση στην προσπάθεια της να καταχωρήσει την 

τεχνολογία της στην αγορά ως βιομηχανικό standard, 

δυο εκ των οποίων σχετίζονται με τη σύναψη 

συνεργασιών. Αυτές είναι:

1. Η παροχή άδειας χρήσεις και άλλες σχετικές 

συμφωνίες που αποδίδουν σε τρίτους τα δικαιώματα 

χρήσης της τεχνολογίας και των προϊόντων μια 

επιχείρησης. Η εταιρεία που αποκτά την άδεια συνήθως 

αποδίδει στην πρώτη επιχείρηση φόρο ιδιοκτησίας, 

royalty fee. Η λογική που υπάρχει στην παραπάνω 

συλλογιστική είναι η αύξηση της ταχύτητας

εγκατάστασης πελατειακής βάσης με χρήση των πελατών 

της εταιρείας που αγοράζει τις άδειες. Κατά αυτόν τον 

τρόπο αυξάνονται οι πιθανότητες προαγωγής της 

τεχνολογικής λύσης σε βιομηχανικό standard.

Τα πλεονεκτήματα της ακολούθησης της ανωτέρω 

στρατηγικής συνοψίζονται:

■ στην ελαχιστοποίηση της σύγχυσης των

καταναλωτών απέναντι στις ανταγωνιζόμενες

τεχνολογικές λύσεις

■ στην παροχή εχέγγυων για αρχική μεγάλη διανομή.

■ στην παροχή αντικινήτρων στους ανταγωνιστές 

προς την κατεύθυνση της σχεδίασης και διάθεσης 

ανταγωνιστικής τεχνολογίας.
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■ Στην παρακίνηση των εταιρειών συμπληρωματικών 

προϊόντων προς την υποστήριξη του προϊόντος 

υποδεικνύοντας το εύρος της εγκατεστημένης βάσης, 

άρα και το ενδιαφέρον για βοηθητικά προϊόντα.

Στα μειονεκτήματα αναγνωρίζουμε:

■ Πολλές φορές, και ανάλογα με την πολυπλοκότητα 

του εγχειρήματος, οι πελάτες που αγοράζουν τις 

άδειες χρήσης κινούνται στην κατεύθυνση 

τροποποίησης του αρχικού προϊόντος προκειμένου να 

αποφύγουν τη συνέχιση πληρωμής φόρων 

ιδιοκτησίας.

■ Στην περίπτωση που η πληροφόρηση, που

συνοδεύει την άδεια χρήσης, για την τεχνολογία και 

τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος είναι 

μεγάλη, είναι ο υπαρκτός ο κίνδυνος της δημιουργίας 

από την ίδια την εταιρεία των ανταγωνιστών της. 

Τέτοια παραδείγματα από την πραγματικότητα είναι η 

πληροφόρηση που παρείχε η IBM για τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των πρώτων προσωπικών

υπολογιστών, ανοίγοντας, στην ουσία, την αγορά σε 

μια σειρά από εταιρείες, κυρίως της Ανατολικής 

Ασίας. Έτσι, παρατηρήθηκε το φαινόμενο της αθρόας 

παροχής των προσωπικών υπολογιστών συμβατών με 

αυτούς της IBM, IBM compatible, με αποτέλεσμα τη 

δραστική μείωση των τιμών τους.

2. Στρατηγικές συμμαχίες, κατά τις οποίες η επιχείρηση 

συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας με έναν ή 

περισσότερους ανταγωνιστές προκειμένου να 

χρηματοδοτήσουν από κοινού την ανάπτυξη ενός
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συγκεκριμένου τεχνολογικού standard. Οι συνεργίες στα 

στοιχεία επιχειρηματικής δράσης και στις ικανότητες 

μπορούν να συνεισφέρουν σε μια ανώτερη τεχνολογία 

από αυτή που θα ανέπτυσσε η εταιρεία αν αναλάμβανε 

από μόνη της το εγχείρημα. Αυτό είναι και το πλέον 

σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της στρατηγικής. 

Παράλληλα, ισχύουν και αυτά τα πλεονεκτήματα που 

αναφέρθηκαν στην προηγούμενη στρατηγικής. Πάντως, 

οι στρατηγικές συμμαχίες μειονεκτούν ως προς τον 

κίνδυνο που εγκολπώνουν σχετικά με την απώλεια 

κρίσιμης πληροφορίας. Κατά συνέπεια απαιτείται η στενή 

παρακολούθηση της δομής και της διαχείρισης της 

συμμαχίας.

3.Προϊοντική Δια ποίκιλση, στην οποία η επιχείρηση 

αναλαμβάνει την ανάπτυξη των αναγκαίων 

συμπληρωματικών προϊόντων προκειμένου να 

εντοπίσουν πρόσθετη αξία στο βασικό προϊόν οι τελικοί 

καταναλωτές και να καταστεί με αυτόν τον τρόπο 

βιομηχανικό standard. Ως παράδειγμα αναφέρουμε 

συνοδευτικό λογισμικό σε υλικό και βιβλιοθήκες 

λογισμικού σε λογισμικό προϊόν. Αυτή η στρατηγική 

συχνά συντελεί στην γρήγορη εκπόρθηση μιας αγοράς 

που απαιτεί μια συγκεκριμένη τεχνολογική λύση. Βέβαια, 

λόγω της απουσίας συνεργατών και συμμάχων 

διακατέχεται από μεγαλύτερο κίνδυνο ενώ 

χαρακτηρίζεται και από μεγαλύτερο κόστος.

Στα πλεονεκτήματα αρχικά σημειώνουμε τη 

διαφοροποίηση στη βάση, δηλαδή στις πηγές, εσόδων 

της επιχείρησης, η οποία επεκτείνεται τόσο σε μήκος
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όσο και σε εύρος. Κατά αυτόν τον τρόπο, πέρα από 

πιθανή αύξηση των συνολικών εσόδων ελαττώνεται ο 

χρηματοοικονομικός κίνδυνος που συνεπάγεται η μικρή 

προϊοντική γκάμα ενώ, ταυτόχρονα, και δεδομένου του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της πρώτης εισόδου, η 

επιχείρηση απολαμβάνει premium τιμών στην αγορά. 

Ακόμη, σημειώνουμε, την εκμετάλλευση της αγοράς και 

ως προς το ζήτημα των συμπληρωματικών προϊόντων.

Στα μειονεκτήματα εντοπίζουμε την αναγκαία δέσμευση 

πόρων και στοιχείων επιχειρηματικότητας της

επιχείρησης προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και 

διοχέτευσης του προϊόντος και των συνοδευτικών στην 

αγορά. Ακόμη, σε κάποιες περιπτώσεις η όλη διαδικασία 

μπορεί να αποβεί ασύμβατη με τις κριτικές ικανότητες 

της επιχείρησης.

4. Επιθετική τοποθέτηση προϊόντος, η οποία

χρησιμοποιείται για την πρόκληση ενδιαφέροντος και 

ζήτησης για τη νέα τεχνολογία. Η στρατηγική αυτή 

απαιτεί διεισδυτική τιμολόγηση, προϊοντικό 

πολλαπλασιασμό και ευρύ σύστημα διανομής, ο 

προϊοντικός πολλαπλασιασμός αναφέρεται στην 

ανάπτυξη πολλών προϊοντικών εκδόσεων ώστε να 

ανταποκρίνονται σε πολλά και διαφορετικό μεταξύ τους 

τμήματα της αγοράς.

Η στρατηγική αυτή μειονεκτεί ως προς το υψηλό κόστος 

υλοποίησης το οποίο δημιουργεί πολλά προβλήματα σε 

περίπτωση αποτυχίας της. Το κόστος υλοποίησης είναι 

αρκετά υψηλό αφού απαιτεί επενδύσεις στην
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παραγωγική ικανότητα, στην ανάπτυξη του προϊόντος 

καθώς και στην απόκτηση μεριδίου αγοράς.

Εν γένει, οι συνθήκες οι οποίες επηρεάζουν της 

στρατηγικής που θα ακολουθηθεί για την απόκτηση και 

διαχείριση των βιομηχανικών προτύπων είναι:

■ Τα εμπόδια στην αντιγραφή. Αυτά αναπτύσσονται 

μέσω πατέντων και δικαιωμάτων χρήσης, copyrights.

■ Οι απαιτούμενοι πόροι και ικανότητες. Αυτά 

σχετίζονται με την τεχνολογία, την παραγωγή, το 

marketing, τα χρηματοοικονομικά μεγέθη και τη φήμη 

της επιχείρησης.

■ Οι υπάρχοντες ικανοί ανταγωνιστές.

■ Οι δυνητικοί και οι υπαρκτοί προμηθευτές 

συμπληρωματικών προϊόντων.

Κατά συνέπεια, η προτεινόμενη στρατηγική βάσει 

συνθηκών έχει ως εξής:

■ Επιλογή Επιθετικής Τοποθέτησης προϊόντος όταν:

1 Τα εμπόδια αντιγραφής είναι υψηλά

2 Η εταιρεία κατέχει και μπορεί να διαθέσει 

απρόσκοπτα όλες τις απαιτούμενες ικανότητες και 

τους σχετιζόμενους πόρους

3 Υπάρχουν οι δυνητικοί προμηθευτές 

συμπληρωματικών προϊόντων.

4 Είναι εμφανής η απουσία ικανών ανταγωνιστών στο 

συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς.

■ Η Παθητική πολλαπλή αδειοδότηση όταν:

1 Τα εμπόδια αντιγραφής είναι χαμηλά.

2 Από την επιχείρηση απουσιάζουν οι απαιτούμενοι 

πόροι και οι ικανότητες.
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3 Υπάρχει παρουσία πολλών ικανών ανταγωνιστών.

■ Η Επιθετική πολλαπλή αδειοδότηση η οποία συνδυάζει 

τις άνω δυο στρατηγικές προτείνεται όταν:

1. Η επιχείρηση διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες και 

τους σχετικούς πόρους.

2. Τα εμπόδια αντιγραφής είναι χαμηλά

3. Υπάρχει παρουσία πολλών ικανών ανταγωνιστών.

■ Οι στρατηγικές συμμαχίες προτείνονται όταν:

1. Υψηλά κόστη αντιγραφής.

2. Η επιχείρηση δε διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες 

και τους σχετικούς πόρους.

3. Υπάρχει παρουσία πολλών ικανών ανταγωνιστών.

Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται όλα τα παραπάνω 

συνοπτικά δηλαδή η επιλογή της στρατηγικής για την 

καταχώρηση βιομηχανικού standard βάσει των συνθηκών 

που αναφέρθηκαν παραπάνω.
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Πίνακας 9: Αντιστοίχηση Στρατηγικής Απόκτησης 
Βιομηχανικού Standard με κριτήρια επιλογής

Εμπόδια
Αντιγρα
φής

Παροχείς
Συμπληρωμ
ατικών
Προϊόντων

Ικανοί
Ανταγωνι
στές

Η επιχείρηση 
κατέχει τις
αναγκαίες 
πηγές και
ικανότητες

Επιθετική
ΓΙροϊοντική
Τοποθέτηση

Υψηλά Όχι Όχι Ναι

Παθητική
Πολλαπλή
Αδειοδότηση

Χαμηλά Ναι Ναι Όχι

Επιθετική
Πολλαπλή
Αδειοδότηση

Υψηλά Ναι Ναι Ναι

ifiX»Slt ν'
ittf ^1 j f 11 C*V € Χαμηλά Ναι Ναι Όχι

Στο πλαίσιο της μελέτης των στρατηγικών συνεργασιών 

και σε συνάφεια με τις κάθετες συνεργασίες θα 

μελετήσουμε ζητήματα που σχετίζονται με το marketing 

σχέσεων με τους πελάτες, customer relationship 

marketing. To marketing σχέσεων με του πελάτες είναι 

στην ουσία η ανάπτυξη μακροπρόθεσμων σχέσεων μαζί 

τους. Οι σχέσεις αυτές καταλήγουν σε αμοιβαία οφέλη. 

Η συλλογιστική του στηρίζεται στη διαπίστωση ότι είναι 

αρκετά πιο εύκολο και οικονομικό να διατηρούνται οι 

υπάρχουσες σχέσεις παρά να αναλαμβάνονται 

προσπάθειες για νέες. Συχνά, αυτό καταλήγει στην 

ελάττωση του βραχυπρόθεσμου κέρδους με γνώμονα το 

μακρυπρόθεσμο όφελος. Πάντως, πρόκειται για μια 

στρατηγική που εκ των πραγμάτων δε μπορεί να 

ακολουθηθεί για όλους τους πελάτες. Πέρα από αυτό 

χαρακτηρίζεται και από ασυνέπεια με την
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πραγματικότητα που ορίζει πως το 20% των πελατών 

κάποιας επιχείρησης συνεισφέρει στο 80% των 

συνολικών εσόδων της. Κατά συνέπεια, το κλειδί στην 

όλη διαδικασία είναι η εξακρίβωση αυτών των πελατών 

για τους οποίους απαιτείται η καταβολή προσπαθειών 

υλοποίησης σχέσεων. Ένα άλλο στοιχείο που οφείλει να 

προσεχθεί ιδιαίτερα αναφέρεται στη μέγεθος της 

δαπάνης πόρων που απαιτείται για την εξυπηρέτηση 

κάποιων πελατών στα πλαίσια του marketing σχέσεων με 

τους πελάτες και των εσόδων που αποφέρουν αυτοί 

στην επιχείρηση. Το επιχείρημα που υποβόσκει 

αναφέρεται σε ζητήματα αποτελεσματικότητας κόστους 

και ορίζει πως δεν πρέπει το κόστος εξυπηρέτησης 

πρέπει να είναι σημαντικά μικρότερο από τα 

αποδιδόμενα έσοδα.

Στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας διακρίνουμε δυο είδη 

πελατών αναφορικά με την ικανότητα τους να αλλάζουν 

προμηθευτή. Αυτούς για τους οποίους τα κόστη 

εναλλαγής, δηλαδή μεταπήδησης σε άλλο προμηθευτή 

είναι αρκετά υψηλά και σε εκείνους που δεν είναι. Για 

τους πρώτους τα υψηλά κόστη εναλλαγής ερμηνεύονται 

πως τέτοιοι πελάτες δύσκολα παίρνουν την απόφαση 

εναλλαγής αλλά αν μεταπηδήσουν σε ανταγωνιστή 

προμηθευτή έχουν χαθεί οριστικά, "lost for good". Αυτοί 

οι πελάτες απαιτούν έντονες προσπάθειες υλοποίησης 

σχέσεων. Οι δεύτεροι, αυτοί, δηλαδή, που 

αντιμετωπίζουν χαμηλά κόστη εναλλαγής, διατηρούν 

συνήθως σχέση με πολλούς προμηθευτές, "always a 

share". Άρα η καταβολή προσπάθειας για την υλοποίηση
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marketing σχέσεων πελατών δεν απαιτείται να είναι 

ιδιαίτερα έντονη.

Τέλος, κάποιες άλλες περιπτώσεις πελατών που δεν 

απαιτείται η εκπόνηση προγραμμάτων marketing 

σχέσεων είναι αυτοί που διαθέτουν ένα αρκετά 

δομημένο σύστημα και εκείνοι που μπορούν να 

προμηθευθούν παρόμοια προϊόντα και από άλλους 

ανταγωνιστές.

Τα κόστη εναλλαγής, switcing costs, οφείλονται σε 

απαιτούμενες επενδύσεις σε εξοπλισμό, διαδικασίες και 

ανθρώπινο δυναμικό. Για παράδειγμα όταν η επιχείρηση 

αποφασίσει να αναβαθμίσει το πληροφοριακό σύστημα 

της, αντιμετωπίζει υψηλά κόστη που σχετίζονται με την 

αλλαγή του εξοπλισμού, τις διαδικασίες λειτουργίας και 

την εκπαίδευση των εργαζομένων πάνω στο νέο 

σύστημα. Άλλη μια περίπτωση της οποίας η εμφάνιση 

συνεπάγεται κόστη εναλλαγής αφορούν τους κινδύνους 

από μια λανθασμένη επιχειρηματική απόφαση ή όταν το 

προϊόν ολοκληρώνεται σε μια ευρεία σειρά διαδικασιών 

της επιχείρησης. Άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με 

υψηλά κόστη εναλλαγής αναφέρονται στην ύπαρξη 

προσωπικών πωλήσεων και στη υψηλά ανεξάρτητα 

δομημένη μορφή του προϊόντος.

Σε αντίθεση με το marketing σχέσεων με τους πελάτες, 

customer relationship marketing, που επικεντρώνεται 

στη δημιουργία μακρόπνοων σχέσεων, το marketing 

συναλλαγών, transactional marketing, απασχολείται με 

τις απλές, ατομικές, βραχυπρόθεσμες πωλήσεις. Το 

marketing συναλλαγών είναι κατάλληλο όταν τα κόστη
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εναλλαγής είναι μικρά, ο πελάτης έχει την ικανότητα να 

δομήσει το προσωπικό του προϊόν από ξεχωριστά και 

αυτόνομα, μεταξύ τους, επιμέρους προϊόντα ενώ το 

ενδιαφέρον του δε στρέφεται στην τεχνολογία. Τα 

κατάλληλα εργαλεία marketing σχετίζονται με 

διαφημιστικές καμπάνιες και τιμολογιακά κίνητρα. Στον 

ακόλουθο πίνακα φαίνεται η επιλογή της στρατηγικής 

marketing, transactional ή customer relationship, βάσει 

των παραπάνω παρατηρήσεων.

Πίνακας 10:Συναλλακτικό vs marketing σχέσεων, 
πηγή Jackson, Barbara Β., (1985) Winning &
Keeping Industrial Customers. Lexington, MA: 
Lexington Books.

Relationship 
(Σχέσεων) 
"Lost for Good'

Transaction
(Συναλλακτικό)

Συμπεριφορά Καταναλωτή
Ορίζοντας
Εξυπηρέτησης Πελάτη 
Κόστη Εναλλαγής 
Προϊόν
Επικέντρωση Πελάτη

Βραχυπρόθεσμο

Χαμηλά
Δομημένη
Προϊόν ή Άτομο

Συνέπειες για το marketing
Βραχυπρόθεσμα 
Εργαλεία 
Μεσοπρόθεσμα 
Εργαλεία 
Μακροπρόθεσμα 
Εργαλεία

Τιμή, Διαφήμιση

Μακροπρόθεσμο

Υψηλά
Ολοκληρωμένη
Τεχνολογία
προμηθευτής

Προσωπική Πώληση

Διανομή, Προϊον

Ένα από τα γενικά συμπεράσματα που εξάγεται από τις 

προηγούμενες παραγράφους είναι ότι οι επιχειρήσεις 

μπορούν να δημιουργήσουν σχέσεις με τους πελάτες τους
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αυξάνοντας τα κόστη εναλλαγής τους. Αυτό μπορεί να 

απαιτεί από τις επιχειρήσεις να επενδύσουν μια σειρά από 

πόρους αφιερωμένους πάνω στην σχέση ανταλλαγής. 

Επιπρόσθετα, μπορεί να σημαίνει τη μόχλευση κάθε πράξης 

συναλλαγής με στόχο την συγκομιδή πληροφορίας για τους 

πελάτες και τις ανάγκες τους ώστε, τελικά, η γνώση αυτή 

να αναχθεί σε έναν τύπο κόστους εναλλαγής, αρκεί φυσικά 

αυτό να είναι γνωστοποιημένο στον πελάτη. Γενικά, το 

περιβάλλον της υψηλής τεχνολογίας ευνοεί περισσότερο 

από τα παραδοσιακά πλαίσια αγοράς τη δημιουργία υψηλών 

κοστών εναλλαγής. Αυτό συμβαίνει γιατί ενυπάρχουν 

παράγοντες όπως αβεβαιότητα, φόβοι του καταναλωτή και 

αμφιβολία που αυξάνει το ρίσκο ανάληψης απόφασης 

υιοθέτησης. Το γεγονός ότι πολλά προϊόντα υψηλής 

τεχνολογίας χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα και 

απαιτούν εκπαίδευση του πελάτη στη χρήση τους συντείνει 

περισσότερο στην αύξηση των κοστών εναλλαγής. Όλα τα 

παραπάνω συντείνουν στη διαπίστωση ότι το marketing 

σχέσεων πελατών είναι μια εξαιρετικά καλή πρακτική στο 

χώρο της υψηλής τεχνολογίας.

Σχετικά με την ανάπτυξη συνεργασιών εμφανίζεται το εξής 

παράδοξο: Από τη μια πλευρά επιζητούνται οι κατά το 

δυνατό πιο στενές σχέσεις στην κατεύθυνση της αύξησης 

της μάθησης. Από την άλλη, και προκειμένου να 

αποτρέψουμε τη μεταφορά κρίσιμης πληροφόρησης, 

επιζητάμε συνεργασίες το δυνατό πιο χαλαρές. Σε κάθε 

περίπτωση απαιτείται εξαιρετική προσοχή κατά τη σύναψη 

της συμφωνίας και την παρακολούθηση της εξέλιξής της.
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ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

"Και πρέπει να ενθυμήστε ότι δεν υπάρχει τίποτε πιο δύσκολο να αναλάβετε, πιο 
επίφοβο να διευθύνετε, και πιο αβέβαιο να επούχει από την πρωτοβουλία για την 
εισαγωγή νέας τάξης πραγμάτων Γιατί ο καινοτόμος έχει ως εχθρούς όλους όσους 
που τα πήγαιναν καλά με τις υφιστάμενες καταστάσεις, και απρόθυμους 
υπασπιστές όλους όσους δύνανται να τα πάνε καλά και με τη νέα "

___________________ Nicolo Machiavelli, The Prince

Καινοτόμοι

To παρακάτω μοντέλο περιγράφει τη διείσδυση στην 

αγορά οποιουδήποτε προϊόντος υψηλής τεχνολογίας με 

γνώμονα τον τύπο των καταναλωτών που προσελκύει 

διαδοχικά στην ωφέλιμη εμπορικά, ζωή του. Το μοντέλο 

αυτό αποδίδεται και με τον όρο «Κύκλος Ζωής 

Υιοθέτησης Τεχνολογίας" ("Technology Adoption Life 

Cycle") και είναι η προσαρμογή της Διαδικασίας 

Διάδοσης του προϊόντος, (Diffusion Process) στα 

προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και, ειδικά, στις ξαφνικές 

καινοτομίες.

Πρώιμη Πλειοψηφία
Όψιμη Πλειοψηφία

Πρώιμοι
Αποδέκτες

Χιηλο;

Βραδυκίνητοι

Εικόνα 22 : Κύκλος Ζωής
Υιοθέτησης Τεχνολογίας 12

12 Everet Μ Rogers (1983), Diffusion of innovations, 3erd edition. The Free Press, p247
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Οι ομάδες καταναλωτών ή αλλιώς οι τύποι καταναλωτών 

είναι οι καινοτόμοι, (innovators), οι πρώιμοι αποδέκτες, 

(early adopters), η πρώιμη πλειοψηφία, (early majority), 

η όψιμη πλειοψηφία, (late majority), και οι 

βραδυκίνητοι, (laggards). Οι ομάδες καταναλωτών 

διαχωρίζονται μεταξύ τους βάσει των χαρακτηριστικών 

αποκρίσεων τους στις καινοτομίες υψηλής τεχνολογίας. 

Η ανάπτυξη ικανών στρατηγικών προσέγγισης των 

ομάδων αυτών προϋποθέτει την κατανόηση του 

ψυχογραφικού προφίλ κάθε μιας καθώς και των 

συσχετίσεων μεταξύ των.

Οι καινοτόμοι (innovators) συνιστούν τη μικρότερη, 

αριθμητικά, από όλες τις ομάδες και είναι οι πρώτοι 

καταναλωτές που προβαίνουν στην αγορά και στη δοκιμή 

του νέου προϊόντος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις στη σύγχρονη 

τεχνολογία αφού αυτή είναι το κεντρικό ενδιαφέρον 

τους με συνέπεια να αναζητούν τα νέα προϊόντα πριν 

ακόμα και από την εκπόνηση κάποιου επίσημου σχεδίου 

marketing για αυτά. Στην ουσία αυτό που τους κινεί το 

ενδιαφέρον είναι η εξερεύνηση όλων των ιδιοτήτων μιας 

νέας τεχνολογίας και κυρίως αυτών που την καθιστούν 

τεχνολογία αιχμής. Αν και το πλήθος τους σε κάθε 

τμηματοποίηση της αγοράς είναι μάλλον μικρό, η 

εμπλοκή τους χαρακτηρίζεται απαραίτητη προκειμένου 

να καταστεί γνωστό στην αγορά ότι η συγκεκριμένη 

καινοτόμα τεχνολογική λύση λειτουργεί. Στο χώρο της 

πληροφορικής, τέτοιοι καταναλωτές είναι οι λεγόμενοι
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alpha testers, οι χρήστες δηλαδή της δοκιμαστικής 

έκδοσης alpha, πρώτης επίσημης, κάποιου λογισμικού.

Οι πρώιμοι αποδέκτες (early adopters) ακολουθούν 

χρονικά τους καινοτόμους στην υιοθέτηση του προϊόντος 

αλλά δε χαρακτηρίζονται από την ίδια προσήλωση στην 

τεχνολογία, δεν είναι δηλαδή τεχνολογιστές, 

(technologists). Μάλλον, πρόκειται για άτομα που 

εύκολα διαβλέπουν, κατανοούν και εκτιμούν τα οφέλη 

από τη χρήση της νέας τεχνολογίας στις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες τους και έτσι επιθυμούν να είναι οι 

πρώτοι που θα επωφεληθούν από τη χρήση της. Συχνά 

πρόκειται για υψηλόβαθμα στελέχη που έχουν τη 

δυνατότητα να αποφασίσουν ή και να επηρεάσουν τις 

αγοραστικές και τις προμηθευτικές επιλογές των 

επιχειρήσεων όπου απασχολούνται. Τις περισσότερες 

φορές γνώστες των ιδιοτήτων της νέας τεχνολογίας 

γίνονται είτε από καινοτόμους του προσωπικού ή 

επαγγελματικού τους κύκλου είτε από πωλητές που 

απευθύνονται σε αυτούς απευθείας. Σε κάθε περίπτωση, 

οι αναφορές που έχουν για τα προϊόντα νέας 

τεχνολογίας δεν είναι αντικειμενικά τεκμηριωμένες και 

επαληθευμένες με αποτέλεσμα, μεγάλο μέρος της 

αγοραστικής απόφασης να στηρίζεται στη διαίσθηση 

τους ως προς την αποτελεσματικότητα και τη 

χρηστικότητα αυτών των εφαρμογών. Χαρακτηρίζονται 

από τις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας ως πελάτες- 

κλειδιά για την είσοδο σε κάποιο τμήμα της αγοράς 

αφού συχνά ασκούν το ρόλο του καθοδηγητή γνώμης
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για την επόμενη ομάδα καταναλωτών την πρώιμη 

πλειοψηφία.

Η πρώιμη πλειοψηφία, (early majority), έχει κάποια 

κοινά στοιχεία με τους πρώιμους αποδέκτες, κυρίως 

όσον αφορά τη δυνατότητα συσχετισμού των ιδιοτήτων 

της νέας τεχνολογίας με τις επιχειρηματικές ευκαιρίες 

που αυτή διανοίγει, όμως σε καμία περίπτωση δε 

λειτουργούν βάσει διαίσθησης παρά μάλλον μόνο 

πρακτικά στη λήψη απόφασης σχετικά με την αγορά της 

νέας τεχνολογίας ή όχι. Συνήθως, αναμένουν

αντικειμενικές τεκμηριώσεις και αναφορές καθώς και 

παραδείγματα χρήσης της πριν επενδύσουν σε αυτή. 

Έρχονται σε τακτική επαφή με πρώιμους αποδέκτες που 

λειτουργούν για αυτούς ως καθοδηγητές γνώμης. Η 

πρώιμη πλειοψηφία ως μέγεθος είναι πάνω από το ένα 

τρίτο της αγοράς που απευθύνεται το προϊόν με 

συνέπεια η επιτυχής διείσδυση σε αυτό να αποτελεί 

εχέγγυο ικανοποιητικής ανάπτυξης πωλήσεων και 

κερδοφορίας. Ουσιαστικά, στόχος κάθε προϊόντος 

υψηλής τεχνολογίας είναι η διείσδυση σε αυτό το τμήμα 

της αγοράς.

Η όψιμη πλειοψηφία, (late majority), ως μέγεθος 

είναι ίση με την πρώιμη δηλαδή πάνω από το ένα τρίτο 

της δυνητικής αγοράς του προϊόντος. Το σημείο 

διαφοράς αυτού του τμήματος με το προηγούμενο 

εντοπίζεται στο γεγονός ότι οποιαδήποτε αγορά γίνεται 

μόνο μετά την αποκατάσταση του προϊόντος ως 

τεχνολογικού standard . Επιπρόσθετα, το προϊόν πρέπει
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να συνοδεύεται από επαρκή τεκμηρίωση ως προς τη 

χρήση του, ικανοποιητική υποστήριξη από την εταιρεία ή 

από άλλες τρίτες καθώς και από την πίστη πως ο φορέας 

που το εμπορεύεται, χαρακτηρίζεται από βιωσιμότητα 

και έχει το επιχειρηματικό μέγεθος να το υποστηρίξει και 

να το εξελίξει. Πρόκειται, λοιπόν, για ομάδα 

καταναλωτών που διακρίνεται από δυσπιστία για την 

υψηλή τεχνολογία καθώς και για την ικανότητα της να 

τη χρησιμοποιήσει αποδοτικά και αποτελεσματικά. Το 

μέγεθος, όμως, αυτής της αγοράς σε συνδυασμό με τη 

χρονική στιγμή που θα διεισδύσει το προϊόν σε αυτή, 

την καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική. Πράγματι, αν

παρατηρήσουμε ταυτόχρονα τον Κύκλο Ζωής

Τεχνολογίας και τον Κύκλο Ζωής Υιοθέτησης

Τεχνολογίας φαίνεται ότι η χρονική στιγμή επιλογής του 

προϊόντος από την όψιμη πλειοψηφία συμπίπτει με την 

αρχή της φάσης ωριμότητας του προϊόντος, άρα σχεδόν 

όλα τα κόστη έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και μεγάλο 

μέρος των εξόδων πώλησης έχουν αποσβεστεί. Αν στο 

σημείο αυτό αναλογιστούμε και την πιθανή μείωση του 

περιθωρίου κέρδους, λόγω του ανταγωνισμού άρα και 

της μείωσης του premium τιμής, αντιλαμβανόμαστε τη 

σημασία που έχει για την επιχείρηση η υιοθέτηση του 

προϊόντος από την όψιμη πλειοψηφία.
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Τεχνολογίας

Τέλος, οι βραδυκίνητοι, (laggards), είναι η ομάδα 

των καταναλωτών που τελευταία θα υιοθετήσει κάποια 

νέα τεχνολογία. Επισημαίνεται ότι η χρονική στιγμή που 

οι βραδυκίνητοι θα αποφασίσουν να υιοθετήσουν μια 

νέα τεχνολογία συμπίπτει με την αρχή απαξίωσής της ή 

και αντικατάστασης από μια νεώτερη, πράγμα που 

σημαίνει ότι συνήθως δεν ακολουθείται κάποιο σχέδιο 

marketing για αυτούς τους καταναλωτές. Ως προς το 

μέγεθος αυτού του τμήματος οφείλουμε να σημειώσουμε 

ότι προσεγγίζει το άθροισμα των καινοτόμων και των 

πρώιμων αποδεκτών, ήτοι το ένα έκτο της συνολικής 

αγοράς.

Συνολικά, η διαδικασία διάδοσης μιας νέας τεχνολογίας 

μπορεί να ιδωθεί ως μια συνέχεια, που περιλαμβάνει 

σαφή και ορισμένα τμήματα, τις πέντε διαφορετικές 

ομάδες καταναλωτών, με σχεδόν προσεγγίσιμα 

ποσοστιαία μεγέθη συμμετοχής της κάθε ομάδας.
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Δεδομένης της σύνθεσης της αγοράς, μπορούμε να 

χειριστούμε τη διαδικασία διάδοσης, ή αλλιώς τον κύκλο 

ζωής υιοθέτησης υψηλής τεχνολογίας, ως μοντέλο για 

την περαιτέρω μελέτη μας. Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτό 

το μοντέλο ο ορθός τρόπος ανάπτυξης μιας αγοράς 

υψηλής τεχνολογίας είναι η παρακολούθηση της 

προόδου της από αριστερά προς τα δεξιά με τη χρήση 

διαφορετικών μέσων προβολής.13 Ο κύριος στόχος είναι 

η χρησιμοποίηση κάθε ομάδας καταναλωτών από την 

επόμενη ως βάση αναφοράς προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν από την επιχείρηση ως ερείσματα 

εισόδου στις διαφορετικές αγορές που ορίζουν οι πέντε 

τύποι καταναλωτών που περιγράψαμε. Στην ουσία, η όλη 

διαδικασία αποσκοπεί στη δημιουργία του φαινομένου 

bandwagon που περιγράψαμε σε προηγούμενη 

παράγραφο. Όμως, υπάρχουν τέσσερα σημεία μετάβασης 

από μια ομάδα καταναλωτών σε μια άλλη πάνω στην 

καμπύλη που μελετάμε που συνιστούν σημεία 

ασυνέχειας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ομάδες 

καταναλωτών εκατέρωθεν των σημείων αυτών δεν έχουν 

τα ίδια χαρακτηριστικά. Σε επόμενη παράγραφο θα 

συζητηθούν οι ασυνέχειες αυτές εκτενέστερα καθώς και 

οι συνέπειες και οι πιθανοί τρόποι αποφυγής τους. 

Υπάρχουν αρκετά χαρακτηριστικά παραδείγματα 

εταιρειών που ακολούθησαν επιτυχημένα το παραπάνω 

μοντέλο όπως η Oracle στις σχεσιακές βάσεις 

δεδομένων, η Microsoft στα λειτουργικά συστήματα 

προσωπικών υπολογιστών, η Hewlett-Packard στους

13 ZaJtman (1965)
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εκτυπωτές, η ESRI στο λογισμικό γεωγραφικών 

συστημάτων, η Autodesk στο λογισμικό σχεδίασης με τη 

βοήθεια υπολογιστών, CAD, η Intel στους 

μικροεπεξεργαστές και η Cisco στους δρομολογητές, 

routers.
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ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ 

ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

"Πόντο πίστευα ότι κερδίζεις περισσότερα σε αυτόν τον κόσμο με 
έναν καλό λόγο και ένα όπλο, παρά μόνο με έναν καλό λόγο"
A/ Capone

Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με τα κρίσιμα 

σημεία της καμπύλης διαδικασίας διάδοσης της υψηλής 

τεχνολογίας. Έχουμε ήδη αναφέρει ότι αυτό είναι 

τέσσερα και τα εντοπίζουμε στην καμπύλη ως σημεία 

μετάβασης από μια ομάδα καταναλωτών σε μια άλλη. Η 

κρισιμότητα τους οφείλεται στα διαφορετικά 

ψυχογραφικά χαρακτηριστικά των ομάδων καταναλωτών 

εκατέρωθεν των σημείων αυτών. Προκειμένου αυτό να 

γίνει περισσότερο εμφανές θα διαγράψουμε το γράφημα 

του κύκλου ζωής υιοθέτησης υψηλής τεχνολογίας ως 

εξής:

Καινοτόμοι Χο<:*νο,

Πρώιμη
Πλει^ψηφία

Όψιμη
Πλειοψηφία

Βραδυκίνητοι

Πρώιμοι
Αποδέκτες

Εικόνα 24 : Αναθεωρημένος Κύκλος Ζωής Υιοθέτησης Υψηλής
Τεχνολογίας
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Ουσιαστικά, εισάγαμε ένα κενό μεταξύ κάθε δυο 

διαφορετικών ψυχογραφικών ομάδων το οποίο και 

συμβολίζει την ανάγκη εξεύρεσης διαφορετικού τρόπου 

προσέγγισης για κάθε ομάδα καταναλωτών, καθώς και το 

γεγονός ότι κάθε ομάδα συνιστά μια διαφορετική αγορά.

Μετάβαση από την αγορά των καινοτόμων σε αυτή των 

πρώιμων αποδεκτών

Μελετώντας την καμπύλη από αριστερά προς τα δεξιά 

διαπιστώνουμε ότι το πρώτο κενό βρίσκεται μεταξύ της 

ομάδας των καινοτόμων και αυτής των πρώιμων 

αποδεκτών. Το συμπέρασμα που εξάγεται βάσει των 

δυο ψυχογραφικών ομάδων συμπυκνώνεται στην 

αδυναμία μετάφρασης της υψηλής τεχνολογίας σε 

προκύπτουσα επιχειρηματική ευκαιρία από τη 

χρήση της. Η μεθοδολογία μετάβασης στην αγορά των 

πρώιμων αποδεκτών στηρίζεται στην απόδοση στην 

υψηλή τεχνολογία χαρακτηριστικών που να πείθουν τους 

μη τεχνολογιστές, πρώιμους αποδέκτες, πως η χρήση 

του νέου προϊόντος είναι ικανή να συνεισφέρει 

αποτελεσματικά σε στρατηγικούς τομείς της επιχείρησης 

με μοναδικό, άρα και μη δυνατό έως τότε, τρόπο. Τις 

περισσότερες φορές αυτό μεταφράζεται σε μια ιδιότητα/ 

εφαρμογή ή σε μια οικογένεια ιδιοτήτων/ εφαρμογών 

που συγκροτούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της 

συγκεκριμένης υψηλής τεχνολογίας. Αν η προσπάθεια 

εξεύρεσης αυτού του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

αποτύχει, το προϊόν θα περιορίσει τις πωλήσεις του
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μόνο στους καινοτόμους. Στην προσπάθεια μας να 

καταδεϊξουμε το συμπέρασμα που αναφέρθηκε 

προηγουμένως θα αναλύσουμε περαιτέρω τις δυο αυτές 

ομάδες καταναλωτών και θα αναζητήσουμε τους τρόπους 

με τους οποίους οι πρώιμοι αποδέκτες αναζητούν από 

τους καινοτόμους την υπόδειξη εκείνων των 

πλεονεκτημάτων του προϊόντος υψηλής τεχνολογίας που 

συνιστούν επιχειρηματική ευκαιρία.

Οι καινοτόμοι ως τμήμα της αγοράς είναι οι 

καταναλωτές με τις λιγότερες απαιτήσεις υιοθέτησης 

όπως φαίνεται και από τη διαδικασία διάδοσης. Στις 

διάφορες βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας οι καινοτόμοι 

είναι γνωστοί και ως technology enthusiasts, άτομα 

δηλαδή που ενθουσιάζονται χρησιμοποιώντας υπηρεσίες 

και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Οι απαιτήσεις τους 

από τον προμηθευτή της υψηλής τεχνολογίας μπορούν 

να ομαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες.

1. Επιθυμούν να γνωρίζουν με τη μέγιστη δυνατή 

ακρίβεια τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της 

προτεινόμενης υψηλής τεχνολογίας. Είναι οι άνθρωποι 

που θα κοιτάξουν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος και να ελέγξουν την 

αλήθεια των ισχυρισμών του προμηθευτή ως προς τις 

δυνατότητες.

2. Στην περίπτωση τεχνικών δυσκολιών επιζητούν την 

αρτιότερη και περισσότερο υπεύθυνη υποστήριξη.
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Πρόκειται για άτομα που αγοράζουν το προϊόν για να 

διερευνήσουν τις τεχνικές δυνατότητες του, χωρίς να 

τους ενδιαφέρει εξίσου η συνολική του εικόνα. 

Ενδιαφέρονται δηλαδή μόνο για την προαγωγή της 

τεχνολογίας που προσφέρει το βασικό προϊόν, 

(generic product) και απαιτούν την πιο επαρκή και το 

δυνατόν πιο προσωπική τεχνική υποστήριξη. Το 

τελευταίο συχνά έρχεται σε αντίθεση με την επιθυμία 

της διοίκησης να περιορίσει ή και να απαγορεύσει την 

πρόσβαση στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος. 

Αλλά, όπως άλλωστε γίνεται και από την πλειονότητα 

των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, τελικά αυτές 

είναι που θα δημιουργήσουν φόρα εξειδικευμένων 

συζητήσεων και αναλύσεων. Αυτό οφείλεται στη 

διαπίστωση ότι τις περισσότερες φορές η κριτική των 

καινοτόμων γίνεται καλόπιστα, με στόχο τη βελτίωση 

του βασικού προϊόντος και την προσθήκη συνοδευτικών 

χαρακτηριστικών ή και εξαρτημάτων ικανών να 

βοηθήσουν την προετοιμασία του συνολικού προϊόντος 

(whole product).

3. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο των καινοτόμων 

είναι η επιθυμία τους να είναι οι πρώτοι που δοκιμάζουν 

μια νέα τεχνολογία ενώ σε συνέχεια και με τα παραπάνω 

τους ενδιαφέρει και η συμμετοχή στην ανάπτυξη της 

νέας υψηλής τεχνολογίας. Αυτό έχει ως άμεση συνέπεια 

να επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στη σύγχρονη 

τεχνολογία εύκολα και, κυρίως, οικονομικά.
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Σε κάθε περίπτωση, η προσέγγιση των καινοτόμων σ' 

ένα προϊόν ή σε μια υπηρεσία υψηλής τεχνολογίας είναι 

μια σχετικά εύκολη διαδικασία αφού πάντα ή σχεδόν 

πάντα θα υπάρχει ένας μικρός αρχικός πυρήνας ατόμων 

που θα ενδιαφέρονται να εξετάσουν αν και πως δουλεύει 

το προϊόν. Φυσικά αυτό ισχύσει στην περίπτωση που 

πρόκειται για τεχνολογία αιχμής, ενώ την επιχείρηση δεν 

την απασχολεί να αποκομίσει οικονομικά οφέλη από 

τέτοιες πωλήσεις. Ο ρόλος των καινοτόμων ως 

καθοδηγητές γνώμης στα υπόλοιπα τμήματα της αγοράς 

είναι μικρός και περιορίζεται μόνο στην επόμενη ομάδα 

καταναλωτών, τους πρώιμους αποδέκτες αν και μόνο αν 

έχουν πρόσβαση σε αυτούς. Το τελευταίο, συνήθως, 

συμβαίνει στους εταιρικούς χρήστες.

Η επόμενη ομάδα καταναλωτών είναι οι πρώιμοι 

αποδέκτες, ή αλλιώς οραματιστές, (visionaries). Για 

αυτούς οι λόγοι αγοράς του προϊόντος είναι καθαρό 

επιχειρηματικοί και απορρέουν από την πεποίθηση τους 

ότι μπορούν να διαφοροποιήσουν προς το

αποδοτικότερο τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση 

τους. Άρα, ενυπάρχει σαφώς και το στοιχείο της 

προσωπικής φιλοδοξίας μέσα από την αναγνώριση και 

την αναμενόμενη ανταμοιβή όταν και εφόσον το πείραμα 

αυτό πετύχει. Είναι οι λιγότερο ευαίσθητοι σε θέματα 

τιμής από όλους τους υπόλοιπους τύπους καταναλωτών. 

Παράλληλα, είναι εξαιρετικό αποτελεσματικοί στο να 

διαδώσουν στο επιχειρηματικό περιβάλλον τις

προοπτικές από τη χρήση του προϊόντος. Γνωστό
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παράδειγμα είναι του Sheldon Laube, business manager 

της Price Waterhouse που αγόρασε, στα τέλη της 

δεκαετίας του 80, 10.000 αντίτυπα του επαναστατικού 

για την εποχή του ενδοδικτυακού λογισμικού της Lotus, 

Notes. Αντίστοιχο είναι και το παράδειγμα του Jim 

Barksdale, CIO της Federal Express που μετέφερε στο 

internet όλη την υποστήριξη πελατών καθώς και την 

παρακολούθηση της κίνησης των δεμάτων. Και στις δυο 

περιπτώσεις, η επένδυση στην υψηλή τεχνολογία έγινε 

σε μια περίοδο που αυτή δεν είχε ακόμη αποδείξει τις 

δυνατότητες της.

Παρ' όλ' αυτά, γεγονός παραμένει η δυσκολία με την 

οποία οι πρώιμοι αποδέκτες ικανοποιούνται τελικά από 

την επένδυση στην οποία προβαίνουν. Συνάμα, επειδή 

δεν είναι τεχνολογιστές αντιμετωπίζουν το προϊόν 

περισσότερο ως προσωπική εργολαβία με την έννοια ότι 

επιζητούν την προσαρμογή του στις ακριβείς δικές τους 

ανάγκες. Αυτό όμως έρχεται τις περισσότερες φορές σε 

αντίθεση με την προσπάθεια της επιχείρησης 

προμηθευτή να ολοκληρώσει ένα προϊόν. Η απάντηση σε 

αυτόν τον προβληματισμό εντοπίζεται στην προσπάθεια 

παραγωγής ενδιάμεσων, και αυτοτελών προϊόντων ως 

αποτελέσματα της κάθε φάσης του έργου. Παρά τις 

όποιες δυσκολίες, η οικονομική συμβολή των πρώιμων 

αποδεκτών είναι εξαιρετικά σημαντική λόγω του 

premium τιμής που μπορεί να επιβάλλει η επιχείρηση 

προμηθευτής, ενώ, παράλληλα, και ο ρόλος τους ως
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καθοδηγητές γνώμης για την πρώιμη πλειοψηφία είναι 

καταλυτικός.

Οι αγορές που συνιστούν οι ομάδες των καινοτόμων και 

των πρώιμων αποδεκτών συχνά αποκαλούνται πρώιμες, 

(early). Η δυναμική μιας εταιρείας υψηλής τεχνολογίας 

που προσπαθεί να προωθήσει σε αυτές τις αγορές ένα 

νέο προϊόν μπορεί να συνοψισθεί ως ακολούθως. Το 

προϊόν υψηλής τεχνολογίας είναι ικανό να πραγματώσει, 

ή τουλάχιστο να συμβάλλει καταλυτικά, στην υλοποίηση 

μιας νέας και εξαιρετικά ενδιαφέρουσας, σε όρους 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, εφαρμογής. 

Την πιστοποίηση για τις ικανότητες αυτές καλούνται να 

τις αποδώσουν καινοτόμοι τεχνολογιστές, ειδικοί και 

ειδικευμένοι στην αξιολόγηση και στη σύγκριση αυτής 

της λύσης με άλλες εναλλακτικές που ενδεχομένως να 

υπάρχουν στην αγορά. Τρία είναι τα πιθανά προβλήματα 

που μπορεί να εμφανιστούν στην παραπάνω ακολουθία 

και να δικαιολογήσουν την ύπαρξη του χάσματος.

1. Το πρώτο αναφέρεται στη μη χρήση ικανοποιητικών 

μέσων και διαύλων προώθησης στους καινοτόμους 

τεχνολογιστές, ή τουλάχιστον σε εκείνους που έχουν 

πρόσβαση σε πρώιμους αποδέκτες. Ουσιαστικά, 

πρόκειται για ένα πρόβλημα έλλειψης ορθής 

επικέντρωσης και τμηματοποίησης της αγοράς-στόχου 

των καινοτόμων το οποίο έλαβε χώρα λόγω της μη 

γνώσης των μέσων προώθησης σε αυτή την ομάδα 

καταναλωτών.
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2. Το δεύτερο πρόβλημα αναφέρεται στην απόδοση μη 

υπαρκτών ή αντιληπτών ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών 

στο βασικό (generic) προϊόν, γεγονός που έχει ως 

αποτέλεσμα την αρνητική κριτική του από τους 

τεχνολογιστές καινοτόμους. Πολλές φορές το πρόβλημα 

αυτό ταυτίζεται και με το λεγόμενο pre-marketing, 

δηλαδή το marketing ενός προϊόντος το οποίο δεν 

υφίσταται ακόμη, ιδιαίτερα όταν αυτή η διαδικασία 

συνεπάγεται μη τήρηση προϊοντικών ή και χρονικών 

δεσμεύσεων.

3. Τέλος, το πιο σύνηθες, όσον αφορά τη συχνότητα 

εμφάνισης, πρόβλημα αφορά την αδυναμία μετουσίωσης 

της προτεινόμενης υψηλής τεχνολογίας σε κάποια 

ανταγωνιστική εφαρμογή από τους πρώιμους αποδέκτες 

οραματιστές. Από τα πλέον γνωστά παραδείγματα 

προϊόντων που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία είναι 

το λογισμικό νευρωνικών δικτύων λόγω της έως σήμερα 

πολυπλοκότητας του, καθώς και το desktop video 

conferencing το οποίο αν και ως προϊόν υποστηρίζεται 

από εταιρείες κολοσσούς όπως η IBM, η Intel και η 

Xerox, δεν έχει καταφέρει να διεισδύσει στην αγορά.

Μετάβαση από την αγορά των πρώιμων αποδεκτών σε 

αυτή της πρώιμης πλε/οψηφιας.

Το επόμενο κενό που διαπιστώνουμε στην καμπύλη 

κύκλου ζωής υιοθέτησης τεχνολογίας εντοπίζεται μεταξύ 

των πρώιμων αποδεκτών και της πρώιμης πλειοψηφίας.
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Το κενό αυτό χαρακτηρίζεται από πολλούς συγγραφείς 

και επαγγελματίες του χώρου ως το πιο σημαντικό, 

καθώς η επιτυχημένη υπερπήδηση του θεωρείται ότι 

αποδεικνύει την εμπορική επιτυχία ενός προϊόντος 

υψηλής τεχνολογίας. Αυτό οφείλεται στο μέγεθος της 

αγοράς της πρώιμης πλειοψηφίας δηλαδή το ένα τρίτο 

της συνολικής δυνητικής αγοράς. Σε συνέπεια με την 

προηγούμενη ανάλυση, το πρόβλημα στο οποίο 

οφείλεται η ύπαρξη του κενού αυτού στην 

καμπύλη συμπυκνώνεται στην αδυναμία χρήσης 

των πρώιμων αποδεκτών ως βάση αναφοράς 

επιτυχημένης αγοράς από την πρώιμη πλειοψηφία, 

κυρίως λόγω των διαφορετικών στόχων 

υιοθέτησης της νέας τεχνολογικής λύσης από τις 

δυο ομάδες καθώς και των μέσων και συμβάσεων 

εισαγωγής της στην επιχείρηση.

Οι καταναλωτές της πρώιμης πλειοψηφίας είναι 

γνωστοί στις διάφορες βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας 

ως πραγματιστές (pragmatists). Σε αντίθεση με τους 

πρώιμους αποδέκτες, στόχος τους είναι η επίτευξη μιας 

ποσοστιαίας, μετρήσιμης και προβλέψιμης 

βελτίωσης μέσω της χρήσης του προϊόντος της υψηλής 

τεχνολογίας. Αυτό σημαίνει ότι προτού προβούν στην 

αγορά του προϊόντος πρέπει να είναι σίγουροι για τη 

δυνατότητά του να καλύψει τις ανάγκες τις οποίες 

υπόσχεται και η επιβεβαίωση αυτή έρχεται από την 

αγορά, δηλαδή από την ικανοποίηση άλλων πελατών που 

έκαναν χρήση του προϊόντος. Οι πραγματιστές, για να
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μειώσουν τον κίνδυνο από την αγορά, συνοδεύουν την 

επιλογή κάποιου προϊόντος άμεσα με την εταιρεία που το 

κατασκευάζει, την ποιότητα του προϊόντος, την υποδομή 

που συνοδεύει το βασικό προϊόν σε τεχνική υποστήριξη, 

εκπαίδευση στη χρήση, διαλειτουργικότητα, αξιοπιστία, 

συνέχεια, συνέπεια καθώς και βιωσιμότητα της 

επιχείρησης-προμηθευτή αφού αποσκοπούν να 

χρησιμοποιήσουν για αρκετό καιρό το συγκεκριμένο 

προϊόν.

Οι πραγματιστές τείνουν να επικοινωνούν αρκετά με 

άλλα άτομα της βιομηχανίας που δραστηριοποιούνται και 

εκεί αναζητούν τις αναφορές και τις προτάσεις για την 

αγορά του προϊόντος υψηλής τεχνολογίας, συλλέγοντας 

στοιχεία από κάποια επιχείρηση που την έχει ήδη 

εφαρμόσει. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο των 

πραγματιστών είναι η εξασφάλιση που τους προσφέρει η 

ύπαρξη ανταγωνισμού όσον αφορά τους δυνητικούς 

προμηθευτές ενός προϊόντος υψηλής τεχνολογίας. Η 

εξασφάλιση αυτή είναι δυϊκή. Αφενός αφορά τη μείωση 

της τιμής του προϊόντος και αφετέρου διαπιστώνει την 

ύπαρξη συγκεκριμένης αγοράς λόγω των εναλλακτικών 

προϊόντων που προσφέρονται. Στη συνέχεια, μάλλον θα 

επιλέξουν από αυτόν που είναι ή που φαίνεται να είναι ο 

ηγέτης στη συγκεκριμένη αγορά.

Τέλος, οι πραγματιστές ως πελάτες είναι μάλλον πιστοί 

στις επιχειρήσεις - προμηθευτές της υψηλής τεχνολογίας 

και είναι ικανοί να ανάγουν την τεχνολογία αυτή ως 

standard σε κάποιες συγκεκριμένες χρήσεις



συμβάλλοντας αποφασιστικά στη βιωσιμότητα και στην 

ανάπτυξη του προμηθευτή, στη μείωση του κόστους 

πωλήσεων και στην αύξηση του όγκου πωλήσεων.

Υπάρχουν τρεις θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ των 

πρώιμων αποδεκτών και της πρώιμης πλειοψηφίας ως 

τύποι καταναλωτών. Οι διαφορές αυτές οδηγούν τους 

πραγματιστές καταναλωτές της πρώιμης πλειοψηφίας να 

μη χρησιμοποιούν ως βάση αναφοράς τους πρώιμους 

αποδέκτες καινοτόμους.

1. Οι πρώιμοι αποδέκτες δε χρησιμοποιούν κατ' ανάγκη 

βάση αναφοράς για την απόφαση της αγοράς κάποιου 

προϊόντος υψηλής τεχνολογίας παρά κινούνται από τους 

προσωπικούς τους οραματισμούς. Αντίθετα, η πρώιμη 

πλειοψηφία ως ομάδα καταναλωτών στηρίζει την 

απόφαση αγοράς πάνω στις αναφορές άλλων 

καταναλωτών της ίδιας ομάδας αλλά και του ίδιου 

βιομηχανικού κλάδου επειδή επιθυμούν αγοραστική 

ασφάλεια και αυτή μπορεί να προέλθει μόνο μέσω 

συγκρίσιμων εμπειριών και απόψεων.

2. Οι πρώιμοι αποδέκτες ενδιαφέρονται για τις 

εξελίξεις εν γένει στην τεχνολογία και τις συνακόλουθες 

επιχειρηματικές ευκαιρίες που φαίνονται να 

διαγράφονται σε αντίθεση με την πρώιμη πλειοψηφία 

που δεν εμπιστεύεται την υψηλή τεχνολογία και 

περιορίζει τις επενδύσεις της σε αυτήν μόνο σε 

δοκιμασμένες και πετυχημένες λύσεις.
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3. Οι πραγματιστές επιθυμούν να προμηθεύονται 

έτοιμες λύσεις ολοκληρωμένου προϊόντος ει δυνατόν από 

τον ηγέτη της συγκεκριμένης αγοράς, ενώ οι 

οραματιστές επιθυμούν να είναι αυτοί που θα 

διαμορφώσουν το βασικό, στις δικές τους ανάγκες. 

Ουσιαστικά οι οραματιστές επιζητούν τεχνολογίες αιχμής 

ενώ οι πραγματιστές τεχνολογικά και βιομηχανικά 

standards.

Μετάβαση από την αγορά της πρώιμης πλειοψηφίος σε 

αυτήν της όψιμης.

Το επόμενο κενό που διαπιστώνουμε στην καμπύλη 

κύκλου ζωής υιοθέτησης τεχνολογίας εντοπίζεται στη 

διάρκεια μετάβασης από την αγορά της πρώιμης 

πλειοψηφίας σε αυτήν της όψιμης. Ως μέγεθος η όψιμη 

πλειοψηφία είναι ίση με την πρώιμη, δηλαδή σχεδόν το 

ένα τρίτο της συνολικής δυνητικής αγοράς του 

προϊόντος. Το κενό οφείλεται στην ουσιαστική 

διαφορά μεταξύ αυτών των δυο ομάδων

καταναλωτών όσον αφορά την ευκολία χρήσης του 

προϊόντος υψηλής τεχνολογίας. Το σημείο της 

μετάβασης χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη

αναπτυγμένης αγοράς και το προϊόν έχει γίνει αποδεκτό 

από τη συνολική δυνητική αγορά του ως τεχνολογικό 

standard χωρίς, όμως, αυτό να σημαίνει ότι το προϊόν 

έχει εισέλθει στο στάδιο της ωριμότητας.
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Οι καταναλωτές της όψιμης πλειοψηφίας είναι 

γνωστοί και ως συντηρητικοί. Ο χαρακτηρισμός αυτός 

οφείλεται στη δυσαρέσκεια αυτών των καταναλωτών 

απέναντι στις ξαφνικές καινοτομίες. Συνήθως αυτό 

οφείλεται στο φόβο που έχουν απέναντι στη σύγχρονη 

τεχνολογία με αποτέλεσμα να αποφασίζουν να 

επενδύσουν σε αυτή μόνο όταν αυτή έχει ήδη αποδείξει 

τη χρησιμότητα και τη χρηστικότητα της, έχει 

καθιερωθεί, η τιμή της έχει σταθεροποιηθεί, και η 

ευκολία χρήσης της είναι δεδομένη. Η αξία αυτού του 

τμήματος αγοράς είναι εξαιρετικά μεγάλη λόγω του 

μεγέθους του, της απόσβεσης στα έξοδα έρευνας και 

ανάπτυξης που έχει επιτευχθεί, της μείωσης των εξόδων 

πώλησης καθώς και στις ωφέλειες που προκύπτουν από 

την καμπύλη μάθησης.

Οι αγορές που συνιστούν οι ομάδες της πρώιμης και της 

όψιμης πλειοψηφίας αποδίδονται από τον όρο κύριες, 

(mainstream) σε συνέπεια με τις πρώιμες αγορές που 

περιγράψαμε νωρίτερα. Ακόμη, όπως ακριβώς η 

ανάπτυξη των πρώιμων αγορών οφείλεται στους 

οραματιστές πρώιμους αποδέκτες, έτσι και σε αυτή την 

περίπτωση, η ανάπτυξη των κύριων αγορών οφείλεται 

στους πραγματιστές της πρώιμης πλειοψηφίας.

Παρατηρώντας τα τέσσερα διαφορετικά προφίλ που 

μελετήσαμε έως τώρα διαπιστώνουμε πως, κινούμενοι 

από αριστερά προς τα δεξιά η αγοραστική απόφαση 

μετατοπίζεται από την αξία του βασικού προϊόντος 

υψηλής τεχνολογίας με όρους δυνατοτήτων,
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χαρακτηριστικών και συγκριτικών πλεονεκτημάτων

έναντι άλλων άμεσων και έμμεσων ανταγωνιστικών

προϊόντων προς την πληρότητα του ολοκληρωμένου 
] I

προϊόντος ως δεδομένης τεχνολογικής λύσης, συνεχούς

και επαρκούς υποστήριξης καθώς και ανταγωνιστικής

ΐ τιμής. j

Το σημαντικό στοιχείο που αποδεικνύεται από τη |
μετατόπιση αυτή εδράζεται στη διαπίστωση πως καθώς

I
το προϊόν ωριμάζει στην αγορά, η επιχείρηση που το 

εμπορεύεται οφείλει να βελτιώνει την υποστήριξη που
I

παρέχει σε αυτό προκειμένου να απλοποιήσει τη χρήση
I a

του και κατ' αυτόν τον τρόπο να προσθέσει επιπλέον 

1 αξία στο προϊόν με τελικό αποτέλεσμα να προσελκύσει

την ομάδα της όψιμης πλειοψηφίας, αφού αυτοί είναι οι 

καταναλωτές οι οποίοι προσανατολίζονται αγοραστικά

βάσει της παρεχόμενης υποστήριξης λόγω της
| |

ανασφάλειας τους ως προς τη χρήση της σύγχρονης 

τεχνολογίας.
| ___________________________________________________________________________________________

Μετάβαση από την αγορά της όψιμης πλειοψηφίας στους

βραδυκίνη τους.
___________________________________________________________________________________________ I

|
Το τελευταίο τμήμα της δυνητικής αγοράς ενός 

προϊόντος υψηλής τεχνολογίας είναι η ομάδα των 

βραδυκίνητων. Οι καταναλωτές αυτοί είναι γνωστοί και 

ως σκεπτικιστές λόγω της αρνητικής κριτικής διάθεσης 

απέναντι στην υψηλή τεχνολογία και στην ουσία των 

θετικών αλλαγών που μπορεί αυτή να επιφέρει. Αυτή
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είναι και η βασική διαφορά μεταξύ αυτών της 

κατηγορίας βραδυκίνητων και της αντίστοιχης στην 

τυπική καμπύλη διάδοσης προϊόντος. Στην ουσία, η 

υπηρεσία που προσφέρουν οι σκεπτικιστές στους 

marketers υψηλής τεχνολογίας είναι η συνεχής υπόδειξη 

των ασυνεπειών μεταξύ της πραγματικότητας και των 

υποσχέσεων και των ισχυρισμών για τις δυνατότητες, τα 

χαρακτηριστικά, την αποτελεσματικότητα και τους 

τρόπους αποδοτικής χρήσης της υψηλής τεχνολογίας. 

Εδώ η κριτική γίνεται πάντα στην ιδέα του 

ολοκληρωμένου προϊόντος. Το κενό που εμφανίζεται 

μεταξύ της όψιμης πλειοψηφίας και των 

βραδυκίνητων οφείλεται ακριβώς στην αρνητική 

στάση των σκεπτικιστών απέναντι στην υψηλή 

τεχνολογία καθώς και στην μη κατάστρωση ειδικού 

σχεδίου marketing για αυτή την ομάδα 

καταναλωτών από τις επιχειρήσεις λόγω της 

ολοκλήρωσης του κύκλου ζωής της συγκεκριμένης 

τεχνολογίας καθώς και την πιθανή προώθηση της 

επόμενης τεχνολογικής λύσης. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι, τις περισσότερες φορές, λόγοι συμβατότητας 

οδηγούν τους σκεπτικιστές στην υιοθέτηση της 

προτεινόμενης τεχνολογικής λύσης.
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Ποράγοντες που επηρεάζουν το Ρυθμό Διάδοσης του 

Προϊόντος Υψηλής Τεχνολογίας.

Για κάθε νέο προϊόν οι παράγοντες που συνήθως 

επηρεάζουν καταλυτικά την ταχύτητα διάδοσης και 

υιοθέτησής τους από την αγορά, είναι όλοι προϊοντικοί, 

σχετίζονται δηλαδή με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, 

και έχουν ομαδοποιηθεί σε πέντε κατηγορίες. Στη 

συνέχεια, θα αναφέρουμε τις κατηγορίες αυτές και θα 

τις προσαρμόσουμε σε σχέση με τις ιδιομορφίες της 

αγοράς υψηλής τεχνολογίας που έχουμε συναντήσει έως 

τώρα.

■ Συμβατότητα με άλλα προϊόντα ή και με 

προηγούμενες εμπειρίες του καταναλωτή. Η 

συμβατότητα ορίζεται δυϊκά. Αναφορικά με το 

χαρακτηρισμό της καινοτομίας ως ξαφνικής ή αυξητικής 

καθώς και σχετικά με τις προϋποθέσεις που οφείλει να 

πληροί στις περιστάσεις χρήσης του προϊόντος, ιδιαίτερα 

όταν αυτή δεν εκτελείται ή δε ζητείται να εκτελεστεί 

αυτόνομα. Τις περισσότερες φορές μια ξαφνική 

καινοτομία χαρακτηρίζεται από έλλειψη συμβατότητας, 

όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τις διάφορες 

διαμορφώσεις αποθηκευτικών ψηφιακών δίσκων οπτικής 

δέσμης. Ο προβληματισμός εντείνεται στο βαθμό που οι 

ξαφνικές καινοτομίες επιτάσσουν ριζικές αλλαγές στον 

τρόπο εργασίας, διαφοροποιήσεις και αναβαθμίσεις στον
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υπάρχοντα τεχνολογικό εξοπλισμό. Από την άλλη πλευρά 

οι προϋποθέσεις χρήσης σχετίζονται με το σύνολο των 

περιορισμών που οφείλονται στις απαιτήσεις 

λειτουργίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η αδυναμία 

ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books) από κάθε 

συσκευή που δεν είναι συνδεδεμένη στο internet.

■ Συγκριτικά πλεονεκτήματα της προτεινόμενης 

τεχνολογικής λύσης έναντι άλλων υφιστάμενων. Τα 

πλεονεκτήματα αυτά διαφοροποιούνται στον κύκλο ζωής 

τεχνολογίας ως προς τη σημασία και τη σημαντικότητα 

σε επίπεδο τύπου καταναλωτών, στοχευόμενου 

τμήματος αγοράς και επιπέδου ολοκλήρωσης του 

προϊόντος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 

εξέλιξη των μικροεπεξεργαστών την τελευταία δεκαετία.

■ Ο βαθμός πολυπλοκότητας σε κάθε φάση χρήσης 

του προϊόντος από τον καταναλωτή. Το ζήτημα αυτό 

εξετάζεται μεμονωμένα, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 

σύγκρισης για τη λήψη απόφασης αγοράς, και στην 

πορεία του κύκλου ζωής του όπου η πολυπλοκότητα 

οφείλει να ελαττώνεται λόγω των τύπων των 

καταναλωτών όπου απευθύνεται.

■ Ευκολία στη δοκιμή, σε όσα στάδια του κύκλου 

ζωής απαιτηθεί. Η ευκολία εντοπίζεται στις δυνατότητες 

προμήθειας της δοκιμαστικής έκδοσης, στην υποστήριξη 

που παρέχεται για τη δοκιμή καθώς και στις 

συνοδευτικές απαιτήσεις χρήσης.

174



■ Εμφανείς περιστάσεις χρήσης της υψηλής 

τεχνολογίας, δηλαδή να είναι ξεκάθαρες, για τον 

καταναλωτή, οι περιπτώσεις που θα επιλεγεί η εφαρμογή 

του συγκεκριμένου προϊόντος.

Μεθοδολογία χαρακτηρισμού πελάτη- στόχου

Η αναγνώριση των κενών μεταξύ των διαφορετικών 

τύπων καταναλωτών, η δυσκολία στη χρήση 

καθοδηγητών γνώμης από μια προηγούμενη ομάδα στην 

επόμενη με συνέπεια την ανάγκη δημιουργίας

διαφορετικού σχεδίου marketing για κάθε ομάδα 

καταναλωτών οδήγησε στη χρήση των σεναρίων βάσει 

μιας τεχνικής γνωστής ως χαρακτηρισμός του πελάτη 

στόχου (Target Market Characterization). Η 

μεθοδολογία αυτή προτάθηκε από την IBM και την Intel 

στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και έρχεται να 

καλύψει τις αδυναμίες των αγορών που σχετίζονται με 

την απροσωπία και το αφηρημένο που τις χαρακτηρίζει. 

Σκοπός αυτής της μεθοδολογίας είναι η δημιουργία 

εικόνων του πελάτη στον οποίο θέλουμε να

προβάλλουμε την τεχνολογική λύση. Ο χαρακτηρισμός 

πελάτη-στόχου στοιχειοθετεί μια επίσημη διαδικασία 

δημιουργίας εικόνων των πελατών. Μάλιστα, αποσκοπεί 

στη δημιουργία το δυνατόν περισσότερο χαρακτηρισμών 

όπου καθένας από αυτούς απευθύνεται σε διαφορετικούς 

τύπους καταναλωτών και διαφορετικές περιστάσεις 

χρήσης του προϊόντος. Πρακτικά, το σενάριο οδηγεί στη 

δημιουργία ενός μεγάλου αριθμού τέτοιων
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χαρακτηρισμών, πάνω από είκοσι, με μικρές όμως 

διαφοροποιήσεις μεταξύ τους, με αποτέλεσμα την τελική 

διαγραφή οκτώ με δέκα διακριτών εναλλακτικών 

χαρακτηρισμών. Το πλεονέκτημα που προβάλλεται από 

τη χρήση αυτής της μεθοδολογίας εντοπίζεται στην 

αύξηση των στοιχείων της δυνητικής αγοράς και στη 

βελτίωση των δεδομένων αναφοράς ώστε να μειώνεται 

το ρίσκο από τις αποφάσεις που λαμβάνει η επιχείρηση 

σχετικά με την αγορά- στόχο ενός προϊόντος.

Ο χαρακτηρισμός στόχου-πελάτη βρίσκεται στο 

επίκεντρο της τμηματοποίησης στην αγορά υψηλής 

τεχνολογίας. Για κάθε σενάριο που μελετάται, η 

εφαρμογή του οριοθετείται από μια σειρά από 

παράγοντες κρίσιμους για τη μετάβαση από τον ένα τύπο 

καταναλωτών στον επόμενο. Ο σχεδιασμός marketing 

καλείται να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που 

πηγάζουν από αυτούς τους παράγοντες. Ουσιαστικά, 

πρόκειται για μια διαδικασία που εκτελείται σε δυο 

βήματα. Σε κάθε βήμα εξετάζεται ένας αριθμός από 

παράγοντες μέσω ερωτημάτων, οι απαντήσεις των 

οποίων βαθμολογούνται. Η μετάβαση στο δεύτερο βήμα 

προϋποθέτει ικανοποιητική βαθμολόγηση στο πρώτο 

βήμα. Σε αντίθετη περίπτωση το σενάριο εγκαταλείπεται. 

Συνήθως, το πρώτο βήμα αποτελείται από τέσσερις 

παράγοντες, οι οποίοι και λόγω της διηθητικής 

ικανότητάς τους καλούνται και δείκτες παύσης μελέτης 

σεναρίου (showstoppers). Το δεύτερο βήμα αποτελείται 

από πέντε παράγοντες, και μετά και την παρέλευση του,
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τα σενάρια ταξινομούνται βάσει της βαθμολογίας που 

συγκέντρωσαν. Στόχος είναι η απονομή πιθανοτήτων 

επιτυχίας και η κατάληξη σ' ένα σενάριο, εκείνο με τις 

περισσότερες πιθανότητες. Οι παράγοντες, στους 

οποίους τίθενται τα ερωτήματα είναι οι ακόλουθοι:

Βήυα Ποώτο:

1. Πελάτης-στόχος: Πιθανά ερωτήματα που

ασκούνται αφορούν την ύπαρξη εντοπίσιμων 

οικονομικών πελατών για το προϊόν, προσβάσιμων από 

τα υφιστάμενα κανάλια διάθεσης, διαθέσιμων να 

προβούν στην αγορά του ολοκληρωμένου προϊόντος.

2. Πειστικός Λόγος Αγοράς: Υφίστανται

ανταγωνιστικοί λόγοι που θα οδηγήσουν τον πελάτη 

στην προτίμηση του προϊόντος; Οι λόγοι αυτοί 

σχετίζονται και με τα τέσσερα στοιχεία του μίγματος 

marketing, κυρίως όμως με τα προϊοντικά 

χαρακτηριστικά.

3. Ολοκληρωμένο προϊόν: Τα ερωτήματα

σχετίζονται με την ικανότητα της επιχείρησης ή και των 

συνεργατών της να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της 

αγοράς για μια ολοκληρωμένη λύση σε περιορισμένο και 

σαφώς οριοθετημένο χρονικό ορίζοντα.

4. Ανταγωνισμός: Τα ερωτήματα εδώ αφορούν το 

κατά πόσο η συγκεκριμένη ανάγκη της αγοράς που
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ζητούμε να καλύψουμε με το προϊόν, έχει εντοπισθεί και 

από άλλες επιχειρήσεις.

Η βαθμολόγηση συνήθως γίνεται σε κλίμακα από το 1 

έως το 5 με αποτέλεσμα η χαμηλότερη βαθμολόγηση 

σεναρίου να είναι 4 και η υψηλότερη 20. Στις 

περιπτώσεις ισοβαθμίας εξετάζονται πιο αναλυτικά οι 

παράγοντες που σχετίζονται με το ολοκληρωμένο 

προϊόν, και ακολούθως ο ανταγωνισμός και οι πειστικοί 

λόγοι αγοράς. Η επαρκής βαθμολόγηση στους 

προηγούμενους τέσσερις παράγοντες είναι απαίτηση για 

την ικανότητα βιωσιμότητας ενός νέου προϊόντος στην 

αγορά. Οι υπόλοιποι πέντε παράγοντες δε συνιστούν 

απαίτηση παρά τα σενάρια, που συγκεντρώνουν υψηλές 

βαθμολογίες και σε αυτούς τους παράγοντες, 

χαρακτηρίζονται, από αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας.

Βήυα Δεύτεοο.

1. Συνεργάτες και Σύμμαχοι: Τα ερωτήματα

σχετίζονται με την ύπαρξη των αντικειμενικών 

δυνατοτήτων και ευκαιριών συνεργασιών και συνεργιών 

με άλλες εταιρείες για την παροχή του ολοκληρωμένου 

προϊόντος στην αγορά.

2. Διανομή: Εδώ τα ερωτήματα σχετίζονται με την 

ύπαρξη επαρκών καναλιών διανομής και μέσων διανομής 

των προϊόντων.
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3. Τιμολόγηση: Ελέγχεται η συνέπεια της τιμής του 

προϊόντος με την τιμή που είναι διατεθειμένος να 

αποδώσει ο καταναλωτής προκειμένου να αγοράσει το 

υπό συζήτηση προϊόν. Επίσης, άλλα ζητήματα αφορούν 

τις προμήθειες των καναλιών διανομής και των πωλητών.

4. Τοποθέτηση: Εξετάζεται κυρίως η ικανότητα της 

επιχείρησης να διαθέσει αξιόπιστα τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες της στην αγορά στόχο.

5. Επόμενος πελότης-στόχος: Τα ερωτήματα αφορούν 

κυρίως την ικανότητα των πελατών να λειτουργήσουν 

επαρκώς ως καθοδηγητές γνώμης για την επόμενη 

αγορά- στόχο, ή , τουλάχιστον να την υποδείξουν στην 

εταιρεία.

Το επόμενο λογικό βήμα μετά και την ταξινόμηση των 

σεναρίων είναι η διεξαγωγή έρευνας αγοράς για τους 

επικρατέστερους πελάτες-στόχους, δηλαδή για τα 

σενάρια που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία. 

Απόρροια της έρευνας οφείλει να είναι η επιβεβαίωση 

της σειράς των σεναρίων ή η εξακρίβωση των 

λανθασμένων υποθέσεων που έλαβαν χώρα κατά τις 

απαντήσεις στην προηγούμενη διαδικασία.
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Η ΈΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σε προηγούμενη ενότητα εξετάσαμε διαδοχικά όλες τις 

διακριτές ομάδες καταναλωτών που απαντώνται στον 

κύκλο ζωής υιοθέτησης της νέας τεχνολογίας. Καθώς 

διανύσαμε τον παραπάνω κύκλο από τα αριστερά προς 

τα δεξιά, διαπιστώσαμε ότι ένα από τα κεντρικά σημεία 

της ανάλυσης αφορούσε την έννοια του ολοκληρωμένου 

προϊόντος. Στην ουσία το συμπέρασμα που εξάγεται γι' 

αυτήν την έννοια συνοψίζεται στη διαρκώς αυξανόμενη 

ανάγκη για ολοκληρωμένη προϊοντική λύση καθώς 

μετακινούμαστε προς τα δεξιά του κύκλου. Στην ενότητα 

αυτή θα αναδείξουμε τη συλλογιστική του

ολοκληρωμένου προϊόντος, ενώ, παράλληλα θα 

αναζητήσουμε μεθοδολογίες και διαδικασίες οργάνωσης 

του αγοραστικού περιβάλλοντος που αφορούν την 

προετοιμασία του εδάφους πριν την εισαγωγή της 

"ολοκληρωμένης προϊοντικής λύσης".

Η συλλογιστική του ολοκληρωμένου προϊόντος έχει 

αναλυθεί λεπτομερειακά από τον Theodore Levitt14 ενώ 

στο συγκεκριμένο χώρο της υψηλής τεχνολογίας, 

ιδιαίτερη μνεία έχει γίνει από τον Bill Davidow15. Η 

συλλογιστική ξεκινά από την ακόλουθη διαπίστωση: 

Υπάρχει σαφής διάσταση μεταξύ της υπόσχεσης για τις 

ιδιότητες του προϊόντος από το marketing της εταιρείας,

Η αχο «The Marketing Imagination” 

15 στο “Marketing High Technology”
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οι οποίες και συνιστούν τον ανταγωνιστικό λόγο 

επιλογής προς αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος, και 

της δυνατότητας του προϊόντος να ικανοποιήσει επαρκώς 

αυτήν την υπόσχεση. Προκειμένου να πάψει να 

υφίσταται αυτή η διάσταση απαιτείται η προσθήκη μιας 

σειράς από συνοδευτικές υπηρεσίες και βοηθητικά 

προϊόντα στο βασικό προϊόν (generic product), ώστε 

αυτό να καταστεί ολοκληρωμένο (whole).

Επίσημα το μοντέλο του ολοκληρωμένου προϊόντος 

διαγραμμίζεται από το Levitt βάσει τεσσάρων κυρίαρχων 

και διακριτών αντιλήψεων του προϊόντος ως ακολούθως:

Βασικό προϊόν (generic product). Στην ουσία 

πρόκειται για το αντικείμενο ή την υπηρεσία που 

πωλείται και πληροί μόνο τις προδιαγραφές λειτουργίας 

και χρήσης που το συνοδεύουν.

Αναμενόμενο Προϊόν (Expected Product). Πρόκειται 

για το αντικείμενο ή την υπηρεσία που ο καταναλωτής 

πιστεύει ότι προμηθεύεται όταν αγοράζει το βασικό 

προϊόν. Πρόκειται για την ελάχιστη προϊοντική 

διαμόρφωση που ικανοποιεί τον αγοραστικό στόχο. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο χώρος των 

προσωπικών υπολογιστών. Ο μέσος αγοραστής θεωρεί 

την οθόνη αναπόσπαστο τμήμα του υπολογιστή, κάτι 

που δε συμβαίνει στην πραγματικότητα, με αποτέλεσμα 

να ξαφνιάζεται όταν καλείται να την χρεωθεί ξεχωριστά.
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Επαυξημένο Προϊόν (Augmented Product).

Πρόκειται για τη μέγιστη παρεχόμενη προϊοντική 

διαμόρφωση, ικανή να καλύψει τον αγοραστικό στόχο. 

Στην περίπτωση του προσωπικού υπολογιστή, 

αναφερόμαστε σε μια σειρά από συνοδευτικά προϊόντα, 

εξαρτήματα, λογισμικό καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης 

και εκπαίδευσης.

Δυνητικό Προϊόν (Potential Product). Πρόκειται για 

ένα στιγμιότυπο από όλες τις δυνατές κατά σύμβαση και 

απαίτηση, προϊοντικές διαμορφώσεις και προσθήκες που 

δύνανται να πραγματοποιηθούν ή αν προταθούν σε 

συγκεκριμένους και επιλεγμένους πελάτες.

Ως γενικευμένο παράδειγμα φέρουμε το χώρο των 

φυλλομετρητών διαδικτύου (web browsers). Το βασικό 

προϊόν συνίσταται στο σύνολο των δυνατοτήτων και των 

ιδιοτήτων που περιείχαν οι πρώτοι φυλλομετρητές, όπως 

ο Netscape Navigator και το Mosaic. Το αναμενόμενο 

προϊόν συμπεριλαμβάνει τη διαθεσιμότητα σε όλες τις 

λειτουργικές πλατφόρμες. Το επαυξημένο προϊόν 

περιέχει επιπρόσθετα προϊόντα, (plug-ins), από τρίτους 

κατασκευαστές με στόχο την παροχή επιπλέον 

χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων. Τέλος, το δυνητικό 

προϊόν αφορά τον επανορισμό της λειτουργικής 

πλατφόρμας πελάτη (client operating system), υπό την 

έννοια ότι οι φυλλομετρητές αποτελούν μέρος των 

πλατφορμών αυτών. Πρόκειται, ουσιαστικά για την 

απάντηση της Microsoft στον ανταγωνισμό, όπου 

ανήγαγε τις λειτουργίες του φυλλομετρητή σε δομικό
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στοιχείο επόπτευσης και εργασίας στα τελευταία 

λειτουργικά συστήματα της.

Συνοψίζοντας, το μοντέλο του ολοκληρωμένου 

προϊόντος φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα. Το βασικό 

προϊόν στοιχειοθετεί τη βάση του ανταγωνισμού στις 

πρώιμες αγορές. Καθώς όμως οι αγορές αναπτύσσονται 

και γίνονται κύριες (mainstream) ο ανταγωνισμός 

ωθείται προς τους εξωτερικούς κύκλους καθώς υπάρχει 

πληθώρα βασικών προϊόντων με παρόμοια 

χαρακτηριστικά.

Εικόνα 25: Μοντέλο ολοκληρωμένου προϊόντος

Μεταξύ των καταναλωτών της πρώιμης και της κύριας 

αγοράς εντοπίζουμε μια πολύ σημαντική διαφορά. Οι 

καταναλωτές της πρώτης, σε αντίθεση με αυτούς της 

δεύτερης, είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν την 

πρωτοβουλία αγοράς του βασικού προϊόντος είτε λόγω 

του ενθουσιασμού τους προς τις εφαρμογές της υψηλής 

τεχνολογίας είτε προσδοκώντας κάποια ανταγωνιστικά 

οφέλη από τη χρήση του. Κατά συνέπεια, ο σχεδιασμός
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του ολοκληρωμένου προϊόντος κατέχει κεντρική θέση 

στην ανάπτυξη οποιοσδήποτε στρατηγικής για την 

κυριαρχία στο κύριο τμήμα της αγοράς, δηλαδή στους 

πραγματιστές και στους συντηρητικούς. Άλλωστε, όπως 

είδαμε ήδη, οι πραγματιστές καταναλωτές θα 

αναβάλλουν την απόφαση αγοράς έως ότου βεβαιωθούν 

ότι η επιλογή τους είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης στο 

τμήμα της αγοράς όπου απευθύνεται. Οι ίδιοι, μάλιστα, 

με τη στάση και την υποστήριξη τους θα προσπαθήσουν 

να διασφαλίσουν την ηγετική θέση του προμηθευτή 

τους, προκειμένου να αυξήσουν το αίσθημα ασφάλειας 

για την επιλογή αγοράς τους, με αποτέλεσμα να ωθούν 

την τεχνολογική λύση ως standard για το τμήμα της 

αγοράς όπου απευθύνεται.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανωτέρω διαπίστωσης 

αποτελεί η πρακτική της Oracle. Οι περισσότεροι 

μηχανικοί λογισμικού γνωρίζουν πως τα προϊόντα της 

στο χώρο των σχεσιακών βάσεων δεδομένων δεν είναι 

τα αρτιότερα από τεχνολογικής απόψεως. Είναι, όμως το 

standard της αγοράς αφού προσφέρει βιωσιμότητα, 

επεκτασιμότητα και φορητότητα, ενώ τα τμήματα 

πωλήσεων και υποστήριξης θεωρούνται από τα 

επαρκέστερα και πιο αποτελεσματικά στο χώρο. Το 

συμπέρασμα που εξάγεται είναι πως η ηγεσία στην 

αγορά δεν είναι αυτόκλητο αποτέλεσμα της παροχής της 

καλύτερης βασικής τεχνολογικής λύσης.

Το σχήμα είναι μια απλουστευμένη εξειδίκευση του 

μοντέλου του ολοκληρωμένου προϊόντος,
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προσαρμοσμένο στο χώρο του δικτυακού εξοπλισμού 

δρομολογητών (routers). Τα στοιχεία βρίσκονται στο 

δικτυακό τόπο της Cisco, σε διαφημιστική καταχώριση 

με τη λεζάντα "Cisco's Integrated Solution".

Όπως παρατηρούμε στο παραπάνω απλοποιημένο 

μοντέλο υπάρχουν μόνο δυο κατηγορίες, ομόκεντροι 

κύκλοι. Ο εσωτερικός κύκλος αναπαριστά το βασικό 

προϊόν. Ο εξωτερικός κύκλος αποτελείται από 

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά που στοιχειοθετούν τους 

ανταγωνιστικούς λόγους αγοράς και οδηγούν το προϊόν 

στην ολοκλήρωση τού. Η αναγκαιότητα προσθήκης των 

επιπλέον χαρακτηριστικών προϊόντων και υπηρεσιών 

συνιστά μια συνεχή διαδικασία καθώς μετακινούμαστε 

από αριστερά προς τα δεξιά στον κύκλο ζωής υιοθέτησης 

τεχνολογίας. Ουσιαστικά στο χώρο της υψηλής 

τεχνολογίας, όπου κυριαρχούν οι προσαρμοσμένες
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λύσεις, κάθε νέος πελάτης- στόχος προσθέτει νέες 

απαιτήσεις στο ολοκληρωμένο προϊόν ή, τουλάχιστον, 

διαφοροποιεί τις υπάρχουσες. Η τελευταία διαπίστωση 

προβάλλει και την ανάγκη τμηματοποίησης της αγοράς 

καθώς καθιστά ξεκάθαρο πως τα κόστη υποστήριξης και 

προώθησης αυξάνονται, ενώ το προϊόν πρέπει να 

αναπτύσσεται και να επεκτείνεται.

Προκειμένου να αποσαφηνίσουμε τις παραπάνω έννοιες 

θα κάνουμε χρήση του παραδείγματος της Τηλεϊατρικής 

όπως αυτό αναφέρεται στο βιβλίο του καθηγητή του 

ΜΙΤ, Μιχάλη Δερτούζου «Τι μέλλει γενέσθαι". Σύμφωνα 

με το σενάριο ο ιατρός μπορεί απομακρυσμένα να 

προσφέρει τις υπηρεσίες του, αφού έχει συνεχή 

πρόσβαση σε ιατρικές βάσεις δεδομένων αλλά και στον 

ιατρικό φάκελο των ασθενών του μέσω πιστοποιημένων 

και ασφαλών δικτυώσεων. Στα αρχεία υπάρχουν ενεργές 

και αδιάλειπτα ενημερωμένες διαδρομήσεις, προηγμένες 

υπηρεσίες αναζήτησης, ενώ το προς ανάγνωση υλικό 

ανανεώνεται δυναμικά. Η εταιρεία που εμπορεύεται τις 

υπηρεσίες τηλεϊατρικής υποστηρίζει ότι παρέχει συνεχή 

και σύγχρονη πληροφόρηση καθώς και τη δυνατότητα 

καταγραφής ιστορικού έτοιμου προς μελλοντική χρήση. 

Στον ακόλουθο πίνακα μελετάται η υπηρεσία

τηλεϊατρικής και οι πιθανοί προβληματισμοί που 

ανακύπτουν από την παραπάνω τυπική περιγραφή του 

προϊόντος.
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Πίνακας 11: Υπηρεσία Τηλεϊατρικής και Προβληματισμός

εφικτότητας

VnBne„in. Προβληματισμός Εφικτότητας
: «ο ιατρός μπορεί 
απομακρυσμένα..."

Η εταιρεία προσφέρει την υπηρεσία, όχι 
όμως τη συσκευή ή τη λειτουργική 
πλατφόρμα εγκατάστασης της υπηρεσίας. 
Άρα απαιτείται ο έλεγχος ζητημάτων 
διαλειτουργικότητας και συμβατότητας. 
Παράλληλα, η έννοια του
απομακρυσμένου προϋποθέτει υποδομή 
δικτυακής προσπέλασης.

! «συνεχή πρόσβαση 
σε ιατρικές βάσεις 
δεδομένων"

Εδώ τίθενται ζητήματα ελέγχου
ιδιοκτησίας, χρησικτησίας, ή απλής 
χρήσης άρα και συνεπαγόμενων
υποχρεώσεων ενημέρωσης των βάσεων 
δεδομένων.

1 «στον ιατρικό 
φάκελο των 
ασθενών"

Ποιος επίσημος και διακρατικός φορέας 
παρέχει το δικαίωμα πρόσβασης και ποιος 
είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση και 
τον έλεγχο της ασφάλειας των δεδομένων 
του φακέλου. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις 
δικτύωσης για τη μεταγωγή υψηλής 
πιστότητας φωτογραφικών δεδομένων 
υψηλής πιστότητας όπως οι
ακτινογραφίες.

«μέσω
πιστοποιημένων και
ασφαλών
δικτυώσεων"

Υπάρχει μεγάλος αριθμός εμπλεκόμενων 
φορέων ο οποίος αυξάνεται δυσανάλογα 
πολύ σχετικά με το βαθμό απομάκρυνσης. 
Επίσης σχετίζεται και με θέματα 
κοστολόγησης υπηρεσιών διαφορικής 
προστιθέμενης αξίας.

! «Στα αρχεία 
υπάρχουν ενεργές 
και αδιάλειπτα 

ί ενημερωμένες 
διαδρομήσεις...".

Πρόκειται για κατεξοχήν υπηρεσίες
προστιθέμενης αξίας μη σταθερού
μεγέθους άρα και κόστους.

Καθώς εξελίσσεται ο Κύκλος Ζωής Υιοθέτησης 

Τεχνολογίας, η φύση και η βάση του ανταγωνισμού 

μεταλλάσσεται, ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε σε 

εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας που χαρακτηρίζονται ως 

ξαφνικές καινοτομίες. Έχει ήδη αναφερθεί πως δεν είναι 

πάντα εύκολο να διακρίνουμε τους δυνητικούς 

ανταγωνιστές. Το πρόβλημα αυτό εντείνεται στις



περιπτώσεις όπου το προϊόν ή η υπηρεσία έρχεται να 

καλύψει μια ανάγκη που έως τότε δεν είχε αναδειχθεί.

Στην περίπτωση αυτή η καινοτομία απευθύνεται αρχικά 

στην πρώιμη αγορά, δηλαδή στους τεχνολογιστές και 

στους οραματιστές. Ταυτόχρονα, είναι πολύ πιθανό να 

μην υπάρχουν εντοπίσιμα άμεσα ανταγωνιστικά 

προϊόντα. Τότε, ο ανταγωνισμός δε λαμβάνει χώρα στη 

βάση του προϊόντος παρά στους διακριτούς τρόπους 

επιχειρησιακής λειτουργίας. Πρόκειται για μια σειρά από 

ψυχογραφικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τους 

βαθμούς αντίστασης της επιχείρησης στην εισαγωγή της 

τεχνολογίας, άρα και μεθοδολογίας, στην εταιρική δράση 

της. Το φαινόμενο αυτό λαμβάνει χώρα όταν στην 

επιχείρηση-δυνητικό πελάτη η αναλογία πραγματιστών 

και οραματιστών σε θέσεις κλειδιά είναι μοιρασμένη, 

οπότε και η λήψη αποφάσεων σχετικά με τον 

ανασχεδιασμό της εταιρικής λειτουργίας μέσω της 

χρήσης υψηλής τεχνολογίας μετατρέπεται σε μια 

διαδικασία επιβολής θέλησης.

Μόλις η καινοτομία εισέλθει στην κύρια αγορά των 

πραγματιστών και της όψιμης πλειοψηφίας, η βάση του 

ανταγωνισμού διαμορφώνεται στη συγκριτική 

αξιολόγηση προϊόντων και προμηθευτών, σε κάθε 

κατηγορία. Αυτές οι συγκριτικές αξιολογήσεις έχουν ως 

αποτέλεσμα την εκλογίκευση της αγοραστικής 

διαδικασίας άρα συνεισφέρουν δραματικά στο αίσθημα 

ασφάλειας των πραγματιστών. Η αξιολόγηση συνήθως 

γίνεται βάσει διαβαθμισμένων και βαθμολογημένων
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παραγόντων καταταγμένων σε πίνακες, ενώ η επιλογή 

αγοράς συνήθως γίνεται βάσει του ύψους βαθμολογίας. 

Ουσιαστικά τα εξαγόμενα συμπεράσματα από την 

παραπάνω διαδικασία ορίζουν και τμηματοποιούν την 

κύρια αγορά. Οι πραγματιστές καταναλωτές αποφεύγουν 

τις αγορές έως ότου πληρωθούν δυο προϋποθέσεις: 

Υπάρχει εγκατεστημένος και πλήρως διακρίσιμος 

ανταγωνισμός και ο ηγέτης της αγοράς έχει αρχίσει να 

γίνεται ευδιάκριτος. Τα δυο παραπάνω στοιχεία είναι 

εξαιρετικά κρίσιμα για τους πραγματιστές καθώς 

σηματοδοτούν την ικανοποιητική ωρίμανση της αγοράς 

άρα και τη δυνατότητα της να υποστηρίξει με επάρκεια 

υποδομή ολοκληρωμένου προϊόντος.

Κατά συνέπεια ένα στοιχείο που θα μελετηθεί είναι η 

ανάγκη τοποθέτησης της καινοτομίας σε μια ευδιάκριτη 

προϊοντική κατηγορία η οποία και χαρακτηρίζεται από 

αξιοπιστία από την αγορά των πραγματιστών. Η ιδανική 

περίπτωση είναι η κατηγορία να περιέχει προϊόντα τα 

οποία οι πραγματιστές καταναλωτές αναγνωρίζουν 

εύκολα. Σε κάθε περίπτωση, η τοποθέτηση πρέπει να 

γίνεται με γνώμονα τις αξίες και τις ανάγκες των 

πραγματιστών καταναλωτών. Δεδομένης της έλλειψης 

συμπάθειας των πραγματιστών προς την υψηλή 

τεχνολογία, η παραπάνω διαπίστωση αξιώνει την 

αποφυγή της τοποθέτησης βάσει μόνο των τεχνολογικών 

χαρακτηριστικών. Άλλωστε, μια τέτοια τοποθέτηση 

κρίνεται χρήσιμη μόνο στην πρώιμη αγορά.
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Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε το μοντέλο της

Ανταγωνιστικής Πυξίδας Τοποθέτησης (Competitive 

Positioning Compass). Το μοντέλο αυτό αποτελεί μια 

συλλογιστική σχεδιασμένη για τη δημιουργία ενός 

προφίλ αξιών όλων των τύπων καταναλωτών που 

εντοπίστηκαν στον Κύκλο Ζωής Υιοθέτησης Τεχνολογίας. 

Ακόμη, στοχεύει στη δημιουργία πιο εκλογικευμένων 

βάσεων ανταγωνισμού, στην ανάπτυξη αξιολογήσεων για 

τις βάσεις αυτές και, τελικά, στην ανάπτυξη στρατηγικής 

τοποθέτησης.
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Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΥΞΙΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Στο χώρο του marketing υψηλής τεχνολογίας υπάρχουν 

τέσσερα κύρια πεδία αξιών: Η τεχνολογία, το προϊόν, η 

αγορά και η επιχείρηση. Καθώς τα προϊόντα διανύουν 

τον Κύκλο Ζωής Υιοθέτησης Τεχνολογίας, 

πραγματοποιείται και η μετάβαση από το ένα πεδίο στο 

άλλο.

Έτσι, στις πρώιμες αγορές, όπου οι αγοραστικές 

αποφάσεις γίνονται από καταναλωτές καινοτόμους και 

οραματιστές, τα σημαίνοντα πεδία αξίας είναι το προϊόν 

και η τεχνολογία. Παρομοίως, στις κύριες αγορές, όπου 

κυριαρχούν οι πραγματιστές και οι συντηρητικοί, τα 

αντίστοιχα πεδία αξίας είναι η αγορά και η επιχείρηση. 

Συνεπώς, η μετάβαση από τις πρώιμες στις κύριες 

αγορές μπορεί να εκφραστεί ως η εναλλαγή αυτών των 

πεδίων αξιών. Το παρακάτω σχήμα εγκολπώνει αυτές τις 

δυναμικές.
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Η πυξίδα ορίζεται από δυο άξονες κατεύθυνσης. Ο 

οριζόντιος άξονας ή, καλύτερα, η οριζόντια διάσταση 

αποτελεί ένδειξη του βαθμού ενδιαφέροντος και της 

κατανόησης του αγοραστή για ζητήματα υψηλής 

τεχνολογίας. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, όπως 

φάνηκε και από την ανάλυση των τύπων καταναλωτών, 

η πρώιμη αγορά κυριαρχείται από ειδικούς (specialists)
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άμεσα ενδιαφερομένους για τις εξελίξεις της τεχνολογίας 

και τα νέα προϊόντα παρά για την επιχείρηση - 

προμηθευτή και το αγοραστικό περιβάλλον. Αντίθετα, η 

κύρια αγορά κυριαρχείται από μη ειδικούς (generalists) 

πραγματιστές και συντηρητικούς, οι οποίοι 

ενδιαφέρονται για την ιεραρχία στο αγοραστικό

περιβάλλον και την ικανότητα της επιχείρησης- 

προμηθευτή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις

υποστήριξης τους.

Ο κάθετος άξονας/ (κάθετη διάσταση), διαβαθμίζει την 

αντιμετώπιση του καταναλωτή απέναντι στην προσφορά 

τεχνολογίας, με άνω όριο τους υποστηρικτές 

(supporters) και κάτω όριο τους σκεπτικιστές (skeptics). 

Άλλωστε, ο σκεπτικισμός και η υποστήριξη, καθώς και η 

εναλλαγή μεταξύ τους, είναι φαινόμενα που 

εμφανίζονται σε κάθε νέα αγορά. Στην περίπτωση της 

πρώιμης αγοράς (early market), το ρόλο του σκεπτικιστή 

ασκούν οι καινοτόμοι (innovators) οι οποίοι και θα 

προσπαθήσουν να εξετάσουν κατά πόσο το προϊόν 

υψηλής τεχνολογίας κατέχει τις ιδιότητες και τα 

χαρακτηριστικά που προδιαγράφει. Όταν οι καινοτόμοι 

αποφανθούν θετικά, το ρόλο του ένθερμου υποστηρικτή 

ασκούν οι οραματιστές (visionaries), αν φυσικά 

διαβλέψουν επιχειρηματικές ευκαιρίες από τη χρήση του 

προϊόντος. Στην κύρια αγορά, στο ρόλο του σκεπτικιστή 

αναγνωρίζουμε τους πραγματιστές (pragmatists) λόγω 

των προϋποθέσεων που θέτουν προκειμένου να προβούν 

στην υιοθέτηση της υψηλής τεχνολογίας. Όταν
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πληρωθούν οι προϋποθέσεις αυτές και ο κύκλος ζωής 

υιοθέτησης τεχνολογίας προχωρήσει στους 

συντηρητικούς (conservatives) , αυτοί θα γίνουν 

ένθερμοι υποστηρικτές λόγω της ασφάλειας που τους 

παρέχει η de facto ηγετική θέση του προμηθευτή καθώς 

και λόγω της αρνητικής προδιάθεσης σε συνεχείς 

τεχνολογικές αλλαγές.

Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο που προκύπτει από την 

ανάλυση του παραπάνω σχήματος αφορά το γεγονός πως 

μόνο οι υποστηρικτές της προσφοράς τεχνολογίας 

ενδιαφέρονται για τα προϊόντα και την επιχείρηση που 

τα εμπορεύεται. Αντίθετα, οι σκεπτικιστές δε δείχνουν 

κανένα ενδιαφέρον. Αν προχωρήσουμε περαιτέρω το 

συλλογισμό, φαίνεται πως στην αρχική ανάπτυξη της 

αγοράς, πρώιμης και κύριας, η επικοινωνιακή πολιτική 

οφείλει να στηρίζεται στην τεχνολογία όταν 

αναφερόμαστε στην πρώιμη, και στη αγορά όταν 

αναφερόμαστε στην κύρια. Άρα είναι μάλλον 

λανθασμένη τακτική σε αυτές τις περιπτώσεις η 

επικοινωνιακή πολιτική να επικεντρώνεται στο προϊόν ή 

στην επιχείρηση.

Η ομάδα καταναλωτών με χαρακτηριστικά του τρίτου 

τεταρτημόριου του διαγράμματος είναι οι σκεπτικιστές 

ειδικοί. Πρόκειται για τους καινοτόμους που συνιστούν 

το πρώτο τμήμα της πρώιμης αγοράς και το ενδιαφέρον 

τους εστιάζεται αποκλειστικά στην τεχνολογία. Κατά 

συνέπεια, μέσω της κατανόησης και της εκτίμησης των 

πλεονεκτημάτων της τεχνολογικής λύσης , οι καινοτόμοι



από σκεπτικιστές μετατρέπονται σε υποστηρικτές του 

προϊόντος.

Οι καταναλωτές με χαρακτηριστικά του τέταρτου 

τεταρτημόριου είναι οι σκεπτικιστές μη ειδικοί. 

Πρόκειται για τους πραγματιστές της κύριας αγοράς, οι 

οποίοι ενδιαφέρονται κατεξοχήν για την ανάπτυξη νέων 

αγορών και την ιεραρχία σε αυτές. Άρα η τοποθέτηση 

του προϊόντος ως μια λύση ικανή να καλύψει μια 

αναδυόμενη αγοραστική ανάγκη, την οποία ο υπάρχων 

ανταγωνισμός δεν ικανοποιεί επαρκώς, θα οδηγήσει τους 

πραγματιστές στην αντίληψη πως στο συγκεκριμένο 

τμήμα της αγοράς, η επιχείρηση είναι ο αδιαμφισβήτητος 

ηγέτης με λύση ικανή να καταστεί γρήγορα τεχνολογικό 

standard άρα και να προτιμηθεί. Με αυτόν τον τρόπο το 

ενδιαφέρον για την αγορά μετατρέπεται σ' εκτίμηση για 

την επιχείρηση.

Το κρίσιμο σημείο της μετάβασης από την πρώιμη στην 

κύρια αγορά μεταφράζεται στην ακόλουθη απαίτηση από 

το σχεδίασμά marketing: Η ανάπτυξη της πρώιμης

αγοράς γίνεται με την προώθηση προϊόντων με 

τεχνολογικά πλεονεκτήματα ικανά να υποδείξουν 

στρατηγικά πλεονεκτήματα στην επιχειρησιακή 

λειτουργία άρα να συνδράμουν στη γενικότερη 

αξιοπιστία του προϊόντος. Αντίθετα, η ανάπτυξη της 

κύριας αγοράς επιτυγχάνεται μέσω της επίδειξης 

ηγετικών χαρακτηριστικών που θα συνδράμουν στη 

γενικότερη αξιοπιστία της εταιρείας. Ουσιαστικά 

πρόκειται για τη μετάβαση από ένα περιβάλλον
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προσανατολισμένο στο προϊόν προς ένα άλλο, 

προσανατολισμένο στην αγορά. Η εταιρεία παύει να 

απευθύνεται σε καταναλωτές προσανατολισμένους στην 

τεχνολογία και προσπαθεί να προωθήσει την καινοτομία 

σε καταναλωτές δύσπιστους για τις δυνατότητες και τις 

ικανότητες της προτεινόμενης τεχνολογικής λύσης.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα 

χαρακτηριστικά του προϊοντικού προσανατολισμού σε 

αντιπαράθεση με αυτά του προσανατολισμού προς την 

αγορά. Πρόκειται για την εφαρμογή των παραπάνω 

παρατηρήσεων στα προϊόντα της Silicon Graphics. Η 

εταιρεία στόχευσε στην αγορά του Hollywood, με 

έμφαση στις διαδικασίες επεξεργασίας φιλμ μετά την 

ολοκλήρωση της παραγωγής.

Πίνακας 12: Προϊοντικός vs. Αγοροκεντρικός Προσανατολισμό

Τιμή Προϊόντος Μεγαλύτερο Κανάλι Διανομής
Μοναδική Λειτουργικότητα De Facto Standard
Εξαιρετική Αρχιτεκτονική Κόστος ιδιοκτησίας
Μεγαλύτερη Ευχρηστία Ποιότητα Υποστήριξης
Ταχύτερο Προϊόν Περισσότεροι τρίτοι υποστηρικτές

Βάσει των παρατηρήσεων που προηγήθηκαν, προχωράμε 

στην αναμόρφωση της Ανταγωνιστικής Πυξίδας 

Τοποθέτησης εγκαθιστώντας σε κάθε τεταρτημόριο 

αυτής μερικά από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που 

πρέπει να συνυπολογίζονται κατά τη διαδικασία 

τοποθέτησης του προϊόντος στη διάρκεια του κύκλου 

Ζωής του σε κάθε τύπο καταναλωτών.
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Γ

Υποστηρικτές
Προϊόν Εταιρεία

(Οραματιστές

Συγκριτικές Αξιολογήσεις (Benchmarks)
Αναλύσεις Προϊόντος (Product Reviews) 
Σχεδιασιικές Νίκες (Design Wins)
Αρχικός Όγκος Πωλήσεων (Initial Sales Volume) 
Κάλυψη στον Εμπορικό Τύπο (Commercial Press 
Coverage)
Αρθρα Οραματιστών (Visionaries Articles)

Σχηματική Προϊόντος (Product Schematics) 
Δοκιμαστικές Εκδόσεις (Trials, Demo Version) 
Κάλυψη από τον Τεχνολογικό Τύπο (Technology Press 
Coverage )
(Αρθρα Γ κουρού της Τεχνολογίας (Gourou Articles)

Συντηρητικοί

Κέρδη και τζίρος, (Earnings and Turnover) 
Στρατηγικοί Σύμμαχοι (Strategic Allies)
Μεγάλοι πελάτες (Big Clients)
Πλήρης Προϊοντική Γραμμή (Complete Product Lines) 
Κάλυψη στον Επιχειρηματικό Τύπο (Business Press 
Coverage)
Υποστήριξη από Χρηματό-οικονομικούς Αναλυτές 
(Financial Analyst Endorsement)

Μερίδιο Αγοράς (Market Share)
Υποστήριξη από τρίτους (Third Party Support) 
Πιστοποίηση στα Standards (Standardization) 
Απαρίθμηση Εφαρμογών (Application Enumeration)
Προβολή στο Βιομηχανικό τύπο (Industrial Press Coverage) 
Αρθρα Βιομηχανικών Αναλυτών (Industrial Analysts 
Coverage)

■ • 1 ■■ | ιΠραγματιστές

Τεχνολογία
1L -

Σκεπτικιστές
Αγορά

Εικόνα 28: Αναμορφωμένη Ανταγωνιστική Πυξίδα 
Τοποθέτησης

Μια χρήσιμη παρατήρηση από την επόπτευση του 

παραπάνω σχήματος αφορά τα τεταρτημόρια του 

αριστερού σχήματος: Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

που είναι αναγραμμένα εκεί φαίνεται να είναι άμεσα 

ελεγχόμενα από την ίδια την εταιρεία καθόσον αφορούν 

το προϊόν της καθεαυτό. Αντίθετα στο δεξί τμήμα του 

διαγράμματος κάτι αντίστοιχο δε συμβαίνει. Στην ουσία 

πρόκειται για αποτέλεσμα των τύπων καταναλωτών
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όπου απευθύνεται το προϊόν. Η παρατήρηση αυτή 

στοιχειοθετεί ισχυρή απόδειξη σχετικά με την ανάγκη 

μεταστροφής του προσανατολισμού από το προϊόν στην 

αγορά, από το βασικό στο ολοκληρωμένο προϊόν.

Ένα δεύτερο, εξίσου σημαντικό, στοιχείο προκύπτει από 

την παρατήρηση των χαρακτηριστικών του τετάρτου 

τεταρτημόριου: Για τους πραγματιστές καταναλωτές 

που αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό και χωρίς ιδιαίτερα 

εξειδικευμένες γνώσεις την προσφορά τεχνολογίας, η πιο 

ισχυρή απόδειξη ηγεσίας στο συγκεκριμένο τμήμα της 

αγοράς όπου απευθύνεται το προϊόν είναι το μερίδιο 

αγοράς που κατέχουν οι πωλήσεις της εταιρείας. Όταν 

το μέγεθος του δεν είναι ικανοποιητικό, οι λόγοι που θα 

οδηγήσουν τους πραγματιστές στην επιλογή του 

συγκεκριμένου προϊόντος ανάγονται σε θέματα 

ποιότητας, αριθμού και μεγέθους συνεργατών καθώς και 

προσήλωσης των τελευταίων στο προϊόν. Η έννοια της 

προσήλωσης αναφέρεται σε αλληλοϋποστήριξη, σε 

διαδικασίες συνεργατικού marketing, σε αλληλο- 

αναφορές και στην ύπαρξη κοινών καναλιών διανομής 

και πωλήσεων.

Στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας, η μέθοδος που 

ακολουθείται για την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος 

ορίζεται από τα ακόλουθα βήματα: Αρχικά γίνεται μια 

άτυπη ενημέρωση του εξειδικευμένου τύπου σχετικά με 

το νέο προϊόν, τις ιδιότητες και τις δυνατότητές του 

καθώς και τη χρονική στιγμή πρώτης διάθεσης. Ο 

εξειδικευμένος τύπος λειτουργεί ως βάση αναφοράς για

198



την περαιτέρω ενημέρωση του αγοραστικού κοινού. Για 

τους μεγάλους πελάτες, σε υψηλόβαθμα κλιμάκια, 

γίνονται εκπαιδευτικές και επιδεικτικές παρουσιάσεις 

αρκετά πριν την επίσημη έκδοση. Κατά αυτούς τους 

τρόπους λαμβάνει χώρα η πρώτη προσέγγιση των 

καινοτόμων και των οραματιστών, άρα ορίζονται και οι 

διαδικασίες ανάπτυξης της πρώιμης αγοράς. Ένα 

τελευταίο στοιχείο, που αφορά αποκλειστικά τους 

καινοτόμους, αναφέρεται στην παροχή οικονομικών και 

δωρεάν δοκιμαστικών εκδόσεων (alpha και beta) όπως 

είδαμε σε προηγούμενη ενότητα.

Καθώς η επιχείρηση ξεκινά να απευθύνεται στην κύρια 

αγορά, ο προσανατολισμός έχει μετατοπιστεί από το 

προϊόν στην αγορά. Έτσι, η τακτική που ακολουθείται 

συνοψίζεται στην περιγραφή μιας «αναδυόμενης νέας 

αγοράς", όπου άλλες εταιρείες είναι έτοιμες να 

συνδράμουν αποφασιστικό, κάθε μια από αυτές δύναται 

να προσφέρει ένα από τα επιμέρους τμήματα του 

ολοκληρωμένου προϊόντος, προκειμένου να 

ικανοποιηθούν οι ανάγκες ενός διαρκώς αυξανόμενου και 

περισσότερο ορατού συνόλου καταναλωτών.

Συνοψίζοντας, κύριο μέλημα στη διαδικασία εισαγωγής 

ενός προϊόντος υψηλής τεχνολογίας στους δυο τύπους 

αγορών, δηλαδή στην πρώιμη και στην κύρια, είναι η 

ανάπτυξη σχέσεων ικανών να πιστοποιήσουν το μέγεθος 

της τεχνολογικής καινοτομίας, την αξιοπιστία του 

προϊόντος, τις δυνατότητες της αγοράς και την ηγετική 

θέση της επιχείρησης στο τμήμα όπου απευθύνεται.
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ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Η μέθοδος εύρεσης της «Αποδοχής της Τεχνολογίας από 

τους Καταναλωτές" γνωστή ως CAT, Consumer 

Acceptance of Technology έχει σχεδιαστεί προκειμένου 

να βελτιώσει την επιτυχία ενός προϊόντος υψηλής 

τεχνολογίας στην αγορά. Η γενική ιδέα στην οποία 

στηρίζεται η CAT είναι η ανάλυση των κοινωνικών 

προεκτάσεων των προϊόντων και υπηρεσιών νέας 

τεχνολογίας βάσει της αποδοιχής που έχουν από 

διαπιστευμένους ηγέτες αλλαγής, καταναλωτές που 

ανταποκρίνονται εξαιρετικά θετικά στα νέα προϊόντα και 

στις υπηρεσίες. Το εργαλείο CAT σχεδιάστηκε για να 

βοηθά σχεδιαστές προϊόντων, και marketing managers :

■ στη δημιουργία προφίλ των πρώιμων καταναλωτών 

των νέων προϊόντων.

■ στη σχεδίαση, στον επανασχεδιασμό και στην 

αποτελεσματική τοποθέτηση προϊόντων.

■ στην εκτίμηση του δυναμικού της αγοράς

■ στον εντοπισμό άλλων σημαντικών ομάδων χρηστών

■ στη διαφήμιση και στην επικοινωνία στην αγορά 

στόχο
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■ και στον εντοπισμό όλων των πιθανών κοινωνικών 

αντιδράσεων με στόχο την προληπτική δράση 

απέναντι σε αυτές.

Η μεθοδολογία που ακολουθείται από το CAT 

διαχωρίζεται σε τρία επίπεδα:

1. Αρχικά, εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο ο 

καταναλωτής ωφελείται από τη προτεινόμενη νέα 

τεχνολογία σε συγκεκριμένα βιοτικά πλαίσια, ανάλογα με 

την εφαρμογή.

2. Στη συνέχεια, το εργαλείο προχωράει στην ανάλυση 

του αντίκτυπου της τεχνολογίας στην εικόνα της ομάδας 

χρηστών με την οποία ταυτίζονται ο ενδεχόμενος 

καταναλωτής του. Με χρήση σχεσιακών μοντέλων, το 

CAT συσχετίζει τον καταναλωτή και την μάδα χρηστών 

με τα οφέλη, την επιθυμητή κοινωνική εικόνα τους 

καθώς και την ευαισθησία στον κίνδυνο απόκλισης από 

αυτή προκειμένου να εκτιμηθεί η εκάστοτε πιθανότητα 

υιοθέτησης του προϊόντος.

3. Τέλος, στο τρίτο επίπεδο της ανάλυσης, το CAT 

εξετάζει τις πιθανές κοινωνικές αντιδράσεις απέναντι στη 

νέα τεχνολογία. Στόχος είναι να κατανοήσουν οι 

επιχειρήσεις τις μεγάλες διαφορές στις κοινωνικές αξίες 

μεταξύ των χρηστών και των μη χρηστών ώστε να 

εντοπιστούν μη εύκολα ορατές αντιδράσεις στη νέα 

τεχνολογία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Θέματα Διανομής
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ΔΟΜΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Η δομή των καναλιών διανομής στην αγορά υψηλής 

τεχνολογίας αποτελείται από οκτώ αυτόνομα τμήματα τα 

οποία και περιγράψονται παρακάτω:

Άμεσες Πωλήσεις (Direct Sales): Συνήθως λειτουργεί 

σε κρατικό επίπεδο, κρατικής αντιπροσώπευσης, και 

επικεντρώνεται στους μεγάλους πελάτες. Ουσιαστικά η 

εταιρεία δεσμεύει πωλητές για την άμεση εξυπηρέτηση 

των μεγάλων πελατών της, ενώ αποφεύγει συνήθως να 

χρησιμοποιεί τρίτα κανάλια διανομής για την

εξυπηρέτησή τους.

Λιανεμπόριο Δυο επιπέδων (Two-Tier Retail):

Πρόκειται για μια πρακτική που έχει αρχίσει να 

εγκαταλείπεται στην Αμερική, εξακολουθεί όμως να 

χρησιμοποιείται ευρέως στην Ευρώπη. Στο μοντέλο αυτό 

υπάρχουν δυο επιχειρήσεις, μια εκ των οποίων 

απευθύνεται στον τελικό καταναλωτή και προμηθεύεται 

από την άλλη. Η τελευταία λειτουργεί ως εφοδιαστική 

εταιρεία, με πελάτες, συνήθως, τοπικά καταστήματα και 

είναι αυτή που αναλαμβάνει τις χονδρικές αγορές από 

την αλυσίδα προμηθευτών.

Λιανεμπόριο Ενός επιπέδου (One-Tier Retail):

Πρόκειται για εξειδι κευ μένα υπερκαταστήματα που
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πραγματοποιούν τόσο λιανικές όσο και χονδρικές 

προμήθειες αλλά μόνο λιανικές πωλήσεις.

Λιανεμπόριο στο Internet. (Internet Retail):

Πρόκειται για τις απλές ή συγκεντροποιημένες και 

καθετοποιημένες αγορές μέσω Internet. Συνήθως τα 

προϊόντα που διακινούνται με αυτό τον τρόπο δεν 

απαιτούν πολύπλοκη διαμόρφωση και υποστήριξη. 

Πάντως υπάρχουν παραδείγματα εταιρειών όπως η Dell, 

η οποία έχει καταφέρει να προωθεί και προϊόντα που 

χαρακτηρίζονται από υψηλή πολυπλοκότητα και ανάγκες 

μαζική διαμόρφωσης και προσαρμογής.

OEM (Original Equipment Manufacturers):

Πρόκειται για συναλλαγές εύρους, τουλάχιστον, δυο 

επιπέδων. Το πρώτο επίπεδο συνίσταται από άμεσες 

πωλήσεις προϊόντων σε κατασκευαστές-συναρμολογητές 

OEM ευρύτερων τεχνολογικών λύσεων, όπως για 

παράδειγμα είναι τα έτοιμα υπολογιστικά συστήματα με 

επεξεργαστή τεχνολογίας Intel. Συχνά οι κατασκευαστές 

OEM απευθύνονται άμεσα σε πελάτες, όπως η Quest, 

στην Ελλάδα ή μεταπωλούν σε άλλα λιανικά κανάλια 

διανομής, όπως ο Πουλιάδης, οπότε και το εύρος 

αυξάνεται κατά ένα επίπεδο. Είναι λοιπόν μια διαδικασία 

που προσεγγίζει αρκετά αυτή των

αυτοκινητοβιομηχανιών.

Ολοκληρωτές Συστημάτων (System Integrators):

Είναι ιδιότυπα κανάλια διανομής υπό την έννοια ότι 

αντιμετωπίζουν συστημικό και εργολαβικά την πώληση,
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την εγκατάσταση και τη συντήρηση εξειδικευμένων 

τεχνολογικών λύσεων, απαρτιζόμενων από ένα ή 

περισσότερα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Επειδή η 

πολυπλοκότητα είναι αρκετά μεγάλη, οι ολοκληρωτές 

συστημάτων συχνά καταφεύγουν σε λύσεις που είναι 

προκατασκευασμένες στην προσπάθεια να επωφεληθούν 

από την καμπύλη μάθησης.

Συνεταιρισμοί Καταστημάτων (National Rollups):

Αναφερόμαστε στη σύναψη συνεργασιών μεταξύ πολλών 

ανεξάρτητων σημείων πώλησης μεταβαλλόμενου εύρους 

ως προς την τοπικότητα με στόχο τη βελτίωση των 

σχέσεων και το οικονομικότερο των προσφορών από 

τους προμηθευτές. Συχνά γίνονται προσπάθειες για την 

ένταξη όλων των συνεταιριζόμενων κάτω από ένα ενιαίο 

εταιρικό πλαίσιο με στόχο τη δημιουργία μιας μεγάλης 

αλυσίδας διανομής.

Λιανική πώληση προστιθέμενης αξίας δυο 

επιπέδων, (Two tier value added reselling): 0

τρόπος αυτός συχνά ακολουθείται για τη διανομή "no

name" προϊόντων ή και στο πλαίσιο των συνεργιών 

μεταξύ εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε τοπικό 

επίπεδο με στόχο την αύξηση των σημείων διάθεσης και 

πώλησης στην ίδια περιοχή.

Τα κανάλια διανομής διαμορφώνονται βάσει της 

ιδιότητας τους να δημιουργούν ή να εξυπηρετούν 

ζήτηση (Δημιουργοί Ζήτησης και Εξυπηρετητές 

Ζήτησης).



Το ανθρώπινο δυναμικό των άμεσων πωλήσεων συνήθως 

προσανατολίζεται προς τη δημιουργία ζήτησης. 

Αντίθετα, αυτό των υπερκαταστημάτων

προσανατολίζεται προς την εξυπηρέτηση της ζήτησης. 

Για τους υπόλοιπους τύπους καναλιών, ο 

προσανατολισμός είναι δυϊκός με αποτέλεσμα συχνά να 

μην είναι τόσο αποτελεσματικός. Η επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας 

χρησιμοποιεί άμεσες πωλήσεις στη διάρκεια της πρώιμης 

αγοράς. Κατά τη μετάβαση στην κύρια αγορά, η 

επιχείρηση οφείλει να δημιουργήσει ένα νέο ή, με 

κάποιον τρόπο, να χρησιμοποιήσει ένα υφιστάμενο 

κανάλι διανομής προκειμένου να εξυπηρετήσει το 

προσδοκώμενο μεγάλο όγκο των πραγματιστών και των 

συντηρητικών καταναλωτών.

Πίνακας 13: Ανάλυση Καναλιών Διανομής ως προς την ιδιότητα να 
δημιουργού νή να εξυπηρέτούν ζήτηση._______________________________

Τύποι Καναλιών Διανομής
Τύπος 1 Ιδιότητα στη Ζήτηση
Άμεσες Πωλήσεις (Direct Sales): Δημιουρνοί
Λιανεμπόριο Δυο επιπέδων (Two-Tier Retail): Εξυπηοετητητές
Λιανεμπόριο Ενός επιπέδου (One-Tier Retail): Εξυπηοετητητές
Λιανεμπόριο στο Internet. (Internet Retail): Δυϊκή, έμφαση στην 

εξυπηρέτηση
OEM (Original Equipment Manufacturers): Δυϊκή, έμφαση στην 

εξυπηρέτηση
Ολοκληρωτές Συστημάτων (System Integrators): Δυϊκή, έμφαση στη

δημιουργία
Συνεταιρισμοί Καταστημάτων (National Rollups): Εξυπηοετητητές
Λιανική πώληση προστιθέμενης αξίας δυο επιπέδων, 
(Two tier value added reselling):

Δυϊκή, έμφαση στην 
εξυπηρέτηση

206



Ο ρόλος κάθε τύπου καναλιού διανομής στην παροχή 

ολοκληρωμένου προϊόντος

Οι ολοκληρωτές συστημάτων και οι πωλητές 

προστιθέμενης αξίας προσανατολίζονται κυρίως προς 

αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή στην παροχή και στην 

ανάπτυξη του ολοκληρωμένου προϊόντος, με αποτέλεσμα 

η κερδοφορία τους να οφείλεται κατά κύριο λόγο σε 

τέτοιου είδους υπηρεσίες. Στο αντίθετο ακριβώς άκρο 

βρίσκονται οι πωλήσεις μέσω internet ή και η γενική 

περίπτωση των λιανικών πωλήσεων αφού απαιτούν 

πλήρως διαμορφωμένα προϊόντα ή, τουλάχιστον, ότι ο 

δυνητικός αγοραστής γνωρίζει πώς να διαμορφώσει 

μόνος του το προϊόν. Στην κύρια αγορά, στόχος των 

εταιρειών υψηλής τεχνολογίας είναι η απεμπλοκή αυτών 

των καναλιών διανομής από οποιαδήποτε διαδικασία 

ολοκλήρωσης του προϊόντος ώστε να βελτιστοποιηθούν 

προς την απόδοση οι εξυπηρετητές της ζήτησης.

Δυνατότητα για υψηλό όγκο πωλήσεων

Ουσιαστικά αυτό μπορεί να ιδωθεί ως άμεση συνέχεια 

της παραπάνω συνθήκης αφού η κατά ανάθεση 

προσαρμογή προσθέτει κόστος ενώ είναι και χρονοβόρα. 

Αντίθετα, τα κανάλια χαμηλού κόστους και χαμηλού 

μεγέθους υπηρεσιών σχετιζόμενων με το εκάστοτε 

προϊόν είναι ιδανικά για τέτοιου είδους διαμορφώσεις.



Συνοψίζοντας τα παραπάνω οφείλουμε να σημειώσουμε 

ότι τα κύρια ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν 

τμηματικά κατά τη διάρκεια εισαγωγής του προϊόντος 

υψηλής τεχνολογίας στις διάφορες ομάδες καταναλωτών 

είναι τα εξής:

Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο ή να 

χρησιμοποιήσουμε ένα υφιστάμενο κανάλι διανομής 

προκειμένου να αναπτύξουμε σχέσεις με τους πελάτες;

Αν η απάντηση είναι αρνητική τότε πρέπει να αναζητηθεί 

μια διαδικασία δυο βημάτων που θα περιλαμβάνει μια 

ενδιάμεση τακτική διανομής προκειμένου να επιτευχθεί η 

δημιουργία της ζητούμενης σχέσης.

Πώς προσαρμόζεται αυτό το κανάλι διανομής στο 

υφιστάμενο μίγμα προϊόντος το οποίο περιλαμβάνει και 

τους συνεργάτες πωλήσεων; Αυτό στην ουσία

ερμηνεύεται ως το μέγεθος της εμπλοκής των καναλιών 

διανομής στην ολοκλήρωση του προϊόντος. Άρα 

εξετάζεται σε συνάφεια με τη στρατηγική παροχής 

ολοκληρωμένων λύσεων και ικανοποίησης των πελατών 

και σε σχέση με το ζητούμενο όγκο πωλήσεων.
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Άμεσες Πωλήσεις-(Direct Sales)

0 τρόπος που λειτουργούν σε γενικές γραμμές οι άμεσες 

πωλήσεις είναι ο ακόλουθος: Η επιχείρηση τοποθετεί ένα 

στέλεχος της στο πλευρό του ενδιαφερομένου πελάτη ο 

οποίος ασκεί συμβουλευτικό ρόλο και συνδράμει στην 

ανάλυση αναγκών, στην ανάθεση προτεραιοτήτων και 

στη χάραξη του προσαρμοσμένου πλαισίου του τρόπου 

λειτουργίας της καινοτομίας. Στη συνέχεια και σε 

συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη προτείνει και 

αναπτύσσει λύσεις, οι οποίες μετά από ανάδραση με τον 

πελάτη υπόκεινται σε τυχόν αναπροσαρμογές. 

Ακολούθως επί της τελικής λύσης καθορίζεται μια 

ανταγωνιστική οικονομική προσφορά εκ μέρους της 

επιχείρησης, οπότε πλέον είναι επιλογή του πελάτη αν 

θα προχωρήσει σε παραγγελία ή όχι. Πρόκειται για τον 

κατεξοχήν πιο ακριβό τρόπο πωλήσεων, το κόστος του 

οποίου συνήθως μετακυλίζεται στην τιμή της 

προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση απαιτεί την πλήρωση 

δυο προϋποθέσεων μια εκ των οποίων αφορά τον πελάτη 

και η άλλη τον προμηθευτή.

Για τον πελάτη η προϋπόθεση-κλειδί είναι η 

ανταγωνιστική τιμή αλλά και το κατανοητό περιεχόμενο



της προσφοράς. Για τον προμηθευτή η προϋπόθεση- 

κλειδΐ συνίσταται στον όγκο και στο προβλέψιμο των 

πωλήσεων.

Πράγματι μπορούμε εύκολα να δείξουμε πως στις άμεσες 

πωλήσεις υπάρχει ένα κατώφλι τιμών, κάτω από το 

οποίο αυτή η μέθοδος διανομής είναι ζημιογόνος. Έστω 

ότι η επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας θέτει ένα όριο 

ποσόστωσης (quota) στους πωλητές της που αφορά 

ετήσιες πωλήσεις ύψους 80 εκατομμυρίων για καθένα 

από αυτούς. Επίσης θεωρούμε ότι το κόστος για την 

υποστήριξη ενός πωλητή που εμπλέκεται σε αυτή τη 

διαδικασία αγγίζει τα δεκαπέντε εκατομμύρια σ' ετήσια 

βάση. Στο κόστος αυτό συνυπολογίζουμε και την 

προσαρμογή της τεχνολογικής λύσης. Θεωρούμε ότι ο 

κύκλος πωλήσεων είναι από έξι έως εννέα μήνες και ότι 

μια στις πέντε προσφορές γίνεται παραγγελία, δηλαδή 

επιτυγχάνουμε το 20% των προσεγγίσεων σε πελάτες. 

Άρα κατά μέσο όρο υπάρχουν 30-45 πιθανότητες 

πωλήσεων ύψους 6, 667 εκατομμυρίων που αντιστοιχούν 

στο μηνιαίο μέρισμα του quota που θέσαμε ανά πωλητή. 

Αν θελήσουμε απλώς να καλύψουμε το κόστος βάσει των 

παραπάνω δεδομένων, η κατώτατη τιμή πώλησης 

κυμαίνεται μεταξύ 1, 667 και 2,5 εκατομμυρίων. Φυσικά 

βάσει αυτών των τιμών δεν καλύπτονται η αρχική 

επένδυση στην ανάπτυξη του προϊόντος, οι προμηθευτές 

και τα έξοδα διοικήσεως. Από κει και πέρα για να γίνει 

πιο αληθοφανές το παράδειγμα πρέπει να εμπλουτίσουμε
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τα στοιχεία με το κατά περίπτωση ζητούμενο περιθώριο 

κέρδους.

Η IBM και η Silicon Graphics είναι από τις πλέον γνωστές 

επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αυτό το κανάλι 

διανομής. Πάντως, οι περισσότερες επιχειρήσεις υψηλής 

τεχνολογίας χρησιμοποιούν δικούς τους πωλητές για 

τους μεγάλους πελάτες τους.

Λιανικές Πωλήσεις

Πρόκειται για το δεύτερο πιο επιτυχημένο κανάλι 

διανομής στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας και οφείλει 

την επιτυχία του στους προσωπικούς υπολογιστές και 

στο συνοδευτικό λογισμικό ευρείας χρήσης όπως οι 

κειμενογράφοι. Αυτό έγινε γιατί η έλευση του 

προσωπικού υπολογιστή σήμανε τη standard και 

προκαθορισμένη ρύθμιση υλικού, προερχόμενου από 

πολλαπλούς κατασκευαστές. Άρα το κανάλι αυτό 

μορφοποιείται ανάλογα και αντίστοιχα με την εξέλιξη 

των προσωπικών υπολογιστών και του μη εξειδικευμένου 

λογισμικού τους. Όπως είδαμε η κύρια λειτουργία του 

εστιάζεται στην ικανοποίηση της ζήτησης κι όχι στη 

δημιουργία της, ενώ δεν υποστηρίζει συμβουλευτικές και 

προσαρμοστικές υπηρεσίες. Άρα δε συμμετέχει και στην 

ανάπτυξη του ολοκληρωμένου προϊόντος. Μάλλον 

χρησιμεύει στη μόχλευση του ολοκληρωμένου προϊόντος 

βελτιώνοντας την πρόσβαση σε αυτό από ευρείες ομάδες 

καταναλωτών αλλά και κατασκευαστών με αποτέλεσμα
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τη μείωση των τιμών και την παροχή κινήτρων 

συνεργασίας μεταξύ των κατασκευαστών και του ίδιου. 

Πάντως πρόκειται για κανάλι διανομής που απευθύνεται 

κυρίως στην κύρια αγορά καταναλωτών.

Λιανικές Πωλήσεις Προστιθέμενης Αξίας (ΛΠΠΑ)

Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο κανάλι λιανικών 

πωλήσεων που αναλαμβάνει και διαδικασίες 

ολοκλήρωσης και προσαρμογής μιας τεχνολογικής λύσης. 

Συνεπώς, σε αντίθεση με το κανάλι των άμεσων 

πωλήσεων, δεν προσφέρει τα προϊόντα μιας μόνο 

εταιρείας, ενώ σε αντίθεση με το κανάλι των λιανικών 

πωλήσεων παρέχει ουσιαστικές υπηρεσίες υποστήριξης, 

εγκατάστασης, προσαρμογής κι εκπαίδευσης. Ένα από τα 

πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΛΠΠΑ 

είναι η αδυναμία τους να εφαρμόσουν προγράμματα 

marketing εύρους λόγω της τοπικότητας που τα 

χαρακτηρίζει. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η 

εξαγορά τους, ή μέρους των, από προμηθευτές και η 

περαιτέρω κοινή πορεία πολλών ΛΠΠΑ κάτω από το ίδιο 

εταιρικό σχήμα. Στην Ελλάδα τέτοια πολιτική εφαρμόζει 

στο χώρο των πληροφοριακών συστημάτων ο όμιλος 

Logic—DIS με την αλυσίδα Business Logic. Ένα άλλο 

πρόβλημα των ΛΠΠΑ πηγάζει από τη διαπίστωση ότι 

πρόκειται για επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας κι όχι 

προϊόντων, γεγονός που περιορίζει το ανά περίπτωση 

δυνατό πελατολόγιο που μπορεί να εξυπηρετήσει. Κατά 

συνέπεια, το ΛΠΠΑ ως κανάλια απευθύνεται κυρίως σε
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εξειδικευμένα τμήματα της αγοράς (niche) με έμφαση 

στην καθετοποίηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελούν τα εξειδικευμένα ΛΠΠΑ για αρχιτέκτονες και 

μηχανικούς.

Ολοκληρωτές Συστημάτων (System Integrators)

Το κανάλι των ολοκληρωτών συστημάτων είναι το 

κατεξοχήν κερδοφόρο και πιο αναγνωρίσιμο στο χώρο 

της υψηλής τεχνολογίας. Αυτό οφείλεται στην ικανότητά 

του να εξυπηρετήσει ανάγκες όλου του φάσματος της 

αγοράς, πρώιμης και κύριας. Με άλλα λόγια, στην 

πρώιμη αγορά των οραματιστών έχει την ικανότητα να 

συνδράμει στη μετουσίωση της τεχνολογικής λύσης σε 

στρατηγικό πλεονέκτημα μέσω των πολλαπλών 

επιδείξεων και των προτάσεών του. Στην κύρια αγορά, 

πάλι, παρέχει όλα τα εχέγγυα των πιο αξιόπιστων και 

επιτυχημένων standard τεχνολογικών λύσεων. Οι 

προϊοντικές αποφάσεις του καναλιού αυτού στηρίζονται 

σε τριών ειδών σχέσεις.

Η πρώτη σχέση, γνωστή ως συνεργατική σχέση (partner 

relationship) ενέχει και το μεγαλύτερο ρίσκο για το 

κανάλι καθώς απευθύνεται στην πρώιμη αγορά 

καταναλωτών και αναζητά σχέσεις με προμηθευτές που 

πλεονεκτούν σε τεχνολογικά ζητήματα χωρίς, κατ' 

ανάγκη, αναγνώριση από την αγορά. Η δεύτερη σχέση, 

γνωστή ως (vendor relationship) αγοραστική σχέση 

έγκειται στη σύναψη δεσμών με εταιρείες-ηγέτες σε
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κατά περίπτωση τεχνολογικά ζητήματα και επιδιώκει τη 

συστημική αντιμετώπιση των απαιτήσεων από τους 

πελάτες. Βρισκόμαστε στο στάδιο μετάβασης από την 

πρώιμη στην κύρια αγορά που ισοδυναμεί με τη 

μετατροπή της δημιουργίας σε εξυπηρέτηση της 

ζήτησης. Τέλος , η τρίτη σχέση αναφέρεται στην εξέλιξη 

της αγοραστικής σε προμηθευτική (supplier relationship) 

για την κάλυψη υψηλού αριθμού παραγγελιών.

OEM (Original Equipment Manufacturers)

To κανάλι αυτό απευθύνεται στην κύρια αγορά και 

συνοψίζει τη λειτουργία του στην παροχή 

ολοκληρωμένων προϊοντικών λύσεων από έναν ή 

περισσότερους κατασκευαστές. Ζητούμενα είναι η 

χαμηλή τιμολόγηση, η απρόσκοπτη λειτουργία και ο 

σχετικός βαθμός αξιοπιστίας. Αυτά ερμηνεύονται σε 

δυσκολία πρόσβασης σε ένα τέτοιο κανάλι για εταιρείες 

μη ηγέτες σε τμήματα της αγοράς καθώς τα OEM 

κανάλια ζητούν την ελαχιστοποίηση του ρίσκου.

Διαδΐκτυο-Ηλεκτρονικό Εμπόριο

To internet ως κανάλι διανομής προσφέρει εγγενή 

πλεονεκτήματα σε όλο το φάσμα της αγοράς λόγω της 

ικανότητας του να συνδράμει τη διανομή με την 

προβολή και τη χαμηλή τιμολόγηση. Η χαμηλή 

τιμολόγηση είναι αποτέλεσμα της μείωσης των
5
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ενδιάμεσων παραγόντων και καναλιών που αυξάνουν το 

κόστος καθώς και της εκλογίκευσης και της αναδόμησης 

της προσφερόμενης προϊοντικής γκάμας. Η προβολή και 

η σχετική πληροφόρηση είναι τα δυο κατεξοχήν 

πλεονεκτήματα του παγκόσμιου ιστού και στην 

περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου συνδράμουν 

αποφασιστικά στην παροχή συμπληρωματικών 

βοηθημάτων και στην ολοκλήρωση του προϊόντος. Όλες 

σχεδόν οι επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας παρέχουν 

υπηρεσίες αρωγής, επίδειξης, ενημέρωσης και 

αναβάθμισης των προϊόντων τους με πλέον 

χαρακτηριστικό παράδειγμα το δικτυακό τόπο της 

Microsoft. Ακόμη, συμμετέχουν στη δημιουργία 

εξειδικευμένων δικτυακών τόπων και forum 

ερωταπαντήσεων.

215



ΘΕΜΑΤΑ SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Η αλυσίδα προμήθειας (supply chain) είναι ένα 

διασυνδεδεμένο σύνολο από δραστηριότητες 

προστιθέμενης αξίας που εμπεριέχει όλες τις φάσεις από 

τη συλλογή των πρώτων υλών μέχρι και την παράδοση 

του τελικού προϊόντος ή την παροχή της υπηρεσίας στον 

τελικό χρήστη. Ως αντικείμενο μελέτης, η διαχείριση της 

αλυσίδας αυτής εξετάζεται κυρίως ως προς δυο 

παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος εξετάζει τα 

εξωτερικά συστατικά μέλη της, δηλαδή τις σχέσεις 

μεταξύ των διαφόρων επιχειρηματικών σχημάτων που 

μετέχουν στα τμήματα της, από την αρχή έως και το 

τέλος της, τον καταναλωτή. Η δεύτερη παράμετρος 

εξετάζει την εσωτερική δομή κάθε επιμέρους τμήματος 

της αλυσίδας, δηλαδή την εσωτερική αλυσίδα αξίας κάθε 

συμμετέχουσας επιχείρησης. Τα τυπικά μέρη της 

αλυσίδας προμήθειας φαίνονται στο ακόλουθο σχήμα.
~^ Στάδια Παραγωγής
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" 4~ί>τές
^SBfc&a

Στάδια Παραγωγής

W Προμηθευτές

i
Καταναλωτής

Εικόνα 29: Τυπική Αλυσίδα Προμήθειας, Πηγή JR Galbraith “Strategy 
Organization Planning”

ai
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Παρομοίως, η εσωτερική δομή ενός επιμέρους τμήματος 

της αλυσίδας και δη μιας συμμετέχουσας επιχείρησης σε 

συνάρτηση με τις δραστηριότητες της είναι η ακόλουθη:

Δομή Επιχείρησης

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Τεχνολογική Ανάπτυξη

Προμήθειες
Δραστηριότητες Υποστήριξης

Εσωτερική
Εφοδιαστική

Λειτοορτγίες Εξωτερική
Εφοδιαστική

Marketing και 
Πωλήσεις

Υποστήριξη

R π π ι κ ρ r Λ η π πτ η η ι ή τ η τ r r
Εικόνα 30: Αλυσίδα Αξίας κάποιας
επιχείρησης

Ως συλλογιστική η αξία της αλυσίδας προμήθειας έχει 

διαφοροποιηθεί αρκετά την τελευταία δεκαπενταετία. Η 

εξέλιξη της φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 14 Εξέλιξη της συλλογιστικής της 
αλυσίδας αξίας.

1985 Μη κατευθυνόμενη ροή φυσικών αγαθών από τους προμηθευτές στους 
καταναλωτές.

1990 Αμφίδρομη ροή αγαθών και πληροφοριών. Η συλλογιστική αυτή 
επικεντρώνεται στην εταιρεία και χαρακτηρίζεται από αυτάρκεια.

1995 Αμφίδρομη ροή αγαθών και πληροφοριών στο επεκτατεμένο μοντέλο 
της επιχείρησης που συμπεριλαμβάνει όλα τα μέλη, ξεκινώντας από 
τους προμηθευτές των προμηθευτών και καταλήγει στους καταναλωτές 
και στους τελικούς χρήστες.

1999 Πολυδιάστατη ροή πληροφοριών και προϊόντων σ' ένο δικτυακό 
Περιβάλλον, αναπτυσσόμενο κατά ζήτηση (plug and play). Στο 
περιβάλλον αυτό παρεμβάλλονται ενδιάμεσοι που δημιουργούν 
αγωγούς προμήθειας και συνεισφέρουν στην αγορά καθετοποιημένων 
αγορών.
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Το παρακάτω σχήμα περιγράφει ακριβώς την πιο 

σύγχρονη συλλογιστική, όπως αποδόθηκε από τον Α.Τ. 

Kearney.

Εταιρεία

ρομηθευτές Πελάτες

Προμηθευτές
Προμηθευτών

Καταναλωτές/ "
^/Γελιχοί Χρήστες

Etxovot 31: Η όψη της αλυσίδας
προμηθειών. Πηγή Α.Τ. Kearney

Η συλλογιστική αυτή προτείνει σχετικά με τα συστατικά 

μέλη της αλυσίδας και των σχέσεων που τα διέπουν ότι:

■ Η επιλογή των προμηθευτών στηρίζεται περισσότερο 

στα συναλλακτικά χαρακτηριστικά τους παρά στον 

καθεστώς σχέσεων. Αυτό είναι αποτέλεσμα των 

ωφελειών της "Νέας Οικονομίας" από το Δίκτυο.

Κατά συνέπεια, η εφοδιαστική διαφοροποιεί το βασικό 

κριτήριο της ευκινησία περισσότερο προς την 

κατεύθυνση της αποτελεσματικότητας.
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■ Ο σχεδιασμός λειτουργιών αποκτά πιο μαζικό 

χαρακτήρα.

■ Επιπλέον, ο σχεδιασμός του καναλιού διανομής 

στηρίζεται σε παράγοντες χρηστικότητας όπως ο 

χώρος, ο χρόνος, η πληροφορία, η υποστήριξη και η 

ποικιλία.

■ Ενώ τα στοχευόμενα τμήματα της αγοράς κρίνονται 

από την ευαισθησία τους σε θέματα τιμής, 

υποστήριξης και χρόνου εξυπηρέτησης.

Τα βήματα σχεδιασμού της αλυσίδας προμήθειας (supply

chain) δηλαδή του συστήματος πρόσθεσης αξίας στο

προϊόν είναι τα ακόλουθα:

1. Οι παρεχόμενες προσφορές διαχωρίζονται σε διακριτά 

λογιστικά οφέλη, ανάγκες και προϊοντικές περιστάσεις 

χρήσης·

2. Για κάθε τμήμα της αγοράς σχεδιάζονται ιδεατές 

διαμορφώσεις του καναλιού υποστήριξης βάσει 

κόστους, όγκου, ποικιλίας, διαχείρισης, χρόνου και 

ακρίβειας παράδοσης, διαθεσιμότητα καθώς και 

αλληλεπίδρασης.

3. Ανάλυση και αναδιαμόρφωση των καναλιών 

εφοδιασμού, των παραγωγικών διαδικασιών, των 

προμηθευτών με στόχο πλήρως κατανεμημένα και 

κατ' ανάθεση συστήματα παράδοσης.



4. Κατανομή των διαθέσιμων προϊοντικών προσφορών 

σε ομάδες, ανάλογα με το σύστημα παράδοσης.

5. Εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας βάσει κοινής 

εκμετάλλευσης των πόρων μεταξύ των διακριτών και 

κατανεμημένων συστημάτων παράδοσης όπου αυτό 

είναι δυνατό.

Ακολούθως, η υιοθέτηση του παραπάνω σχεδιασμού 

γίνεται σε δυο στάδια, στο χρόνο ζωής του προϊόντος 

και στις αλλαγές που συντελούνται στους καταναλωτές 

που συγκροτούν τα στοχευόμενα τμήματα της αγοράς. 

Αναλυτικά:

■ Σε σχέση με το χρόνο ζωής του προϊόντος.

1. Δημιουργία Αγοράς (Market Creation): Στη φάση

εισαγωγής του προϊόντος αναζητούνται προμηθευτές 

πόρων με ευρεία συναλλακτική δυνατότητα,

αποφασισμένο προσωπικό πωλήσεων, ειδικευμένα 

λιανικά σημεία πώλησης, επιχειρησιακοί 

συνεργάτες/VARs

2. Επέκταση αγοράς (Market Expansion): Στη φάση

αυτή αναζητούνται δυνατότητα ευρείας και

πολυποίκιλης προμήθειας πόρων, αποτελεσματικό 

δυναμικό άμεσων πωλήσεων, και γενικευμένα λιανικά 

σημεία πώλησης.
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3. Ωρίμανση Αγοράς (Market Maturity): Πρόκειται 

για τη φάση όπου επιζητούνται στρατηγικοί 

προμηθευτές, συνεργάτες που προσθέτουν επιπλέον 

αξία στο προϊόν με την παροχή συνοδευτικών 

προϊόντων και πωλητές που λειτουργούν με απολαβές 

που στηρίζονται στο ύψος των εσόδων που 

προσκομίζουν.

4. Διευκόλυνση Αγοράς (Market Commoditization):

Στη φάση αυτή προτιμούνται just in time 

προμηθευτές, επιζητείται η μαζική παραγωγή και 

διάθεση, καθώς και απρόσωπα κανάλια διανομής όπως 

το ηλεκτρονικό εμπόριο

■ Σε σχέση με τις αλλαγές στους καταναλωτές.

1. Αποδίδεται περισσότερη σημασία στην υποστήριξη 

και στην εξυπηρέτηση παρά στην οικονομία και στην 

ταχύτητα.

2. Διαμορφώνονται εντατικά προγράμματα προσέλκυσης 

νέων πελατών, ενώ ανάλογα που σημείο του κύκλου 

ζωής υιοθέτησης τεχνολογίας διαμορφώνεται πιο ήπια 

πολιτική απέναντι στους πελάτες που προχωρούν σε 

επαναγορές του προϊόντος.

3. Στρατηγικές που σχετίζονται με την παρακολούθηση 

και τη διαχείριση των μεγάλων λογαριασμών πελατών.
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Η εξέλιξη του διεπιχειρησιακού ηλεκτρονικού εμπορίου 

(Β2Β e commerce) από ένα κλειστό σύστημα 

απλουστευμένων και γραφειοκρατικών συναλλαγών σ' 

ένα δυναμικό και διαρκώς επεκτάσιμο σύστημα 

πολλαπλών επιλογών και δυνατοτήτων οδήγησε στη 

δημιουργία των ηλεκτρονικών πολυπλέκτες (eHubs) με 

αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη αναδιοργάνωσης της 

αλυσίδας αξίας. Οι ηλεκτρονικοί πολυπλέκτες (EHub) 

είναι τρίτοι ενδιάμεσοι, δραστηριοποιούμενοι στο χώρο 

του δικτύου που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες 

καθετοποιημένες αγορές ή λειτουργικές διαδικασίες, 

φιλοξενούν ηλεκτρονικές αγορές, και επιτρέπουν 

πολυδιάστατες συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων.

Τα σημεία που υπερέχουν οι ηλεκτρονικοί πολυπλέκτες 

δημιουργώντας επιπλέον αξία στο προϊόν είναι:

■ Τα μειωμένα κόστη που απαιτούν στην υλοποίηση της 

συναλλαγής

■ Στη συσσώρευση προμηθευτών και πελατών που 

επιτυγχάνουν στον κορμό τους.

■ Στη βελτίωση της οικονομικής ρευστότητας στο 

αγοραστικό τοπίο.

■ Στη βελτίωση της ποιότητας και της διάχυσης της 

πληροφόρησης στο αγοραστικό τοπίο.
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Στην αναδιαμορφωμένη και πιο αποτελεσματική ροή 

εργασιών.

Το παρακάτω σχήμα καταδεικνύει την εξέλιξη του 

διεπιχειρησιακού ηλεκτρονικού εμπορίου.

Κλειστό, EDI Ανοικτό, Web-based

Πολλά
προς

Πολλά

Ένα προς 
Ένα 

(Άμεσα)

EDI
(1 προς 1)

Etx ένα 
32: Η
εξέλιξη

Τα ζητήματα που αφορούν την εξέλιξη του 

διεπιχειρησιακού ηλεκτρονικού εμπορίου είναι:

1.Η επέκταση σε παγκοσμιοποιημένο επίπεδο κοινών 

μοντέλων λειτουργίας ηλεκτρονικών πολυπλεκτών. Αυτό



δεν ερμηνεύεται ως τυποποίηση ή ως περιορισμός των 

επιχειρησιακών τρόπων λειτουργίας παρά ως ανάπτυξη 

δυνατοτήτων συνεργασίας, τεχνικών προτύπων και 

σημείων συνοχής.

2. Επέκταση και ανάπτυξη πέρα από κάθετες και 

οριζόντιες δομές.

3. Η ανάδυση κοινών πλατφορμών και δομών

επιχειρησιακής λειτουργίας στα μέλη του κάθε

ηλεκτρονικού πολυπλέκτη, τουλάχιστον όσον αφορά τη 

χρήση και τη χρηστικότητα του.

4. και η ανάπτυξη υπερ-πολυπλεκτών και μετά- 

πολυπλεκτών.

Πέρα από την κοινοτυπία της ανάγκης δραστηριοποίησης 

της επιχείρησης στο ηλεκτρονικό εμπόριο, υπάρχει μια 

σειρά ουσιαστικών παραγόντων που καθορίζουν το 

βαθμό στον οποίο πρέπει να αναδιαμορφωθούν οι 

σχέσεις της επιχείρησης με τους ενδιάμεσους λόγω των 

χαρακτηριστικών του ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι 

παράγοντες αυτοί είναι:

1. Η πολυπλοκότητα των προϊόντων της επιχείρησης.

2. Η πολυπλοκότητα των διαδικασιών πώλησης.

3. Υπάρχει διάθεση των προμηθευτών και των πελατών 

να αναπροσαρμόσουν τις συναλλαγές τους με την
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επιχείρηση και να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό 

εμπόριο.

4. Πόσο εξειδικευμένη είναι η γνώση του καναλιού 

διανομής για το προϊόν.

5. Διαθέτει το κανάλι εξειδικευμένους πόρους

υλοποίησης απαιτήσεων πελατών και προμηθευτών.

6. Ποιες είναι οι αποφάσεις των ανταγωνιστών στο 

αντίστοιχο ζήτημα.

7. Ποιος είναι ο βαθμός συγκέντρωσης του

επιχειρησιακού χώρου που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Κλείνοντας αυτήν την ενότητα παρουσιάζουμε δυο 

υβριδικά κανάλια διανομής, όπως παρουσιάζονται από 

τον Shawney στο πανεπιστήμιο Nortwestern.
Υβριδίκό Πρότυπο Front-Back

►
High Tech 
Back End

High Tech 
Front End

Υβρίδικό Πρότυπο Side by side

►

Εικόνα 33: Υβριδικά Κανάλια Διανομής



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΠΡΟΒΟΛΗ
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BRANDING-ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

"Είναι πολύ δύσκολο για τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας να αγκαλιάσουν το 
branding γιατί είναι εντελώς αντίθετο με την τεχνολογία. Για μένα branding 
σημαίνει συνέπεια, συνέπεια και συνέπεια ενώ τεχνολογία σημαίνει αλλαγή, 
αλλαγή και αλλαγή."
___________________ Derrith Lambka, Corporate Advertising Manager/ HP

Τα ζητήματα που εξετάζουμε στην ενότητα αυτή 

σχετίζονται με τις προβολή και τη διαφήμιση της υψηλής 

τεχνολογίας, και συγκεκριμένα με την έννοια της 

ολοκληρωμένης επικοινωνίας marketing (integrated 

marketing communications). Έχει ήδη αναφερθεί πως ο 

χώρος της υψηλής τεχνολογίας οδηγείται από τις 

εξελίξεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη σε συνδυασμό 

με τον αφουγκρασμό των αναδυόμενων αναγκών. Παρ' 

όλ' αυτά, συχνά και, κυρίως λόγω, της ταχύτητας 

εξέλιξης που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο χώρο, 

παραγνωρίζεται ή και αγνοείται η σημαντική συνεισφορά 

της προβολής και της διαφήμισης στην κατεύθυνση της 

ανάπτυξης αναγνώρισης για την επωνυμία του προϊόντος 

(brand awareness) και, κατά συνέπεια, για την απόδοση 

αξίας σε αυτήν (brand equity).

Οι επιπτώσεις από τη διαπίστωση αυτή είναι αρκετά 

δυσμενείς για τις πωλήσεις των προϊόντων της 

επιχείρησης αν αναλογιστούμε την ομάδα παραγόντων 

FUD, φόβο, αβεβαιότητα και αμφισβήτηση που 

διαμορφώνει τις αγοραστικές συνήθειες των 

καταναλωτών υψηλής τεχνολογίας. Οι τελευταίοι 

επιζητούν τη σιγουριά που τους προσδίδει μια σοβαρή 

και σταθερή επωνυμία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
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αποτελούν η IBM στον τομέα δραστηριότητας της ως 

OEM κατασκευαστής στο χώρο των επιχειρησιακών 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπου απολαμβάνει υψηλά 

περιθώρια κέρδους λόγω της εμπορικής απήχησης των 

προϊόντων της παρά τη συγκριτικά αυξημένη 

τιμολογιακή πολιτική της σε σχέση με άλλους OEM 

κατασκευαστές, όπως η Dell. Κατά συνέπεια η διαφήμιση 

είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό όπλο για την ανάπτυξη, 

ενίσχυση και τη διατήρηση της αξίας της εμπορικής 

επωνυμίας.

Ως στοιχείο προβολής, οι ανακοινώσεις νέων προϊόντων 

υψηλής τεχνολογίας συνεισφέρουν αρκετά στην 

κατεύθυνση της ενημέρωσης του αγοραστικού κοινού 

σχετικά με τα νέα προϊόντα που πρόκειται να 

εμφανιστούν στην αγορά, όρα και να αποτρέψουν 

πιθανές αγορές ανταγωνιστικών τεχνολογιών. Παρ' όλ' 

αυτά, η μη πλήρωση των αναγγελθέντων 

χρονοδιαγραμμάτων και προδιαγραφών έχει δυσμενείς 

επιπτώσεις στην εικόνα της εταιρείας, στη διάθεση 

απέναντι στην επωνυμία του προϊόντος, και, τελικά, στις 

πωλήσεις.

Η σηματοποίηση, δηλαδή η ανάθεση εμπορικής 

επωνυμίας στα προϊόντα αποτελεί μια τυπική διαδικασία 

του τμήματος marketing μιας επιχείρησης, με στόχους:

Ι.Την εύκολη αναφορά σε αυτά από την ίδια και από 

τους πελάτες της.

2. Τη διευκόλυνση των προγραμμάτων προβολής
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3. Τη διευκόλυνση των πελατών στην προσπάθεια 

αναγνώρισης των προϊόντων και νοητικής συσχέτισης 

με κάποια από τα χαρακτηριστικά του ή και τις 

περιστάσεις χρήσης του.

Στην ουσία, το εμπορικό σήμα στοχεύει στην

κατανόηση, με παράμετρο το χρόνο, της

διαφορετικότητας του προϊόντος από τα υπόλοιπα, αυτό 

επιτυγχάνεται καθώς με το εμπορικό σήμα 

συσχετίζονται η ποιότητα του προϊόντος, καθώς και το 

καθεστώς διασφάλισης της από αυτό. Επίσης συντελεί 

στη δημιουργία μιας αθροιστικής ενθύμησης για το 

προϊόν και τις περιστάσεις χρήσης του διευκολύνοντας 

έτσι την επιλογή αγοράς. Ακόμη, συνιστά μια έννοια 

κατεύθυνσης και σημασίας για τα προϊόντα, γίνεται 

δηλαδή σημαίνων μέρος του «γενετικού κώδικα" τους. 

Εν τέλει αποτελεί συμβόλαιο και υπόσχεση μεταξύ της 

εταιρείας και του καταναλωτή.

Οι οικογένειες εμπορικών σημάτων είναι το σύνολο των 

εμπορικών σημάτων για το οποίο επιθυμεί η επιχείρηση 

να καταδείξει στα καταναλωτικό κοινό ότι έχουν μια 

κοινή κληρονομιά. Με άλλα λόγια τα εμπορικά σήματα 

που ανήκουν σε κάποια οικογένεια διαθέτουν κοινά 

χαρακτηριστικά, θεωρητικά εύκολα στη συσχέτιση, με 

τα υπόλοιπα μέλη. Διαθέτουν όμως και ατομικά 

χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στην επιχείρηση να τα 

διαμορφώσει ώστε να απευθύνονται σε συγκεκριμένες 

αγορές και πελάτες με διακριτές τιμολογήσεις. Κατά
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συνέπεια, οι οικογένειες εμπορικών σημάτων επιτρέπουν 

στην επιχείρηση να:

■ Εκμεταλλευτεί τα κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των 

μελών της οικογένειας προκειμένου να ωφεληθεί από τις 

συνέργιες μεταξύ των.

■ Να πετύχει σαφήνεια στην τοποθέτηση μεταξύ των 

μελών της οικογένειας

■ Να διευκολύνει τους καταναλωτές στην προσπάθεια 

τους να αποδώσουν αξία σε καθένα από τα εμπορικά 

σήματα της.

■ Να διευκολύνει τη διευθέτηση πόρων για την 

περαιτέρω ανάπτυξη της επωνυμίας.

Στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας το τυπικό μοντέλο 

ιεραρχίας στην οικογένεια εμπορικών σημάτων φαίνεται 

στο ακόλουθο σχήμα.

Επωνυμία Εταιρείας/ 
Corporate Brand

HP, Microsoft 
-·... ‘--••ΊΐϊϋΤ

! Υπο-Επωνυμία 
ΐ SubBrand

Επωνυμία Τάξης / 
Range Brand

Ctrnmimwim&m* 
Microsoft Home

I Επωνυμία Γραμμής Προϊόντων/ Product [ 
! Line Brand

mm mm*
Microsoft Word Microsoft Office

Επωνυμία Χαρακτηριστικού/ 
Branded Feature-Component .tion EditorJ Microsoft

Εικόνα 34: Η Ιεραρχία σε επωνυμίες οικογένειας, πηγι 
Mohan Sawhney
High Technology Marketing, Northwestern University
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Στην εισαγωγή αυτής της ενότητας αναφέρθηκε η άποψη 

του Lambka, Corporate Advertising Manager της HP πως 

η σηματοποίηση (branding) ως έννοια αντίκειται στην 

υψηλή τεχνολογία λόγω των διαφορετικών αρχών που 

περικλείουν, της συνέπειας και της αλλαγής. Στο πλαίσιο 

της διευθέτησης αυτών των δυο αρχών προτείνεται το 

ακόλουθο μοντέλο

Συνέπεια

Τεχνολογική Εξέλιξη Καναλιού Διανομής Εξέλιξη Πελατών
Αλλαγή

Αλλαγή

Εικόνα 35: Ιεραρχία Σημάτων, Διευθέτηση συνέπειας και αλλαγής, πηγιί 
Mohan Sawhney
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Το μοντέλο που περιγράφει το παραπάνω σχήμα 

αναλύεται ως εξής: Κάθε επιχείρηση διαθέτει μοναδική 

ταυτότητα και ένα σύνολο από αξίες, γνωστές στους 

καταναλωτές, αφού αντικατοπτρίζονται στους χώρους 

όπου δραστηριοποιείται, στον τρόπο που αναπτύσσει 

την επιχειρηματική δράση της και στη φύση και 

φιλοσοφία των προϊόντων που εμπορεύεται. Τα 

παραπάνω συνιστούν και την εικόνα του πυρήνα του 

σήματος όπως το αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές. Άρα 

και στο επίπεδο μεμονωμένων θεμάτων υποσημάτων, τα 

παραπάνω δεν παύουν να ισχύουν αλλά υπόκεινται σε 

ελαφρές τροποποιήσεις και μετριασμούς αφού 

συγκεκριμενοποιούνται, δηλαδή φιλτράρονται. Οι 

τροποποιήσεις πολλών υποσημάτων, και ειδικότερα 

«μιας μικρής οικογένειας" που συνιστά κάποιο 

συγκεκριμένο σήμα, δεν είναι κάτι άλλο παρά η 

εφαρμογή της νέας τεχνογνωσίας για την σχεδίαση ενός 

νέου προϊόντος, ή μιας εξέλιξης ενός παλιότερου, που 

απευθύνεται σ' εάν υπάρχον ή σ' ένα καινούριο τμήμα 

της αγοράς. Η εφαρμογή όμως αυτή δεν παύει να είναι η 

αρχή της αλλαγής που υπαγορεύεται από την εξέλιξη της 

τεχνολογίας. Με τον επαγωγικό αυτό τρόπο, καταδείξαμε 

την άμβλυνση των θεμελιωδών διαφορών μεταξύ 

συνέπειας και αλλαγής, σήματος-προϊόντος και 

τεχνολογίας. Το ακόλουθο μοντέλο αποτελεί ένα 

παράδειγμα του παραπάνω συλλογισμού όπως 

εφαρμόζεται στη Microsoft.
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Microsoft

Λογισμικό
Μονοπώλιο

Ms Office
■fc ■-;·ί>·ί;.ν··--ί···1ί

<^rmrr-:
Πλούτος Επιτυχία

Windows

επιχείρηση

Εικόνα 36: Νοητική Απεικόνιση Συσχέτισης Σήματος, πηγή Mohan Swaney

Η ανάθεση υποσημάτων σε προϊόντα αναφέρεται στην 

πρακτική του συνδυασμού ενός υπάρχοντος σήματος, με 

ένα νέο αλλά δευτερεύον, προκειμένου να 

σηματοποιηθεί εμπορικά ένα καινούριο προϊόν. Το 

υπάρχον σήμα διευκολύνει την πρόσβαση στο προϊόν 

των καταναλωτών, ενώ το νέο εξυπηρετεί τη δημιουργία 

απόψεων και γνώμης για το εισαγόμενο προϊόν. Με 

αυτόν τον τρόπο ελαττώνεται ο κίνδυνος της εκ του 

μηδενός σηματοποίησης. ταυτόχρονα προσφέρει 

εξισορρόπηση στα αναμενόμενα οφέλη από τις 

οικονομίες κλίμακας λόγω της ενσωματοποίησης του 

στην υπάρχουσα εταιρική γκάμα προσφορών και τους 

κινδύνους για όλη την προϊοντική γκάμα σε ενδεχόμενη 

αποτυχία του προϊόντος.

Οι στόχοι που επιζητούνται από την παραπάνω 

διαδικασία είναι:
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■ Η περιγραφή του συγκεκριμένου τομέα εφαρμογής, 

όπως για παράδειγμα το Microsoft Office.

■ Η δόμηση και η αποσαφήνιση των διαθέσιμων 

επιλογών. Για παράδειγμα Red Hat Linux 8 Email 

Server.

■ Η αύξηση των συσχετίσεων με το μητρικό σήμα, Sun 

Sparc VIII

■ Η Υποστήριξη κάθετων και οριζόντιων επεκτάσεων. 

Για παράδειγμα η σουίτα Microsoft Office, 

περιλαμβάνει μια σειρά από αυτόνομα εμπορικά 

σήματα-προϊόντα, όπως το Ms Word, Ms Excel, Ms 

Access, Ms PowerPoint και Ms Outlook. Στη συνέχεια, 

το καθένα από αυτά μπορεί να αναλυθεί σε περαιτέρω 

προϊόντα- σήματα.

■ Παρέχει έμφαση στα μοναδικά σημεία 

διαφοροποιήσεων, όπως το Epson Stylus Color 880.

Στο χώρο του internet, ο Shawney καταγράφει τις εξής 

δέκα καλύτερες πρακτικές σηματοποίησης όπως 

φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α

Πίνακας 15 : Branding and the Net, 10 best practices 
by Mohan Swaney_______________________________________

Πρακτική Παράδειγμα
Ηγετικό Πλεονέκτημα Amazon, Ebay, Yahoo!
Εξειδικευμένη Χρήση Excite, Business2.0
Συνέπεια Gap, Lands End
Στυλ, Άποψη Edmunds, ChickClick
Πρωτοπορία Napster, Hotmail
Κυκλική Δόμηση REI, GAP
Ειλικρίνεια Walmart, Mr Clean
Κατοχή προδιαγραφών Yahoo!, Monster
Ανανέωση, Επέκταση Amazon
Διάρκεια, Μακροβιότατα 777777777777777



Αξίζει να σημειωθεί πως στο πλαίσιο διαμόρφωσης 

συνεργατικών στρατηγικών με τους πελάτες, οι 

επικοινωνίες marketing συνιστούν το μέσο διεπαφής 

μεταξύ της εταιρείας και του αγοραστικού κοινού. 

Άλλωστε, ο κύριος στόχος των επικοινωνιών marketing 

είναι η διευκόλυνση των διαδικασιών πώλησης. Με 

γνώμονα το παραπάνω επιχείρημα, οι εργασίες που 

καλείται να επιτελέσει η επικοινωνία marketing μιας 

επιχείρησης είναι :

■ Η διαχείριση της ταυτότητας της εμπορικής επωνυμίας 

(brand identity management).

■ Η διαμόρφωση μιας ξεκάθαρης θέσης και τοποθέτησης 

στην αγορά.

■ Η συνέργεια στη δημιουργία κλίματος αναγνώρισης 

της επωνυμίας, κατανόησης των χαρακτηριστικών της 

και διαπίστευσης της αξίας της.

■ Η ταυτοποίηση και η αξιολόγηση των ευκαιριών 

πώλησης.

■ Η εκπαίδευση των πιθανών πελατών πάνω στην ορθή 

χρήση και εκμετάλλευση του προϊόντος.

■ Η δημιουργία, η ανάπτυξη και η διατήρηση

αγοραστικής ορμής (momentum) για τα προϊόντα της 

εταιρείας.

■ Η επικοινωνία marketing και η προβολή είναι τα δυο 

κύρια εργαλεία γνωστοποίησης της τοποθέτησης του
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εμπορικού ονόματος και του προϊόντος. Είναι τα πλέον 

αρμόδια εργαλεία για να γνωστοποιήσουν στο ευρύ 

κοινό:

1. Για ποιον απευθύνεται το προϊόν, ποιος είναι δηλαδή 

ο πελάτης στόχος;

2. Για ποιο λόγο, και ποια αναγκαιότητα οδηγεί αυτόν 

τον καταναλωτή στην επιλογή του συγκεκριμένου 

προϊόντος.

3. Ποια είναι η εμπορική επωνυμία του προϊόντος ή της 

οικογένειας προϊόντων.

4. Σε ποια προϊοντική κατηγορία ανήκουν

5. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με 

ποιόν κύριο ανταγωνιστή.

6. Και τέλος, ποια είναι η πιο σημαντική διαφοροποίηση 

τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τοποθέτηση της 

οικογένειας των προϊόντων εμπορικού λογισμικού της 

Peoplesoft:

“For large, complex organizations who are reengineering and 
modernizing their core business systems in the face of a rapidly 
changing business environment, PeopleSoft provides a complete 
set of client/server business applications that provide dramatic 
improvements in productivity, information access and flexibility. 
Unlike SAP, PeopleSoft applications are easy to use, customize, 
install and uDarade."
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ MARKETING 

(INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS)

Στα πλαίσια της προβολής και της επικοινωνίας 

marketing έχει αναπτυχθεί η ομάδα εργαλείων IMC, 

Ολοκληρωμένες επικοινωνίες Marketing (Integrated 

Marketing Communications). Στόχος αυτής της ομάδας 

εργαλείων είναι η προβολή σε κάθε τμήμα πελατών μ' 

ένα ολοκληρωμένο μήνυμα. To IMC χαρακτηρίζεται ως 

το στρατηγικό, πολυκαναλικό, διαλειτουργικό σύστημα 

οργάνωσης των διεργασιών marketing και επικοινωνίας. 

To IMC περιλαμβάνει:

ν' Έρευνα Αγοράς.

ν' Σχεδίασμά των επικοινωνιών marketing.

ν' Προβολή σε επίπεδο καναλιού και καταναλωτή.

ν' Εκπαιδευτικά Προγράμματα για το Τμήμα Πωλήσεων.

ν' Προγράμματα Υποστήριξης Επαναγοράς

ν' Υποστήριξη του Συμβατικού Καναλιού των Άμεσων 

Πωλήσεων

ν' Υποστήριξη των Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων, όπως το 

ηλεκτρονικό εμπόριο, οι τηλεοπτικές και οι 

ταχυδρομικές αγορές,

ν' Τις Δημόσιες Σχέσεις στα Συμβατικά Μέσα Μαζικής 

Επικοινωνίας
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ν' Τη Διαφήμιση και την Δημοσιοποίηση online

ν' Τις Εμπορικές Εκθέσεις

ν' Τις Δοκιμαστικές Εκδόσεις

ν' Τις επιδείξεις χρηστικότητας και χρησιμοποίησης στα 

σημεία πώλησης

ν' Τη Διενέργεια Ελέγχων Ικανοποίησης και παραπόνων 

πελατών.

ν' Την Υποστήριξη των πελατών.

Τα θεμελιώδη μεγέθη δόμησης του IMC είναι:

1. Η Προϊοντική Σχεδίαση.

2. Η χρηματοδότηση και ο προϋπολογισμός του 

συνολικού εγχειρήματος.

3. Η έρευνα marketing,

4. Οι διαγραφόμενες στρατηγικές,

5. Οι εναλλακτικές τοποθετήσεις και η διαδικασία 

επιλογής της κατάλληλης

6. Το μίγμα Marketing του προϊόντος

7. Οι ομάδες διαχείρισης των προγραμμάτων marketing.

8. Οι αναφορές από τους πελότες σχετικά με την 

εμπειρία τους από τις περιστάσεις χρήσης του 

προϊόντος.
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Στο χώρο του εμπορικού λογισμικού διαχείρισης 

επιχειρησιακών βάσεων δεδομένων μελέτη του Gartner 

Group υπέδειξε την αύξησης της αναγνωρισιμότητας των 

ανταγωνιστικών εταιρειών στις ΗΠΑ μετά την εφαρμογή 

του IMC. Αυτή φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα:

Oracle People Soft SAP Lawson Baan JD Edwards

__I r ‘ ^

Εικόνα 37: Αναγνωρισιμότητα εταιρειών εμπορικού επιχειρησιακού 
λογισμικού πριν και μετά την εφαρμογή τοι> IMC

A

Abilityto
Execute

Niche Players Visionaries
Completeness of Visicr

Garrer Oro<_43, /mmlrtsm tic Applon Ions Vertlor Areiyjfc;

Εικόνα38: Αντιληπτικός Χάρτης Σοσχέτισης ολοκλήρων 
ρράματος και ικανοποοΐησης πειταγών, Πηγή: Gartner (
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Το παραπάνω σχήμα αποτελεί έναν αντιληπτικό χάρτη ο 

οποίος αποτελεί το αποτέλεσμα της συσχέτισης, από 

τους καταναλωτές, για τις εταιρείες του ίδιου τομέα της 

υψηλής τεχνολογίας την ολοκληρωσιμότητα του 

οράματος του με την επιχειρησιακή ικανότητα των 

προϊόντων τους να ικανοποιούν όσα υπόσχονται.

Ο αντιληπτικός χάρτης που παρουσιάστηκε διαχωρίζει σε 

τέσσερις ομάδες τις επιχειρήσεις ανάλογα με το βαθμό 

συσχέτισης.

1. Τους ηγέτες (Leaders), που είναι οι εταιρείες για τις 

οποίες οι καταναλωτές θεωρούν ότι το όραμα τους 

στον τομέα που δραστηριοποιούνται είναι πλήρες, 

ενώ, ταυτόχρονα χαρακτηρίζονται και από την 

ικανότητα υλοποίησης του.

2. Τους οραματιστές (Visionaries), εταιρείες για τις 

οποίες οι καταναλωτές θεωρούν το όραμα που 

διαθέτουν χαρακτηρίζεται από πληρότητα αλλά 

υστερούν στην ικανότητα υλοποίησης του.

3. Τους διεκδικητές (Challengers), δηλαδή εταιρείες 

για τις οποίες οι καταναλωτές θεωρούν πως ο 

επιχειρησιακός οραματισμός τους είναι περιορισμένος 

αλλά διαθέτουν τα μέσα πλήρους υλοποίησης του.

4. Τους περιορισμένους παίκτες (Niche Players),

εταιρείες για τις οποίες οι καταναλωτές θεωρούν πως 

ο επιχειρησιακός οραματισμός τους είναι 

περιορισμένος ενώ, ταυτόχρονα δε διαθέτουν τα μέσα 

πλήρους υλοποίησης του.



Όλα αυτά φαίνονται καλύτερα στο ακόλουθο σχήμα.

Εικόνα 39: Αντιληπτικός Χάρτης Gartner Group



ί

Κεφαλαίο Έβδομο

Θέματα Τιμολόγησης

I
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ.

Αυτές κατανέμονται σε δυο κύριες κατηγορίες, 

επιθετικές και αμυντικές, ανάλογα με τη στόχευση τους 

καθώς και του χαρακτήρα τους ήτοι αντιδραστικές ή 

προληπτικές.

Επιθετικές Τιμολογήσεις

Στην ουσία πρόκειται για την υιοθεσία ηγεσίας 

κόστους ως βάση ανταγωνισμού. Μια από τις

μεθόδους που χρησιμοποιείται αφορά τη διεισδυτική 

τιμολόγηση για την αύξηση του μεριδίου αγοράς αλλά 

και την προώθηση σε νέα τμήματα της αγοράς. Η 

επιχείρηση προσπαθεί να επωφεληθεί από την καμπύλη 

εμπειρίας-μάθησης καθώς και από οικονομίες 

κλίμακας. Παράλληλα χρησιμοποιούνται μέθοδοι 

βελτιστοποίησης των σχέσεων με τα κανάλια 

διανομής, άρα καταβάλλονται προσπάθειες για την 

κινητοποίηση τους προς τον τομέα της αύξησης των 

προσπαθειών προώθησης των προϊόντων. Τέλος, ίσως το 

πιο αποτελεσματικό μέσο που χρησιμοποιείται αφορά τον 

ανταγωνισμό στο πλαίσιο απόδοση-τιμή, δηλαδή η 

είσοδος της νέας τεχνολογίας με αυξημένη απόδοση 

σημαίνει πάντα τη δραστική μείωση της τιμής της 

υπάρχουσας.

Τα ζητούμενα πλεονεκτήματα κόστους προκύπτουν από:

—t

(
>
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■ Επίτευξη χαμηλότερου κόστους σχεδιασμού χωρίς 

αυτό να σημαίνει ισοδύναμη μείωση της ποιότητας.

■ Οικονομικές ωφέλειες από τις διαδικασίες παραγωγής. 

Ουσιαστικά εδώ συζητάμε την απόσβεση των σταθερών 

κοστών.

■ Ωφέλειες από την καμπύλη εμπειρίας-μάθησης.

■ Κοστολογικές Ωφέλειες από την Αλυσίδα Διανομής.

■ Τεχνολογικά πλεονεκτήματα

■ Πλεονεκτήματα από την αρτιότητα των διαδικασιών 

ανάπτυξης.

■ Άλλες Ωφέλειες που προκύπτουν από την καλύτερη 

και ευρύτερη επιχειρηματική θέση της επιχείρησης .

Αμυντικές Τιμολογήσεις

Η κύρια πολιτική που ακολουθείται αφορά τη διατήρηση 

της υψηλότερης δυνατής ανταγωνιστικής τιμής, γεγονός 

που συνεπάγεται την παρακολούθηση των ενεργειών των 

ανταγωνιστών, την τμηματοποίηση της αγοράς βάσει 

τιμής καθώς και τη μεγιστοποίηση του κέρδους με χρήση 

τιμολόγησης skim ή και στηριγμένη στην κατά 

περίπτωση αποδιδόμενη αξία. Τέλος στηρίζεται και στη 

συνεχή ανακατεύθυνση των πωλήσεων βάσει της 

τεχνικής τιμολόγησης bait and switch, δηλαδή στη 

μεθοδευμένη κινητροποιήση των πελατών απέναντι στο 

προϊόν. Η πιο εμφανής μέθοδος στο χώρο του 

λογισμικού είναι οι δοκιμαστικές εκδόσεις, καθώς και οι 

εταιρικές προσφορές.
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Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η τιμή ως ένα στοιχείο του μίγματος marketing αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα τοποθέτησης του προϊόντος και 

συνεισφέρει δραματικά στη διαμόρφωση στρατηγικής. 

Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα σημεία της Νέας 

Οικονομίας αφορά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η 

τιμολόγηση της νέας τεχνολογίας και οφείλεται, 

ξεκάθαρα, στην έλευση του μικροεπεξεργαστή. 

Συγκεκριμένα, έως τότε, κάθε μικρή βελτίωση ενός 

προϊόντος σημαδευόταν από αντίστοιχη αύξηση στην 

τιμή του. Σήμερα, η βελτίωση στην ποιότητα ενός 

προϊόντος υψηλής τεχνολογίας δε συνοδεύεται από 

αύξηση στην τιμή του αλλά πολλές φορές και από 

μείωση. Το παραπάνω συνάγεται εύκολα αρκεί να 

αναλογιστούμε το νόμο του Moore. Στο χώρο της 

υψηλής τεχνολογίας οι καμπύλες τιμής και ποιότητας 

τείνουν να αποκλίνουν για τα προϊόντα με την πάροδο 

του χρόνου.

Η διαπίστωση αυτή ανήκει στον Lewis16, και σχετίζεται 

με τα κόστη ανάπτυξης και παραγωγής των προϊόντων. 

Ως γνωστόν, η ανάθεση τιμής σε ένα προϊόν γίνεται 

κυρίως βάσει τριών παραγόντων, τα 3 C's όπως είναι 

ευρύτερα γνωστοί. Αυτοί είναι:

■ Τα κόστη ανάπτυξης, Costs

■ Ο ανταγωνισμός, Competition

>6 The Friction Free Economy, Ted Lewis
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■ και η αξία του προϊόντος για τον καταναλωτή. 

Customer Value.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη παράγραφο, 

τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας χαρακτηρίζονται από 

υψηλά κόστη σχεδίασης και χαμηλά κόστη παραγωγής, 

ως επί το πλείστον. Σε άμεση συνάφεια, η ισχύς του 

φαινομένου «knowledge spillovers" δημιουργεί 

φαινόμενα ανάδρασης στην ίδια την τεχνολογία, 

βελτιώνοντάς την παράλληλα με τους υπόλοιπους 

τομείς της οικονομίας όπου εφαρμόζεται. Η εμφάνιση 

του δικτύου προσέδωσε επιπλέον δυναμική, 

βελτιώνοντας την ανταλλαγή ιδεών,

αναδιαμορφώνοντας τη σχέση προμηθευτή-πελάτη και 

αυξάνοντας την ποιότητα και την ταχύτητα μεταγωγής 

της πληροφόρησης. Στον αντιληπτικό χάρτη του Doyle 

τα προϊόντα της υψηλή τεχνολογίας κινούνται προς το 

κάτω αριστερό τμήμα.

Σχετική ποιότητα

Εικόνα 40: Χάρτας Αξίας Doyle



Ο δείκτης MIR (Marginal Income Ratio), που δίνεται από 

τη λόγο (Τιμή-Μεταβλητό Κόστος)/Τιμή υποδεικνύει τη 

δομή του κόστους μιας βιομηχανίας. Συγκεκριμένα, 

είναι το ποσοστό των διαθέσιμων εσόδων για 

συνεισφορά στα σταθερά κόστη και κέρδη, αφού 

πρώτα καλυφθούν τα μεταβλητά κόστη. Όπως όμως 

ήδη αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο, τα 

θεμελιώδη κόστη παραγωγής, που επηρεάζουν 

σημαντικά τα μεταβλητά κόστη, είναι μικρά με 

αποτέλεσμα ο δείκτης MIR να έχει αρκετά υψηλή τιμή. 

Τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος της υψηλής 

τεχνολογίας που επηρεάζουν τη διαμόρφωση τιμής 

είναι:

Ι.Οι μικροί κύκλοι ζωής των προϊόντων όπως 

διαμορφώνονται από τον κύκλο ζωής τεχνολογίας και 

από.

2. Τον ανταγωνισμό σε επίπεδο αναδυόμενων 

τεχνολογιών.

3. Οι γρήγορος ρυθμοί στην εξέλιξη των προϊόντων και η 

συνεπαγόμενη ταχεία απαξίωση των προϊόντων

4. Τα φαινόμενα δικτύου σε συνδυασμό με

5. Τα "unit one costs" που ωθούν τις εταιρείες στην 

κατεύθυνση ανάληψης προσπάθειας απόκτησης κριτικής 

μάζας χρηστών μέσα από δόμηση χαμηλών και ειδικών 

τιμολογήσεων.

247



6.Τα οφέλη στη διακίνηση, διανομή και προώθηση 

αγαθών σε όλο το εύρος της αλυσίδας παροχής αγαθών 

και υπηρεσιών που σχετίζονται με το δίκτυο. 

Επιπρόσθετα, πέρα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά η 

διαδικασία της τιμολόγησης περιπλέκεται περαιτέρω 

από την ανάγκη διακριτοποίησής της βάσει της 

τεχνικής Target Market Characterization, όπως 

αναλύθηκε σε προηγούμενη παράγραφο. Η 

διακριτοποίηση αυτή οδηγεί στη διαμόρφωση 

διαφορετικών αναμενόμενων περιθωρίων κέρδους, 

ανάλογα με την ομάδα πελατών στο τμήμα της αγοράς 

όπου απευθύνεται η εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, οι 

εταιρείες υψηλής τεχνολογίας οφείλουν να 

διαμορφώσουν τις τιμές των προϊόντων τους βάσει δυο 

αποκλινόντων αξόνων: Ο πρώτος είναι η αποτίμηση 

της αξίας από τον πελάτη προς το προϊόν και η 

διασφάλιση της ανάθεσης τιμής με στόχο την 

κερδοφορία.

Στο περιβάλλον της υψηλής τεχνολογίας ακολουθούνται 

τρεις στρατηγικές αναφορικά με την ανάθεση τιμών 

στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Ο διαχωρισμός τους 

γίνεται βάσει του προσανατολισμού τους, ενώ δεν 

αποκλείονται και υβριδικά, συνδυαστικά, μοντέλα. Τις 

αναγνωρίζουμε ως:

1. Προσανατολισμένες προς τον πελάτη. Αποτελεί 

ίσως την πιο συχνά ακολουθούμενη στρατηγική. 

Εγκολπώνει τη βασική αντίληψη πως ο πελάτης είναι η 

βάση στην οποία γίνεται η τιμολόγηση. Άρα για τη 

χάραξη της λαμβάνονται υπόψη στοιχεία που σχετίζονται
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με τα δημογραφικά, ψυχογραφικά και γεωγραφικά 

χαρακτηριστικά των καταναλωτών όπου απευθυνόμαστε. 

Για παράδειγμα, οι οραματιστές που κυριαρχούν στην 

πρώιμη αγορά είναι μάλλον αδιάφοροι σε θέματα τιμής. 

Αυτό συμβαίνει γιατί θεωρούν πως το οικονομικό 

κόστος επίτευξης ενός στρατηγικού βήματος προς τα 

εμπρός είναι μηδαμινό, αφού θεωρούν πως το 

αποτέλεσμα θα προσφέρει μια δυσανάλογα μεγάλη 

απόδοση στην αρχική επένδυση. Μάλιστα, επιζητούν 

επιπλέον υποστήριξη και προσοχή και είναι πρόθυμοι 

να αντισταθμίσουν μέσω περαιτέρω οικονομικής 

χρέωσης. Κατά συνέπεια πρόκειται ξεκάθαρα για 

τιμολόγηση βασισμένη στην αποδιδόμενη αξία (value 

based pricing) και προσφέρει premium τιμής στην 

επιχείρηση αφού της επιτρέπει να διαρθρώσει 

απρόσκοπτα τις τιμές των σχετικών προϊόντων. 

Αντίθετα, στο άλλο άκρο, δηλαδή προς το πέρας του 

κύκλου ζωής υιοθέτησης του προϊόντος, εντοπίζουμε 

τους συντηρητικούς καταναλωτές οι οποίοι είναι 

ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε θέματα τιμών. Άλλωστε, όπως 

υποδεικνύεται από το σχετικό κύκλο η απόφαση 

αγοράς διήρκεσε μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο 

διάστημα αυτό επετεύχθη η ολοκληρωτική 

βιομηχανοποίηση του προϊόντος, άρα αναμένουν και 

αντίστοιχη μείωση στις αρχικές τιμές. Άλλωστε, δεν 

αναμένουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα από τη 

χρήση τους παρά την επιχειρησιακή εναρμόνιση τους 

με την υπόλοιπη αγορά που ήδη το χρησιμοποιεί. 

Πρόκειται, κατά συνέπεια, για τιμολόγηση βασισμένη
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στο κόστος (cost based pricing), διαδικασία που, 

άλλωστε, λαμβάνει χώρα σε όλες τις αγορές καθώς 

διανύουν τα τελευταία τμήματα στην κύρια αγορά και 

εκμηδενίζονται όλες οι επιλογές δικαιολόγησης μεγάλου 

περιθωρίου κέρδους.

Μεταξύ αυτών των δυο τμημάτων, εντοπίζουμε των 

κύριο όγκο των πραγματιστών καταναλωτών. Η κύρια 

έγνοια κατά την αγορά υψηλής τεχνολογίας από το 

τμήμα αυτό εντοπίζεται στην προμήθεια από τον ηγέτη 

της αγοράς. Αυτό οφείλεται, όπως είδαμε, στην 

πεποίθηση του συγκεκριμένου τμήματος πως η 

συγκεκριμένη επιλογή προμήθειας διατηρεί χαμηλά τα 

συνολικά κόστη αγοράς του προϊόντος ενώ παράλληλα 

η επένδυση προσφέρει και ανταγωνιστική μόχλευση, 

δηλαδή η οικονομική απόδοση από την επένδυση 

εξακολουθεί να είναι αρκετά θετική. Με γνώμονα τα 

παραπάνω είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν premium 

τιμής στον ηγέτη της αγοράς, δηλαδή διατηρούν 

επιπλέον τιμολογιακή ανοχή. Ο Moore υπολογίζει το 

ποσοστό της ανοχής κοντά στο 30%. Πρόκειται δηλαδή 

για τιμολόγηση που βασίζεται στον ανταγωνισμό 

(competition based pricing). Άρα, σκεφτόμενοι 

ανάποδα, αναμένουν αντίστοιχες τιμολογιακές 

εκπτώσεις από τους προμηθευτές που δε 

χαρακτηρίζονται ως ηγέτες στην αγορά αφού η επιλογή 

αγοράς εξαρτάται ξεκάθαρα από τη σύγκριση τιμών και 

τη βαθμονόμηση του προμηθευτή στο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον.



2. Προσανατολισμένες προς την εταιρεία. Η

τιμολόγηση αυτή ορίζεται ως συνάρτηση 

ενοδεπιχειρησιακών ζητημάτων. Τα ζητήματα αυτά 

περιλαμβάνουν το κόστος του προϊόντος, τα κόστη 

πωλήσεων, τα γενικά έξοδα, το κόστος του κεφαλαίου 

και το επιθυμούμενο περιθώριο κέρδους. Αν και όλοι οι 

παραπάνω παράγοντες έχουν μικρή σημασία στο 

καταναλωτικό κοινό, είναι εξαιρετικά σημαντικοί στην 

κερδοφόρα πορεία της επιχείρησης.

Ο προσανατολισμός αυτός τυπικά ορίζει την επιλογή του 

καναλιού διανομής βάσει κατωφλιών τιμής σε κάθε 

προϊόν. Για παράδειγμα, το παρακάτω σχήμα ορίζει το 

νεκρό σημείο μεταξύ χρησιμοποίησης διανομέα και 

δυναμικού πωλήσεων της επιχείρησης.

Έξοδα
marketing

Επίπεδο Πωλήσεων

Εικόνα: 41 Νεκρό Σημείο Μεταξύ Χρησιμοποίησης Διανομέα και Δυναμικού Πωλήσεων της
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Αντίστοιχη πολιτική ακολουθείται για την επιλογή 

λιανικού καναλιού ή επιχειρησιακού συνεργάτη που 

προσθέτει επιπλέον αξία στο προϊόν (VAR).

Οι παράγοντες που σχετίζονται με τον προσανατολισμό 

προς την εταιρεία είναι δυνατό να έχουν σημαντικό 

αντίκτυπο όταν το προϊόν είναι ήδη στην αγορά, αν 

μπορούν να προσφέρουν πλεονεκτήματα χαμηλού 

κόστους στην κύρια αγορά ή αν προσφέρουν 

λειτουργικά περιθώρια για τη χρηματοδότηση του 

τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης πάνω σε νέες 

προϊοντικές λύσεις.

Πάντως κατά τη διάρκεια της μετάβασης από την πρώιμη 

στην κύρια αγορά καταναλωτών η στρατηγική του 

προσανατολισμού προς την εταιρεία δεν 

χαρακτηρίζεται ως η καλύτερη δυνατή επιλογή. Ο 

λόγος είναι ότι αποτρέπει την επικέντρωση προς την 

αγορά, δηλαδή προς τις σχέσεις που τείνει να 

διαμορφώσει η επιχείρηση με την κύρια αγορά καθώς 

και την ορθή ανάγνωση των νέων αναγκών.

3. Προσανατολισμένες προς τη διανομή. Η 

αντιμετώπιση της τιμολόγησης βάσει της διανομής 

εξετάζει βασικά το βαθμό κινητροποιήσης των καναλιών 

διάθεσης με γνώμονα τις απαντήσεις σε δυο κρίσιμα 

ερωτήματα.

Αρχικά εξετάζουμε αν η τιμή των προϊόντων επιτρέπει 

την πώληση τους, δηλαδή αν δεν προβληματίζει κατά 

τη διαδικασία της πώλησης. Όπως είδαμε η αγορά των 

οραματιστών επιδέχεται υψηλές τιμολογήσεις αλλά 

καθώς το προϊόν μετακινείται προς την αγορά των
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κύριων καταναλωτών τα επίπεδα της τιμής του 

προϊόντος πρέπει να διαμορφωθούν πιο χαμηλά. Η 

επιχείρηση γνωστοποιείται για τα αποδεκτά επίπεδα 

τιμής από την αντίσταση της αγοράς, όπως της 

ανακοινώνεται από τα κανάλια διανομής και από τη 

σύγκριση των τιμών των ανταγωνιστών. Βέβαια, αυτό 

συχνά δημιουργεί τριβές μεταξύ της επιχείρησης και 

των καναλιών διανομής, ιδιαίτερα όταν η πρώτη δεν 

αναγνωρίζει το φάσμα του ανταγωνισμού που της 

υποδεικνύεται και καταλογίζει ευθύνες μη 

αποτελεσματικότητας στα κανάλια για το ύψος των 

πωλήσεων.

Παράλληλα, είναι δυνατό να εμφανιστεί και το 

φαινόμενο της ιδιαίτερα χαμηλής τιμολόγησης που δεν 

προγραμματίζει ικανοποιητικά ποσοστά του περιθωρίου 

κέρδους από την πώληση ως απολαβές για τις 

προσπάθειες που κατέβαλλαν τα κανάλια διανομής. Η 

σημαντικότητα του φαινομένου αυτού αυξάνεται αν το 

κανάλι διανομής είχε ήδη αναπτύξει σχέσεις με το 

κύριο τμήμα της αγοράς, άρα συνετέλεσε δραματικά 

στη γνωστοποίηση του προϊόντος.

Επομένως ο προσανατολισμός προς τη διανομή προάγει 

την ακόλουθη άποψη για την κύρια αγορά: 

Διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής σε αντίστοιχα 

επίπεδα με αυτά του ηγέτη της αγοράς. Υπό αυτήν την 

έννοια η επιχείρηση εμφανίζεται ως διεκδικητής της 

ηγεσίας στην αγορά ή, τουλάχιστον, δεν υπονομεύει 

τις πωλήσεις των προϊόντων της. Ακόμη, η επιχείρηση 

προκειμένου να επιτύχει ικανοποιητική κινητροποιήση
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των καναλιών διανομής, οφείλει να προβλέψει 

σημαντικές απολαβές για αυτά, εμπεριεχόμενες μέσα 

στο αναμενόμενο περιθώριο κέρδους. Με αυτόν τον 

τρόπο διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της προσφοράς της 

στην αγορά.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
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ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:

16 ερωτήσεις που οφείλουν να απαντώνται επαρκώς και 

ικανοποιητικά από τη δομή και το ύφος του 

προγράμματος marketing καθώς και από την 

τοποθέτηση του ίδιου του προϊόντος.. Από τον William 

Davidow.

Συμπίπτουν τα διάφορα προγράμματα marketing 

με τη λεγάμενη "Στρατηγική Αρχή"';

Η Στρατηγική Αρχή δεν είναι άλλη από την αποστολή 

του marketing να επινοήσει ολοκληρωμένα προϊόντα και 

να τα οδηγήσει σε ηγετικές θέσεις καλά αμυνομένων 

τμημάτων της αγοράς. Οι περισσότερες επιχειρήσεις 

αποτυγχάνουν επειδή δεν καταφέρνουν να κατανοήσουν 

με σαφήνεια την αγορά στην οποία απευθύνονται. Μόνο 

όταν τα τμήματα της αγοράς ταυτοποιηθούν πλήρως 

δύναται ο σχεδιασμός marketing να γίνει

συγκεκριμένος.. Κάποια επιχείρηση που χρησιμοποιεί ένα 

επιτυχημένο πρόγραμμα marketing χωρίς να έχει προβεί 

σε καλή τμηματοποίηση της αγοράς και χωρίς 

στρατηγική απόκτησης ηγετικής θέσης είναι τυχερή, όχι 

εξαιρετικά ικανή

Καταλαβαίνει το marketing γιατί οι πελάτες θα 

επιλέξουν να αγοράσουν το προϊόν;
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Το τμήμα marketing οφείλει να δίνει καλές, απλές και 

λογικές και το δυνατόν ομόφωνες απαντήσεις για τους 

λόγους επιλογής του προϊόντος από τους καταναλωτές .

Υπάρχει διάθεση σταυροφορίας από την 

επιχείρηση;

Η διάθεση αυτή οφείλει να υπάρχει όταν το προϊόν είναι 

εξαιρετικά σημαντικό για την επιχείρηση ή και 

ενσωματώνει νέες συλλογιστικές για νέες αγορές. Η 

επιχείρηση οφείλει να καταβάλλει σημαντικές 

προσπάθειες πάνω στην εκπαίδευση της πελατειακής 

βάσης της, καθώς και στην ανάπτυξη της αγοράς. Άρα 

από πλευράς στελεχών απαιτείται ενθουσιασμός, 

αφοσίωση και πίστη.

Είναι εγγυημένη η ικανοποίηση του πελάτη;

Το προϊόν της επιχείρησης πρέπει να ταυτίζεται με την 

ικανοποίηση του πελάτη. Οι μη ικανοποιημένοι πελάτες 

σπάνια προβαίνουν σε επαναγορά του προϊόντος, ενώ 

παράλληλα μοιράζονται τις δυσμενείς εμπειρίες, τους 

από το προϊόν και με άλλους . Κατά συνέπεια, τα 

τμήματα marketing οφείλουν να έχουν την ικανότητα 

εξήγησης των ικανοποιητικών ιδιοτήτων των προϊόντων. 

Οφείλουν να αντιλαμβάνονται τους τύπους των 

υπηρεσιών που επιζητούνται καθώς και να είναι έτοιμες 

να τους παρέχουν.

Υπάρχει καλή δόμηση των καναλιών διανομής ;

ι
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Συχνά κάτι τέτοιο δε συμβαίνει. Είναι δηλαδή δυνατό το 

προϊόν να είναι πλήρες από κάθε άποψη αλλά να μην 

υπάρχει εύκολος τρόπος προώθησης τους στο τμήμα της 

αγοράς που απευθύνεται. Πολλές φορές η επένδυση 

δημιουργίας καναλιού διανομής είναι περισσότερο 

κοστοβόρα από την αντίστοιχη απαιτούμενη για την 

ανάπτυξη του προϊόντος. Πέρα από αυτό, μπορεί να 

είναι και εξαιρετικά χρονοβόρα. Το πρόβλημα αυτό 

αντιμετώπισαν όλοι οι μικροί κατασκευαστές 

προσωπικών υπολογιστών συμβατών με αυτούς της 

IBM, όταν προσπάθησαν να διανείμουν τα προϊόντα 

τους.

Θα δουλέψει το πρόγραμμα προώθησης;

Η πρώτη ανησυχία σχετίζεται με το αν έχει γίνει σαφής 

καθορισμός της τοποθέτησης του προϊόντος. Η δεύτερη 

σχετίζεται με το κατά πόσο η τοποθέτηση γίνεται 

εμφανής στον καταναλωτή από την υπάρχουσα 

προώθηση.

Είναι το προϊόν διαφορετικό;

Τα τμήματα marketing θα πρέπει να δημιουργούν 

σημαντικές διαφορές στα προϊόντα τους από αυτά του 

ανταγωνισμού και να είναι ικανά να εκφέρουν τη 

σπουδαιότητα αυτών των διαφορών στην αγορά. Η 

παραπάνω διαπίστωση συνάδει με τον ισχυρισμό πως η 

εμπορική επιτυχία και η κερδοφορία από τις πωλήσεις
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εξαρτάται άμεσα από το εύρος και την ουσία των 

διαφορών του προϊόντων από αυτά του ανταγωνισμού.

Υπάρχει σχέδιο marketing;

Το σχέδιο marketing οφείλει να χαρακτηρίζεται από 

σαφήνεια, ευκρίνεια και προσαρμοστικότητα. Πέρα από 

αυτά οφείλει να ακολουθείται και να ανανεώνεται όπου 

επιβάλλεται.

Η τιμολόγηση γίνεται ορθό;

Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να καθορίσει την τιμή 

του προϊόντος βάσει του επιδιωκόμενου κέρδους, του 

περιθωρίου συνεισφοράς ή και των παρελκυόμενων 

αποτελεσμάτων που επιζητά. Όμως, η διαδικασία 

απόδοσης τιμής, η οποία να φαίνεται ορθή από τον 

καταναλωτή είναι μια εντελώς διαφορετική διαδικασία 

και σχετίζεται κυρίως με την αποτίμηση της 

ικανοποίησης του πελάτη, διαδικασία η οποία 

χαρακτηρίζεται από συνέχεια και ανάδραση.

Είναι ολοκληρωμένα τα προγράμματα marketing;

Το τμήμα marketing οφείλει να εξασφαλίσει όλες τις 

απαιτούμενες διεπαφές μεταξύ των διαφόρων 

συστατικών του μίγματος marketing ώστε αυτά να 

διέπονται από συνέπεια, και συνέχεια μεταξύ τους με 

στόχο την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας τους ως 

μονάδες αλλά κυρίως ως σύνολο.

259



Είναι το marketing σε επαφή με την πελατειακή 

βάση;

Το ερώτημα αυτό εξετάζει ζητήματα παρατήρησης της 

συμπεριφοράς της πελατειακής βάσης, ελέγχου της 

απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των σημείων 

πώλησης, καθώς και το είδος και την ποιότητα της 

πληροφόρησης που συλλέγει η επιχείρηση σχετικά με τις 

εμπειρίες τους από το προϊόν ή και από τα 

ανταγωνιστικά προϊόντα.

Υπάρχει αλληλοσεβασμός μεταξύ του marketing 

και των πωλήσεων;

Το τμήμα πωλήσεων αναλαμβάνει να εφαρμόσει στην 

πράξη τις επιταγές που θέτονται από το τμήμα 

marketing. Είναι εξαιρετικά σημαντικό μεταξύ αυτών των 

δυο τμημάτων να υπάρχει αγαστή συνεργασία.

Είναι το marketing ο οδηγός της επιχείρησης;

To marketing πρέπει να είναι ενεργό κατά τη διάρκεια 

σχεδιασμού των προϊόντων της επιχείρησης, 

αποσαφηνίζοντας στις ομάδες ανάπτυξης τις ανάγκες 

των καταναλωτών και γνωστοποιώντας στις ομάδες 

παραγωγής θέματα κόστους και αναγκών χωρητικότητας.

Γίνεται διαχείριση των προϊόντων βάσει των 

κύκλων ζωής τους;
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Τα τμήματα marketing οφείλουν να είναι συνεχώς 

ενήμερα για την κατάσταση σε όλη την προϊοντική 

γραμμή και να διαχειρίζονται όλα τα προϊόντα κατά τη 

διάρκεια του κύκλου ζωής τους..

Υπάρχει σύστημα προβλέψεων εν ενεργεία;

Αν και είναι εξαιρετικά δύσκολη η ανάπτυξη καλών 

συστημάτων πρόβλεψης, η απουσία τους σηματοδοτεί 

προβλήματα που πηγάζουν από τις διαφοροποιήσεις στη 

ζήτηση, καθώς και από την αναταράξεις στο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Υπάρχει ποιοτικός έλεγχος στο marketing;

Οι διαδικασίες marketing είναι υπόλογες στο ίδιο 

σύστημα ελέγχου ποιότητας που εφαρμόζεται σε όλες τις 

λειτουργίες της επιχείρησης. Ειδικότερα, τρία είναι τα 

είδη των διαδικασιών του marketing. Οι πρώτες είναι 

αυτές που χαρακτηρίζονται από επαναληπτικότητα, άρα 

μπορούν να μετρηθούν βάσει απόλυτων μεγεθών. Οι 

δεύτερες χαρακτηρίζονται από κανονικότητα ως προς 

την εμφάνιση αλλά διαφορετικότητα ως προς το είδος 

οπότε και υπόκεινται σε υποκειμενικές εκτιμήσεις, και οι 

τρίτες είναι αυτές που λαμβάνουν χώρα σε σχετικά 

ορισμένα, ως προς το χρόνο, διαστήματα.
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